رادیو فردا در هفتهای که گذشت! (شماره )231
 08/11/1397الی 15/11/1397

در دویست و سی و یکمین 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 دومین هفته از بهمن ماه  1397را به طور خالصه مورد
بررسی قرار میدهیم.

رادیو دیروز گزارش میدهد؛

بهمن  1397به نیمه خود رسید و دومین هفته از این ماه نیز با رویدادهای مختلفی در ابعاد و موضوعات متفاوت سپری شد؛
رویدادهایی که گاه واقعیتهای تلخ جامعه جهانی را نشان میداد و گاهی از آیندهای که در راه است ،حکایت داشت و در همه این
موارد ،رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا و دیگر رسانههای وابسته به دولتهای مختلف در تالش بودند تا به شکل و
برداشت خاص خودشان به این رویدادها ورود کنند تا اهداف خودشان را به دست آورند.

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 سی و یکمین شماره از این مجلهٔ هفتگی رادیو دیروز است که به
بررسی بخشی از فعالیتهای رادیو فردا در طول دومین هفته از بهمن ماه سال  08( 1397الی  15بهمن ماه  )1397پرداخته
است.

شماره مجلهٔ هفتگی رادیو دیروز ،بررسی موضوعاتی از قبیل ادامه
شما مخاطبین گرامی میتوانید در دویست و سی و یکمین
ٔ
سلایر تعطیلی برنامههای مشترک رادیو فردا و فرشید منافی ،اعتقاد قلبی رادیو فردا به کاپیتوالسیون و مصونیت امریکایی در
تمامی ابعاد و حوزهها از قبیل سیاسی ،اجتماعی و  ،...حمله مستمر "تابو" برای هنجارشکنی علیه حجاب و پوشش اسالمی -
ایرانی و  ...را میتوانید مشاهده نمایید.

تعطیلی ،فصل مشترک همکاری منافی و رادیو فردا

یکی از راههای ضربهزدن رادیو فردا به جامعه ایرانی در تمام طول مدت فعالیتش ،جذب عناصری است که پیش از فرار از ایران
و مهاجرت به خارج از کشور ،در داخل ایران فعالیت رسانهای داشتهاند؛ اما در همین راستا ،مجله این هفته رادیو دیروز را با
بررسی موضوعی آغاز میکنیم که به یکی از همین عناصر مرتبط است.
"فرشید منافی" ،یکی از عناصری است که قبل از فرار به خارج از کشور در ایران هم سابقه فعالیت رسانهای داشته است و اکنون
چند سالیست که با رادیو فردا همکاری میکند؛ اما فصل مشترک هر دو دوره فعالیت وی ،ناکامی است؛ ناکامی که با حضور
منافی مدتیست گریبان این رسانه صهیونیستی – آمریکایی را هم گرفته است.

در ماههای اخیر ،همکاری مشترک فرشید منافی و رادیو فردا با چند برنامه تعطیل شده همراه بوده است که در این هفته نیز شاهد
ادامه این روند ناکامی بودیم.

تنها در یک قالب و یک روند برنامهای ،شاید تعطیلی برنامههای ساخته و اجرا شده توسط منافی هستیم؛ او ابتدا برنامهای ویژه را
با نام "ایستگاه پنجشنبه" به راه انداخت؛ برنامهای  4ساعته که در حوزههای مختلف و در بخشهایی متفاوت ،از فرهنگ گرفته تا
سیاست و اقتصاد ایران را مورد حمالت و فضاسازیهای خود قرار میداد و تالش میکرد تا با درون مایه طنزی که اکثرا اهانت
آمیز هم بود ،ذهن مخاطبین خود را علیه جمهوری اسالمی به بازی بگیرد.

اما خیلی زود این برنامه به دلیل تکرار بیش از حد و استفاده از بهانههای واهی برای حمله رسانهای به ایران با واکنش منفی
مخاطبین مواجه گردید و سرانجامش تعطیلی بود.

پس از مدتی وقفه" ،منافی" و رادیو فردا که نمیخواستند هزینه و تبلیغات گسترده برای این برنامه شکست بخورد ،نوع دیگری از
برنامه در همین قالب را ارائه دادند؛ برنامهای با نام "ایستگاه فردا" که در دو قسمت و با عنوانهای "ایستگاه چهارشنبه" و "ایستگاه
پنجشنبه" ،پخش میشد.

اما طولی نکشید که بحران عدم سوژه حقیقی و استفاده کورکورانه از بهانههای واهی علیه جمهوری اسالمی ،این برنامهها را به
گرداب تکرار سوق داده و میان مخاطبین با آن فاصله انداخت.

این فاصله و رسوایی بیش از اندازه چارهای جز پذیرش دوباره شکست برای سازندگان این برنامه باقی نگذاشته بود و در این هفته
شاهد بودیم که این برنامه نیز به گروه برنامههایی پیوست که نتوانستند هداف اربابانشان را برآورده سازند و با تعطیلی مواجه
گردیدند.

هرچند برخی منابع از افسردگی و وضعیت روحی و روانی بحرانی و غیر طبیعی "فرشید منافی" و البته اختالفات مالی مدیران
ارشد رادیو فردا با او بر سر هزینه ساخت برنامههای ناکامش خبر میدهند ،اما او در چند روز اخیر بارها از ساخت و پخش
سری جدید این برنامه سخن گفته است؛ حال باید دید آیا رادیو فردا در مسیر دشمنی کورکورانه با ایران ،بار دیگر ت َن به شکستی
قابل پیشبینی خواهد داد؟!

کاپیتوالسیون آمریکایی از جنس رادیو فردا

موضوع بعدی که بخش اصلی مجله این هفته رادیو دیروز را به خود اختصاص داده است ،نوع نگاه خاص رادیو فردا به
موضوعاتی است که یک سوی آن به ایاالت متحده آمریکا باز میگردد؛ به عبارتی در ادامه میخواهیم اعتقاد عمیق رادیو فردا به
اصل "کاپیتوالسیون آمریکایی" در حوزه رسانه را در چندین نمونه و حوزههای مختلف مورد بررسی قرار دهیم .جایی که گاهی
تحریم خبر و گاهی سانسور واقعیت در اعمال این مصونیت رسانهای نقش آفرینی کرده است:

سکوت مطلق رادیو فردا در برابر گزارش نادر عفو بینالملل علیه ترامپ

یکی از موضوعاتی که در این هفته و در راستای حمایت رسانهای خاص رادیو فردا از آمریکا مشاهده کردیم ،سکوت مطلق و
سانسور مثال زدنی این رسانه صهیونیستی – آمریکایی در برابر گزارش قابل توجه و البته نادری بود که سازمان عفو بینالملل
در خصوص رفتار ضد بشری دونالد ترامپ ،رئیس جمهور ایاالت متحده منتشر کرده بود.

ما هر هفته در همین مجله شاهد بودیم که عفو بینالملل و گزارشهای ضد ایرانیش تا چه حد در فضاسازی رسانهای رادیو فردا
علیه کشورمان نقش آفرین بوده است و وقتی این حضور و بازتاب پر رنگ را در کنار این سکوت بزرگ قرار میدهیم ،بیش از
هر زمانی به ابزاری بودن حقوق بشر در دست رادیو فردا و استفاده ابزاریش از این موضوع پی میبریم و البته به ارتباط عمیق
میان این رسانه و کاخ سفید که مانع بازتاب هر گونه خبری علیه آنها میشود.

در بخشی از گزارش نادری که عفو بینالملل با موضوع خاص اظهارات و اقدامات دونالد ترامپ در خصوص کشورهای
آفریقایی منتشر کرده ،اینگونه آمده است« :این سیاست نفرت انگیز نه فقط برای آنهایی که قصد سفر به آمریکا و یا کار و
تحصیل در این کشور را دارند ،بلکه برای آنهایی که از خشونت گریختهاند و به دنبال امنیت هستند ،یک فاجعه است .برخی از
افرادی که به موجب این طرح ضدمهاجرتی از سفر به آمریکا منع شدهاند ،از کشورهای مانند یمن و سوریه فرار میکنند که
آمریکا در ایجاد ناامنی در آن نقش داشته است" .کیت الیسون" ،نماینده ایالت مینه سوتا در مجلس نمایندگان آمریکا هم با انتقاد از
این تصمیم دیوان عالی آمریکا اعالم کرد که تأیید این طرح ضدمهاجرتی باعث "مشروعیت بخشیدن به تبعیض و اسالم هراسی"
میشود».

پیشتر هم شاهد بودیم که دونالد ترامپ ،یازدهم ژانویه سال جاری در جلسهای با حضور نمایندگان جمهوریخواه و دموکرات
کنگره آمریکا و با اشاره به روند مهاجرت ساکنین کشورهای آفریقایی به ایاالت متحده ،این تعبیر را بکار برد که "چرا این مردم
را از کشورهایی که چاه توالت هستند ،به اینجا راه میدهیم؟"!!!

البته باید توجه داشت که این نوع رفتار و اظهارات نژادپرستانه رئیس جمهور آمریکا فقط با واکنش عفو بینالملل مواجه نبوده و
در کنار آن اعتراض اشخاص و نهادهای مختلف دیگری را هم به همراه داشته است.

جمله کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در این رابطه گفته است«" :نژادپرستانه» بهترین لفظی است که می
توان در مورد این اظهارات به کار برد .نمیتوان تمام کشورها و قارههایی را که مردمشان به علت سفید نبودن مورد استقبال قرار
نمیگیرند« ،گند و کثافت» نامید".

لوئیس گویترز نماینده کنگره از حزب دمکرات آمریکا یکی دیگر از افرادی بود که در داخل خاک ایاالت متحده به این اظهارات
واکنش نشان داد و گفت" :اآلن دیگر صد درصد مشخص شده که ترامپ یک نژادپرست است و آن ارزشهایی را که قانون اساسی
ما تضمین میکند قبول ندارد" .

سگهای آمریکایی هم باید محفوظ بمانند!

یکی دیگر از گزارشهای خاص رادیو فردا در این هفته که میتوان آن را در راستای عالقهاش به اصل مصونیت آمریکایی فراگیر
تفسیر کرد ،واکنشش به حمله دو سگ از نژاد آمریکایی به دختربچهای در یکی از پارکهای تهران بود.

چندی پیش یک خانواده تهرانی در حالی که برای تفریح کودک خود به یکی از پارکهای منطقه لواسان تهران رفته بودند،
تفریحشان با حمله دو سگ از نژادی خاص که صاحبشان توان کنترلشان را از دست داده بود مواجه گردید؛ حملهای که با جراحت
شدید این کودک همراه بود و در پی آن تصمیم ممنوعیت سگ گردانی در اماکن عمومی تهران گرفته شد.

اما رادیو فردا در حالی که این دو سگ به ظاهر خانگی و دارای نژاد آمریکایی این دختربچه را به شدت مجروح کرده بودند ،در
واکنش به این موضوع نه تنها ابراز ناراحتی نمیکند ،بلکه در کمال تعجب به ممنوع شدن سگگردانی در اماکن عمومی تهرانلایر
واکنشی تند نشان میدهد.

این رسانه صهیونیستی – آمریکایی در حالی به این موضوع پرداخته که اصال نحوه و دلیل حمله سگها به این کودک ،وضعیت
خطرناک برخی از این سگهای به ظاهر خانگی ،موارد تکرار این گونه حوادث ،شدت مجروحیت این دختربچه و وضعیت جسمی
حال حاضر او و البته وضعیت سگهای مهاجم در خبر و گزارشش هیچ نقش و جایگاهی نداشته و در مقابل تنها اعتراضش به
خانه نشینی سگها و محدودیت عبور و مرورشان در اماکن عمومی تهران بوده است.

پدر این کودک در گفتگو با خبرنگاران ماجرا را اینگونه شرح داد" :ما روز تعطیل برای تفریح و دوچرخه سواری دخترم به این
پارک در لواسان رفتیم .تا اینکه یک خودرو در خیابان مجاور پارک میکند و یکباره دو سگ که در تصویر منتشر شده هم
عکسشان موجود است از نژادهای پیتبول و ژرمن شپرد بدون قالده و کنترلی از خودرو خارج شدند و دور ما را میگیرند .یکباره
صاحبان سگ فریاد میزنند که کسی از جایش تکان نخورد ،اما دخترم بهار حسابی ترسید و به همین خاطر به سمت مادرش دوید
که همین کار باعث تحریک و حمله سگها به بهار شد".

اما در این ماجرا ،نژاد یکی از سگهای مهاجم هم قابل توجه است و قطعا در نوع و میزان واکنش رادیو فردا به این ماجرا دخیل
بوده است.

نژاد یکی از این سگها "پیتبول" است .نژادی آمریکایی که جالب است بدانید به دلیل شدت باالی وحشی و غیر قابل کنترل بودنش،
در خود کشور آمریکا هم که زندگی با سگ در همه نوع و شکل و فرمش عادی شده ،باز هم نگهداری ،پرورش و حتی استفاده به
عنوان نگهبان از این نژاد خاص ممنوع است.

جالبتر ای که نه تنها در خود آمریکا ،بلکه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان ،از جمله فرانسه ،لهستان ،آلمان ،اسپانیا،
ایتالیا ،دانمارک ،رومانی ،سوئد ،پرتغال ،کانادا ونزوئال پورتوریکو ،اکوادر ،استرالیا ،فنالد ،نروژ ،روسیه ،اوکراین ،بالروس،
ترکیه و سنگاپور نیز نگهداری و استفاده از این نژاد خاص ممنوعیت قانونی دارد.

کارشناسان معتقدند که این نژاد به هیچ وجه قابل رام شدن نیست و جابجایی آن بدون پوزبند استاندارد و مطمئن ،خطرات بسیار
جبران ناپذیری میتواند به همراه داشته باشد.

تالش ناقص رادیو فردا برای نمایش بیطرفی در پرونده مرضیه هاشمی

در دو شماره پیشین مجله هفتگی رادیو دیروز به ماجرای بازداشت "مرضیه هاشمی" ،مجری مسلمان و آمریکایی شبکه پرس تی
وی در ایاالت متحده آمریکا پرداختیم.

قطعا در این چند هفته گذشته ،مخاطبین این مجله در جریان واقعیتها و ابعاد مختلف این ماجرا قرار گرفتهاند و با احترام به درک
باالی مخاطبین و دوری از تکرار ،قصد بازگو کردن جزئیات این ماجرا را نداریم؛ بلکه این نوع برخورد رادیو فردا به ماجراست
که در این بخش مورد بررسی قرار میگیرد.

در ابتدا شاهد بودیم که چطور این رسانه وابسته به کاخ سفید در تالش بود تا داستان را وارونه نشان دهد اما هرچه به جلو رفتیم
در کنار سکوت رسانهای ،برای حفظ جایگاه ظاهری بیطرفانه خود دست به انتشار اخباری سطحی و با منابعی یک سویه زد تا
در کنار پرداختن به ماجرا ،رضایت اربابانش را هم به همراه داشته باشد؛ به همین دلیل ،با جرئت میتوان گفت که یکی دیگر از
نمونههای فعالیتی این رسانه صهیونیستی – آمریکایی در حوزه مصونیت آمریکایی ،نوع واکنشش به همین پرونده است.

همانطور که میدانید و پیشتر به آن اشاره شد ،واکنش رادیو فردا به پرونده بازداشت این فعال رسانهای ساکن ایران در آمریکا،
در مقایسه با موارد مشابهی که به ایران برمیگردد ،آنقدر مملو از تناقض و دوگانگی است که نمیتوان از کنارش به راحتی عبور
کرد.

این رسانه فارسی زبان وابسته به دولت آمریکا در اوج واکنشهای خود به این موضوع مینویسد« :شبکه تلویزیونی "پرس تی
وی" وابسته به صداوسیمای جمهوری اسالمی روز چهارشنبه گزارش داد که مرضیه هاشمی ،مجری آمریکاییتبار این تلویزیون،
پس از ده روز بازداشت به ایران برگشته است" .پرس تیوی" مدعی شده که با این مجری آمریکاییتبار بدرفتاری شده است چرا
که "حجاب وی برداشته شده بود و غذای حالل در اختیارش قرار نگرفت" .این شبکه ورود خانم هاشمی به فرودگاه خمینی را به
صورت زنده پخش کرد که در جریان آن افرادی از وی استقبال کردند».

همانطور که مشاهده میکنید ،حتی در نهایت خبری که رادیو فردا به این موضوع اختصاص داده ،آنچه مشهودتر از همه به مخاطب
منتقل میشود ،تردید و ابهامیست که در جمله بندیهای خبر وجود دارد.

رادیو فردا تمامی مطالب خود را فقط به نقل از پرس تیوی بیان میکند و با تأکید بر این که "مرضیه هاشمی" جزو کارمندان این
شبکه بوده ،تالش می کند تا به مخاطبین خود بقبوالند که مواردی مانند بازداشت و بدرفتاری با او در آمریکا ،خبری یک سویه و
جانبدارانه توسط این شبکه ایرانی در حمایت کورکورانه از مجری خودش است.

اما ما در موارد مشابه بسیاری که ماجرا در ایران صورت گرفته است ،شاید بودیم که رادیو فردا از منابع مختلفی در بیان گزارشات
ضد ایرانی استفاده کرده و حتی موضوعات و جزئیات پرونده برخی مجرمین را که بعضا محرمانه بوده و هر کسی از آن اطالع
ندارد هم به مخاطبین خود منتقل نموده یا حتی از داخل زندان و شرایط مجرمین در بازداشت و بازجویی گزارش داده است که این
شدت در برابر سستی و ابهام سازی در بازتاب پرونده مجری مسلمان پرس تیوی کامال مشهود و گویای واقعیتها در خصوص
نقش رادیو فردا در تأمین منافع کاخ سفید است.

احتماال همین میزان اندک واکنش هم به این دلیل بوده که "مرضیه هاشمی" دارای اصالتی آمریکایی بوده و خانوادهاش ساکن این
کشور هستند ،اگر نه شاید همین میزان واکنش را هم شاهد نبودیم و این رسانه صهیونیستی – آمریکایی مانند بسیاری از موضوعات
و رویدادهای دیگر ،با سکوت مطلق از کنار آن عبور میکرد.

پافشاری رادیو فردا بر تابوشکنی ضد اسالمی در برنامه "تابو"

موضوع پایانی مجله این هفته رادیو دیروز به یکی دیگر از سلایر تابوشکنی رادیو فردا در برنامه "تابو" اختصاص دارد؛ جایی
که باز هم به سراغ اعتقادات و ارزشهای اسالمی به ویژه در ایران رفته و تالش کرده تا مسائیلی از قبلی حجاب را به چالش
بکشد.

"فهیمه خضرحیدری" مجری این برنامه که اختصاصا سهم عمدهای در تالش رادیو فردا در جهت تخریب ارزشهای دینی مخاطبینش
ایفا میکند ،در برنامه این هفته نیز به سراغ همین موضوع رفته و با تمرکز بر اصل پوشش و حجاب اسالمی ،فعالیت خود
مسئولیت خود را انجام میدهد.

اما چرا اینقدر و با این میزان تمرکز ،رادیو فردا حجاب را سوژه رسانهای خود ،به ویژه در برنامه "تابو" با ساختاری هنجارشکنانه
قرار داده است؟!

آیا حجاب و پوشش مناسب زنان تنها به اسالم محدود است و دیگر جوامع دینی و حتی جوامع مدنی مختلف ،به آن اعتقادی ندارند؟!

عدم توجه به اصول قابل پذیرش در پوشش زنان و حتی مردان در مراکز خاص و اماکن عمومی ،چه نتیجهای به دنبال دارد که
رسانههایی مانند رادیو فردا به دنبال القای آن به جامعه ایرانی و اسالمی هستند؟!

برای یافتن پاسخ این سؤاالت تنها کافیست سرنوشت این روزهای کشورهای غربی در حوزه سالمت اجتماعی و فساد اخالقی را
مورد بررسی قرار دهیم و در کنار آن قوانین خاص پوشش در کشورهای مختلف از جمله حتی خود آمریکا را با آن چه رادیو فردا
میگوید مقایسه کنیم.

از طرفی گسترش روزافزون آمار ارائه شده توسط منابع مختلف از میزان فساد اخالقی ،تجاوز به زنان و دختران و  ...در جوامع
غربی به خوبی نشان میدهد که مسیر طی شده توسط آنها در حوزه فرهنگی و اجتماعی ،به بیراهه رفته و آسیبهایش این روزها
بحدانهای بزرگی را برای کشورهای مختلف ایجاد کرده است.

از سوی دیگر ،بسیاری از کشورها چند سالیست که به سمت اعمال قوانین مربوط به پوشش در اماکن خاص مختلف و مکانهای
عمومی کردهاند که حتی ایاالت متحده نیز یکی از همین کشورهاست.

به عنوان مثال ماده  173قانون کشوری در کانادا ،هرگونه پوشش خالف عفتعمومی را ممنوع ساخته است.

حتی بعشی مراکز بزرگ دنیا قوانین درون سازمانی خاصی برای پوشش در نظر گرفتهاند؛ به عنوان مثال دانشگاه آکسفورد انگلیس
در بخش قوانین ویژه دانشجویان خود قید کرده است که باید لباسها گشاد ،بلند و جزو موارد مصوب دانشگاه باشد؛ پوشش در این
دانشگاه نباید بدننما و تنگ باشد و استفاده از خالکوبی یا موی رنگ شده هم ممنوع است.

از همه اینها گذشته ،قوانین خاص پوششی مربوط به واتیکان هم کامال اثبات این واقعیت است که حجاب و پوشش مختص مسلمانان
و ایران نیست؛ اما تمرکز رادیو فردا و برنامه "تابو" بر جامعه ایرانی و عدم پرداختن به موارد مشابهه از قبیل واتیکان یا قوانین
کشوری و داخلی ویژه پوشش در کشورهای غربی ،نشان میدهد که هدف چیزی جز کشاندن جامعه ایرانی به گرداب فسادی که
این روزها در غرب شاهدش هستیم ،نبوده و نیست؛ فسادی که با گسترش آن ،دریچه نفوذ سیاسی غرب به کشورمان باز شده و در
نتیجه امکان دستیابی آنها را به اهدافشان علیه ایران و اسالم ،بیشتر میسازد.

آنچه در باال خواندهاید ،دویست و سی و یکمین 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 دومین هفته از بهمن ماه  08( 1397الی  15بهمن ماه  )1397پرداخته است.

