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اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ رادﯾﻮ زﻣﺎﻧﻪ دوﺑﺎره راه اﻧﺪازی ﺷﺪ
/۱۴ﺑﻬﻤﻦ۱۳۸۸/

ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ارﺗﺶ ﺳﺎﯾﺒﺮی اﯾﺮان ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ ،ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﯾﺘﺮ را ﻧﯿﺰ ﻫﮏ ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ رادﯾﻮ زﻣﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ارﺗﺶ ﺳﺎﯾﺒﺮی اﯾﺮان ﻫﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در
دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﻦ رادﯾﻮ ،ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺐ ،ﻧﻬﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ،ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﺧﺎرج ﺷﺪ ،وﻟﯽ از روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﺎدی ﺧﻮد را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
رادﯾﻮ زﻣﺎﻧﻪ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻃ ﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﻋ م ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
• ﭼﯿﻦ ارﺗﺶ ﺳﺎﯾﺒﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎی اﯾﺮان داﻧﺴﺖ
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ﻫﮑﺮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ رادﯾﻮ ﮐﻪ در ﻫﻠﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ آن
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ :ارﺗﺶ ﺳﺎﯾﺒﺮی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺰدوران وﻃﻦ ﻓﺮوش ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در داﻣﺎن ارﺑﺎﺑﺎن
ﺧﻮد ﻧﯿﺰ آﻧﻬﺎ را راﺣﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد.
ارﺗﺶ ﺳﺎﯾﺒﺮی اﯾﺮان ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘ ب اﺳ ﻣﯽ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪو و ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﻮﯾﺘﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد.
رادﯾﻮ زﻣﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری
اﺳ ﻣﯽ ﺑﻪ ﺗ ش ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻫﻢ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﮔﺴﺘﺮش اﻋﺘﺮاضﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را ﺑﻪ
داﻣﻦ زدن ﺑﻪ اﻋﺘﺮاضﻫﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدهاﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ
در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در ﮐﻨﺎر وﺑ گﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﻃ ع رﺳﺎﻧﯽ در ﺑﺎره روﯾﺪادﻫﺎی ﭘﺲ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺮﮐﻮب ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن اﯾﻔﺎء ﮐﺮدهاﻧﺪ.
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