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  نکات امنيتی ھنگام گفتگوی تلفنی: ھشدار امنيتی

اگر در طول مکالمات خود به موارد زير برخورد کرديد، 
  :ھشيار باشيد شايد مکالمات شما تحت کنترل است، اگر

مکالمات دارای اکوی بيش از حد ھستند و صدای شما يا  -
  .شود طرف مقابل اکو می

ر مکالمه به گوشتان صدايی مانند صدای باد يا خش خش د -
  .خورد

بيش از چندين بار دچار خطای به اصطالح خط رو خط  -
  .شدن شديد

رسد،  رسد يا اگر می تان به مقصد نمی ھای اس ام اس -
  .کنيد دريافت نمی  Deliveryشما

ً نشانه ھای يک شنود غيرقانونی نيستند، اما  اين موارد لزوما
اين اختالالت  بسياری از مکالمات تحت شنود گاھی دچار

  !).البته فقط در ايران(شوند  می
چه (بھترين راھکار، تحريم اس ام اس اپراتورھای ايرانی 

توانيد تحريم کنيد،  اگر نمی. است) ھمراه اول و چه ايرانسل
ھای مورد نظر نيروھای  عدم استفاده از کلمات و حرف

. تر بگيريد ھا را جدی اطالعاتی در مکالمات و اس ام اس
ای که فکر  يا ھر کلمه" کودتا"، "ای خامنه"اتی مثل کلم
ھمچنين اگر . آفرين باشند کنيد ممکن است حساسيت می

برای اس ام اس را دارد،   Encryptionتان قابليت گوشی
  .حتما آن را فعال کنيد

  
  اعتصاب عمومي در كردستان

از صبح امروز اكثر شھرھاي كردستان، به حالت كامال 
مردم روستاھا نيز كه معموال براي . ستتعطيل درآمده ا

آيند، امروز از رفت و آمد به شھر  خريد و فروش به شھر مي
ھای رسيده، در مھاباد، نقده،  طبق گزارش. خودداری كردند

اگر . اند ھا بسته اشنويه، پيرانشھر، بوكان و سقز تمامي مغازه
چه صبح امروز در برخي از شھرھا منجمله مھاباد، 

ھا،  منيتي رژيم سعي كردند با شكستن قفل مغازهمامورين ا
  .لی شکست خوردندجلوی اعتصاب را بگيرند، و

  
  ادامه اعتراضات شبانه

شب  ١٠ھای قبل مردم از ساعت  شب گذشته نيز ھمچون شب
شود  گفته مي. دھند ھا، شعار مي با رفتن پشت بام خانه

ت اي به ھيا منطقه آزادی در تھران طي نامه ١٣۵كالنتري 
مديره مركزي شھرك اكباتان، آنان را تھديد كرده است كه در 

ھای آينده، ضمن شناسايی  صورت تكرار اين كار در شب
  .ھا طبق قانون و مقررات برخورد خواھد شد ھا با آن خانه

  
  تجمع كارگران اخراجي اميركبير

به منظور " ندا"صبح امروز، كارگران اخراجي شركت 
بل سازمان تبليغات اسالمي تجمع دريافت مطالبات خود مقا

سال پيش در پي تغيير مديريت انتشارات اميركبير،  ٢. كردند
ھاي اين موسسه انتشاراتي  شركت ندا، عامل توزيع كتاب

تا   ۴اين كارگران بين . كارگر بيكار شدند ۴٠منحل و تمام 
و نزديك به دو سال   سال سابقه كار در شركت ندا، داشته ١۵

دريافت مطالبات خود بارھا به انتشارات  است كه براي
نتيجه  اند، ولي تمام اين اقدامات بي اميركبير مراجعه كرده

  .بوده است
  

  من سکوت نخواھم کرد: مادر سھراب اعرابی
امروز با شرکت صدھا نفر مراسم خاکسپاری سھراب 

خرداد  ٢۵ساله از  ١٩اين جوان . اعرابی برگزار شد
اش با وجود مراجعات مکرر به  دهمفقوداالثر بود و خانوا
خبر بود تا آن که  روز  از او بی ٢۶نھادھای مختلف رژيم، 

مسئولين قضايی خبر کشته شدن از تير ماه  ٢٠روز شنبه 
  .دريافت کردوی را 

در مراسم خاکسپاری سھراب عالوه بر خانواده و مردمی که 
ھا ھم  برای اعالم ھمدردی شرکت کرده بودند، لباس شخصی

مأمورين انتظامی به خانواده سھراب گفته . ضور داشتندح
تر پايان يابد،  بودند که مراسم بايد بدون شعار و ھر چه سريع

  .در غير اين صورت اقدام به دستگيری مردم خواھند کرد
: کشيد مادر سھراب در مراسم خاکسپاری فرزندش فرياد می

مرا  ھا در تمام اين روزھا آن.... من سکوت نخواھم کرد"
  ..."گفتند پسر من کشته شده بود و به من نمی. بازی دادند

پس از خاکسپاری شرکت کنندگان برای ابراز ھمدردی خود 
  .به خانه سھراب رفته و در آن جا مراسم را ادامه دادند

  الملل برسانيد ھا و قتل را به اطالع عفو بين اخبار دستگيری
عات خود را در عفو بين الملل از مردم خواسته است، اطال

ھا و ديگر موارد نقض حقوق بشر در  ھا، قتل باره دستگيری



یان   نامه خبری  ويژه دا ت(سازمان    ١٣٨٨ تير ٢٢  )اق

  

ھای زير  ايران به ھر زبانی که مايل ھستند به نشانی
چنين اعالم کرده است در مورد  اين سازمان ھم. بفرستند 

 .تمام اطالعات به صورت محرمانه عمل خواھد شد
  

iranalert@amnesty.org  
iran.alerts@googlemail.com 

  
  اعتراض در سرنوشت زندانيان تأثير دارد

المللی حقوق  عبدالکريم الھيجی نايب رئيس فدراسيون بين
ای با راديو فردا اعالم کرد که دو نھاد در  بشر در مصاحبه

کميساريای حقوق بشر سازمان ملل وجود دارند که مراجع 
المللی قانونی برای رسيدگی به چنين وضعيتی ھستند،  بين

ھای خودسرانه و يکی  گروه تحقيق درباره بازداشتيکی 
 .تحقيق درباره ناپديدشدگان قھری

در ليستی که روز : "او در ادامه گفتگو افزوده است
 ١٧٢چھارشنبه گذشته به اين دو نھاد داديم، ما فقط توانستيم 
شان  تن را قاطعانه معرفی کنيم که در محل کار يا خانه

ھا مشخص است که شامل  اند و ھويت آن بازداشت شده
  .نگار، وکيل، فعال حقوق بشری و سايرين است روزنامه

ھای زندانيان  ما فراخوانی ھم پس از آن خطاب به خانواده
توانند از طريق ايميل يا نامه ما را در جريان  داديم که می

بازداشت يا ناپديد شدن زندانيشان بگذارند و ظرف پنج 
ھا نامه رسيده و اسامی که  ده روزی که اين نامه منتشر شده،

نفری نيست به ما گزارش شده  ١٧٢اصالً جزو ليست 
  ."است

او در پاسخ به سؤالی اعتراض را مؤثرتر از سکوت دانست 
تر بر  و گفت جمھوری اسالمی از سکوت برای فشار بيش

  .  کند زندانيان استفاده می
  

 است" گيری اعتراف"ھا  ھدف از بازداشت
ھای خودسرانه روز يکشنبه در  بازداشت گيری کميته پی

ترين اطالعيه خود ضمن ارائه آمار جديد از  تازه
ھا را  شدگان حوادث اخير گرفتن اعتراف از آن بازداشت

 .دانسته است" ترين ھدف مسئوالن مھم"
ھای  رواج انواع شکنجه"گيری در اين اطالعيه از  کميته پی

بار " افات جعلی از متھمانجسمی و روانی برای اخذ اعتر
  .ديگر ابراز نگرانی کرده است

ھای خودسرانه را طبق آخرين آمار،  اين کميته تعداد بازداشت
ھا به  البته بخشی از آن: "نفر اعالم کرده و گفته است ۴٠٠٠

  ."اند مرور آزاد شده
اين کميته ھمچنين برخالف نظر رئيس پليس تھران که تعداد 

شنبه گذشته، را اندک خوانده  تير، پنج ١٨ھای روز  بازداشتی
بر اساس فھرستی که مقامات زندان اوين : "گويد بود می

  .اند نفر در اين روز بازداشت شده ١٧٨" اند داده
  

  تجمع اعتراضي پزشكان

تن از اعضاء ھيات علمي،  ٢٠٠صبح امروز نزديك به 
پزشكان و دندانپزشكان دانشگاه علوم پزشكي تھران، در 

بيمارستان شريعتي يك تجمع اعتراضي برگزار  محوطه
اين تجمع در اعتراض به موج سركوب و دستگيري . كردند

تجمع با چند سخنراني كوتاه و . فعاالن سياسي برپا شده بود
  . خواندن يك قطعنامه، پايان يافت

  
  تھران

روز گذشته بار ديگر نيروھای مزدور بسيجی در تعدادی از 
در يکی . ھای بازرسی بپا کرده بودند ھای تھران گشت خيابان

آباد،  ھا، خيابانی کاشانی، نرسيده به جنت از اين خيابان
شده   ھا باعث ترافيك سنگين در اين خيابان بازرسی ماشين

  .بود
  

  احضار احمد عسگری به دادسرا
نگاران و خبرنگاران،  در ادامه فشار روزافزون به روزنامه

براي ارائه برخي توضيحات،  شود، دادسراي انقالب گفته مي
احمد عسگري را طي يك نامه كتبي و تماس تلفني، احضار 

احمد عسگري از نويسندگان روزنامه كارون و . كرده است
  .باشد حيات نو مي

  
  احضار دانشجويان به كميته انضباطي

ھاي رسيده از قزوين، با آغاز تعطيلي  بنا به گزارش
دانشجو، به كميته  ٣٠ديك به ھا و پايان امتحانات، نز دانشگاه

ھمچنين دانشجويان تھديد . اند شده  انضباطي فراخوانده
اند، در صورت عدم مراجعه به كميته انضباطي، احكام  شده

در تظاھرات روزھاي اخير . انضباطي دريافت خواھند كرد
ھاي قزوين  استاد دانشگاه ٥دانشجو و  ١٩نيز بيش از 

چند روز گذشته پس از سپردن  اين افراد. دستگير شده بودند
  . اند وثيقه آزاد شده

دانشجوي دانشگاه صنعتي بابل، به كميته  ١٦ھمچنين 
شوراي صنفي . اند انضباطي اين دانشگاه احضار شده

دانشجويان اين دانشگاه طي يك نامه به رئيس دانشگاه، به اين 
شيوه برخورد اعتراض كرده و از مسئولين دانشگاه 

ھا  است كه سريعا در رابطه با لغو احضاريهدرخواست كرده 
و پيگيري وضعيت دانشجويان زنداني، اقدامات الزم انجام 

  . بگيرد
  

  انتقال يك زنداني به بيمارستان
شود پيمان عارف، فعال دانشجوئي و دانشجوي  گفته مي
ھفته در بازداشت به سر  ٣دار در حالي كه بيش از  ستاره
. رستان سپاه منتقل شده استروز گذشته به بيما. برد مي

عارف در پي احضارش توسط دادسراي نظامي دست به 
اعتصاب غذا زده بود، و پس از انتقال به دادگاه انقالب به 

از آخرين وضعيت وي پس از . اعتصاب خود پايان داده بود
  .باشد انتقال به بيمارستان اطالعي در دست نمي
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  تداوم بازداشت دانشجويان

ھفته از بازداشت گسترده  ٣بيش از پس از گذشت 
ھاي مختلف، براي دو دانشجوي  دانشجويان در دانشگاه
. ميليون توماني صادر شده است ٣٠دانشگاه بابل قرار وثيقه 

دانشجوي اين دانشگاه كماكان در مكان نامعلومي  ۵ولي 
ھا در  زنداني ھستند، و ھيچگونه اطالعي از وضعيت آن

  . باشد دست نمی
ته نيز دو فعال دانشجويی دانشگاه مازندران، با روز گذش

كماكان از . سپردن وثيقه آزاد از زندان بابل آزاد شدند
فعال دانشجويی ديگر اين دانشگاه خبری در  ٣وضعيت 
  . دست نيست

  
  محکوميت محسن نامجو به پنج سال زندان

محسن نامجو، كه سال گذشته آياتي از قرآن را به صورت 
در پي . سال زندان محكوم شد ٥ال اجرا كرده بود، به موزيك

خردادماه، شعبه  ١٧شكايت، افرادي از محسن نامجو، در 
دادگاه عمومي شھر تھران، بدون حضور نامجو،  ١٠٨٣

تيرماه حكم خود را صادر كرده  ١٣تشكيل جلسه داده و  در 
اتھامات وارده به نامجو شامل توھين به مقدسات، . است

حرمتي نسبت به كتاب  سخرآميز آيات قران و بياجراي تم
  . باشد مقدس مسلمانان جھان، مي

  
  دستگيری مديرعامل پرشين بالگ

ھاي  روز گذشته مھدی ابوترابي، مدير عامل گروه سايت
وي . پرشين بالگ دستگير و به مكان نامعلومي منتقل شد

  .نيز براي مدتي بازداشت شده بود ١٣٨٦ھمچنين در سال 
  

  خارجی اخبار
  

تھديد کارگران فرانسوی به انفجار کارخانه در صورت عدم 
 دريافت مطالبات خود
ھای  ی نيوفابريس فرانسه با گذاشتن کپسول کارگران کارخانه

داران رنو و پژو را  گاز در مرکز برق کارخانه، سرمايه
تھديد کردند در صورتی که بدھی خود را نپردازند، کارخانه 

ھای خود را  ھا جنس رد تا اين کنسرنرا منفجر خواھند ک
ھای رنو و پژو که به نيوفابريس  کنسرن. ھرگز دريافت نکنند

سفارش لوله اگزوز و ديگر لوازم يدکی خودرو را داده 
بدھی خود را به اين کارخانه  ٢٠٠٨بودند، از اوايل سال 

کارگر کارخانه که برای توليد  ٣۶۶نپرداخته و به اين ترتيب 
با قرارداد موقت استخدام شده بودند، حقوق و اين قطعات 

ژوئيه به  ٣١کارگران تا . مطالبات خود را دريافت نکردند
  .اند ھا مھلت داده داران اين کنسرن سرمايه

  

  مرگ بر جمھوری اسالمی

 کار، نان، آزادی، حکومت شورايی

 
  

  صدای راديو دمکراسی شورايی گوش کنيدبه 
  

شنبه و جمعه  شنبه، پنج شنبه، سه يکھای راديو در روزھای  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

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

  :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
  فرکانس پخش

  اسيونپوالريز
FEC  

Symbol 
rate 


