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  خبری از دستگيرشدگان ادامه بی

 ماه يک پس از  :ان، گفتيل دو تن از زندانيرت وكيده غيفر
ت ير سايعقوب، روزنامه نگار و سردبي یال بنياز بازداشت ژ
نگار در   روزنامهی اموئی و بھمن احمدیرانيكانون زنان ا

شان به دادگاه   پروندهکهاما از آنجا . گذرد یشان م منزل
م يشان برا تي به آنھا و اطالع از وضعی دسترسمکانه، اامدين
  . ستين

 از دخترش یچگونه خبري، ھین مادر مھسا امرآباديھمچن
 بتواند با دخترش مالقات کهده يندارد، اگر چه بارھا كوش

ز ضمن ي نیديمادر ھنگامه شھ.  نگرفته استیا جهيكند، نت
تما زنگ د اگر سالم و سالمت بود حيگو ی، میابراز نگران

 از او یزنند، ول یھا زنگ م گران به خانوادهيزد، چرا د یم
م دست رد به ينک ی مراجعه مکهبه ھر كجا ھم . ستي نیخبر

مادر يکی از . دھند ی به ما نمیچ پاسخيو ھ. زنند ینه ما ميس
 خرداد ھيچ اطالعی از وضعيت ٢٥از : گويد زندانيان می

و مسئوليت دھد  پسرم ندارم و ھيچ کسی جواب نمی
اش   ساله٢٢اين مادر که به شدت نگران پسر . پذيرد نمی

پسر من : گويد دھد و در ميان گريه می است، گريه امانش نمی
خواست رای خود را پس بگيرد اما من اکنون حتی  می
اند و چه اتفاقی برای او افتاده  دانم او کجاست و کجا برده نمی
تان  کنيد بازداشتکنند که اگر سرو صدا  تھديد می. است
کنيم و اين روزھا بارھا توھين کرده و با خشونت ما را  می

خواھم از  که من فقط می اند، در حالی ھايمان کرده راھی خانه
گويد که  شدگان می پدر يکی از بازداشت. پسرم خبری بگيرم
او که از . اش ھيچ اطالعی ندارد  ساله١٧از وضعيت دختر 

: گويد شدت عصبانی است، میعدم پاسخگويی مسوالن به 
دختر من به ھمراه دوستانش در بھارستان بوده که به اتفاق 

چند تن : افزايد وی می. يکی از دوستانش بازداشت شده است
اند اما نام  از دوستان دخترم شاھد بازداشت او و دوستش بوده

او نه در ليست زندان اوين است نه در ليستی که اينجا به 
  .دھد اند و کسی ھم پاسخی نمی ديوار چسبانده

تظاھرات و يا در  شدگان اخير که يا در ھای بازداشت خانواده
اند ھر  شان بازداشت شده ھا به منازل شخصی يورش لباس

 شب در مقابل زندان اوين تجمع ١١ الی ٧روز از ساعت 
اين . شان دريافت کنند کنند تا شايد خبری از عزيزان می

گيرند   ھتاکی و توھين مسوالن قرار میھا بارھا مورد خانواده
نشينند تا شايد  اما ھمچنان در مقابل زندان اوين می

ھا باشد و يا خبری ھر چند کوتاه  عزيزانشان جزو آزادشده
ھر . شان را در ليست زندان ببينند کسب کنند و نام فرزندان
شدگان بر ديوار دادگاه انقالب و  روز ليستی از بازداشت

شود و ھر روز  بر ديوار زندان اوين چسبانده میليستی ديگر 

ھا در مقابل دادگاه  از صبح تا پايان ساعت اداری خانواده
کنند و از مسوالن اين دادگاه خواستار روشن  انقالب تجمع می

رغم اظھارات  علی. شوند شان می شدن وضعيت فرزندان
مقامات قضايی و رئيس پليس مزدور تھران مبنی بر آزادی 

 خرداد، ٢٢شدگان پس از انتخابات   بازداشتاکثر
ھا  ھای بسياری از زندانيان پس از روزھا و ھفته خانواده

گونه خبری  سرگردانی بين دادگاه انقالب و زندان اوين ھيچ
از سوی ديگر، طی روزھای گذشته . از عزيزانشان ندارند

گروھی از کسانی که با قرار کفالت يا وثيقه آزاد شده بودند 
ماموران نظامی شبانه به منازل اين . اند دا بازداشت شدهمجد

افراد يورش برده و آنان را از رختخواب بيرون کشيده و با 
اند  ھا فقط گفته آنان در پاسخ به اعتراض خانواده. اند خود برده

  .گيرد ھا برای تکميل پرونده صورت می که اين بازداشت

  

 ات اخير مقابلشدگان تظاھر ھای بازداشت تجمع خانواده

  دادگاه انقالب و زندان اوين

 سوم مرداد از امروز به گزارش آژانس خبری ايران، 
 اکثرا کهھا   نفر از خانواده١۶٠ ظھر حدود ١٢ ی ال٨ساعت 
شدگان بودند در مقابل دادگاه انقالب دست به  بازداشت مادران

 يی از مادران بخصوص آنھایتعداد  . زدندیتجمع اعتراض
 نداشتند یخبر شان از آنھا  فرزندانیريمان دستگ از زکه
 ینفر از دفتر قاضيک گفتند حداقل  یزدند و م یاد ميفر
ا ي آکه ما باشد یپاسخگو) یحسن زارع دھنو(حداد تکاريجنا

ھمه انتظار  نيگفتند از ا ینه؟ و م ايشان زنده ھستند  فرزندان
عترض  میھا خانواده. اند يد خسته شدهو دروغ و وعده و وع

چند   بعد ازکهد يكن ی مچکار ما یھا  با جوانکهزدند  یاد ميفر
م شاه و يد شما از رژيدھ یل مي آنھا را تحویھا وقت جنازه

ن ينژاد را نفر ی و احمدیا يد و خامنهبدتر ھست  آنھمساواک
  .كردند یم

 و کفالت قرار ی آنھا را برای اسامکه ی افرادیھا خانواده
گفتند تا  یشد م ی انقالب خوانده مطرف دادگاه قه ازيوث

 یھا ھا و وعده نشوند حرف فرزندشان آزاد و وارد منزل
توجه به  با. كنند یه و دادگاه را باور نميي قوه قضانيمسئول
ن بار ي دومیل و خودسرانه براي بدون دلکه ی تعدادیريدستگ

 کهجاد شده يھا ا ی خانواده براین نگرانياند ا شده بازداشت
 ی اخاذیبرا. مجددا بازداشت شوند شان ست فرزندان اممکن

 دادگاه کارکنان ھا امروز از طرف يشتر خانوادهھر چه ب
 ن استي پرونده فرزندانتان سنگکهانقالب گفته شده است 

   .دي بدھليوکون پول يليم ٢ ديبرو

ھا در مقابل زندان  نفر از خانواده ١٠٠ن حدود يامروز ھمچن
ھا ضمن  خانواده . زدندیضتجمع اعترا ن دست بهياو
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گفتند  ی زندان متکاريجنا نيمسئولاد خطاب به ياعتراض و فر
ا ي د و فرزند ما در زندان و زنده استييگو یاگر راست م

م و ي مطمئن باشکهد ي اجازه تماس بدھکه نيا ايد يمالقات بدھ
ھا نبوده  ی خانواده پاسخگوچکسيھاما  .ميبشنو  آنھا رایصدا

 که نيبا توجه به ا .دادند یپاس م  انقالبهداد گايب و آنھا را به
شدگان  يردستگ  ازیکي نجان باختكبار خبر يھر چند وقت 

 ابتدا به خانواده که یشود در صورت یده ميدر داخل زندان شن
 زندان داده نيمسئولق ي در زندان از طریريخبر دستگ یو

   .شتر آنھا شدهي بینگران ن امر باعثيا .شده بود

  

  غاز اعتصاب غذای زندانی سياسی سابقآ

گروھی از )": در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ايران  "
 را در  زندانيان سياسی سابق، اعتصاب غذای دو روزئی

کنندگان در اين  شرکت. وانکور و برلين آغاز کردند
، ضمن ابراز ھمبستگی با زندانيان سياسی،  اعتصابات

شدگان اخير در  يت بازداشتخواھان توجه جھانيان به وضع
غذا با انتشار دو  کنندگان در اعتصاب  شرکت.ايران ھستند

خواستار آزادی بدون قيد و شرط زندانيان  بيانيه جداگانه، 
ھای جمھوری  سياسی و ممنوعيت ھر نوع شکنجه در زندان

کنندگان  ھای اعتصاب يکی ديگر از خواسته. اسالمی شدند
 . ات مرگ در ايران استلغو بدون قيد و شرط مجاز

کنندگان انتشار يافته، آمده  ھائی که از سوی اعتصاب  در بيانيه
است که اعتصاب غذا برای اعالم ھمبستگی با زندانيان 

در . سياسی، به ويژه دستگيرشدگان رويدادھای اخير است
ھا نفر، که در اين دو اعتصاب غذا به  ھای اسامی ده اين بيانه

تاکنون صدھا تن . ند، اعالم شده استطور فعال شرکت دار
  .اند نيز پشتيبانی خود را از ھر دو اعتصاب غذا اعالم کرده

الملل و ديدبان  بشری، ھمچون عفو بين ھا سازمان حقوق ده
ھای سياسی و فرھنگی ايرانی  بشر و بسياری از انجمن حقوق

ه شمار و خارجی نيز از جمله حاميان اين اعتصاب غذا ب
اعتصاب غذای وانکور و برلين با اختالف چند . آيند می

صبح  آغاز شده و تا)  ژوئيه٢۴(ساعت، از روز جمعه 
   . ادامه خواھد داشت)  ژوئيه٢۶( يکشنبه

  

   نظامی اعالم نشده در اروميهحکومت

م كماكان ي رژیتي امنیروھايه، نيده از اروميبر اخبار رسبنا
 به يکز نزدينند، روز گذشته نز یدست به بازداشت مردم م

عصر و يان، شھرك وليلو، فرھنگي ترزیھا  نفر در محله٥٠
 یدر پ. اند  برده شدهی نامعلوممکانر و به يدانشگاه، دستگ

 خانه در ھفته يک مسلحانه و حمله مزدوران به یريدرگ
 ی منتھیا ھا و جاده اباني در خیست بازرسيھا ا گذشته، شب

  . استه برپا شده يبه اروم

  

  نام يک جانباخته ديگر

 ٣ست ساله، در تظاھرات بر اثر اصابت ي،  بین رمضانيرام
ر يکاش، پ ماه از جانباختن يکپس از . باخت گلوله، جان

ل دادند، خانواده يجانش را مزدوران به خانواده تحو یب
ن را در ي، رامیتي امنیروھايد نين، تحت حفاظت شديرام

ن ساكن شھر يشود رام ی گفته م. سپردندخالبھشت زھرا به 
ران رفته يالت به اي تعطیبرگن در نروژ بوده است، و برا

  .  بود

  

  

  ادامه احضار دانشجويان

 تھران، یھا  دانشگاهی دانشجو٦٣كنون  يده تاطبق اخبار رس
ن يا. اند  احضار شدهیته انضباطيز و مشھد به كميسمنان، تبر

 به یرت كتبان رسما از طرف دانشگاه و به صويدانشجو
 از ین در برخيھمچن. اند  شده  فراخواندهی انضباطیھا تهيكم

 و یصورت شفاھه  بین دانشجوئي از فعالیھا تعداد دانشگاه
 ی انضباطیھا تهي اعالنات، به كمیشان در تابلو ا با درج نامي

  . اند احضار شده

  

  :ميلی- خبر ای

ر، يخ ایشدگان روزھا  از بازداشتیا  عدهکهشود،  یگفته م
 بھشت يکیابان شورآباد تھران در نزدي در خیرا به محل

 معتادان و ی قبال محل نگھدارمکانن يا. اند زھرا منتقل كرده
 مکانن يدر ا. اد آنھا بوده استيمحل به اصطالح ترك اعت

شدگان را درون آنھا   بازداشتکه وجود دارد، یھائ گودال
 نگه یاسفناكت يانداخته و مدتھا بدون آب و غذا، در وضع

  . دارند یم

  

  جلوگيری از برگزاری مراسم

 از یباختگان، چھارشنبه شب در جمع  از جانيکیمادر ندا 
ر شده، خبر ي دستگیھا  خانوادهیفعاالن جنبش زنان و اعضا

 وزارت اطالعات مساجد، از ی به دستور رسمکهداد 
باختگان، منع شده و   مراسم توسط خانواده جانیبرگزار
ن گفت، پس از لغو ي ھمچنیو. ن كار را ندارندياجازه ا

خندان،  ديمراسم ختم ندا در مسجد جعفر صادق، واقع در س
اسم در زمان صرف شام  مریزھرا با برگزار تاالر بھشت

ن حراست بھشت زھرا ي بعد ماموریاندک، اما موافقت كرده
  را از طرف وزارت اطالعات به خانواده ندا نشان یا نامه
 در که یکسان از کدامچ يح شده بود ھي در آن تصرکه اند داده
اند، در مساجد حق  شده  بعد از انتخابات كشتهیھا یريدرگ

  .  مراسم را ندارندیبرگزار

  

  ھای دستی خاموش  شيوه شنود از گوشی تلفن

 یح چگونگي، به تشریس یب ی بی بخش عربیونيزي تلوکهشب
خاموش ھستند،  که ی در حالتی ھمراه حتیھا شنود از تلفن

ھای تلفن ھمراه مورد توجه بسياری  امروز گوشی«. پرداخت
در جھان بسياری از . از دزدان و نفوذگران قرار گرفته است

ھای شخصی و لپ  نفوذگران به جای فعاليت در زمينه رايانه
ھای تلفن ھمراه فعاليت  ھا، در زمينه نفوذ در گوشی تاب
ھايی که برای کاربران  ھا يا فايل بعضی از پيام. کنند می

شود، حاوی نرم افزارھای  گوشی تلفن ھمراه ارسال می
توانند  ھا می نفوذگران با استفاده از اين برنامه. جاسوسی است

به اطالعات شخصی موجود در گوشی تلفن ھمراه دسترسی 
افرادی که پست الکترونيکی خود را با گوشی تلفن . پيدا کنند

زيرا . رو ھستند ر بيشتری روبهکنند، با خط ھمراه چک می
تواند باعث نصب شدن  ھای الکترونيکی می باز کردن نامه

با نصب اين . ھا روی گوشی تلفن ھمراه افراد شود اين برنامه
برنامه، اطالعات شخصی کاربران برای دزدان و نفوذگران 

بعضی از اين نرم افزارھای جاسوسی به . شود ارسال می
له با جاسوسی معرفی و عرضه عنوان نرم افزار مقاب

ھا يا افرادی که به دنبال دسترسی  ھا، شرکت دولت. شود می
توانند با استفاده از اين  به اطالعات شخصی افراد ھستند، می

افزارھا بدون آگاھی يافتن کاربر، به اطالعات شخصی  نرم
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متاسفانه کاربران فرھنگ الزم برای . وی دسترسی پيدا کنند
ترين خطر  اصلی. ھای تلفن ھمراه را ندارند شیاستفاده از گو

برای دارندگان گوشی تلفن ھمراه، باز گذاشتن بلوتوث اين 
تواند حتی  نرم افزارھايی وجود دارد که می. ھا است گوشی

بودن گوشی تلفن " آف الين"در صورت خاموش بودن يا 
اين بسيار خطرناک است که . ھمراه، به کار خود ادامه دھد

کند، گوشی تلفن ھمراه وی خاموش است و  ر میفرد تصو
خطری ندارد، اما در عمل گوشی او در دسترس نفوذگران 

امکان رديابی و شناسايی محل افراد حتی در صورت . است
خاموش بودن گوشی تلفن ھمراه يا استفاده نکردن از آن ھم، 

ھايی را برای حمايت  ھا برنامه بسياری از شرکت. وجود دارد
عات شخصی کاربران و مقابله با نرم افزارھای از اطال

توانند از اين  کاربران می. کنند جاسوسی عرضه می
ھای ضدجاسوسی استفاده کنند و ھمواره آنھا را به  برنامه

  »روز نگھدارند

  

  مجوز آرياتور قبال نيز لغو شده بود

 کهاتور، ي آریمائيچند سال قبل، مجوز پرواز شركت ھواپ
پس . د، لغو شده بوديودگاه مشھد سانحه آفرروز گذشته در فر

اقشم مجوز پرواز گرفته و عموما ين شركت با نام آرياز آن، ا
ز يامروز صبح ن. در منطقه جنوب كشور مشغول پرواز بود

 قصد مسافرت از مشھد به ین شركت ھوائي با اکه یمسافران
ما در فرودگاه مشھد سرگردان يراز را داشتند، بدون ھواپيش

  . دھستن

  

  ھا آوری ماھواره ادامه جمع

ران، ي ای شھر ھااکثر ماھواره در یھا  آنتنیآور  جمعیدر پ
ب نمانده و از روز ي نصین امر بيز از ايش نيره كيجز

، ی اسالمیم سركوبگر جمھوري رژین انتظاميگذشته، مامور
 ماھواره یھا  آنتنیآور ز آغاز به جمعيره نين جزيدر ا

  . كردند

  

 تی در تھرانوضعيت امني

ن يادي ماکثر گذشته، ی روزھااکثرگر، ھمچون يامروز بار د
 یروھاي شھر تھران در تصرف نی اصلیھا ابانيو خ

ھدف . باشد ی می اسالمیم جمھوريرنگارنگ سركوبگر رژ
 از یريجاد جو رعب و وحشت، و جلوگي مزدور، ایروھاين

  . باشد یتجمع مردم م

  

  

  د گرددترور، شکنجه، زندان نابود باي

  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 / ٣٠ھا ھر روز از ساعت  پخش اين برنامه
 ھمان شب و ٢٣ر اين برنامه در ساعت تکرا. 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
  :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

  پوالريزاسيون

FEC  

Symbol 

rate 


