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  گیرم کھ می زنید،
      گیرم کھ می کشید،

  !با رویش ناگزیر جوانھ ھا چھ می کنید؟
  

این جزوه را تقدیم می کنیم پیش از ھمھ، بھ مادران و افراد خانواده یاران 
بھ کسانی کھ با بار سنگین اندوه، . جانباختھ در خیزش نوین مردم ایران

موشی ناپذیر خشم در دل، فریاد بھ کسانی کھ با شعلھ خا. استوار ایستاده اند
 .آزادی سر می دھند و از افشای رژیم استثمار و ستم و جنایت باز نمی ایستند

 سال کھ از حاکمیت ارتجاعی مذھبی در ایران می گذرد، تعداد ٣٠طی بیش از 
تعداد . بیشماری از فرزندان مبارز و آگاه مردم بھ دست رژیم بھ قتل رسیده اند

و ھمھ این جنایات برای  دان و شکنجھ را بھ جان خریده اند؛بسیار بیشتری زن
این انجام شده کھ موجودیت و منافع کل جمھوری اسالمی، فارغ از این یا آن 

 ١٣۶٧ این جنایات، قتل عام زندانیان سیاسی در سال جاو. جناح، حفظ شود
سال پیش ریختھ شد، بھ رود خون ھای  ٢١اینک خون ھای پاکی کھ . بود

اینک، خشم و نفرتی کھ سال بھ سال روی ھم .  امروز پیوستھ استجوان
. انباشتھ شده، می رود تا بھ یک انفجار عظیم سیاسی و اجتماعی منجر شود

 و خواستھ باشد تا این بار آگاھانھ، و بر مبنای یک دورنمای روشن و اھداف
  . ھای مشخص، پیشرو و نوین، راه پیروزی را بپیماییم

الش کرده ایم نام، برخی مشخصات و تصویر گروھی از دراین جزوه ت 
دختران و پسران را کھ بھ دست مزدوران جمھوری اسالمی در خیابان ھا یا در 

این اطالعات، حاصل کار شمار . شکنجھ گاه ھا کشتھ شده اند را گردآوری کنیم
زیادی از افراد شناختھ و ناشناختھ است کھ طی دو ماه اخیر، ھر خبری در 

   .د جانباختگان را بھ سایت ھا و وبالگ ھای مختلف رسانده اندمور
از  سفانھ ابعاد جنایت گسترده ترأمت. بدون شک این لیست کامل نیست

اینھاست و در جریان تحوالت جاری، ما با صدھا مورد از ناپدید شدگان 
ھمینجا از ھمھ کسانی کھ این جزوه را در دست دارند می خواھیم کھ . روبروییم

رگونھ اطالعات تکمیلی در مورد جانباختگان این لیست، و نیز در مورد سایر ھ
یــــاران بھ خـــون خفتھ مان کھ ھنوز نام و نشانی از آنان منتشر نشده را در 

 در این مورد را بھ شما می توانید اطالعات خود. اختیار ھمگان قرار دھند
  :میل کنیدنشانی زیر ای

Bazr١٣٨٤@gmail.com  
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  !نگونش کنیمسر
  

  !ھمرزمانت را دریاب
 ایستاده ای بھ انتظار نوبت؟

  !نھ
  !پس ھمرزمانت را دریاب

  نمی خواھیم اینگونھ زندگی کنیم
  ما رویای زندگی بھتر را در سر داریم

  !ھمھ بشنوید
  حقایق نھفتھ در گفتھ ھایمان را

  !روز شورش: امروز روز ماست
  تصمیم گرفتھ ایم

  ر سربا رویای زندگی  بھتر د
....  

  زندگی نو دیگر آغاز شده
  پس کنار ننشین

  ھم رزمانت را دریاب
....  

 ایستاده ای بھ انتظار نوبت؟
  !نھ

  کنی؟ داری فکر چھ می
  با رویای زندگی  بھتر درسر

  !دانی کھ تنھا نیستی می
  شویم در این راه و پشتیبانت می/ شنویم صدایت ما می

  !روز مبارزه: امروز روز ماست
  !ت را دریابھم رزمان

....  
  ھیچ  چیز بدست نخواھی آورد/ اگر از مرگ بھراسی 

  !ھیچ چیز بدست نخواھی آورد/سبک،سنگین کنی / اگر کنار بنشینی
  !تصمیم بگیر

  !ھم رزمانت را دریاب
  شویم در این راه و پشتیبانت می/ شنویم صدایت ما می

  !تکانش دادیم: امروز روز ماست
....  

   نوبت؟ایستاده ای بھ انتظار
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  !نھ
  پس کنار منشین

  حساب چھ را می کنی؟
  ! نظامروز دگرگونی: امروز روز ماست

  پس ھمرزمانت را دریاب
  این دنیای ماست

!تصمیم بگیر ھمان باشی کھ می توانی باشی  
!می توانیم سرنگونش کنیم  

!آزادی را مزه کن  
  !روز شورش: امروز روز ماست 

  ھ نشان بدهخشمت را بھ استبداد، بھ ستم، بھ خراف
  !چنانکھ دنیا را بلرزاند

روز مبارزه! امروز روز ماست  
!می رویم تا سرنگونش کنیم  باید سرنگونش کنیم  

 کار ما اشتباه نیست
 بھ ھیچ وجھ

می رویم کھ در ھم شکنیم/ پس می رویم کھ تغییرش دھیم  
درھمھ جا/ باید سرنگونش کنیم   

!روز آزادی، روز پیروزی/ امروز روز ماست  
  

**********************  
  
  
  

 !است  زخمی کھ تنھا مرھمش سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی 
   سال وظیفھ  ٣٠مجازات آمران و عامالن کشتارھا در این 

  !تخطی ناپذیر مبارزین بخصوص مبارزین نسل جوان است
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  :نداآقاسلطان
 در  )تھران  در١٣٨٨د  خردا٣٠ - تھران   در١٣۶١بھمن (دانشجوی رشتھ فلسفھ،  سالھ، ٢٧

 ١٣٨٨ خرداد ٣٠ در روز شنبھ ١٣٨٨ خرداد ٢٢جریان اعتراضات مردمی بھ نتایج انتخابات 
خیابان کارگر شمالی، تقاطع خیابان شھید صالحی و (ٔدر محلھ امیر آباد تھران ) ٢٠٠٩ ژوئن ٢٠(

ان و در ایران، در خارج از ایر» ندا«.  کشتھ شد بھ قلبشگلولھابت  اصبھ ضرب) ٔکوچھ خسروی
بعنوان سمبل ندای اعتراض ایرانیان و ندای آزادی خواھی ایرانیان و سمبل صدای اعتراض 

   .شود دمکراسی خواھان در این اعتراضات شناختھ می
   ٣٢ شماره ۴١ ردیف ٢۵٧بھشت زھرا قطعھ : محل دفن

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :َسھراب اعرابی  
جریان خیزش  آماده براى امتحان كنكور در سال آخر دبیرستان و ؛ سالھ١٩سھراب اعرابى  

بعد از پیگیریھاى .  خرداد بازداشت و بھ مكان نامعلومى منتقل مى شود٣٠  روز شنبھانقالبی در
مادر این . پى در پى خانواده بخصوص مادرش متوجھ مى شوند كھ وى در زندان اوین است

نقالب ھر روز بعد از ظھر منتظر  تیر با گذاشتن كفالت در دادگاه ا١۶جوان در روز سھ شنبھ 
 ولى ،آزادى فرزندش بود، با وجود این كھ این مادر مى دانست كھ فرزندش در زندان اوین است

این مادر عكسى از فرزندش تھیھ كرده  .خیلى نگران بود و مى گفت مى ترسم بچھ ام را بكشند
 از آنھا مى پرسید كھ آیا او بود و بھ ھر زندانى كھ آزاد مى شد عكس عزیزش را نشان مى داد و

را مى شناسند و یا در زندان دیده اند؟ او مى گفت بھ ھر كجا و ھر كسى مراجعھ مى كنم جواب 
این مادر كارش از صبح تا شب جلو زندان ماندن . شود گویند صبر كن آزاد می نمى دھند و می

 اعرابى در زندان شده بود تا اینكھ یك دفعھ از طرف قاضى مرتضوى خبر آمد كھ سھراب
 درگذشت وى پس .خانواده اش را خبر كنید تا جنازه فرزندشان را تحویل بگیرند. درگذشتھ است

  . روز سرگردانى بھ مادرش اعالم شد٢٦از 
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  :)١٣٨٨ خرداد ٣٠ - ١٣۶٨(اشکان سھرابی 

ی جوانی بود کھ در جریان اعتراضات مردم دانشجوی رشتھ آی تی دانشگاه قزوین، سالھ، ١٨
 تقاطع رودکی و  در١٣٨٨ خرداد ٣٠ در روز شنبھ ١٣٨٨ خرداد ٢٢بھ نتایج انتخابات 

 بھشت زھرا ردیف ٢۵٧قطعھ :  محل دفن.اش درگذشت بر اثر اصابت سھ گلولھ بھ سینھ سرسبیل
  : است ٔخواھر اشکان درباره ماجرای قتل و آخرین دیدار با برادرش چنین گفتھ -١٩ شماره ۵٠

بھ ما گفت مردم در . اشکان تازه از باشگاه برگشتھ بود. درم در منزل بودیممن بھ ھمراه ما
  گفت کھ با زحمت بھ منزل رسیده.  است ھا در حال تظاھرات ھستند و ھمھ جا آتش گرفتھ خیابان

مادرم . کنند اند و مردم را متفرق می ھای اطراف را بستھ ٔاست و نیروھای گارد ویژه ھمھ خیابان
من ھم تمام تالشم را کردم کھ حواس . برگشتن اشکان بھ خیابان شوم  کھ مانع ازاز من خواست

. شد لحظھ بیشتر می ھای خیابان ما ھر  اما شلوغی،اشکان را بھ مسائلی غیر از خیابان بکشانم
شنیدیم و صدای تیراندازی  صدای شعارھای مختلفی را می. بردند ھا و منازل پناه می مردم بھ کوچھ

اما او آخرین . از اشکان خواستم کھ بھ خیابان نرود. آور ھمھ جا را گرفتھ بود ز اشگو بوی گا
  ».گردم نگران نباش، بر می«: حرفش را بھ من زد و از خانھ خارج شد

  
  

  
  :)١٣٨٨ -  ١٣۶٠(ترانھ موسوی 

ترانھ موسوی، دختر جوانی کھ در تجمع مسجد قبا توسط نیروھای لباس شخصی و بسیجی  
  .شده بودبازداشت 

  .  پس از چند ھفتھ بی خبری سرانجام پیدا شد
ترانھ جز جسد سوختھ ای در حوالی قزوین چیزی باقی نمانده است و نیروی انتظامی خانواده  از

ترانھ موسوی بنا بر شھادت چند بازداشتی . او را با تھدید و ارعاب وادار بھ سکوت کرده اند
نیروی بسیجی پس از آن . در حین بازجویی دیده شده استدیگر، آخرین بار در مقر پایگاه بسیج 

ترانھ موسوی . این دختر جوان را از دیگر بازداشتیان جدا کردند و بھ او تجاوز جنسی کردند
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بر اثر . چندین بار و توسط چندین بسیجی بھ وحشیانھ ترین شکل ممکن مورد تجاوز قرار گرفت
بسیجیان کھ دیدند کار بھ جای باریک کشیده . شدت جراحات وارده بھ رحم و مھبل بیھوش شد

 بھ این امید کھ پارگی رحم و مھبل ،است بدن نیمھ جان او را بھ بیمارستان امام خمینی کرج بردند
در بیمارستان اما با معاینھ پزشک معلوم می . و مقعد او را بھ سانحھ تصادف رانندگی نسبت دھند

نیروھای بسیجی کھ . دف بلکھ تجاوز جنسی بوده استشود کھ علت جراحات وارده نھ سانحھ تصا
بھ شدت سراسیمھ و نگران شده بودند با مشورت و ھماھنگی مقامات باالتر خود پیکر نیمھ جان و 
بیھوش ترانھ را از بیمارستان خارج می کنند و بھ کلیھ پرسنل بیمارستان دستور اکید می دھند در 

 ترانھ ،پرستاری کھ نمی خواھد نامش فاش شود اما. کننداین باره سکوت کنند و با احدی صحبت ن
نیروھای بسیجی او را بھ یکی از بیابانھای خلوت اطراف قزوین می . موسوی را شناسایی می کند

 بھ او تجاوز می کنند و بعد بر روی تن نیمھ جانش َادر ھمان حال کھ بی ھوش بوده مجدد .برند
بھ امید اینکھ کلیھ آثار و نشانھ ھای تجاوز را از بین . بنزین ریختھ و او را بھ آتش می کشند

   .ببرند
  
  

  
  :کیانوش آسا

 در دانشگاه علم پتروشیمیمتولد کرمانشاه، دانشجوی ترم چھارم کارشناسی ارشد رشتھ مھندسی 
 در میدان آزادی ١٣٨٨ خرداد ٢۵او در جریان تظاھرات روز دوشنبھ . و صنعت ایران بود

اش شناسایی  ٔ در سردخانھ پزشکی قانونی توسط خانواده١٣٨٨ تیر ماه ٣و روز تھران ناپدید شد 
اما براحتی دست .  بھ پھلویش زخمی شد گلولھیکآسا در اثر اصابت بھ گفتھ شاھدان کیانوش  .شد

او را از محل دور و با آمبوالنس بھ بیمارستان منتقل . و پا و پردن و حتی سرش را تکان می داد
 روز پس از ٤ تیر ماه جسدش را شناسایی کردند در حالیکھ جسد او ٣واده اش روز خان. می کنند

 خرداد ماه و عالوه بر جای گلولھ ٢٩ یعنی روز زخمی شدنش بھ پزشکی قانونی منتقل شده بود
 درصد احتمال مرگش اصابت ٩٠در کمرش، یک گلولھ ھم وارد گردنش شده بود کھ بھ احتمال 

مراسمی . پیکر کیانوش در شھر کرمانشاه بھ خاک سپرده شد ! ھ پھلویشگلولھ بھ گردنش بوده ن
 تیر با وجود تھدید گسترده ٧بھ مناسبت یادبود این جان باختھ در دانشگاه  علم و صنعت ایران در 
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از طرف خود و ) کامران آسا(برادر وی  .مسئوالن دانشگاه و وزارت اطالعات برگزار شد
 . یچگونھ دلجویی از طرف دولت را نمی خواھیمخانواده اش اعالم کرد کھ ھ

  
  

  
  :)١٣٨٨تیر  – ١٣۶١تیر (یعقوب بروایھ   

دانشجوی کارشناسی ارشد رشتھ تئاتر در دانشکده ھنر ومعماری دانشگاه تھران، روز چھارم تیر 
ماه توسط نیروھای بسیج از بام مسجد لوالگر مورد اصابت گلولھ قرار گرفت، از ناحیھ سر 

د و بالفاصلھ توسط دوستانش بھ بیمارستان لقمان انتقال یافت اما بھ رغم تالش پزشکان مجروح ش
یعقوب بروایھ فرزند دوم یک . برای جان وی، در نھایت دچار مرگ مغزی شد و بھ شھادت رسید

 سال ٢٧ بوده و در ھنگام مرگ تنھا ١٣۶١وی متولد تیرماه . خانواده پنج نفری و اھل اھواز بود
بھ نوشتھ برخی سایت ھای خبری یعقوب بروایھ کھ در کنترل کامل مامورین تحت  .سن داشت

او تنھا دقایقی پیش از مرگ چشم گشود، . مداوا قرار داشت، از این حادثھ جان سالم بھ در نبرد
. و چشم فروبست... مادر من برای آزادی کشتھ شدم: دستان مادرش را گرفت و زیر لب گفت

ن امنیتی پیکر بی جان یعقوب را تحویل گرفتند و بھ محل نامعلومی بردند و موراأشود م گفتھ می
.  ساعت بھ خانواده او اطالع دادند جسد یعقوب بھ خاک سپرده شده است٤٨سرانجام بعد از 

موران از خانواده او تعھد گرفتھ اند کھ از ھرگونھ اطالع رسانی و برگزاری مراسم برای او أم
  .خودداری کنند

  
  
   

  
  

  
  
  
  :محمد کامرانی  

ھای پس از انتخابات ریاست جمھوری ایران در سال  آرامی ای بود کھ در جریان نا  سالھ١٨جوان 
 تیر در نزدیکی میدان ولیعصر تھران دستگیر شد و بھ بازداشتگاه کھریزک ١٨ در روز ١٣٨٨

وده و سراسر بدنش  نیمھ جان بَطبق گفتھ خانواده وی، محمد را در حالیکھ تقریبا. انتقال یافت
با تالش  . تا امکان فرار نداشتھ باشد،عالئم باتوم و شکنجھ بوده بھ تخت بیمارستان بستھ بودند

خانواده باالخره می توانند محمد را از بیمارستان لقمان مرخص و بالفاصلھ بھ بیمارستان مھر 



  

 ١٠ 

 تمام بدن َونت تقریبافھ ع اما در آنجا پزشکان متخصص می گویند با توجھ بھ اینک.منتقل می کنند
  تیر جان می٢۵ ساعت در تاریخ ٣ر بھبود نیست و محمد ظرف کمتر ازگرفتھ امیدی د را فرا

   .بازد
  
  

  
  
  
  
  
  
  :مھدی کرمی  

. شدگان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمھوری دھم در ایران است یکی از کشتھ سالھ، ١٧
 خرداد، بر اثر ٢٥انی تھران در عصر روز دوشنبھ، وی در تقاطع خیابان جنت آباد و خیابان کاش

پیکر . با باتوم سرش لھ شده و با چاقو گلویش بریده شده است(. اصابت گلولھ بھ گلویش، کشتھ شد
  .)او در سردخانھ بیمارستان پیامبر واقع در بلوار اشرفی اصفھانی بوده است

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  :مصطفی غنیان
کھ در جریان حملھ نیروھای اھل مشھد نشگاه تھران دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دا

پیکر وى روز  .مشھد: محل دفن.  کشتھ شد١٣٨٨ خرداد ٢۵پلیس و سپاه بھ کوی دانشگاه در 
  . خرداد تحت تدابیر شدید امنیتی در حرم امام رضا بھ خاک سپرده شده است٢٨

  
  

  
  
  
  
  
  

  :بھمن جنابی
وی بھ گواه شاھدان توسط نیروھای لباس . فاژ سالھ، شاغل در مغازه نصب و تعمیرات شو٢٠

  .      شخصی در حین تظاھرات علیھ جمھوری اسالمی بھ ضرب گلولھ بھ قتل رسید



  

 ١١ 

  
  
  
  
  
  

  :آبادی االمینی نجف محسن روح
ٔجمھوری دوره دھم است کھ در زندان اوین  یکی از کشتھ شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست  

 کھ دانشجوی انصرافی رشتھ کامپیوتر دانشگاه تھران بود در تجمع روز االمینی روح .بھ قتل رسید
. اش تحویل داده شد اش بھ خانواده  مرداد جنازه١ تیر دستگیر و بھ زندان اوین منتقل شد و در ١٨

االمینی، رئیس انستیتو پاستور ایران، عضو جمعیت ایثارگران انقالب  وی فرزند عبدالحسین روح
  .نتخاباتی محسن رضایی بوداسالمی و مشاور ا

  
                   

  
  
  
  
  
  
  

  :میثم عبادی
بود کھ در جریان اعتراضات پس از انتخابات دھم و شاگرد فرش فروشی ای   سالھ١٧نوجوان  

 از ناحیھ شکم مورد اصابت گلولھ تھران صادقیھ خرداد در میدان ٢٣ریاست جمھوری در روز 
  . زیاد در خیابان جان باختقرار گرفت و بعلت خونریزی بسیار

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  :زاده مسعود ھاشم

 خرداد ٣٠ٔجمھوری دوره دھم است کھ در  شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست یکی از کشتھ
وی در اثر اصابت . ٔبھ ضرب گلولھ نیروھای حکومتی، جان باختدر خیابان شادمان  ١٣٨٨



  

 ١٢ 

. ونریزی داخلی و خارجی شدید جان سپردگلولھ بھ قلب و سوراخ کردن ریھ، پارگی ریھ و خ
ٔبھ گفتھ برادر مسعود، وی در . ٔ سالھ و دارای دیپلم رشتھ علوم تجربی بود٢٧زاده  مسعود ھاشم

شمال : محل دفن .نواخت  سال بود کھ سنتور می٩کرد و  ٔزمینھ موسیقی و طراحی فعالیت می
  ایران

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  : امیر جوادی فر
 تیر ماه در ١٨ مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد واحد قزوین، کھ در روز  دانشجوی١٣۶٣متولد 

آذر بعد از ضرب و شتم توسط نیروھای امنیتی و لباس شخصی بھ شدت مجروح و بھ ١۶خیابان 
بعد از یک ساعت در حالی کھ خانواده اش ھنوز نگران سالمتی و . بیمارستان منتقل شده بود

 مرداد بھ خانواده اش اطالع داده شد کھ برای ٣صبح  . منتقل شدبھبود او بودند بھ نقطھ نامعلومی
ھنگام  گفتھ می شود وی .شناسایی و تحویل جسدش بھ پزشکی قانونی کھریزک مراجعھ کنند

جابھ جایى از كھریزك بھ اوین، در درون ون دچار تشنج شده و درگذشتھ است، ھمچنین  
  .  را از دست مى دھدبر اثر ضربات وارده بھ سر و صورت بینایى خود

  
  
  

  
  :)، تھران١٣٨٨ خرداد ٢۵، مرگ ١٣۶٢ٔزاده  (ناصر امیرنژاد

فضا بود کھ در جریان  - دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تھران در رشتھ ھوا
در ابتدای خیابان محمد علی جناح در تیراندازی از (راھپیمایی مردم تھران در میدان آزادی 

 در یاسوج ١٣٨٨ خرداد ٢٩ پیکر این دانشجو در . کشتھ شد١٣٨٨ خرداد ٢۵در ) ن بسیجساختما
  .ع و بھ خاک سپرده شدیتشی
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  :حسین طھماسبی
 خرداد ماه در خیابان ٢۵ سالھ می باشد كھ در جریان تجمعات اعتراضی روز دوشنبھ ٢۵جوان 

ھ دولت قرار گرفتھ و در اثر ضربات نوبھار كرمانشاه مورد حملھ ی مأموران مسلح وابستھ ب
حسین طھماسبی بر اثر ضربات متعدد باتوم و اصابت این ضربات بھ . وارده بھ قتل رسیده است

حسین بھ ھیچیک از کاندیداھا رأی نداده . سر توسط نیروھای انتظامی جمھوری اسالمی کشتھ شد
 یکی از .ی بھ خیابان آمده بود استبداد جمھوری اسالمبود و آن روز برای اعتراض بھ خفقان و

  .دوستان حسین می گوید صدھا تن از مردم از نزدیک شاھد مرگ وی بودند
  
  
  
   

  
  
  
  
  

  :نعیم آبادیاحمد 
پیکر او را    عاشورا در میدان آزادی بھ ضرب گلولھ بھ قتل رسید١١٧ردان ُاو توسط قاتالن گ

  . خرداد بھ خانواده اش تحویل دادند٣١روز 
  
  
  
  
  
  
  
  
  :داوود صدری  

در محل  خرداد در جریان تظاھرات میلیونی مردم تھران ٢۵روز کسبھ محلھ سلسبیل،  ؛ سالھ٢٧
 خرداد خانواده ٣١روز شنبھ . شود تیر خورده و بھ بیمارستان امام علی منتقل میمسجد لوالگر 
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روز . ھ استشوند فرزندشان درگذشت  بھ بیمارستان رفتھ کھ مطلع می،د بھ خانھوبرای آوردن داو
گزارش شده کھ مقامات جمھوری . شود ن میف تیر در قبرستان بھشت شھدای مالرد د١یکشنبھ 
د و میلیون ھم بابت تحویل جنازه از خانواده داو۶ ھزار تومن بابت پول تیر و ٣۵٠اسالمی 

 کھ ود توصیھ کرده اندوھمچنین گزارشات حاکی از آن بوده کھ بھ خانواده دا. درخواست کرده اند
  . بسیجی بوده و توسط مردم بھ قتل رسیده استاود ناعالم کن

  
  

  
  
  
  
  
  
   

  :سعید عباسی فرگلچی
 یکی دیگر از ،، مجرد)سرسبیل( سالھ، فروشنده کیف و کفش، کسبھ ساکن خیابان رودکی ٢۴

 خیابان رودکی  خرداد،٣٠ تاریخ سعید در. جان باختگان اعتراضات روز شنبھ در تھران است
وی . وستان سعدی مقابل بانک پاسارگاد مورد اصابت گلولھ قرار گرفتھ، جان می سپاردتقاطع ب

  .کارگر کفش آرام در خیابان رودکی جنوب خیابان دامپزشکی بوده است
  
  
  

  
  
  
  
  

  :اجربھزاد مھ
 خانواده .بازداشت شده بود، بھ شھادت رسیده است  خرداد٢۵از دستگیرشدگانی کھ در تجمع روز 

  .سردخانھ کھریزک شناسایی کردند  روز بی خبری روز گذشتھ جسد وی را در٤۶ وی پس از
ان بھ دنبال نشانی بھزاد بھ دادگاه انقالب، زند  سال داشتھ و طی این مدت اقوام او٤٧بھزاد مھاجر 

اما مسئولین از ارائھ پاسخ مشخص بھ آنھا خودداری می  اوین و مراکز قضایی مراجعھ کردند،
 روز آزار و اذیت این خانواده، ٤٧امیرکبیر روز گذشتھ و پس از  بھ گزارش خبرنامھ. کردند

  .خواھر وی نشان داده شده است جسد بھزاد مھاجر بھ
خردادماه تحویل پزشکی قانونی شده است اما تا  ٣١خانواده مھاجر تأکید کردند جسد بھزاد روز 

بھ . خبری بھ این خانواده سرگردان داده نشده است دیروز شنبھ در خصوص کشتھ شدن فرزندشان
 ٢٠٨جسد وی در قطعھ  .گلولھ در سینھ اش درگذشتھ است نظر می رسد وی بر اثر اصابت

  .خاک شد بھشت زھرا
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  :سجاد قائد رحمتی
 کشتھ شدگان اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمھوری دھم در ایران است کھ یکی از

 استان لرستان بود و بھ ھمراه خانواده اش دشھرستان دوروسجاد اھل  .در خیابان آزادی کشتھ شد
  .در تابستان بھ علت فقر خانواده بھ تھران برای کار رفتھ بود .در این شھر زندگی می کرد

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  :رمضانیرامین 
در درگیری ھای روزھای پس از انتخابات، . خیابان شھرآرا:  ـ محل سکونت١٣۵٨متولد سال  

ر بستھ یک بانک چھره رامین قھرمانی را شناسایی کرده و برای مأموران از طریق دوربین مدا
بھ دلیل عدم حضور رامین قھرمانی در منزل مأموران . دستگیری وی بھ منزلش مراجعھ می کنند

 روز بعد از اینکھ ١۵رامین . بھ مادر او می گویند کھ فرزندش ھرچھ زودتر خود را معرفی کند
ش رفتھ بود، با بدنی کھ آثار شکنجھ بر آن نمایان بود، از زندان با پای خود برای دفاع از بیگناھی

 او پس از آزادی .آزاد و پس از دو روز بر اثر جراحات وارده در آغوش مادر بھ شھادت رسید
شھید رامین قھرمانی پس از آزادی بھ . بھ مادرش گفتھ کھ چندین روز از پا او را آویزان کرده اند

خانواده . رسد د در سینھ اش در بیمارستان بستری و بھ شھادت میدلیل لختھ ھای خون موجو
آنھا تحت تدابیر شدید . قھرمانی تحت فشار شدید برای منع انتشار خبر شھادت فرزندشان ھستند

تا جایی کھ پس از مراسم خاکسپاری بھ دلیل تھدیدات . امنیتی فرزند خود را بھ خاک سپردند
سر مزار فرزند شھیدشان حق ندارند با صدای بلند گریھ کنند و نیروھای امنیتی مبنی بر اینکھ 

 نفر از اعضای فامیل او دچار فشارھای عصبی شدید شده تا جایی کھ برخی از ۵شیون سردھند، 
 شماره ٤٦ ردیف ٢٥٧بھشت زھرا، قطعھ : محل دفن.آنھا کارشان بھ بیمارستان کشیده شده است

٣٢  
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  :کامبیز شعاعی
 خرداد مورد ٢۴ حملھ انصار حزب هللا و لباس شخصی ھا بھ کوی دانشگاه در شامگاه در جریان

گفتھ می شود پیکر این دانشجو بدون . حملھ وضرب و شتم قرار گرفتھ و جان خود را از دست داد
  . اطالع بھ خانواده ایشان و مخفیانھ در گورستان بھشت زھرای تھران بھ خاک سپرده شده است

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  :یرضا افتخاریعل
 ٢٥ در جسد علیرضا افتخاری، کھ در جریان جنبش اخیر. سالھ خبرنگار ابرار اقتصادی ٢٩

 تیر تحویل ٢٢ روز بی اطالعی خانواده اش؛ روز دوشنبھ ٢۵ مفقود شده بود؛ بعد از خرداد
  .ات باتوم بھ سر و خونریزى مغزى در گذشتھ استدر اثر ضرب وی .خانواده اش داده شده است

  
  

  
  
  
  

   :حسین اخترزند
کھ  یکی ازجانباختگان حوادث اخیردراصفھان، محلھ مسجد لنبان، فردی بھ نام میباشدسالھ،  ٣٢

 ٢٥در تاریخ . بوده است ودرعین حال نان آور خانواده و خواھران و برادرانش بوده است مجرد
ی از مردم بھ مجتمع اصفھان وی بھ ھمراه عده دیگراصفھان در محدود دروازه شیراز خرداد در 

نامبرده در زمان یورش نیروھای .  بن بست ھالھ پناه می آورد–پزشکان واقع در دروازه شیراز 
لباس شخصی در طبقھ سوم این ساختمان پناه می گیرد اما بھ گواه شاھدان عینی توسط نیروھای 

ی تحت عنوان نیروھای امنیت. مزبور پس از ضرب و شتم از طبقھ سوم بھ پائین پرت می شود
اینکھ آقای زند بھ علت سھل انگاری خود از طبقھ سوم افتاده است جنازه را بھ خانواده وی تحویل 

  .دادند کھ تحت تدابیر امنیتی بھ خاک سپرده شد
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  :حسین اکبری

ھای  کھ پس از بازداشت شدن توسط نیروھای امنیتی در اعتراض یکی دیگر از جوانانی است
  .انتخابات ایران، کشتھ شده است زروزھای پس ا

انقالب و  اش از طریق دادگاه گیری خانواده  و با پی٣٠/۴/٨٨در حالی است کھ تا تاریخ  ین 
اطالعی از سرنوشت وی یا   ھیچ ھای موجود در تھران، گاه گاه اوین و دیگر بازداشت بازداشت
 .اش در دست نبود داری محل نگھ

 ھا خواستھ شد تا بھ بیمارستان اش گرفتھ شد، از آن  با خانواده با تماسی کھ٣١/۴/٨٨در روز  
ھا مشخص شده  آن ی خمینی، برای تحویل گرفتن جسد فرزند خود مراجعھ کنند و با مراجعھ امام

بدن او آثار متعدد باتوم دیده شده  ی مغزی بوده و روی است کھ دلیل کشتھ شدن وی بر اثر ضربھ
 در ٤/۵/٨٨نیست و پیکر وی صبح روز یکشنبھ  اش مشخص ھادتچنین تاریخ دقیق ش ھم. است
  . بھ خاک سپرده شد   وی  بھشت زھرا تھران در کنار مادر مرحوم  ٢١٩ی  قطعھ

  
  
  
  
  
  
  

  :امیرحسین طوفان پور
بر . خرداد توسط نیروھای امنیتی در خیابان دستگیر شد) ٢٩یا ( ٣٠در تظاھرات روز  سالھ، ٣٢

ینى مزدوران ابتدا بھ شدت با چماق بھ دستش می زنند بھ شكلى كھ اساس اظھارات شاھدان ع
سپس با گلولھ بھ سرش شلیك كرده و این جوان را . دستش كامال شكستھ و از بدن آویزان می شود

تیرخوردگی ساق دست، پھلو وکمر و نیز آثار کبودی در  آثار .در این تظاھرات بھ قتل می رسانند
پشت سر بوده کھ داخل آن را با پنبھ پرکرده بودند و شکستگی پشت گردن و زخمی عمیق در 

 محل دفن حسین .کامل بازویی کھ تیرخورده بود و شکستگی بینی در بدن او مشھود بوده است
 میلیون تومان پول تیر ٢۴از خانواده طوفان پور .  بھشت زھرا ثبت شده است٢٣٣درقطعھ 

وران گفتھ اند ما چنین پولى را پرداخت نمی كنیم ھر جا خواستھ اند، اما آنھا قبول نكرده و بھ مزد
  .خودتون خواستید دفن كنید

  



  

 ١٨ 

  
  

  
  
  
  
  
  

  :مصطفی کیارستمی
 در نماز جمعھ تھران شرکت کرد و در این ١٣٨٨  تیر٢۶ سالھ بود کھ در روز ٢٢پسر جوانی 

 بھ دانشگاه تھرانمصطفی کیارستمی در مقابل . ٔروز بر اثر ضربھ باتوم بھ سرش جان باخت
شود بھ نحوی کھ دیگر قادر بھ بازگشت بھ  دست نیروھای بسیجی و لباس شخصی مضروب می

کھ مادر مصطفی او  پس از آن. کند خانھ نبوده است و در تماس تلفنی از مادرش تقاضای کمک می
کھ او را بھ بیمارستان کسری  شود تا این ل وی میگرداند، متوجھ وخامت حا را بھ خانھ باز می

 شب فوت ریزی مغزی ناشی از اصابت باتوم، ھمان این جوان بھ علت خون. دھد تھران انتقال می
  .شود  مغزی اعالم میٔ کند اّما علت مرگ او سکتھ می
  
  
  
  
  
  
  
  

  :محمود رئیسی نجفی
وی . شتم و اصابت گلولھ قرار گرفت خرداد در میدان آزادی مورد ضرب و٢٥ در تاریخ کارگر،

بھ خانواده خود گفتھ بود کھ مأموران امنیتی او را بشدت از ناحیھ سر و سایر نقاط مورد ضرب و 
با التماس . جرح قرار داده و بیھوش کرده اند و در ماشین حامل اجساد و زخمی ھا انداختھ اند

 خانواده او از بیم واکنش مقامات دولتی او .ھای او مأموران او را از ماشین بھ پایین می اندازند
 روز بدلیل وخامت حال او بھ بیمارستان طرفھ ١٠پس از . را بھ بیمارستان منتقل نمی کنند

پزشک تشخیص داد کھ وی ھدف اصابت گلولھ قرار گرفتھ و فردا باید بستری . مراجعھ می کنند
مأموران قانونی جسد وی را بھ . ختاما محمود پیش از بستری شدن در بیمارستان جان با. شود

پزشکی قانونی کھریزک انتقال داده و با وجود پیگیری خانواده، از تحویل جسد بھ آنھا برای تدفین 
 . من کردندخودداری

  
  



  

 ١٩ 

  

  
  

  
  
  

  :حمید مداح شورچھ
ھمراه با گروھی در صحن مسجد گوھرشاد دست بھ تحصن زد کھ توسط نیروھای . دانشجو

او در مدت بازداشت تحت شکنجھ قرار گرفت تا در روز آزادی وی بھ دلیل . امنیتی دستگیر شد
پزشکی قانونی علت مرگ وی را خونریزی مغزی اعالم کرده . شدت جراحات وارده جان سپرد

  . تیر برگزار شد١۴گفتنی است مراسم یادبود او روز یکشنبھ . است
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ):ماییآ(پورآقایی سعیده 
 بھشت زھرا، فرزند جانباز شھید عباس پور آقایی، در ٣٠٢فن قطعھ دختر جوان، محل د

شبھای پس از کودتا در پشت بام خانھ شان در خیابان دولت مشغول شعار دادن بود کھ از 
 روز جنازه او در یکی از ٢٠سوی نیروھای لباس شخصی دستگیر شد و پس از 

 مسئوالن از تحویل جنازه اما. سردخانھ ھای جنوب تھران از سوی مادرش شناسایی شد
بھ مادرش خودداری کردند و پس از ھفتھ ھا خانواده اش مطلع شدند کھ او بصورت 

گفتھ می شود بھ وی پس از بازداشت بشکل .  دفن شده است٣٠٢مخفیانھ در قطعھ 
خانواده . وحشیانھ ای تجاوز شده و جنازه وی از زانو بھ باال در اسید سوزاده شده است

 . کنندر شدید قرار گرفتھ اند تا علت مرگ وی را بیماری کلیوی اعالموی تحت فشا
  
  
  
  
  
  



  

 ٢٠ 

  
  
  
  
  
  
  

  :حمید حسین بیگ عراقی
 خردادماه در حال تردد در خیابان انقالب ٣٠ سالھ ساکن بلوار نبرد جنوبی شھر تھران روز ٢٢

ھ قتل تھران حین بازگشت بھ منزل بھ ضرب گلولھ مستقیم نیروھای لباس شخصی بھ قلب، ب
جان باختن وی پس از مدتھا بی اطالعی و سرگردانی خانواده توسط پلیس امنیت بھ آنان . رسید

 میلیون تومان از خانواده طلب ھزینھ شد کھ پس از ١٢اعالم و برای تحویل دادن جسد مبلغ 
 تیرماه جسد بھ ٤ میلیون تومان توسط آنان، در تاریخ ٥پیگیریھای خانواده با پرداخت مبلغ 

  .پس از مراسم تشیع، پیکر وی در بھشت زھرا تھران بھ خاک سپرده شد. خانواده تحویل شد
  

  

  

  

  

   :اصغری محمد
وزارت   متخصص برجستھ تجھیزات سیسکو و مجری پروژه امنیت شبکھ اینترنتی در

خبر شمارش  دو روز بعد از انتخابات و بعد از اینکھ او.  خرداد٢۴زمان قتل  .کشور
رانندگی بھ فتل  ر وزارت کشور را فاش کرد در یک حادثھ ترتیب داده شدهداخلی آرا د

اینفوتک واقع در خیابان  وی از اساتید سیسکو در ایران بود کھ در موسسھ .رسید
منزلشان در کرج بود در راه  .میرعماد روبروی سفارت ھندوستان تدریس می کرد

ایشان قبال کارمند شرکتھای . سیدند ر برگشت از تھران بھ کرج دچار حادثھ شده و بھ قتل
نتایج انتحابات کھ از طرف اصغری افشا شد بدین  .الیسون رایانھ و عصر دانش افزار بود

:  افراد شرکت کننده در انتخابات٤٩٣٢٢٤١٢: افراد واجد شرایط رای :قرار بود
کروبی  ١٩٠٧٥٦٢٣ میرحسین موسوی خامنھ ٣٨٧١٦١: تعداد آرای باطلھ ٤٢٠٢٦٠٧٨
  ٣٧٥٤٢١٨ محسن رضایی میرقائد ٥٦٩٨٤١٧ محمود احمدی نژاد ١٣٣٨٧١٠٤



  

 ٢١ 

  
   سالھ١٢ نوجوان  توسلیعلیرضا

  باخت   بر اثر اصابت ضربھ ى باتوم جان
 

 ھمراه با پدرش براى شركت در چھلم شھداى سركوب اخیر علیرضا
در ھنگام بازگشت لحظھ اى دست علیرضا . بھ بھشت ندا رفتھ بودند

 مى شود، در این ھنگام دست او از زندگى كوتاه از دست پدرش جدا
علیرضا بر اثر اصابت ضربھ ى باتوم كھ بھ سرش خورد . مى شود

 سال ١٢علیرضا فقط . دچار خونریزى مغزى شد و بھ شھادت رسید
  .داشت

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  :پریسا كلى
 خرداد در ٣١بھ  سالھ فارغ التحصیل رشتھ ادبیات بھ دلیل اصابت گلولھ بھ گردن در یكشن٢۵

   بھ خاك سپرده شد ٢۵٩ تیر در قطعھ ٢بلوار كشاورز جان باخت و سھ شنبھ 
  

  :محسن حدادى
 خرداد بھ دلیل اصابت گلولھ بر پیشانى در خیابان ٣٠ سالھ طراح برنامھ ھاى كامپیوترى شنبھ ٢۴

  .بھ خاك سپرده شد ٢۶٢ تیر در قطعھ ٢نصرت جان باخت و سھ شنبھ 
  

  :محمد نیكزادى
خرداد بھ دلیل اصابت گلولھ بھ سینھ در میدان  ٢۶ سالھ فارغ التحصیل عمران در سھ شنبھ ٢٢

   . بھ خاك سپرده شد٢۵٧ خرداد در قطعھ ٣٠ونك جان باخت و شنبھ 
  



  

 ٢٢ 

  :محمد حسین برزگر
 خرداد در میدان ٢٧ سالھ، دیپلم شغل آزاد بھ دلیل اصابت گلولھ بھ سر در تاریخ چھارشنبھ ٢۵

 بھ خاك ٣٠٢ خرداد بعد از تعھد گرفتن از خانواده در قطعھ ٣١ھفت تیر جان باخت و در یكشنبھ 
  .سپرده شد

  
  :ایمان ھاشمى

 خیابان آزادى جان باخت و  خرداد در٣٠ سالھ شغل آزاد بھ دلیل اصابت گلولھ بھ چشم شنبھ ٢٧
  . بھ خاك سپرده شد٢۵٩ تیر در قطعھ ٣چھارشنبھ 

  
  :على شاھدى

 خرداد بھ دالیل نامعلوم ٣١ سالھ بعد از دستگیرى و انتقال بھ كالنترى در تھرانپارس یكشنبھ ٢۴
 اما خانواده وى ، پزشكى قانونى علت مرگ وى را نامشخص اعالم كرده.در كالنترى جان باخت

 بھ خاك ٢۵٧در قطعھ   تیر۴وى . دند بھ علت ضربات باتوم در كالنترى جان باختھ استمعتق
  .سپرده شد

  
  :واحد اكبرى

 خرداد بھ دلیل اصابت گلولھ بھ ٣٠ در شنبھ ؛ سالھ٣ھل داراى یك دختر أزاد و مت سالھ شغل آ٣۴
  .شد بھ خاك سپرده ٢۶١ تیر در قطعھ ٢پھلو در خیابان ونك جان باخت و سھ شنبھ 

  
  :سید رضا طباطبایى

 خرداد در خیابان ٣٠ سالھ لیسانس حسابدارى، كارمند بھ دلیل اصابت گلولھ بھ سر در ٣٠
 بھ خاك ٢۵٩بعد از تعھد گرفتن از خانواده در قطعھ   تیر٣آذربایجان جان باخت و چھارشنبھ 

  .سپرده شد
  

  :ابوالفضل عبدالھى
دانشگاه صنعتى شریف بھ دلیل اصابت گلولھ بھ پشت  خرداد در مقابل ٣٠ سالھ فوق دیپلم برق ٢١
   .بھ خاك سپرده شد ٢۴٨ تیر در قطعھ ٢جان باخت و سھ شنبھ  سر
  

  :نادر ناصری
  . خردادماه در خیابان خوش جان باخت، محل دفن بابل٣٠
  

  :ساالر طھماسبى
ورى بھ  خرداد در خیابان جمھ٣٠ شنبھ ، سالھ دانشجوى كارشناسى مدیریت بازرگانى رشت٢٧

   . بھ خاك سپرده شد٢۵۴ تیر در قطعھ ٢دوشنبھ  دلیل اصابت گلولھ بھ پیشانى جان باخت و
  



  

 ٢٣ 

  :کاوه علی پور
: بنا بھ گزارش وال استریت ژورنال.  خردادماه در تھران بھ قتل رسید٣٠ سالھ، شنبھ ١٩

ه اش ل گلولھ از خانواد دالر پو٣٠٠٠حکومت برای پس دادن جنازه کاوه علی پور معادل 
   !خواستھ است

  
  :وحید رضا طباطبایى

 تیر در بھارستان بھ دلیل اصابت گلولھ بھ سر جان ٣ سالھ لیسانس زبان انگلیسى چھارشنبھ ٢٩
   . بھ خاك سپرده شد٣٠٨ در قطعھ ، تیر۶باخت و 

  
  :فھیمھ سلحشور

 میدان  سر و خونریزى داخلى در خرداد بھ دلیل اصابت باتوم بھ٢۴ سالھ دیپلم یكشنبھ ٢۵
 ٢۶۶ خرداد در قطعھ ٢٧ خرداد جان باخت و ٢۵عصر بعد از انتقال بھ بیمارستان در تاریخ ولی

   .بھ خاك سپرده شد
  

  :ِشلیر خضری
 ماه ژوئن، بھ ھنگام حملھ و یورش نیروھای رژیم بھ ١۶دانشجو، اھل شھر پیرانشھر، روز 

ر شھر پیرانشھر، از سوی خانواده پیکر شلیر د. دانشگاه تھران، جان خود را از دست داده است
   .اش بھ خاک سپرده می شود

  
  :فاطمھ براتی

 خرداد مورد ٢۴در جریان حملھ انصار حزب هللا و لباس شخصی ھا بھ کوی دانشگاه در شامگاه 
شود پیکر این دانشجویان  گفتھ می. ضرب و شتم قرار گرفتھ و جان خود را ازدست داد حملھ و

   .ه ایشان و مخفیانھ در گورستان بھشت زھرای تھران بھ خاک سپرده شدندبدون اطالع بھ خانواد
  
  :کسری شرفی 

 خرداد مورد ٢۴در جریان حملھ انصار حزب هللا و لباس شخصی ھا بھ کوی دانشگاه در شامگاه 
شود پیکر این دانشجو بدون  گفتھ می. حملھ وضرب و شتم قرار گرفتھ جان خود را از دست داد

  .نواده ایشان و مخفیانھ در گورستان بھشت زھرای تھران بھ خاک سپرده شده استاطالع بھ خا
  

  :سرور برومند
 سالھ کھ بھ اتفاق دخترش فاطمھ رجب پور در جریان تیراندازی نیروھای نظامی بھ مردم در ۵٨

: ھمسرش ابراھیم رجب پور می گوید.  خردادماه در خیابان محمدعلی جناح جان باخت٢۵تاریخ 
تشخیص  .وقتی رسیدیم ھردو غرق خون بودند. مر و گلوی زن و دخترم تیر زده بودندبھ ک

  .پزشکان این است کھ در ھمان لحظھ اصابت گلولھ کشتھ شده اند
  



  

 ٢٤ 

  :فاطمھ رجب پور
 در جریان تیراندازی نیروھای نظامی بھ مردم در سرور برومند سالھ کھ بھ اتفاق مادرش ٣٨

بھ : پدر فاطمھ ابراھیم رجب پور می گوید. مدعلی جناح جان باختتاریخ خردادماه در خیابان مح
تشخیص پزشکان . وقتی رسیدیم ھردو غرق خون بودند. کمر و گلوی زن و دخترم تیر زده بودند

  .این است کھ در ھمان لحظھ اصابت گلولھ کشتھ شده اند
  

  :فرزاد جشنی
م، کھ برای امرار معاش در تھران بھ ایالمی فرزند سید جعفر، اھل شھرستان آبدانان ایال جوانی

پیکر فرزاد با تدابیر . سر می برده است، در اثر حملھ ی نیروھای رژیم جان خود را از دست داد
   . ماه ژوئن، در شھر آبدانان بھ خاک سپرده شد١٩امنیتی و با جلوگیری از اطالع رسانی، در 

 
  :محسن ایمانی

 خرداد مورد ٢۴ شخصی ھا بھ کوی دانشگاه در شامگاه در جریان حملھ انصار حزب هللا و لباس
شود پیکر این  گفتھ می. حملھ وضرب و شتم قرار گرفتھ و در این بین جان خود را از دست داد

دانشجو بدون اطالع بھ خانواده ایشان و مخفیانھ در گورستان بھشت زھرای تھران بھ خاک سپرده 
  .  شده است

  
  :مبینا احترامی

ھانی دانشگاه تھران در جریان حملھ انصار حزب هللا و لباس شخصی ھا بھ کوی دانشجوی بھب
.  خرداد مورد حملھ وضرب و شتم قرار گرفتھ و جان خود را از دست داد٢۴دانشگاه در شامگاه 

مادر مبینا .  خرداد در سوگ مبینا نشست و خانواده داغدارش را یاری نمود٣٠بھبھان شنبھ 
یی جانسوز گناه کشتھ شدن عزیز خود را از مسئوالن می پرسید و از دیروز در میان ضجھ ھا

  . مردم می خواست نگذارند خون عزیزش اینگونھ پایمال شود
  

  :پویا مقصود بیگی
 توسط نیروھای امنیتی ٨٨ خرداد ٣٠او در تاریخ . دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

زندان کرمانشاه قرار می گیرد و پس از دستگیر و تحت شکنجھ ھای وحشتناک در کرمانشاه 
 کھ برای اعتراض و دادخواھی بھ کشتھ شدن نوذری) زھرا(مادرش بھجت . آزادی فوت می کند

فرزندش بدن خود را گل گرفتھ و در مقابل اداره اطالعات کرمانشاه بھ تنھایی تحصن کرده بود، 
نون اطالعی از او در  و تا ک دستگیر شده است شب اولین روز تحصن خود١٠در ساعت 

  .دسترس نیست
  

  :تینا سودی
موران أاما م. رسد  خرداد توسط گلولھ اى در میدان انقالب بھ قتل می٣٠دانشجو، روز شنبھ 

ید كھ با مرگ  خواھید جسدش را بگیرید باید بگویمزدور بھ خانواده سودی گفتھ اند كھ اگر مى
   .طبیعى مرده است



  

 ٢٥ 

  :سعید اسماعیلی خان ببین
سالھ كھ بر اثر وارد شدن ضربھ بھ سرش در حوادث تھران كشتھ شده است، در شھر خان  ٢٣

  .)جزئیات دقیق تر ھنوز دریافت نشده است. (بھ خاك سپرده شده است) استان گلستان(ببین 
  

  :مھرداد حیدری
مھرداد نقدھای تندی بر وزارت اطالعات و نیروھای امنیتی در روز . روزنامھ نگار مشھدی

 تیر نوشتھ بود و نسبت بھ فشار بر جوانان برای اعتراف گیری اعتراضات شدیدی کرده ٢٠ شنبھ
بھ گزارش سایتھای .  تیر بھ طرز مشکوکی در مشھد بھ قتل رسید٢١او روز یکشنبھ . بود

انترنتی، حیدری کھ پیشتر در روزنامھ خراسان فعالیت داشت، بنا بھ دالیلی بھ ھفتھ نامھ نسیم 
وی خرداد ماه، با دعوت . در آن نشریھ در محیطی استانی بھ نوشتن پرداختمشھد رفت و 

روزنامھ خراسان رضوی بھ آن روزنامھ رفت و در یادداشت ھای ثابت روزنامھ حضوری فعال 
مھرداد حیدری در آخرین یادداشت خود ضمن انتقاد از وزارت اطالعات در کسب . داشت

حکوم بھ نداشتن اطالعاتی کرد کھ با فشار بر جوانان اطالعاتی ساختگی، این وزارتخانھ را م
حیدری در این یادداشت ضمن برشمردن نکات منفی جریانات . قصد بھ دست آوردن آن را دارد

اخیر ایران، آنھا را دستمایھ افرادی دانست کھ ھمیشھ حق بھ جانب گرفتھ و بر دفاع از مردم 
   .حکایت می کنند

  
  :آرمان استخری پور

شیراز ) زمان مجروح شدن نامعلوم است( از شیراز کھ در درگیری ھای چند روز اخیر  سالھ١٨
او کھ بھ منزل پیرزنی در . در محلھ ابیوردی مورد اصابت باتوم قرار گرفتھ و بھ کما رفتھ بود

 تیر جان باخت و پیکر این عزیز جان باختھ سھ ٢٢حوالی درگیریھا پناه برده بود روز دوشنبھ 
گفتنی است کھ پزشک .  جوالی در دارالرحمھ شیراز بھ خاک سپرده شد١۴یر برابر با  ت٢٣شنبھ 

  .آرمان علت مرگ وی را مرگ مغزی اعالم کرد
  

 :جعفر بروایھ
استاد دانشگاه چمران اھواز و دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه تھران کھ برای شرکت در 

از  کند و ات میدان بھارستان شرکت می تیر در تظاھر٧ جون، ٢٨امتحانات بھ تھران رفتھ بود 
گیرد کھ بعد از آن بھ یکی از بیمارستانھا ی تھران  ناحیھ سرمورد اصابت یک گلولھ قرار می

جسد وی توسط یکی از دوستان وی شناسایی . بازد قبل از رسیدن بھ بیمارستان جان می منتقل و
ر در حضور نیروھای امنیتی رژیم مراسم دفن جعف. تحویل خانواده وی شد بھ اھواز منتقل و و

  . انجام گرفت
  

  :آقای معزز
 ٣٠ سالھ یکی از جانباختگانی است کھ در اعتراضات گسترده و خونین مردم تھران در ٢٧

او حوالی میدان آزادی با اصابت گلولھ بھ چشمش جان خود را فدای . خرداد ماه شرکت کرده بود
  .راه آزادی مردم ایران کرد



  

 ٢٦ 

 
  :مسعود خسروی

  .ن در بھشت زھرادی جان باخت، مدف خردادماه در میدان آزا٢۵در 
  

  :ساالر قربانی پارام
جمھوری اسالمی علت فوت را تصادف اعالم  . سالھ، بود در تظاھراتھاى اخیر جان باخت٢٢

در میرداماد . پدر ایشان در میدان انقالب جنب بانک رفاه مغازه لباس فروشی دارد .كرده است
  .ى بزرگداشت وی برگزار شدمراسمى برا

  
  :ایمان نمازی

  . خردادماه ، کوی دانشگاه٢۵دانشجوى رشتھ عمران دانشگاه تھران، 
  

  :مریم مھر آذین
   . سالھ در خیابان آزادی با شلیک گلولھ جان باخت٢۴
  

  :میالد یزدان پناه
   . سال در خیابان آزادی با شلیک گلولھ جان باخت٣٠
  

  :حامد بشارتی
   .بان آزادی با شلیک گلولھ جان باختخیا خرداد در ٣٠تاریخ   سالھ در٢۶
  

  :بابک سپھر
   . سالھ در خیابان آزادی با شلیک گلولھ جان باخت٣۵
  

  :امیر کویری
   .فارغ التحصیل از دبیرستان تطبیقی تھران

  
  :فرزاد ھشتی

  .طالعاتی در دست نیستا
  

  :ندا اسدی
  .اطالعاتی در دست نیست

  



  

 ٢٧ 

  :یمحرم چگینی قشالق
  ١٣ شماره ١۴۶ بھشت زھرا ردیف ٢۵۶ سالھ، قطعھ ٣۴فرزند میرزا قلى 

  
  :محمد حسین فیضی

   ٢۵شماره  ٣١ بھشت زھرا ردیف ٢۵٧ سالھ، قطعھ ٢۶فرزند غالمرضا 
  

  :رامین رمضانی فرزند مھدی
   ٣٢شماره  ۴۶ بھشت زھرا ردیف ٢۵٧ سالھ، قطعھ ٢٢
  

  :علی فتحعلیان
خیابان رودکی، : محل سکونت.  روبروی مسجد لوالگرخرداد ٣٠ در تاریخ :محل جان باختن

  ٢٢ شماره ١١٠ ردیف ٩قطعھ : محل دفن .)خمسھ(خیابان شکوفھ 
  

  :حسن کاظمینی
چند روز قبل : عات نوشتھ استوپدربزرگ وی بھ نام علی کاظمینی طی نامھ سرگشاده ای بھ مطب

علیھ حقى كھ از كف داده  ھمفكرانش سالھ ام حسن، بھ خیابان انقالب رفت تا بھ ھمراه ١٩نوه 
شد و عواملی بھ ادعای آنكھ  در جمعی كھ برای آن مجوز نداده بودند حاضر. بود، تظاھرات كند

  .بھ خانھ برنگشت تجمع غیرقانونی است با جمعیت حاضر برخورد كردند و حسن دیگر
  

  : حسن شاپوری
  

  :محسن انتظامی
  

  : رضا فتاحی
  

  : مراد آقاسی
  

  : منشھادی فالح
   بھشت زھرا٥٣در قطعھ : محل دفن. تھران: محل جان باختن.  سالھ، کاسب٢٩
  

  :حسین الف
  . خرداد در اصفھان جان باخت٢٧
  



  

 ٢٨ 

  :احمد کارگر نجاتی
 ١٥ ردیف ٢١٣قطعھ : محل دفن. بر اثر ضرب و شتم در بیمارستان جان باختھ است

   ٣٥شماره 
  

  : محمد جواد پرانداخ
وی در یکی از تجمعات . رشتھ پتروشیمی دانشگاه اصفھان بوددانشجوی کارشناسی ارشد 

اعتراضی در اصفھان توسط نیروھای امنیتی دستگیر و پس از مدتی جنازه وی در 
پیکر او در شھر گیالن . پزشکی قانونی اصفھان مورد شناسایی خانواده اش قرار گرفت

  . غرب کرمانشاه تشییع و بھ خاک سپرده شد
  

  :عباس دیسناد
  . م بھ ناحیھ سر جان باخت، کاسب، در اثر اصابت ضربات باتوسالھ ٤٠
  
  
  
  
  
  
  

  : علیرضا داوودیرفیق 
 ٢۶ در سن ٨٨ مرداد ٧ دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اصفھان، در تاریخ از

 رفیق علیرضا داوودی سردبیر نشریھ دانشجویی راه .سالگی در بیمارستان درگذشت
 در اصفھان، ٨۶ن، سخنران و سازمانده مراسم ھشت مارس خاکي در دانشگاه اصفھا

 در اصفھان، سخنران مراسم اول مھ سال ٨۶ آذر سال ١٣سخنران و سازمانده مراسم 
علیرضا .  اعتراضات کارگری در اصفھان بود  در کامیاران ، فعال و سازمان دھنده٨٧

 ھمزمان با ٨٧من ماه  بھ٢۴داوودی طی فعالیت در دانشگاه از تحصیل محروم شده و در 
وی . بازداشت محمد پورعبدهللا در تھران، در شھر شاھین شھر اصفھان بازداشت گردید

 میلیون تومانی از زندان آزاد شد و در ١٠٠ با قرار وثیقھ ٨٨ اردیبھشت ۵در تاریخ 
علت مرگ رفیق علیرضا .  سالگی در بیمارستان درگذشت٢۶ در سن ٨٨ مرداد ٧تاریخ 

اما سپس . دگی در اثر فشارھای روحی وارد شده بر وی در زندان عنوان شدابتدا افسر
مشخص شد کھ وی در بیمارستان درگذشتھ است و پزشکان علت مرگ را سکتھ اعالم 

  !کرده اند؟
  

  



  

 ٢٩ 

   ایران١٣٧٨  در سرکوب معترضان سال باختگان جان
  
  
  
  
  

  :فرشتھ علیزاده
ھای   و مسئول برد انجمن این دانشگاه بود کھ در میان درگیریدانشگاه الزھرا فّعال دانشجویی 
 و پلیس بھ خوابگاه دانشجویان در کوی دانشگاه تھران انصار حزب هللا نظامیان پس از حملھ شبھ

 سال پس از ۴ مجلس ششمٔ نماینده علی اکبر موسوی خوئینی.  ناپدید شد١٣٧٨تیر  ١٨وقایع در 
 برگزار شده بود، گفت فرشتھ علیزاده دانشگاه امیرکبیر تھرانکھ در  تیر در ھمایشی ١٨واقعھ 

مادر فرشتھ . گیرد  بھ عھده نمیرا توسط ماموران امنیتی ربوده شد و ھیچ نھادی مسئولیت آن
یکی از  (یر فرشاد ابراھیمیام. علیزاده بر اثر فشارھای روحی سکتھ قلبی کرد و درگذشت

 ماه انفرادی و شکنجھ و دو سال حبس ١٨هللا کھ از این گروه جدا و پس از  رھبران انصار حزب
گوید کھ او پس از بازداشت زیر شکنجھ جان سپرده و   میفرشتھپیرامون قتل ) ایران را ترک کرد

  .است  دفن شدهگورستان خاوراندر 
 

  
  
  

  :عزت هللا ابراھیم نژاد
و  انصار حزب هللا و یکی از قربانیان حملھ اھوازمران  از دانشگاه چحقوقفارغ التحصیل رشتھ 

ھای سیاسی دیگری  او فعالیت. نیروی انتظامی بھ خوابگاه دانشجویان در کوی دانشگاه تھران است
عوامل قتل . نیز در دوران دانشجویی داشتھ و دفتر شعری ھم از وی پس از قتلش بھ چاپ رسید

 اقدام علیھ امنیت وی ھیچگاه محاکمھ نشدند و خود او پس از مرگ توسط دادگاه انقالب متھم بھ
در ابتدا برخی از مقامات دولتی از قرار گرفتن نام او در لیست شھدا خبر دادند اما بنیاد . ملی شد

  .شھید حاضر بھ قبول شھادت وی نشد
  

  
  
  

  
  

  :)تھران، ١٣٧٨ تیر:  درگذشت-  پل دختر؟ : زاده(فر  تامی حامی
ھای خیابانی در اعتراض  آموزی است کھ بھ گفتھ منابع دانشجویی در جریان درگیری دختر دانش

شورای متحصنین .  کشتھ شدکوی دانشگاه تھراننظامیان ھوادار حکومت بھ   بھ حملھ پلیس و شبھ



  

 ٣٠ 

خواست مور پیگیری أ تشکیل و م تیر٢١ نمایندگان دانشجویان تھرانی کھ از روز دوشنبھ -
 خبر کشتھ شدن این دختر ١٣٧٨  تیر٢۶ در روز شنبھ -دانشجویان و مذاکره با حکومت شدند 

 ٣ٔدر بیانیھ شماره . یید کرده و اعالم کرد کھ پیگیر سرنوشت سایر مفقودین استأآموز را ت دانش
تحویل اجساد . است چنین اعالم شد کھ جسد وی بھ پل دختر منتقل و دفن شده شورای متحصنین ھم

 ٢٢ٔشده شورای متحصنین در روز ھای اعالم شدگان برای تشییع در تھران یکی از خواستھ کشتھ
  .الم کرد نفر اع١۴٠٠این شورا تعداد دستگیرشدگان را نیز در حدود  . ماه بودتیر

  

  :ضمیمھ
  ھای معروف در ایران گاه شكنجھ

 
  :زندان اوین
  . قرار داردتھران شمیران در منطقھ اوین درکھھای ایران و در منطقھ  یکی از زندان

   ١٣۵٧قبل از انقالب 
ھای مختلف  افرادی از گروه.  ساختھ شدمحمدرضا شاه پھلویپادشاھی ین در اواخر زندان او

علیھ حکومت کرده بودند دستگیر ات کھ اقداماتی سیاسی و یا نظامی کمونیست و انقالبی و دمکر
 فدائی خلقمجاھدین خلق و چریک ھای توان از  ھا می از این گروه. شدند و بھ این زندان منتقل می

  .نام برد
  

  ۶٠کشتار زندانیان سیاسی در دھھ 
  ١٣۶٧قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 

  
ای بود کھ طی آن چندین ھزار نفر از زندانیان   واقعھ١٣۶٧کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 

، مخصوصا زندان اوین و ھمچنین در نظام جمھوری اسالمی ایران ھای سیاسی در زندان
زندانیان سیاسی آن .  اعدام شدند١٣۶٧ای مرداد و شھریور ھ ھای سراسر ایران در ماه زندان

، رھبر  خمینیشدند و پس از حکم  ھای اوین و گوھردشت نگھداری می زمان تھران در زندان
» دشمنان قسم خورده نظام جمھوری اسالمی«و » ملحدین«، »مرتدین«ایران، مبنی بر اعدام 

ھای شھرھای دیگر  ھای اوین و گوھردشت و دیگر زندان ھا در سطحی وسیعی در زندان اعدام
  . ایران بھ مرحلھ اجرا گذاشتھ شد

  
  :زندانیان مشھور زندان اوین

ر زندان اوین، کھ مدتی از زندگی خود را در این زندان گذرانده یا در برخی از زندانیان مشھو
  :ھمانجا بھ قتل رسیدند بھ شرح ذیل اند

   خسرو گلسرخی ●
   بیژن جزنی ●
   پاکنژاد شکرهللا ●
   نژاد محمد حنیف ●
   دھقانی اشرف ●



  

 ٣١ 

 سعید سلطانپور    ●
  

  :دیگر زندانھا
   زندان گوھردشت ●
   شھر زندان رجایی ●
   حصار زندان قزل ●
  ٢٠٩بازداشتگاه  -بازداشتگاه توحید ●
  

  :لوشانگاه  شکنجھ -١   
واقع در یک پادگان نظامی در جاده قزوین ـ رشت یکی از اماکنی است کھ برای بازداشت و 

این در حالی . ریاست جمھوری دھم مورد استفاده قرار گرفتشکنجھ معترضان بھ نتیجھ انتخابات 
کردند بازداشت شدگان در شھرھای محل سکونتشان در بازداشت بھ سر  بود کھ مقامات ادعا می

  .بردند و بھ شھرھای دیگر منتقل نشده اند می
 
 : سولھ پاسارگاد- ٢
ھا و  گاه یکی از شکنجھ) ، ابتدای جاده ساوهتھرانحوالی (واقع در نزدیكی پاسگاه نعمت آباد  

نام این بازداشتگاه پس از اعتراضات انتخابات . ھای غیرقانونی حکومت ایران است بازداشتگاه
 بھ برخی گزارشات عریان ھا بنا زندانیان در این بازداشتگاه. ریاست جمھوری دھم مطرح شد

این مکان پیش  .شوند نگھداری شده و در معترض تھدید بھ آزار جنسی قرار داشتھ و شکنجھ می
  .از این کارخانھ اسلحھ سازی متعلق بھ وزارت دفاع بوده است

  
 ):قصر فیروزه( بازداشتگاه افسریھ - ٣

است یکی از اماکنی  سپاه پاسداران و تحت کنترل پادگان قصر فیروزهکھ یک زندان نظامی در 
 انتخابات ریاست جمھوری دھمبود کھ از سوی سپاه برای سرکوب و شکنجھ معترضان بھ نتیجھ 

 و شمال شرق محلھ قصر فیروزه مناطقی از شرق تھران، در محدوده شرق. بھ کار گرفتھ شد
در تأسیسات و . دیده مسلح دولتی است محل سکونت و استقرار شمار زیادی از نیروھای آموزش

در سراسر . خورد  چشم می  تابلوھای دو زبانھ عربی و فارسی نیز بھ ھای این محالت، فروشگاه
  .خورد  چشم می نیز بھ» عکسبرداری ممنوع«این بخش از تھران تابلوی 

  
 : سپاه۶۶ بازداشتگاه - ۴

یکی از ده ھا شکنجھ گاھی است کھ برای دستگیری و آزار معترضان بھ نتیجھ انتخابات ریاست 
  .جمھوری دھم مورد استفاده قرار گرفت

  

  :مپ کھریزک یا ککھریزک سولھ - ۵
 . استان تھران قرار داردشھرریاز توابع  شھر سنگ بازداشتگاھی است کھ در 

با ھدف » جزیره« برای اولین بار در عملیاتی موسوم بھ ١٣٨٠این بازداشتگاه در حدود سال 
سپس با توسعھ و ساخت و .  تھران مورد بھره برداری قرار گرفتخاک سفیدپاکسازی منطقھ 



  

 ٣٢ 

 از آن برای سپاه پاسداران و نیروی انتظامی جمھوری اسالمی ایرانساز آن پلیس امنیت 
طرح ارتقای از بخشی (شدگان نظیر طرح اراذل و اوباش   بعضی از بازداشتشکنجھنگھداری و 

در سطحی پایین تر از زمین قرار دارد و زندانیان در این مکان .  استفاده کردند)امنیت اجتماعی
توانند از حق استفاده از ھواخوری استفاده کنند، استفاده از مستراح فقط یکبار در طول  آن نمی

بازداشت شدگان در این مکان در بدو . روز مجاز است و جیره غذایی زندانیان بسیار کم است
ای اختصاصی بھ ھر فرد کمتر از یک متر مربع گیرند، فض ورود مورد ضرب و شتم قرار می

 محمود احمدی نژادکھ در دولت  (سپاه پاسداران جانشین فرمانده کل محمدباقر ذوالقدر. است
 مقام - ای امنھعلی خجانشین وزیر کشور شد و فرماندھی عالی نیروی انتظامی نیز بھ فرمان 

این بازداشتگاه قبال . شود در اختیار دارنده این سولھ نام برده می) است  بھ وی سپرده شده- رھبری
 در ارتباط القاعده حاضر در ایران بود و برخی اعضای فعال حزب هللا لبناندر دست نیروھای 

شدگان  ھای اخیر بازداشت اما در سال. شدند  این بازداشتگاه نگھداری میبا لبنان و فلسطین نیز در
بسیاری از بازداشت . برند، از جملھ دانشجویان زندانی ایرانی را نیز بھ این بازداشتگاه پنھانی می

سترده بھ نتایج انتخابات ریاست جمھوری دھم و سرکوب  پس از اعتراضات گشدگان مربوط بھ 
 زندانی ١۴طی دو سال اخیر حداقل . اند  نیز بھ این مکان برده شده و تحت شکنجھ قرار گرفتھآن

  .بر اثر خشونت زندانبانان یا عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داده اند
  
  
  
 

 مرھم این زخم چیست؟
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