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تعطيلی زودھنگام صدا و سيما به دليل ترس از ھجوم مردم 
  خشمگين

االمينی در ساعت  امروز قرار بود، مراسم ختم محسن روح
الگ آق  وب.  در مسجد بالل صدا و سيما برگزار شود۴

  : بھمن در اين باره نوشته است

که ساعت (کند، االن  يکي از دوستانم که در تلويزيون کار مي
بھم خبر داد که ) به وقت تھران است شنبه  يک ظھر١٢

االميني که قرار  روح امروز به خاطر مراسم ختم محسن
  در مسجد بالل صدا و سيما برگزار شود، کل۴است ساعت 

. اند سازمان صدا و سيما را يک ساعت زودتر تعطيل کرده
 تعطيل ٣ھر روز، امروز ساعت  ۴يعني به جاي ساعت 

پارکينگ  نداني ھم که ماشينشان را درو به ھمه کارم. است
اند،  پارک کرده)  مسجد بالل استیرو که روبه(سازمان 

ھايشان را بردارند، وگرنه   ماشين٣قبل از ساعت  اند تا گفته
  .با جرثقيل خواھند برد

مادر ندا آقاسلطان گفته که وزارت اطالعات دستورالعملي به 
شدگان   کشتهکه خانواده ھيچ کدام از ھمه مساجد داده

. مسجد مراسم بگيرند ماجراھاي اخير تھران، حق ندارند در
 االميني از اين مورد ھم استثناست، چون پدر محسن روح

، رئيس صدا و ی ضرغامیمقامات نظام و دوست صميم
اجازه بدھند محسن را از دم در  که  اينیًمثال برا. سيماست

ده بودند که دا  تعھدیشان تشييع کنند، پدرش و ضرغام خانه
 الزم به ذکر است که .دھد  نميی شعاریافتد و کس ی نمیاتفاق

  .اين مراسم ھمين امروز لغو شد

  

 از تظاھرات امروز به سمت صدا و ھا فيلم و آخرين گزارش
  سيما

ھای رسيده از تظاھرات امروز به سمت صدا  آخرين گزارش
و سيما که قرار بود، مراسم ختم يکی از جان باختگان 

االمينی در مجسد بالل که  تراضات اخير به نام محسن روحاع
  :ی صدا و سيما است، برگزار شود در محوطه

بنابه گزارشات : فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران  -
گراميداشت يکی از شھدای قيام  رسيده مردم تھران برای

ھای  خيابان ھای چند نفره از مردم ايران به صورت دسته
از .  صدا و سيما در حال حرکت ھستندمختلف به سوی

ھای چند نفره از مردم تھران برای شرکت  دسته ١۵ساعت 

گراميداشت جان باخته آزادی محسن روح االمينی  در مراسم
، واقع در محوطه صدا و مسجد باللقرار است در که در 

گروھای  ھمچنين از ونک. سيما، برگزار شود، در حرکتند
اين .  حرکت بسوی آن نقطه ھستندمتعددی از مردم در حال

نيروھای .  برگزار شود١۶مراسم قرار بود ساعت 
سرکوبگر گارد ويژه در ميدان ونک و جلوی دانشگاه خواجه 

و ھمچنين نيروھای سپاه پاسداران و . اند شده نصير مستقر
اند و بر  مختلف مسقر شده ھا در نقاط بسيج و لباس شخصی

 ھمچنين نيروھای خبرچين .شود ھا افزوده می تعداد آن
وزارت اطالعات و نيروی انتظامی در بين مردم نفوذ 

ی يکه البته با ھوشياری مردم اين افراد شناسا اند کرده
ھا  شوند و در مواردی آن داده می شوند و به ھمديگر نشان می

  .شوند می کنند که مجبور به فرار از جمعيت را ھو می

تر از جام  وليعصر، پايين خيابان ١٣٨٨  مرداد۴يکشنبه  -
که مجلس ترحيم محسن روح االمينی با  س از اينپ.  جم

رو،  ای در پياده اعالم شد، عده احضور نيروھای امنيتی ملغ
شعارھای مرگ  تر از مسجد بالل، شروع به سر دادن پايين

بر ديکتاتور و مرگ بر روسيه و حرکت به سمت پايين 
وارھای ضد شورش به وسيله موتورسه البته ب کردند که

کيفيت فيلم، جو  با عرض پوزش از. سرعت متفرق شدند
  .برداری عادی را گرفته بود فوق العاده امنيتی امکان فيلم

  

xWKClu=v?watch/com.youtube.www://http

tYAE1  

  

   ونک در روز شنبهاز اعتراضات ميدان فيلم و گزارش 

نيروھاي پليس و اطالعاتي از ساعات اوليه بعدازظھر در 
 اطراف مستقر شده و مانع ھرگونه یھا خيابان ميدان ونك و

به ھمين . شدند ميدان ونك مي  حواليیتجمع در پياده روھا
ضلع غربي   دریكنندگان به بھانه انتظار تاكس خاطر تجمع

ھا  یمع شدند و سوار تاكس جیميدان ونك و ترمينال مسافربر
  . شدندیترمينال نم در

 در ضلع شمال ١٨اولين حمله پليس به مردم در ساعت 
كنندگان به سمت خيابان  تجمع غرب ميدان صورت گرفت و

ھاي  نکرد" ھو"فرار معترضين با . عصر حركت كردند ولي
 كه برادرش در اين يورش دستگير یدختر. پليس ھمراه بود
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گريست كه با كمك مردم از ميدان ونك  ی مشدت شده بود به
  .دور شد

 ١٨: ٣٠ پس از گذشت نيم ساعت از موعد مقرر در ساعت
افزايش يافت كه پليس مجدد به سمت  ميزان جمعيت به حدي

ضرب و شتم   را موردیا كنندگان يورش برد و عده تجمع
 يگان ويژه قرار یدختري كه مورد ھجوم نيروھا. قرار داد

 ی انتظامیضمن فرياد بر سر افسران ارشد نيرو گرفته بود
پليس اعتراض كرد كه با  حاضر در صحنه به شدت به حمله

حمايت  واكنش مجددا تند ماموران روبرو شد كه اين بار با
 ینشين ، پليس ناچار به عقبیدرپ ی پیھا مردم و ھو كردن

  .شد

 ی با روزھای لباس شخصیاما حضور و آرايش نيروھا
بود و با توجه به منطقه تجمع كه   كردهیت آشكارگذشته تفاو

 از یظاھر، بسيار در ميدان ونك بود و نياز به تغيير چھره و
  كامال آراسته در جمع مردم نفوذی با ظاھری بسيجینيروھا

  .كردند ی میكرده و آنان را شناساي

 دو تن از بسيجيان كه دو معترض جوان را یدر اين غافلگير
زدند، در خيابان  ودند و به شدت كتك ميب به دام انداخته

و به شدت مورد  مالصدرا خود توسط مردم محاصره شدند
ضرب و شتم قرار گرفتند و ضمن رھا كردن دو فرد 

  .مجبور به فرار شدند دستگير شده،

 متعلق به یھا كنندگان دو فرد ناشناس با جليقه در بين تجمع
يكي از آنان . كردند اقدام به فيلم برداري مي وي شبكه پرس تي

به مردم، به كمك   لباس شخصيیھنگام ھجوم نيروھا
  . امنيتي شتافت و شروع به ضرب و شتم مردم كردینيروھا

 از رانندگان یا  جالب توجه ديگر حضور عدهی اما نكته
 خيابان یدر ابتدا.  بودی امنيتینيروھا  وابسته بهیتاكس

 یا كنندگان، عده تجمع  بهی امنيتیمالصدرا با ھجوم نيروھا
سوار  از زنان و مردان كه توان فرار نداشتند، مجبور شدند

 از رانندگان ی حاضر در محل شوند كه يكیھا یتاكس
خودرو خود را قفل كرد و دنده عقب به  یھا بالفاصله درب

ضمن حركت به  راننده.  حركت كردی امنيتیسمت نيروھا
ه بود كه  كرده و گفتی ماموران به مسافران فحاشیسو

  .تحويل قانون خواھد داد منافقان را

مسافران داخل خودرو با داد و فرياد، مردم را از موضوع 
كمك كردند و توانستند خودرو را متوقف  مطلع كردند و طلب

بالفاصله بعد از اطالع از  مردم. و از آن به بيرون فرار كنند
اننده داشتند ر نقشه راننده، به خودرو او ھجوم بردند و قصد

 مناسب و یرا از خودرو به بيرون بكشند كه راننده در فرصت
  .سرعت از بين مردم گريخت با

 به وقت تھران فضاي ميدان ونك به شدت ٢٠تا ساعت 
در چند نوبت . پراكنده ادامه داشت ھاي ملتھب بود و درگيري

شعارھايي از جمله  مردم ھم زمان با ھجوم نيروھاي امنيتي
  .سر دادند" رمرگ بر ديكتاتو"

 شكل از ساعت ی به اصطالح لجنیھا يگان بسيج با جليقه
 يگان ی نيروھایمستقر شدند و جا  در اطراف ميدان١٩

بالفاصله بعد از   گارد ويژهینيروھا. ويژه را پر كردند
 مستقر ضلع یھا بوس ی سوار مينی بسيجیحضور نيروھا

  .ميدان ونك شده و از محل دور شدند یغرب

  بعلیفرھاد رج

  خبرنامه گويا
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ربودن دو جوان سبزپوش در ميدان ونک توسط 
  ھا شخصی لباس

 دو ، مرداد٣روز شنبه  عصربه گزارش آژانس ايران خبر، 
لباس شخصی در امنيتی در ای پوش توسط نيروھ جوان سبز

يکی از کسانی که شاھد  .ونک ربوده شدند حوالی ميدان
عصر  ١٩ : ٣٠ حدود ساعت :عينی ماجرا بوده می گويد

محل تجمع (شنبه که قصد رفتن به سمت ميدان ونک 
ھای فرعی اطراف  در يکی از خيابان را داشتم )معترضان

شين يک سرن ميدان ونک دو جوان را ديدم که توسط سه
خودروی پرايد سفيد رنگ به زور سوار ماشين شدند و از 

  .شدند محل دور

 ساله يه نظر ٢۵ تا ٢٠دو جوان مذکور بين  :می افزايد وی
شال سبز رنگ به ھمراه داشتند و در  می رسيدند و مچ بند و

و به سمت  .بود ھای سبز رنگ بزرگی شان پارچه دستھای
گھان يک خودروی پرايد ميدان ونک در حرکت بودند که نا

ھا توقف کرد و دو سرنشين و راننده آن  جلوی آن سفيد رنگ
جوان فوق را به زور به داخل   دو،با پياده شدن از ماشين

گفته ی  به .ماشين کشاندند و به سرعت از محل دور شدند
وی به دليل خلوت بودن خيابان فرعی تعداد معدودی از مردم 

 .نش مھاجمان دخالتی نکردندداشتند و از ترس واک حضور
  .شدگان اطالعی در دست نيست هتاکنون از سرنوشت ربود

  

کتک خوردن بسيجی باتوم به دست در ميدان وليعصر در 
  روز شنبه

ی اعتراضات مردمی در روز شنبه که در مقابل  در ادامه
زندان اوين و در ميدان ونک برگزار شد، در عصر آن روز 

 تعدادی از جوانان ٢٠ : ١۵اعت در ميدان وليعصر حدود س
ھای لباس شخصی که با  خشمگين به سوی يکی از بسيجی

باتوم به مردم حمله کرده بود، يورش برده و با شعار مرگ 
بالفاصله تعداد . ای به وی زدند بر مزدور کتک جانانه

ھا افزايش يافت و وحشيانه با باتوم به مردم  شخصی لباس
  . ور شدند حمله

  

   ساله در زندان٢۴قتل جوان 

  

يک جوان بيست و چھار ساله نيز پس از کشته شدن جوانان 
ھای پس از انتخابات دستگير شده  درگيری ديگری که در

  .بودند، در زندان اوين کشته شد
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يی که از جانب پدر امير جوادی  طی نامه: گزاری ھراناخبر
خبرگزاری ارسال شد، امير جوادی لنگرودی  لنگرودی به

بازداشت شده بود، درگذشته   تيرماه١٨ھای   اعتراضکه در
شرح  ی مھندس علی جوادی لنگرودی بدين متن نامه. است
كنم از اوين  حال كه اين نامه را ارسال مي، با سالم است

ات را از   پسر وجگر گوشه ی زنگ زدند و گفتند بيا جنازه
تاريخ  الزم است بگويم پسرم در. پزشكي قانوني تحويل بگير

ھا  یی اميرآباد توسط لباس شخص  تير ماه در محدوده١٨
 به ی بود اما پس از بھبودیبيمارستان بستر مصدوم و در

ام را   ساله٢۴ی پسر  جنازه زندان اوين برده شد و حاال
 بود ب پسرب لنگرودبپسرم بنام اميرجواد . دھند تحويلم می

 وطن بود ھمين و  و فقط عاشقیبه دور از جريانات سياس
 مادرش را از یگ  مودب و سر به زير كه به تازهیبس پسر

حال من تنھا بايد . داده بود و عزادار مادرش بود دست
 نيست تا برايش گريه كند یاش عزا بگيرم و مادر یبرا

  .ی لنگرودی جوادیمھندس عل

  

  ھا در مقابل دادسرا در تھران تجمع خانواده

ھای  روز شنبه سوم خرداد بيش از صد نفر از خانواده
مفقودين و دستگيرشدگان در جلوی دادسرای خيابان معلم 
. تجمع داشتند و خواھان روشن شدن وضعيت مفقودين بودند

خاطر زور و بي خيالي  هب: مادر يکی از دستگيرشدگان گفت
به   تا به امروز چندين مرتبه تصميم،مسئولين دست اندركار

 ھا و  بعد از مرگم نوشته،ام كه ناموفق بوده ودكشي گرفتهخ
بروز خواھم داد كه ھمه بفھمند تا چه حد  حقايقي از خود

پدر پيري از  .گيرد نقض حقوق در اين ديار شكل مي
فرزند كارگرش بود كه وضعيت پيگير و كردستان آمده بود 

 .شت ندااوتيردستگير شده و ھيچ اطالعي از  ١٨از 
 سركوبگر و مزدوران كل اين محل را در كنترل ماموران

از  .كردند و از تجمع كنندگان تصويربرداري مي خود داشته
 به .محل پزشکی قانونی، تحت کنترل امنيتی بود ١۵ساعت 

 انتظامي موتور سوار ی نيروھا،یلباس شخص یجز نيروھا
اي از جمعيت و  ھاي چند نفره كه ھيچ مشخصه و گروه

 تعدادي از. شدند یمنداشتند درمنطقه ديده جوانان معترض ن

تابانه در پزشك  رسيدند بي ھا كه به بيست نفر مي خانواده
فرزندان گمشده خود بودند از جمله  قانوني به دنبال

 ١۶ ینودھ  ساله و٢۴زارع ،  ساله٢٠ ويسي یھا دهاخانو
  . ساله

  

  تجمع در مقابل مجلس

 معلم ۵٠ديك به با آغاز كار مجلس ارتجاع، صبح امروز نز
اين معلمان كه . حق التدريسي در جلوي مجلس تجمع كردند

باشند، تا كنون به استخدام  مربوط به نھضت سوادآموزي مي
تظاھركنندگان كه خواستار . اند آموزش و پرورش درنيامده

: دادند رسيدگي به وضعيت استخدامي خود بودند، شعار مي
  .دور است عدالت از او -حق التدريس مظلوم است

  

  ھا در زاھدان ی موج اعدام ادامه

ھای ايوب  رژيم سفاک جمھوری اسالمی دو نفر ديگر به نام
ريگی خالص و مسعود گمشادزھی را در زاھدان به دار 

ی زندان مرکزی زاھدان  ھا در محوطه اين اعدام. آويخت
  . اجرا شد

  

  يک بازداشت ديگر در بوکان

ی از شھروندان بوکانی به گزارش آژانس خبری موکريان،يک
به نام حسين آقاپور ھفته پيش دستگير شده و خانه وی نيز 

او اکنون در . مورد تفتيش نيروھای امنيتی قرار گرفته است
زندان مرکزی بوکان زندانی است، اما اتھامات وی ھنوز 

  .روشن نشده است

  

  بازداشت يكي از رھبران مذھبي كرد

كردستان و از علماي كاك حسن اميني، حاكم شرع منطقه 
سني مذھب كرد، پس از شركت و سخنراني در مراسم 

التحصيل شدگان طالب علوم ديني مدرسه دارلعلوم در  فارغ
زاھدان، ھنگامي كه قصد خروج از زاھدان به مقصد تھران 

  .را داشت در فرودگاه زاھدان دستگير شد

  

  وخامت وضعيت جسمی و روحی حجاريان در زندان

 حجاريان پس از مالقات روز شنبه با سعيد دختر و مادر
حجاريان از وخامت وضعيت جسمی و افسردگی وی خبر 

زينب حجاريان در گفتگو با بی بی سی فارسی ضمن . دادند
سالمت پدرش، از مسووالن  ابراز نگرانی شديد از وضع

علت  خواست ھر چه زودتر با انجام معاينات دقيق پزشکی
خانم حجاريان به نقل يکی از  .زردی او را بررسی کنند

پدرش به  پزشکان سابق سعيد حجاريان از احتمال ابتالی
ھپاتيت ويروسی و بروز عوارض جانبی آن بر مغز و 

وی ھمچنين در مورد وضع روحی . خبر داداعصاب او 
پدرش افزود که پدرش ھنگام مالقات و در حضور ديگران 

  .ريخت دائم اشک می

  

  اباتيپايان اضافه حقوق انتخ

دو ماه مانده به انتخابات كاركنان دولتي، يك مبلغ به عنوان 
ھم اكنون كه نمايش انتخاباتي به . اضافه حقوق دريافت كردند

اين اضافه حقوق نيز به پايان رسيد و در . پايان رسيده است
فيش حقوقي كاركنان دولت در تيرماه ديگر خبري از اضافه 

  . بازگشتحقوق نبود، و وضع به دو ماه قبل

 ھزار نفر از ٢٤ھمچنين امروز اعالم شد كه حقوق حداقل 
 افزايش يافته ١٣٨٧بازنشستگان نيروھاي مسلح كه در سال 

 ھزار تومان كم ٢٥٠ تا ١٠٠بود، از اين ماه، به ناگاه بين 
  . شده است
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  نشينی رژيم در مورد پخش اعترافات نمايشی عقب

کميسيون به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، رئيس 
امنيت و سياست خارجی مجلس گفت که وزير اطالعات در 

ھای تخصصی اين  ديدار ھيات رئيسه و روسای کميته
شدگان  کميسيون مخالفت خود را با پخش اعترافات بازداشت

غيرعملی بودن اين کار به صراحت در اين . اخير اعالم کرد
رد رئيس کميسيون ھمچنين خبر اخير در مو. ديدار اعالم شد

درخواست کميته منتخب کميسيون امنيت مجلس در مورد 
 .پخش اعترافات نمايشی را تکذيب کرد

  

  پرونده سازي براي سال تحصيلي جديد

خبرنامه دانشجويان ايران امروز طي خبري اعالم كرد كه، 
ھاي  تعدادي از اعضاي طيف غير دانشجوئي عالمه دانشگاه

 معلم سبزوار و فردوسي مشھد، علوم پزشكي مشھد، تربيت
بيرجند، در جلساتي كه بصورت ھفتگي در منزل يكي از 

شود، در  اعضاي اصلي اين جريان در مشھد برگزار مي
خصوص برخي راھكارھاي كليد زدن اغتشاش در سال 

  .كنند ريزي و ھماھنگي مي تحصيلي جديد اقدام به برنامه

  

  عدم پاسخگويی در مورد سقوط ھواپيمای توپولوف

 بيش از ده روز از سقوط ھواپيمای توپولوف ھنوز با گذشت
پاسخ مشخصی در مورد علت اين حادثه که منجر به کشته 

در مقابل اين سکوت .  نفر شد، اعالم نشده است١۶٨شدن 
. حتا صدای اعتراض نماينده ارامنه شمال نيز بلند شده است

وی در اين رابطه گفت، به وزير راه تذکر داديم و چند جلسه 
رک با ايشان گذاشتيم اما ھنوز پاسخی در اين مورد به ما مشت

  .داده نشده است

  

  ادامه مشكالت پروازی

روز گذشته مجددا يك پرواز داخلي از اروميه به مقصد 
تھران در فرودگاه تھران دچار اشكال فني شده و از باند 

  .فرود، خارج شد

اير، از تھران   صبح شركت كيش٩امروز نيز پرواز ساعت 
 ساعت پرواز كرد، ولي ٣ه مقصد مشھد، اگر چه با تاخير ب

پس از دو ساعت . بعد از چند دقيقه، فرود اضطراري كرد
  .سرگرداني مسافران، اين پرواز مجددا انجام گرفت

 ی متعلق به شرکت ھواپيمايیيک ھواپيمابه گزارش ايرنا ھم 
قصد  ١۶ : ٣٠  که در ساعت١٠٢٩ماھان به شماره پرواز 

از تھران به مقصد فرودگاه ماھشھر را داشت، پس عزيمت 
از پرواز به داليل نامعلوم به سالمت به فرودگاه مھرآباد 

  .تھران بازگشت

  

ی ندا از سوی پارلمان ايتاليا به خبرنگار  اھدای جايزه
  ايرانی

المللی  ی آزادی بيان بين پارلمان ايتاليا از سال آينده جايزه
 قانون ٢١سازمان اصل . اھد کردخود را به نام ندا اھدا خو

گذاران پارلمان  که توسط گروھی از قانون) ايتاليا(اساسی 
ايتاليا در حمايت از آزادی بيان و انديشه تشکيل شده است، 
جايزه امسال خود را به خبرنگار ايرانی تبار احمد رافت 

در مراسمی که چھارشنبه شب در باشگاه . اعطا کرد
در شھر رم برگزار شد، احمد رافت اين گذاران ايتاليا  قانون

جايزه را از فدريکو اورالندو، يکی از پشقراوالن 
  .  دريافت کرد٢١نگاری ايتاليا و بنيانگذار اصل  روزنامه

  

  ی جعلی توسط ونزوئال برای ماموران رژيم ی گذرنامه تھيه

، )آرژانتين(به گزارش خبرگزاری فرانسه از بوينس آيرس 
ور خارجه اسرائيل، دولت ونزوئال را به وزارت ام يک مقام

ماموران رژيم تھران متھم  ھای جعلی برای تھيه گذرنامه
  .کرد

مسئول بخش آمريکای التين در وزارت خارجه اسرائيل که 
اين کشور را در سفر به اين منطقه ھمراھی  وزير خارجه

ونزوئال مدارک و گذرنامه  می کند، در سخنانی گفت دولت
دھد تا  اختيار ماموران رژيم تھران قرار میھای جعلی در 

  .راحتی بتوانند در کشورھای آمريکای التين تردد کننده ب

به گفته اين مقام اسرائيلی، ماموران رژيم تھران با در دست 
اين گذرنامه ھای جعلی نيازی به کسب ويزای ورود  داشتن

نداشته و براحتی به اين کشورھا  به کشورھای آمريکای التين
  .کنند رفت و آمد می

برخی منابع، ھدف ديدار ھيئت ديپلماتيک اسرائيل از 
يابی  ھای رخنه التين را مقابله با تالش کشورھای آمريکای

  .اند منطقه اعالم کرده جمھوری اسالمی به کشورھای اين

  

طرح اختصاص بودجه در مجلس سنای آمريکا برای مقابله 
  با سانسور اينترنت در ايران

ای آمريکا برای کمک به معترضان ايرانی در مجلس سن
و فيلترينگ در ايران، با تصويب  مقابله با سانسور اينترنت

نام اين .  ميليون دالر شد٢٠طرحی، خواستار اختصاص 
 است که به "قانون قربانيان سانسور در ايران"طرح، 

  .شود می هد خوان"ويسو"اختصار 

خواه و  ی جمھوریکين و ليندزی گراھام، سناتورھا جان مک
کيسی، سناتورھای دموکرات و جو  تد کافمن و رابرت

طرح به سنا  دھندگان اين ليبرمن، سناتور مستقل، ارائه
 در عين حال، تقويت ارسال "وويس"قانون . ھستند
را ھم شامل  ھای راديويی و تلويزيونی به ايران برنامه

  .شود می

نين از به گزارش خبرگزاری فرانسه، در اين طرح ھمچ
اياالت متحده خواسته شده که  باراک اوباما رئيس جمھوری

ھای  محدوديت ھای آمريکايی برای رفع ھای شرکت کمک
سانسور اينترنت در ايران را به صورت ساليانه به کنگره 

  .دھد گزارش
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، عالوه بر بودجه "وويس"در ھمين حال و بر اساس قانون 
 ميليون دالر نيز ٣٠صدای آمريکا،  ساالنه راديو فردا و

ھا  امواج آن برای مقابله با ارسال پارازيت بر روی
  .اختصاص داده شده است

زبان، موظف ھستند که ھمزمان با  اين دو رسانه فارسی
ای خود، برای مبارزه  زمينی و ماھواره ھای تقويت فرستنده

قطع ارسال پيامک تلفن  ھايشان و نيز سايت با فيلترينگ وب
  .زارھايی توليد کنندھمراه، نرم اف

  

  

  

  ترور، شکنجه، زندان نابود بايد گردد

  کار، نان، آزادی، حکومت شورايی

  مرگ بر جمھوری اسالمی

  

  

  صدای راديو دمکراسی شورايی گوش کنيدبه 

  

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

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

  . روز بعد خواھد بود١٢ صبح 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
  :تفاده کنيدزير اس

  

  :آدرس اينترنتی راديو دمکراسی شورايی

www.radioshora.org 
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