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در دویست و هفدهمین 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 چهارمین هفته از مهر ماه  1397را به طور خالصه مورد بررسی
قرار میدهیم.

رادیو دیروز گزارش میدهد؛

چهارمین هفته از مهرماه  1397را میتوان هفته رسوایی حقوق بشری آمریکا و عربستان دانست؛ رسوایی که با واکنشهای
سطحی و عجیب به ماجرای قتل جمال خاشقچی ،روزنامهنگار منتقد عربستانی در محل کنسولگری این کشور در استانبول ،رخ
داد و خیلی زود جهانی شد و رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا نیز همانند همیشه سعی کرد تا در تقابل بین واقعیت و
اربابانش ،خواست اربابانش را در پیش گرفته و با نوعی خودزنی خود را در این رسوایی شریک سازد.

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 هفدهمین شماره از این مجلهٔ هفتگی رادیو دیروز است که به بررسی
بخشی از فعالیتهای رادیو فردا در طول چهارمین هفته از مهر ماه سال  23( 1397الی  30مهر ماه  )1397پرداخته است.

شماره مجل ٔه هفتگی رادیو دیروز ،بررسی موضوعاتی از قبیل رسوایی
شما مخاطبین گرامی میتوانید در دویست و هفدهمین
ٔ
معنادار آمریکا و رادیو فردا در قبال پرونده قتل خاشقچی ،وحشت از تحقق شعار مرگ بر اسرائیل مردم ایران ،خشم غربی از
شکوفایی ارزشهای انقالبی در نوجوانان ایرانی ،ادامه ضدحال روسیه به رادیو فردا و مقامات آمریکایی در جریان طرح خروج
ایران از سوریه و  ...را میتوانید مشاهده نمایید.

خاشقچی و رسوایی بزرگ حقوق بشری غرب!

موضوع ویژهای که این هفته در دنیای رسانه و سیاست ،بسیار قابل توجه بود ،ناپدید شدن و به عبارتی قتل جمال خاشقچی،
روزنامهنگار منتقد عربستانی در ساختمان کنسولگری آل سعود در استانبول بود؛ خبری که بیشتر از خودش ،حواشی و واکنشهایی
که به دنبال داشت ،خبرساز شد و به همین دلیل ما نیز در آغاز این شماره از مجله هفتگی رادیو دیروز به بررسی آن میپردازیم:

رویکرد متناقض آمریکا در پرونده خاشقچی

یکی از مهمترین موضوعاتی که در جریان پرونده خاشقچی با آن مواجه بودیم ،نوع واکنش ایاالت متحده آمریکا به این موضوع
بود؛ جایی که با وجود شدت نگرانی بسیاری از مردم ،رسانهها ،سیاسیون و  ...و خشمشان از این گونه خشونت وقیحانه رژیم

سعودی عربستان ،کاخ سفید با اقتدار و به راحتی از کنار این ماجرا عبور کرده و تأکید کرده است که هیچ موضوعی نمیتواند
مانع ادامه همکاری استراتژیک آنها با آل سعود شود!

یکی از بهانههایی که باعث شد رادیو فردا با این واکنش متناقض و عجیب آمریکا همراهی کند ،سفر پمپئو ،وزیر خارجه ایاالت
متحده به ترکیه و عربستان برای بررسی پرونده قتل خاشقچی بود.

این رسانه صهیونیستی – آمریکایی در گزارشهایی متعدد با تیترهایی از قبیل «پومپئو در مورد خاشقجی :سعودیها قول تحقیق
کامل دادهاند»« ،پومپئو :عربستان قول داده تحقیقات شفافی در مورد خاشقجی انجام دهد» و  ...به این موضوع و بازتاب
موضعگیری خاص آمریکا در قبال این ماجرا پرداخته است.

در یکی از این گزارشها نوشته شده است« :مایک پومپئو پس از تـرک ریاض ،دیدار و گفتوگوهای خود با مقامهای سعودی را
"بهشکل باورنکردنی موفقیتآمیز" توصیف کرد .وزیر خارجه آمریکا در عین حال میگوید با مقامهای سعودی در مورد "اهمیت
انجام بهموقع تحقیقات و ایجاد اطمینان که تحقیقات شفاف است ،بهطوری که ما بتوانیم آن را تحقیقاتی کامل قلمداد کنیم" گفتوگو
کردهاست .او سپس افزوده "آنها این اطمینان را دادند که تحقیقات را کامل خواهند کرد و من در این مورد روی آنها حساب می
کنم" .دونالد ترامپ نیز ۲۴ ،مهر ماه در پاسخ به پرسشهای مجری شبکه فاکس ،در مورد جریان ناپدید شدن جمال خاشقجی،
روزنامهنگار منتقد ولیعهد عربستان ،اعتراف کرد "عربستان سعودی متحد ما است .آنها علیه ایران ،علیه موشکها ،و علیه
تالشهای آنها (جمهوری اسالمی) برای کنترل خاورمیانه یک همپیمان هستند ...بنا بر این عربستان سعودی برای من متحد بسیار
بزرگی بوده ،آنها سرمایهگذاری عظیمی کردهاند .آنها در حال نبرد با ترور هستند"».

اما این برخورد منفعالنه و سطحی به این موضوع در شرایطی است که رسانههای مطرح در جهان به طوری بسیار متفاوتتر به
این موضوع وارد شدهاند و همین تفاوتها برای اینکه به اصل ماهیت رادیو فردا و خودفروشی رسانهای این مجموعه پی ببریم
کافیست.

به عنوان مثال در واکنشی با موضوع مشابه ،یورونیوز با تیتر انتقادی «معمای ناپدید شدن خاشقجی؛ روابط واشنگتن با ریاض
تیره میشود؟» نوشه است« :با گذشت چند روز از ناپدید شدن جمال خاشقجی ،روزنامه نگار منتقد حکومت عربستان به نظر می
رسد تبعات این ماجرا بر رابطه آمریکا با ریاض نیز تاثیرگذار خواهد بود .با این حال ابعاد تأثیر ناپدید شدن جمال خاشقجی بر
روابط گرم واشنگتن با ریاض مشخص نیست .هدر نائورت ،سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه ضمن ابراز بی
اطالعی از سرنوشت جمال خاشقجی اعالم کرد که کشورش از تحقیق "کامل و شفاف" در این مورد حمایت میکند .دولت آمریکا
ممکن است از داخل و خارج برای واکنش به ناپدید شدن جمال خاشقجی تحت فشار قرار گیرد .این روزنامه نگار منتقد حکومت
عربستان یادداشتهایی را برای روزنامه واشنگتن پست منتشر کرده بود و با بسیاری از روشنفکران و روزنامه نگاران آمریکایی
رابطه خوبی داشت .کمیته حفاظت از روزنامه نگاران که یک سازمان مستقل و غیر دولتی است از دولت عربستان خواسته است
در مورد ناپدید شدن جمال خاشقجی توضیح دهد».

و این تنها یک نمونه از واکنشهای شدید رسانههای مطرح جهان به این موضوع است؛ موضوعی که از همان ابتدا با خشم جهانیان
از عربستان همراه شد اما رادیو فردا در کمال خونسردی تصمیم گرفت بجای همراه شدن با موج جهانی اعتراضات ،گام به گام با
واکنشهای عجیب ،سرد و جهتدار مقامات آمریکایی این مسیر را طی کند.

رفتاری متناقض با همه واقعیتهای حرفهای و منطقی که بیش از پیش چهره وابسته و دروغین این رسانه را به مخاطبینش نشان
داده است.

آیا اگر بجای عربستان ،ایران در ماجرا حضور داشت و این جنایت در کنسولگری متعلق به جمهوری اسالمی صورت میگرفت،
باز هم همین نوع واکنش را از سوی ایاالت متحده و رسانه تحت امرشان شاهد بودیم؟!

اولویتهای حقوق بشری رادیو فردا!

در راستای موضوع قبل و ماجرای قتل جمال خاشقچی ،در کنار همراهی رادیو فردا با واکنشهای عجیب و غریب مقامات
آمریکایی ،شاهد سکوت معنادار این رسانه نیز بودهایم که در جای خود قابل بحث است.

این رسانه صهیونیستی – آمریکایی همواره خود را مدافع همهجانبه حقوق بشر معرفی کرده و در همین راستا بارها شاهد
فضاسازیهای ضد ایرانی این مجموعه بوده و هستیم؛ در همین جریان حتی برنامه «دریچه» به عنوان برنامهای اختصاصی برای
موضوعات حقوق بشری در طول هفته در ابعاد مختلف پخش و منتشر میشود.

اما نکته قابل توجه سکوت این برنامه به ظاهر حقوق بشری در برابر موضوع قتل این روزنامهنگار منتقد عربستانی است؛ اما آیا
این موضوع ربطی به حقوق بشر ندارد یا عاملین آن در مسیر احقاق حقوق بشر جانفشانی کردهاند که نباید با یک اتفاق آبرویشان
را برد یا معنای حقوق بشر در دیدگاه رادیو فردا متفاوت است؟!

همه میدانند که قتل فجیع «جمال خاشقجی» به عنوان یک روزنامه نگار منتقد حکومت ،هم به عنوان حرفه و فعالیتهایش و هم
به دلیل نوع و مکان قتل ،تجاوزی آشکار و هولناک به «آزادی بیان» است که از اصول حقوق بشر محسوب میشود.

واکنش گزارشگر ویژه آزادی بیان سازمان ملل متحد به این موضوع را میتوان یکی از اسنادی دانست که سکوت "دریچه" را
کامالا عمدی و سیاسی نشان میدهد.

"دیوید کای" در این باره پیشتر تأکید کرده بود« :در کنار اخبار و اطالعاتی که حکایت از قتل معارض سعودی "جمال خاشقجی"
در کنسولگری سعودی در استانبول ترکیه دارد ،باید تحقیقاتی مستقل و بین المللی در این باره آغاز شود .اگر قتل "خاشقجی" تأیید
شود ،کمیته آزادی بیان سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواهد خواست که از طریق برخی مکانیزم های مستقل برای مجازات
و پیگیرد عامالن این عملیات ،اقداماتی را صورت دهند».

سازمان عفو بین الملل با خشم از واکنش خونسردانه برخی کشورها از جمله خود عربستان و البته آمریکا به موضوع قتل
"خاشقچی" ،در بیانیهای رسمی اعالم کرد« :تأیید مرگ خاشقچی توسط این رژیم به مثابه قتل خودسرانه و اعدام بدون محاکمه وی
خواهد بود .این سازمان در بیانیهای از جامعه جهانی خواست تا به سکوت خود در برابر سرکوب آزادی بیان توسط "ریاض" پایان
دهد و از ادامه بی تفاوتی نسبت به نقض فاحش و گسترده قوانین حقوق بشر بین المللی توسط سعودیها دست بردارد.

سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز اعالم کرد :قتل روزنامه نگار مخالف سعودی در استانبول توسط عربستان به حیثیت جامعه
بین المللی لطمه زد و اگر خبر این جنایت تأیید شود ،جرمی بی سابقه علیه روزنامه نگاران اتفاق افتاده است .کمیسیون اروپا نیز
در بیانیهای اعالم کرد :همانند همه اعضای جامعه بین الملل از عربستان میخواهیم درباره سرنوشت خاشقجی توضیح دهد.

«کنت راث» رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار پیامی در توئیتر به این موضوع به طور جدی واکنش نشان داده و در
مورد استانداردهای دوگانه آمریکا و رسانههای تحت امرش در قبال حقوق بشر ،با انتقاد تأکید کرده است« :زمانی که ترکیه یک
کشیش آمریکایی را بازداشت کرد ،ترامپ همه اقدامات خود علیه "آنکارا" را به کار گرفت ،حال که حکومت عربستان یک
روزنامه نگار منتقد را در ترکیه به قتل رسانده ترامپ چه کار میکند؟ شاید ثروت عربستان سعودی موجب تفاوت قتل این روزنامه
نگار و موضوع کشیش بازداشت شده در ترکیه باشد».

اساساا ،محدود کردن گزارش موارد نقض حقوق بشر به یک منطقه جغرافیایی خاص و نادیده گرفتن سایر مناطق ،حتی مناطق
نزدیک از یک سو گیری ذاتی در این برنامه خبر میدهد و این سو گیری وقتی بیشتر آشکار میشود ،که در همه برنامههای
دریچه ،یا خبر اول مربوط به بهاییان است یا حداقل یک گزارش یا تحلیل به آنها اختصاص دارد.

نگرانی بیپایان رادیو فردا از آینده اسرائیل

بخشی از فعالیتهای رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا به طور ثابت به حمایت از رژیم اشغالگر اسرائیل اختصاص
دارد؛ جایی که هر گونه و هر کلمهای علیه این رژیم با واکنش شدید و جدی این رسانه همراه بوده و هست.

در همین راستا ،این بار شاید نگرانی رادیو فردا از آینده اسرائیل ،در پس اظهارات امام جمعه موقت تهران بودیم که باعث شد
تمام واقعیت ها و اصول انسانی و حقوق بشری و  ...را زیر پا گذاشته و با انتشار گزارشی ویژه ،ضمن انتقاد آشکار و جدی به
این گونه سخنان در ایران ،اسرائیل را مظلومی در عالم بشریت معرفی کند.

رادیو فردا در این گزارش نوشته است« :یک روحانی ارشد در حکومت ایران بار دیگر تهدید کرد که تل آویو میتواند نابود شود.
همزمان فرمانده ارشد سپاه پاسداران روز پنجشنبه ۱۹ ،مهرماه ،از "ایستادگی ایران در کنار حزبهللا" تا نابودی اسرائیل سخن
گفت .فرمانده سپاه همچنین تاکید کرد که ایران «در صورتی که در معرض خطر قرار گیرد ،از پاسخ در خارج از مرزهای خود
هرگز دریغ نخواهد کرد .به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ،ایسنا ،احمد خاتمی ،خطیب موقت نماز جمعه تهران و نماینده
مجلس خبرگان رهبری ،روز پنجشنبه گفت :اگر آمریکا دست از پا خطا کند و (عربستان) سعودی را به جان ما بیندازد ،باید بداند
که تل آویو با خاک یکسان میشود».

به این نوع واکنش رادیو فردا میتوان از دو دیدگاه مختلف نگریست؛ دیدگاه اول خشم و نگرانی دستهای پشت پرده این رسانه از
اتحاد عمیق میان مردم و مسئولین مختلف ایران اسالمی بر سر مسئله آزادی کامل فلسطین و نابودی غده سرطانی اسرائیل است.

تکرار مواضع ضد صهیونیستی در کالم رهبر انقالب و پیگیری این تئوری در سخن مقامات مختلف ایران ،صهیونیستها رابه
شدت ترسانده است به نحوی که نتانیاهو در سفرهای دورهای خود دایما از خطر ایران حرف زده و برای اسرائیل به دنبال حامی
میگردد.

اما دیدگاه دوم به واقعیتی اختصاص دارد که روز به روز جدیتر ،عملیاتیتر و حقیقیتر از گذشته میشود و آن نزدیک شدن
اسرائیل به نقطه مرگ و نابودی است؛ رویدادهای مختلف چند وقت اخیر ،بیداری مردم جهان در برابر جنایات این رژیم ،قدرت
گرفتن نیروی مقاومت و حزبهللا و شکستهای پیاپی اسرائیل به خوبی این واقعیت را نشان میدهد و همین امر نیز باعث شده
است تا رادیو فردا ،همانند مقامات اسرائیلی بیش از هر زمان دیگری از سخنان اینچنینی به هراس افتاده و به آن واکنش نشان
دهند.

البته نباید فراموش کرد ،اینکه رادیو فردا تمام هم و غم خود رابرای اعالم مظلویت صهیونیستها مصرف میکند به دلیل سرسپردگی
آمریکا به این رژیم غاصب است .تأمین مالی رادیو فردا ارتباط مستقیم این رادیو با اسرائیل را توجیه خواهد کرد.

وحشت از نوجوانان بسیجی!

یکی دیگر از وحشتهای آمریکا ،رادیو فردا و همفکرانشان در خصوص جامعه ایرانی ،اعتقاد قلبی نسل جدید ایرانیان به ارزشهای
واالی اسالمی و انقالبی از جمله بسیج است؛ حضور پررنگ و چشمگیر جوانان و نوجوانان در جمع بسیجیان و حضور فعال آنها
در پایگاههای مقاومت محلی و دانشآموزی و دانشجویی سراسر کشور ،کامالا نشاندهنده شکست سیاستهای دشمنان انقالب اسالمی
برای ایجاد شکاف و فاصله میان نسل جدید و آرمانهای انقالبی و اسالمی است و کامالا قابل پیشبینی است که چنین واقعیتی به
عنوان یک کابوس برای رادیو فردا و اربابانش شناخته شود.

در این هفته ما شاهد واکنش مقامات آمریکایی و به دنبال آن این رسانه صهیونیستی – آمریکایی در قبال موضوع حضور و
عضویت نوجوانان ایرانی در بسیج بودیم و دیدیم که چگونه تالش کردند تا خشمشان از این نسلسازی انقالبی را با ارتباط دادن
این موضوع به نقض قوانین جهانی در ارتباط با ممنوعیت بکارگیری کودکان در گروههای نظامی و البته تحریمهای ضد ایرانی،
ابراز کنند.

رادیو فردا در گزارشی که به این موضوع اختصاص داده بود ،اینگونه نوشته است« :برایان هوک ،نماینده ویژه وزارت خارجه
آمریکا در امور ایران ،گفته که تحریمهای وزارت خزانهداری ایاالت متحده علیه تجارتهایی که از استفاده شبهنظامیان بسیج از
کودک سربازان حمایت مالی میکنند ،مثال دیگری است از اینکه رژیم ایران نرمال نیست .وی افزوده است :حکومتهای نرمال
کودکان را به عنوان کودک سرباز استخدام و اعزام نمیکنند .این سوءاستفاده از کودکان است».

جالب است که این رسانه آمریکایی خود را مطلع از احوال مردم وامور جاری کشور میداند اما همینقدر هم اطالع ندارد که
کودکان و نوجوانان با میل شخصی وبراساس اعتقادات دینی و غیرت ملی داوطلبانه عضو این نهاد مقدس میشوند .حتما ا بسیج با
توجه به گستردگی دامنه آموزههایش در ابعاد سیاسی ،فرهنگی ،نظامی ،آموزش شیوههای رزم ،داشتن برنامههایی برای باال بردن
آمادگی جسمانی و ...خواهد توانست از نوجوانان امروز جوانانی بصیر و باعلم برای فردای ایران بسازد تا آمریکا خواب سلطه
برایران را هم نتواند ببیند.

بعالوه اگر موضوع نگرانی برای کودکان و نوجوانان مطرح است ،چطور در برابر قتلعام و وضعیت بحرانی کودکان در یمن،
فلسطین و  ...هیچگونه نگرانی وجود ندارد؟!

چطور آمریکا با وجود اثبات جنایات بسیار ،همچنان با فروش و در اختیار گذاشتن تسلیحات ،مشاوره نظامی و حتی اعزام نیرو
در حمالت وحشیانه عربستان به یمن مشارکت میکند و حتی اتوبوس دانشآموزان یمنی با موشکی آمریکایی هدف قرار گرفته
است ،اما در خصوص ایران نگران کودکان هستند؟!

آب پاکی روسیه روی دست رادیو فردا

یکی دیگر از موضوعاتی که در هفتههای اخیر پرتکرار بوده است و به همین دلیل نیز بخش پایانی مجله این هفته را به آن
اختصاص دادهایم ،بحث عالقه آمریکا و البته رادیو فردا به نقش آفرینی روسیه برای خروج ایران از سوریه است.

فضاسازی سیاسی و رسانهای در هفتههای اخیر به طور جدیتر از گذشته به سمتی بودهاست که اوالا مقامات روسی متقاعد شوند
که به نوعی ایران را وادار به خروج از سوریه کنند و در مرحله بعد حداقل در ظاهر اینگونه نشان داده شود که این اتفاق در حال
افتادن است؛ اما آیا این واقعیت است؟!

واکنش مقامات روسیه به این ادعاها و تالشها همواره واقعیت را برمال کرده است؛ همانطور که در این هفته نیز این واکنشها
آب سردی بر پیکرده رادیو فردا و اربابانش ریخت.

رادیو فردا در گزارشی به این موضوع اشاره کرده و نوشته است« :رئیسجمهوری روسیه میگوید حضور یا خروج ایران از
سوریه موضوعی است که باید بین تهران و دمشق یا تهران و واشینگتن حلوفصل شود .والدیمیر پوتین روز پنجشنبه  ۲۶مهرماه
در نشستی در شهر سوچی پیرامون سیاستهای جهانی گفت :این تصمیمی است که باید آنها بگیرند و ترغیب ایران برای خروج
از سوریه مشکل روسیه نیست .البته ما مایل هستیم در مذاکرات آنها حضور داشته باشیم .درخواست ارائه تضمینهای امنیتی به
دمشق در حالی است که روسیه و ایران از زمان آغاز درگیریهای داخلی در سوریه ،همواره پشتیبان بشار اسد رئیسجمهوری
این کشور بودهاند و آمریکا ،بسیاری از کشورهای اروپایی ،عربی و ترکیه مخالف رژیم سوریه به رهبری اسد هستند».

رادیو فردا علنا ا بیان میکند که سوریه درواقع میدان نبرد غرب به رهبری آمریکا از یک طرف و ایران و روسیه از طرف دیگر
است .بازنده این نبرد به تعبیر رادیو فردا آمریکا و پیروز این نبرد ایران و روسیه هستند .این نوع بیان یعنی رادیو فردا هم پذیرفته
است که آمریکا قادر نیست در برابر ایران و اراده این کشور مقاومت کند.

اما این یک سمت ماجراست؛ سمت دیگر این واقعیت غیر قابل انکار است که حضور ایران در سوریه با رضایت و خواست دولت
و مردم این کشور بوده و این برخالف آن چیزی است که برای نظامیان آمریکایی حاضر در منطقه رخ داده است؛ این حضور
ایران مسیر آینده سوریه و حتی منطقه و جهان را تغییر داد و رویاهای آمریکا و متحدانش را به کابوس تبدیل کرد و شاید همین
امر باعث شده که با تمام وجودشان خواستار خروج ایران از سوریه باشند؛ هر چند نقش ایران و اثرگذاری آن بر مردم سوری
باقیست و حتی در نبود کشورمان نیز ،دیگر به راحتی قبل آمریکا و تروریستهای متحدش توان تسلط بر سوریه را نخواهند داشت.

آنچه در باال خواندهاید ،دویست و هفدهمین 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 چهارمین هفته از مهر ماه  23( 1397الی  30مهر ماه  )1397پرداخته است.

