
  فراخوان کمک مالی تلويزيون دمکراسی شورايی
  

  کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان و روشنفکران مترقی
  !درودھای گرم و صميمانه ما را بپذيريد

ای بود  ايجاد فرستنده، ھای خود را آغاز کرده است برنامه ١٣٩١آبان  ١۵از که تلويزيون دمکراسی شورائی  اندازی ھدف از راه
ھای تمام زحمتکشان و  ھا و اھداف طبقه کارگر، و از موضع اين طبقه، از منافع و خواست خاص، از منافع، خواستکه به طور 

  .ديدگان دفاع کند ستم
اختصاص داديم. اما به علت امکانات محدود مالی، فرستنده تلويزيونی  پخش اينرو، حاصل کار و دستمزد ناچيزمان را به  از آن

ای خود را به دو روز در ھفته محدود کنيم. اکنون نيز استمرار کار اين تلويزيون به حمايت و کمک مالی ھ ناگزير شديم برنامه
  شما عزيزان وابسته است. ما ترديدی نداريم که ما را در اين راه تنھا نخواھيد گذاشت؛ زيرا:

  .ديده باشيم و ستم ھای زحمتکش خواھيم فرياد رسای درد و رنج انسان ست. ما می درد و رنج ھمه ما يکی
ديده را در ھر کارخانه و کارگاه، در ھر مدرسه و دانشگاه، در ھر شھر و روستا،  خواھيم مبارزه شما زنان و مردان ستم ما می

  .به گوش ھمگان در سراسر ايران برسانيم
شود، تقويت  ستم و استثمار بلند میحقوقی،  خواھيم ھر صدا و اعتراضی را که عليه ظلم و بيدادگری، اختناق، استبداد، بی ما می
  .کنيم

  .دوستانه سوسياليسم باشيم ھای انسان خواھيم مروج انديشه ما می
  

  .ا کمک مالی خود، به ادامه کار تلويزيون دمکراسی شورايی ياری رسانيدب
  

تلويزيون کمک ھای مالی خود را به شماره حساب زير واريز نمائيد. در صورتی که مايل به درج کد کمک مالی در سايت 
مکراسی شورائی ھستيد، از طريق ايميل زير، کد کمک مالی خود را برای ما ارسال نمائيد. پس از دريافت کمک مالی، کد د

 .درج خواھد شدتلويزيون مورد نظر شما در سايت 
 :شماره حساب

Gironummer 2492097 
 : نام صاحب حساب

Stichting ICDR 
IBAN: NL08INGB0002492097 
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Amsterdam, Holland 

 
تلويزيون دمکراسی شورايی، واريز ميل  - نيز کمکھای خود را ارسال نمائيد و از طريق ای paypalتوانيد از طريق  شما می
 . ع دھيدبه ما اطالھای خود را  کمک
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 Shora.tv@gmail.com 
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