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شدگان گزارش  مورد شکنجه بازداشت ٣٠٠: سازمان ملل
  شده است

مانفرد نواک گزارشگر ويژه سازمان ملل درباره شکنجه 
ھای زيادی از معترضان بازداشت شده  اعالم کرد که شکايت

شان در زندان  پس از انتخابات ايران در مورد آزار و اذيت
نجه پرونده در مورد شک ٣٠٠دريافت کرده است و دست کم 

  .شدگان ايرانی در اختيار دارد بازداشت
شدگان پس از  شکايت بازداشتشنبه گفت،  او روز پنج

شدگانی که آزاد  انتخابات ايران را از برخی از بازداشت
شدگان دريافت کرده و  ھای بازداشت اند، وکال و خانواده شده

نواک . است به مقام جمھوری اسالمی نيز اطالع داده
دولت ايران به وی اجازه مسافرت به ايران  ھمچنين گفت که

  .ھا را نداده است و تحقيق در مورد اين شکايت
موضوع ، قبالً د نواك، گزارشگر ويژه سازمان مللمانفر

آزار و اذيت بازداشت شدگان در زندان آمريكايى گوانتانامو 
ارش خبرگزارى آسوشيتدپرس، به گز. را بررسى كرده بود
در دفتر سازمان ملل در ژنو حاضر  ھيئت نمايندگى ايران

  .نشد در اين زمينه اظھار نظر كند
  

 ھای پراکنده در اطراف دانشگاه ناآرامی و درگيری
شود، امروز در اطراف دانشگاه تھران، تا ساعت  گفته می

ھای پراکنده وجود داشت و صدای  درگيری ١۵:  ٣٠
در . شد تيراندازی نيز در اطراف بلوار کشاورز شنيده می

ھای موتورسوار نيروھای بسيج با باتوم  دستهھا،  اين درگيری
ھمچنين خبر رسيده که در . بردند میبه مردم يورش 

ھای ايستگاه مترو فردوسی، انقالب، دروازه دولت و  ورودی
در اين . بودندپيچ شميران سربازان نيروی انتظامی مستقر 

" سيهمرگ بر رو"و " مرگ بر ديکتاتور"ھا شعار  درگيری
  .شد داده می

  
  زندانی سياسی کردحکم اعدام برای دو 

به گزارش خبرگزاری ديدبان حقوق بشر کردستان برای دو 
اين دو نفر به . حکم اعدام صادر شد زندانی سياسی کرد

اتھام ھمکاری ھای سردھد چالش و سعيد رمضان به اتھام  نام
و عضويت در يک گروه کرد مخالف دولت در ايران به 

  .دام محکوم شدنداع

سرھد چالش اھل کردستان ترکيه و سعيد رمضان از 
کردستان سوريه به اتھام عضويت در يک گروه کرد مخالف 

دادگاه انقالب . دولت دو سال پيش دستگير و زندانی شدند
به اعدام محکوم کرده و آن دو را  شھرستان خوی ماه گذشته

ن و قزوين ھای زنجا به ترتيب به زندان ،طی ھفته گذشته
  .اند شدهمنتقل 

  
 تاييد حکم اعدام يک فعال سياسی

حسين خضری فعال سياسی کرد اھل اروميه که به اتھام 
 ١محاربه و ھمکاری با يکی از احزاب کردی از سوی شعبه 

دادگاه انقالب شھر مذکور به اعدام محکوم شده بود، روز 
شعبه حکم وی از سوی  و ماه تائيد مرداد ١٨يکشنبه مورخه 

  . دادگاه تجديد نظر اروميه به ايشان ابالغ شد ١٠
ماه سال گذشته  الزم به يادآوری است نامبرده در مرداد

توسط نيروھای امنيتی در شھر اروميه دستگير شد و به مدت 
ماه تحت بازجويی و بدرفتاری توام با آزار جسمی و  ٣

درصد بينايی  ٢۵که  طوریه روحی شديد قرار گرفت، ب
  .را در طی شکنجه ھای مورد اشاره از دست داده استخود 

  
  دستگيری تعدادی ديگر از معلمان در بلوچستان

معلم در منطقه سراوان بلوچستان در  ١۵پس از بازداشت 
مرداد، مأموران رژيم ھفت  ٢٢شنبه  ھفته گذشته، روز پنج

  .تن ديگر را بازداشت و منازل آنان را تفتيش کردند
زھی، فرزند عطا محمد به ھمراه مھدی  محمد صالح اسالم

ساله او و عليم جنگی زھی از  ١٧اسالم زھی فزند 
آموزگاران دبستان باقرخان سراوان، تعدادی از اين 

  .شدگان ھستند بازداشت
ھويت چھار تن از معلمان بازداشت شده ھفته قبل نيز به اين  

بھروز باھورزھی فرزند پيربخش آموزگار : شرح است
عليرضا چاکری فرزند ، دوازده ارديبھشت سراواندبستان 

حميدرضا چاکری ، شھدهللا معاون دبستان باقرخان سراوان
عبدالرحمن  ،ھای سراوان دبستان فرزند شھدهللا آموزگار

روانبخش مھندس کامپيوتر و کارمند اداره آموزش وپرورش 
  .سراوان

رو به  چنان  که فشارھا بر اقليت ملی بلوچ ھم  با توجه به اين
افزايش است، احتمال دارد معلمان ودبيران مدارس و 
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 .ھا به اتھامات ناروا و بی اساسی محاکمه شوند دبيرستان
الزم به ذکر است، به دليل فضای امنيتی و عدم پاسخگويی 
نھادھای امنيتی و قضايی نسبت به سرنوشت اين معلمان، 
گزارشگری در اين حوزه با مشکالت عديده ای روبه 

  .سترو
 

 زندانیمرگ مشکوک يک 
کمال محمد پور اھل شھر سقز که سال گذشته به اتھام نزاع 

ان محکوم شده بود، روز با ماموران انتظامی به سه سال زند
برد  سر میه ماه زمانی که در مرخصی ب مرداد ٧چھارشنبه 

به طرز مشکوکی به قتل رسيد و جنازه وی در اطراف شھر 
شکايت خانواده متوفی، تحقيقات در  با .توسط مردم پيدا شد

  .خصوص قتل اين شھروند صورت خواھد پذيرفت
  

  آيا انقالب فرھنگی ديگری در راه است؟
قائم مقام معاونت آموزشی وزارت علوم با رضا عامری، 

ھای  اعالم اين که طرح تاخير آغاز سال تحصيلی در دانشگاه
خانه  تکشور به علت شيوع آنفلونزای خوکی در اين وزار

در دست بررسی است اعالم کرد که تا زمان اين بررسی 
کنيم  بينی می تنھا به دليل پيش رو بودن ماه رمضان پيش

ھا با مد نظر قرار دادن اين موضوع سال تحصيلی  دانشگاه
  .روز تاخير آغاز کنند ١۵ماه و با  جديد را از اول مھر

تعطيلی روز تأخير نيست، بلکه  ١۵اما گويا فقط صحبت از 
ترم اول سال تحصيلی به بھانه شيوع آنفلوانزای خوکی در 

ھراس از آغاز : و ھدف رژيم ھم روشن است. ميان است
  .اعتراضات دانشجويی

  
  بازداشتگاه در استان تھران ١٧اسامی 
که متھمان و  "ھای غير قانونی بازداشتگاه" موضوع

 بازداشت شدگان در آن از کليه حقوق انسانی و قانونی
محرومند و فجايعی چون فجايع اخير کھريزک را رقم 

  .ھاست چنان موضوع رسانه ھم زنند، می
روزنامه خبر روز پنج شنبه فھرستی از تعدادی از 

 ،که مديريت و نظارت بر آن مبھم استرا ھايی  بازداشتگاه
پليس   بازداشتگاه: ھا عبارتند از اين بازداشتگاه. منتشر کرد

، بازداشتگاه سازمان حفاظت اطالعات )شاپور(آگاھی تھران 
ھای حفاظت اطالعات  ارتش، بازداشتگاه اماکن، بازداشتگاه

، بازداشتگاه حفاظت اطالعات ۶۴وزارت دفاع موسوم به 
نيروی انتظامی، بازداشتگاه حفاظت اطالعات سپاه، 

وزارت اطالعات در  ٢٠٩بازداشتگاه اطالعات سپاه، بند 
آگاھی در شھرری، بازداشتگاه ستاد زندان اوين، بازداشتگاه 

 ١۶٠بازداشتگاه کالنتری  مبارزه با مواد مخدر در شھرری،
خزانه، بازداشتگاه آگاھی ورامين، بازداشتگاه آگاھی 
شھريار، بازداشتگاه مبارزه با مواد مخدر شھريار و 

دو دادگاه انقالب و  ٧بازداشتگاه دادسرای ناحيه 

ھا  ھا بر سر زبان نام آن بازداشتگاھی که در حوادث اخير
  .بازداشتگاه کھريزک و منفی چھار وزارت کشورافتاد، 

ھای شناخته شده و مبھم در تھران و  اين فقط بازداشتگاه
ھای  گو آن که در بازداشتگاه. شھرھای استان تھران است

  .، قانونی ھم شکنجه و قتل امری روزمره است"نامبھم"
  

  اه تھرانتھديد دانشجويان خوابگاه دانشگ
دانشجويان ساكن خوابگاه دخترانه فاطميه واقع در  به گفته

انتھای خيابان اميرآباد، مسئولين كوی فاطميه با دانشجويانی 
دھند، برخورد شده  شعار میھای خود  ھا از بالكن اتاق كه شب

  .شوند و تھديد می
به گزارش خبرنامه اميركبير، دانشجويان اظھار داشتند كه 

يعنی به ھنگام  ١٠ب خوابگاه حوالی ساعت مسئوالن ش
ھای منازل اميرآباد و  ساعاتی كه صدای هللا اكبر از پشت بام

زنی  شود، با گشت نيز خوابگاه دختران علوم پزشكی بلند می
كنند  می يیھا شماره اتاق يیدر تمامی محوطه اقدام به شناسا

 .رسد اكبر به گوش می ھا صدای هللا كه از آن
وابگاه پس از شناسايی، با احضار دانشجويان مسئولين خ

ا توبيخ و تھديد به اقدامات ساكن ھمان اتاق دانشجويان ر
  .نمايند تر مانند ارسال پرونده به حراست و غيره میشديد

  
ھای داخل  ميليارد دالر توسط خبرچين ١٨/  ۵کاميون حامل 
  سپاه لو رفت

ميليارد  ١٨/  ۵نمايندگان مجلس جرات ندارند در باره 
دالری که در راه لبنان، به چنگ دولت ترکيه افتاده سخن 
بگويند و يا حداقل از رئيس مجلس دراين باره توضيح 

ای، در يک کاميون جاسازی شده و  اين پول افسانه. بخواھند
پس از خروج از ايران و در آستانه خروج از مرز ترکيه به 

آن را کشف  رفته و گمرک ترکيه" لُو"سمت سوريه و لبنان 
بالفاصله و بی سر و صدا فردی بنام اسماعيل . و ضبط کرد

صفاريان نسب، بعنوان يک تاجر ايرانی ادعای مالکيت اين 
 .پول را کرد اما دولت ترکيه زير بار قبول اين ادعا نرفت

شود اسماعيل صفاريان نسب نه تنھا تاجر نيست،  گفته می
ت که حواله اجناس بلکه يکی از سرداران سپاه پاسداران اس

نام وی صادر شده و او مامور انتقال ه عادی بار کاميون ب
دست شيخ حسن نصرهللا ه اين پول به لبنان و رساندن آن ب

ز سرداران ين شخص اا .هللا لبنان بوده است کل حزب دبير
سپاه قدس است و پاسدار  "ھای برون مرزی طرح"واحد 

از نزديکان سردار  او. است" مالعباسی"رابط او در سوريه 
  .محصولی وزير کشور نيز ھست

ويژه سپاه پاسداران در ه آن داستانی که جمھوری اسالمی و ب
درست کرده به  - ھمان پاسدار –باره ادعای تاجر ايرانی 

ھمان اندازه پوچ است که تکذيب کامل اين خبر از سوی 
  .روزنامه کيھان

مرکی ممکن شود اين کشف گ اما از سويی ديگر نيز گفته می
بنابراين، . نبوده است، مگر با کسب اطالع از داخل ايران
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عوامل جاسوس و خبرچين در قلب بايد نتيجه گرفت که 
 کهاند  ھای امنيتی سپاه پاسداران النه داشته ترين ارگان حساس
  .موقع اطالع بدھنده اين خبر را ب اند توانسته

  
 صنعت قند را از ھستی ساقط کردند

دبير و عضو ھيئت مديره انجمن صنفی بھمن دانايی، 
ھيچگاه گفته "که  با بيان اين ،ھای قند و شکر کارخانه

با : گفت ،"اند شود دالالن شکر را گران کرده نمی
ھای غلط، صنعت بزرگی ھمچون صنعت قند را  ريزی برنامه

  .از ھستی ساقط کردند
سال  ٣که در  ھمان گونه: بھمن دانايی در گفتگو با مھر گفت

ھای جھانی شکر به  گذشته، بارھا گفته بوديم، باالخره قيمت
 ٣دالر در  ٢٨٠سرعت رشد کرده و قيمت شکر از حدود 

) دالر در ھر تن ١٨٠افزايش (دالر  ۵۶٠ماه پيش به حدود 
متاسفانه .. .افزايش يافت و اين افزايش کماکان ادامه دارد

 ١/  ٣ د شکر را ازھا، تولي واردات بی رويه در اين سال
 ٨٧ھزار تن در سال  ۵٠٠به حدود  ٨۵ميليون تن در سال 

 .افزايش نخواھد داشت ٨٨تقليل داد که اين ميزان در سال 
متاسفانه در ھمه شرايط مشکالت ايجاد شده را : دانايی گفت

کنند و ھيچگاه گفته  ناشی از وضعيت توليد داخل ذکر می
اند و يا با سوء  کردهشود که دالالن شکر را گران  نمی

ھای داخل را با مشکالت شديد  ھای گوناگون کارخانه استفاده
 .اند مواجه کرده

ھای غلط، صنعت بزرگی  ريزی با برنامه: تاکيد کردانايی د
اند تا صنوف و  ھمچون صنعت قند را از ھستی ساقط کرده
زايی يک  اشتغال صنايعی که مجموع آنان به بزرگی و
 .کارخانه قند ھم نيست بتوانند سودجويی کنند

اين مقام جمھوری اسالمی، در " افشاگری"اين ھم از 
باندھای رژيم عليه يکديگر مد شده " افشاگری"روزھايی که 

  .است
  

  حال تخريب است ترين پل دنيا در دزفول در یقديم
دود ح یرودخانه دز با قدمت یپل قديم شھر دزفول بر رو

ترين پل دنياست كه ھمچنان مورد  سال قديمي ٨٠٠ھزار و 
 یامروز در وضعيت بحران یاين پل باستان. استفاده است

اين پل بايد ھر  یقرار دارد و عبور و مرور خودرو از رو
 یاسالم ینايب رييس شورااما  .تر متوقف شود چه سريع

شھر  پل پنجمبرای بستن اين پل، بايد  گويد،  می شھر دزفول
چه زودتر به اتمام برسد ولي متاسفانه با كمبود اعتبار  ھر

در سفر سال گذشته مسئوالن وی گفت،  .مواجه ھستيم
سازمان ميراث فرھنگي به دزفول، قول تخصيص يك 

شھر  یتكميل پروژه پل پنجم به شورا یميليارد تومان برا
دزفول داده شد ولي متاسفانه تاكنون اين مبلغ پرداخت نشده 

شورا،  یاعضا یبا وجود مراجعه حضور ااست و حت
مسئوالن سازمان ميراث فرھنگي از اين اعتبار اظھار 

  .كنند یاطالعي م یب

ميليارد دالر ازر و طال از  ١٨/  ۵اين در حالی است که 
ھا گروه  هللا لبنان و حماس و ده شود، به حزب کشور خارج می

الی و ريز و درشت مرتجع اسالمی در منطقه کمک م
شود و ساالنه ميلياردھا دالر صرف دزدی و  تسليحاتی می

  .شود باندھای جمھوری اسالمی می... خواری و رشوه
  

  غير استاندارد ترك اعتياد یھا كمپ
كمپ ترك اعتياد در سطح استان  ۵٠٠ھم اكنون بيش از 

رئيس سازمان بھزيستي . باشند تھران مشغول به فعاليت مي
موجود در  یھا اعالم كرد كه از كمپاستان تھران امروز 

ھستند، و  یموافقت اصول یكمپ دارا ۵٠استان تھران فقط 
 یباشند از اين رو پاسخگو یھا غير مجاز م ديگر كمپ

  .باشند یقوانين و مقررات نم
  

  عمليات نظامي، دليل زلزله ديروز كرج 
از مناطق جنوبي شھر كرج  یبعد از ظھر روز گذشته برخ

ھمزمان با آن صداي چند . فيف را احساس كردنديك زلزله خ
انفجار مردم را به وحشت انداخت، ھمچنين خبر از لرزيدن 

شود  یگفته م. ھا داده شده است ھاي برخي از ساختمان شيشه
نظامي در حوزه شھرستان شھريار مشغول  یكه نيروھا

انفجارھا و لرزش زمين  یاند، و صدا بوده یتمرينات نظام
  . ن علت بوده استنيز به ھما

  
  تحصن در ورزشگاه نقش جھان

استان اصفھان با حضور در ورزشگاه  یخبرنگاران ورزش
نقش جھان، در اعتراض به تكميل نشدن آن در ورزشگاه 

ھا نفر از خبرنگاران استان  در ابتدا ده. تحصن كردند
اصفھان، پس از بازديد از تاسيسات اقدام به تشكيل يك 

اطراف زمين كردند، كه با استقبال  زنجيره انساني در
گسترده ديگر خبرنگاران مواجه شد و ديگران نيز به اين 

خبرنگاران  یبراي اين تحصن اعتراض .زنجيره پيوستند
از مسئولين استان را نيز دعوت كرده بودند كه تنھا  یتعداد

. معاون توسعه ورزش تربيت بدني در آنجا حاضر شده بود
ترين پروژه ورزشي ايران  رگورزشگاه نقش جھان بز

سال گذشته ھيچ گاه تكميل نشده و ھنوز به  ١٨باشد كه در  مي
انجمن خبرنگاران و عكاسان . برداري نرسيده است بھره

عضو دارد و يكي از  ٩٠ورزشي استان اصفھان بيش از 
تي استان اصفھان به شمار ھاي مطبوعا مھمترين تشكل

  .رود مي
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  !ربدون شھردا یھدان شھراز
نزديك به شش ماه است كه شھر زاھدان فاقد يك شھردار 

شھردار  ٤١ یتاكنون دارا ١٣١٩زاھدان از سال . باشد یم
بوده است، ولي از بيست اسفند سال گذشته، كه بر اثر 

شھر و شھردار، شھردار مجبور به استعفا  یشورااختالفات 
. دشو یگرديده، اين شھر بدون شھردار و با سرپرست اداره م

ن شھر با مسائل و اين موضوع باعث گرديده كه ساكني
شھر زاھدان پس از تھران . روبرو باشند یا مشكالت عديده
    .داردھا و مراكز آموزش عالي را  بيشترين دانشگاه

  
  شوند؟ ھای ھمراه شنود می چگونه تلفن

امروزه ھر جا سخن از استراق سمع و شنود مکالمات 
می آيد تصويری که در اذھان عامه  ھای ھمراه به ميان تلفن

بندد اين است که در ھنگام برقراری تماس، مکالمات  نقش می
شود و مورد  رد و بدل شده توسط دستگاھی واسط ضبط می

تواند  اين نوع استراق سمع اگر چه می .گيرد شنود قرار می
ھای ھمراه و  مورد استفاده قرار گيرد اما با پيدايش تلفن

ھای جديد و کاراتری جھت  ت سيار، شيوهگسترش ارتباطا
شنود مکالمات و استراق سمع ھای محيطی به کار گرفته 

  . شود می
ً دارای يک ميکروفون بسيار حساس  ھر تلفن ھمراھی قاعدتا

فعال  .باشد است که ھمواره قابليت فعال شدن را دارا می
کردن اين ميکروفون نيازی به برقراری تماس با گوشی 

ال شدن سيم کارت گوشی و يا حتی روشن بودن مزبور و فع
  .تلفن ھمراه ندارد

ھای سازنده  ھای پرسود برای شرکت امروزه يکی از تجارت
ھای  کننده ميکروفون ھای فعال ھای ھمراه، فروش دستگاه تلفن
ھای فعال شده  ھای ھمراه و امکانات شنود اين ميکروفون تلفن
  .باشد می

دھد که با  ھا می به خريداران آنھايی  ھا قابليت اين دستگاه
توانند به راحتی ، تلفن ھمراه شخص مورد  استفاده از آن می

نظر خود را به ميکروفون مخفی خود تبديل نموده و کليه 
مکالمات وی در محل کار ، منزل و يا حتی در جمع دوستان 

  .ايندرا به راحتی شنود نم
ای سازنده ھ ھای شنود تنھا توسط شرکت البته اين دستگاه

ھای توليدکننده  و ساير شرکت ھای ھمراه، توليد نمی شود تلفن
توانند در صورت داشتن کدھای  نرم افزارھای موبايل نيز می

مانند ( ھای ھمراه شرکتی خاص ھای تلفن نفوذ به دستگاه
ھای ھمراه را  افزار مناسب شنود اين نوع تلفن نرم) نوکيا

  . توليد نمايند
ً نياز به نصب نرم  البته فعال کردن اين نوع سيستم ، عموما

افزار مربوطه بر روی تلفن ھمراه افراد قربانی دارد که اين 
... عمل ممکن است از طريق ارسال پيامک، بلوتوث و 

  .انجام گيرد
در صورتی که فرد مھاجم بخواھد از شيوه ارسال پيامک 
برای نصب اين نرم افزار مخفی استفاده نمايد ، پيامکی 

مومی مانند تبريک سال نو به طيف وسيعی از مشترکان ع
ھای ھمراه نيز پس  کند و مشترکان تلفن يک شھر ارسال می

از خواندن اين پيامک، فرد مھاجم را در جايگذاری اين 
  .رسانند جاسوس کوچک ياری می

با استفاده از اين تکنولوژی، ھر تلفن ھمراه يک جاسوس 
در صورت خاموش بودن بالقوه می تواند باشد که حتی 

تواند بسته به حساسيت ميکروفون  دستگاه تلفن ھمراه نيز می
ز محيط خود ، جذب و خود، امواج صوتی را از شعاعی ا

  .ارسال نمايد
الزم به ذکر است که اين سيستم جاسوسی، تنھا محدود به 

به  ھا قادر شود بلکه اين دستگاه شنود مکالمات محيطی نمی
ھای  ھای تلفن ھمراه از قبيل يادداشت بخش دسترسی به تمامی

  .باشند می... ھا و  ھای کوتاه ، ليست تماس پيام ،شخصی
  :ھايی برای مقابله با اين جاسوس توصيه

در صورتی که اين سيستم جاسوسی توسط يکی از  - ١
به فرد مھاجم ) مانند نوکيا(ھای سازنده تلفن ھمراه  شرکت

که  توان انجام داد جز اين میفروخته شود، عمالً ھيچ کاری ن
به ھنگام حضور در جلسات کاری و خصوصی که اطالعات 

شود باتری  بدل می و رد) مانند اطالعات مالی(با ارزشی 
موبايل خود را خارج کرده و فضای کاری را عاری از 

  .ورد نظر نماييددستگاه تلفن ھمراه شرکت م
روھی ارسال ھای گ ھايی که پيامک حتی االمکان شماره -   ٢
  .نماييد Banنمايد را  می
رسد و دارای حجمی  ھايی که از افراد ناشناس می پيامک -  ٣

  .ز يک اس ام اس است را باز نکنيدبيش ا
۴ - Bluetooth  دستگاه موبايل خود را در مواقع غير

  .قرار دھيد Offضروری، در حالت 
اطالعات شخصی و حساس مانند رمز عبور سامانه  - ۵

ه تلفن ھمراه خود را در دستگا... شماره حساب و  بانکی،
  .ذخيره ننماييد

ھای زمانی کوتاه، دستگاه تلفن ھمراه خود را  در بازه - ۶
Format نماييد.  

ھای ھمراه نسل  ھای تلفن به ياد داشته باشيم که دستگاه - ٧
قديم به دليل قدرت پردازش و فضای حافظه اندک از امنيت 

ھای نسل جديد برخوردار  سبت به تلفنبه مراتب باالتری ن
  .ھستند

ای نه چندان درخشان  شرکت نوکيا سابقه: "وصيه ويژهت - ٨
، ايران عصرنقل از ( !"در زمينه حفظ حقوق مشتريان دارد

  )مھندس حميد ثانی
 
  

  زندانی سياسی آزاد بايد گردد
  آزادی پيروز است - استبداد نابود است

  ، آزادی، حکومت شورايینان، کار
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  صدای راديو دمکراسی شورايی گوش کنيدبه 
  

ه شنبه و جمع 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  نامهبرای دريافت بر
  :زير استفاده کنيد

  
  :آدرس اينترنتی راديو دمکراسی شورايی

www.radioshora.org 
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 درجه شرقی ١٣
 مگا ھرتز ١١٢٠٠

 عمودی
۶ / ۵ 

٢٧۵٠٠

  نام
  ماھواره

  زاويه آنتن
  خشفرکانس پ

  پوالريزاسيون
FEC  

Symbol 
rate 


