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نگاه سبز

اندازه این یک بغل سلم

کبوتر ارشدی

 
       با شال سبز

    روی پیکره ای سفید گچی

 ایستاده فردوسی

این شاهنامه که انگار خوش نمی شود

      که آخرش

 به سمت چیزی می رود مثل مفهوم
های بی تاویل

مثل خواب های مضطرب

     که تا غروب یک قرن     و امشب
طول می کشد

فردا چه می شود؟

 تا میدان      از توپخانه

زیر زانوی زال

تمثیل چیزی به قدمت نام قدیمی ملت

 وپرسیدن از کسی یا چیزی
       نامعلوم

که رای من کجاست؟ 

  به سمت      از چهار سوی میدان
شاهراه

  به سمت جریانی که        از ازدحام
از گلوله گرم تر است

  قرمز تر از رگ های    وقرمز است
باز

 که باز روی دست هامان جنازه ای تا
خاک پذیرنده

         سبز      از جهار سوی میدان
دور تندیس گچی

  دور سوال بی           دور شاهنامه
جواب

  من و گرز و                 فردا

روزنامه سبز
 تیرماه،  هزار و سیصد و هشتاد و هشتهمشماره دهم، هفد

محسن مخملباف در پارلمان اروپا

 خامنه ای و احمدی نژاد مردم
ایران رابه گروگان گرفته اند

حسن مخملباف ، فیلمساز سرشناس ایرانی بدعوت پارلمان اروپا د رنشست نمایندگان کشورهای

. مختلف اروپائی  حضور یافت و در باره آخرین تحولت ایران با آنها گفت وگو کرد

یک روز زودتر از جلسه عمومی پارلمان اروپا- تیر 17جولی –  8د راین جلسه که روز چهارشنبه 

 تشکیل شده بود، محسن مخملباف طی سخنانی از جمله گفت 

." خامنه ای و احمدی نژاد مردم ایران رابه گروگان گرفته اند " 

بعد از پایان سخنان مخملباف که با استقبال گرم نمایندگان کشورهای اروپائی روبرو شد، د رجلسه

.پرسش وپا سخی که دو ساعت طول کشید در باره مسا ئل ایران بحث و گفت وگو صورت گرفت

نماینده جمهوری اسلمی که برای شرکت در این جلسه" خبرگزاری سبز ایران" به گزارش خبرنگار

.دعوت شده بود، از شرکت د رجلسه خودداری کرد

 محسن مخمبلف با زدن دست استقبال بنا بر همین گزارش ، حاضران د رجلسه بدفعات از سخنان

گفتند که درانجام تقلب شگقت در انتخابات" خبرگزاری سبز" بسیار ی از آنها با خبرنگار. کردند

ضرورت تحریم کودتا گران انتخاباتی توسط پارلمان اروپا تاکیدریاست جمهوری تردیدی نیست و بر 

:متن سخنان محسن مخملباف که د راختیار خبر گزاری سبز ایران قرارگرفته باین شرح است. کردند

.نمایندگان محترم .خانم ها و آقایان
می شوند من به عنوان یک ایرانی ، یک هنرمند و نماینده مردمی که به خاطر دمکراسی در ایران کشته 

:در این جا حضور دارم تا از شما بپرسم

اگر سرنشینان هواپیمایی توسط یک هواپیما ربا به گروگان گرفته شوند، آیا دولت های جهان هواپیما ربا" 

آیا ملت ها و دولت های جهان اعلم خواهند  را به رسمیت  می شناسند یا مسافران گروگان گرفته شده را؟

کرد که این یک مسئله داخلی  است بین مسافران و هواپیما ربا و یا آن که برای نجات مسافران اقدام

زنجیر سبز جهانی

ما پیروز می شویم

ایرانیان در سراسر جهان

 تیرماه18 زنجیره سبز را در 

 به هم پیوند می زنند.

  تیرـ¬گردهمایی18دهمین سالگرد 
اعتراضی در مونیخ 

هم میهنان، دوستان! 

 ، در مقابل1388 تیر 18 شنبه، 5روز 

 کنسولگری جمهوری اسلمی درمونیخ

گرد هم می¬آییم تا باز هم فاجعه کوی 

دانشگاه را به یاد همگان آوریم. در 

 حالی که حتا رژیم دیکتاتوری و جنایت

 پیشه شاه جرات ورود به حریم دانشگاه

 تیر 18 سال پیش، در 10را نداشت، 

، چماقداران و چاقوکشان لباس 1378

شخصی رژیم جمهوری اسلمی کوی 

دانشگاه تهران را به خاک و خون 

 کشیدند، دانشجویان را لت و پار و کور

 کردند و زنده یاد عزت ال ابراهیم نژاد

را کشتند. و اکنون در سالگرد همان 

 روز، باز هم مردم ما را که به کودتای

 «انتخاباتی» معترض هستند،می¬کشند

یا به زندان می¬اندازند. 

 در سالگرد این جنایت بزرگ در مقابل

 کنسولگری ماسک به صورت می زنیم

و با دهان بسته و در سکوت، به 

نشانه¬ی سرکوب آزادی در زندانی 

بزرگ به نام جمهوری اسلمی، 

اعتراض خود را در برابر چشم 

mailto:iran.sabz88@yahoo.com
mailto:iran.sabz88@yahoo.com
mailto:iran.sabz88@yahoo.com
mailto:iran.sabz88@yahoo.com


شمشیر و افراسیاب

عصر  88خرداد  29

 

در من تمام کن

روجا چمنکار

 
به هدف بزن 

  بپاشد بر مارپیچ اجزاء متصل به من

شب

 همه چیز از انتها به ابتدای خود

می رسد

  از بریده های  حتی اگر رو بگردانی

دلم

حتی اگر بگردم از بل

فرو نرود معجزه توی خاک

نازل نشود نگاه 

 بر بازماندگان تیره رنگ کناره های

درد

 

حتی اگر پاشیده شود 

خون مست مقدس بر مارپیچ شب

حتی اگر بجنبد زمین

توی پنهان ترین لیه اش

نازل نشود نگاه

حتی اگر این ها

  اجزاء آشفته ی پاشیده ی  همه

خواب های بی ته من باشند

حتی اگر من

  در  جزئی ترین بلی منتشر شده

پنهانی ترین لیه ی زمین باشم

 همه چیز از انتها به ابتدای خود

می رسد

 حتی اگر ابتدا برای رسیدن به انتها

باشد

 

در من تمام کن

روغن معطر از تنم بگیر

صمغ عربی بر کمرگاه ساکتم بریز

متصلم به انتها

و از.خواهند کرد؟ ما ملت ایران امروز توسط دولت احمدی نژاد و خامنه ای به گروگان گرفته شده ایم

." گروگانگیران ما را به رسمیت نشناسید شما ملت ها و دولت های جهان  می خواهیم

او در قدم بعدی صلح جهان را به مخاطره می. احمدی نژاد تنها کودتایی علیه دمکراسی در ایران نیست

اگر امروز کشتار مردم ایران را بر او ببخشید،فردا با کشتار مردم جهان توسط او چه خواهید. اندازد

کرد؟

جنبش ما علیه دولت.تصور نکنید که جنبش مردم ایران با سرکوب ،کشتار، زندان وشکنجه به پایان رسید

شما خواهید دید که مردم ایران با مخالفت مدنی. کودتا، دیگر بخشی از زندگی روزمره مردم ما شده است

:شما می دانید که.خود و با مبارزات غیر خشونت آمیز خود این دولت را در نهایت ساقط خواهند کرد

و خبرنگاران حتی خبرنگاران خارجی را.هزاران نفر را دستگیر و شکنجه کرده اند.ده ها نفر را کشته اند

رجال سیاسی معترض به تقلب و دیکتاتوری را دستگیر کرده اند، حتی به کارمندان .  دستگیر کرده اند

 محلی سفارتخانه ها که کارشان همان است که کارمندان سفارت خانه های جمهوری اسلمی رحم نکرده و

.  آن ها را دستگیر کرده اند

. هر کس با یک رادیو و یا تلویزیون، یا نماینده یک رسانه غیردولتی مصاحبه کند در خطر است

ردم ایران حق دارند به جهان نگاه کنند و کسانی را که با این دولت کودتا همکاری می کنند و به تداومشم

مردم ایران نباید فدای نفت خود شوند که تا هست و تا نیاز به مصرف.  یاری می رسانند دشمن خود بدانند

.  آن در جهان هست، دولت های دیگر به خود حق می دهند با کلیددارش مذاکره و معامله کنند

مرداد و همکاری با دولت 28خشمی که نسل گذشته ایرانیان از آمریکا و بریتانیا داشت به خاطر کودتای 

این خشم بیش از نیم قرن مانع از آن شد که ایرانیان با غرب دوست باشند، و به حکومت.  کودتایی بود

عوام فریب ایران  فرصت داد با استفاده از همین خشم بر آنان حکومت کنند و جهان متمدن را هم از یک

.  متحد با فرهنگ محروم کرد

به مردم ایران پیام برسانید. کاری نکنیم که باز هم نسل های آینده ایرانیان به همین چشم به اروپا نگاه کنند

 که جهان  امروز جهانی انسانی است که همه مردم جهان از درد هم باخبرند و هیچ عاملی نمی تواند آن ها

مردم ایران خود تکلیف کودتاگران را روشن خواهند کرد، از دولت . را نسبت به درد همدیگر بی اعتنا کند

 های اروپائی توقع اسلحه و کمک های مادی  ندارند اما این انتظار که دولت کودتارا دوست و شریک خود

 ندانند به نظر نمی رسد چندان انتظار غیرمعمولی  باشد مردم ایران  یک بند سبز به مچ خود بستند و یک

و  به همین اتهام الن زیر شکنچه و در.  شعار هم بیشتر نداشتند رای ما را اعلم کنید نه رای خودتان را

آیا شما آسوده و ساکت خواهید ماند تا با پول  حاصل از فروش نفت باز  هم دولت احمدی نژاد .  زندانند

مردم ایران را شکنجه کند و برای  تمام منطقه تروریست پرورش دهد و دیگران را با موشک  تهدید

.: سخنم را با خلصه ای از آن چه آقای موسوی در بیانیه های خود منتشر کرده اند ادامه می دهم. کند

احمدینژاداعلم نتیجه انتخابات ایران بهت آور است. مردمی که رای داده اند خود می دانند که به "

. رای نداده اند 

." مردم ایران آگاهند و در برابر کسانی که با تقلب روی کار بیایند تمکین نخواهند کرد

."آنها ابتدا با استفاده بی حساب از امکانات دولتی برای تبلیغ احمدی نژاد کوشیدند"

 ".سپس با تقلب گسترده رای مردم را وارونه نشان دادند"

 ."با باتون و شوک الکتریکی به جان اعضای ستاد این جانب افتادند" بعد

به جای اجازه راه پیمائی قانونی به مردمی که احمدی نژاد را رئیس جمهور مشروع نمی دانستند "بعد 

،فضای کشور را نظامی کردند و با حالتی کودتاگونه ،با تیراندازی در خیابان ها به صورتی دلخراش

گروهی از مردم را کشتند، هزاران نفر را زخمی کردند و حتی نام و مشان شهیدان ، مجروحان و 

. " بازداشت شدگان  را به خانواده های آن ها اطلع ندادند

."تمامی رسانه هایی که از طریق آنان ارتباط این جانب با جامعه برقرار می شد را مسدود کردند" و

.حتی اگر کسی به نشانه اعتراض پارچه سبزی به دست خود بست را مورد ضرب و شتم قرار دادند"و 

مسئله انتخابات، مسئله شخصی من نیست و من. آن ها از من خواستند از حق شخصی خود بگذرم ""

." نمی توانم بر سر حقوق و آرای پایمال شده مردم ، معامله یا مصالحه کنم

آن چه اتفاق افتاده است فراتر از تحمیل یک دولت ناخواسته به ملت، که تحمیل نوع جدیدی از زندگی"

 . استسیاسی بر کشور ایران 

:به طور خلصه وضعیت امروز ایران این است

جهانیان به نمایش می¬گذاریم.

محل: کنسولگری جمهوری اسلمی 

ایران

Mauerkircherstrasse 59

81679 München

9 (1378 تیر 18زمان: پنج شنبه، 

20 تا 17)، ساعت 2009 ژوئیه 

کمیته همبستگی با اعتراضات مردم

 ایران 

هلند - دن هاگ
درآستانه دهمین سالگرد فاجعه خونبار

  تیر،همزمان شاهد به خاک و خون18 

کشیدن اعتراضات مسالمت آمیز 

میلیونی مردم ایران به نتیجه انتخابات 

 خرداد بوده و هستیم. 22

کمیته ندای ایران برای همبستگی با 

مردم کشورمان، برای اعتراض به 

سرکوب های خشونت آمیز خیابانی، 

برای دفاع از حق بیان و حقوق 

  تیر مصادف با18شهروندی، در روز 

 جولی یک حرکت اعتراضی را 9

سازماندهی کرده. از همه هموطنان 

دعوت می شود در این حرکت 

 اعتراضی فعالنه شرکت کنند تا بتوانیم

همبستگی خود را با مردم کشورمان 

اعلم کرده و فریاد اعتراضمان به

 سرکوب مردم ایران را به گوش 

جهانیان برسانیم.

ما نیز همگام با ایرانیان داخل کشور 

خواهان موارد ذیل هستیم:

• ابطال نتایج انتخابات اخیر و به

رسمیت نشناختن احمدی نژاد بعنوان 

رئیس جمهور منتخب مردم ایران 

• برگزاری انتخابات آزاد 

 • آزادی تمام زندانیان سیاسی و
دستگیر

شدگان اخیر 

• احقاق حق قانونی  اعتراض و راهپیما

ئی مسالمت آمیز و پایان اعمال

سرکوب و خشونت علیه تظاهرکنندگان

هم میهن عزیز، ایران ما برای تمام

ایرانیان است، بنابراین خواهشمند است

در راستای حساسیت زدائی و

همبستگی با یگدیگر از آوردن هرگونه

نشان حزبی، سیاسی و مذهبی

خودداری فرمایید. 

برنامه: 



میخکوبم به هدف

بزن به بریده های دلم

به اسم دلم

به غربت دلم

متصلم به انتها

و بازماندگانی از من

از دروازه های دریا مراقبت می کنند

حتی اگر دریا

انتهای نامعلومی باشد از نجات

 

 خانه نبود کسی که چشمان تو
را داشته باشد

 به ماه بانو

 وقتی که عاشق می شوی
 خون میزند ازلبانم بیرون

بابک شاکر
 

 من اعرابی صحرای تو شدم

 خدا کند قبیله ات هنوز/ با نو 

 خارهای عرفات را به کعبه نداده باشند

خدا کند حجازچشمهایت رسیده باشد و

 رمضان اشکهای من

 

 به خدا اگر چادرنشین قبیله ات بودم

مردان راه رفته را بازمی گرداندی ؟

 بمیرم/ یا بهمان گوری که مرده ام 
 دراین بیابان اندامت

 اخر کجای این همه نفرین تو نشسته ام

کجای این همه توهم وتثلیث

 مجنون بودن هم شرف دارد

 وقتی که                                  
 یک عمر تورا نشانه بگیرند

 مردان                                   
!!! قبیله شلق

 

 نفرین به این قبیله

که شاعرانش دیوانه ترمی مانند

ومارهایش شبیه عاشقان بی سر

 

 به خدا باورکن مردمکانم شبیه تو شده
اند

ازسگان قبیله ات بپرس

 چوپان گرگهای گرسنه ام

 ودستانم را به خون خودم می ریزم

رای های دزدیده شده،  

دولتی بی مشروعیت سیاسی، 

مردمی مورد ستم و اهانت قرار گرفته، 

جوانانی زخمی و دستگیر و شکنجه شده،

خون هایی به زمین ریخته شده، 

قلم هایی شکسته،

روزنامه هایی بسته 

و فضای امنیتی و کودتاگونه  

". و بی اعتمادی تلخ و گسترده مردم

:ما اعلم می کنیم که

اکثریت جامعه ایران که این جانب میرحسین موسوی نیز یکی از آنان هستم مشروعیت "     -1

.         سیاسی دولت ایران  را نمی پذیریم

و از مردم جهان می خواهیم که همراه مردم ایران دولت غیر مشروع احمدی نژاد را به         " 

.        رسمیت  نشناسند

".  دولت غیر مشروع ایران هستیم ما خواستار جلوگیری از برخوردهای نظامی و امنیتی"     -2

و ازملت ها و  دولت های آزاد و سازمان های سیاسی و مدافعان حقوق بشر در جهان می           

         خواهیم تا با حمایت از مردم ایران مانع از ادامه کشتار، دستگیری و شکنجه مردمی شوند که

.               به خاطر رای دادن برای تعیین سرنوشت خویش  سرکوب می شوند

 

بازی امنیتی با بیماری که قادر به حرکت نیست

سعید حجاریان را کشته اند؟
روزنامه سبز از همگان می خواهد به شایعات دامن نزنند و 

تنها از هر طریق ممکن خواستار ملقات سعید حجاریان و
همه دستگیر شدگان با خانواده هایشان بشوند  

از محسن میردامادی، مصطفی تاج زاده و بهزاد نبوی هیچ خبری

.عیسی سحر خیز زیر شکنجه است. نیست

دهان می چرخد و هیچکس جوابی این پرسشی که از غروب دیروز دهان به" سعید حجاریان راکشته اند؟"

شایعه شهادت سعیدحجاریان توسط سعید مرتضوی و سعید عسگر وقتی شدت گرفت  که. برای آن ندارد

خانم دکتر مرصوصی ، همسر سعید حجاریان که خود از.  اجازه ملقات مجدد به همسرش داده نشد

درمصاحبه با زندانیان سیاسی دوران شاه است ، بعد از اولین  دیداری که یک هفته قبل باا و داشت 

.از وضعیت نگران کننده همسرش خبر داد" روز" روزنامه الکترونیکی 

دکتر تقی اسدی پزشک معالج سعیدحجاریان هم در نامه سرگشاده ای اعلم کرد جان بیمارش در خطر 

.است

سعید حجاریان که د ردوران محمدخاتمی توسط سعیدعسگر عضو بسیج ترور شد و به نحو معجزه آسائی

او تحت مراقبت های ویژه درمانی.  از مرگ نجات یافت، به تنهائی قادر به انجام امور شخصی خود نیست

. و داروئی قرار د ارد

 خرداد سعید حجاریان رابه زور از خانه بیرون کشیدند و باضرب و شتم و دشنام٢٢ماموران کودتای 

.و به همان زندان منتقل شد" دستگیر"در همان روز سعیدعسگر ضارب او هم . همراه خود بردند

وضعیت: "ارون رودز؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در مورد وضعیت سعید حجاریان گفت

و این بسیار بی رحمانه و غیر انسانی. جسمی حجاریان و سلمتی او قبل از بازداشت هم رو به بهبود نبود

."است که این افراد در بازداشت های بدون ارتباط با دنیای خارج نگهداری می شوند

موزیک زنده: 

گروه شنبه زاده 

سعید شنبه زاده هنرمند پر آوازه

بوشهری است که شهرتی جهانی

دارد.سعید بی واسطه و خالصانه روی

صحنه می رود، می چرخد، می جهد،

می خواند، ساز می زند و  تماشاگر را

بدون ادعا و توقع، اما نه بی هدف و

انگیزه،  درگیر می کند. انگیزه سعید

شنبه زاده  به گفته خود او، باز کردن

باب گفتگو بین انسانها از زبان مردمان

بی ادعای جنوب ایران از طریق

موسیقی و رقص است. این بار سعید

شنبه زاده به قلب هلند می آید تا همراه

با ایرانیان در هلند برای مردم ایران

موزیک بنوازد. 

شاهین نجفی: 

ترانه سرا و خواننده رپ، در ترانه های

شاهین نجفی، آمیزه ای از اعتراض به

حکومت مذهبی، فقر، زن ستیزی،

سانسور و اعتیاد را می توان دید. او

تلش می کند که عناصر شاعرانه و

ادبی و اصطلح های فلسفی و سیاسی

در ترانه هایش حضور داشته باشند. 

سخنرانان ایرانی و هلندی 

http://www.comite-

nedayeiran.blogspot.com /

Email :

comite.nedayeiran@gmail.co
m 

کمیته ندای ایران 

فرانسه - پاریس

صدای دانشجو خاموش نمی شود ده 

 تیر، دانشجویان۱٨سال بعد از 

مچنان بر لبه ی تیزِ  تیغ  ده  سال

، رخدادی۱٣۷٨ تیر سال ۱٨پیش، در 

در ایران به  وقوع پیوست که در آن

جنبش  دانشجویی ایران مورد حمله ی

وحشیانه ی دستگاه های  سرکوبگر

جمهوری اسلمی  واقع شد .

ده سال بعد، تقلب گسترده ی انتخاباتی

،  مسیر جدیدی ۱٣٨٨ خرداد ٢٢در 

را در جنبش  مدنی مردم و در تاریخ

اعتراض  به سرکوبگری در ایران که

در  آن همواره جنبش دانشجویی نقش

تعیین کننده ای داشته  است، باز نمود.

در ادامه ی مبارزه با جنبش  مدنی

مردم توسط دستگاه  های حکومتی، 



.... دیوانه ترازدیوانه ترین

 

ای کاش زیرهمین سنگها

 تمام زمان را به سمت تو می/ شبی 
 کشیدم

 کجای سیاهی این آفرینش: می پرسیدم 
 افتاده ام

 

 نرفتن من/ اخر این همه نجوای آمدن 
 عذابت نمی داد؟

 

 که شکنجه ام می کنی با/ نفرین به تو 
 بودن کنارقبیله ای که رفته است

 وچادرهای ازهم پاشیده

 بادیه های دفن شده

 دختران مدفون به آغوش غریبه

 

 بگو

 بگو من اعرابی صحرای تو شده ام

 احرام برتن

 پیاده روی خاک               

می روم تا چهاردیواری توهم خویش

 خانه نبود کسی که/ آنجا هم نبودی 
 چشمان تو را داشته باشد

....  کسی که چشمان تو را داشته باشد

 

 

به خانواده آقای حجاریان:«گفت" پارلمان نیوز"به  ، زهرا مجردی همسر محسن میردامادی روز گذشته 

."تحت نظر داشته باشیم) سعید حجاریان (فته اند باید  خانه امنی تهیه کنید که بتوانیم او را گ

طی تماسی که بنده با برادر آقای حجاریان:«مجردی در مورد جلسه خانواده حجاریان با مرتضوی گفت

داشتم، وی ضمن ابرازنارضایتی از این جلسه گفتند حرفهایی در این جلسه گفته شد که ما را نسبت به

وضعیت جسمانی آقای حجاریان نگران تر کرد و اکنون نمی دانیم از کدام مرجع باید پیگیر وضعیت

.»جسمانی او باشیم

وی با اشاره به وعده های داده شده از سوی برخی مسئولن به خانواده سعید حجاریان خاطر نشان

.»آقایان به قول های خود عمل نکردند و جواب روشنی به خانواده حجاریان نمی دهند:«کرد

.ساعتی بعد خبرگزاری امنیتی فارس از قول همسر سعیدحجاریان اعلم کرد که حال او خوب است

من، برادران، فرزندان و هیچ یک از:«،تاکید کرد اما دکتر مرصوصی با تکذیب خبر خبرگزاری فارس 

. اعضای خانواده آقای حجاریان ملقاتی با ایشان نداشته ایم و از وضعیت جسمانی او بی اطلع هستیم

.خانواده ایشان از وضعیت او بی اطلع است وهیچ کس حاضربه پاسخگویی به شایعات مطرح شده نیست

حتی وعده هایی که برای دیدار با حجاریان مطرح کرده بودند همه به دور از واقعیت بود و تاکنون ما

.»موفق به ملقات ایشان نشده ایم

سخن می گفت درخصوص برخی اخبار مبنی بر جلسه مشترک او با" پارلمان نیوز" خانم مرصوصی که با

به ما گفته بودند امکان ملقات با حجاریان را برای خانواده اش فراهم:«دادستان تهران ، توضیح داد

اطلعات ما در مورد وضعیت جسمانی همسرم در حد. می کنند ، اما این امر تاکنون محقق نشده است

.»شایعاتی است که در سایت ها منتشر می شود

داروهای آقای حجاریان چند روزی است که تمام شده که عدم پیگیری مسئولن:«وی خاطر نشان کرد

.»زندان برای تهیه داروها، بر نگرانی خانواده ایشان افزوده و برای ما نشانه خوشایندی نیست

بازی امنیتی
دستگاه امنیتی:" جمهوری اسلمی را دنبال کرده اند ، می گویند"اعتراف گیری" ناظرانی که پروژه های 

گسترش شایع کشته شده.  خرداد با مرد بیمارجنبش مدنی ایران دست به بازی امنیتی زده اند٢٢کودتاگران

سعید حجاریان و سپس تائیدبرسلمتی او، می تواند برای فضا سازی درشرایط شکنجه و تضعیف روحیه

."زندانیان مورد استفاده قرار بگیرد

که سایقه قتل حضور سعیدعسگر در زندان، فعالیت شبانه روزی سعید مرتضوی:" این ناظران معتقدند

. "زهرا کاظمی را هم دارد دلیل اصلی نگرانی هاست

 ارزیابی از همگان می خواهد به شایعات دامن نزنند و تنها از هر طریق ممکن روزنامه سبز بر اساس این

.خواستار ملقات سعید حجاریان و همه دستگیر شدگان با خانواده هایشان بشوند

 

بی خبری و شکنجه
 

.تن از افراد دستگیر شده هیچ خبری در دست نیست 3اخباررسیده حاکی است از 

هرا مجردی همسر محسن میردامادی زهرا مجردی در گفتگو با پارلمان نیوز، در مورد آخرین اطلع اوز

آقایان میردامادی، تاج زاده و نبوی تاکنون هیچ تماسی:«از وضعیت همسرش و سایر بازداشت شدگان گفت

.»با خانواده های خود نداشته اند و تماس سایر بازداشت شدگان نیز در حد یک تماس کوتاه بوده است

ساز مان های بین المللی حقوق بشر هم اعلم کرده اندنگران اعمال شکنجه شدید در موردعیسی سحر خیز

.ستنده

دانشگاه بار  دیگر جولنگاه 

 بار۷٨سرکوبگران شد.  فاجعه ی تیر 

 به وقوع پیوست.٨٨دیگر، در  خرداد 

نیروهای نظامی با وارد شدن  به حریم

خوابگاه دانشجویان و  تعرض وحشیانه

به آنها، تعدادی از یاران دبستانی را

کشتند، تعدادی را زخمی  کردند و باز

از کوی دانشگاه  صدای شکستن درها 

و پنجره  ها شنیده شد و باز صدای

تیر.  و البته باز صدای تیرماه، ماه 

اعتراض. هرساله در دانشگاه  های

ایران و همچنین در سایر  نقاط دنیا، 

 تیر را  برای زنده ۱٨ایرانیان روز 

نگاه داشتن خاطره  ی دانشجویان و 

بعنوان نقطه  ی عزیمت جنبش 

دانشجویی  ایران ، پاس می دارند.

امروزه  با توجه به موقعیت کنونی و

ظهور موج وسیع جنبش مدنی  و

مسالمت آمیز مردم در ایران  که بیش

از هر زمان دیگری  مورد تهاجم واقع

شده،  مسئولیت ما برای زنده نگاه 

داشتن این صدا از همیشه  بیشتر است.

کمیته  مستقل ضد سرکوب شهروندان

ایرانی، از  روشنفکران، دانشجویان،

فعالین جامعه ی مدنی و  تمامی

کسانی که دغدغه ی  آزادی بیان و

اندیشه را  دارند،  دعوت مینماید تا در

 ژوئیه،۹راهپیمایی  روز پنج شنبه 

  بعد از  ظهر از۶ ساعت  
میدانسوربون  به طرف  شهرداری

پاریس  شرکت کنند.

این گردهمایی، تلشی است  برای

ابراز همبستگی با  دانشجویانی که

مورد حمله  قرار گرفتند و اعلم 

حمایتی  است از جنبش اعتراضی

کنونی در ایران که در آن دیگر  نه

نها  صدای دانشجویان،  بلکه صدای

موجی  مردمی  شنیده می شود. کمیته

مستقل ضد سرکوب  شهروندان ایرانی

– پاریس

توجه : پلکاردها و شعارها به  وسیله

«کمیته مستقل ضد  سرکوب شهروندان

ایرانی»  تهیه می شود. از هم میهنان

گرامی می خواهیم برای حفظهمبستگی

و یکپارچگی  صفوفمان، از آوردن

  شعار و یا  پلکارد و هرگونه نشان
خودداری کنند. 
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میدان آزادی – خیابان آزادی – میدان انقلب

میدان صادقیه – ستارخان – میدان توحید – بزرگراه نواب – خیابان آزادی – میدان انقلب
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 اصفهانشهر 

میدان فرح آباد – خیابان وحید – خیابان بوستان ملت – سی و سه پل 

چهاراه دانشگاه – خیابان حکیم نظامی – خیابان بوستان ملت – سی و سه پل

دروازه شیراز – چهارباغ بال – سی و سه پل

فلکه فیض – خیابان میرفندرسکی – چهارباغ بال – سی و سه پل) – بسیج(فلکه فرودگاه 

فلکه بزرگمهر – فلکه خواجو – سی و سه پل

میدان احمدآباد – چهارراه شکرشکن – چهارراه نقاشی – فلکه خواجو – سی و سه پل

سبزه میدان – چهارراه شکرشکن – چهارراه نقاشی – فلکه خواجو – سی و سه پل

میدان نقش جهان – دروازه دولت – چهارباغ پایین – سی و سه پل

میدان وفایی – چهارراه دکتر بهشتی – چهارراه قصر – سی و سه پل

آذربایجان شرقی

تبریز خیابان اصلی راسته بازار و مقابل دانشگاه : 

میدان ستارخان – سه راه توکلی – چهارراه حقیقت – میدان شمس تبریزی – پل قاری

میدان انقلب – سه راه توکلی – چهارراه حقیقت – میدان شمس تبریزی – پل قاری

تقاطع خواجه رشید – پل قاری

چهرراه آبرسان – چهارراه منصور – سه راه خاقانی – میدان دانشسرا – پل قاری

چهارراه ارتش – چهارراه باغشمال – سه راه خاقانی – میدان دانشسرا – پل قاری

چهارراه حکیم نظامی – چهارراه شهناز – سه راه خاقانی – میدان دانشسرا – پل قاری

چهارراه لله – میدان قونقا – سه راه خاقانی – میدان دانشسرا – پل قاری

 میدان بهار – چهارراه بهار – میدان نماز – میدان دانشسرا – پل  نصف راه – میدان قونقا – سه راه خاقانی – میدان دانشسرا – پل قاری 
قاری

خیابان امام خمینی: ملکان /  خیابان امام خمینی  : مرند /  خیابان امام خمینی  : میانه / خیابان خواجه نصیر : مراغه 

خیابان امام خمینی: سراب /  خیابان ولیعصر  : جلفا /  خیابان گلشن راز  : شبستر /  خیابان امام خمینی  : هشترود 
خیابان شهید رجایی : اهر 

گرگان

میدان فخرالدین اسعد – فلکه کاخ – شالیکوبی



میدان شهرداری – فلکه کاخ – شالیکوبی

میدان سرخواجه – فلکه کاخ – شالیکوبی

خوزستان

اهواز

فلکه جوادالئمه – فلکه پاداد – چهارراه آبادان – چهارراه نادری

چهارراه زند – چهارراه نادری

خزعلیه – خیابان شریعتی – چهارراه نادری

میدان شهید افشاری – میدان شهدا – خیابان آزادگان – چهارراه نادری

فلکه ساعت – پل نادری – چهارراه نادری

  چهارراه آبادان – چهارراه نادری( ساکنان کیانپارس ، زیتون کارمندی ، شهرک نفت و حصیر آباد

خیابان امام خمینی: ایذه   /  خیابان ولیعصر: آبادان   /  خیابان امام خمینی: شوشتر   /  خیابان امام خمینی: دزفول 

خیابان آزادی: مسجد سلیمان   /  ناحیه صنعتی: ماهشهر   /  بهمن 22خیابان : قلعه تل   /  خیابان بهشتی: باغملک 

  : رامهرمز   /  خیابان امام خمینی: شادگان   /  خیابان عدالت: بهبهان   /  خیابان آزادی: گتوند   /  خیابان معلم: للی 

خیابان امام خمینی: اندیمشک   /  میدان هفت تیر: شوش   /  میدان آزادی

 

: آذربایجان غربی

ارومیه

 میدان خیام – خیابان خیام جنوبی – خیابان امام – میدان مرکزی

 میدان نه پله – خیابان سرداران – خیابان امام – فلکه مرکزی

دروازه شاهپور – میدان مرکزی

دروازه سویوغ بلغ – میدان مرکزی

میدان دریا – میدان مرکزی

ماکو ، خیابان امام - خیابان شهید علمی: نقده   - خیابان امام: سلماس   -  خیابان جمهوری اسلمی: مهاباد 

میدان فرمانداری: بوکان 

 

یزد

خیابان امام خمینی: میبد   /  خیابان وحشی بافقی: بافق   /  میدان امام خمینی: طبس  

 میدان امام: اردکان   /  میدان امام: تفت   /  میدان شهدا: اردکان   /  بلوار هفتم تیر: مهریز 

 خیابان پرفسور حسابی :یزد

چهارراه یزدباف – چهارراه فرهنگیان – میدان بعثت – میدان امیرچخماق

نصر آباد – چهارراه دولت آباد – میدان بعثت – میدان امیرچخماق 

میدان باغ ملی – میدان بهشتی – میدان امیرچخماق

میدان خاتمی – خیابان مهدی – خیابان امام – میدان امیرچخماق



میدان مارکار – بلوار بسیج – خیابان سلمان فارسی – میدان امیرچخماق 

گیلن 

خیابان امام: هشتپر   /  خیابان امام: رودسر   /  خیابان امام: کیاشهر   /  میدان امام: لهیجان   /  میدان امام: انزلی 

میدان مرکزی شهر: فومن   /  مقابل اداره آموزش و پرورش: آستارا 

رشت

میدان لکانی – چهارراه میکاییل – سه راه حاجی آباد

میدان فرهنگ – چهارراه میکاییل – سه راه حاجی آباد

روبروی اداره ثبت – سه راه حاجی آباد

لب آب – میدان صیقلن – سه راه حاجی آباد

میدان گلسار – سه راه تختی – میدان صیقلن – سه راه حاجی آباد 

پیچ سعدی – میدان شهرداری – میدان صیقلن – سه راه حاجی آباد 

سبزه میدان – میدان شهرداری –میدان صیقلن – سه راه حاجی آباد 

خیابان منظریه و میدان گلسار

 

بندرعباس

بازار ماهی – بولوار ساحلی – ستاره جنوب

سه راه دلگشا – بولوار ساحلی – ستاره جنوب 

میدان قدس – فلکه برق – بولوار ساحلی – ستاره جنوب

میدان شرسعتی – میدان شاه حسنی – بولوار ساحلی – ستاره جنوب

مقابل شهرداری: رباط کریم  / میدان شهرری: ری  / میدان اصلی ورامین: ورامین   /  خیابان باغ فیض: اسلمشهر  

/  پیشوا خیابان شریعتی  بلوار امام خمینی: لواسانات /  میدان امام: فیروزکوه /  خیابان ولیعصر: شهریار 

میدان قدس: شهر قدس  /  پاکدشت خیابان شهید قمی/  خیابان امت: هشتگرد /  قرچک ابتدای خیابان محمدآباد

کرج خیابان اصلی گوهردشت/  نظرآباد میدان شهدا /  دماوند بلوار خامنه ای /  بلوار رسول اکرم: ملرد 

 

 اردبیل

خیابان امام: پارس آباد  /  خیابان امام: مشکین شهر  /  خیابان امام: خلخال  /   مقابل استانداری: اردبیل

خیابان امام: کوثر  /  مقابل آب گرم گاومیش گلی: سرعین  /   خیابان امام: گرمی  /  خیابان امام: بیله سوار

خیابان امام: نمین  /   خیابان امام: نیر

 ایلم

    ایوان خیابان امام    دره شهر خیابان امام خمینی    آبدانان خیابان طالقانی   ایلم خیابان مسجد جامع

بوشهر خیابان طالقانی: بوشهر 

 



چهارمحال و بختیاری

بروجن میدان امام حسین  /   لردگان خیابان چشمه برم   /   فارسان خیابان شهید بهشتی  /  شهرکرد میدان انقلب

شلمزار خیابان رسالت  /  کوهرنگ خیابان مرکزی

 

خراسان جنوبی

 خیابان کاشفی: سبزوار   /  مشهد پارک ملت و میدان احمدآباد: خراسان رضوی  /   بیرجند خیابان مدرس

میدان بسیج: چناران   /  میدان مرکزی: بردسکن   / میدان ایران: نیشابور /   میدان توحید: قوچان 

میدان مرکزی: سرخس /  میدان امام رضا: فریمان /  میدان خاتم النبیا: خاف   /  میدان مرکزی: تربت جام 

خیابان بهشتی: بجستان   /  میدان شهرداری: میدان امام ، رشتخوار : گناباد  /   میدان مرکزی: تایباد 

میدان : کاشمر     /  میدان امام خمینی: شاندیز و طرقبه   /  میدان گلها: درگز   /  میدان مسجد جامع: تربت حیدریه 

مرکزی

  

خراسان شمالی

خیابان ولیعصر: ایور   /  خیابان ولیعصر: گرمه   /  خیابان شهید بهشتی: جاجرم   /  بجنورد چهارراه مخابرات

 خیابان شهید بهشتی: آشخانه   /  خیابان شهید موفق: فاروج   /  خیابان معلم: اسفراین 

  

زنجان 

خیابان سعدی : زنجان

 

سمنان

  میدان امام: دامغان   /  میدان سعدی: سمنان   /  بهمن 22خیابان : شاهرود   /  میدان امام: گرمسار 

 

کردستان

خیابان : خیابان امام ، مریوان : بانه   /  خیابان امام : دیواندره  /  خیابان جمهوری: سقز   /  خیابان ششم بهمن :سنندج

میدان اصلی: بیجار   /  رجایی

 

کرمان

خیابان امام خمینی: ماهان   /  بلوار دکتر صادقی: سرجان   /  خیابان شهدا: رفسنجان   /  میدان بسیج: کرمان 

خیابان امام  خمینی: بم   /  میدان آزادی: جیرفت   /  میدان بسیج: زرند   /  خیابان امام خمینی: بافت   /  بلوار بهشتی:  هنوج 

کرمانشاه  

میدان مرکزی: دهدشت   /  میدان امام : کنگاور  /  کرمانشاه خیابان طالقانی و شش بهمن و میدان فرهنگیان

میدان مرکزی: صحنه

 



کهکیلویه و بویراحمد

خیابان شهید بلدیان: گچساران  خیابان استاد لنده میدان مرکزی شهر :یاسوج

  

مازندران

مقابل دانشگاه صنعتی نوشیروانی: بابل   /  چالوس خیابان رادیو دریا /   وسط خیابان انقلب آخر خیابان قارن :ساری

  /  میدان طالقانی: قائمشهر   /  خیابان رجایی: بابلسر   /  میدان همافران: نوشهر   /  خیابان امام رضا: آمل 

خیابان مطهری: رامسر   /  بلوار جمهوری: تنکابن   /  پارک بوستان سرو: بهشهر   /  میدان شهدا: سوادکوه 

چهارراه امام: نکا 

 

ترکمن صحرا

  خیابان باهنر: آق قل   /  فلکه مرکزی: گنبد کاووس   /  گرگان فلکه کاخ: گلستان   /  خیابان امام: سوق 

خیابان آزادی: بندر ترکمن   /  خیابان امام: بندرگز   /  خیابان امام: کردکوی   /  میدان مرکزی: آزادشهر 

 خیابان امام خمینی: علی آباد 

قم 

قم خیابان ارم

لرستان  

  /  خیابان شهدا: بروجرد   /  متری 60بلوار : دورود   / خرم آباد خیابان خرم رود و فرمانداری

خیابان امام: پلدختر   /  خیابان امام: نورآباد   /  فردوسی  خیابان : کوهدشت 

 

همدان

  چهارراه خیام: ملیر   /  خیابان شهدا: تویسرکان   /  میدان ابوذر: نهاوند   /  میدان بوعلی : همدان

هرمزگان 

میدان امام: حاجی آباد   /  بهمن 22بلوار : قشم   /  خیابان سنایی: کیش   /  بندرعباس روبروی مجتمع ستاره جنوب

خیابان شهید امینی : میناب

 سیستان و بلوچستان

 خیابان : خاش   /  خیابان ولیت: ایرانشهر   /  خیابان فردوسی: زابل   /  بلوار امام: چابهار   /  خیابان آزادی :زاهدان

امام

قزوین مقابل استانداری:  ینقزو


