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  ١٣٨٨ تير ١۶

  
  /http://72.41.178.79:  آدرس اينترنتی سايت خبرنامه

  
ن سپاه پاسداران در صدد شناسايی مزدورا: ھشدار

  شما ھستندو دستگيری 
وابسته به مرکز بررسی جرايم (سايت اينترنتی گرداب 

عکس از مردم  ٧۴، تاکنون دو مجموعه شامل )يافتهسازمان 
به نظر . را چاپ کرده و خواھان شناسايی آنان شده است

ھا از مردم در اعتراضات خيابانی گرفته  آيد اين عکس می
ھا از افراديست که در  شده است، ھر چند بسياری از عکس

  . حال اعتراض نيستند
طور که در  مرکز بررسی جرايم سازمان يافته سپاه، آن

معرفی آن در سايت گرداب آمده، يکی از مراکز وابسته به 
  .فرماندھی پدافند سايبری سپاه پاسداران انقالب اسالمی است

  : آدرس سايت از اين قرار است
http://www.gerdab.ir/home.php  

  

آزادی زندانيان سياسی خواھان  برندگان جايزه نوبل
  در ايران

جونگ،  –کيم دای ده تن از برندگان جايزه نوبل، از جمله 
رئيس جمھور سابق کره جنوبی و دزموند توتو، بيشاپ 

ای به دبير کل سازمان ملل متحد در  آفريقای جنوبی در نامه
آن شدند که سازمان ملل به ايران  رروز دوشنبه، خواستا

  .دسياسی تظاھرات اخير، فشار بياوردانيان جھت آزادی زن
اند جھت ارزيابی  از دبير کل سازمان ملل خواستهآنان 

ای را  شرايط و بررسی موارد نقض حقوق بشر ھيئت ويژه
  .رھسپار ايران کند

  

  ارتباط تلفني با كارت تلفن به خارج مسدود شد
تلفن  یھا به گزارش خبرگزاري مھر، ارتباط از طريق كارت

بين المللي براي تماس با خارج از كشور ميسر نيست و 
بين المللي اين مشكل را  یھا ارائه دھنده كارت ھای شركت

ھمچنين مدير كل . دانند ناشي از عملكرد شركت مخابرات مي
اطالعي از قطع مجدد  روابط عمومي مخابرات با اظھار بي
المللي را  تلفن بين یھا پيامك، اختالالت ايجاد شده در كارت

مربوط به شركت زير ساخت دانست و ادامه داد، به نظر 
ی ھا رسد اين اختالالت مربوط به مجوز نداشتن شركت مي

  .ارائه دھنده باشد

كه از طريق كارت   یباشد، ھنگام الزم به توضيح مي
المللي تماس برقرار شود، شماره تلفن گيرنده، مشخص  بين
دستگاه امنيتی  برای تماس گيرنده یيابو رد باشد نمي

  .شود تر مي جمھوري اسالمي مشكل
  

  ادامه تعطيلي استان تھران
رئيس پليس راھنمائي و رانندگي تھران، پيشنھاد كرد كه با 

مشكالت آلودگي ھوا ناشي از گرد و غبار،  توجه به وجود
وي ادامه داد، ميزان آلودگي ھوا . فردا نيز تعطيل باشد

، اين فرد! باالست و براي سالمتي شھروندان خطرناك است
به  ینگفت كه اظھار نظر در اين مورد چه ربط اما،

رژيم سركوبگر جمھوري اسالمي . راھنمائي و رانندگي دارد
سعي دارد، با تعطيالت چند روزه و  ھاي گوناگون به شيوه

وصل آن به تعطيالت آخر ھفته مردم را ترغيب كند كه براي 
ھواي آزاد تھران را تخليه كرده و نتوانند در تظاھرات 

  . تير شركت كنند ١٨داشت  گرامي
  

حذف صدا و سيما از نشست اتحاديه راديو و 
 تلويزيون اروپا 

ھای اروپا نام صدا و سيمای اتحاديه راديو و تلويزيون
جمھوری اسالمی ايران را از فھرست شرکت کنندگان در 

اين . کرددر کپنھاگ دانمارک، حذف  االنهمجمع عمومی س
اتحاديه علت پس گرفتن دعوتش را سياست ايران در قبال 
خبرنگاران خارجی در اعتراضات اخير پس از انتخابات 

  .اعالم کرد
  

به اسرائيل چراغ سبز برای حمله به : دولت اوباما
  ايران داده نشده است

سخنگوی وزير کشور اياالت متحده، ايان کلی، در 
ای گفت که دولت آمريکا به اسرائيل چراغ سبز  مصاحبه

  .برای حمله به ايران نداده است
گيری  او گفت، سخنان بايدن فقط تأييد حق حاکميت و تصميم

وی ضمن ابراز تعھد آمريکا نسبت به . استدولت اسرائيل 
ای  امنيت اسرائيل و نگرانی عميق نسبت به برنامه ھسته
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چنان سياست ديپلماتيک خود را  ايران، تأکيد کرد که ما ھم
  .کنيم برای مذاکره با ايران دنبال می

گران معتقدند سرکوب مردم توسط  البته برخی از تحليل
ديپلماتيک سابق را برای جمھوری اسالمی، پيگيری سياست 

  .دولت اوباما دشوارتر کرده است
اوباما قبالً گفته بود، اگر ايران از مذاکره درباره برنامه 

ای خود طفره برود، در عين پيگيری سياست مذاکره با  ھسته
جمھوری اسالمی، امکان دارد اقدامات ديگری نظير اعمال 

  .تر عليه ايران اتخاذ شود ھای سخت تحريم
  

  ستگيری يک زن فرانسوی به جرم جاسوسید
شنبه سارکوزی، رئيس جمھور فرانسه خواستار  سهروز 

به ھنگام آزادی يک معلم فرانسوی شد که روز اول ژوئيه 
ساله  ٢٣اين زن . ه استدستگير شدترک ايران در فرودگاه 

رد و ب ماه در ايران به سر می ۵، کلوتيلده رايس نام داردکه 
گويا . تدريس زبان فرانسه بود در دانشگاه اصفھان مشغول

برداشته است و ھايی  اھرات در ايران عکساين زن از تظ
به ھمين ارسال کرده است، و ميل  –برای دوستانش با ای 

  .متھم شده است" جاسوسی"دليل به 
ت انتظار دارد سارکوزی اين اتھام را مضحک خواند و گف 

تری را فاش  آزاد شود، اما جزئيات بيش" به زودی"اين زن 
  . نکرد

وزارت امور خارجه فرانسه نيز روز دوشنبه سفير ايران در 
ھمچنين  .و خواھان آزادی وی شد فرانسه را فراخواند

از کشورھای اروپايی خواسته است ھمبستگی خود فرانسه 
  .اعالم کنند رخواست فرانسهبا د را
  

مزارع يکی از روستاھای کامياران به آتش کشيده 
  شد

مزارع روستای به گزارش خبرگزاری آژانس ايران خبر، 
تير ماه توسط  ١۵ماويان از توابع کاميارن روز دوشنبه 

ھا  باغو خسارات زيادی به  افراد ناشناسی به آتش کشيده شد
   .است و مزارع اين روستا و ساکنان آن وارد شده

اين روستا ھميشه جزو روستاھای معترض بوده و تاکنون 
به ھمين . اند ساکنين اين روستا زندانی گشته چندين نفر از

مزدوران حكومتي مشکوک ھستند  دليل اھالی اين روستا به
 .اند به وجود آوردهسوزی را عمدا  که اين آتش

  

  دانشجويان در بند
مھر تائيد كرد كه  یفرھاد رھبر در صحبت با خبرگزار

ھنوز تمام دانشجوياني كه در حمله مزدوران امنيتي به كوي 
گفت اگر  یو. اند اند، آزاد نشده دانشگاه تھران دستگير شده

چه تعداد دقيق دانشجويان بازداشتي را نمي داند، ولي مطمئن 
در . باشند ھنوز در بازداشت مياست كه حداقل دو نفر ديگر 

از دانشجويان دانشگاه  یادامه ھمچنين گفت كه ھنوز تعداد
  . باشند امنيتي مي یتھران نيز در بازداشت نيروھا

  

  استعفاي شھردار بندر عباس
امروز اعالم شد كه شھردار بندرعباس از سمت خود استعفا 

رماه تي ١٤ھمچنين مشخص شد كه نامبرده قبال در . داده است
شھر  داده بود كه اين موضوع توسط شوراینيز استعفا 

ولي امروز مجبور شدند كه اين مساله را . مخفي مانده بود
دالئل استعفاي شھردار مسائل شخصي بيان شده . اعالم كنند

  !است
  

  دستگيري در بيمارستان
خردادماه، در تظاھراتي كه در شھر  ٢٣شود روز  گفته مي

از ناحيه پاي " سيامك حيدرزاده"اروميه برپا شده بود، 
به وی كه   ھنگامي .گيرد راست مورد اصابت گلوله قرار مي

شود، پس از پانسمان محل زخم،  برده مي" امام"بيمارستان
توسط مزدوران وزارت اطالعات دستگير و به مكان 

 یخانواده واز آن زمان تاکنون . شود نامعلومي منتقل مي
 یالمتي و محل نگھداراند اطالعي از وضعيت س نتوانسته

  . بدست بياورند یو
  

  نفر در سنندج ۵بازداشت ادامه 
ھاي  از توابع مريوان به نام" نگل"پنج شھروند اھل روستاي 

ھوشيار احمدي، سيروان احمدي، جھانبخش احمدي، "
كه حدودا سه ماه پيش " سيروان محمدي و بھمن سعيدي

. كليف ھستنداند، كماكان در زندان سنندج بالت دستگير شده
مزدوران جمھوري اسالمي اتھام اين افراد را ھمكاري و 

  . اند تبليغات براي نيروھاي اپوزيسيون مطرح كرده
  
     

  زندانی سياسی آزاد بايد گردد
  مرگ بر جمھوری اسالمی

  کار، نان، آزادی، حکومت شورايی
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تبليغی خود را شدت فعاليت : رھنمود به ھواداران
  بخشيد

  
ھای  در شرايط بحرانی کنونی بايد با تمامی نيرو فعاليت! رفقا

   .تبليغی را سازمان داد
ھر طريق ممکن با تمامی نيرو مواضع سازمان را به ه بايد ب

شعارھايمان را به مردم توضيح دھيم ھا ببريم ، بايد  ميان توده
ھا را که اينک  بايد توده. را حول اين شعارھا بسيج کنيم و آنان

آورند با آلترناتيوی انقالبی  پيش از پيش به مبارزه روی می
چه می  )اقليت( فدائيانم ييگوھا ب بايد به توده .آشنا سازيم

ھای  گويند و اين عمل ميسر نيست مگر با تشديد فعاليت
  .تبليغی

نويسی را سازمان شعار. ھا شعارنويسی است يکی از اين راه
وسائل الزم را که به . دھيد و در اين عمل پيگير باشيد

  .ترين قيمت قابل تھيه است تدارک ببينيد ارزان
بايد با  زمان و مکان. مکان و زمان مناسبی را انتخاب کنيد -

  .موارد امنيتی انتخاب شوندرعايت کامل 
. ن، شعاری مناسب انتخاب کنيدو زمامکان  برحسب -

ا محل نوشته شدن آن مطابقت داشته مضمون شعار بايد ب
در ... بيکاری و مثال نوشتن شعارھايی در مورد . باشد

  .کاری بيھوده استشھر مرفه مناطق 
شعار، در  ...رنگ وابتکار عمل، انتخاب جای مناسب و   -

  .بسيار مھم است مردمجلب 
پول  یھا اسكناس یرو در صورت امکان بر توان مي احت -

 یچون، مرگ بر ديكتاتور، مرگ بر جمھور يینيز شعارھا
   .نوشت ...اسالمي، و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  به صدای راديو دمکراسی شورايی گوش کنيد
  

شنبه و جمعه  شنبه، پنج شنبه، سه ھای راديو در روزھای يک مهبرنا
  .ھر ھفته پخش خواھد شد

شب به وقت  ٢٠/  ٣٠ھا ھر روز از ساعت  پخش اين برنامه
ھمان شب و  ٢٣تکرار اين برنامه در ساعت . ايران خواھد بود

  .روز بعد خواھد بود ١٢صبح و  ٧نيز 
ھای  در روزھای شنبه، دوشنبه و چھارشنبه تکرار برنامه

 .روزھای قبل پخش خواھد شد
ھای راديو دمکراسی شورايی از مشخصات  برای دريافت برنامه

  :زير استفاده کنيد
  
  

  :س اينترنتی راديو دمکراسی شورايیآدر

www.radioshora.org 
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 درجه شرقی ١٣
 مگا ھرتز ١١٢٠٠

 عمودی
۶ / ۵ 

٢٧۵٠٠

  نام
  ماھواره

  زاويه آنتن
  فرکانس پخش
  پوالريزاسيون

FEC  
Symbol 

rate 


