رادیو فردا در هفتهای که گذشت! (شماره )214
 01/07/1397الی 08/07/1397

در دویست و چهاردهمین 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 مهر ماه  1397را به طور خالصه مورد
بررسی قرار میدهیم.

رادیو دیروز گزارش میدهد؛

فصل پاییز در شرایطی برای ایرانیان آغاز شد که مردم کشورمان هنوز تحت تأثیر جنایت تروریستها در اهواز قرار داشته و
منتظرند تا هرچه سریعتر پاسخی کوبنده توسط کشورمان به عاملین این جنایت از ُخرد تا کالن داده شود؛ به همین دلیل هفته اول
از مهر ماه  1397را با وجود همه اخبار و رویدادهای مختلفی نظیر اتفاقات مجمع عمومی سازمان ملل متحد و  ،...میتوان تحت
تأثیر جنایت تروریستی اهواز دانست .جنایتی که با واکنش خاص رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا همراه بوده است.

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 چهاردهمین شماره از این مجلهٔ هفتگی رادیو دیروز است که به
بررسی بخشی از فعالیتهای رادیو فردا در طول نخستین هفته از مهر ماه سال  01( 1397الی  08مهر ماه  )1397پرداخته است.

شماره مجلهٔ هفتگی رادیو دیروز ،بررسی موضوعاتی از قبیل بهرهبرداری
شما مخاطبین گرامی میتوانید در دویست و چهاردهمین
ٔ
سیاسی رادیو فردا از حمله تروریستی اهواز ،وحشت حامیان تروریستهای اهواز از گوشمالی سخت ایران ،سانسور سیرک
ترامپ در سازمان ملل توسط رادیو فردا ،حمایت از قاضی فاسد آمریکایی مورد عالقه ترامپ ،خشم آل سعود از حضور مقتدرانه
ایران در منطقه و  ...را میتوانید مشاهده نمایید.

واکنشهایی پس از جنایتی بزرگ!

یکی از مهمترین رویدادهایی که آخرین روز شهریور ماه رخ داد اما تمامی روزهای هفته اول مهر ماه  1397را هم به خود درگیر
نمود ،حمله تروریستی به مراسم رژه نظامیان در اهواز بود؛ جنایتی که بیش از  90شهید و مجروح به دنبال داشت که در میان آن
تعداد زیادی غیرنظامی از جمله زن و کودک دیده میشود.
اما رویکرد رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا در روزهای پس از این واقعه تلخ کامالا سیاسی و جهتدار بود و تالش
کرد تا به شکلی به این موضوع بپردازد که اهداف سیاسی اربابانش را تأمین کند و به همین دلیل نیز مجله این هفته رادیو دیروز
را با بررسی دو مورد از این نوع رویکردها و واکنشهای رادیو فردا آغاز میکنیم.

تالش برای بهرهبرداری سیاسی از جنایت تروریستی اهواز

یکی از اقدامات سیاسی رادیو فردا در قبال حادثه تروریسی اهواز به بخشی از گزارشهایی اختصاص داشت که با تأکید بر اهداف
جدایی طلبانه عامالن این جنایت ،سعی در پررنگ کردن این موضوع داشته و تالش کرد تا به این بهانه به مخاطبین خود القا کند
که اختالفات داخلی در ایران به اوج خود رسیده و کار به جایی رسیده است که جداییطلبان برای تحقق اهدافشان دست به چنین
عملیاتهایی می زنند؛ البته نباید غافل بود که با این اقدام خود به خود ذهن از سمت کشورهای خارجی غربی و عربی نقشآفرین
در این جنایت نیز منحرف میشود.

همین موضوع باعث شد تا اظهارات مقامات ایرانی در خصوص نقش دولتهای خارجی در این جنایت با واکنش این رسانه فارسی
زبان وابسته به دولت آمریکا مواجه شود.

رادیو فردا در یکی از گزارشهای خود با این هدف نوشته است« :آیتهللا علی خامنهای ،رهبر جمهوری اسالمی حمله به رژه
نیروهای مسلح در اهواز را "ادامه توطئه" ،به گفته او" ،دولتهای دستنشانده آمریکا در منطقه" خواند که "هدف خود را ایجاد
ناامنی" ایران قرار دادهاند .وی تاکید کرد که دستگاههای مسئول اطالعاتی "موظفند با سرعت و دقت دنبالههای این جنایتکاران را
تعقیب کنند و آنان را به سرپنجه مقتدر قضائی کشور بسپارند .محمدجواد ظریف ،وزیر خارجه جمهوری اسالمی ،نیز روز شنبه
در یک پیام توییتری به طور غیرمستقیم یک "رژیم خارجی" را مسئول حمله اهواز معرفی کرد .مقامات جمهوری اسالمی پیش
از این بارها عربستان سعودی را به حمایت از گروههای مسلح مخالف حکومت در خوزستان ،کردستان و سیستان و بلوچستان
متهم ساختهاند .اما عربستان سعودی و این گروهها این اتهام را رد کردهاند».

در حالی این رسانه تالش میکند تا آل سعود و دیگر کشورهای دخیل در این جنایت را تبرئه سازد که سردمداران عربستان بارها
اعالم کردهاند که میخواهند نا امنی و جنگ را به داخل مرزهای ایران بیاورند.
محمد بن سلمان ،ولیعهد و وزیر جنگ عربستان سعودی در اظهاراتی کامالا شفاف نوع نگاه و سیاستهای خود در قبالا حوادث
اینچنینی را برمال میکند و میگوید" :ما سعودیها منتظر نمیمانیم تا عربستان به میدان جنگ تبدیل شود ،بلکه جنگ را به خاک
ایران خواهیم کشاند".

رادیو فردا بدون ارائه هیچ سندی عربستان را مبرا میکند در حالی که اسناد و شواهدزیادی که صراحت در نقش داشتن عربستان
در حوادث تروریستی ایران دارد موجود است و در سخنان مقامات سعودی هم به کرات یافت میشود.

رادیو فردا خیلی دوست دارد عامل این حوادث در ایران را گروهی از مردم ایران قلمداد کند تا این دسته از مردم را از یک طرف
در مقابل حکومت و از طرف دیگر در مقابل مردمان انقالبی قرار دهد.

چه داعش وچه فرقه تروریستی االحوازیه مسئولیت این حدثه رابه عهده بگیرند باز هم اتهام اصلی متوجه آمریکا ،عربستان و
اسرائیل است که قطعا ا با حمایتهای آشکار و غیر قابل انکار از این تروریستها نقشآفرین اصلی بودهاند و باید در جای خود
پاسخگو باشند.

وحشت از گوشمالی تروریستها توسط ایران
همانطور که در باال به آن اشاره شد ،شواهد و اسناد مختلفی نشاندهنده نقشی خارجی در جنایت تروریستی اهواز است و قطعا ا هم
خود گروههای تروریستی مانند داعش که مسئولیت این جنایت را پذیرفتهاند و هم حامیانشان باید در برابر خون انسانهای بیگناهی
که بر زمین ریخته شده است ،پاسخگو باشند.

موضوع بعدی واکنش رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا به لزوم این پاسخگویی است؛ جایی که تنها یک جمله مقتدرانه
رهبر معظم انقالب کافی است تا وحشتی بزرگ سرتاسر وجود آنها را بگیرد و طبیعی است که پس از این وحشت عمیق رسانه
تحت امرشان وارد عمل شده و به آن واکنش نشان دهد.

رادیو فردا در گزارشی که به این موضوع اختصاص داده نوشته است« :بر اساس گزارشها این کار بزدالنه کار همان افرادی
است که هر جا در سوریه و عراق گرفتار میشوند ،آمریکاییها نجاتشان میدهند و "دستشان در جیب سعودی و امارات عربی
است" .آیتهللا خامنهای تهدید کرد که "مطمئنا ا گوشمالی سختی به عوامل این اقدام خواهیم داد" .یک روز پیش از این سخنان نیز
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران ،عربستان سعودی را به دست داشتن در حمله اهواز متهم کرده و هشدار داده بود که اگر این
کشور رفتارهای خود را "تصحیح" و "عذرخواهی" نکند ،نیروهای مسلح جمهوری اسالمی "حق پاسخ کوبنده" را "برای خود در
هر زمان و مکان محفوظ" میداند .وزارت خارجه ایران نیز بدون ارائه شواهد و مدارکی "دولتهای منطقه" و حکومتهای
خارجی را به نقش داشتن در حمله به رژه نیروهای مسلح ایران در اهواز متهم کرده بود».

اما چرا "گوشمالی" ایران به عاملین این جنایت اینقدر وحشتآور بوده است؟!

برای پاسخ به این سؤال باید سابقه پاسخهایی را مورد بررسی قرار داد که جمهوری اسالمی پس از دستدرازی تروریستها به
کشورمان به آنان داده است.

اولین بار  ۲۸خرداد  ۹۶و سپاه پاسداران انقالب اسالمی در پاسخ به حمله تروریستی داعش به مرقد امام راحل و ساختمان اداری
مجلس شورای اسالمی در تهران ،با شلیک  ۶فروند موشک بالستیک میانبرد از پایگاههای موشکی نیروی هوافضای سپاه در
(مقر فرماندهی و مراکز تجمع و پشتیبانی) در منطقه دیرالزور سوریه (فاصله
استانهای کرمانشاه و کردستان ،مواضع داعش
ّ
حدود  ۶۵۰کیلومتر) را مورد اصابت قرار داد که طی آن تعداد قابل توجهی از عناصر اصلی و رده باالی این تروریستها به
هالکت رسیدند.

بار دوم به دوستان تروریست داعش در حزب دموکرات کردستان مربوط بود؛ جایی که بار دیگر جمهوری اسالمی در پاسخ به
فعالیتهای تروریستی ،تفرقهافکنانه و جداییطلبانه این گروه و پس از عملیاتهای مسلحانه آنها در خاک ایران ،مرکز فرماندهی
آنها در «کوی سنجق» از توابع اربیل کردستان عراق را با شلیک  ۵موشکِ نقطهزن هدف قرار داده است که تلفات سنگینی به
این تروریستها وارد نمود.

این دو در کنار سایر پاسخهای کوبندهای که نیروهای ایرانی در آن سوی مرزها به تروریستها دادهاند ،قطعا ا دلیل وحشت رادیو
فردا و اربابانش است؛ آنها میدانند که وقتی رهبری ایران حرف از "گوشمالی سخت" میزند ،قطعا ا تاوان دستدرازی خود را
به سختترین شکل ممکن خواهند داد.

رهبری ایران در دیدار با جمعی از ورزشکاران و مدالآوران رقابتهای المپیگ آسیایی جاکارتا ،در خصوص جنایت تروریستی
اهواز به صراحت تأکید فرمودند« :این [حمله] نشاندهنده این است که ما در این راهی که داریم حرکت میکنیم -که راه افتخار،
راه اعتالء ،راه پیشرفت است -دشمن زیاد داریم؛ این را همه شما باید در یاد داشته باشید دائما ً که ما خیلی دشمن داریم .البته

این کاری که اینها کردند ،کار بزدالنهای بود؛ [وقتی] با مسلسل حمله کنید ،به یک عدهای که نه سالح دارند ،نه توان دفاعی
دارند ،خب معلوم است که یک عدهای به شهادت میرسند؛ اما کار ،کار شجاعانهای نیست ،کار بزدالنه است .کار شجاعانه را
جوانهای ما کردند؛ هرکدام در یک میدانی :شماها در میدان ورزش ،یک عدهای در میدان دفاع مقدس ،یک عدهای در میدان
علم؛ آنها کارهای شجاعانه و باارزش است .ولی خب ،به این دشمن هم [که بنابر] آنچه تا امروز به من اطالع دادهاند ،کار
همین کسانی است که هرجا گیر میکنند در سوریه و عراق ،آمریکاییها میروند نجاتشان میدهند؛ کار آنها است ،آنهایی که
دستشان در جیب سعودی و امارات عربی است ،البته گوشمالی خواهیم داد ،گوشمالی سختی به آنها داده خواهد شد انشاءهللا».

همراهی صمیمانه رادیو فردا با ترامپ

بخش دیگر این شماره از مجله هفتگی رادیو دیروز به رسواییهای پیاپی و حاشیهسازیهای ناتمام دونالد ترامپ ،رئیس جمهور
آمریکا و البته واکنشهای رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا به این موضوعات اختصاص دارد؛ جایی که در این هفته از
سخنرانی ترامپ در سازمان ملل متحد و حواشیاش گرفته تا انتخاب یک چهره فاسد برای حضور در دیوان عالی آمریکا،
خبرسازی آقای رئیس جمهور را به اوج خود رساند و به همین دلیل در ادامه دو مورد از واکنشهای رادیو فردا به این موضوعات
را مورد بررسی قرار میدهیم:

سانسور نمایش "دلقک ترامپ" در سازمان ملل!

یکی از حاشیهسازیهای دونالد ترامپ در این هفته به سخنرانی وی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برمیگردد؛ جایی که وی
با دلقکبازی مورد تمسخر و خنده حاضرین قرار گرفت اما این خنده توسط رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا سانسور
شد تا شاید بتواند اندک آبروی وی را حفظ کند.

اما نکته این است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد آنقدر با پوشش خبری و رسانهای گسترده از سراسر جهان مواجه بوده است
که سکوت یک رسانه وابسته به کاخ سفید نتواند این حاشیه جدید ترامپ را پنهان نگاه دارد و خیلی زود رسانههای معتبر جهان به
بازتاب آن پرداخته و خبرش سراسر جهان را فرا گرفته است.

در یکی از این موارد ،خبرگزاری فارس در گزارشی اینگونه به سخنرانی دنالد ترامپ پرداخته است:
سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در هفتاد و سومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد از همان ابتدا با حاشیههای زیادی همراه بود.
دونالد ترامپ که طبق برنامه زمانبندی سازمان ملل ،که از مدتها پیش تعیین شده و از طرف دبیرخانه سازمان ملل به اطالع
رهبران کشورها رسیده است ،قرار بود به عنوان دومین نفر بعد از سخنرانی رئیس جمهور برزیل برگزار شود اما دونالد ترامپ
و هیات همراه وی دیر به ساختمان سازمان ملل رسیدند و این مساله موجب به هم خوردن برنامه عادی مجمع شد.
به دلیل دیر رسیدن ترامپ به سالن محل سخنرانی ،رئیس جلسه مجبور شد نوبت سخنرانی ترامپ را به رئیس جمهور اکوادور
واگذار کند .بعد از سخنرانی رئیس جمهوری اکوادور ،دونالد ترامپ پشت تریبون قرار گرفت و سخنرانی خود را آغاز کرد.
حاشیه دوم سخنرانی رئیسی جمهور آمریکا بعد از دیر آمدن وی در همان آغاز سخنرانی وی اتفاق افتاد؛ جاییکه ترامپ خطاب به
حاضران در نشست مجمع عمومی گفت که "در کمتر از دو سال دولت من تقریبا ا بیش از هر دولت دیگری در تاریخ آمریکا
دستاورد داشته است".
این ادعای ترامپ باعث خنده رهبران و هیاتهای سیاسی حاضر در نشست شد ،آنقدر که خود ترامپ را نیز به خنده و تعجب
واداشت .رئیس جمهور آمریکا در واکنش به خنده تمسخر آمیز حضار گفت :انتظار این واکنش را نداشتم اما خوبه .این خیلی درست
است! این اظهارات مجددا ا ترکیبی از خنده و تشویق حضار را برانگیخت و سپس سخنرانی وی روند عادی به خود گرفت".

رسانههای مختلف جهان و ناظران مختلف بینالمللی بر این واقعیت تأکید کردند که این نخستین بار است که در مجمع عمومی
سازمان ملل متحد حاضرین به سخنان یکی از مقامات میخندند و جالبتر وقتی میشود که در بازگشت به چهار سال قبل میبینیم
که ترامپ در سال  2014میالدی خطاب به باراک اوباما ،رئیس جمهور وقت ایاالت متحده ،به حالت انتقاد گفته بود که "ما به
رئیس جمهوری نیاز داریم که موجب خنده دیگران نشود".

البته باید یادآوری کرد که رادیو فردا در ادامه خوشخدمتی خود برای کاخ سفید ،به ویژه شخص دونالد ترامپ ،در گزارشهای
خود در کنار سکوت به این حاشیه و سانسور کامل آن ،موضعگیریهای تند و افراطی ضد ایرانی او را پررنگتر از همیشه
بازتاب داده است و این خود گویای ماهیت اصلی این رسانه ضد ایرانی است.

دفاع از انتصاب جنجالی ترامپ در دیوان عالی آمریکا

موضوع بعدی حاشیهساز ترامپ به تحوالت داخلی در آمریکا مربوط است؛ جایی که رئیس جمهور آمریکا در حرکتی عجیب
فردی که متهم به فساد اخالقی و جنسی است را برای عضویت در دیوان عالی ایاالت متحده انتخاب و معرفی کرده است.

رادیو فردا در گزارشی که به این موضوع اختصاص داده است ،مینویسد« :زنی که برت کاونا ،نامزد دونالد ترامپ برای کرسی
خالی دیوان عالی آن کشور را متهم به آزار جنسی کرده ،توافق کرده در نشست کمیته قضائی سنا ،در روز پنجم مهر ماه شهادت
دهد .نخست کریستین بلیزی فورد در جلسه علنی کمیته قضائی روایت خود را از واقعهای که گفته شده اوایل دهه  ۱۹۸۰رخ داده
ارائه خواهد کرد ،و سپس برت کاونا از خود دفاع میکند .در حالیکه بررسی نامزدی کاونا در کمیته قضائی سنا ادامه داشت،
کریستین بلیس فورد ،استاد  ۵۱سالهٔ دانشگاه کالیفرنیا ،قاضی کاوانا را به آزار جنسی در اوایل دهه  ،۱۹۸۰یعنی زمانی که هر
دو به دبیرستان میرفتند ،متهم کرد .اما برت کاوانا در بیانیهای که کاخ سفید منتشر کرده ،گفتهاست" :این ادعا کامالا دروغ است،
من هیچگاه کاری را که مدعی ادعا میکند با او و یا فرد دیگری انجام ندادهام"».

این رسانه آمریکایی که با رسواییها و حاشیهسازیهای پیاپی دونالد ترامپ و سکوتهای معنادار و غیرمنطقی رسانهای در برابر
آن ،ماهیت وابسته خود را برمالشده دیده و خطر تشدید ریزش مخاطبانش را بیخ گوشش احساس میکند ،در مواجهه با این موضوع
چارهای جز واکنش و انتشار گزارش ندیده است؛ اما تالش کرده تا به نوعی به موضوع فساد این قاضی آمریکایی نزدیک به دونالد
ترامپ بپردازد که در کنار بیان خبر اولیه و حفظ چهره بیطرفانه خود ،از رئیس جمهور آمریکا و انتخابش دفاع کند.

به همین در گزارش مذکور میبینیم که رادیو فردا به شکلی موذیانه سن این زن را اعالم میکند تا ذهن مخاطبین خود را به حاشیه
بکشاند ،در حالی که در مواردی که یک سوی ماجرا مقامی از ایران حضور دارد ،مانند داستان مربوط به ابراز همدردی خاص
محمود احمدینژاد ،رئیس جمهور اسبق کشورمان با مادر چاوز در مراسم ترحیم وی ،رادیو فردا اصالا سن این پیرزن  80ساله
را مهم نمیدانست.

البته باید به این نکته نیز توجه داشت که پروندههای متعددی در خصوص فساد اخالقی و جنسی این قاضی مورد حمایت دونالد
ترامپ وجود دارد و در این بین این زن ،یعنی "کریستین بلیزی فورد" به نمایندگی از آنها حاضر شده است در جلسه علنی کمیته
قضایی آمریکا شرکت کرده و جنایتی که "قاضی کاونا" علیه او مرتکب شده است را روایت کند.

خشم عمیق عربستان از حضور با اقتدار ایران در منطقه

موضوع پایانی مجله این هفته رادیو دیروز به خشم عمیق مقامات آل سعود از حضور مقتدرانه ایران در منطقه اختصاص دارد.

در این هفته وزیر خارجه عربستان سعودی با همین خشم از لزوم خروج جمهوری اسالمی از منطقه سخن گفته و کشورمان را
تهدید کرده است و همین موضعگیری ضد ایرانی کافی است تا رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا که سابقهای دیرینه در
خوشخدمتی برای آل سعود دارد ،وارد عمل شده و اظهارات این مقام عربستانی را به طور ویژه بازتاب دهد.

رادیو فردا در گزارشی که به این موضوع اختصاص داده است ،این گونه مینویسد« :آقای جبیر گفتهاست :به خاطر بازگشت
تحریمها ،ایرانیها با فشار فزاینده اقتصادی و سیاسی روبهرو خواهند شد .او با اشاره به آنچه منزوی شدن ایران در منطقه ،در
میان کشورهای اسالمی و در سطح جهان توصیف کرده ،افزوده :ماموفق خواهیم شد ،وضعیت ایران پایدار نیست .وزیر خارجه
عربستان در بخش دیگری از اظهاراتش در مورد ایران ،گفته "ایرانیها طی  ۳۵سال گذشته بدون وقفه در حال انجام همه کارهای
بد هستند" .او سپس با اشاره به توافق اتمی صورتگرفته در دوره ریاستجمهوری باراک اوباما ،بین ایران و شش قدرت جهانی،
اظهار کرده فعالیت و اقدامات ایران "بهخصوص پس از امضای برجام ،افزایش پیدا کرده است»".

اینکه چرا عربستان از بودن ایران در کنار برخی کشورهای عرب خشمگین است کامالا مشخص است؛ ایران مانع از آن شده تا
عربستان در یمن و سوریه به اهدافش برسد؛ این حضور مقتدرانه باعث شده است که هزینههای بسیار باالی حکومت سعودی برای
تسلط بر منطقه و عبور از سد ایران بر باد رود.

طبیعی است که آل سعود پس از ناکامی در عرصه نظامی ،دست به دامان وزیر خارجه خود ،عادل الجبیر شود تا به جای هزینه
برای افزایش قدرت نظامی به منظور مقابله با ایجاد و تقویت جنگ رسانهای علیه کشورمان این خصومت و رقابت را دنبال کند.

در نوع خاص بازتاب این جنگ رسانهای ضد ایرانی مقامات آل سعود چند نکته قابل توجه دیگر هم قابل مشاهده بود؛ نکته اول
این که رادیو فردا در گزارش خود تالش کرد تا اینبار از زبان یک مقام عربستانی از آثار تحریمها بر وضعیت اقتصادی ایران
سخن بگوید تا بیش از پیش بر ذهن مخاطبین خود اثر گذاشته و جوی منفی از آنچه در ایران جریان دارد به راه بیاندازد و اربابان
غربی و عربی خود را صاحب قدرت و نفوذ نشان دهد.

نکته دوم این است که رادیوفردا از منظر ،ایران بعد از انقالب را مخل نظم وامنیت در خاورمیانه اعالم کرده است و هر نوع
تحرک ایران در کشورهای اطراف را صرف نظر از انگیزهها و علل ،محکوم و تقبیح کرده است؛ در حالی که واقعیت نشان از
شوم بودن آل سعود برای منطقه و جهان است که نمونه آن را میتوان این روزها در یمن مشاهده کرد.

نکته دیگر همراهی عربستان با کاخ سفید و دونالد تراپ در موضوع برجام است؛ جایی که این مقام سعودی این توافق که البته
مورد پذیرش بسیاری از کشورهای مطرج جهان قرار دارد را توافقی نامطلوب میخواند؛ هرچند بیش از سیزده بار تأییدیه آژانس
بینالمللی انرژی اتمی پس از بازرسی دقیق از فعالیتهای هستهای کشورمان ،نشان دهنده پایبندی کامل جمهوری اسالمی به تعهدات
خود در قبال این توافق جهانی است.

آنچه در باال خواندهاید ،دویست و چهاردهمین 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 مهر ماه  01( 1397الی  08مهر ماه  )1397پرداخته است.

