رادیو فردا در هفتهای که گذشت! (شماره )226
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در دویست و بیست 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 دی ماه  1397را به طور خالصه مورد
بررسی قرار میدهیم.

رادیو دیروز گزارش میدهد؛

زمستان  1397نیز از راه رسید؛ فصلی که همانند نام خود از همان روزهای نخست با حوادث و رویدادهایی سرد همراه بود و
رسانههای مختلف وابسته به دولتهای غربی از جمله رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا تالش کردند تا با گزارشهای
خاص و جهتدار خود ،از این اخبار و رویدادهای سرد ،سوژههایی داغ ساخته و در جهت اهداف سیاسی خود و اربابانشان مورد
بهرهبرداری قرار دهند.

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 بیست و ششمین 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( 1397الی  08دی ماه  )1397پرداخته است.

شماره مجل ٔه هفتگی رادیو دیروز ،بررسی موضوعاتی از قبیل اهانت
شما مخاطبین گرامی میتوانید در دویست و بیست و ششمین
ٔ
وقیحانه رادیو فردا به شهدا و جوانان بسیجی ایرانی ،توهین این رسانه آمریکایی به عیسی مسیح (ع) و واکنش منفعالنه آن به
گزارش رادیو دیروز در این باره ،ذوقزدگی رادیوی فارسی زبان آمریکایی از رحلت آیتهللا هاشمی شاهرودی ،کوری رادیو
فردا در برابر قطعنامههای پیاپی ضد اسرائیلی سازمان ملل متحد و  ...را میتوانید مشاهده نمایید.

اهانت بزرگ رادیو فردا به شهدا و دختران ایرانی

هرچند شاید در نگاه اول با خود بگویید ،این هفته با موضوعات مهم بسیاری همراه بود تا بتواند موضوع آغازین این شماره از
مجله هفتگی رادیو دیروز هم باشد ،اما وقتی فعالیتهای رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا در این هفته را مورد بررسی
قرار میدهیم و مرور میکنیم ،به گزارشی میرسیم که از اهمیت دو چندانی برخوردار بوده و بیش از پیش ماهیت حقیقی این
رسانه وابسته به دولت آمریکا را برمال میسازد.

رادیو فردا در این هفته با انتشار گزارشی وقیحانه ،از دروغی شاخدار در خصوص نامزدی دختران بسیجی ایرانی با شهدا ،پس
از شهادتشان خبر داده است!

این رسانهنما در گزارش خود نوشته است« :موضوع نامزدی برخی دختران بسیجی با "شهدا" را نخستین بار بهنام قلیپور،
روزنامهنگار در  ۱۱آبانماه در صفحه خود در توئیتر مطرح کرد و از آن به عنوان "سبک نوین زندگی حزبهللا" نام برد .به

نوشته وی" ،چند سالی میشود که برخی دختران حزبهللا میروند بهشت زهرا و در قطعه شهدا چرخ میزنند و از میان پسران
یا مردان شهید یک دوست انتخاب میکنند و با او پیوند آسمانی میبندند»".

اما آیا این چقدر با واقعیت جامعه ایرانی نزدیک است؟!

آیا با این ادعاها میتوان جایگاه رفیع شهادت را در بین ملت ایران تخریب کرد؟! یا میتوان اعتقادات و ارتباط عمیق احساسی
میان ملت ایران و شهدا را به حاشیه کشاند؟!

این گزارش ناشی از خشم و نفرتی عمیق است که در طول سالیان دراز در فکر و قلب اربابان رادیو فردا شکل گرفته است؛ در
تمامی این سالها آثار و ارزشهای واالی عقیدتی و مذهبی که شهدا در جای جای ایران اسالمی برجای گذاشتهاند ،یکی از
اساسیترین و اصلیترین دالیلی بوده است که دست آنها را از اهداف شومشان در کشورمان کوتاه کرده است.

ایثار شهدای جنگ تحمیلی و انقالب اسالمی ،در تمامی این سالها ،از آنان ،الگویی برای نوجوانان و جوانان ایرانی ساخته است
که با کمک از سیره زندگی و رفتاریشان ،پایههای اعتقادی خود را مستحکمتر از گذشته سازند و این خود مانعی دیگر در مسیر
نفوذ غرب به ایران است؛ جایی که دیگر جوانان فریب سیاستهای مادی و شهوانی غرب نشده و با تکیه بر اعتقاداتشان در مسیر
حقیقت استوار ایستادهاند.

رادیو فردا با این پیش زمینه ذهنی ،با پر و بال دادن به این دروغ شاخدار تالش کرده است که با یک تیر دو نشان را هدف گرفته
و همزمان هم جوانان معتقد ایرانی و هم شهدای گرانقدر این سرزمین را در ذهن مخاطبین خودش هدف تخریب و اتهام قرار دهد.

جالب است که با اندک تحقیقی میتوان به این واقعیت پی برد که شهدا و در واقع افرادی که برای دفاع از اعتقادات و سرزمین
خود جانشان را از دست داده اند ،نه تنها در ایران ،بلکه در سراسر جها ،حتی کشورهای غربی از قبیل آمریکا ،انگلیس ،فرانسه،
ایتالیا و  ...دارای جایگاهی واال هستند و این موضوع مختص ایران نیست.

رادیو فردا ،مسیحیت را هم نمیخواهد!

یکی دیگر از موضوعات مهمی که در این هفته با آن همراه بودیم ،میالد حضرت عیسی مسیح (ع) و جشن کریسمس بود که با
واکنش خاص رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا همراه گردید.

رادیو فردا در واکنش خود به این مناسبت جهانی نشان داد که تنها با دین اسالم مشکل ندارد و برای او هر چیزی که با اعتقادات
مذهبی همراه باشد و هرچیزی که انسانیت را به معنای واقعی دربر گرفته باشد ،ناپسند است و به همین دلیل باید با روشهای
مختلف به دشمنی با آنها برخواست.

در ادامه یک نمونه از این واکنشهای خاص رادیو فردا به جشن کریمس مسیحیان جهان و واکنش خاص این رسانه آمریکایی به
یکی از گزارشهای رادیو دیروز در این رابطه را مورد بررسی قرار میدهیم.

اهانت رادیو فردا به مسیحیت با تصاویر برهنه زنان!

فرا رسیدن میالد حضرت عیسی مسیح (ع) و جشن کریسمس برای مسیحیان جهان آغاز شادی و استقبال از سال نوی میالدی
است؛ مناسبتی خاص و با ابعاد جهانی که در کنار شادی ،اعتقادات مذهبی و عالقه به پیامبری الهی را نشان میدهد و این موضوع
هیچ تناسبی با اهداف رادیو فردا و اربابانش ندارد.

همین موضوع باعث شد تا رادیو فردا تالش کند به شکلی زیرکانه ،واقعیتهای مسیح و آیینش را تحریف کرده و در البالی
گزارشهای مربوط به جشن کریسمس ،تالش کند تا با تحریک مخاطبین ،ضمن ایجاد تزلزل در اعتقادات مذهبی آنان ،از مسیحیت
نیز چهرهای فاسد به نمایش درآورد.

این رسانه فارسی زبان وابسته به دولت آمریکا در گزارشی تصویری به مناسبت جشن کریسمس ،تصاویر زنان عریان را به
عنوان پیروان آیین مسیحیت منتشر کرده تا از این طریق هم تصویر مسیح و آیینش را در ذهن مخاطبین مخدوش سازد و هم
مخاطبین را به بازی شهوانی خود بکشاند.

همانطور که گفته شد ،با پخش آهنگهای فواحش و رقاصها در روزهای مقدس مسلمین از جمله عاشورا و تولد دهها خبر در ماه
علیه اسالم ،گمان میرفت این رادیو با اسالم به تنهایی دشمنی داشته باشد اما اکنون مشخص میشود کالا این رادیو ضد دین است
و اسالم هم بخشی از پروژهاش میباشد.
رادیو فردا کامالا در نقش شیطان انس ظاهر میشود و در این هیچ گونه شکی نیست .بدتر آن که پس از بازکردن خبر مربوطه
عکس این زن اصالا در اصل خبر نیست تا مخاطب باز هم روی قسمت "بیشتر" کلیک کند و برسد به عکس .این یعنی رادیو خوب
میداند کسی به دنبال خبرهای تکراری و بی محتوای رادیو فردا نیست و بلکه هرکس خبر را میخواهد باید به دنبال عکس اندام
زنی بی حیا بوده باشد .در عین حال این مساله توهین به زن نیز تلقی میشود و سوء استفاده ابزاری از همان جنسیتی که رادیو
فردا خود را وکیل مدافع خودخوانده آنان میداند.

رادیو دیروز ،رادیو فردا را به واکنش وادار کرد

در پی گزارش تصویری اهانت آمیزی که رادیو فردا با موضوع مسیحیت و کریسمس منتشر کرد که در باال مورد بررسی قرار
دادیم ،رادیو دیروز در این هفته به آن واکنش نشان داد ،اما همین واکنش کاقی بود تا دست این رسانه آمریکایی از اهدافش کوتاه
بماند و پشت پردهاش برای مخاطبین رو شود.

این گزارش رادیو فردا را وادار کرد که از رفتار خود حداقل در ظاهر عقب نشینی کند و با حذف تصاویر مستهجن گزارش
تصویری کریسمس ،تالش کند وجهه نداشتهاش در بین مخاطبین را حفظ نماید.

اما آیا مخاطبین آنقدر ساده هستند که متوجه این تغییرات و دالیل آنها نشوند؟!

آیا انتشار یک گزارش در چنین ابعادی و پس از مدتی اعمال تغییرات در چهارچوب اصلی آن گزارش ،بیش از پیش غیر حرفهای
بودن و به عبارتی بهتر ،بیسوادی رسانهای حاکم بر رادیو فردا را نشان نمیدهد؟!

واقعیت این است که رادیو فردا در اثرگذاری بر مخاطبین خود دچار ناکامی پیاپی و سردرگمی بزرگی شده است؛ این رسانه وابسته
به دولت آمریکا ،در ابتدا به طور کامالا سطحی و بچگانه وارد یک بازی پوچ شده و تالش میکند تا بدون در نظر گرفتن واقعیتها،
تنها اهداف و دستورات پشت پرده اربابانش را عملیاتی کند ،اما پس از ناکامی در این مرحله ،بار دیگر کامالا بچگانه ،مسیری
کامالا متناقض را دنبال کرده و اینبار از جهت مخالف حرکت کرده و با ساده فرض کردن مخاطبین خود ،امیدوار است که این
تناقض را درک نکنند.

واکنش همراه با خوشحالی رادیو فردا به رحلت آیتهللا هاشمی شاهرودی

یکی دیگر از موضوعات مهمی که در این هفته با آن روبرو شدیم و ملت ایران را عزادار کرد ،رحلت یکی از با ثباتترین و
اصلیترین یاران انقالب و رهبری ایران اسالمی ،آیتهللا هاشمی شاهرودی است.

آیت هللا هاشمی شاهرودی در تمامی سالهای مبارزات انقالب و پس از اثبات و استقرار نظام جمهوری اسالمی ،همواره ثابت قدم
و ایستاده در مسیر حقیقت حضور فعال داشته و به همین دلیل نیز همواره مورد اعتماد رهبر معظم انقالب بوده و در طول این
سالها جایگاههای با اهمیت بسیاری را نیز مدیریت کرده است.

همین امر باعث شد تا رحلت این یار دیرینه انقالب ملت ایران را داغدار و عزادار ساخته و در سوی دیگر باعث خوشحالی و
ذوق زدگی دشمنان کشورمان واقع شود که رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا نیز یکی از همین گروهی است که با ذوق
زدگی ناشی از رضایت به موضوع رحلت آیت هللا هاشمی شاهرودی پرداخته است.

یکی از راههای بچگانه و سطحی رادیو فردا برای تخریب چهره آیتهللا هاشمی شاهرودی در بین مخاطبینش ،تأکید چندین باره بر
محل تولد ایشان است که کشور عراق بوده و به عبارتی رادیو فردا تالش کرده با تأکید جهت دار بر این موضوع ،نقش سازنده و
ایثارهای بزرگ وی برای ملت ایران را از ذهن مخاطبینش دور نگاه دارد.

این رسانه صهیونیستی – آمریکایی تالش میکند که هاشمی شاهرودی را یک عراقی معرفی کرده و در این مسیر مدعی میشود
که وی چون توان رقابت با آیتهللا سیستانی را نداشته به عراق بازنگشته است!

اما آیا در ایران شخصیتهایی با جایگاه علمی ،مذهبی و  ...مانند آیتهللا سیستانی وجود نداشته و ندارد؟!

یکی از دالیلی که رادیو فردا به مخالفان سرسخت هاشمی شاهرودی بدل کرد این ادعا بود که از زمان ریاست او بر قوه قضائیه
حفاظت اطالعات سپاه و اطالعات قوه قضائیه همکاریهای گستردهای با هم داشته بسیاری از فعاالن سیاسی ضد نظام را بازداشت
کرده و تحت فشار قرار دادند .اواخر دوران ریاست هاشمی بر قوه قضائیه مصادف با فتنه  88بود .دستگیریها و برخی دادگاههای
فتنه گران به پای او نوشته شد و این هم یکی از عللی شد که طرفداران فتنه برعلیه او با او بغض بیشتری رفتار کنند و تاجایی که
مقدور بود براو بتازند .صرف مقبولیت او در نزد رهبر انقالب کافی بود تا ضد انقالب به بهانههای مختلف او را مورد هجمه قرار
دهند .ترس از این که او ممکن است رهبر بعدی باشد او را در داخل حکومت به عنوان مهمترین مهره سالهای بعد در انقالب
مطرح میکرد .حال که او رحلت کرده است مشخص نیست چرا رادیو فردا هنوز هم او را رها نمیکند.

بزرگنمایی یک قطعنامه و سکوت در برابر شش قطعنامه

موضوع آخر این شماره از مجله هفتگی رادیو دیروز را به رفتار متناقض و جهت دار رادیو فردا در عرصه سیاسی و اخبار
بینالملل اختصاص دادهایم؛ جایی که این رسانه صهیونیستی – آمریکایی اندک واکنش یک مقام رده چندمی کشوری غربی بر علیه
ایران را با بزرگنمایی بسیار شدید ،بازتاب میدهد ،اما موضعگیری رسمی نهادهای بینالمللی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی را
به راحیت هر چه تمام ،نادیده میگیرد و از کنارش عبور میکند.

یکی از برنامههای اختصاصی رادیو فردا برای بازتاب موضوعات ضد ایرانی ،به ویژه با بهانه حقوق بشر" ،دریچه" است که هر
بار در قالب حمایت از حقوق بشر ،ایران را به نقض قوانین بینالمللی متهم ساخته و با گِلآلود کردن فضا ،زمینه ماهیگیری را
برای خود فراهم میسازد؛ اما خدا نکند در این بین نهادی مانند سازمان ملل متحد به بهانه یا موضوعی خاص ،قطعنامهای علیه
ایران تصویب کند .در آن هنگام رادیو فردا به سرعت وارد میدان شده و تا مدتها با سوار بر این قطعنامه ،کینه خود علیه ایران
را ابراز میدارد.

اما جالب اینجاست که اگر به جای ایران ،رژیم اشغالگر صهیونیستی قرار بگیرد ،دیگر نه یک قطعنامه ،بلکه چندین قطعنامه
رسمی نیز نمیتواند رادیو فردا را به واکنش وادار کند و تنها شاهد سکوت معنادار این رسانه وابسته به کاخ سفید خواهیم بود.

در زیر به ترتیب شش قطعنامهای را مورد بررسی قرار میدهیم که در فاصلهای اندک از هم توسط سازمان ملل متحد علیه رژیم
اشغالگر صهیونیستی صادر شده و تنها سکوت رادیو فردا را به همراه داشتهاند:

نخستین قطعنامه که با  ۱۵۶رأی موافق ۸ ،رأی مخالف (استرالیا ،کانادا ،رژیم صهیونیستی ،جمهوری کریباتی ،جزایر مارشال،
ایاالت فدرال میکرونزی ،جمهوری نائورو و آمریکا) و  ۱۲رأی ممتنع تصویب شد خواستار افزایش تالشهای برای سازش میان
اسرائیل و فلسطین شده است .این قطعنامه از رژیم صهیونیستی خواسته به قوانین بینالمللی پایبند باشد و تمامی اقدامات خشونتآمیز
را کامالا متوقف کند.
دومین قطعنامه با عنوان «اورشلیم» (قدس اشغالی) ،با  ۱۴۸رأی موافق ۱۱ ،مخالف و  ۱۴ممتنع تصویب شد .اعضای مجمع با
تصویب این قطعنامه مخالفت خود را با اقدامات رژیم صهیونیستی در تحمیل قوانین و قلمرو قضایی خود به شهر مقدس قدس اعالم
کرده و هر گونه اقدام در این راستا را غیرقانونی و فاقد اعتبار خواندند .این قطعنامه بر ضرورت حفظ آرامش تأکید کرده و
خواستار حفظ وضعیت فعلی در اماکن مقدس قدس شده است.

قطعنامه «جوالن سوریه» که با  ۹۹رأی موافق ۱۰ ،مخالف و  ۶۶رأی ممتنع تصویب شد هم تصمیم رژیم صهیونیستی برای
تحمیل قوانین و قلمرو قضایی خود به جوالن اشغالی را فاقد اعتبار خوانده و از این رژیم میخواهد از این اراضی خارج شود.

اعضای مجمع عمومی سه قطعنامه هم در خصوص مسائل مربوط به خود نظام سازمان ملل و اصالح آنها به منظور تمرکز بیشتر
بر حمایت از مردم فلسطین به تصویب رساندند.

اولین قطعنامه با عنوان «کمیته اجرای حقوق مسلم مردم فلسطین» از این کمیته سازمان ملل خواسته تالشهای خود را برای
استیفای حق مردم فلسطین جهت تعیین سرنوشت خودشان ارتقاء داده و از پایان دادن به اشغالگری رژیم صهیونیستی حمایت کند.

در قطعنامهای دیگر از اداره اطالعرسانی عمومی دبیرخانه سازمان ملل خواسته شده اقدام به انتشار اطالعات مربوط به فعالیتهای
سازمان ملل در خصوص مسئله فلسطین شده است .این قطعنامه همچنین خواستار افزایش اطالعرسانی در خصوص حقوق مردم
فلسطین شده است.

مجمع عمومی در قطعنامه دیگری هم خواستار تداوم فعالیت «بخش حقوق فلسطین در دبیرخانه سازمان ملل متحد» در زمینه
نظارت بر تحوالت مربوط به مسئله فلسطین شده است.

آنچه در باال خواندهاید ،دویست و بیست 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 رسانهٔ صهیونیستی – آمریکایی در نخستین هفته از دی ماه  01( 1397الی  08دی ماه  )1397پرداخته است.

