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در دویست و بیست و هفتمین 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 دی ماه  1397را به طور خالصه مورد
بررسی قرار میدهیم.

رادیو دیروز گزارش میدهد؛

دومین هفته از زمستان و دی ماه  1397هم با تمام اخبار خرد و کالنش سپری شد؛ اخباری که بعضی سابقه چندین ساله داشته و
بعضی با تصمیمات لحظهای برخی مسئولین مربوط میشدند و ابزارهای رسانهای وابسته به دولتهای غربی از جمله رسانه
صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا تالش کردند تا از هر کدام به شکل و شیوهای جدید برای تحقق اهدافشان بهرهبرداری کنند.

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

شما مخاطبین گرامی میتوانید در دویست و بیست و هفتمین شمارهٔ مجلهٔ هفتگی رادیو دیروز ،بررسی موضوعاتی از قبیل فرار
چندین ساله رادیو فردا از پذیرش واقعیتهای حماسه  9دی ،واکنش متناقض این رسانه ضد ایرانی به اعتراضات گسترده مردمی
در فرانسه ،بازتاب جهتدار گزارشهای سازمان بینالمللی گزارشگران بدون مرز ،تالش برای تنها اسالمی نشان دادن خاص
قصاص و اعدام ،اعتراض تند ترامپ به رسانههایی مانند رادیو فردا و  ...را میتوانید مشاهده نمایید.

داستان بیپایان یک فتنه

این هفته یادآور حماسهای بزرگ است که مردم ایران نقش اول آن را برعهده دارند؛ حماسهای بیبدیل که طی آن شاید به جرئت
بتوان گفت ،مردم ایران بیواسطهترین پاسخ را به بدخواهان داخلی و خارجی جمهوری اسالمی دادند؛ پاسخی که پس از چندین
سال هنوز داغش بر دل دشمنان این سرزمین تازه است و حماسه مردمی  9دی  ،1388هنوز مورد نفرت عمیق آنان قرار دارد.

رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا یکی از آن دسته است که در ایام فتنه  1388به پیشبرد اهداف اربابانش در ایران بسیار
خوشنود شده بود و بهترین بهانه عمر فعالیتهای ضد ایرانی خود را برای حمله به کشور و انقالب اسالمی به دست آورده بود اما
اقشار مختلف مردم در  9دی  ،1388با حماسه آفرینی بیبدیلی که حتی رسانهها و مقامات مختلف جهان هم به آن اعتراف کردهاند،
تمام رؤیاپردازیهای آنان را به هم زدند و همین کافیست تا هنوز هم پس از سالها به شکلهایی دیگر نفرت خود از این موضوع
را ابراز کنند.

در همین راستا ،امسال نیز در شرایطی که مردم کشورمان با حضور دوباره خود در تجمعهایی سراسری ،یاد حماسه  9دی را
گرامیداشتند و آن را زنده نگه داشتند ،رادیو فردا بجای پوشش این حضور ،مسیر حمایت از سران فتنه در کشورمان را در پیش
گرفته تا به این وسیله ذهن مخاطبین خود را از واقعیت منحرف ساخته و بار دیگر اثبات کند که رسانهای بیطرف نبوده و نیست.

این رسانه وابسته به دولت آمریکا در گزارشی که به این منظور منتشر کرده است ،مینویسد« :همزمان با سالروز راهپیمایی
حکومتی  ۹دی در ایران ،نزدیکان رهبر جمهوری اسالمی بار دیگر به میرحسین موسوی و مهدی کروبی ،رهبران جنبش سبز،
حمله کردند و معاون اول قوه قضائیه مدعی شد که عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس به آقای کروبی "کمک مالی
میکردند"».

اما در شرایطی رادیو فردا سعی در تبرئه سران فتنه دارد که نه در مورد ارتباط آنها با عربستان و سایر دولتهای بیگانه و نه
در سایر موارد ،در تمام این مدت هرگز برای ادعاهای خود سند و مدرکی که در نگاه خبری مورد قبول باشد ،ارائه نکرده است.

از طرفی این کامالا قابل درک است که مقامات ارشد قوه قضائیه کشورمان فقط کلیات یک پرونده را در رفتار عجیب رادیو فردا
را با هیچ توجیه عاقالنهای نمیتوان تأیید کرد .درست در شرایطی که باید اجتماع مردم در سالگرد نه دی در جلسات رسانهای
مطرح کنند و مدارک خاص را به شکلهای دیگری در صورت نیاز به عموم ارائه دهند و اگر حوزه رسانه به دادگاهی برای
ارائه همه جزئیات بدل شود شاید مسیر یک پرونده از واقعیت منحرف شده و درگیر فضاسازیهای دروغین گردد.

محسنی اژهای ،معاون اول و سخنگوی فعلی قوه قضائیه و وزیر اطالعات اسبق کشورمان ،در این باره تأکید کرد که بارها در
جریان انتخابات سال  1388و حتی قبل آن ،به مهدی کروبی ،یکی از نامزدهای ریاست جمهوری و یکی از سران فتنه ،به
شکلهایی مختلف در خصوص کمکهای مالی شیوخ عربستانی و کشورهای دیگر حاشیه خلیج فارس هشدار داده است و او این
هشدارها را علیرغم اینکه میدانسته تا چه اندازه به واقعیت نزدیک هستند ،نادیده گرفته و در این خصوص اسناد قابل قبول بسیاری
وجود دارد.

اما جدای از این مباحث ،نکته قابل توجه فرار رادیو فردا از گزارش حضور مردم در راهپیماییها و تجمعات ویژه  9دی است؛
جایی که اخبار و گزارشهای مستند تصویری رسیده از جای جای ایران اسالمی نشان میدهد ،با وجود گذشت  9سال از آن ایام،
همچنان ملت ایران بیدار و هوشیار در صحنه حاضر هستند و اجازه نمیدهند ،مشکالت مختلف سیاسی ،اقتصادی و  ...میان آنها
و اصل انقالب اسالمی و رهبری نظام فاصله ایجاد کند.

وارونگی واقعیت در فرانسه!

در مقابل فتنه  88و حمایتهای بیپایان رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا از سران فتنه در ایران ،شاید موضوعی که در
این هفته بتواند بیشتر چهره متناقض و ضد ایرانی این رسانهنما را نشان دهد ،نوع و میزان واکنشهایش به اعتراضات گسترده
مردمی معروف به "جلیقه زردها" در فرانسه است؛ جایی که رادیو فردا به راحتترین و سادهترین شکل ممکن از مقابل آن عبور
میکند.

رادیو فارسی زبان وابسته به دولت آمریکا در گزارشی که این هفته برای واکنش به این موضوع منتشر کرده است ،اینگونه
مینویسد« :معترضان جنبش جلیقه زردها روز شنبه بار دیگر در خیابانها ریختند .سخنگوی دولت فرانسه با افراطی خواندن
معترضان گفته است آنها تنها به دنبال سرنگونی دولت هستند .به گزارش خبرگزاری فرانسه ،روز شنبه این هفته نیز صدها نفر
در خیابان شانزلیزه حضور پیدا کردهاند».

همانطور که مشاهده میکنید در همین خبر کوتاه و در همین چند جمله ،رادیو فردا به طور کامالا آشکارا از دولت فرانسه در برابر
اعتراضات مردمی حمایت کرده است.

این رسانه صهیونیستی – آمریکایی تالش کرده تا به مخاطبین خود بقبوالند که "جلیقه زردها" گروهی افراطی و معدود هستند که
در اعتراضاتشان حداکثر تنها چند صد نفر حضور و مشارکت دارند و اهدافشان نیز کامالا سیاسی و مغرضانه است!

اما آیا واقعیت اعتراضات اخیر فرانسه این است؟!

آیا با وسعت باالی رسانه در جهان و پوشش دقیق این اعتراضات و سرکوب وحشیانه معترضین توسط پلیس فرانسه ،مردم ایران
و مخاطبین رادیو فردا واقعیت را نمیدانند و این گونه موضعگیریهای سطحی و جهتدار را میپذیرند؟!

آیا این نوع دروغپردازی آشکار ،با توجه به دسترسی آسان مردم و مخاطبین به واقعیت اخبار در سراسر جهان ،رسوایی و ریزش
مخاطبین رادیو فردا را تشدید نمیکند؟!

حمایت مسئولین رادیو فردا از دولت فرانسه و شخص امانوئل مکرون ،رئیس جمهور فرانسه ،اگر تا هشت هفته قبل زیرکانه و
مخفیانه صورت میگرفت اما در این حدود دو ماه به وضوح دیده میشود.

جالب است که در زمانی مشابه اعتراضات فرانسه ،اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در ایران ،به قدری توسط رادیو
فردا پوشش داده شد که شاید این نوع واکنش خود برای مخاطبین عجیب به نظر میرسید اما در مقابل اعتراضات گسترده در
فرانسه ،تنها محدود ،کوتاه و سطحی مخابره شده است و در همین چند خبر کوتاه هم تنها اطالعات و نظرات مقامات دولتی فرانسه
در این باره بازتاب داده شده است.

خبرنگار یورونیوز که برخالف رادیو فردا که عادت به گزارشات یکسویه دارد ،حداقل ده روز را در میان معترضین سپری کرده
تا واقعیتها را مخابره کند ،معترضین این روزهای فرانسه را اینگونه توصیف میکند" :این افراد پیش از آغاز جنبش «جلیقه
زردها» همدیگر را نمیشناختند .برخی از آنها پرستار ،برخی راننده کامیون ،عدهای معلم و تعدادی خدمتکار هستند .آنها هیچ
وجه مشترکی با هم ندارند جز مشکالت آخر ماه که برای همگی یکسان است".

یکی از این معترضین در گفتگو با این خبرنگار ،میگوید" :جلیقه زردها نماینده مردم هستند و مطمئن هستم به زودی به یک حزب
سیاسی تبدیل خواهند شد .ما باید به حرف مردم گوش دهیم .ما از تکنوکرات ها که با خواستههای مردم بیگانهاند خسته شدهایم.
عمده مردم صبح زود برای امرار معش بلند میشوند و سخت کار میکنند ،برخی از آنها دارای معلولیت هستند و برخی هیچ کمکی
دریافت نمیکنند .دیگر بس است .ما اکنون به نمایندگانی نیاز داریم که شرایط خودمان را داشته باشند".

اما واکنش دولت فرانسه به این اعتراضات مردمی ،تنها سرکوب وحشیانه ،بازداشت و شکنجه است و رادیو فردا در برابر همه
این واقعیتها سکوت میکند.

گزارشگران بدون مرزی که مرزهای واقعیت را جابجا میکنند!

گزارشگران بدون مرز ،نهادی غیرانتفاعی و بینالمللی است که مرکز آن در فرانسه قرار داشته و بر اساس ماهیت و اهدافش باید
به آزادی بیان و آزادی رسانهای در جهان واکنش نشان داده و از این موضوع حمایت کند.

اما سؤال اساسی اینجاست که آیا رفتار چند سال اخیر این سازمان و گزارشهایش مبتنی بر واقعیتها بوده است؟! و سؤال اساسیتر
این است که آیا رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا ،در بازتاب خبری گزارشهای این سازمان بینالمللی اصل بیطرفی،
امانتداری و صداقت را رعایت کرده است؟!

پاسخ این سؤال کامالا مشخص است و در بررسی فعالیتهای رادیو فردا و مقایسه آن با گزارشهای ساالنه گزارشگران بدون
مرز ،به راحتی میتوان فهمید که این رسانه وابسته به دولت آمریکا در هرجا به زیان ایران بوده ،چه واقعیت داشته و چه نداشته
آن را به طور ویژه بازتاب داده است و در مقابل ،آنجا که به زیان کشورهای حامی خود ،از جمله عربستان سعودی بوده ،با
سکوت از کنارش عبور کرده است.

بخشی از امور مالی این سازمان از راه فروش نشریات و دیگر تولیدات و حق عضویت اعضا تأمین میگردد و بخش دیگر نیز
از کمکهای مطبوعات ،شهروندان و نیز کمیسیون اروپا فراهم میشود .گزارشگران بدون مرز هر سال ترازنامه سازمان را
منتشر و در اختیار اعضا و عموم قرار میدهد .تنها سازمان دولتی که به این سازمان کمک میکند کمیسیون اروپا است که مرکب
از  ۱۵دولت مختلف است.

این سازمان بینالمللی در گزارش ساالنه  ۲۰۱۸از خشونت مرگبار و بدرفتاری با خبرنگاران خبر داده و اعالم کرد که طی این
یکسال  ۸۰خبرنگار کشته و  ۳۴۸خبرنگار هماکنون در زندان بسر میبرند و  ۶۰نفر دیگر گروگان هستند که نشاندهنده سطح
خصومت بیسابقه با کادرهای مطبوعاتی است.

اما دو ماه پیش ،همین سازمان در گزارشی اختصاصی به وضعیت عربستان سعودی پرداخته است؛ گزارشی که حتی رسانههایی
مانند خبرگزاری فرانسه نیز آ را بازتاب دادند اما باز هم رادیو فردا در برابر آن سکوت پیشه کرد.

در این گزارش یا بیانیه ویژه آمده است" :در اکثر موارد ،بازداشت این افراد به طور رسمی مورد تائید قرار نگرفته و هیچ مقامی
تاکنون از موارد اتهامی آنها یا محل حبسشان سخنی به میان نیاورده است".

گزارشگران بدون مرز از جمله موارد بازداشتی را شامل بازداشت “صالح الشیحی” خبرنگاری دانست که دستگیریاش زمانی
مورد تائید قرار گرفت که خانواده وی از این مساله و محکوم شدن او به پنج سال زندان مطلع شدند.

این روزنامه نگار سعودی دسامبر  2017ناپدید شد ،اما خبر بازداشت وی تا زمان اعالم محکومیت اش از طرف آل سعود ،منتشر
نشد.

“عصام الزامل” کارشناس مسائل اقتصادی و روزنامه نگاری ،فرد دیگری است که ماه جاری به دلیل انتقاد از راهبرد اقتصادی
دولت عربستان محاکمه شد .در آن زمان بود که به طور رسمی تائید شد وی طی سال گذشته در زندان بوده است.

"طراد العمری" روزنامه نگار و ستون نویس دیگر سعودی است که از نوامبر  2016پس از اعتراض به سرکوب رسانههای
عربستان ناپدید شده است.

در چنین شرایطی ،مسئول میز خاورمیانه در سازمان گزارشگران بدون مرز تأکید کرد" :روشهای سنتی عربستان برای ساکت
کردن صدای روزنامه نگاران منتقد ،در پرونده ناپدید شدن «جمال خاشقچی» زمینه هراس افکنی به بدترین نحو را فراهم میکند".

خاشقچی که در تبعید خودخواسته در آمریکا زندگی میکرد ،دوم اکتبر (دهم مهر ماه) پس از ورود به کنسولگری عربستان در
استانبول به منظور دریافت اسناد رسمی در آستانه ازدواج با همسر ترک تبارش ،ناپدید شد .تلویزیونی در ترکیه روز چهارشنبه
تصاویری از صحنه ورود وی به کنسولگری سعودی در استانبول را منتشر کرد.

بر اساس بیانیه اخیر گزارشگران بدون مرز در مجموع  25تا  30روزنامه نگار حرفهای و غیرحرفهای در حال حاضر در
عربستان تحت بازداشت هستند.

تالش رادیو فردا برای اختصاصی ساختن قصاص در اسالم

یکی دیگر از موضوعاتی که پیشتر نیز در شمارههای قبلی مجله هفتگی رادیو دیروز به آن پرداختیم ،وضعیت قصاص و اعدام
در ایران بود که رادیو فردا بارها علیه آن گزارش داده و فضاسازی رسانهای انجام داده است.

اما این رسانه صهیونیستی – آمریکایی در هفته جاری با انتشار گزارشی ،تالش کرده است تا ماهیت قصاص و اعدام را موضوعی
مختص اسالم نشان دهد و به این وسیله سیاهنمایی علیه اسالم را دنبال کند.

رادیو فردا در گزارشی که به این موضوع اختصاص داده است ،مینویسد« :منتقدان این روش مجازات را پیشاتمدن و بازمانده از
دوران قبل از حقوق مدرن میدانند و میگویند این روش به خشونتها در جامعه دامن میزند .موافقان اما آن را راهکار کتاب
مقدس مسلمانان برای حفظ حقوق فرد و اتفاقا ا کاستن از میزان خشونت میدانند».

واژه قصاص از آن دست واژههاست که از اویل انقالب تفکرات الحادی را به مقابله با حکومت اسالمی از بستر این واژه تحریک
کرد .رادیو فردا در ادامه همان سیر و بازخوانی همان تفکرات به سراغ دین از این مسیر رفته است تا با رد یک دستور دینی کل
دین را رد کند.

اما آیا قصاص قبل از ظهور دین اسالم و بعثت رسول اکرم (ص) ،در جوامع مختلف وجود نداشته است؟!

قصاص دو ماهیت عقلی و دینی دارد و در هردو بخش ،قبل از اسالم مورد استفاده جوامع مختلف قرار گرفته و همچنان نیز مورد
استفاده جوامع غیر مسلمان بسیاری قرار میگیرد.

در نگاه اول این موضوع کامالا مبتنی بر درک و عقل انسانهاست و به همین دلیل وقتی فردی مرتکب قتل میشده ،خانواده مقتول
یا خود به خونخواهی قاتل را مجازات میکردند و یا در صورت وجود محکمه ،از طریق آن مرگ قاتل را پیگیری مینمودند و
هرگز مخالفت جدی با این اقدام از سوی سایرین در گذشته مطرح نبوده است چون آن را اصلی شناخته شده ،میدانستند و معتقد
بودند که با قصاص امنیت جامعه بیش از پیش تأمین میشود و بازدارندگی آن مانع بروز جنایات است.
بعالوه ،در ادیان الهی دیگری مانند مسیحیت نیز موضوع قصاص کامالا وجود دارد و بر همین اساس در جوامع غربی مورد
استفاده قرار گرفته است.

شهید مطهری با توضیح این نکته که "مصلحت جمع ،مقدم بر مصلحت فرد است ،" .تحت عنوان "فلسفه قصاص " نوشته است:
"این تعبیر قرآن راجع به مسئله قصاص چه تعبیر جامعی است .می دانیم قرآن در قانون جزایی خود طرفدار قصاص است .در
مواردی که کسی به عمد و بدون هیچ عذری ،بی گناهی و نفس محترمی را از بین میبرد ،اسالم اجازه قصاص میدهد که او را
به مجازات آن شخص اعدام کنند .در اینجا این مسئله پیش میآید که حاال او یک نفر را کشته ،ما چرا یک نفر دیگر را اضافه کنیم
و بکشیم؟! اگر کشتن کار بدی است ما چرا به عنوان قصاص ،این کار بد را تکرار کنیم؟! او کار بدی کرده که یک نفر را کشته،
آیا ما هم خود او را بکشیم که باز یک انسان کشته باشیم؟! قرآن میگویدَ :و لَک ْم فی ْالقصاص َحیاة یا أُولی ْاْل َ ْلباب (بقره )-179 /؛
کشتن این چنین را ،کشتن و اماته و میراندن تلقی نکنید ،این را حیات و زندگی تلقی کنید ولی نه حیات این فرد ،حیات جمع .یعنی
با قصاص یک نفر متجاوز ،حیات جامعه و حیات افراد دیگر را حفظ کردهاید .شما اگر جلو قاتل را نگیرید ،فردا او یک نفر دیگر
را خواهد کشت ،و فردا دهها نفر دیگر پیدا میشوند و دهها نفر دیگر را خواهند کشت .پس این را کم شدن افراد جامعه تلقی نکنید،
حفظ بقای جامعه تلقی کنید؛ این را میراندن تلقی نکنید ،زندگی تلقی کنید؛ یعنی قصاص معنایش دشمنی کردن با انسان نیست،
دوستی کردن با انسان است .انسان را از آن جهت که انسان است باید دوست داشت ،و به اصطالح امروز انسان با ارزشهای
انسانی .یک وقت ما در تعریف انسان می گوییم :یک حیوان یک سر و دو گوش مستقیم القامه که حرف هم می زند .اگر انسان
این است ،چومبه همان قدر انسان است که لومومبا انسان بوده ،آنهایی که خواستند عیسی را به دار بکشند همان قدر انسانند که
خود عیسی؛ آنها هم مثل عیسی حرف میزدند و از این جهات فرقی با او نداشتند؛ حال اگر انسانی ضد انسان و ضد انسانیت شد،
مانع راه انسانهای دیگر و مانع تکامل انسانهای دیگر شد ،آیا باز ما باید این انسان را که در واقع اسمش انسان است و در معنا
ورة ُ
وان ظاهر ،ظاهر انسان است و باطن ،باطن یک
انسان نیست (و به تعبیر امیر المؤمنین :ال ّ
سان َو ْالقَ ْلبُ قَ ْلبُ َحی ٍ
صورة ُ ا ْن ٍ
َ
ص َ
حیوان) دوست بداریم؟ آیا به نام انسان دوستی باید به انسانیت خیانت کنیم و با انسانیت دشمنی بورزیم؟"

اعتراف رادیو فردا به نارضایتی اربابانش از او

یکی از موضوعات جالب توجهی که در این هفته با آن مواجه بودیم و به همین دلیل هم بخش پایانی این شماره از مجله هفتگی
رادیو دیروز را به آن اختصاص دادیم ،به نوعی اعتراف رادیو فردا به ناتوانی در تأمین توقعات و اهداف اربابانش است؛ جایی
که دونالد ترامپ ،رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا ،رسما ا از فعالیت گروهی از رسانهها اعالم نارضایتی شدید کرده و این رسانه
صهیونیستی – آمریکایی نیز بدون توجه به این نکته که خودش هم جزو همین گروه رسانههایی محسوب میشود که ترامپ از
آنها گلهمند است ،این خبر را بازتاب داده است.

رادیو فردا در گزارشی نوشته است« :دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا ،روز دوشنبه  ۱۰دی از پوشش "بد رسانهای" درباره
تصمیم به خروج نیروهای آمریکایی از سوریه انتقاد کرد .وی افزوده است :این (رسانههای منتشر کننده) اخبار جعلی و کارشناسان
شکستخورده هستند که انتقاد میکنند».

اما واقعیت ماجرا چیست؟!

اصل ماجرا این بود ترامپ روز  ۱۹دسامبر بهطور ناگهانی اعالم کرد که نیروهای آمریکایی را از سوریه خارج میکند .او گفت
دلیل حضور نیروهای آمریکایی در سوریه داعش بود و داعش اکنون تاحد زیادی شکست خورده است .او تاکید کرد کشورهای
منطقه مانند ترکیه میتوانند بقیه کار در رابطه با داعش را تمام کنند .دو روز پس از اعالم تصمیم ترامپ ،جمیز متیس ،وزیر
دفاع فرمان خروج نیروهای آمریکایی را امضا کرد.

این تصمیم رئیس جمهور آمریکا با شگفتی و واکنش منفی بسیاری از متحدان آمریکا و انتقاد سیاستمداران در خود این کشور
مواجه شد .یکی از کسانی که به شدت از تصمیم ترامپ انتقاد کرد سناتور لیندسی گراهام بود.

گراهام تصمیم رئیس جمهور آمریکا را "خطای بزرگ" خوانده و از او خواسته بود در تصمیم خود بازنگری کند .او به شبکه سی
انان گفته بود" :داعش هنوز بهطور کامل شکست نخورده است .باید اطمینان حاصل شود که شبهنظامیان جهادی هرگز دیگر باز
نمیگردند".

گراهام خواستار آن شده بود که ترامپ با ژنرالهای ارتش در این باره گفتوگو کند.

ورود رسانههای تحت حمایت آمریکا به این جریان و بازتاب گسترده مخالفتهای مختلف داخلی و خارجی با تصمیم رئیس جمهور
این کشور در مورد نظامیانش در افغانستان و سوریه ،خشم شدید دونالد ترامپ را به دنبال داشت و باعث شد تا وی بار دیگر رسما ا
از فعالیت این گروه از رسانهها به تندی انتقاد کند؛ رسانههایی مانند رادیو فردا که نه تنها ارتباط مدیریتی و سیاسی با دولت آمریکا
دارند ،بلکه اگر حمایتهای مالی کاخ سفید نباشد ،ادامه حیاتشان غیر قابل تصور است.

آنچه در باال خواندهاید ،دویست و بیست و هفتمین 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 دی ماه  08( 1397الی  15دی ماه  )1397پرداخته است.

