رادیو فردا در هفتهای که گذشت! (شماره )186
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در یکصد و هشتاد 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 اسفند ماه  1396را به طور خالصه مورد
بررسی قرار میدهیم.

رادیو دیروز گزارش میدهد؛

هفته نخست اسفند  1396همانند هفتههای پیشین مملو از موضوعات ،اخبار و اتفاقاتی بوده است که هر کدام به شکلی توسط
ابزارهای رسانهای وابسته به دولتهای غربی و در جهت اهداف اربابانشان مورد بهره برداری قرار گرفتهاند اما آن چیزی که
بیشتر از همه بر فعالیتهای رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا در این هفته سایه افکنده است ،نگرانیهای بیش از حد
این مجموعه در حوزه اجتماعی علیه وضعیت کنونی جمهوری اسالمی ایران است.

در همین رابطه ،رادیو دیروز تالش کرده است تا 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 ،یکصد و هشتاد و ششمین شماره از این مجلهٔ هفتگی رادیو دیروز است که به
بررسی بخشی از فعالیتهای رادیو فردا در طول نخستین هفته از اسفند ماه سال  01( 1396الی  08اسفند ماه  )1396پرداخته
است.

شماره مجل ٔه هفتگی رادیو دیروز ،بررسی موضوعاتی از قبیل
شما مخاطبین گرامی میتوانید در یکصد و هشتاد و ششمین
ٔ
نگرانیهای اجتماعی رادیو فردا در حوزههای زنان ،کودکان ،همسران ،کارتن خوابها و  ...را میتوانید مشاهده نمایید.

هفته سلایرهای اجتماعی رادیو فردا علیه ایران

همانطور که گفته شد ،یکی از موضوعاتی که بیش از همه چیز در فعالیتهای این هفته رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا
به چشم خورده است ،نگرانیهای سریالی و پشت سر هم این مجموعه برای وضعیت حوزههای مختلف اجتماعی در ایران و سیاه
نمایی علیه کشورمان با این بهانههاست؛ جایی که بارها شاهد طرح موضوعاتی در حمایت از گروهها و اقشار مختلف مردمی بوده
و از بحدان در ایران یاد کرده است و به همین دلیل میتوان این هفته را هفته سلایرهای اجتماعی رادیو فردا علیه ایران نامید.

در ادامه بخشی از این سیاه نمایی های سریالی اجتماعی را مورد بررسی قرار میدهیم.

کارتن خوابهای دانشجو؛ بحرانی در آمریکا که دیده نمیشود

یکی از موضوعاتی که در جریان سلایرهای اجتماعی رادیو فردا علیه کشورمان مورد انعکاس و بهره برداری جهت دار قرار
گرفته است ،وضعیت کارتن خوابها و متکدیان در ایران و بخصوص تهران به عنوان پایتخت است؛ جایی این رسانه ضد ایرانی
تالش کرده است تا با انتشار آمارهای مختلف ،این وضعیت را در نقطه اوج بحران به تصویر درآورد.

رادیو فردا در همین راستا ،با انتشار گزارشی نوشته است« :یک مقام شهرداری تهران میگوید شمار بیخانمانها ،کارتنخوابها
و متکدیان در این شهر به " ۲۵هزار نفر" رسیده و " ۲۱هزار" تن نیز در این کالنشهر زندانی هستند .معاون فرهنگی و اجتماعی
شهرداری تهران این آمار را در نشست "عدالت اجتماعی" در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بیان کرده است .ولیهللا
شجاعپوریان گستردگی "آسیبهای اجتماعی" در کالنشهر تهران را "بسیار تلخ" توصیف کرده و افزوده است که آمار باالی این
نوع معضالت ،برای "جامعه دینی قابل افتخار نیست" .معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران ،شمار کارتنخوابها در این
شهر را نیز "بیش از  ۱۵هزار" و تعداد متکدیان و بیخانمانها را " ۱۰هزار" نفر اعالم کرده است .آقای شجاعپوریان همچنین
اذعان کرده که پس از گذشت  ۴۰سال از انقالب اسالم" ،شاید در زمینه آسیبهای اجتماعی کارنامه قابل دفاعی نداشته باشیم ".در
ایران از اعتیاد ،طالق ،فقر ،بیکاری ،کودکآزاری ،خودکشی ،سرقت ،ترک تحصیل ،بیخانمانی ،تمایالت جنسی غیرمتعارف
و ...به عنوان مصادیق آسیبهای اجتماعی نام برده میشود».

اما این رسانه که منشأ آمریکایی دارد گویا عالقهای به واقعیتهای جامعه ایاالت متحده نداشته یا نمیخواهد آنها را ببیند که این
گونه برای وضعیت ایران ابراز نگرانی میکند.

تنها بررسی آمار بی خانمانی مربوط به دانشجویان یکی از دانشگاههای آمریکا میتواند عمق فاجعه انسانی را نشان دهد؛ در ایران
کارتن خوابها اکثرا ً به دلیل اعتیاد شدید به مواد مخدر به این روز افتادهاند و به ندرک موردی با دلیلی دیگر مشاهده میشود ،اما
در آمریکا این قشر دانشجو هستند که باید در خیابانها روزگار بگذرانند.

دانشگاه  CSUکه یکی از دانشگاههای مهم و بزرگ ایالت کالیفرنیا آمریکا با یکی از بزرگترین فجایع انسانی درگیر است؛ از
مجموع  ۴۷۴هزار دانشجوی این دانشگاه بیش از  ۵۷هزار نفر بی خانمان و اکثرا ً شبها در ایستگاه مترو یا ساختمانهای خرابه
و مانند آن میخوابند .آمار به ما میگوید که بیش از  ۱۱۴هزار نفر از نخبگان این دانشگاه بزرگ دسترسی کافی به غذا ندارند.

بر اساس آمار رسمی منتشر شده ،یک چهارم دانشجویان آن دانشگاه دسترسی به غذای کافی ندارند و  ۳۰درصد آنها اعالم کردهاند
که به علت فشار ناشی از گرسنگی در درس خواندن خود دچار مشکل شدهاند و جالب است بدانید که  ۲۵درصد آنها اعالم کردهاند
که بین غذا و کتاب یا هزینه خوابگاه باید یکی را انتخاب کنند.

بعضی آمارهای دیگر از وجود بیش از  3میلیون دانشجوی متروخواب در آمریکا حکایت دارند.

و باز هم باید به این نکته دقت کرد که ما در خصوص متکدیان و معتادین در آمریکا سخن نمیگوییم ،بلکه این آمار متعلق به قشر
دانشجو و حتی نخبه دانشگاهی این کشور است.

همسرآزاری در آمریکا وجود ندارد؟!

موضوع بعدی که نگرانی رادیو فردا و اربابانش را نسبت به وضعیت اجتماعی ایران به دنبال داشته ،میزان همسرآزاری در
کشورمان است.

این رسانه فارسی زبان وابسته به کاخ سفید با انتشار آماری مبنی بر وقوع پانزده هزار کودک آزاری در کشورمان طی شش ماه
نخست سال جاری ،به سیاه نمایی خود در این حوزه ادامه داده است.

رادیو فردا در گزارشی که به این موضوع اختصاص داده مینویسد« :رئیس اورژانس اجتماعی ایران خبر داد که در شش ماهه
اول امسال ۱۴ ،هزار و  ۵۹۹مورد همسرآزاری به این مرکز گزارش شده است .رضاجعفری روز یکشنبه ششم اسفند ،در گفتوگو
با خبرگزاری ایلنا گفت که اگر نیاز باشد نیروهای اورژانس اجتماعی به همراه نیروی انتظامی و با حکم قضایی به موارد ارجاع
شده مراجعه میکنند .او همچنین گفت که اگر "افراد آسیبدیده" خود را معرفی کنند ،به مراکز "بازپروری" منتقل خواهند شد .آقای
جعفری جزئیات بیشتری درباره مورد همسر آزاری گزارش شده به این مرکز بیان نکرده است .حسین اسدبیگی ،رئیس سابق
اورژانس اجتماعی ،پیش از این گفته بود که در سال گذشته  ۱۳هزار و  ۴۰۸مورد همسرآزاری به این مرکز گزارش شده است.
او با اشاره به بررسی پنج هزار و  ۴۷۱مورد همسر آزاری گزارش شده از طریق تلفن گفته بود که از این تعداد دو هزار و ۴۷۱
مورد همسر آزاری بدنی ۱۴۲ ،مورد آزار جنسی ،هزار و  ۱۳۸مورد آزار روانی و عاطفی ،هزار و  ۵۱۵مورد سهلانگاری و
 ۲۰۵مورد نیز نامشخص بوده است .با این حال بر اساس گزارشها تنها بخشی از موارد همسرآزاری به اورژانس اجتماعی ایران
گزارش میشود».

جالب است بدانید که آمارهای مختلف منتشر شده نشان میدهند میزان همسرآزاری در آمریکا و اروپا ،بیش از  4و نیم برابر سایر
نقاط جهان است.

حتی همسرآزاری در بین کارکنان دولتی رده باالی آمریکا هم مشهود و غیر قابل انکار است؛ رسواییهای دو عضو بلندپایه کاخ
سفید که از نزدیکان دونالد ترامپ ،رئیس جمهور این کشور نیز هستند ،گویای این واقعیت است.

"دیوید سورنسن" یکی از تنظیمکنندگان متنهای سخنرانی دونالد ترامپ و "راب پورتر" یکی دیگر از کارمندان ارشد کاخ سفید
در فاصله تنها دو روز با رسوایی در خصوص باال گرفتن اتهام خشونت علیه همسران سابقشان وادار به استعفا و ترک کاخسفید
شدند.

نادین ام نیوفویل ،مدیر بخش مبارزه در برابر خشونت علیه زنان در وزارت عدلیهٔ امریکادر آماری رسمی به عمق این بحران در
آمریکا پرداخته است؛ جایی که اذعان نموده است در بهترین حالت ممکن ،در هر روز سه زن در آمریکا به دست همسران یا
همخوانه های جنس مخالف خود به قتل میرسند و این تنها جان بخاتگان همسرآزاری هستند و آمار دقیقی از مجروحین و
گزارشهای این حوزه در دسترس نیست.

اداره "مسؤلیت ملی در برابر خشونت خانوادگی" در ایاالت متحده آمریکا آمار دیگری منتشر کرده است که بیشتر واقعیتها را
نشان میدهد؛ این آمار به وضوح میگوید در این کشور در هر  9ثانیه یک زن مورد ضرب و شتم قرار میگیرد.

در همین خصوص مبارزان حوزه زنان تأکید میکنند که در آمریکا اکثر زنان جامعه از وجود ساز و کاری برای گزارش خشونت
علیه خودشان بی اطالع هستند و یا شرایطی مانند ترس و عدم پیگیری به موقع و درست پلیس ،آنها را از پیگیری موضوع
منصرف میکند.

آمریکا در قله کودکآزاری جهان ایستاده است

همانطور که اشاره شد ،در تداوم دلسوزیهای اجتماعی رادیو فردا برای ایرانیان ،کودکان کشورمان نیز از این لطف دور نبوده و
نگرانیهای این مجموعه آمریکایی – صهیونیستی شامل حال آنها نیز شده است.

رادیو فردا در گزارشی که به موضوع کودک آزاری در ایران اختصاص داده تالش کرده است تا با کنار هم قرار دادن آمار و
ارقام مختلف ،کودکان کشورمان را فاقد امنیت روانی و جسمی معرفی کند.

این رسانه فارسی زبان وابسته به دولت آمریکا در گزارش خود نوشته است« :رئیس اورژانس اجتماعی ایران خبر داد که در شش
ماه اول امسال  ۱۶هزار و در  ۱۱ماه امسال  ۲۷۵۰۰مورد کودکآزاری به این مرکز گزارش شدهاست .به گزارش خبرگزاری
ایسنا ،رضا جعفری روز سهشنبه ۱ ،اسفند ،در سمینار "کودکآزاری در مناطق حاشیهنشین" گفت که تا کنون  ۲۷۵۰۰مورد
کودک آزاری "جنسی ،جسمی ،عاطفی و غفلت" به اورژانس اجتماعی اطالع داده شدهاست .به گفته آقای جعفری ۳۸ ،درصد از
کودکانی که مورد آزار قرار گرفتهاند ،در سن دبستان و زیر دبستان و  ۱۲درصد راهنمایی بودهاند .وی همچنین گفت که ۲۹
درصد از آزارها جسمی و  ۳درصد جنسی بودهاست .آقای جعفری اعالم نکرده که بقیه کودکآزاریها مربوط به چه مواردی
بودهاست .رئیس اورژانس اجتماعی ایران تأکید کرد که "بسیاری از خانوادهها از ترس امنیت و آبرو" موارد کودکآزاری جنسی
را گزارش نمیکنند .پیش از این نیز مقامهای اورژانس اجتماعی کشور اعالم کردهاند که برخی خانوادهها موضوع آزار جنسی
فرزندانشان را پنهان میکنند و گزارش نمیدهند».

اما آیا در کنار این آمار منتشر کردن از اوضاع ایران ،نیم نگاهی نباید به اوضاع روز آمریکا داشت؟!

مرکز حقوقی "قربانیان جنایت" در آمریکا چند ماه پیش آماری در همین رابطه منتشر کرده است؛ جایی که اذعان نموده است ساالنه
حداقل  90هزار کودک آزاری در این کشور صورت میگیرد که این تنها میزان گزارش شده است و کارشناسان اعتقاد دارند،
واقعیت بسیار بیشتر از این ارقام و اعداد را نشان میدهد.

این مرکز در گزارش خود تأکید کرده است که بیش از  96درصد قربانیان کودک آزاری ،متجاوزین را از قبل میشناختهاند.

سازمان "مبارزه با خشونت" نیز در گزارشی مشابه اذعان داشته که در هر  10ثانیه یک کودک آزاری در آمریکا رخ میدهد و
این آمار بسیار باالتر از همه جهان است.

این سازمان تأکید میکند که از هر  6کودکی که در آمریکا جانشان را از دست میدهند 5 ،کودک قربانی کودک آزاری و بی
توجهی بودهاند.

وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا نیز در آماری تأکید میکند در هر  8دقیقه به طور متوسط یک پرونده و سند رسمی از
تجاوز جنسی به کودکان در آمریکا به ثبت میرسد.

آمارهای چند سال پیش واقعیت را بحرانیتر نشان میدهند؛ بر اساس این آمارها ساالنه بیش از  6میلیون کودک آزاری در آمریکا
حکایت دارند؛ آماری که میگوید در هر روز حداقل  4کودک آمریکایی در اثر خشونت و یا بی توجهی جانش را از دست میدهد
و این آمار اکنون بسیار بحرانیتر از قبل است.

این آمارها نشان میدهند که اکثر کودکانی که خود مورد آزار و اذیت قرار گرفتهاند در بزرگسالی مرتکب کودک آزاری شدهاند و
همین امر باعث شده که وضعیت جامعه آمریکا از این حث روز به روز بحرانیتر شود.

رفتارهای عجیب رادیو فردا در پی بی بهانگی اجتماعی

رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا که به تقابل کورکورانه با جمهوری اسالمی عادت کرده است ،در هفتهای که به
موضوعات اجتماعی در کشورمان و سیاه نمایی برای آنها پرداخته ،وقتی با کمبود بهانه مواجه میشود ،دست از کار برنداشته و
در حرکتی عجیب ،اظهارات یک مقام نامسئول در حوزه اجتماعی را به عنوان بهانه خود مورد استفاده قرار میدهد.

رادیو فردا که دیگر کفگیر بهانههایش در حوزه اجتماعی به ته دیگ خورده ،به سراغ اظهارات وزیر راه و شهرسازی ایران می
رود و با پرداختن به آنها ،از زوال اجتماعی در کشورمان سخن میگوید.

این رسانه فارسی زبان در بخشهایی از گزارش خود نوشته است« :عباس آخوندی ،وزیر راهوشهرسازی ایران ،میگوید که
کشور در حال زوال اجتماعی است و جامعه دیگر نمیتواند امید را به خود تزریق کند .اظهارات آقای آخوندی روز شنبه پنجم
اسفند در خبرگزاری دانشجویان ایران ،ایسنا ،بازتاب یافته است که تاکید میکند باید راه درمانی برای این شرایط پیدا کرد و قدم
اول در این راه هم این است که موضوع علنی بیان شود .وی عنوان کرد" :واقعیت این است که جامعه ما در حال زوال اجتماعی
است .یعنی امکان اینکه مشکالت بنیادی خود را رفع کند ،ارزش افزوده ایجاد کند و امید را تزریق کند ،ندارد .این یک واقعیت
است که اگر آن را در لفافه بیان کنیم ،راهی برای درمان آن پیدا نخواهیم کرد»".

همانطور که می دانید عباس آخوندی ،وزیر راه و شهرسازی ایران است که یک وزارت خانه کامالً فنی و مهندسی است؛ او پیشتر
نیز در فعالیتهای خود همواره در حوزههای مشابه مشغول به کار بوده و شاید بتوان گفت در ایران هیچ کس او را تحت عنوان
کارشناس اجتماعی نمیشناسد؛ اما به یک باره با این اظهار نظر به تیتر یک رسانههایی مانند رادیو فردا تبدیل میشود.

جالب است که آخوندی در حوزه تخصصی کاری خودش هم چندان موفق نبوده است و با ناکامی در حل مشکل مسکن ،اتفاقاتی
نظیر حوادث قطار مشهد ،زلزله کرمانشاه ،سقوط هواپیمای آسمان و  ...در آستانه استیضاح و برکناری از جایگاه وزارت است.

آیا کسی که در تخصص خودش ناکام بوده ،در حوزه غیر تخصصی میتواند مالک و منبع قرار بگیرد؟!

اما گذشته از این ،چه اتفاقی باعث شده است که رادیو فردا از وی به عنوان منبع سیاه نمایی ضد ایرانی خود در حوزه اجتماعی
بهره برداری کند؟! آیا دلیل آن عدم دسترسی این رسانه ضد ایرانی به بهانههای واقعی و قابل توجه در این حوزه نیست؟!

گویا کفگیر رادیو فردا در حوزه اجتماعی به ته دیگ خورده و دیگر بهانهای برای فضاسازی ندارد و بهانههای قبلی نیز بسیار
تکراری شدهاند و برای همین با هر کلمهای که به این حوزه ربطی داشته باشد ،سراسیمه وارد عمل شده و از آن در جهت اهداف
خود بهره برداری میکند.

بعالوه نباید فراموش کرد که امروزه ایاالت متحده آمریکا با بحران اجتماعی بزرگی دست و پنجه نرم میکند که در حوزههای
مختلف فراگیر شده است .آمار سرسام آور کودکان بی هویت و حرام زاده ،وضعیت وخیم تجاوز به زنان و دختران ،تعداد میلیونی
آوارگان و کارتن خوابها ،وضعیت فقر اجتماعی ،اعتیاد و مصرف باالی مشروبات الکلی ،همسر و کودک آزاری ،تبعیضهای
نژادی و قومیتی ،خشونتهای پلیسی ،قتل و خشونتهای مسلحانه و  ...تنها بخشهایی از جامعهای هستند که رادیو فردا از آن
برآمده و به ایران انتقاد میکند.

زنان ایرانی فقط مخالفان حجاب نیستند

ادر بین دلواپسیهای اجتماعی رادیو فردا علیه کشورمان ،زنان همیشه نقش پررنگی داشتهاند؛ اما این بار شاهد نوع دیگری از
نگرانیهای این رسانه صهیونیستی – آمریکایی برای زنان و دختران کشورمان بودهایم؛ جایی که تالش کرده است تا هنجارشکنان
حوزه حجاب یا همان به اصطالح دختران خیابان انقالب را نمایندگان همه زنان و دختران تاریخ ایران اسالمی معرفی کرده و
برخورد با این مجرمین را برخورد و سرکوب همه آنها در چند دهه اخیر نشان دهد.

رادیو فردا که در عنوان این گزارش خود هم جهت دار بودنش را به اثبات رساند ،با این تیتر که «بازتاب یک تصویر؛ "گزارشگر
لحظهای از تاریخ زنان ایران"» ،نوشته است« :فیلم ،و طرح و تصاویر لحظه برخورد یک پلیس با شهروند زن معترض به حجاب
اجباری در ایران ،در شبکههای اجتماعی بازتاب پیدا کردهاست .مهرانگیز کار ،حقوقدان و کنشگر حقوق زنان ،در صفحه
فیسبوک خود یک طراحی برگرفته از این تصویر را منتشر کرده و نوشتهاست "این تصویر نیست .عکس نیست .فقط گزارشگر
لحظهای از تاریخ زنان ایرانی نیست .کل تاریخ فرهنگی و اجتماعی است که در بسترش زیستهایم و ادامه دارد ".خانم کار در
پایان پست فیسبوکی خود نوشتهاست "ایران زنده است و تغییر میکند .بیتردید" .طی دو روز گذشته صدها نفر پست خانم کار
را ،تنها در فیسبوک همخوان کردهاند .مهدی جامی ،روزنامهنگار ،در صفحه فیسبوک خود نوشته است "این عکس مثل دیگر
عکسهای دختران خیابان انقالب تاریخ چهل ساله ما را در یک قاب ساده تصویر میکند»".

اما آیا همه زنان ایرانی همانند دختران خیابان انقالب هستند؟!

آیا میتوان انکار کرد که اکثریت زنان کشورمان عالقه مند به حجاب بوده و هستند؟! مگر همین زنان ایرانی سالها در مقابل
دشمنی سلطنت پهلوی با حجاب ایستادگی نکردند؟! مگر همینها سالها خانه نشینی را به زیر پا گذاشتن حجابشان ترجیح ندادند؟!

آیا زنان ایرانی در دوران انقالب سرکوب شدهاند؟! نگاه به جامعهای که تک تک ایرانیان در آن زندگی میکنند ،نشان از سرکوب
زنان دارد؟!

آیا جایگاهی هست که زنان ایرانی در طول این چند دهه به آن دست پیدا نکرده باشند و دوشادوش مردان حضور مؤثر و جدی
نداشته باشند؟!

بررسی واقع بینانه جامعه امروز ایران نشان میدهد که تعداد زیادی از زنان و دختران این سرزمین در عرصههای مختلف
ورزشی ،فرهنگی ،هنری ،اجتماعی ،سیاسی ،صنعتی ،اقتصادی و  ...فعاالنه حضور دارند و هیچ جایگاهی وجود ندارد که زنان
هرگز نتوانند به آن دست پیدا کنند.

حضور زنان در عرصههای واالی علمی از ریاست دانشگاههای مختلف تا اساتید برجستهای که ما در سطح بین المللی داریم،
دختران ورزشکاری که با رعایت حجاب اسالمی در قلههای جهانی میدرخشند و هیچ ورزش و رقابتی نبوده که حضور نداشته و
موفق نباشند که برای نمونه میتوان به بانویی اشاره کرد که با وجود محدودیت توان و حرکت ،در صدر ورزشکاران تیر و کمان
جهان ایستاده است ،زنانی که به صدر سیاستمداران ایرانی رسیده و جایگاههایی مانند معاون رئیس جمهور ،وزیر و  ...را به دست
گرفتهاند و  ...غیر قابل انکار هستند و اگر قرار به آوردن نام نمونههایی برای زنان موفق ایران باشد ،آن قدر نام و حوزه فراوان
است که یقینا ً باید صفحهها را به فقط درج نام آنها اختصاص داد.

امروز فقط حضور در خیابانها و عرصههای کاری مختلف فعالیت زنان ایرانی را اثبات میکند؛ از معلمی و پزشکی گرفته تا
عمران و صنعت ،رانندگی خودروهای سنگین و خلبانی و  ...همگی برای حضور زنان بدون هیچ مانعی در دسترس قرار دارند؛
بررسی نیازسنجی آزمونهای استخدامی و ورودیهای دانشگاهها هم به خوبی این واقعیت را نشان میدهند.

آنچه در باال خواندهاید ،یکصد و هشتاد 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 اسفند ماه  01( 1396الی  08اسفند ماه  )1396پرداخته است.

