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در دویست و ششمین 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 مرداد ماه  1397را به طور خالصه مورد بررسی
قرار میدهیم.

رادیو دیروز گزارش میدهد؛

نخستین هفته از مرداد ماه با نوع عجیبی از دروغپردازیهای رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا همراه بوده است به
طوری که بیش از هر هفته میتوان دروغهای شاخدار را در فعالیتهای این هفته این رسانه ضد ایرانی مشاهده کرد و به عبارتی
دیگر روزهای گذشته را هفته دروغهای بزرگ این ابزار رسانهای وابسته به کاخ سفید نام گذاشت.

در همین راستا رادیو دیروز 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 ،دویست و ششمین شماره از این مجلهٔ هفتگی رادیو دیروز است که به بررسی
بخشی از فعالیتهای رادیو فردا در طول نخستین هفته از مرداد ماه سال  01( 1397الی  08مرداد ماه  )1397پرداخته است.

شماره مجلهٔ هفتگی رادیو دیروز ،بررسی دروغهایی از قبیل دوستی دولت
شما مخاطبین گرامی میتوانید در دویست و ششمین
ٔ
آمریکا با مردم ایران ،عدم عالقه کاخ سفید به براندازی حکومت جمهوری اسالمی ،آمادگی آمریکا برای مذاکره بدون پیششرط
با ایران ،عدم اهمیت تنگه هرمز برای ایاالت متحده و اقتصاد جهانی ،بیطرفی دادگاههای آمریکایی در حمایت از آثار باستانی
مردم ایران و  ...را میتوانید مشاهده نمایید.

هفته خودکشی رادیو فردا و دروغهای بزرگ!

این هفته را میتوان هفته دروغهای بزرگ رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا دانست؛ هفتهای که در آن با گزارشهایی
متععد و مختلف ،تالش کرده است تا دروغهای بزرگ را به خورد مخاطبینش قرار دهد.

به عبارتی رادیو فردا در این هفته دست به یک خودکشی زده است و بدون توجه به این که بازتاب دروغهای بزرگ و تکراری تا
چه اندازه میتواند به ریزش مخاطبینش سرعت ببخشد ،در اطاعتی محض به اربابانش ،آنها را منتشر کرده است و تمام توان خود
را به کار گرفته تا آنها را موجه نشان دهد.

در ادامه تعدادی از این دروغهای شاخدار را مورد بررسی قرار میدهیم:

دوستی و خنجری که نادیده گرفته میشود!

یکی از گزارشهای سراسر دروغ این هفته رادیو فردا به ادعاهای وزیر خارجه آمریکا اختصاص دارد که از دوستی آمریکا با
مردم ایران و همراهی کاخ سفید با ایرانیان سخن گفته است.

این رسانه ضد ایرانی در گزارش خود این گونه نوشته است« :مایک پومپئو ،وزیر خارجه ایاالت متحده ،در جمع گروهی از
آمریکاییان ایرانیتبار و شماری دیگر از حاضران در کتابخانه ریگان در "سیمی ولی" ایالت کالیفرنیا ،در مورد مردم و حکومت
ایران ،فساد در جمهوری اسالمی ،تحریمها ،حقوق بشر و سیاستهای واشینگتن در قبال جمهوری اسالمی و نیز شهروندان ایرانی
سخنرانی کرد .آقای پومپئو در جریان سخنرانی و جلسه پرسش و پاسخ خود با مجری برنامه ،از "فساد" در حکومت ایران انتقاد
کرد .او گفت جمهوری اسالمی قصد صدور انقالب به دیگر نقاط جهان را دارد و رونق اقتصادی ،آزادیها و منافع شهروندان
ایرانی را نیز هزینه چنین کاری کردهاست .به گفته پومپئو حکومت ایران بیش از آنکه شبیه یک دولت باشد "شبیه مافیا"ست .آقای
پومپئو اظهار داشت که درآمد جمهوری اسالمی پس از توافق اتمی بیشتر شد و این در آمد صرف "حمایت از تروریسم" شد .وزیر
خارجه آمریکا با نام بردن از شماری از مقامهای ارشد حکومت ایران ،از جمله رهبر و رئیس قوه قضائیه ،میگوید آنها بیش از
آنکه به شهروندان خدمت کنند در حال ثروتاندوزی برای خود هستند و ثروت ایران را هزینه سپاه پاسداران و یا حمایت از
حزبهللا لبنان و حکومت بشار اسد میکنند».

اما باید اینگونه گزارش رادیو فردا را تکمیل کرد که آمریکا و دولتمردانش دوستانی برای مردم ایران هستند که هر لحظه امکان
دارد از پشت به آنها خنجر بزنند.

هر کودکی در ایران میداند که تحریمهای شدید و مختلف اقتصادی ،دارویی و  ،...زودتر و جلوتر از همه ،مردم ایران را هدف
قرار داده و به آنها آسیب میزند.

ممنوع کردن فروش هواپیمای مسافربری به ایران ،در واقعیت جان مسافرانی را به خطر میاندازد که به دلیل تحریمها ناچار
هستند از سیستم حمل و نقل هوایی فرسوده استفاده کنند.

ممنوع کردن فروش دارو به ایران ،جان بیمارانی را به خطر میاندازد که بدون هیچ اتهام سیاسی ،برای ادامه حیاتشان به مصرف
یک داروهای خاص نیازمند هستند.

تحریمهای اقتصادی شدید ،زندگی عادی برای تک تک ایرانیان و به ویژه قشر عادی و متوسط به پایین کشور را سخت و سختتر
میکند.

با این وجود آیا رادیو فردا انتظار دارد که مردم ایران ،ایاالت متحده را دوست خود بدانند؟!

آیا میتوان جنایات آمریکا علیه ملت ایران را نادیده گرفت؛ کدام ایرانی واقعی میتواند فراموش کند که آمریکا صدها زن و مرد
و کودک بیگناه را در حمله موشکی به یک هواپیمای مسافربری به شهادت رسانده است و پس از آن با وقاحت مدال شجاعت به
عاملین این جنایت اهدا کرده است؟!

آیا میتوان نادیده گرفت که آمریکاییها با حمایت از رژیم بعثی عراق ،عامل چه جنایاتی بوده است؟!

آیا میتوان فراموش کرد که آمریکا آغوش محبت و حمایت خود را برای تروریستهایی گشوده است که منافقانه از پشت به
هموطنانشان خنجر زده و عامل جنایاتی پرشمار هستند؟!

آمریکا به دنبال براندازی جمهوری اسالمی نیست؟!

شاید عجیبترین دروغی که این هفته رادیو فردا به خورد مخاطبینش داده است ،این ادعا باشد که کاخ سفید به دنبال براندازی نظام
جمهوری اسالمی در ایران نبوده و نیست و هیچ طرخ و برنامهای برای آن ندارد.

این رسانه صهیونیستی – آمریکایی در گزارشش نوشته است« :جیم متیس ،وزیر دفاع آمریکا گفت ایاالت متحده هیچ سیاستی
برای دنبال کردن تغییر رژیم و یا فروپاشی از درون در ایران ندارد و تمامی اقدامات در نظر گرفته شده ،واکنشی به رفتارهای
تهدیدآمیز ایران در خاورمیانه است .اظهار نظر وزیر دفاع آمریکا در حالی عنوان شده که در محیط مجازی و در شبکه اجتماعی
توئیتر ،دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا چند روز پیش با لحنی تند رییس جمهوری ایران را مخاطب قرار داده و گفته اگر
لحن تهدیدآمیز ایران علیه آمریکا ادامه پیدا کند" ،عواقبی وخیم" در پی خواهد داشت .آقای متیس روز جمعه و در پاسخ به این
پرسش که آیا آمریکا سیاستی برای فروپاشی از درون و یا تغییر رژیم در ایران را در دستور کار قرار داده است ،گفت" :هیچ
سیاستی با این شکل وجود ندارد و ما سیاستی جدید را در دستور کار قرار ندادهایم ".وزیر دفاع آمریکا در گفتوگویی بدون حضور
دوربینهای تلویزیونی با خبرنگاران اظهار داشت که واشینگتن میخواهد ایران آنها رفتارها و سیاستهای خود را در رابطه با
اقدامات نظامی خود در منطقه و جنگهای نیابتی تغییر دهند».

آنقدر این دروغ بزرگ و عجیب است که برای درک نادرستی آن نیازی به حتی کلمهای توضیح نیست و بررسی آن به نوعی
توهین به شعور مخاطبان محسوب میشود.

تالشها و برنامهریزیهای گسترده آمریکا در جهت تغییر حکومت در ایران به امروز و دیروز هم محدود نبوده و از همان آغازین
روزهای پیروزی انقالب اسالمی تا کنون در جریان بوده است و همین قدرت و وسعت تالشها به قدری گویای واقعیت هست که
گزارشهایی این چنینی نتواند ذهن مخاطبین به ویژه ایرانیان را آلوده سازد.

از فعالیتهای خرابکارانه آمریکاییها در سفارت سابقشان در تهران یا همان در واقع النه جاسوسی گرفته تا درست داشتن در
کودتای نوژه ،حمله نظامی و زمینگیر شدن در صحرای طبس ،پشتیبانی و هدایت همهجانبه از هشت سال تهاجم رژیم بعثی عراق
به کشورمان ،نقش آفرینی غیر قابل انکار در جنایات منافقین ،ترورهای متعدد و پر تعداد ،حمایت از گروههای تروریستی در
چهارگوشه سرزمین ،حمایت سیاسی و مالی از سازمان ضد ایرانی مجاهدین خلق ،ایجاد ،هدایت و حمایت از آشوبهای خیابانی
سال  88و پس از آن ،تهدیدهای نظامی پرتکرار و  ...همگی نشان میدهد که ایاالت متحده هدفی جز براندازی ندارد.

مقامات ارشد آمریکایی آشکارا در جمع عناصر برانداز و مخالف حکومت جمهوری اسالمی حاضر میشوند و مدام از تغییرات
بنیادین و ساختاری و نابودی اعتقادات و ارزشهای انقالب سخن میگویند اما انتظار دارند که مخاطبین به قدری ساده و سطحی
نگر باشند که باور کنند آنها بدنبال تغییر نظام جمهوری اسالمی نیستند؟!

شاید هم بتوان این گونه تفسیر کرد که آنها به دنبال تغییر نام نظام جمهوری اسالمی نیستند ،بلکه میخواهند آن را ماهیتا تغییر
دهند.

جالب است یادآوری کنیم که به گزارش رویترز ،روز پنجشنبه در کاخ سفید جلسهای با حضور مقامات عالی آمریکا برگزار شده
و یکی از محورهای بحث هم موضوع سیاست آمریکا در قبال ایران بود که هیچ مقام رسمی به جز آقای متیس در خصوص این
جلسه اظهار نظر دقیقی نکرده است.

دروغ اندر دروغ!

موضوع دیگری که در این بخش مورد بررسی قرار میدهیم ،دروغی اندر دروغی دیگر است؛ جایی که رادیو فردا از دروغی
تحت عنوان آمادگی آمریکا برای مذاکره بدون پیششرط با ایران سخن گفته است که خود حامل دروغی بزرگتر مبتی بر پایبندی
ایاالت متحده به تعهداتش در قبال ایران است.

این رسانه فارسی زبان وابسته به کاخ سفید در گزارشی که به این منظور منتشر کرده ،نوشته است« :دو روز پس از آنکه
رئیسجمهور آمریکا در توئیتی به تندی در مورد رفتارهای ایران هشدار داد ،دونالد ترامپ همچنان مذاکره برای توافقی در
موضوع غیراتمی کردن ایران را ممکن دانست .در سخنانی در جمع کهنه سربازان ایاالت متحده ،آقای ترامپ گفته که "خواهیم
دید چه میشود ،اما ما آمادهایم که به یک توافق واقعی برسیم .نه آنچه در دولت قبلی شکل گرفت و یک فاجعه بود" .رئیسجمهور
که از زمان کارزار انتخاباتی خود از منتقدان جدی توافق هستهای با ایران بود و بارها از آن به عنوان بدترین توافق ممکن یاد
کرده بود ،در  18اردیبهشت امسال از برجام خارج شود و پس از آن روند بازگشت تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسالمی آغاز
شد».

اما آیا دروغی به این شاخداری را مردم ایران باور میکنند؟!

بعالوه چرا رادیو فردا علیرغم اینکه میداند یک دروغ بزرگ به ریزش مخاطبانش میانجامد ،از بازتاب آن خودداری نمیکند و
به انتشارش اصرار میورزد؟!

از طرفی رسانههای تحت نفوذ آمریکا با فضاسازیهای خود تالش میکنند تا با دروغ ،ایاالت متحده و کاخ سفید را با حسن نیت
نشان دهند اما در عمل مقامات این کشور ضمن اینکه تعهدات گذشته خود را نقض میکنند و به راحتی بر روی توافقات و معاهدات
بینالمللی پا میگذارند ،با پرویی و وقاحت از لزوم از سر گیری مذاکرات با جمهوری اسالمی سخن میگویند و عالوه بر این برای
انجام این مذاکره نیز پیششرطهایی به مراتب وقیحانهتر مطرح میکنند.

پامپئو ،وزیر امور خارجه آمریکا در فاصلهای بسیار کوتاه از اظهارات دونالد ترامپ در مورد مذاکره بدون پیششرط با ایران،
آن را تکمیل کرده و شروطی را برایش مطرح ساخته است.

وی در یک گفتگوی رسانهای ،توضیح میدهد" :در صورتی رییسجمهور با ایرانیها پای میز مذاکره خواهد نشست که ایرانیها
تعهد به اعمال تغییرات در نحوه رفتار با مردم این کشور را نشان دهند ،از رفتار بد خود بکاهند و بتوانند بپذیرند که وارد توافقی
هستهای شوند که در عمل مانع اشاعه [تسلیحاتی] شود".

این مقام ارشد آمریکایی برای مذاکره با ایران  12پیششرط را به عنوان درخواستهای بنیادین ایاالت متحده از کشورمان مطرح
کرده است که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

•

ایران تمام جنبه های نظامی فعالیت های هسته ای پیشین خود را به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کند.

•

ایران به غنی سازی اورانیوم خاتمه دهد و فراوری پلوتونیم انجام ندهد .این شرط شمال تعطیلی راکتورهای آب سنگین
ایران می شود.

•

ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به کلیه تاسیسات اتمی خود در سراسر کشور را بدهد.

•

ایران برنامه تولید موشک های بالستیک خود را رها کند و از تولید سامانه های موشکی با قابلیت حمل کالهک هسته
ای خودداری کند.

•

ایران تمام شهروندان آمریکایی و اتباع متحدان آمریکا را آزاد کند.

•

ایران از «گروههای تروریستی» در خاورمیانه از جمله حزب هللا لبنان ،گروههای فلسطیمی حماس و جهاد اسالمی
حمایت نکند.

•

ایران به استقالل عراق احترام بگذارد و اجازه دهد گروههای شبه نظامی شیعه خلع سالح و منحل شوند.

•

ایران از حمایت از شورشین حوثی در یمن خودداری کند و اجازه دهد بحران در یمن با راهکاری سیاسی و صلح آمیز
خاتمه یابد.

•

ایران تمامی نیروهای تحت فرمان خود را از سوریه خارج کند.

•

ایران به حمایت خود از طالبان و دیگر «گروههای تروریستی» در افغانستان خاتمه دهد .ایران همچنین دیگر به رهبران
گروه القاعده پناه ندهد.

•

سپاه پاسداران ایران باید به حمایت از «گروههای تروریستی» و «شبه نظامیان هم پیمان» سپاه پاسداران خاتمه دهد.

•

ایران باید به رفتار تهدیدآمیز خود علیه همسایگانش که بسیاری از آنها متحدان آمریکا هستند خاتمه دهد .این شرط شامل
تهدید ایران به تخریب اسرائیل و پرتاب موشک به سوی عربستان سعودی و امارات عربی متحده می شود .این شرط
همچنین شامل تهدید کشتیرانی بین المللی و حمالت سایبری مخرب می شود.

وقتی دست پیش میگیرند که پس نیفتند؟!

جریان تحریم نفتی ایران و اهمیت تنگه هرمز برای مبادالت نفتی جهان ،یکی دیگر از موضوعات پرتکرار در این هفته بوده است
که رادیو فردا در گزارشی به طوری ویژه به آن پرداخته و تالش کرده است به قول معروف دست پیش بگیرد که پس نیفتد!

این رسانه صهیونیستی – آمریکایی تالش کرده است تا به مخاطبین خود بقبوالند که تنگه هرمز و مبادالت نفتی انجام گرفته از
طریق آن هیچ اهمیتی برای ایاالت متحده نداشته و بستن آن نه تنها زیانی به آمریکا و متحدانش نمیرساند ،بلکه ایران خود متضرر
خواهد بود و به همین دلیل این موضوع را هم میتوان جزو دروغهای رادیو فردا در این هفته محسوب کرد.

این رسانه در گزارش خود نوشته است« :در مجموع هشت گذرگاه عمده نفت در جهان وجود دارد که مهمترین آنها تنگه هرمز
است .باب المندب نیز چهارمین گذرگاه بزرگ نفت جهان است .بر اساس آمارهای اداره اطالعات انرژی آمریکا ،سال ،201۶
روزانه  18.5میلیون بشکه نفت و محصوالت نفتی از تنگه هرمز و حدود  ۴.8میلیون بشکه نیز از گذرگاه بابالمندب عبور کرده
است .بخش عظیمی از نفت و معانات گازی صادراتی خود ایران نیز از تنگه هرمز میگذرد .اما نکته مهم اینجاست که بیش از
 80درصد نفتی که از تنگه هرمز میگذرد ،راهی بازارهای آسیایی ،خصوصا ً چین و هند میشود که بزرگترین شرکای تجاری
ایران هستند و بستن تنگه هرمز ،بیش از همه ،اقتصاد آنها را با تالطم مواجه میکند .با این حال ،بسته شدن تنگه هرمز توسط
ایران بسیار نامحتمل است .جدا از اینکه این عمل به معنی رویارویی نظامی با آمریکا است ،ایران ساالنه دهها میلیارد دالر
محصوالت نفتی ،میعانات گازی ،مواد پتروشیمی و کاال از همین گذرگاه هرمز به جهان صادر میکند که بخش عمده آن راهی
بازارهای آسیایی میشود .به عبارتی ،این تنها نفت خام ایران نیست که از تنگه هرمز عبور میکند .بقیه محصوالت ،خصوصا ً
میعانات ،محصوالت نفتی و پتروشیمی شامل تحریم نیستند و صادرات آن برای کشور ضروری است .نکته دوم صادرات کشورهایی
مانند کویت و عراق از این تنگه است که روابط خوبی با ایران دارند .همچنین حمله به نفتکشها و نشت نفت میتواند عواقب
زیست محیطی بسیار چشمگیری داشته باشد که تا دههها نه تنها برای کشورهای منطقه ،حتی برای خود ایران قابل جبران نباشد.
از طرفی بخش عمدهای از واردات ایران از امارات انجام میشود .امارات دومین مقصد بزرگ صادرات کاالهای ایرانی است.
طی سال گذشته ایران  ۶میلیارد و  7۶۴میلیون دالر کاال به این کشور صادر کرده که سهمی تقریبا ً  15درصدی در کل صادرات
غیرنفتی ایران داشته است .امارات متحده عربی همچنین بزرگترین مشتری محصوالت نفتی ایران ،خصوصا ً نفت کوره است که
میلیاردها دالر برای ایران ارز آوری دارد .ایران همچنین طی سال گذشته بیش از  10میلیارد دالر کاال از این کشور وارد کرده
است که معادل  18.5درصد از کل واردات جمهوری اسالمی است .امارات اینجا نیز در ردیف دومین صادرکننده بزرگ کاال به
ایران است ،اگرچه ایران محصوالت دیگر کشورها را از امارات وارد میکند و صادرات ایران به امارات نیز نهایتا ً به دست
مشتریانی از دیگر کشورها میرسد».

اما در شرایطی رادیو فردا تالش میکند این ادعا را به مخاطبین خود بقبوالند که تنگه هرمز هیچ اهمیتی برای اربابانش نداشته و
بسته شدن احتمالی آن به ضرر خود ایران تمام میشود که در واقعیت این گونه نبوده و واکنش مقامات آمریکایی نیز نشان دهنده
اهمیت باالی این تنگه است.

جالب است که خود این رسانه ضد ایرانی نیز در برخی از گزارشهای خود هرچند اندک اما نتوانسته به این واقعیت هیچ اشارهای
نداشته باشد؛ به عنوان مثال در بخشی تأکید کرده است که اگر ایران مصمم به متوقف کردن کل صادرات نفت از تنگه هرمز باشد،
موضوع پیچیده خواهد شد.

بر اساس برآورد نشریه تخصصی فوربز ،کاهش  10درصدی (حدود  10میلیون بشکه در روز) عرضه جهانی نفت ،میتواند
قیمت آن را  250درصد افزایش دهد .به عبارتی ،اگر با بسته شدن تنگه هرمز ،روزانه  10میلیون بشکه نفت کمتری از کشورهای
منطقه راهی بازارهای جهانی شود ،قیمت نفت از  70دالر کنونی به  2۴5دالر اوج خواهد گرفت.

«والدیمیر روجانکوفسکی» ،تحلیلگر حوزه انرژی در مصاحبه با راشاتودی در این باره تأکید کرد :در صورتی که تهران چنین
تهدیدی را عملی کند نه تنها عرضه نفت خام در جهان کاهش چشمگیری خواهد داشت بلکه بهای طالی سیاه به شدت افزایش می

یابد .بیشترین حجم نفت خام کشورهای تولیدکننده نفت خاورمیانه از جمله عربستان سعودی ،ایران ،امارات متحده عربی  ،کویت
و عراق با عبور از تنگه هرمز در نقاظ مختلف جهان توزیع می شود .همچنین ،تقریبا صادرات همه محموله های گاز مایع
(الانجی) قطر که بزرگترین تولیدکننده گاز مایع در جهان است از تنگه حیاتی هرمز عبور می کند و به کشورهای دیگر ارسال
می شود .روزانه حدود  1۴تانکر نفتی و یا  17میلیون بشکه نفت [معادل نیمی از صادرات روزانه نفت خام در جهان] از تنگه
هرمز عبور می کند .اگر این تنگه مسدود شود و صادرات از این طریق متوقف شود ،با توجه به افزایش تقاضا و کاهش عرضه،
بهای هر بشکه نفت در ارزان ترین حالت به  1۶0دالر خواهد رسید .اگر تنگه هرمز برای یک یا دو ماه مسدود شود ،بهای مقدار
محدود نفت که در جهان داد و ستد می شود به بیش از  250دالر در هر بشکه افزایش می یابد.

نکته جالب تر و فراتر از همه این مباحث ،عدم ارتباط موضوع مطرح شده در گزارش با عنوانی است که رادیو فردا برای گزارش
خود در نظر گرفته است؛ این رسانه در تیتر خود از بررسی احتماالت جنگ در گذرگاههای نفتی سخن میگوید اما در متن بدون
هیچ اشارهای به این موضوع فقط در تالش است تا اثبات کند که آمریکا هیچ زیانی از بسته شدن احتمالی تنگه هرمز نخواهد دید.

سرقتی که نمیتوان آن را ندید!

دروغ بعدی رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا در این هفته به حوزه میراث فرهنگی اختصاص دارد؛ جایی که در گزارشی
با این ادعا که دادگاهی در آمریکا حکم به بازگرداندن بخشی از آثار باستانی متعلق به کشورمان داده است ،تالش کرده تا این
موضوع را به گونهای نشان دهد که گویی همواره حافظ فرهنگ و یراث ایرانیان بودهاند و هرگز دست به سرقت و سوءاستفاده از
آن نزدهاند.

در این گزارش رادیو فردا نوشته شده است« :یک قاضی دادگاه عالی نیویورک روز دوشنبه دوم مرداد حکم داد که یک نقش
برجسته که تصویر یک سرباز هخامنشی را داشت به ایران بازگردانده شود .به گزارش نیویورک تایمز ،این نقش برجسته سنگی
که قدمت آن به حدود  500سال پیش از میالد مسیح می رسد ،در ماه اکتبر سال گذشته توسط ماموران دفتر دادستانی منهتن،
نیویورک از یک نمایشگاه آثار هنری به نام «پارک اموری اوینو» توقیف شد .این نمایشگاه آثار هنری قصد داشت در حراج این
اثر دوره هخامنشی را به قیمت یک میلیون و  200هزار دالر بفروشد .طبق این گزارش،محققان گفته اند این اثر دوره هخامنشی
که در سال  193۶به طور غیرقانونی از ایران خارج شده است ،در سال  2011از موزه هنرهای زیبا شهر مونتلایر در کانادا
دزدیده شد .گزارشها حاکی است که دادگاه دو خریدار این اثر را تحت تعقیب قرار نخواهد داد .روپرت واس ،تاجر شناخته شده
آثار عتیقه ،و شریکش سم فاگ گفته بودند که این اثر باستانی را به طور قانونی از شرکت بیمه موزه مونترال خریداری کردند،
اما پس از آن که تحقیقات و تاریخچه این اثر تاریخی نشان داد که دزدیده شده است ،آنها پذیرفتند تا مدارک دادگاه در خصوص این
اثر را امضا کنند .آقای وایس سال گذشته به هنگام توقیف این اثر در ایمیلی نوشته بود ،محققان به خوبی این اثر هنری را می
شناسند و از تاریخچه  70ساله آن با خبرند .دیوان عالی آمریکا نیز اسفندماه سال گذشته حکم داد آمریکاییهایی که در بمبگذاری
سال  1997در بیتالمقدس زخمی شده و مدعی دست داشتن ایران در این حمله هستند ،نمیتوانند برای تامین خسارت  71.5میلیون
دالری خود ،الواح هخامنشی در موزه دانشگاه شیکاگو را مصادره کنند».

اما در اینجا باید به دو نکته اشاره کرد؛ نکته اول تالش دروغین رادیو فردا برای اثبات بیطرفی و عادالنه بودن دادگاههای
آمریکایی و نکته دوم سابقه طوالنی ایاالت متحده در سرقت آثار تاریخی و میراث باستانی ایرانیان است.

در مورد نکته اول واقعیت آنقدر شفاف و آشکار است که حتی نیازی به توضیح بیشتر ندارد؛ بارها شاهد احکام دادگاههای
آمریکایی مبنی بر تصرف و حراج آثار باستانی ایرانیان به بهانههای مختلف واهی بودهایم؛ تنها در یکی از این موارد سال گذشته
دادگاهی در شیکاگو به بهانه یک بمبگذاری در سال  1997میالدی که به حماس نسبت داده شده است ،بر حراج بخشی از آثار
باستانی ایران به نفع قربانیانش حکم داده است.

اما در خصوص سابقه طوالنی ایاالت متحده در سرقت تاریخ ایرانیان ،باید به این واقعیت اندک اشارهای داشت که اعطای امتیازهای
مختلفی در حوزه های باستانی از جمله امتیاز انحصار حفاری های باستانی در کشورمان به آمریکا در بین سال های  1931تا
 19۴1میالدی توسط رژیم خائن پهلوی ،بهترین فرصت را به آنان داده بوده است تا بهترین و ارزشمند ترین آثار تاریخی ملت
ایران را بدون هیچ ممانعتی به تاراج ببرند.

در این بین آرتور اپهام پوپ آمریکایی ،مشاور موسسه ی هنر شیکاگو در زمینه هنر اسالمی بود که نقشی بسزا در سرقت آثار
تاریخی کشورمان به ایاالت متحده داشته است؛ این سرقت ها که به طور بی پروا ،آشکارا و با همکاری سفارت آمریکا در ایران
صورت گرفته است به قدری زیاد بوده است که در مواردی صدای برخی شخصیت های خود آن کشور را نیز درآورده است؛
همان گونه که یک مهندس آمریکایی به نام مایرون اسمیت در همان روزها ،با اذعان به سرقت محرابی  1300ساله در یکی از
مدارس مذهبی اصفهان و انتقال و فروختن آن به موزه ی هنر متروپولین نیویورک توسط پوت و همکارانش ،این گونه گفته بود:
"در طول چند سال گذشته پوپ و دستارانش با آنچه به نظر می آمد تحقیقات علمی در مورد منشاء محرابی مهم است – که به
تازگی به تملک موزه ی متروپولیتن در آمده – به گدار فضای گسترده ای برای جوالن داده اند .مقامات ایرانی و بازاریان هم می
دانند که این محراب را دالل عتیقه ای بدنام به نام رابنو به دستور پوپ از مدرسه ی امامیه ی اصفهان دزدیده است " ...

آنچه در باال خواندهاید ،دویست و ششمین 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 رسان ٔه
صهیونیستی – آمریکایی در نخستین هفته از مرداد ماه  01( 1397الی  08مرداد ماه  )1397پرداخته است.

