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در دویست و چهل 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 خرداد ماه  1398را به طور خالصه مورد
بررسی قرار میدهیم.

رادیو دیروز گزارش میدهد؛

دومین ماه از بهار  1398نیز با تمام بایدها و نبایدهایش گذشت و پیامدهای سیاستهای خصمانه دولتهای غربی همچنان در نوع
و میزان فعالیت ابزارهای رسانهای تحت امرشان مشهود و قابل لمس است که رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا نیز در
همین دسته قرار داشته و تالش کرده است تا در مسیر خواست اربابانش گام بردارد.

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 چهل و ششمین شماره از این مجلهٔ هفتگی رادیو دیروز است که به
بررسی بخشی از فعالیتهای رادیو فردا در طول نخستین هفته از خرداد ماه سال  01( 1398الی  08خرداد ماه  )1398پرداخته
است.

شماره مجلهٔ هفتگی رادیو دیروز ،بررسی موضوعاتی از قبیل ابراز
شما مخاطبین گرامی میتوانید در دویست و چهل و ششمین
ٔ
عالقه باالی رادیو فردا برای جنگ علیه ایران و تفسیر خاص سخنان رهبری کشورمان در این رابطه ،بازتاب رؤیای ترامپ برای
مذاکره با ایران ،تحریف آمار برای همراه نشان دادن مردم آمریکا با ترامپ در مسیر دشمنی با ایران ،توجیه ادعاهای عربستان
بر ضد ایران با بهانه انفجارهای بندر فجیره ،دلسوزی خاله خرسه رادیو فردا برای وضعیت ازدواج در ایران و  ...را میتوانید
مشاهده نمایید.

عقبنشینی از نوع آمریکایی!

اولین بخش از نخستین مجله هفتگی رادیو دیروز در خرداد ماه  1398را به بررسی موضوعاتی اختصاص دادهایم که به نوعی
میتوان از آنها با عنوان عقبنشینی سیاسی – نظامی کاخ سفید در برابر جمهوری اسالمی ایران یاد کرد؛ هفتهای را پشت سر
گذاشتیم که پس از مدتها تالش رادیو فردا به عنوان یک رسانه صهیونیستی – آمریکایی برای جنگافروزی علیه کشورمان و پر
و بال دادن به شایعات مربوط به حمله نظامی آمریکا به کشورمان ،هم مقامات سیاسی ایاالت متحده و هم مقامات نظامی این کشور،
با عقبنشینی آشکار در مواضعشان ،به این تالشهای بیاساس خاتمه دادند که در ادامه به بررسی این دو بخش میپردازیم.
البته نباید از این نکته نیز غافل بود که این اظهارات جدید فقط عقبنشینی سیاسی و نظامی کاخ سفید در برابر جمهوری اسالمی
ایران را نشان نمیدهد ،بلکه شکستی دیگر را هم در پرونده فعالیتهای رادیو فردا درج میکند که مانال معنادار است.

پایان جنگافروزی رادیو فردا با عقبنشینی علنی پنتاگون

یکی از مواردی که در هفته اخیر ،عقبنشینی آمریکا را در برابر ایران نشان میدهد ،اظهارات مقامات ارشد پنتاگون (وزارت
دفاع آمریکا) در خصوص دالیل اعزام نیرو و تجهیزات جدید به خاورمیانه است؛ جایی که هرچند باز هم طبق معمول همیشه
جمهوری اسالمی را خطری برای منطقه معرفی میکنند ،اما بر خالف تالشهای چند هفته اخیر رادیو فرا ،تأکید میکنند که هیچ
برنامهای برای تقابل نظامی با کشورمان ندارند.

رادیو فردا در گزارشی که به این مواضع جدید اختصاص داد نوشته است« :در پی انتشار خبر اعزام حدود  1۵00نیروی جدید
آمریکا به منطقه ،پنتاگون با اشاره به ماهیت "دفاعی" این نیروها تأکید کرد که رویکرد آمریکا در قبال ایران تغییر نکرده و اقدام
اخیر به معنای ترغیب به مخاصمههای بیشتر نیست؛ جان بولتون نیز با اشاره به رویدادهای اخیر در عربستان ،عراق و دریای
عمان گفته است "تجلی نگرانیها" درباره ایران است.
دو مقام وزارت دفاع آمریکا عصر جمعه با برگزاری نشستی خبری ،جزئیاتی بیشتر درباره اعزام نیروهای جدید به خاورمیانه
ارائه کردند.
کیتی ویلبارجر ،دستیار سرپرست وزارت دفاع آمریکا ،گفت که اعزام این نیروها برای استحکام دفاع و تقویت برنامههای
«اطالعات ،رصد ،شناسایی )" (ISRصورت گرفته و تقویت نیروها" به معنای "دامن زدن به مخاصمه" نیست.
خانم ویلبارجر با تأکید بر اینکه واشینگتن در پی جنگ با ایران نیست گفت :سیاست آمریکا در قبال ایران تغییر نکرده و همان
سیاست قبلی ،یعنی ادامه "تالشهای اقتصادی و سیاسی برای آوردن ایران به میز مذاکره" و دستیابی به "توافقی جامع که مسائل
متعدد مربوط به رفتار بیثبات کننده را در بربگیرد" است».

اما این نوع اظهارات مقامات نظامی آمریکا در شرایطی مطرح میشود که در هفتههای اخیر رادیو فردا به شدت به دنبال القای
احتمای وقوع درگیری و جنگ میان ایران و ایاالت متحده بوده است و به روشهایی مختلف تالش کرده تا این احتمال را در ذهن
مخاطبینش تقویت کند.

با مرور فعالیتهای این رسانه فارسی زبان وابسته به دولت آمریکا در هفتههای اخیر ،همانطور که در شمارههای پیشین همین
مجله هفتگی نیز به آنها پرداختهایم ،به راحتی میتوان دید که تا چه اندازه تقویت احتمال وقوع جنگ برای رادیو فردا حیاتی بوده
است.

در یکی از این موارد رادیو فردا در گزارشی با عنوان «نشانهشناسی جنگ؛ آیا ایران و آمریکا به سوی جنگ میروند؟» ،تالش
کرد تا با برشمردن نشانه هایی پوچ از قبیل تنش لفظی مقامات دو کشور و  ،...به مخاطبینش ثابت کند که درگیری نظامی میان
ایران و آمریکا غیر قابل پیشگیری است.

در موردی دیگر نیز این رسانه صهیونیستی – آمریکایی در گزارشی با عنوان «رویارویی احتمالی ایران و آمریکا؛ دیدگاه
کارشناسان و ناظران امور ایران» ،به بازتاب اظهارات برخی شخصیتهای همسو با سیاسیتهایش پرداخته و سعی کرد تا با این
ادعا که نظرات مطرح شده کارشناسی شده و بر اساس شواهد است ،جنگ ایران و آمریکا را غریب الوقوع نشان دهد.

رادیو فردا حتی با انعکاس تهدیدهایی که مقامات مختلف کاخ سفید از جمله دونالد ترامپ علیه کشورمان مطرح میکردند و
بزرگنمایی و تکرار این تهدیدها ،بازتاب ویژه اخبار حضور نظامیان آمریکایی در خاورمیانه و خلیج فارس و  ،...بر شیپور
جنگ میدمید؛ شیپوری که اکنون با این اظهارات اخیر مقامات نظامی ایاالت متحده ،صدایش در نتفه خفه شده و بجای شیپور
جنگ ،بیشتر به شیپور رسوایی سیاستهای خائنانه و ضد ایرانی این رسانه فارسی زبان شبیه است.

اعتراف ترامپ به پوچ بودن رویای براندازی نظام در ایران

موضوع دیگری که در این هفته سیاست جنگافروزی رادیو فردا را به نقطه پایانش رساند وعقبنشینی کاخ سفید را بیش از قبل
نمایان ساخت ،اظهارات خاص دونالد ترامپ ،رئیس جمهور ایاالت متحده است که هرچند به ناکامی سیاستهایشان در قبال
جمهوری اسالمی اذعان دارد ،اما تالش کرده تا با سخنانی عوامانه ،چهره دایه دلسوزتر از مادر را برای جامعه ایرانی به خود
بگیرد.

رادیو فردا در گزارش مربوط به سخنان رئیس جمهور آمریکا در سفر به ژاپن ،نوشته است« :دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری
آمریکا ،با اشاره به اینکه ایران ظرفیت اقتصادی زیادی دارد و به گفته او ،میتواند حتی با همین حکومت فعلی نیز به کشوری
"بزرگ" تبدیل شود ،بار دیگر تأکید کرد که سیاست واشینگتن در قبال ایران "تغییر رژیم" نیست.
رئیس جمهوری آمریکا که به ژاپن سفر کرده ،روز دوشنبه ششم خرداد با اشاره به اینکه "من ایرانیان زیادی را میشناسم .آنها
مردمی عالی هستند" گفت" :ایران شانس این را دارد که کشوری بزرگ باشد .با همین رهبری .ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم و
این را صریح میگوییم".
آقای ترامپ که در نشست خبری مشترک با شینزو آبه ،نخست وزیر ژاپن ،سخن میگفت تأکید کرد که خواستهاش نه "تغییر رژیم"
بلکه "ممانعت از دستیابی ایران به سالح اتمی" است.
رئیس جمهوری آمریکا با اظهار اینکه به دنبال آسیب زدن به ایران نیست گفت که معتقد است دو طرف میتوانند به توافقی تازه
برسند».

اما آیا به واقع تا کنون کاخ سفید و به ویژه شخص دونالد ترامپ ،عالقهای به تغییر نظام در ایران نداشته است و اکنون نیز به آن
عالقه ندارد؟!

پاسخ این سؤال بسیار شفاف و گویاست؛ از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی در ایران ،تا همین امروز ،ایاالت متحده به شکلهای
مختلف از نظامی گرفته تا سیاسی و اقتصادی و  ...به دنبال تخریب حکومت جمهوری اسالمی بوده است و آنقدر تالشهایشان
برای رسیدن به این هدف آشکارا بوده که کمتر کسی میتواند آن را نادیده بگیرد؛ بنابر این ،اظهارات اخیر دونالد ترامپ ،تنها یک
عقبنشینی بیشتر نیست.

در واقع اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا را باید به شکلی دیگر تفسیر کرد و بجای اینکه خود ظاهری سخنانش را مد نظر
قرار داد ،باید به عمق و دلیل پشت پرده این نوع اظهارات توجه ویژه داشت.

این نوع سخنان رئیس جمهور آمریکا با دو هدف مطرح میشود؛ نزدیکی ارتباط با جامعه ایرانی و حفظ ظاهر مردمی و البته
اعالم و اذعان به شکست سیاستهایشان در قبال ایران ،به شکلی که ظاهر قابل قبولی داشته باشد.

در خصوص مورد اول که همین دو هفته پیش سازمان ملل متحد به طور ویژه اذعان نمود که تحریمهای آمریکا علیه ایران ،کامالا
نقض حقوق بشر است و به طور مستقیم مردم کشورمان را تحت تأثیر آثار مخرب خود قرار میدهد؛ بنابر این نمیشود هم دوست
مردم بود و هم با اعمال فشار زندگیشان را به بحران کشاند.

اما در خصوص مورد دوم ،کامالا مشهود است که جنگافروزی هفتههای اخیر رادیو فردا بدون اجازه و دستور کاخ سفید نبوده،
اما اکنون پس از مدتها فضاسازی برای جنگ و ناامید شدن از تسلیم ایران در برابر خواستههایشان ،چارهای جز عقبنشینی

رسمی نداشتند تا از تبعات و پیامدهای جنگافروزی روانی و رسانهای خود در امان بمانند و اذهان عمومی که مخالف جنگ است،
در شیب منفی خود در قبال کاخ سفید و شخص ترامپ ،شدت نیابد.

رادیو فردا و انداختن توپ به زمین ایران!

مبحث دیگری که بی ارتباط به موارد باال نیست ،به تالش بیوقفه کاخ سفید برای مذاکره با ایران اختصاص دارد؛ جایی که به هر
شکل و بهانهای از عالقه شدید خود به نشستن پای میز مذاکره با جمهوری اسالمی خبر میدهند و تالش میکنند تا با این نوع
موضعگیریها ،خود را داوطلب صلح و ایران را به دلیل نپذیرفتن مذاکره مجدد ،مخالف فروکشکردن تنشها معرفی کنند و رادیو
فردا نیز طبق معمول با نوع خاص واکنش اخبار ،همواره توپ را به زمین ایران میاندازد.

این رسانه صهیونیستی – آمریکایی در گزارشی که به این موضوع اختصاص داده ،با پرداختن به واکنش وزیر امور خارجه
کشورمان در پاسخ به اظهارات ضد ایرانی دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا ،نوشته است« :در هفتههای اخیر که تنش بین
تهران و واشینگتن باال گرفته و آمریکا نیروها و تجهیزات نظامی جدیدی به منطقه اعزام کرده است ،شماری از کشورها تالشهایی
را برای پادرمیانی آغاز کردهاند.
ژاپن یکی از کشورهایی است که برای میانجیگری بین ایران و آمریکا اعالم آمادگی کرده است.
دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت که از تالشهای ژاپن برای میانجیگری حمایت میکند.
با این حال مقامهای جمهوری اسالمی بارها گفتهاند ،حاضر به مذاکره با دولت فعلی آمریکا نیستند و رهبر جمهوری اسالمی نیز
سم مضاعف" خوانده است».
چنین مذاکرهای را " َ

اما گویا رادیو فردا یادش رفته است که این کاخ سفید بود که برجام امضا شده پس از مدتهای طوالنی مذاکره را ،با تصمیمی
خودخواهانه پاره کرد و تمام توافقات صورت گرفته بر اساس آن را به زیر پا گذاشت.

همانطور که میدانید برجام ،توافقی یه سویه و یک روزه نبود ،بلکه چندین سال مذاکره مستمر در پشت پرده برجام قرار دارد که
هر جلسه آن با مباحثی گوناگون همراه بوده است و فقط یک کشور هم در آن تصمیم گیرنده نبوده ،بلکه چندین کشور مطرح جهان
در تمامی طول مذاکرات حضوری فعال داشته و بر سر بند به بند توافق صورت گرفته تعهد داده بودند؛ بعالوه ،توافق صورت
گرفته در مجامع معتبر بینالمللی از آژانس بینالمللی انرژی اتمی گرفته تا سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان مورد
بحث ،تصویب و تأیید قرار گرفته است.

با همه این وجود ،دونالد ترامپ ،بیتوجه به همه این ماجراها و جایگاه برجام در سطح ملی و بینالمللی ،با تصمیمی کامالا یک
سویه ،از تعهدات خود شانه خالی کرده و برجام را باطل شده اعالم میکند.

با چنین وضعیتی ،کدام عقل سالمی پذیرای نشستن دوباره پای میز مذاکره با ایاالت متحده است؟!

محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشورمان نیز ،ششم خرداد ماه در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا در حساب
شخصی توئیتر خو نوشته است« :آیتهللا خامنهای مدتها پیش با صدور فتوایی در منع تسلیحات هستهای ،اعالم کردند که ما به
دنبال دستیابی به سالح هستهای نیستیم .تروریسم اقتصادی "تیم بی" به مردم ایران آسیب میرساند و در منطقه تنش ایجاد میکند.
اقدامات و نه حرفهای دونالد ترامپ نشان خواهد داد که هدف وی هم همین است یا خیر!»

تالش برای مقصر نشان دادن رهبری ایران در ناکامی برجام

بخش بعدی را هم به موضوعی مرتبط با آنچه در باال بررسی کردیم ،اختصاص دادهایم؛ جایی که رادیو فردا در گزارشی ویژه،
با طرح تفسیراتی بچگانه و جهتدار تالش کرده است تا رهبری جمهوری اسالمی را عامل و مقصر اصلی ناکامی برجام و
وضعیت ایجاد شده پس از آن ،معرفی کند.

این رسانه صهیونیستی – آمریکایی در گزارشی با عنوان جهتدار «چرا خامنهای مرتبا ا از برجام شانه خالی میکند؟» ،نوشته
است« :رهبر جمهوری اسالمی ایران روز چهارشنبه اول خرداد در دیدار با گروهی از دانشجویان گفته است "آن طوری که به
برجام عمل شد"" ،خیلی اعتقادی" ندارد و "بارها هم به رئیسجمهور و وزیر خارجه گفتیم و تذکر دادیم".
این نخستین بار نیست که علی خامنهای سعی میکند از مسئولیت برجام شانه خالی کند .این اظهار نظرهای مکرر درباره برجام
در حالی است که او در پنج مقطع مهم نقش اصلی را ایفا کرده است.
نکته تکمیلی اینکه به روایت همه اعضای تیم مذاکره کننده هستهای ایران ،علی خامنهای در طول مذاکرات در جریان تمامی
جزئیات قرار گرفته و قدمی بدون اجازه او برداشته نشده است .او همچنین سال گذشته در توضیح اینکه چرا با وجود خروج آمریکا
از برجام ،آن را طبق وعدهاش آتش نزده است ،گفت به خاطر "مصلحت" این کار را نکرده است .رهبر جمهوری اسالمی در
سخنرانی روز اول خرداد حتی گفته که اگر شرایط مدنظرش "اجرا نشده ،وظیفه رهبری نیست که وارد بشود" .این جمله یعنی او
در آینده هم مایل نیست که شخصا ا و به طور مستقیم وارد فرایندی مانند دستور به خروج از برجام شود ،همان طور که از شجاعت
پذیرش مسئولیت برجام برخوردار نیست».

اما آیا این تحلیلهای خاص رادیو فردا ،بجز دلخوش کردن اربابانش به این ابزار رسانهای ضد ایرانی ،نقش و اثر دیگری هم
دارد؟!

آیا در جامعه ایرانی که در تمام این سالها از نزدیک با تمام واقعیتها سر و کار داشتند و بارها و بارها موضعگیری علنی و
شفاف رهبری معظم انقالب را در خصوص مذاکره با آمریکا ،برجام و  ...دیدند ،تحت تأثیر چنین تفسیرهایی ،واقعیت را فراموش
میکنند؟!

رهبری ایران از همان آغاز بر عقیده خود مبنی بر غیر قابل اعتماد بودن غرب ،به ویژه آمریکا پافشاری نمود و در تمامی
سخنرانیهای خود ،بر این واقعیت تأکید کرد؛ ایشان بارها و بارها تأکید کرد که به مذاکرات صورت گرفته و برجام امضا شده
خوشبین نیست اما با تمام این وجود ،وقتی تعهدی صورت گرفت و امضایی پای توافقی به نمایندگی از جمهوری اسالمی درج
شد ،تمام کشور با همه اختالف نظرها ،آن را مو به مو اجرا کرد و هرگز اختالف نظر و اعتراض به ماجرای مذاکره و جزئیات
توافق صورت گرفته باعث نشد که ایران از زیر بار تعهدات خود شانه خالی کند ،یا مانع اجرای تعهدات شود و در تمام این مدت،
نهادهای نظارتی بینالمللی به پایبندی کامل ایران به برجام اذعان نمودند.

با این وجود ،انتشار چنین گزارشاتی توسط رادیو فردا و تفسیرهای مغرضانه این رسانه صهیونیستی – آمریکایی را میتوان نوعی
واکنش به شکست برجام و فرار رو به جلو برای کتمان اشتباهیست که اربابانش مرتکب شدهاند؛ این که دونالد ترامپ و همراهانش
با خروج از برجام ،درستی پیشبینی و نظرات رهبری معظم انقالب را بیش از پیش بر همگان ثابت کردند ،قطعا ا قابل انتظار بود
که با چنین واکنشهایی هم مواجه باشد.

رادیو فردا تالش میکند تا با گرفتن انگشت اتهام به سمت رهبری ایران ،ذهن مخاطبین خود را به بازی گرفته و اندیشه آنها را
از این واقعیت دور سازد که اگر سالهاست رهبر معظم انقالب از غیر قابل اعتماد بودن آمریکا سخن میگوید ،یا اگر میگفت به

مذاکرات برجام خوشبین نیست ،دلیلش آیندهای بود که با درک و بصیرت باال پیشبینی کرده بود و رفتار کاخ سفید ،باعث شده
است ،اکنون جهانیان به آن برسند.

نگرانی رادیو فردا برای دقت شلیکهای پلیس در ایران

از برجام و روابط بین ایران و آمریکا که عبور کنیم ،موضوع دیگری که آخرین بخش این شماره از مجله هفتگی رادیو دیروز را
به خود اختصاص داده و در هفته گذشته به طور ویژه مورد بهرهبرداری رادیو فردا قرار گرفته است ،اظهارات امام جمعه اهل
سنت زاهدان و حوادث ایجاد شده در تعقیب و گریز یک مجرم و پلیس در این شهر بود.

این رسانه صهیونیستی – آمریکایی در گزارشهایی ویژه با پرداختن به این موضوع تالش کرد تا پلیس ایران را ،به ویژه در
سیستان و بلوچستان ،به شلیک بیهدف گلوله به سمت مردم متهم سازد.

در یکی از این گزارشها ،رادیو فردا نوشته است« :پس از انتشار گزارشها درباره کشته شدن یک جوان در زاهدان بر اثر شلیک
ماموران ،مولوی عبدالحمید ،روحانی شاخص اهل سنت ،گفت که "تیراندازیهای بیضابطه و بیرویه" ماموران مردم استان
سیستانوبلوچستان را "نگران و پریشان کرده است" .وی گفت که این راننده "فقط بهخاطر نداشتن گواهینامه و بیتوجهی به ایست
مأمور و فرار ،مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده است" .امام جمعه اهل سنت زاهدان تاکید کرد که تیراندازی به طرف
راننده "بر خالف قانون و بر ضد امنیت است" و "اگر در مواردی مأمورین مجبور به تیراندازی هستند به الستیک ماشین تیراندازی
کنند" .وی اضافه کرد" :درخواست و پیشنهاد ما این است که شورای تأمین ،تیراندازیهای جادهای را ممنوع کند ،چنانکه استاندار
اسبق در دوره خودش شورای تأمین را دعوت کرد و تیراندازی جادهای را ممنوع کرد".
به گزارش وبسایت کمپین فعاالن بلوچ ،موسی شهبخش ،جوان زاهدانی ،روز چهارم خرداد به دلیل "نداشتن گواهینامه به ایست
ماموران توجه نکرده بود" و بر اثر "شلیک ماموران" کشته شد.
پیش از این نیز تعدادی از شهروندان استان سیستان و بلوچستان به دلیل شلیک ماموران کشته شدهاند».

این در شرایطی است که فردی که مورد اصابت گلوله پلیس قرار گرفته ،بی توجه به اخطارها و هشدارهای چندین باره مأموران
امنیتی و انتظامی ،اقدام به فرار کرده و در نتیجه همین تعقیب و گریز آسیب دیده است و هرچند شاید میشد به گونهای دیگر وی
را متوقف کرد اما در منطقهای مرزی و امنیتی که تا کنون گروههای مختلف تروریستی بارها دست به جنایت هولناک زدهاند،
فرار یک نفر از دست پلیس ،قطعا ا مسئله سادهای محسوب نمیشود.

از طرفی ،رادیو فردا باید این نکته را بداند ،که وی در جریان فرار از پلیس ،به صورت اتفاقی و در یک اشتباه نشانهگیری ،مورد
اصابت گلوله قرار گرفته است ،اما پلیس در آمریکا ،بارها افرادی که تسلیمش شدهاند را ،بطور عمد و از فاصله نزدیک با چندین
گلوله مورد هدف قرار داده است و از این نظر خشونت پلیس در ایاالت متحده ،رتبه نخست جهان را داراست.

روزنامه انگلیسی گاردین چندی پیش در گزارشی ویژه با بررسی نوع خاص اعمال قانون پلیس آمریکا ،ضمن اینکه آن را
مرگبارترین نوع اجرای قانون در جهان دانست ،اذعان نمود که ساالنه بیش از هزار نفر به دست پلیس آمریکا به قتل میرسند.

البته به این موضوع هم باید توجه داشت که این خشونت باالی پلیس در آمریکا با نژادپرستی عمیقی نیز همراه است؛ به طوری که
بر اساس آمارهای موجود ،رنگینپوستان ،به ویژه سیاهپوستان بیشترین تعداد را در میان قربانیان خشونت نیروهای پلیس ایاالت
متحده دارا هستند؛ این آمار نشان میدهد که احتمال مرگ یک سیاهپوست به دست مأموران پلیس آمریکا ،بیش از  2و نیم برابر
احتمال موجود در خصوص یک سفیدپوشت است.

آنچه در باال خواندهاید ،دویست و چهل 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 خرداد ماه  01( 1398الی  08خرداد ماه  )1397پرداخته است.

