رادیو فردا بازوی تبلیغاتی بنگاه سخن پراکنی امپریالیسم آمریکا

رادیو فردا در سال  2002همزمان با شروع مجدد فعالیت "رادیو افغانستان آزاد" ،آغاز به کار کرد.
در سال  2002سرویس فارسی "رادیو اروپای آزاد" به "رادیو فردا" تغییر نام داد.
رادیو فردا وابسته و در واقع زیر مجموعه ای از رادیو اروپای آزاد است.

رادیو فردا یک ایستگاه رادیویی فارسی زبان است که به هزینه کنگره آمریکا تحت نظر هیئت رئیسه سخن پراکنی اداره
میشود .این رادیو زیرمجموع ٔه رادیواروپای آزاد یا رادیو آزادی است که مرکز آن پراگ ،پایتخت جمهوری چک قرار
دارد.

«رادیوفردا» در سال  ۶۰۰۲میالدی بودجه ساالنه ای معادل هفت میلیون دالر داشته است .خبرها و گزارشهایی از
رویدادهای سیاسی ،فرهنگی ،ورزشی ،اقتصادی و اجتماعی ایران و جهان را در کنار مجموعهای برگزیده از موسیقی
ایرانی و غربی  ،هفت روز هفته ،در تمام ساعات شبانه روز ،به روی امواج کوتاه و متوسط و همچنین ماهواره ،اینترنت و
بر روی تلفنهای همراه پخش میکند.

رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی
در سال  0590رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی در دوران جنگ سرد برای مقابله و مبارزه رسانه ای با اشاعه کمونیسم و
تسلط شوروی در اروپای شرقی توسط کمیته ملی اروپای آزاد تاسیس و راه اندازی شد .نخستین رئیس این مجموعه رسانه
ای "فاستر دالس" از عوامل سازمان سیا بود.
از سال  0590مدیران رسانه (رادیو) کمیته ملی اروپای آزاد دفتر مرکزی آنرا در مونیخ آلمان قرار دادند .اولین برنامه این
رادیو با موج کوتاه در  4ژوئیه  0590روی حوزه چک و اسلواکی به روی آنتن رفت و مخابره شد.
رادیو اروپای آزاد از همان ابتدا و تاکنون بودجه خود را از کنگره آمریکا در یافت می کرد .بنا بر این کارکنان رادیو فردا
جیره خواران دولت امپریالیسم آمریکا می باشند.
موضوع تامین هزینه های مالی رادیو توسط سیا تا سال  0590یعنی از زمانیکه اساسنامه سازمان تحت قوانین موسسه های
غیر انتفاعی و غیر دولتی بازنویسی شد ،بصورت علنی و عمومی فاش نشده بود.
در سال  ،0591رادیو اروپای آزاد با یک سازمان مشابه دیگر به نام رادیو آزادی که فعالیت های ضد کمونیستی داشت و
بودجه اش توسط کنگره امریکا تامین می شد ،ادغام و پس از آن به "رادیو اروپای آزاد" یا "رادیو آزادی" تغییر نام داد.

هدف رادیو اروپای آزاد و زیر مجموعه اش رادیو فردا
هدف این رادیو چیزی مگر پیشبرد سیاست کلی "گسترش دمکراسی و آزادی" امپریالیسم آمریکا و دول متحد امپریالیسم
غربی در جهان و بویژه در منطقه خاورمیانه ،برای گسترش شاخک های استثمار نظام سرمایه داری -امپریالیستی جهانی،
قفل کردن زنجیر برگی نوین و ستم بر زحمتکشان و استمرار شرایط دهشتناک حاکم بر جهان نیست.
اخبار و گزارشات تهیه شده این رادیو در تمامی موارد بر مبنای منافع استراتژیک امپرالیسم آمریکا تهیه و پخش می گردد.
اخبار و گزارشات طوری تنظیم و مهندسی می گردند که زحمتکشان تحت استثمار و ستم در جای جای جهان و در
کشورهایی که به زبان محلی پخش می گردد را تحت تاثیر فرهنگ غالب و بمباران تبلیغاتی نظام سرمایه داری-امپریالیستی
قرار دهد.
هیات رئیسه سخن پراکنی ( به انگلیسی بی .بی .چی -.برادکستیگ بورد آف گاورنرز) که در میان ایرانیان به "بنگاه سخن
پراکنی آمریکا" شهرت دارد ،یک سازمان خبرگزاری متعلق به دولت امپریالیسم امریکا می باشد .دیگر رسانه های زیر
مجموعه این بنگاه عبارتند از:
صدای آمریکا( رادیو تلوزیون )
الحره (تلویزیون)

رادیو سوا( رادیو)
رادیو اروپای آزاد( که رادیو فردا زیر مجموعه از آن است)
رادیو آسیای آزاد
مارتی( اداره خبرگزاری کوبا -رادیو تلویزیون)

برهان عظیمی  -چهاردهم شهریور  ۲۹۳۶برابر با پنجم سپتامبر ۶۰۲۹

برای تنظیم این نوشته از اطالعات ویکی پدیا منابع دیگر کمک گرفته شده است.

