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 پیشگفتار:

درست یکروز پییش از برگیزاری انتخابیات دوره ی دهیم ریاسیت جمهیوری ایرانریی  کیارگر           
آمریکائی از من پرسید: نتیجه ی انتخابات  کشور تو چه می شود؟ گفتم هیی  اتفیاق خاصیی قیرار نیسیت 

 بیفتد و همه چیز همانطوری خواهد بود که قرار است باشد.

یش از برگزاری انتخابات هم در جمع های خودمانی به اشکال مختلف این حرف را طی دو سه ماه پ     
به دوستان ایرانی گفته بودم. بویژه به حسن که هر روز و هر لحظه اخبار ایران را پیگییری میی کیرد و 

 خیلی امید بسته بود به اینکه این بار نسل جوان می خواهد تغییری اساسی ایجاد کند. 

جریانر و شاید منفی بافانه ی خودر دالیل و استداللهایی داشتم کیه بیه نظیر  من برای این نظر خالف     
دوستان نه منطقی می آمد و نه محکمه پسند. اما گذر زمان نشان داد که همان استداللهای ساده درسیت از 

 کار در آمد. 

نظر من ر عالوه بر برداشتها و تجربیات شخصی و نیز تحلیلهای مبتنی بر مطالعیات تخصصییر بیه      
ارتباط بسیار نزدی  با اخبار و اطالعات ایران نیز بر می گشت.ارتباطی که حاصل نزدی  به ده ساعت 

 مطالعه و پیگیری روزانه ی اخبار و مسایل ایران بود.

مستمر اوضاع و اخبار ایران بود که از همان ظهرروز برگیزاری انتخابیات  به استناد همین پیگیری     
حس کردم چیزی در داخل کشور در حال وقوع است. چیزی که می دانستم رخ می دهد امیا نمیی دانسیتم 

خیلی زود تصمیم به ثبت هرآنچه که حول محور تحت تأثیر همین حس ر  چیست و چگونه رخ خواهد داد.
 اد گرفتم.انتخابات رخ می د 

بیرای اینکیار مییزان پیگییری اخبیار و اوضییاع اییران را افیزایش داده و بطیور همزمیان شیروع بییه      
گردآوری مطالب و مستندات وقوع ی  کودتای بی صدا ولیی سیخت و شیدید کیه از طیرف حکومیت بیر 

شکل میوردی  اینکار نزدی  به یکسال بطور مستمر و پس از آن به  علیه مردم در حال اجرا بود کردم.
ادامه یافت و بصورت همزمان با آن برای نخستین بار بخشی از مطالب گردآوری شده در قالب گزارشی 
از آمار و اطالعات کشته شدگان پس از انتخابات در وبالگ اوش بام منتشر گردید. و شاید همین گزارش 



مسیدود og.com) (oushbam.mihanblبه اضافه ی مطالب انتقادی دیگیر سیبب شید کیه آن وبیالگ
 گردد.

کار گردآوری مطالب و اطالعات و مستندات مربوط به این کتابر چهار سال ادامه یافیت و دو سیال      
نیز برای تنظیم و ح  و اصالح و نیز مستندسازی بخشیهای مربیوط بیه کشیته شیدگان انتخابیاتر زمیان 

ت آن از مییان نزدیی  بیه صرف شد.آنچه بدست آمید کتابیسیت کیه اینی  پییش روی شماسیت و محتوییا
چهارصد صفحه مطالب مرتبط با وقایع سال هشتاد و هشت و یکیی دو سیال پیس از آن دسیتچین گردییده 

 است.

 تی یمجموعه ی حاضر به طور یقین نمی تواند دربرگیرنده ی اطالعات تمامی قربانیان فجایع حکوم      
 سیصد و نود ایران باشد. اما می تواند نقطه ی ودولتی سالهای هزار و سیصد و هشتاد و هشت تا هزار و 

 شروعی باشد بر تالش دیگر ایرانیان دلسوز برای هر چه کامل تر شدن این گزارش تکان دهنده. به طور 
این کار   و گسترش تکمیلقطع هرگونه نظر و انتقاد سازنده ی شما خواننده ی گرامی می تواند ما را در 

 .این دست دلگرم تر کند و نیز درانجام سایر کارهای از 
 

 ابراهیم بلوکی                                                                                       

 1394تابستان                                                                                           

                                                                                     oushbam@gmail.com   
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 پیشگفتار چاپ دوم: 

در تدارک نشر کتاب بودمر برخی از اعضای خانواده و برخی از   1394وقتی که در سال   -1    
این کتاب بازدارند. استدالل آنان این بود که  دوستانم در داخل ایران تالش داشتند که من را از انتشار 

نشرچنین کتابی با چنین محتوایی به مذاق دولت و حکومت خوش نمی آید و دور نیست اگر اقدام به  
 انتشار این کتاب زمینه ساز دردسر و زحمت برای خانواده و حتی دوستانم در داخل ایران بشود. 

اما نمی توانست دلیل خوبی برای پرهیز از آگاه سازی   استدالل آنان اگرچه منطقی و درست بود      
جامعه نسبت به فجایعی باشد که شاید بخشی از آن نتیجه ی همین دست مصلحت اندیشی ها بوده است. از  
اینرو با احترام به خانواده و دوستانر و با درک اهمیت حفظ امنیت آنان؛ به پیشنهاد دوستیر کتاب در  

 ر بهرام کوالبی راهی دنیای مجازی گردید. با نام مستعا 1395سال 

مربوط به ماجراهای رخ داده پیشر در خالل ر و پس  اهمیت باالی پخش و نشر حقایق و اخبار -2
که از هر راه ممکن نسبت به معرفی   ار کرد د وا ازانتخابات سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت من را

درهمین راستا عالوه بر انتشاررایگان کتاب در فضای   کتاب و تالش برای بیشتر دیده شدن آن اقدام کنم.
نشریاتراشخاصر و گروههای   -نشریات و موسسات حقوق بشری –مجازیر با شرکتهای انتشاراتی 

معرفی و انتشار کتاب نمودم که بدون   سیاسی خارج از کشور تماس گرفته و درخواست کم  برای
 استثنا هی  ی  از آنان کمترین اعتنایی به موضوع نکرد.

متاسفانه جامعه ی ایرانی فعال در فضای مجازی از هر سطح و دسته و طبقه ایر کمترین روی   -3
عرضه ی  خوش را به این کتاب نشان داده و حتی زحمت دیدن آنرا هم به خود ندادند. چندانکه با وجود 

رایگان کتاب در فضای مجازی و حتی با وجود معرفی کتاب بصورت فرد به فردر در مدت چهار سال  
 کمتر از دویست نفر کتاب را خوانده و کمتر از پنج نفر درباره ی آن با نویسنده تماس گرفتند. 

انتشار چاپ نخست کتاب می گذرد تالش من برای یافتن اطالعات بیشتر و  سالی که از  چهار در مدت  -4
کاملتر درمورد مطالب کتاب به نتیجه ی جدی نرسید. حتی تماس با برخی خانواده ها یا نزدیکان و  
منسوبین قربانیان فجایع سال هشتاد و هشت نیز منتج به نتیجه ای نشد. از اینروست که چاپ دوم کتابر  

وایی تفاوتی با چاپ نخست آن ندارد. با این وجود امیدوارانه و مصرانه از شما خواننده ی  به لحاظ محت
گرامی درخواست دارم که اگر عالقه واهتمامی نسبت به نشر حقایق و آگاهسازی مردم دارید و در  
  -صورتیکه هرگونه اطالعی نسبت به موضوع کتاب داشته و دسترسی به هرنوع مطلب کوتاه یا بلند 

به پاس  به احترام آزادی و تصر یا مفصل درباره ی فجایع سال هزار وسیصد و هشتاد و هشت داریدر مخ
حقوق لگد مال شده ی هم میهنان قربانی فجایع سال هشتاد و هشتر از طریق ایمیل زیر تماس گرفته و  

 سهمی داشته باشید.  در کامل شدن این گزارش ناقصر
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     باشد" غریب  خودش وطن در آدم است  دردی چه " نمیدانید 

 مقدمه:

ریاسات جمهاوری ایارانح ت ات  ه یاد و هشت، در انتخاباات نهماید دوردر سال هزار و سیصد و هشت     

ناد  نختات جریاان حااک  باه آرائای کرد صا  جریاان عماده در برابار ها  حکومت جمهوری اسالمی، دو 

رهبری سید علی خامنه ای رهبر کشور و با م وریت اجرائی رئیس جمهور وقت)م مود احمدی ناااد.  و 

اع  از مخالفان درون نظام و مخالفان معتدل بیارون از نظاام و ، جریانهای مخال  با گروه اول ه یکلیدوم 

 جریانات پیش گفته  ه یافراد متتقل از هم ونیروها نیز 

نای  درصادی احمادی ناااد در بیتات و دوم نیز شبهه ناک پیروزی شصت و دو  واعالم زود هنگام و      

باوده و در تظااهرات میادانی آنهاا علناا   )که البته دستک  از ده روز قبل برای طرفدارانش متاللخرداد ماه

جادیت بااور داشات  ، تعلب و نیز خش  گروه مقابل را برانگیخت  گروهی که به شدت و باااظهار می شد.

 اعالم شده برای فرد پیروز و برای طرفهای دیگر ماجرا، مشکوک و دستکاری شده است  ه یکه نتیل

بیشتر از سایر رقیبان درگیر، دو رقیب عمده در جناح مخال  دولت یعنی میر حتید موسوی و مهادی      

أییاد کروبی بطور جد موضوع تقلب در انتخابات و نتایج آنارا مطارح سااختند  و طرفاداران آناان نیاز در ت

 همید باور شروع به ابراز اعتراضات مدنی نمودند  



نمود یافات کاه عباارت باود از ،اعتراضات مادنی معترضاید باه نتاایج انتخاباات در دو قالاب مشاخ       

م و مکارر ادعایی حکومت و دولت کاه مادا ه یر خیابانها و نیز عدم پذیرش نتیلحضور آرام و بی صدا د 

 متی و دولتی مطرح می شد ی حکواتاز تمامی ملاری تبلیغ

اعتراضات مخالفان، خیلی زود دست به خشونت  ه یفرونشاندن مدبرانه و سیاستمندان جناح حاک  بلای     

زد و یک جریان کور آشوب و سرکوب را در کشور براه انداخت که حاصل آن بایش از صاد نفار کشاته و 

د رفتتارت مالی از طریق از دست اردها لایر خمیلی ه یبود به عالو صدها نفر ملروح و دهها مفقوداالثر

زناادان و  کشااور و تخریااب امااوال عمااومی و هزینااه هااای سرسااام آور دادرساای و ه یبگااان علماای آینااد خن

و صد البته یک جنگ فرسایشی بی پایان که نه قتل و جرح آنرا کاهش داد و نه غیره بازداشت و شکنله و 

 گذر زمان 

 *** 

هشاتاد و هزار و سیصاد و آنچه امروز از پس چند سال گذر زمان به طور قطع درباب ماجراهای سال      

هشت ایران می توان گفت آن است که در اید جریاان، هار دو طارا مااجرا بلاای خویشاتنداری و تعقال، 

در و کشاور  خشونت را انتخاب کردند و گام در راهی گذاشتند که نتیله ای جز ضرر و زیان بارای ماردم

 نداشت بر 

در اید انتخاب البته شواهد و قراید نشان می دهد که حکومت و دولت مقصر اصلی بودند  ها  بخااطر      

اینکه علیرغ  جایگاه کالن خویش، نگاه کالن به قضیه نداشتند  و ه  از اید جهت که تمامی امکانات کشور 

نگای کاه فاارز از نگااه ی سالح و بی پناه براه اندازناد  جرا به کار بتتند تا یک جنگ نابرابر را با مردم ب

 هیچ سودی برای مردم و کشور نداشت ،دو طرا ه یمنفعت طلبان

جرا از ماردم و غا  انگیاز مااجرا آن باود کاه در ایاد باازی ناساال  سیاسای، هار دو طارا ماا ه ینکت     

آنان سوء استفاده کردند تا به اهداا خود برسند  چه جناح حاک  که باا وارد کاردن  ه یاحتاسات خام و ساد 

ل که با ت ریاک احتاساات بخشی از مردم طرفدار خود به ماجرا، رنگ مردمی به آن زد  و چه جناح مقاب

ا مردم ختته از سیاستهای ناکارامد طی  مقابل وخواهان تغییر در وضعیت کشور ، آناان ر ه یپاک و ساد 

 وارد نبردی نابرابر و ناجوانمردانه کرد 

 و در اید بازی ناسال ، جوانان بیشترید تلفات را دادند از هر دو طرا      

 *** 

اعالم زود هنگام و غیر قانونی نتایج انتخاباات،قطع تماامی راههاای ارتبااط خباری داخال و خاار  از      

ده به انتخابات تا مادتی پاس از آن،حکومات نظاامی کشور،کودتای خزنده و آرام در کشور از چند روز مان

ساکت و اعالم نشده، تنها بخشی از تخلفات کالن حکومت و دولت بود  و در مقابل، آغاز جناگ روانای از 

نیمه شب پایان انتخابات، به خیابان کشاندن ماردم و باویاه جواناان بارای قادرت نماایی، نداشاتد برناماه و 

نیز بخشی از خطاهای انکار ناپذیری  ؛تل  ناشی از به خیابان کشاندن مردمتدبیری درمورد گزینه های مخ

 بود که از سران طی  مقابل حکومت و دولت سر زد 
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وا، مبنای بار اعاالم پایان رسمی انتخابات،جنگ روانی دو طرا دعبه ل اظ تقویمی، بالفاصله پس از      

ابتادا در آغاز شد  اما اید بازی که ت بودن نتایج رسمی آرای اخذ شده.بازی)بدون در دس ه یبرنده و بازند 

می توانتت متعادل پیش برود خیلی زود با قطع سرویس پیام کوتااه از ساوی دولات، تبادیل باه یاک باازی 

در یکطرا آن دولت و حکومت با تمامی تریبونهای صوتی و تصویری و نوشتاری رسامی  نابرابر شد که

 قرار داشت و در طرا مقابل ه  جناحی با میلیونها طرفدار اما بدون رسانه های مؤثر برای خبر رسانی 

پس از روز نختتید شاید برای خنثی کردن اید نختتید حرکت جناح حکومتی بود که از اولید ساعات      

ی که به تدریج مهندسای شادن انتخابات شنبه بیتت و سوم خرداد ماه ، مردم معترض به نتایجانتخابات یعنی 

و دستکاری شدن آن آشاکارتر مای شاد، باه خیابانهاا آمدناد و یاک اعتاراض بادون هیااهو و سااکت را در 

عمل و تادبیرز هرگوناه تعقال سراسر کشورو بویاه در تهران شکل دادند  اما از آنلا که جناح حاک  فارز ا

می کرد، خیلی زود اعتراضات آرام و مدنی مردم توسط پلیس رنگ خشونت گرفت  پلیتی کاه معتقاد باود 

همید واکنشهای قهرآمیاز پلایس ضامد پراکناده کاردن ز حق گرده  جمع شدن را ندارند  ومردم بدون ملو

ه  باعث پخش شادن خبار اعتاراض در  اعتراض مدنی مردم. ه یم از مقابل وزارت کشور)اولید نقطمرد 

شهر و کشور شد و ه  خبر برخورد خشد پلیس را فراگیر کرد  و صد البتاه هار بخاش از ماردم معتارض 

وقتی پراکنده شدند به م لی دیگر رفته و خود اجتماعی بزرگتر را شکل دادند که در نهایت به اعتراضاات 

 د منتهی گردید چند هزار نفری میدان ونک در روز بیتت وسوم خردا

همزمان با اید ت والت و در راستای همید اعتراضات، ساران جنااح مخاال  نیاز ضامد اعاالم شاک      

باا امضاای داشتد در ص ت نتایج اعالم شده، بطور رسمی اعاالم اعتاراض کارده  و ناماه ای  ساه نفاره) 

رسمی  به شورای نگهبان ارائه نمودند که در آن بطورمهدی کروبی، میر حتید موسوی.  م تد رضایی،

و آشکار ص بت از تخل  و تقلب گتترده در انتخابات شد آنان بطور شفاا خواهان ابطال نتایج انتخاباات 

شدند همچنید سران معترضید با پخش شادن اخباار خشاونت پلایس در برابار ماردم معتارض، آناان را باه 

 خویشتنداری و پرهیز از خشونت و درگیری فراخواندند 

ن از شوک قاعده ناپذیری دولت بیرون نیامده بودند که شاوک بزرگتاری از ساوی هنوز مردم و مخالفا     

رهبر کشور به عنوان رأس جریان حاک ، به همه وارد شد  و اید نیززماانی باود کاه  ساید علای خامناه ای 

پیش از بررسی اعتراضات و تعیید تکلی  شدن ص ت و سق  آن، با تبریک گفتد به م ماود احمادی ناااد 

باازی  ه یدومید مرحلا  نیزرفه ای  رهبر،دولت زی را تمام شده خواند  به دنبال اید حرکت غیر حعمال  با

 نا برابر را با دستگیری تعدادی از اعضای ستاد انتخاباتی رقبای معترض آغاز کرد 

، مردم، انتظار برای اعالم رسمی نتایجی در حالیکه روز بیتت و چهارم خرداد با اعتراضات پراکنده      

روشاد  ه یر باب ادعای تقلب، بدون هیچ نتیلو انتظار برای اظهار نظر مراجع رسمی ملری انتخابات د 

امیدوار کننده ای به پیش می رفت؛ دولت به عنوان بازوی فرد پیروز انتخابات یک حرکت  ه ییا حتی نشان

اولید تلمع بزرگ خود را شاکل بتیار ناشیانه و تفرقه افکنانه انلام داده و در م لی که روز پیش مخالفان 

داده بودند، اقدام به برگزاری جشد پیروزی کرده و ضمد ت ریک طرفداران خود، طرفداران طی  مقابال 

 را با واژگان ت قیرآمیز و توهید آمیز مورد خطاب قرار داده و آتش در حال شعله ورشدن را باد زد 



خارداد مااه کاوی دانشاگاه تهاران ماورد هلاوم  همان روز بیتات و چهاارمآخرید ساعات همچنید در      

نیروهااای انتظااامی و لباااس شخصاایها قاارار گرفاات و در سااکوت خبااری تعااداد نامشخصاای از دانشاالویان 

 دانشگاه تهران دستگیر و تعداد بیشتری نیز مورد ضرب و جرح قرار گرفتند 

دو روز بیتت و سوم و بیتات و چهاارم خارداد، و نیاز  ه یانتظارات برآورده نشد  ه یدر پاسخ به هم     

 ه یو مصام  هتاتند،طی  مقابال یاک برناما برای نشان دادن اینکه معترضان چقدر در حرا خاود جادی 

 اعتراض مدنی آرام را برای روز بعد هماهنگ کرد 

چند از توان می هشتاد و هشت را هزار و سیصد و سال ماه تلمع اعتراضی روز بیتت و پنل  خرداد      

در تاریخ ایران بی سابقه دانتت  نختت از نظر حل  باالی حضور مردمی کاه بادون هایچ فشاار یاا  جهت 

حکومات باه خیاباان آماده بودناد  و دوم نشاان دادن خواست فراخوان رسمی و حکومتی و حتی در تقابل با 

به خیاباان آماده اناد و باه هایچ رشد سیاسی مردمی که می خواستند نشان بدهند که تنها برای اعتراض آرام 

عنوان قصد آشوب ندارند، حتی اگر طرا مقابل به نیت و منظور خشونت و آشوب و سارکوب باه خیاباان 

 آمده باشد 

سال هشتاد و هشت بایش از دو میلیاون نفار از ماردم در تهاران دسات باه در روز بیتت وپنل  خرداد      

انتااانی میلیااونی خواهااان  ه یم ااد در یااک زنلیاار د  آنهااا در سااکوت اعتراضاای آرام و باای صاادا زدناا 

 بازگرداندن حقی شدند که از آنان پایمال شده بود 

جناح مقابل اما نه تنها قصد کوتاه آمدن نداست بلکه گویا حتی سکوت مردم را حمال بار تارس یاا شااید      

اعتاراض آرام ،و ایرانبرد و در جای جای تهاران  عدم است کامشان کرده و با سبعیت تمام دست به اسل ه

و بدون خشونت مردم را به خون کشید  و حتی به اید ه  بتنده نکارد و باا اخارا  خبرنگااران خاارجی و 

خاود را بارای برخاوردی قهرآمیاز  ه ینا گفتعزم اههای خبررسانی آزاد، متدود کردن هرچه بیشتر گلوگ

 در روزها و ماههای آینده نشان داد و اید یکی از نکاتی بود که در آن روزها از چش  خیلی ها پنهان ماند 

ل  خرداد از درون اجتماع عظای  بیتت و پنروز ماجرای قتل و کشتار مردم و ضرب و جرح آنان در      

ا شالیک متاتقی  بتایلیها و لبااس شخصایها باه سامت ماردم در آرام مردم آغاز شد و در پایاان آناروز با  و

کوری از خشونت و جنایت طی روزها و هفته ها و ماههای بعادی  ه یپایگاههای بتیج ادامه یافت و چرخ

 را کلید زد 

آغاز یاک کشاتار دولتای و حکاومتی در ایاران ت ات حاکمیات جمهاوری  ه یبیتت و پنل  خرداد نقط     

یک روند قتل و ضرب و جارح و شاکنله و بازداشات غیار قاانونی و تلااوز جنتای و اسالمی بود  آغاز 

اعدام و ترور خیابانی  یاا باه طاور خالصاه آغااز دوره ای از دیکتااتوری سانگید چمااب در برابار دسات 

حال قتلهای خیابانی اید روز نه م دود به روز مذکور شد و ناه م ادود باه کشاتار و ضارب و  خالی با اید

شالیک  ی سالهای بعد ها  در اشاکالضان خیابانی  اید روند در روزها و هفته ها و ماهها و حتجرح معتر

متتقی  گلوله در کوچه و خیابان به همه کس و در همه جا، ربودن معترضان از خانه ، تیر اندازی به آناان 

وز جنتای، در درون خانه ها، زیر ماشید گرفتد معترضان، بازداشت غیار قاانونی و ساشس شاکنله، تلاا

 ترور در خیابان،اعدام، قتلهای ص نه سازی شده ، و انواع و اقتام دیگر ادامه یافت 



طی روزهای بیتت و پنل  تا بیتت و هشت  خرداد علیرغ  خشونت پلیس و نیز نیروهای غیار رسامی      

خیابانهاا را  طرفدار حکومت و دولت، مردم همچنان با امید به گرفتد نتیله ای روشد از اعتراضات خود،

 ترک نکردند 

در روز بیتت و نه  خرداد سید علی خامنه ای رهبار حکومات اساالمی، بلاای برخاورد معقوالناه باا      

وضعیت خطرناکی که گریبانگیر کشور و مردم شده بود؛ یکبار دیگر ناسنلیده عمال کارد و بادون روشاد 

نااح دولتای اعاالم اعتراض میلیونها ایرانی، بار دیگر حمایات خاود را از دولات و ج ه یشدن قانونی نتیل

نااآرامی کشاور را بیشاتر کارد  او باه ایاد ها  بتانده نکارد و عماال  باه تهدیاد ماردم  ه یکرده و هیزم شعل

 معترض پرداخت و غیر متتقی  گفت که متئولیت آنچه برسرشان بیاید با خودآنان و سرانشان است 

 سگ شکاری و رها کردن آن به جان ه یلی خامنه ای مانند باز کردن قالد سید ع ه یاید اقدام نابخردان     

همید سخنان نتنلیده ، خشونت پلیس و دیگر بازوهای نظامی دولت  ه یشکار دست وپا بتته بود  در نتیل

 بر علیه مردم ه  رسمی تر شد و ه  گتتره تر و در عید حال وحشیانه تر 

 *** 

تعدادی از شهروندان ایرانی که پاس از  ه یمی آید، گزارشی است خالصه دربار آنچه در صف ات آتی     

هشتاد  و هشت توسط دولت و نیروهای رسمی و غیر رسمی وابتته به آن هزار و سیصد وانتخابات خرداد 

و جارح، تهدیاد، به اشکال مختل  کشته شدند یا ت ت بازداشت غیر قانونی، مورد شکنله، تلاوز، ضارب 

 م اکمه، و غیره قرار گرفتند 

برخورد نیروهای حکومتی با مردم به روش همه جانبه صورت گرفت  به اید معنی که در برخورد باا      

مردم کوچه و خیابان)اع  از معترضید یا حتی عاابرید. ابتادا آنهاا را کتاک مای زدناد  بعاد از میاان آناان 

با کتک متواری می کردند زخمی ها و کشته ها توسط نیروهای وابتاته  بخشی را بازداشت کرده و بقیه را

به حکومت جمع آوری می شدند  زخمی هایی ه  که توسط مردم به بیمارستان منتقل می گردیدناد در آنلاا 

دستگیر می شدند بخشی از زخمی ها ه  بلای انتقال به بیمارستان متتقیما  از م ل حادثه به مکانی نامعلوم 

 می شدند  منتقل

کتانی که در م ل دستگیر نمی شادند ماورد شناساایی قارار گرفتاه و در روزهاا و حتای ماههاای بعاد      

 دستگیر و بازجویی می شدند 

دستگیر شدگان در روزهاای اولیاه از چناد م ال مانناد کالنتریهاا باه بازداشاتگاههای بزرگتاری چاون      

ل می شدند بدون اینکه دلیل یاا حکا  قاانونی بارای بازداشات بازداشتگاه آگاهی و بازداشتگاه کهریزک منتق

آنان در دست باشد  طی اید تخل  آشکار حکومتی در همان چناد روز ابتادای بلاوای ساال هشاتاد و هشات 

 نزدیک به پنج هزار نفر در سراسر ایران بازداشت شدند 

یدان انقالب تا میدان ولیعصار، باه م ه یپس از ارسال به کالنتریهای م دود بازداشت شدگان در تهران      

 منتقل شدند:زیر چند مکان شناخته شده و چند بازداشتگاه غیر رسمی 

 آگاهی. ه یبازداشتگاه شاپور)ادار -

 بازداشتگاه کهریزک -



 بازداشتگاه اوید -

 بازداشتگاه وزارت کشور -

 بازداشتگاههای سشاه -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هزار و سیصد و هشتاد و هشتسال روزشمار جریانات پس از انتخابات ب :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



به طور خالصه ، روزشمار وقایعی که پس از انتخابات سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت در ایران      

 به شرح زیر بود: د ت ت حکومت جمهوری اسالمی رخ دا

تریبونهای مختل  از نختتید ساعات بامداد شانبه بیتات اعالم زودهنگام پیروزی جناح رسمی از  -

  و سوم خرداد ماه

در برابر ساختمان وزارت کشور و برخورد خشاد پلایس باا ی از مردم همائی اعتراضی تعداد د گر -

بیتت و سوم خارداد آنان و پراکندن آنان که منلر به گتترش اعتراضات در سطح شهر تهران شد 

 ماه 

دستگیری تعدادی د پیروز اعال م شده در انتخابات مهوری اسالمی به فرتبریک زودهنگام رهبر ج -

 بیتت و سوم خرداد ماه  تادهای انتخاباتی رقبای او از فعاالن س

جشاد پیاروزی فارد  ماردم در تهاران  وشهرساتانها، ۀ اعتراضات پراکناده و بادون برناماه یادام -

 بیتت و چهارم خرداد ماه  م شده حمله به کوی دانشگاه تهران پیروز اعال

 م معترضااان در خیابااان آزادی تهران تیراناادازی بااه مااردم در تظاااهرات همااائی عظاای  و آراگرد  -

 بیتت و پنل  خرداد ماه مردم در پایگاه بتیج میدان آزادی تیراندازی به 

ردم از سوی مهرستانها که با تداوم خشونت پلیس،اعتراضات خیابانی مردم در تهران و ش ادامه ی -

 خرداد ماه  داده شد بیتت و شش با خشونت و آشوب و تخریب پاسخ 

 تظاهرات خیابانی پراکنده و تیراندازی به مردم معترض  بیتت و هفت  خرداد ماه  ی ادامه -

 تظاهرات و درگیری و تیراندازی به مردم بیتت و هشت  خرداد ماه  -

تظااهرات تهران بر علیه ماردم معترض  جمعه یسخنان تهدید کننده ی سیدعلی خامنه ای در نماز  -

نیروی انتظامی و لباس شخصیها به مردم بای ساالح  متتقی  و اعتراض خیابانی مردم  تیراندازی 

 بیتت و نه  خرداد ماه 

تظاهرات پراکنده در تهران و شهرستانها  تیراندازی متتقی  نیروی انتظامی و لباس شخصی ها به  -

 ندازی به مردم از پایگاه بتیج  متلد لوالگر سی ام خرداد ماه مردم در خیابانها  تیرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 فصل دوم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 و هشت ادتخرداد و تیر سال هزار و سیصد و هشال : کشته های 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آسا ، کیانوش -

 و عل  دانشگاه پتروشیمی ه یرشتارشد  کارشناسی مقطع  کرمانشاهی دانشلوی  آسا  کیانوش      

 پنج و بیتت  سد در و سیصد و هشتاد و هشت هزار  ماه خرداد  پنل  و بیتت  روز در ایران صنعت 

 به زندان در وی دارند  عقیده او ه یخانواد  هرچند  .شد  کشته گلوله ضرب  به آزادی میدان در سالگی

 .است  رسیده قتل

 شدنش کشته ماجرای که بود  شدگانی کشته اولید از و کشور باهوش و متتعد  دانشلویان از وی     

 .شد  ای رسانه فشارها،ه ی هم علیرغ 

 .گردید  تتلی  اش خانواده به سردخانه در خوردن، گلوله از بعد  روز هشت  آسا کیانوش جتد      

 از موجی ایلاد  باعث  کرمانشاه در ه و صنعت، و عل  دانشگاه در ا، ه  آس کیانوش شدن کشته     

 کنار در وی .بود  ای شده شناخته و متتعد  بتیار دانشلوی وی که جهت  آن از بویاه .گردید  همدردی

 م یط از حمایت  گروههای از یکی  عضو  نیز و داشت  فعالیت  ه  نوازندگی ه ی زمین  در ،لت صی

 .رفت  می شمار به زیتت 

 بزرگداشت  مراس  برگزاری در ه  گردید، وارد  آنها به که زیادی فشارهای علیرغ  آسا ه یخانواد      

 .نکردند  کوتاهی بود  رفته فرزندنشان بر که ماجرائی از رسانی خبر در ه   و گذاشتند  تمام سنگ وی

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آقا زاده قهرمانی ، رامید   -

حکومات نتابت باه  ه یولاید قرباانی آدم رباایی و نیاز کینا رامید آقا زاده قهرماانی را مای تاوان ا     

 معترضان انتخابات دانتت 

 اعتراضات  روزهای اولید از یکی در هشت، و  پنلاه و وسیصد  هزار سال متولد  آقازاده رامید     

 دوربید روی از را وی تصویر توزان کینه بعد  روز چند  .کرد  شرکت  خیابانی تظاهرات  در انتخاباتی

 اقدام او دستگیری برای و یافته را او منزل نشانی وی هویت  تشخی   با و کرده شناسائی بانک یک

 .کردند 

 که خواستند  او مادر از مأموران  و نداشت  حضور خانه در مأموران ه یمراجع  زمان در رامید     

 فرزندش چون که باور اید به ه  نهاد  پاک و دل ساده مادر .کند  معرفی زودتر چه هر را فرزندش

 م ل به  خود  دست  ا ب را فرزند  باشد؛ داشته هراس چیزی از که ندارد  دلیلی پس نشده رتکب م گناهی

  .داد  ت ویل و برده شده تعیید

 حالیکه در برگشت  خانه به خود  پای با رامید نگرانی و خبری بی ه یدور یک از بعد  روز پانزده      

 به بالفاصله طوریکه به .بود  وخی  شدت  به وی  جتمانی وضعیت  بتیار، های شکنله اثر در

 شود  مشخ   تا آورد  در پا از را وی شدید  های شکنله اثرات  زود  خیلی اما کرد  مراجعه بیمارستان

 .اند  کرده رها را او رامید مرگ بودن نزدیک به عل  با قاتالن که

 چند  مدت  به را وی که بود  گفته مادرش به ، شده  اعمال های شکنله از یکی  توضیح در رامید     

 و هشتاد  خرداد  قربانیان های خانواده از ای عده های پیگیری با بعدها .اند  بوده  کرده آویزان پا از روز

 قربانی چهارمید  واقع در و شده شکنله کهریزک در قهرمانی آقازاده رامید که شد  مشخ   هشت،

 .رود  می شمار به کهریزک

 .است  دفد زهرا بهشت  دویتت و شانزده ه یقطع در رامید     

 

 

 

 



 آقا سلطان ، ندا -

اعتراضات سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت نبود  اما به   ندا آقا سلطان اگر چه نختتید کشته ی     

ریاناات بلکاه باه عناوان ایاد ج نه تنها به عنوان معروفترید کشته ی لط  فراگیری رسانه، به سرعت 

 نابرابر معترضان با حکومت معرفی گردید  نماد مبارزه ی

هشتاد و  ماه خرداد  خیابانی  دعواهای با ارتباطی هیچ و بود  دانشگاه ه یفلتف ه یرشت دانشلویندا      

 .رسید  قتل به در فرعی های خیابان کارگر شمالی ماه خرداد  ام سی وی در روز .نداشت  هشت 

 بازیگر را او برخی که نقید  و ضد  آنقدر . شد  زده زیادی نقید  و ضد  حرفهای اوه ی دربار     

 زیر دولت  و حکومت  اینکه برای تنها داد  مرگ به تد آگاهانه ندا گفتند  و خواندند  خود  مرگ نقش

 .بردند  باال خیابانی مبارزات  شهید  حد  تا را او  ه  برخی و .برود  سئوال

 خواهند  آن به بشنوند  امروز ه  خودشان اگر که زدند  حرفهائی دستشاچگی روی  از ه  برخی حتی     

 بهگفت :"   دولت  به نزدیک  خبرگزاریهای  از یکی  با  مصاحبه  در که نااد  احمدی  مشاور مانند  .خندید 

 اید یعنی .شاه آقای فریاد  شود  می انگلیتی به اسمشه ی ترجم .کنید  توجه سلطان آقا ندا اس  معنای

 * "برگردد  پهلوی رضا آقای باید  و  نرسید  جائی به جمهوری سال  سی ه یسابق با مملکت 

 کرده جاسازی خون لباسش زیر در ندا گفتند  حتی .نشد  زده ک  دار خنده حرفهای دست  اید از و     

ت  یا اینکه او توسط  اس شده کشته او کنند  خیال مردم تا پاشید  بیرون به آنرا دوربید برابر در و بود 

 خبرنگار بی بی سی کشته شده است 

 به دیگران دعوای  در  که بود  ایرانی دانشلوی  جوان یک  سلطان آقا ندا اینکه است  متل  آنچه اما     

 دولت  و حکومت  از .رسیدند  خواستند  می آنچه به  و بردند  سود  ای عده شدنش کشته از و رسید  قتل

  .گرفتند  یادگاری عکساو جتد  با و بودند  کنارش در ماجرا وعوق زمان در که کتانی تا گرفته

 .است  شده دفد زهرا بهشت  دویتت و پنلاه و هفت  ه یقطع در سلطان آقا ندا      

*** 

مرگ ندا آقا سلطان بویاه با پخش فراگیر بید المللی ل ظات آخر عمر او، بازتاب وسیعی در        

اعتراضی را نیز در گی خبر، واکنشهای حمایتی و د گتتر راسر جهان داشت  و به همان اندازه یس

سراسر  ن برانگیخت  در مورد داستان غ  انگیز کشته شدن ندا، هنرمندانی از جها گوشه گوشه ی

دردی کرده یا به سیاست سرکوب  ابراز همو کشیدن نقاشی وغیره کلیپ جهان با ساخت آهنگ و ویدئو

 جمهوری اسالمی اعتراض کردند  در



 

 

 

 

 هشت  و  هشتاد و  سیصد  و هزار اسفند هشتم.  مهر خبرگزاری با دولت  وقت رئیس مشاور کلهر مهدی  مصاحبه ی* 

 

  

 

 

 

 

 

 



 مبینا احترامی، -

نیروهاای نوپاو و  یاان حملاه یرکاه در جبود دانشلوی بهبهانی دانشگاه تهران مبینا احترامی      

هازار و سیصاد و هشاتاد و در س رگاه بیتت و پنل  خرداد مااه به کوی دانشگاه لباس شخصی ها 

در جریان ضرب و شت  دانشلویان کشته شد  جتد وی به خانواده اش ت ویل داده نشده و در هشت 

 بهشت زهرای تهران دفد گردید 

متئوالن م لی شهر بهبهان بعدها به ان ای مختل  سعی در انکار ماجرا کردند  گااهی وجاود      

 شخصی را تکذیب کردند و گاهی ه  کشته شدن او را انکار نمودند  چنید

 از اید شخ  اطالعات بیشتر یا عکتی در دست نیتت           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اختر زند، حتید -

ماه هزار و سیصد و هشتاد و   خرداد ماجراهای  در شهراصفهان ه یکشت اولید زند  اختر حتید      

 متئولیت  خانواده آور نان تنها عنوان به که شرایطی در و سالگی دو و سی سد در وی .باشد  می هشت 

 .شد  کشته فلیعی طرز به داشت  برعهده را نفر چند 

 

 تظاهرات  در مردم از زیادی تعداد  با حالیکه در ماه خرداد  پنل  و بیتت  تاریخ در زند  اختر حتید     

 و گرفت قرار ها شخصی لباس هلوم مورد  داشت  شرکت  اصفهان شهر شیراز دروازه اعتراضات  و

 از یک هیچ درون به  ورود  به موفق اما .برد  پناه  ساختمانی به ، فرار زمان در خود  جان حفظ برای

 بام پشت  به فراری معترضید از دیگر نفر یک همراه به خطر از فرار وبرای نشده ساختمان واحدهای

 شد  پرت  پائید به بام از ها شخصی لباس توسط بتیار  شت  و ضرب  از پس حتید  بام پشت  در .برد  پناه

   .برداشت  زیادی جراحات  حتید بدن ایرانیتی سق  یک روی بر سقوط از ناشی جراحات  اثر بر که

 زمانی اما .کردند  رها وضعیت  همان در را حتید و برده خود  با را حتید همراه فرد  ها بتیلی     

 به حتید بردن برای آمبوالنس و گرفت  تماس بیمارستان با ساختمان در حاضر افراد  از نفر یک که

 به وی بدن نهایت  در مردم اعتراض  با که دادند  نمی را حتید انتقاله ی اجاز مأمورید آمد  م ل

 و کند  مقاومت  مرگ برابر در نتوانتت  وی وارده جراحات  شدت  اثر بر اما .گردید  منتقل بیمارستان

 زنده از او برای مرگ بیمارستان کارکنان ه یگفت به حالیکه در .داد  جان اش خانواده چش   برابر در

 .بود  شده ه  نخاع قطع وی بتیار، جراحات  بر عالوه که چرا بود  بهتر ماندن

 ساختمان در که شاهدانی اما کردند  اعالم  حتید خود  انگاری سهل را سقوط اید علت  متئوالن     

 وضوح به را حتید فریادهای و ها شخصی لباس ص بتهای و شت  و ضرب  صدای که اند  گفته بودند 

 .است  نبوده بام پشت  از پریدن برای حتید قصد  از نشانی هیچ آن در که اند  شنیده

 از یکی فوب، یارماج از بعد  روز چند  که است  آن زند  اختر حتید ماجرای انگیز غ ه ی نکتۀ     

 .است  درگذشته شیشه مصرا بخاطر اصفهان در شده کشته فرد  که کرد  اعالم  ها رسانه در متئولید



 

 



 اسماعیلی)خان ببید. ، سعید  -

سعید)حتید. اسماعیلی خان ببید جوان کارگر بیتت و سه ساله و متأهلی باود کاه در کارخاناه ای      

 در کر  کار می کرد  

وی در روز سی ام خارداد مااه در خیاباان آزادی ماورد هلاوم ماأموران قارار گرفتاه و باه شادت      

 مغزی شد و درگذشت  هار ضرببه حدی که در اثر ضربات وارده دچ مضروب گردید 

فرزند خود ناچار شدند پولی به دولت پرداخات  اید جوان کارگر برای دریافت جنازه ی خانواده ی     

 کنند 

 سعید اسماعیلی در زادگاهش خان ببید دفد شد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اصغری، م مد  -

 

 ه یشبک امنیت  متئول و سیتکو تلهیزات  متخص   وتر،یکامش  کارشناس اصغری مهدی م مد      

 گفت  و کرد  افشا را انتخابات  در تقلب  نختتید کتی بود که ب ث فنی ن وه ی وی .بود  کشور وزارت 

 اید بر و است  کرده دستکاری را شهرستانها از واصله آرای افزار، نرم یک از استفاده با دولت  که

 .باشد  می شده معرفی فرد  بلز کتی انتخابات  اول نفر اساس

به دنبال اید افشاگری،در حادثه ای ساختگی در روز بیتت و چهارم خرداد ماه خودرو اصغری      

د مهدی اصغری را می شناختند آتش گرفت و دولت آنرا اتفاب اعالم کرد اما تعدادی از کتانی که م م

  حادثه ای از قبل طراحی شده دانتتند  دولت را افشا و کشته شدن او را ناشی از توطئه ی

 اشتغال داشت  نیز تدریسبه  کشور، وزارت  درخود  قراردادی اداری کار کنار در اصغری م مد      

 کناد  تکاذیب  را او بااختد جاان خبار کرد  سعی اسمی تشابه یک از استفاده با دولت  که زمانی ینروا از

  وی درگذشات  خبار شناختند  می را او و بوده وی شاگرد  مختل  جاهای در که کتانی از زیادی تعداد 

 در خارداد  چهاارم و بیتات  روز در که مشکوک بتیار ای حادثه .کردند  تأیید  را رانندگی ه یحادث در

 ه یگفتا  باه .دانتاتند  واقعای غیار آنارا هاا خیلای و افتااد  اتفااب انتخاباات  از پاس دعواهای ه یب بوح

 کاه ه باود سوخت شکلی به وی بدن و گرفته آتش سان ه در اصغری م مد  خودرو دولتی خبرگزاریهای

شناساائی  و مشااهده را ساوخته جتاد  تاا شاد  خواساته شناختند  می را او که کتانی از او شناسائی برای

 .کنند 

 
 

 

 



 اعرابی ، سهراب  -

 

 تمام در خود، انتخاب  بودن درست  به اعتقاد  با  که بود  ای ساله نوزده جوان اعرابی  سهراب       

  .کرد  شرکت  فعاالنه انتخابات  مراحل

 
 خیابان به انتخابات  ه ینتیل نتبت به وآرام صدا بی اعتراض  برای غلط به  یا درست  بهزمانیکه   و

 مداوم پیگیریهای دنبال وبه یکماه حدود  از پس و  شده ناپدید  ماه خرداد  وپنل   بیتت  روز در آمد،

 پایگاه مقابل دربیتت و پنل  خرداد ماه  شب  همان او حالیکه در.شد  خانواده ت ویل اش جنازه مادرش،

 .بود  شده کشته و گرفته قرار هدا متتقی  ه یگلول با آزادی میدان بتیج

 دیگر دست  در دست  سکوت  تظاهرات  حال در  را او که است  موجود  سهراب  از کوتاهی فیل      

 گام خیابان در فقط حرا  ای کلمه بدون که دبیرستانی و ساله نوزده جوانی .دهد  می نشان همفکرانش

 .گیرد  نمی مرگ بلز پاسخی اما .دارد  اش بتته لبهای پشت  در پرسشی و زند  می

 در  دهد  می نشان غتالخانه در را او بدناست   آمده بدست  سهراب  از که عکتی ترید دهنده تکان     

 سینه اش خودنمایی می کند جای جراحتی عمیق بر  که حالی

 
 چشمانی حال عید در و عمیق نگاهی جا همه شده منتشر سهراب  از که عکتهائی همه ی در     

 .شود  می دیده پرسشگر ولی امیدوار

 ه یخانواد  و ، شد  اعدام  هفت  و  شصت هزار و سیصد و سال در سهراب  ه یخال شوهربا آنکه      

 و حضور کوتاهش  عمر در بار اولید برای سهراب  خود  ما،ا بودند  سیاسی  ه یخانواد  یک او ی ه خال

 .کرد  می تلربه را سیاسی مشارکت 



 کردن شرکت  امکان کردن فراه  بر مبنی متئولید اعالم با و سهراب، مادر پیگیریهای دنبال به     

 به پترش تا کرد  تودیع تومان میلیون ده مبلغ به ای وثیقه وی مادر آزمون، در کنکوری های بازداشتی

 .بود  شده کشته  قبل مدتی وی پتر حالیکه در گردد  آزاد  درآزمون شرکت  برای وثیقه قید 

، به مادرش فریادهای و پیگیریها با اما .نبود  هشت  و هشتاد  سال ه یکشت اولید اعرابی سهراب      

   شد تبدیل  هشت  و هشتاد  سال عام قتل نمادهای از یکی

 .است  شده دفد زهرا بهشت  دویتت و پنلاه و هفت  ه یقطع در اعرابی سهراب      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 افتخاری ، علیرضا  -

 

تاد و  سال هزار و سیصد  هشخرداد  جریانات بود که در  ی علیرضا افتخاری نخستین خبرنگار      

 هشت جان باخت. 

 
هزار وسیصد و شصت و ی   سال متولد فارغ التحصیل مهندسی کشاورزیرافتخاری علیرضا       

ابرار اقتصادی   ه ی وی کار خود را با روزنامبود و در زمان مرگ بیست و هفت سال سن داشت. 

 آغاز کرد و به مدت پنج سال با این روزنامه همکاری داشت.

ماه بر اثر ضربات باتوم دچار   خرداد اعتراض آرام بیست و پنجم جریان علیرضا افتخاری در       

ضربه مغزی و خونریزی مغزی شد و بر اثر همان عارضه هم جان خود را از دست داد. اما جسد  

 به خانواده اش تحویل گردید. از سوی پزشکی قانونی  تیر ماه بیست و دوم  او حدود یکماه بعد یعنی در

یکی از مسئولین نظامی کشور در مصاحبه ای بدون اشاره به علیرضا افتخاری گفت خبرنگاران       

و روزنامه نگاران اگر بدون هماهنگی با نیروهای انتظامی وامنیتی در صحنه ها حاضر باشند امکان  

کار  تشخیص و تفکی  آنها از مردم عادی برای پلیس راحت نیست. این اشاره در عین حال که طرز 

در برخورد با مردم بخوبی روشن می سازدر این نکته را هم معلوم می کند که زدن و   پلیس را

 مضروب کردن مردم عادی از نظر پلیس کاری معمولی است بدون هی  نگاه یا حس منفی . 

 

 



 اکبری ، حتید  -

مادنی  اعتاراض  ماه،هنگامخرداد  پنل  و بیتت  روز در که بود  ای ساله هفده جواننو اکبری حتید     

 هایچ تاا یکمااه  یو خانواده و شد  دستگیردر میدان انقالب تهران  انتخابات، دستکاری شده ی ایجنت به

 در اکباری ه یخاانواد  تالشاهای و پیگیریهاا باا در نهایت   نداشتند  بودنش مرده یا زنده و او از خبری

 خانواده زمانیکه اما .است  بتتری  بیمارستانی در فرزندشان که شد  داده خبر آنها به ماه تیر ام سی روز

قتامتهای مختلا    کاه حاالی در شدند  مواجه ساله هفده حتید ه یجناز با کردند   مراجعه بیمارستان به

 .بود  شکنله  آثار از پر او بدن

 در وی که است  روشد نکته اید اما ،نیتت  روشد وی مرگ دقیق تاریخ و حتید مرگ علت      

  .است  درگذشته شکنله اثر در ماه تیر ام سی تا خرداد  پنل  و بیتت  ه یفاصل

 .است  شده سشرده خاک به زهرا بهشت  ونوزده دویتت  ه یقطع در اکبری حتید     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اکبری ، واحد  -

 ونک میدان در ماه خرداد ام سی روزن به نتایج انتابات بود که درمعترضا  از یکی اکبری واحد      

 که صورت  اید به .گرفت  قرار هدا مشکوکی طرز به خرداد سی شنبه غروب  در وی .خورد  گلوله

 .کرد  اصابت  او پهلوی به گلوله

 صورت  به کننده شلیک فرد  اینکه نختت  .امکان وقوع می یابد  حالت  دو  در تیوضعی  چنید      

 زانو به ت درحال  کننده شلیک که دوم حالت  ویا .باشد  ایتتاده مقتول همردی  عبارتی به یا موازی

 .باشد  می گیری باهدا و قصد  با و متتقی  اندازی تیر  آن معنی که باشد  نشتته

ماجراهای خرداد سال هزار و   ه یشد  شناخته کمتر قربانیان از یکی اکبری واحد  حال هر در     

 از ه  تصویری و است  گرفته صورت  ک  او مورد  در رسانی اطالع که است  هشت  و هشتاد  سیصد و

  .است  مانده گمنام ها رسانه هیاهوی در او و نگردیده منتشر او

 .است  بوده ساله سه دختری پدر و متأهل و ساله ی سی و چهار اکبر واحد      

 .است  دفد زهرا  بهشت  یک و وشصت  دویتت  ه یدرقطع وی     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د ، ناصرامیر ناا  -

 

 ه یگفت به  .بود  آزاد  دانشگاه فضای هوا مهندسی ی رشته یاسو  اهل دانشلوی نااد  امیر ناصر     

 و بیتت  سد در که بود  خود  ه یرشت سواد  با و  هوش با دانشلویان از یکی ناصر،او دانشگاهیان  ه 

 .شد  کشته سالگی پنج

 م مد  خیابان  بتیج پایگاه  تیراندازی جریان  در ماه خرداد  پنل  و بیتت  روز در نااد  امیر ناصر     

 در واقع پیامبر بیمارستان در او جتد . باخت  جان ماه خرداد  هشت  و بیتت  در  و شده زخمی جناح علی

 .شد  اعالم خونریزی وی مرگ علت  .گردید  ت ویل اش خانواده به اصفهانی اشرفی خیابان

 تومان میلیون پنج مبلغ بایتتی ناصر ه یجناز دریافت  برای که شد  گفته نااد  امیر ه یخانواد  به     

 و داده ت ویل فرزندشان مرگه ی دربار شکایت  عدم و نامه رضایت  ه یبرگ  یک ه یعالو به پول

 .بگیرند  ت ویل  را او ه یجناز سشس

 .گردید  دفد زادگاهش روستای در نااد  امیر ناصر پیکر     

 
 

 
 



 برزگر ، م مد حتید   -

م مد حتید برزگر جوان بیتت و پنج ساله کاارگری باود کاه دراعتراضاات روز بیتات و هفات        

 باا تیار هفت  میدان در اندازی تیر جریان در وی کشته شد هزار و سیصد و هشتاد و هشت خرداد ماه 

 باه زهارا بهشت  سیصد و دو قطعه ی در بعد  روز چهار جتدش و ت باخ جان سرش به گلوله اصابت 

 .شد  سشرده خاک

 در بیشاتری اطالعات  ه  برزگر حتید م مد  از ؛ کذائی خرداد  های کشته از دیگر بتیاری مانند       

 ترساندن و ها شده کشته های خانواده به وارده های فشار به گردد  می بر عمدتا   امر اید و .نیتت  دست 

 بارای حتی برزگره ی خانواد  .عزیزانشان مورد  در رسانی اطالع برای تالش هرگونه عواقب  از آنها

در ماورد آنچاه بار فرزندشاان گذشاته هیچگوناه اطاالع  که سشردند  تعهد  حتید م مد  ه یجناز دریافت 

 .ند کنن رسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  بروایه ، یعقوب  -

 

 دانشلوی، و یک و شصت  و سیصد  و هزار سال  متولد  اهواز هبروای روستای اهل بروایه یعقوب       

 .بود  آزاد  دانشگاه نمایشه ی  رشت

 
 کرد  می لوالگرعبور متلد  مقابل از خانه به بازگشت  راه در که زمانی خرداد  ام سی روز در وی      

 مورد  کردند، می اندازی تیر مردم به متلد  بام  پشت  از که بتیلیانی با مردم درگیری جریان در

 وی مغزی خونریزی باعث  بود  کرده اصابت  یعقوب  سر به که ای گلوله . گرفت قرار گلوله اصابت 

 تا بود  کما حالت  در روز ده مدت  بروایه یعقوب  .کردند  منتقل  لقمان بیمارستان  به را او مردم و گردید 

 .گذشت  در بیمارستان در تیرماه ده  روز در اینکه

 .شد  سشرده خاک به بروایه زادگاهش روستای در بروایه یعقوب  ه ی جناز      

 ضمد یعقوب، پدر به منتتب  ای مصاحبه انتشار با دولت  به نزدیک های خبرگزاری از یکی      

 اما .شد  یعقوب  قتل بخاطر سبز جنبش سران ه یم اکم  خواستار پدرش زبان  از او خواندن بتیلی

 ه یمصاحب ادعای رد ضمد آن در وی که گردید  منتشر یعقوب  پدر از دیگری ه یمصاحب بعد  مدتی

 و شناسائی پی در تنها که کرد  اعالم ماجراها، اید ه یهم  حقیقت  از روشنی درک با و درستی به اول،

 .سبز یا  است  بتیلی قاتل نام که کند  نمی فرقی برایش و است  خود  فرزند  قاتل ه یم اکم

 
 بر عالوه که بود  ماه هزار و سیصد و هشتاد و هشت  خرداد  ه یکشت اولید بروایه یعقوب       

 از و نامش از ند کرد  سعی ه  دیگری افراد  ،اید سال  زرگری جنگ در گیر در سیاسی جناحهای



 همان در و نوشت  مطلبی  او مورد  در که هنره ی رشت مدرسان از یکی مانند  .بخورند  نان جتدش

 که گرفتند  ایراد  او به اینترنتی کامنتهای نوشتد با  دانشلویان از تعدادی اما .کرد  منتشر هیاهو روزهای

 .بدانی یعقوب  دوستدار و دوست  را خودت  توانی نمی و نیتتی و ای نبوده دانشلو  دوست  وقت  هیچ تو
 

 لینک ویدئوی ل ظات کشته شدن یعقوب بروایه 

https://www.youtube.com/watch?v=FPjB_MkHZaw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FPjB_MkHZaw


 برومند چوکامی، سرور   -

 

هزارو سیصد  ماه خرداد  پنل  و بیتت  روز در که  بود  ای ساله هشت  و پنلاه خان  برومند  سرور       

 کار جناح علی م مد  خیابان در کودکی مهد  در وی  .شد  کشته گلوله اصابت  اثر بر و هشتاد و هشت 

 همراه به م ل همان در و روز همان در که دختری .داشت  عهده بر دخترش را آن مدیریت  که کرد  می

 .باخت  جان رشماد 

 بتیج پایگاه نزدیکی در ،رپو رجب  خان  دخترشو برومند  خان  کار م ل باران آوای کودک مهد       

 زمان در خرداد  بیتت و پنل  روز در نیز خان  دو اید است  شده واقع جناحم مد علی  خیابان ابتدای

  .شدند  کشته گلوله بر اثر اصابت  معترضان؛ به بتیج پایگاه نیروهای اندازی تیر

 .اند  شده کشته معترضید اندازی تیر اثر بر خان  دو ایدکه  هتتند  مدعی برومند  خان  ه یخانواد       

 ایرانی، هموطد  نفر دو شدن کشته یماجرا اصل در و ندارد  اهمیتی هیچ موضوع اید که چند  هر

 .خورد  می چش  به نکته  چند  خان  دو اید شدن کشته با رابطه در حال اید با .کند  نمی ایلاد  تفاوتی

 های کشته میان در که چیزی .اند  گرفته قرار هدا گردن و سر ه یناحی از آنها دو هر اینکه نختت 

 اینکه دوم نکته ی .اند  خورده گلوله ناحیه اید از ها کشته ه یهم و است  مشابه بتیج پایگاه تیراندازی

 شلیک گلوله دهها کودک مهد ورودی  در طرا به که چرا بوده کار در عمدی آنها به اندازی رتی در

 اند  بوده م ل آن از عبور  حال در آنها که شد  وانمود  اینطور  ماجرا از بعد  روزهای  در البته .است  شده

ه زودی  ب اما *  اند  برده پناه مهد  داخل به اتفاقی صورتی به اندازیتیر از  ماندن امان در برای و

 خان  مدیریت  ت ت در اصل  بتیج، پایگاه روبروی در واقع باران آوای کودک مهد که شد  مشخ  

  ت اس بوده برومند  خان  پوردختر رجب 

 دولت  و نظام طرفدار شان خانواده ه ی گفت  بهکه  خان  دو اید کشته شدن در قضیه یمبه   جنبه ی

 سود  مخالفان؛ شدن کشته شبیهی روش به آنها شدن کشته از کتی نیتت چه معلوم آن است که  اند  بوده

 .است  بردهمی 

 .است  مدفون زهرا بهشت  پنج و چهل ه یقطع در برومند  سرور      

 
 

 */http://shohadaye88.bloghaa.com   

http://shohadaye88.bloghaa.com/


 بشارتی ، حامد   -

 شش و بیتت  سد در هشت و هزار و سیصد و هشتاد ماه خرداد  ام سی روز  در بشارتی حامد       

 .باخت  جان آزادی خیابان در اندازی تیر اثر در وی .شد  کشته سالگی

را  فردی و کرد  رد  از اصل  را او وجود  ادعای دولت  که هائیتت  کشته دسته آن از بشارتی حامد       

ا  نام حامد بشارتی  ب ای  کشته وجود  اصل موضوع همید به استناد  با و  د معرفی نمو  نام همید با نیز

 .شد  برده سئوال زیر

آماری که وجود نامهای مشابه در آن   که استناد به تشابه اسمی در جامعه یدر حالی است  اید      

به نظر نمی رسد  چه رسد به اینکه با استناد به چنید متتند  منطقی و پذیر باور دلیلامری عادیتت، 

ر سئوال برده شود تاخون او پایمال گردیده و کشته شدنش به فراموشی ضعیفی اصل وجود فردی زی

 سشرده شود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرزاد  جشنی )صفی پور.، -

 

 .بود    ایالم استان آبدانان شهرستان از ای ساله هلده جوان )صفی پور.جشنی فرزاد  سید       

 
 

 جریان در ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت  خرداد  پنل  و بیتت  روز در فرزاد       

 با وی .شد  ملروح سر ه یناحی از و گرفته قرار باتوم اصابت  مورد  تهران آرام  ات اعتراض

 منتقلتهران  طالقانی بیمارستان  به امداد  آمبوالنس توسط بود  زنده حالیکه در و مشخ   ملروحیتی 

 بیمارستان در و .شد  اعزام  لقمان بیمارستان به طالقانی بیمارستان از نامشخ   دلیلی به بعدا   اما .گردید 

 .درگذشت  نامعلوم  یدلیل به لقمان

 .شد  سشرده خاک بهماه  خرداد  ام سی روز در و منتقل آبدانان زادگاهش به جشنی فرزاد  پیکر      

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 جنابی ، بهمد   -

 
 .شد  کشته تولدش سالگرد  یکمید و بیتت  به مانده ماه چند  که بود  ای ساله بیتت  جوان جنابی بهمد      

 
 

 درسال هزار و سیصد و هشتاد و هشت  خرداد  ام سی خونید روز در که بود  شاغلی جوان بهمد       

 مردم ه ی بقی مانند  حالیکه در .رسید  قتل به متتقی  ه یگلول با .بوستان و رودکی تقاطع)  آزادی خیابان

  . نداشت  خود  از دفاع برای ه  ای  اسل ه هیچ و بود  آمده خیابان به اعتراض  برای فقط

 
دویتت و پنلاه و   ه یقطع درماه  مرداد  دوم در ،شدن کشته از پس یکماه از بیش جنابی بهمد      

   گردید  دفد زهرا بهشت  شش

 از دیگر تعدادی مانند  بهمد، تدفید و شدن کشتهزمان  بید افتادن فاصله  علت  رسد  می نظر به      

 از یکی به و آوری جمع سرکوبگر نیروهای توسط  وی جتد  که است  آن خرداد، ام سی های کشته

 .است شده منتقل گرفت، می قرار استفاده مورد  ها کشته اجتاد  یدپو رایب آنروزها در که ییم لها

 پزشکی ه یسردخان و،تهران شرب جنوب  در میوه ه یانخسرد  ،کهریزکه ی سردخان مانند  ییجاها 

 .تهران قانونی

 
 



 جوادی فر، امیر  -

 تماشای هنگام، به  هنری  فعال  و هنرعالقمند  یدانشلو  ساله پنج  و بیتت  فر جوادی امیر      

 گردید  انتظامی نیروی ت ویل نتبی سالمت  وضعیت  در و  بازداشت  تهران تیرماه  هلده  درگیرهای 

 .شد  داده ت ویل اش خانواده به وی جتد  بعد  روز چند  اما

 

 در قزوید اسالمی آزاد دانشگاه دانشلوی تهران ساکد ، رشت  متولد  لنگرودی فر جوادی امیر      

 با سرگرم و  سیاست  از دور به بود  فردی ؛سرا وترانه ، بازیگری کارآموز صنعتی، مدیریت  ه یرشت

 .د زندگی می کر  برادرش وتنها پدر با اش درگذشته مادر نبود  در که ، خود  هنری عالیق

 به که زمانی روز هلده  تیر ماه هزار و سیصد و هشتاد و هشت  بعدازظهر شش ساعت  در امیر      

 که هنگامی بود، رفته خیابان به تیرماه هلده  خیابانی اعتراضات  تماشای برای همتردوستش همراه

در  بتت  بد ه ایکوچ انتهای به همراهش خان  همراه  بهو شلوغیها  خطرات  از ماندن امان در برای

 خیابان ناآرامی کردن فروکش منتظر و ارمری و دانشگاه تهران پناه بردهتقاطع خیابان شهدای ژاند 

 همید وسیله به و گرفت  قرار شدید  شت  و ضرب  مورد   شخصی لباس افراد  نفر ده از بیش توسط بود،

 وصال به نرسیده انقالب  خیابان)در تهران صد و چهل و هشت  کالنتری به و دستگیر ه  افراد 

 وی کالنتری ماموران بود،وخی   او حال شت  و ضرب اثر در اینکه دلیل به سشس  .شد  منتقل.شیرازی

 ماجرا از زمان همید در نیز اوه ی خانواد   .کردند  منتقل فیروزگر بیمارستان به شب  نه ساعت  در را

 .شدند  مطلع

 بررسی جهت  الزم سایرعملیات  و شده گرفته مغزی اسکد امیر، از فیروزگر بیمارستان در       

 مغزی خونریزی مشکل بر دایر عالئمیگونه  هیچ که شد  مشخ   و گردیده  انلام نیز داخلی خونریزی

 عکتهای وی  از بود  بیمارستان در امیر که مدتی در حال عید  در  .باشد  نمی موجود  وی  در داخلی یا

  .داشت  وی بودن سالمت  و زنده از حکایت  همه که شد  گرفته متعددی



 و شد  آرنج و وفک بینی شکتتگی دچار شدید، شت  و ضرب  و باتوم ضربات  زیر امیر واقع در      

 و اعتماد  مأموران به وی پدر به همید دلیل .گردید  اعزام بیمارستان به نیز مشکالت  همید درمان برای

 .کرد  کالنتری راهی تیرماه نوزده   روز ظهر در را او

 

 کرده شکایت  او از بتیج  پایگاه و دارد  شاکی وی پرونده ی که شد  اعالم امیر پدر به کالنتری در       

        .است  دهش دستگیر مردم ت ریک و سخنرانی حال در امیر کهبود   شده اعالم شکایت  اید در .است 

 پلیس به نیز آنلا واز امنیت  پلیس به اش خانواده درحضور را او امیر، ه یپروند  پیگیریبرای       

 گیریشپی پلیس در دیگر تعدادی همراه امیربه ماه تیر نوزده  ظهر از بعد  تا و   .کردند  منتقل پیشگیری

 در اگر چه که .شدند  حواله اوید  به کردند  مراجعه پیشگیری پلیس به  اش خانواده که فردا اما  . بود 

 .نیتت  اوید ورودیهای لیتت  در آنان فرزند  نام که یافتند  در ه  اوید

 دچار و گرفت  قرار ای  وحشیانه های شکنله ت ت  و منتقل کهریزک به امیربود که  فاصله اید در      

 از عمد  به بود  درمان قابل  وی  بدنی مشکالت  تمام  حالیکه در و  .شد  بدن قتمت  چند  از خونریزی 

 موضوع همید از و شده خونی آلودگی دچار که حدی به شد  م روم پزشکی کمکهای هرگونه دریافت 

  .درگذشت  ه 

 به اما .گردید  منتقل سردخانه  به ماه تیر بیتت و سوم روز در امیر جتد  موجود  مدارک طبق      

 ه یخانواد  بیشتر پیگیری عدم دلیل .شد داده ت ویل میرا خانواده به جتد  ده روز بعد  نامعلوم دالیل

 مراجعه انقالب  دادگاه به تیرماه سوم و بیتت  روز در آنها وقتی که بود  اید در اید فاصله،فر جوادی

 بایتتی ماهتیر هلده  شدگان دستگیر تمامی ه یخانواد  آن بر اساس  که شدند  مواجه یادداشتی با کردند 

 .ند د کر  می مراجعه آنان وضعیت  پیگیری برای بعد  روز ده

 قاضی و دیدارکردند  ه  هپروند  قاضی با امیر ه ی خانواد  روزه ده ه یفاصل اید در حال عید در      

 قاضی حرا اید .شد  خواهد  آزاد   بازجوئی پایان از پس و بازجوئیتت  ت ت  فرزندشان که گفت  آنها به



 که حالیتت  در اید و .کرد   راحت  فرزندشان سالمت  به نتبت  بیشتر را فر جوادی ه یخانواد  خیال 

 یا و نبود  خبر با موضوع از یا قاضی اما  گذشت  می امیر مرگ از روزی چند  گفتگو، اید زمان در

 . داشت  نگه امیدوار را اوه ی خانواد  امیر فوت  به عل  با و ناجوانمردی کمال در

 آزادی منتظر انقالب  دادگاه یادداشت  و قاضی حرا به استناد  با امیر پدر حالیکه در نهایت  در      

 خبر او به ،سردخانه به جتد  ت ویل از پس روز یازدهیعنی  ماه مرداد  سوم روز در بود، خود  فرزند 

 .نماید  مراجعه پترش جتد  شناسائی برای که دادند 

 در امیر .بود  ناجوانمردانه و دردناک بتیار آمد  فر جوادی امیر سر بر کهریزک در آنچه اما      

جراحتهای درمان نشده ای   دستگیری درزمان ها شخصی لباس توسط وارده وشت  ضرب  از حالیکه

 ناخنها، کشیدن چونقرار گرفت شکنله هایی هم  وحشیانه های شکنله ت ت  درکهریزکداشت؛ 

باعث شد و گردیده مختل  نقاط از وی سر شکتتد به منلر که )سر به شدید  دندانها،ضربات  شکتتد

 چش  به ضربه ،بتراشند.  دیدگی آسیب  موارد  تعیید برای قانونی پزشکی در احتماال   را سرش که موی

 .د ش عفونت  دچار  کهریزک در  و بود  دیده آسیب  دستگیری زمان از که وی ملروح

 های شده کشته کناربهشت زهرای تهران در   قطعه ی دویتت و یازدهدر فر جوادی امیر ه یجناز      

 .است  شده دفد ارمنتتان هواپیمای سقوط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چگینی ، م رم   -

 

 پنل  و بیتت  روز در ، کارگرراهتازی و اراک اهل متأهل ساله دو و سی قشالقی  چگینی م رم      

 کشته گلوله ضرب  به  آزادی میدان بتیج پایگاه مقابل درهزار و سیصد و هشتاد و هشت ماه  خرداد 

  .شد 

 
 بود  بتیج پایگاه تیراندازی تماشای مشغول که حالی در وی گفت، م رم برادر بعدها که آنطور      

 جتد وضعیت  استناد  به که ای گلوله .شد  خار  سرش پشت  از و کرد  اصابت  صورتش به ای گلوله

  .بود  شده شلیک سر قصد  بهمشخصا   ، بتیج پایگاه مقابل های کشته تمامی

 و او با رابطه در خبری هرگونه اعالم ازپس از کشته شدن م رم  ماه هفت  تا چگینیه ی خانواد       

 انلام او مورد  در هائی مصاحبه و شکتته را پرهیز اید دهابع ولی .داشتند  پرهیز شدنش کشتهه ی ن و

  .بیاید  بیرون خبری بی ه یپرد  سپ از م رم شد  باعث  که دادند 

 خیابان در وی که بود  نآ شد  روشد هخانواد  اید  رسانی اطالع ه ینتیل در که مطالبی از یکی      

 در آنه  .شد  پیدا اندیشه شهرک در خیابانی در دیگر جتد  سه همراه به جتدش اما خورد  گلوله آزادی

 بیمارستان در و شده زخمی م رم که ند بود  داده خبر وی همتر به تلفنی تماس یک طی که حالی

 ه یپروند بنا بوده تا   که بود  گفته دادسرا قاضی اینکه  دیگر ه ینکت .باشد  می بتتری تهران اکرم رسول

و   نشده چنید   امااز آنلا که بماند  باقی  رسانی  اطالع  بدون و مخفی  هشتاد و هشت خرداد  های  کشته

 پرونده خت   برای را خود  رضایت  دیه گرفتد با  بایتتیچگینی اینکار را انلام نداده اند ، خانواده ی 

 .زدند  باز سر پیشنهادی چنید یرشذ پ از خانواده آن البته که .نمایند  اعالم

 و رفته زهرا بهشت  به افرادی بار دو دستک   اینکه م رم چگینی دیگر درباره یانگیز غ  ه ینکت     

 را شهید  عبارت  قبر سنگ روی بر او خانوادۀ که  خاطر اید به تنهاآنه   .کردند  معدوم را او قبر سنگ

 از یکی عنوان به شهید  بنیاد  به منتوب  لیتت  یک  در وی نام که است  حالی در اید .ند بود   کرده حک

 .است  شده ثبت  و پذیرفته انتخابات  حوادث  شهدای

 



 
 .گردید  دفد زهرا بهشت  دویتت و پنلاه و ششه ی قطع در چگینی م رم      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حدادی ، م تد  -

م تد حدادی برنامه نویس کامشیوتر، جوان بیتت و چهار ساله ای بود که  در روز سی ام خرداد       

متتقیمی قرار گرفت که پیشانی   د و هشت در خیابان نصرت هدا گلوله یسال هزار و سیصد و هشتا

 او را هدا گرفته بود  

 زهرای تهران دفد گردید  دویتت و شصت و دو بهشت  م تد حدادی دوم تیرماه در قطعه ی      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حتد پور، علی    -

 

د سال هزار و  خردا اواخر  هیاهوی پر روزهای در که  ای خورده گلوله میانسال مرد  تصویر       

 تعلق  پور  حسن  علی  به  ر  بود  جاری  چشمش  از خون  و  افتاده  خیابان  کف  بر  هشت  و  هشتاد سیصد و 

 میدانر مقابل پایگاه بسیج د  ماه خرداد  پنجم  و  بیست  روز  در که  ای  ساله هشت  و  چهل مرد  .داشت 

 . گرفت  قرار پایگاه  اندازان تیر  ه یگلول هدف آزادی

 
 از  بسیجر پایگاه  برابر درد ماه خردا پنجم  و  بیست  های  کشته  ه یبقی همچون  هم  پور  حسن  علی       

 خورده تیر که جوانی به کم  برای وی که زمانی اتفاق افتاد  این و .گرفت  قرار هدف سر ه ی ناحی 

 انداز تیر اما  .کند  خارج مهلکه  از را  زخمی جوان تا  برگشت  هار گلوله مسیر از  فرار راه نیمه  از  بود 

 .داد  قرار هدف  را او  سر  بسیج پایگاه

 



در زمان کشته شدن دو فرزند داشت.وی که به شغل حسابداری اشتغال داشت    پور  حسن  علی       

 یکی از رزمندگان جنگ ایران و عراق بود. 

 . گردید و تحویل ا خانوادۀبه   خوردن  گلوله  از پس  روز  صد  از بیش  پور  سن ح علی  ه ی جناز      

 را او  جسد  که روز صد  از  پس وی  همسر کهن بود آ پور  حسن  علی ماجرای  انگیز  غم  ه ی نکت

 برای  همکاری  دلیل به  قاضی  آن از و دانست  پرونده  قاضی  نیت  حسن نتیجه ی  آنرا گرفتر تحویل

 دیه  گرفتن  با  که بود  شده خواسته پور  حسنه ی خانواد  از همچنین  .کرد ه   تشکر جسد  تحویل

 .زدند  باز  سر مذکور پیشنهاد  پذیرش از خانواده این  که نمایند  اعالم پرونده ختم  برای را  خود  رضایت 

 خورده  گلوله  خرداد ماه  پنجم  و  بیست  روز  در وی  کهر  آن  پور  حسن  علی  مرگ  مبهم  نکات  از      

 درگیری محل از تاکسی ی   را  او جسد  عینی  شاهد یک   ه یگفت  به و  .داد  جان مردم   حضور  در و

 این طی  که  ست ی ن معلومو در این میان   شد  داده قانونی پزشکی  به  بعد  روز سه جسد  اما .کرد  خارج 

 .است  بوده کسی  چه  نظر  تحت  و کجا در پور  حسن علیه ی جناز روز  سه

 .گردید  دفن  زهرا بهشت  دویتت و بیتت و دو  ه ی قطع در پور حسن علی       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حتید بیک، حمید  -

خیابانی   اعتراضات  در دخالتی هرگونه بدون که بود  ورزشکاری جوانعراقی  بیک حتید حمید       

 در تردد  هنگام هزار و سیصد و هشتاد و هشت خرداد  ام سی روز در ساله  بیتت  حمید  .شد  کشته

 از حمید  که گردید  مشخ   بعدها .شد  کشته کرد  اصابت  قلبش به که متتقیمی ه یگلول با انقالب  خیابان

اتفاب در   اید .است  گرفته  قرار هدا کالشنیک ه ی گلول با و .متر بیتت  از  کمتر)ک  بتیار ه یفاصل

 .بود  بزرگش مادره ی خان به رفتد هح را در او که زمانی رخ داد 

 

 نشد  مشخ   وقت  هیچ اما شد  مشاهده ه  دندانها شکتتگی  آثار حمید  دهان در قانونی پزشکی در      

 نشد  معلوم  که همانطور .دارد  وجود  دندانها شکتتد و  سینه به خوردن گلوله  بید ارتباطی چهکه 

 حمید  با رابطه در دیگر مبه  عوموض .است  شده ایلاد  اتفاقی چه اثر در حمید  صورت  از نیمی کبودی

 ت ویل ناشناس  عنوان به  وی جتد  مختل ، شناسائی  مدرک چند  داشتد همراه علیرغ  که بود  آن

 .شد  کهریزک قانونی پزشکی

 اینکه تا کنند  پیدا او از اثری هیچ نتوانتتند  روز چند  تا بتیار جتتلوی علیرغ  حمید  ه یخانواد       

 م ل و وی شدن کشته خبرپول ، تومان میلیون دوازده طلب  ازای در و گرفته تماس آنها با اطالعات 

 به تومان میلیون پنج پرداخت  با بیک حتید ه یخانواد  نیز نهایت  در .کرد  اعالم را اش جنازه دریافت 

 خاک به زهرا دربهشت  ماه تیر چهارم در و گرفته ت ویل را وی جتد  توانتتند  فرزندشان، قاتالن

 .بتشارند 

 سال در رخداده ماجراهای تمام ذات  به درستیه ی اشار ، مصاحبه یکدر حمید  ه یداغدید  مادر      

 :گفت  وی  .شدند  طلب  قدرت  ای عده قدرتخواهی بازیه ی بازیچ جوانها اینکه  و کرد  هشت  و هشتاد 

 دست  از را جانشان مردم های بچه و زدند  جوش مقام  و پتت  به رسیدن برای  همه کن  می فکر مد

 .دادند 



 منتشر مادر اید قول از که شد  پخش جعلی ه ی مصاحبیک  از بعدتر خیلی مصاحبه اید البته      

 .شدند  برده نام او قاتل عنوان به دولت  مخالفان و شده معرفی بتیلی جوانی  حمید  آن در و گردید 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حنیفه ، حتام   -

ماه نقشه کش ساختمان اهل کر  در روز بیتت و پنل  خرداد   حتام حنیفه جوان نوزده ساله ی      

گلوله به صورتش در مقابل پایگاه بتیج  میدان  سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت بر اثر اصابت 

 آزادی کشته شد 

 

و از اید راه مخار    هکرد  آغاز به کارشرکت نقشه کشی یک حتام تازه چند ماهی بود که در       

خانواده اش را تأمید می کرد  و با کشته شدن او وضعیت خانواده وی ه  بغرنج شد  آنقدر که حتی تا  

 یکتال بعد از کشته شدن حتام نتوانتتند برای قبر او سنگی بگذارند  

ش یکی از خبرگزاری های وابتته به دولت در خبری وی را فردی مذهبی و بی طرا، وبرادر      

را بتیلی معرفی کرد  اما مشخ  نیتت اید مطالب با چه هدفی بیان شد  و مشخ  نشد که حتی به  

فرض اینکه فردی برادرش بتیلی باشد معنایش چنید می شود که وی قطعا  توسط هر کتی بلز یک 

 بتیلی و در عید حال الزاما  توسط یک مخال  دولت ، کشته شده باشد؟  

های بتیار نتیله ای از  ی  مانند دیگران علیرغ  شکایت رسمی و پیگیرحتام ه  واده یخان      

شکایتشان نگرفتند   ولی به آنها گفته شد که فرزندشان اتفاقی کشته شده و در تظاهرات ه  نبوده است  

 حتی بنیاد شهید برای او کارت شهید درست کرد 

نامزدهای انتخابات را به عنوان مقصر مرگ فرزندشان  از اید خانواده خواسته شد که یکی از       

معرفی کنند  اما پدر حتام خیلی ساده و زیبا پاسخ داد: مشکل شما با ایشان ربطی به مد و پترم ندارد  

 ما دنبال قاتل فرزندمان هتتی   

د  تاکنون اطالع رسانی زیادی در مورد حتام حنیفه صورت نگرفته است که برخی سایتها ای       

بیشتر  او ربط می دهند  اما به نظر می رسد که اید خانواده  وضوع را ه  به وضعیت مالی خانواده یم

فرزند مقتولشان هتتند  تبعاتی که می تواند بر سایرافراد اید   نگران تبعات اطالع رسانی درباره ی

 خانواده وارد شده و آنها را دچار گرفتاری دیگری نماید 

 

 

 

 



 ختروی ، متعود   -

 هنگام هشت  و هشتاد  هزار و سیصد وخرداد  ام سی روز غروب در اداری، کارمند  ختروی متعود      

 پشت  از و شکافت  را او چش   زیر گلوله .گرفت  قرار گلوله هدا آزادی خیابان  در خانه به بازگشت 

 از نشانی تا زدند  سر جا  همه به او از خبر بی اش خانواده آنروز فردای تا حالیکه در .شد  خار  سرش

 .بیابند  او ه یمرد  یا زنده

 

 کمتر در ه  و فتند یا را او جتد  زود  خیلی ه  که بودند  شانس خوش خیلی شاید  ختروی ه یخانواد      

 .بتشارند  خاک به و گرفته ت ویل را جتد  توانتتند  روز سه از

 پیگیری قانون طریق از آنرا ، ماجرا کردن ای رسانه  بلای که  قبوالند  آنها به خانواده اید  وکیل     

 و نگرفتند  روشنی ه ینتیل هیچ اما دادند  ادامه آنرا تمام سال یک ختروی  ه یخانواد  که کاری  .کنند 

 .کردند  وی مرگ و متعود  مورد  در روشنگری به  شروع یکتال از بعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خضری ، شلیر   -

 بیتت  روز در تهران، دانشگاه پیرانشهری کرد  بیتت و هفت ساله ،دانشلوی ،  خضری شلیر خان      

 .شد  کشته گلوله ضرب  به بهارستان میدان در ماه هزار و سیصد و هشتاد و هشت خرداد  شش  و

 .شد  سشرده خاک به پیرانشهر زادگاهش در وی جتد      

اید خان  اطالعات چندانی در دست نیتت  اید موضوع در مورد بتیاری از کشته های   درباره ی     

انتخابات سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت صدب می کند و به نوعی عادی به نظر می رسد  اما در 

مورد اید خان  با توجه به اینکه کرد بوده کمی علیب است  چرا که از میان دهها سایت و خبرگزاری 

منتشر  حکومت حتی یکی به خود زحمت نداد که در مورد او خبر یا گزارشی مخال  دولت وکرد 

 نماید  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 درویش خضری، ابراهی    -

هزار و سال  ماه خرداد  ام سی روز در که بود  ای ساله یک و سی جوان خضری درویش ابراهی       

 که شد ن مشخ  و هرگز ه    شد  کشته گلوله ضرب  به آذر شانزده خیابان در  هشت  و هشتاد  سیصد و

 .گرفت  قرار گلوله هدا م ل آن در حضور دلیل به تنها یا و داشت  شرکت  تظاهرات  در او آیا

 .شد  سشرده بخاک کوه فیروز  در ماه تیر یک  در ریضخ  درویش ابراهی       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دیتناد ، عباس  -

 شهید  بنیاد  در را خود  وضعیت  حتی که بود  ایران و عراب جنگ جانبازان از یکی دیتناد  عباس     

  .داشت  بدن در ترکش چندیدی از زمان جنگ و.ببرد  سودی و بهره آن از تا بود  نکرده پیگیری

 

 

 سرش  بههزا و سیصد و هشتاد و هشت می که در روز سی ام خرداد ماه باتو اصابت  اثر رس بعبا     

 .د عباس ز  سر به پشت  از را فردی  ضربه اید    شد  کشته وارد شده بود 

 

 ام سی روز در وی .کرد  می کار ای اجاره ای مغازه در کارون خیابان در ساله چهل دیتناد  عباس     

 همید به .گردد  پا بر خیابانی اعتراضات  آنروز در است  قرار که شد  دار خبر دیر خیلید ماه خردا

 .گردد  بر خانه به تا کرد  تعطیل را مغازه ظهر از بعد  پنج ساعت  در و معمول از زودتر منظور

 قرار باتوم هدا سر پشت  از کوچه سر بود  نشده دور اش مغازه از خیلیهنوز حالیکه در اما     

 به کردن  کمک برای که  دادند  نمی اجازه کتی به مأموران که  بود  حالی در اید .رفت  کما به  و گرفت 

 حالت  در روز سه و گردید  منتقل  بیمارستان به بود  شده خونریزی دچار که وی .بشود  نزدیک عباس

 به زودتر عباس اگر که گفتند  پزشکان بعدها .باخت  جان واقعه روز از پس روز چهار اینکه تا بود  کما

 .ماند  می زنده شد  می منتقل بیمارستان



 ه یهزین شدند  ملبور اش خانواده تنها نه ، عراب با جنگ در دیتناد  عباس فشانی جان به پاسخ در     

 که نشد داده اجازه او ه یخانواد  به حتی بلکه بشردازند؛ خودشان را بیمارستان تومانی میلیون سه

 .ندادند  را او ترخی   ه یاجاز اش خانواده به عباس مرگ از پیش نیز و .کنند  اهدا را بدنش اعضای

 گردیده خانواده ت ویل زود  خیلی جتدش که داشت  وجود  شانتی خوش اید دیتناد  عباس مورد  در     

 ه یسکت را او مرگ علت  شد  خواسته او ه یخانواد  از که چند  هر شد  دفد زهرا بهشت  در ه  زود  و

 در  عباس مرگ علت  عنوان به قانونی پزشکی فوت  گواهی در ه  موضوع همید .کنند  اعالم قلبی

 .گردید 

 او از مخالفان و نبوده معترضید از وی اینکه بر مبنی شد  مطرح ص بتهائی دیتناد  موردعباس در     

 باتوم علت  و ن وه ه ا و ص بتها ه مصاحبه  همان در حتیولی  .اند  کرده سیاسی برداری بهره

 صورت  به و بوده عبور  حال در رهگذر عنوان به او که شد  اشاره تنها و نشد  در  عباس خوردن

 بلای او مرگ علت  چرا که نکردند  روشد ها مصاحبه اید یدهمچن .است  شده حادثه دچار تصادفی

 .کرد  مضروب  را او هدفی چه با و کتی چه و شد  اعالم قلبی ه یسکت مغزی خونریزی

 .است  شده دفد تهران زهرای بهشت  دویتت و پنلاه و هفت  ه یقطع در دیتناد  عباس     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   رجب پورچوکامی ، فاطمه -

 خردادماه هزار و سیصد و هشتاد و هشت، پنل  و بیتت  روز در ساله هشت  و سی پو رجب  فاطمه            

 .باخت  جان در م ل کار خود  شد  شلیکمیدان آزادی  بتیج پایگاه از که هائی گلوله اصابت  اثر بر

 

 فاطمه.است  شده ذکر نوشتار اید در قبال   او وضعیت  شرح که بود  برومند  خان  فرزند  پور رجب  فاطمه     

 به .بتیج پایگاه روبروی )جناح علی م مد  خیابان ابتدای در واقع باران آوای کودک مهد  در پور رجب 

 نیز کتاب  نشر و چاپ  نظیر دیگری فرهنگی های فعالیت  حال عید در وی . کرد  می فعالیت  مدیر عنوان

 .داشت  اشتغال ت صیل به  آموزشی مدیریت  ارشد  کارشناسی مقطع در همزمان صورت  به و داد  می انلام

 همراه به کاری روز یک ظهر از بعد  در پور رجب ه فاطم که زمانی ماه خرداد  پنل  و بیتت  روز در     

 کودک مهد  خروجی در برابر در ،ت داش را خانه به بازگشت  قصد  کرد، می کار م ل همان در که مادرش

      بود  گرفته هدا را مادرش و او باالی ه یتن  نی و  صورت  سرو که شد  یشدید  باران گرفتارگلوله

 شلیک قصد  با و گیری هدا با که دهد  می نشان موجود  تصاویر در آنها از مانده باقی آثار که هائی گلوله

 .اند  شده

  یا وخان  رجب پور، او و مادرش به ل اظ فکری طرفدار دولت و حکومت بودند  به گفته ی خانواده ی     

 گرفت  صورت  تالشهائی مدتی  از اینرو برای  داشتند  قرار حکومت  و دولت  موافق جناح در دیگربه تعبیر

اید دو خان  و   شدن کشته اما بشود  منتتب  دولت  مخال  گروههای به اید خان  و مادرش شدن کشته تا

 وواضح  طور به بویاه موقعیت مکانی م ل گلوله خوردن آنها و نیزم ل استقرار تیراندازان پایگاه بتیج،

 کتانی .بود  دولت هوادار میلیشیای گروههای اید قتل عمد بر عهده ی تقصیرد که مشخ  می کر روشد

  .ند انبشوش عمله ی  جامداشتند    خود  ذهد در آنچه به  تا گشودند  آتش سالح بی مردم  روی به خودسرانه که

 



 رمضانی ، رامید   -

 سالگرد  سومید و بیتت  به مانده هفته یک که بود  ای ساله دو و بیتت  جوان رمضانی رامید     

  .رفت  خاک خروارها زیر به تولدش روز در و شد  کشته تولدش

 

 پیش روز چهار و کرد  می خدمت  ناجا در دوم گروهبان  ه یدرج با وظیفه سرباز عنوان  به رامید     

 با خرداد  پنل  و بیتت  روز در که بود  برگشته تهران به مرخصی گذراندن برای شدن کشته از

 که بود  نشتته اریدیو  روی در وی .رسید  مقداد  بتیج پایگاه مقابل به و شد  همراه مردم اعتراضات 

 خوردن گلوله ه یص ن تصویر .انداخت  پائید به دیوار باالی از را او و شکافت  را اش سینهای  گلوله

 .شد  پخش دنیا در ان ان سی خبرنگار توسط رامید افتادن پائید و

 تماس وی پدر منزل با رامید همراه تلفد از استفاده با فردی خبری بی ساعت  چند  از بعد  آنروز     

 بعد  روز چند  تنها  رمضانی  خانواده اما .داد  بیمارستانی  به رامید ه یجناز بردن از خبر و گرفت 

   .کنند  مشاهده آگاهی در را مقتولشان فرزند  عکس توانتتند 

 

 منطقی روندی که بودند  امیدوار و زدند  نمی او مورد  در حرفی هیچ ماه چند  تا رامیده ی خانوادۀ     

 با ساده ه یمصاحب یک از بعد  بلکه نیفتاد  اتفاب اید تنها نه اما .شود  طی فرزندشان قاتل یافتد برای



 روز در هموطنان از تد چند  شدن کشته از پس روز چند  کهچندان .شد  بدتر وضعیت   ان ان سی

 با رامید قبر سر بر افراد  آن های خانواده که زمانی ی سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت،عاشورا

 برای بازداشت  اید .شدند  بازداشت  رامید مادر و  پدر به همراه  آنها ه یهم کردند، دیدار او مادر و پدر

 اید از بعد  و کشید  طول ماه نی  و یک رمضانی رامید پدر برای اما یافت  پایان  ساعت  چند  از بعد  بقیه

  .شد آزاد  تومانی  میلیون دویتت  ای وثیقه سشردن با وی نیز مدت 

 ه یگلول با رامید" که درآوردند  را حرا اید وی زبان از که بود  بازداشت  همید مدت  در احتماال        

 به منتتب  سایت  در رامید پدر قول از که بود  حرفی  اید"  سازمانی  ه یاسل  یک با نه شده کشته کلت 

 خود  حتی ادعائی چنید که چرا .نشد  تکرار دیگری جای هیچ در اما گردید  مطرح .گرداب  سایت ) سشاه

 . مردم به رسد  چه کرد  نمی قانع ه  را مدعیان اید

 دفد سلطان آقا ندا قبر کنار در زهرا بهشت  دویتت و پنلاه و هفت ه ی قطع در رمضانی رامید     

 .شد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 روح االمینی نل  آبادی، م تد   -

 ه یکشت ترید شناس سر خانوادگی سیاسی جایگاه نظر از ساله بیتت و پنج  االمینی روح م تد     

 .رود  می شمار به هشت  و هشتاد  هزار و سیصد و تابتتان ماجراهای

 

 که آنلا از پدرش ه یگفت به بنا که بود  تهران دانشگاه کامشیوتر ه یرشت سابق دانشلوی وی     

 ه یزمین در کار با همزمان یادگیری به و کرده رها را دانشگاه کرد، نمی ارضایش صرا ت صیل

 م کوم را خود  اما بود  خاسته بر حاکمیت  به وابتته ای خانواده از اینکه با وی  .پرداخت  نویتی برنامه

 متایل ه یزمین در بخصوص  و ای زمینه هر در عکس بر و کرد  نمی آن از بتته چش  دفاع به ومقید 

 روز در که بود  تفکر همید با و .بود  استعالل و  استدالل و م اجه و تفکر اهل ردم،م و کشور جاری

 در نیز و هشت  و هفتاد  سالتیر هلده  سالگرد  در هزار وسیصد و هشتاد و هشت سال  ماه تیر هلده 

 .رفت  خیابان به ، انتخابات  نتایج به مردمی  اعتراضات  ه یادام

 



 خود  خانوادگیه ی پیشین  و نام از که نخواست  اما شد بازداشت  خیابان در ماه تیر هلده  در وی     

خیابان   انتظامی نیروی پاسگاه به گانشد  بازداشت  ه یبقی همراه به لذا .برهاند  را خود  و کرده استفاده

 .ده شد فرستا  کهریزک بازداشتگاه  به سایرید همراه به آنروز فردای صبح  و منتقل جنوبی کارگر

 ترید وحشیانه و ترید شدید  ت ت  شدگان بازداشت  سایر همانند  االمینی روح م تد کهریزک در     

 کهریزک شدگان آزاد  از یکی زبان از آنها از بخشی  که هایی شکنله .گرفت  قرار ممکد های شکنله

 یجنگ اسرای به نتبت  حتی که داشت  انتانی غیر  رفتارهای از حکایت  و گرفت  قرار شبکه روی بر

  .بود  نشده اعمال ه 

 اصرار و زمان  مرور که شد  شدیدی جراحتهای دچار االمینی روح م تد ها شکنله اید اثر در     

 .گردید  وی مرگ نهایت  در و خونی عفونت  به منلر آنها درمان عدم بر

 کرده معاینه را او کهریزک، ه یوظیف  پزشک اندرجانی پور رامید م تد، مرگ از پیش روز دو     

 دیگر و او قتل پی در عمدا   گویا که  کهریزک متئولید اما .بود  داده گزارش را او حال وخامت  و

 تعدادی همراه به را م تد روح االمینی ،پزشکی کار هیچ انلام بدون بودند، مصدومان و ملروحان

 مأموران که شد  باعث  اما م تد حال وخامت .کردند  اعزام اوید به کهریزک شدگان  بازداشت  از دیگر

 الهویه ملهول عنوان با را او که بیمارستانی .کنند  منتقل تلریش شهدای بیمارستان به  را او  و ترسیده

 و بیتت  از کمتر االمینی روح م تد که چرا شد  انلام دیر خیلی ولی اقدام اید.کردند  بتتری آن در

 .درگذشت  عفونت  شدت  اثر در بیمارستان به ورود  از بعد  ساعت  چهار

 اید و نداشتند  خبر وی نبودن یا بودن زنده از حتی او دستگیری از بعد  هفته دو تا م تده ی خانواد      

 پاسخی و زده سر ممکد  جای هر به آشنایانش و ارتباطات  از استفاده با وی پدر که بود  حالی در

 پزشکی در را فرزندش جتد  تواند  می که شد  مطلع ناشناسی منبع طریق از نیز نهایت  در .بود  نگرفته

 .کند  شناسائی قانونی

 کتی از اینکه بر مبنی تعهدی سشردن با و سختی به داشت  که ارتباطاتی و نفوذ  علیرغ  م تد پدر     

 اینکه بدتر آن از و .بگیرد  ت ویل ماه مرداد  اول روز در را فرزندش جتد  توانتت  ندارد  شکایتی

 برای که سشردند  تعهد  سیما و صدا سازمان رئیس ضرغامی هللا عزت  همراهش دوست  و خودش

 هیچ هللا اال الاله بلز ه جنازه  تشییع موقع در و کرد  نخواهند  گزار بر خاصی مراس  هیچگونه م تد

 .شد  نخواهد  داده دیگری شعار

 بهشت  دویتت و بیتت و دو ه یقطع در ماه مرداد  دوم  در روز االمینی روح م تد نهایت  در     

 سیما و صدا بالل متلد  در را مراسمی ماه مرداد  چهارم برای م تد پدر .شد  سشرده خاک به زهرا

 حفظ نیز را تصمی   اید وعلت  لغو آنرا ای اعالمیه طی مراس   برگزاری از قبل که  بود  دیده تدارک

 ،اینکه آن و کرد  ایلاد  را بزرگ سئوال یک وی اقدام اید .کرد  عنوان مراس  در کنندگان شرکت  امنیت 

 نیز و گرفته کتبی تعهد  سیما و صدا سازمان رئیس از تواند  می که هتت  ایران در نهادی یا ارگان کدام



 نیز نهایت  ودر انداخته خطر به است  شده ریزی برنامه سیما و صدا متلد  برای که را مراسمی امنیت 

 .نماید  لغو را مراس  آن

 دم ت قبر سنگ ندادند  اجازه حتی خاص  ه یعد  آن که شد  تر برجتته زمانی بزرگ سئوال اید     

ه شد  منتشر دولت  سوی از ه  شهید  بنیاد  رسمی لیتت  در وی نام حالیکه در  و  باشد  داشته شهید  عنوان

 .باشد  سنگ بدون او قبر م تد قتل سالگرد  در تا بردند  بید از را م تد قبر سنگ آنان بود 

 که کرد  مطرح مختلفی نظرات  و حرفها فرزندش مرگ از پس ماههای درروح االمینی  م تد پدر     

 بخاطر را او ه  ای عده و کرده مصال ه به مته  را او برخی که آنلا تا.شد  متناقضی برداشتهای آن از

 با او که کرد  برداشت  توان  می را نکته اید وی مواضع و  حرفها ملموع  از اما .ستودند  پیگیریهایش

 منعکس را مواضعش و گفته را حرفهایش توانتته که تاحدی موجود  فشارهای و م دودیتها درک

 و مطیع را خود  که حال عید در او مثال برای .است  داده انلام لفافه در را کار اید البته و .است  نموده

 نظامیتت  کلیت  ضرر به گرفته صورت  کشتارهای و کشت  که کند  نمی کتمان خواند، می نظام مدافع

 اینکه و .دارنده نگه تا است  مخرب  بیشتر مدیریتها سوء اید اینکه و .داند  می آن مدافع را خود  او که

 دارند  سئوال که جوانانی پاسخ اینکه و .دیگر جوانان تمامی مانند  داشت اعتراض  و سئوال او فرزند 

 توبیخ، و برخورد  بلای بوده کهریزک ماجراهای متتقی  متئول که فردی به  چرا اینکه و .نیتت  گلوله

  .اند  داده قبل از بهتر یپتت  و ، مقام ترفیع

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رئیتی نلفی ، م مود   -

 به تنها که است  هشت  و هشتاد هزارو سیصد و  خرداد  های کشته از دیگر یکی نلفی رئیتی م مود      

 داده دست از را خود  جان برخورد  همان اثر در و مضروب  خیابانی درگیریهای م ل از عبور جرم

 .است 

 

هزار    ماه خرداد  پنل  و بیتت  روز ،در کار اا دی ام ه یسال چهار و سی کارگر  رئیتی م مود      

 آن در حضورش که کرد  می عبور آزادی میدان از منزل به بازگشت  هنگامو سیصد و هشتاد و هشت 

 با دست  به باتوم های شخصی لباس و مأموران همزمان شد  خیابان در ای عده گریز و تعقیب  با م ل

 نقش نداشتد بر مبنی  وی توضی ات  به  و  گرفتند  لگد  و مشت  و باتوم ضربات  زیر  را وی م مود  دیدن

  .ندادند  اثر ترتیب  ه  خیابانی اعتراضات  در دخالت  و

 کند  باز چش  زمانی و  برود  هوش از رئیتی م مود  که شد  باعث  وارده صدمات  و ضربات  شدت     

 درک با م مود  .است  بوده نامعلوم مکانی به انتقال حال در دیگر جتد  تعدادی همراه به وی جتد  که

 زنده متوجه را راننده و مأموران ، خودرو های دیواره به زدن ضربه نیز و  صدا سرو با خود  موقعیت 

 شود  می باعث  نداشته اعتراضات  در نقشی هیچ اینکه  تکرار و زاری و التماس با و کرده خود  بودن

 .کند  پرت  بیرون به ماشید از را او و کرده رح  او به مأموران از یکی که

 متوجه را رهگذران سختی به داشته قرار در آن که م لی موقعیت  از اطالع بدون یرئیت م مود      

  وسیله  افراد  همان کمک با،  .حکیمیه در ای نقطه) مزبور مکانموقعیت و  پرسیدن  از پس و کرده خود 

 .رساند  می خانه به را خود  و کرده پیدا ای نقلیه

 ساعت  روز هر معموال " :است  داده شرح شکل اید بهاو را  آنروز وضعیت  رئیتی م مود  همتر     

 ده ساعت  تا خرداد بیتت و پنج  روز ت  گشمی بر خانه به شب  اوایل و رفت می  کار برای صبح شش

 به توجه با مد  درآ صدا به در زنگ نی  و ده ساعت  حدود    بودی نگران ما و نیامد  خانه به شب   نی  و

 و شنیدم را همترم صدای کیتت؟ پرسیدم آیفون از است، غریبه که کردم فکر داشت  کلید  وی که اید

 باز را در تواند نمی آمده، پیش او برای  که مشکلی به  توجه با   گفت  است  نلفی آقای که شدم متوجه

 نابتامان و بد  بتیار ایشان  اوضاع که یدمد   .کردم باز را در و رفت  پایید سرعت  به و شدم رانکند  نگ



 او بدن   بیاید  داخل به که کردم کمک او    بهبایتتد  سرپا تواند نمی و است  آلود خون  و زخمی بدنشان و

 ".بود  دیده آسیب  شدت  به و  خونید کرده،ورم  زخمی،

 نیز دستش و کرده ورم شکمش چندانکه .شد  بدتر روز به روز رئیتی م مود  حال شب  آن از بعد      

 .ببرد  بیمارستان به را او کرد  نمی جرأت  احتمالی خطرات  ترس از وی همتر اما .شد  فلج

 تصمی  ماه تیر شش  روز در وی پدر اینکه تا گذراند  وضعیت  همید با را روز دوازده م مود      

 از بیمارستان .برد  طرفه بیمارستان به را م مود  اینرو از و کند  اقدام شفرزند  درمان برای گرفت 

 طوری به شد بدتر م مود  حال شب  آن اما .کرد  موکول فردا به را او پذیرش و زد  باز سر وی پذیرش

 .نشد  بیدار خواب  ازوی  دیگر بعد  روز صبح که

 نشد  باعث  نیز نداشت، آنروزها سیاسی دعواهای در دخالتی کوچکترید که م مود  مرگ حتی اما     

  .گردد  مرتفع اش خانواده و او مشکالت  که

 با اورژانس مأمور، بگیرند  کمک اورژانس از کردند  سعی رئیتی م مود  ه یخانواد  که زمانی     

 تماس  پلیس با که کرد  توصیه خانواده به و اعالم را وی مرگ بود  گرم م مود  بدن هنوز آنکه وجود 

 آنرا سشس و معطل را جنازه آنروز ظهر تا خانه، به سرباز یک فرستادن با ه  پلیس صد و ده  .بگیرند 

 پزشکی که تاآنلا شد  ماجرا بیشتر پیچیدگی باعث  انتقال اید .کرد  منتقل کهریزک  قانونی پزشکی به

 .نمود  را دادگاه ه ینام خواست  در جتد  ترخی   برای قانونی

 خود  گناه بی فرزند  جتد  ترخی   ه ینام گرفتد دنبال به دادگاه در رئیتی  م مود  پدر که هنگامی     

 ه ینام در موضوع اید و  شود  می شناخته خورده گلوله که کتی عنوان به فرزندش که فهمید  تازه بود 

 .گردید  قید  ه  دادگاه

 و آغاز جنازه بدون خت  مراس  عمال   که آنلا تا  یافت  ادامه ه  باز قربانی ه یجناز ترخی   عدم     

 ه یقطع در و ترخی   جنازه تازه که بود   عزاداری شروع از روز دو از بعد  نهایت  در  .شد  انلام

 .شد  دفد زهرا بهشت  دویتت و پنلاه و پنج

  

 

 

 

 

 

 



 ستار نتب رازلیقی، مهدی  -

 به وهشت  هشتاد هزار و سیصد و  خرداد  های کشته  ترید گمنام از یکی رازلیقی نتب  ستار مهدی     

 .رود   می شمار

 

 آرام درراهشیمائی انتخابات  نتایج به معترضید سایر همراه به ماه خرداد  پنل  و بیتت  روز در وی      

 یافتد برای اش خانواده پیگیری و جتتلو و تالش تمام و شد  مفقود  همانروز از اما .بود  کرده شرکت 

 اما کردند  می مراجعه مربوطه  مراجع تمامی به او ه ی خانواد  که  بود  حالی در اید  .ماند  نتیله بی  وی

 .گرفتند  نمی پاسخی

 و هشتاد  ماه شهریور در اینکه تا داشت  ادامه ماه دو حدود  نتب  ستار مهدی از خبری بی وضعیت      

 به و  مهدی جتد  وضعیت  .کردند  شناسائی زهرا بهشت  در را مهدی جتد  نتب  ستار ه ی خانواد  هشت 

 روی از نتب  ستاره ی خانواد  و نداشت  امکان عمال   آن شناختد که بود  ای گونه به او صورت  ویاه

  .شناختند  را او مهدی لباسهای

 .شد  دفد زهرا بهشت  در ماه شهریور پنل  و بیتت روز  در نتب  ستار مهدی جتد  درنهایت      

 



 سل شور ، فهیمه   -

فهیمه سل شور خان  جوان بیتت و پنج ساله ای بود که در تلمعات اعتراضی بیتت و چهارم        

هزار و سیصد و هشتاد و هشت در میدان ولیعصر تهران با ضربات باتوم مأموران نیروی  ماه خرداد 

 انتظامی مضروب شد و فردای آن در بیتت و پنل  خرداد ماه بعلت خونریزی مغزی درگذشت 

 

دویتت و شصت و شش بهشت زهرا ی فهیمه سل شور در روز بیتت و هفت  خرداد ماه در قطعه      

 دفد گردید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سمتار پور ، فاطمه   -

 در که بود  داری خانه خان  ن،تهرا ساکد بابل اهل  ساله خان  متأهل سی و نه پور سمتار فاطمه     

 جوان فرزند  همراه به  شمنزل درب  جلو ،هزار و سیصد و هشتاد و هشت   ماه خرداد  ام سی روز

 علت  تا بود  آمده منزل در به کنلکاوی سر از تنها حالیکه در گرفت قرار گلوله هدا دانشلویش

 .دریابد  را شان کوچه در و انفلار گلوله صدای

 

 و سمتارپور خان  ه  حال اید با کرد او سشر را خود از گلوله،  فرزندش ماندن امان در برای وی      

 .شدند  زخمی شدت  به فرزندش ه 

 در و   است  شده واقع خوش خیابان نبش خوش در قضائی ملتمع پشت  در سمتارپور خان  منزل     

 اید با  .اند  بوده کوچه در نیز قضائی ملتمع کارکنان  از برخی بلکه ها همتایه  تنها نه حادثه زمان

 همید و کردند  ت ممانع فرزندش و خان  اید به  رسانی کمک از حتی مدتی  برای تیراندازان حال

 را مدتی اینکه از پس ایشان و  نگرفته صورت  موقع به ایشان به  پزشکی  کمک که شد  باعث  موضوع

 اثر بر بیمارستان در شد  منتقل شهریار بیمارستان به ازآنلا سشس و گذرانده بهگر درمانگاه در نیز

 با نهایت  در و بود  خطر معرض  در گلوله اصابت  دلیل به ه  ایشان پتر حتی .نماید  فوت  خونریزی

 از سخت، جراحی عمل دو یکی از پس ، بود  رسانده بیمارستان به را خود  سختی  با که پزشکی رسیدن

 .یافت  نلات  مرگ

 عنوان به دولت  به نزدیک سایتهای از یکی توسط وی نام که بود  کتانی از یکی سمتارپور خان      

 توسط او ضارب  تنها نه حالیکه در .گردید  معرفی مخالفان توسط دیده حادثه  عادی مردم از یکی

 قانونی پزشکی گزارش در گردید که  مشخ   نیز  فرد  آنه ی اسل  حتی بلکه د ش دیده بتیاری شاهدان

 .است  شده اشاره آن به

 ماجرای تمامی که حال  عید در داده انلام سمتارپور خان  همتر با کلمه سایت  که ای مصاحبه     

 از ای گوشه آن ه یمطالع با توان می که است  انگیز غ  قدری به دارد، می بیان را خانواده اید غمناک

 .دریافت  را  مردم بر وارده ستمهای

 .شد  دفد خبری بی و سکوت  نهایت  در و منتقل بابل به سمتارپور خان  ه یجناز     



 

 

 سمتارپور  خان  همتر ه یمصاحب

 کلمه  سایت  از برگرفته

 بگیرد  دیهتا  خواسته او از نظامی دادسرای که کرد  اعالم سمتارپور فاطمه همتر اسدالهی، میر حتد

 .نیتت  دیه گرفتد به حاضر او اما

 که میراسدالهی آقای .است  شده دفد بابل شهرستان  در و شبانه همترش گفته به سمتارپور، خان  پیکر

 دادگاه جواب  آخرید :گوید  می است  شده فرزندش ضارب  و همتر قاتل معرفی خواهان و کرده شکایت 

 .بگیرید  دیه است  بهتر و نشد  شناسایی  ضارب  که بود  اید

 برادرش و مادر خوردن گلوله شاهد  پنلره از که  خانواده اید کوچک پتر صدای مصاحبه حید در

 آن چرا .میکنید  تکرار را متائل اید باز چرا  :که  میکند  گله پدرش از او  .رسد  می گوش به بوده

 …و دیگه بته کنید، می زنده مد برای را ها ص نه

 و بود  گر نظاره پنلره پشت  از خوردند  گلوله برادرش و  مادر وقتی خرداد ۳۰ روز میراسدالهی کوشا

 پتر اید .است  روانشزشک درمان ت ت  و خورده ضربه  روحی نظر از علت  همید به پدرش گفته به



 .است  کرده توصی  را مادرش شهادت  شعری، قالب در دارد، سال 1۳]زمان انلام مصاحبه[اکنون که

 چش  اید ولی شد  پرپر ریخت، که ریخت  او گل :کرده توصی  چنید را مادرش مرگ شعر اید در او

 .…ماست  تد در اش ریشه بردند، را او جت  …ماست  دل بر او بذر بردند، را او گل ندید،

 مشروح گفتگوی حتد میر اسدالهی همتر فاطمه سمتار پور: 

 افتاد؟  اتفاقی چه خرداد  ۳۰ روز اسدالهی، میر آقای+       

 کوچه در ما خانه .برمیگردم دیر بودم گفته و بود  زیاد  کارم روز آن کار؛ سر بودم رفته صبح از مد* 

 که  های  بچه خاطر به  مد بود، شلوز جا همه روز آن .آزادی نزدیک و قضایی ملتمع پشت  است  سینا

 درس شری  دانشگاه خوابگاه نزدیک ، مفید  مدرسه در ه  دومی و بود  شری  دانشگاه دانشلوی یکی

 را ما تو  جا؛ همه  اید :گفت  می و  خندید  می گاهی فاطمه  .ام گرفته خانه آزادی نزدیک  در خواند، می

 …و است  بهتر  اینلا ها بچه خاطر به گفت   می مد و !اینلا آوردی

  زدم حرا فاطمه با و خانه زدم زنگ  داشت  شوره  دل غروب  ۶ ساعت   بودم نگران روز آن     

 کوچک  پتر .میداد  آزارم شدید  استرس و شوره دل که بود  7 ساعت  .بودند  منزل و بود  خوب  حالشان

 بتته متیرها همه  منزل سمت  افتادم راه سرعت  به .بزند  حرا توانتت  نمی اصال زد  زنگ کوشا

 و است  خانه در گریان و هراسان کوچک  پتر دیدم .رساندم منزل به را خودم  بود  طور هر اما .بود 

 .اند  خورده گلوله کاوه و فاطمه گفتند  آنها .بودند  ما منزل ه  همتایگان از تد چند  .نیتتند  کاوه و فاطمه

 بودند؟  خورده تیر چگونه شما فرزند  و همتر بود؟ داده رخ چگونه اتفاب اید+ 

 .شنوند  می کوچه در را انفلاری صدای ها بچه و فاطمه که بوده هفت  به  ربع یک ساعت  حدود * 

 چند  .آیند  می پایید ه   دیگر های همتایه .است  خبر چه ببینند  روند  می پایید سراسیمه کاوه و فاطمه

 منزل جنب  .بود  کشیده ما کوچه به مردم با گریز و تعقیب  .اند  ایتتاده دست  به کلت  که بینند  می را نفر

 باال را دستانش بودند، دست  به اسل ه که نظامیانی به رو ملتمع رئیس .است  طبقه چند  ملتمع یک ما،

 به گلوله با ل ظه همان اما .شود  می منفلر اینلا نکنید، شلیک :گوید  می گاز لوله به اشاره با و برد  می

 قلبش به را فاطمه .بودند  ایتتاده او کنار که را کاوه  و فاطمه ه  بالفاصله و  زنند  می همتایه مرد  پای

 را چیز همه پنلره از کوشا  که افتد  می اتفاب حالی در اینها همه و  .زنند  می مشاشک  به را کاوه و

 .است  دیده می

 برند؟  می کلا را تان همتایه همچنید و پترتان و همتر افتد؟ می اتفاقی چه تیراندازی از بعد + 

 آنها مردم .کنند  نمی اقدامی هیچ اما داشت  وجود  ه  آمبوالنس و بود  درمانگاه ما خانه نزدیک بااینکه* 

 …بهگر درمانگاه تا رفت  چگونه دان  نمی .برند  می شهریار بیمارستان سشس و بهگر درمانگاه به را

 چگونه …دنیا اید در انگار نبودم اصال ..نبود  خیال   عید اما خوردم باتوم بار  2۰ حدود  شاید  متیر در

 پرستاری تا .نبود  جوابگو کس هیچ پرسیدم؛ و  رسیدم درمانگاه به  …میداند  خدا فقط رفت  می

 همترم مچی ساعت  وسایل کوه بید در  .دیدم شده تلنبار ای گوشه رادر وسایلی بعد  .کرد  ام راهنمایی

 بیمارستان رفت  …شهریار اند  برده پرستارگفت  .بود  بودم خریده تولدش برای گذشته سال که

 پرستاری .گرفت  را کاوه و فاطمه سراز شهریار، بیمارستان رفت  …بود  آشفته چیز همه …شهریار

 گفتند  .است  خون در غرب دیدم کاوه، سر باالی رفت  .است زنده پترت  اما کرده فوت  خانمت  گفت 

 نزدیک که فاطمه .برسند  بیمارستان به اند  نتوانتته ها پزشک و است  بتته ها متیر ندارند، پزشک

 که دکتر  .بود  داده جان و افتاده تخت  روی پزشک بدون طوالنی  مدتی بود، خورده گلوله  هفت  ساعت 

 با .رسید  دهخدا دکتر که بود  ده حدود  ساعت  .ماند  می زنده بودند  رسیده او به اگر گفت  دید  و آمد  بعد 

 کارت  دستش حالیکه در و فرمان پشت  راه، طول تمام و بود  بتته متیر .بود  آمده داوطلبانه و سختی



 نلات  را نفر ۶ جان شب  آن دهد  خیرش خدا .بود  آمده بیمارستان تا بود، پنلره  از بیرون و شناسایی

 دوباره بعد  و بود  وصل دستگاه اش روده به تمام ماه دو .کرد  جراحی را کاوه .بود  کاوه ه  یکی که داد 

 …و درآوردند  ه  را اش آپاندیتت  شد، شکافته روده م ل از متر سانتی 25 .شد  جراحی

 است؟ چطور کاوه حال اکنون+ 

 و شری  دانشگاه ،۸۳ سال ورودی .است  برب مهندس کاوه .میرود  دانشگاه و است  بهتر حالش االن* 

 .خواند  می ای بی ام رشته و بود  آورده را دوم رتبه ه  لیتانس فوب مقطع در

 سشردید؟  خاک به بابل در را فاطمه پیکر چرا+ 

 م ل، از .نه گفت  ندهند  ت ویل را جنازه اینکه ترس از داری؟ شکایتی پرسیدند  بگیرم را جنازه رفت * 

 کتی از که گرفتند  تعهد  بعد  .بوده منزلش در جلوی و نبوده تظاهرات  در که کردی  جمع استشهاد 

 بهشت  آوردند  را فاطمه و دادم را استشهاد  دادم، را تعهد  .نکنی  برگزار مراس  اینکه و نکن  شکایت 

 و تنهایی در و بردی  شبانه .است  زادگاهمان که بابل به بردی  ه  ما .دادند  ت ویل و شتتند  و زهرا

 فاطمه مادر به رفت  سشردی ، خاک به که بعد  .بیاید  پیش مشکلی باز ترسیدی  .سشردی  خاک به غربت 

 وطد در آدم است  دردی چه نمیدانید  .است  سخت  چقدر نمیدانید  .اینلاست  دخترت  قبر که گفت  را قضیه

 .سشردی  خاک به تنهایی و غربت  نهایت  در ما را فاطمه .باشد  غریب  خودش

 کردید؟  شکایت  بعد  و+ 

 شما که بود  اید دادند  ما به که جوابی آخرید اما .است  نظامی دادسرای در پرونده کردم، شکایت  بله* 

 را او اس  ما چون ناشناس، اما بوده نظامی بله گفت   .است  زده "ناشناس  نظامی"اید  گفته شکایتتان در

 شناسایی سالح گفت   کردم؛ اعتراض  .بگیرید  دیه المال بیت  از و  است  ناشناس پس گفتند  .دانی  نمی که

 در کتانی چه روز آن کنید  شناسایی توانید  نمی چطور اید، کرده شناسایی نیز را گلوله نوع شما شده،

 .ندادند  جوابی هیچ اما شده، شلیک شان اسل ه از و اند  کرده شلیک کتانی چه بودند، عملیات 

 بوده؟  نوعی چه از گلوله اند  گفته شما به+ 

 میلی نه نوع از اند، نوشته  را گلوله ه  اند، کرده مشخ   را کلت  نوع ه  .اند  نوشته گزارش در* 

 .است  بوده متری

 اند؟  نوشته را گلوله اصابت  گواهی اید در آیا چی؟ قانونی پزشکی گواهی+ 

 .گلوله اصابت  اثر  بر فوت  اند  نوشته بله* 

 است؟  وضعیتی چه در او .بود  برادرش و مادر خوردن گلوله شاهد  کوشا گفتید + 

 بود  بیمارستان تخت  روی کاوه .کشید  پر فاطمه .کشیدی  چی میداند  خدا .دارد  سال سیزده االن کوشا* 

 هوار .میکرد  فغان و پرید  می خواب  از مدام ها شب  .بود  ریخته ه  به روانی نظر از شدت  به کوشا و

 برای احتاسش .است  روانشزشک نظر ت ت  االن او .کنی  آرامش توانتتی  نمی و میکرد  گریه کشید  می

 سنتور .است  گذار تاثیر  خیلی گفته که شعری اما است  سد ک  اینکه با کرده بیان شعری با را مادرش

 با بگوی  را موضوع باید  چگونه نمیدانتت  کاوه، برای ه  و کوشا برای ه  …و مادرش برای میزند 

 نیتت  مادرشان که گفت  و گرفت  کمک روانشناس از .گذاشتند  می سر پشت  که وحشتناکی وضعیت  آن

 .نیاورد  کتی هیچ سر خدا …و

 شما اجباری که خواندم جایی اید؛ شده بازنشتته گویا میکنید؟ چه شما روزها اید اسدالهی، میر آقای+ 

 دارد؟ ص ت  اند  کرده بازنشتته را



 به کردم  درخواست  خودرو ایران  مدیران  از ماه مهر  و کارمیکردم خودرو ایران مد .نبود  اجباری* 

 کردند  موافقت  خوشبختانه .کنند  موافقت  ام بازنشتتگی با کن  کار توان  نمی و دارم که مشکالتی دلیل

 شده قطع که ماهیتت  چند  ه  تکمیلی بیمه و شد  انلام حقوب حداقل با هایشان وعده علیرغ  که هرچند 

 نیفتند  عقب  درس از که رس  می پترم دو به میکن   داری خانه و خانه ام نشتته االن .نیتت  مه  اما

 …و

 رسد  می گوش به کودکی صدای اینلا در

 .است  پترتان فریاد  صدای  گویا اسدالهی قای آ+

 آن اینقدر است  بس گوید  می .کن  تمامش  که زند  می فریاد  ریخته؛ ه   به و  شنیده مرا حرفهای  بله *

 توان  می چگونه مد .دیده خود  چش  به را ص نه همه بچه اید …و مد برای نکنید  زنده را ها ص نه

 اما .باشند  آرام آنها تا کردم گریه نه زدم فریاد  نه ها بچه خاطر به …کن  بیان را فاجعه و درد  عمق

 شود؟  می مگر

 از مرا زندگی .میزن  زار و کن  می گریه خودم خلوت  در میگوی ؛ سخد فاطمه  عکس با ها شب      

 یک بعد  …خواهی   می عذر و شده جوری اید بار اید بله آمدندکه آقایانی ماه چند  از بعد  و پاشیدند  ه 

 عوض  کارت  یک با  زیتتی  عاشقانه سال 2۶ که مد همتر …شهید  عنوان به دادند  مد  به کارت 

 همه گفت  بیاید  میخواهد  که زد  زنگ کتی هر نمیده ؛ راه ام خانه به را کتی دیگر که شد  همید …شد 

 بیایید؟  چرا بیایید؟ کلا کردید  ویران مرا زندگی

 .بفرمایید  دارید  خاصی سخد پایان در اگر کنید؛ بازگویی را دردها اید  شدید  ناچار که متاسف + 

 حالل نان لقمه یک برای صبح .کشی  می و کشیدی  ما که چیزی اید مقابل در است  ک  ه  درد  کلمه* 

 پنلره از را همه دیگرت  پتر و کنند  می خون در غرب را پترت  کشند، می را زنت  میروی بیرون

 هایتان روضه در شما گفت  آنها به .ما خانه بودند  آمده استانداری از است؟ رسمی  چه اید آخر .بیند  می

 آقای های بیانیه و عکس انقالب  زمان که منی …کشتید  مرا فاطمه بعد  و گویید  می فاطمه مظلومیت  از

 اصال که مد بچه و همتر است؟ مد پاداش اید حاال و کردم می مبارزه و  کردم می پخش را خمینی

 ل ظه یک آخر .بودند، زده ه  سنگی و بودند  تظاهرات  در کاش گوی  می گاهی  .نبودند  ه  خیابان

 …و افتاده اتفاقی چه اند  دیده همه بودند  شاهد  ها همتایه تمام …اید و خانه در جلوی اند  آمده

  

 

 

 

 

 

 

 



 سودبر ، مری    -

دچار خونریزی دانشگاه تهران، بر اثر ضربات باتوم  ه ییک سال مری  سودبر دانشلوی بیتت و      

 ن عارضه درگذشت اهم  ه ی مغزی شده و در نتیل

 

هزار فیزیک ت صیل می کرد  وی در روز سی ام خرداد ماه  ه یمری  در دانشگاه تهران دررشت      

در جریان اعتراضات خیابانی از سوی نیروی انتظامی مورد حمله قرار و سیصد و هشتاد و هشت 

گرفته و با باتوم مضروب و مصدوم شد  ضرباتی که به سر مری  وارد شده بود باعث خونریزی  

 مغزی و به کما رفتد وی و سشس در کمتر از بیتت و چهار ساعت منلر به مرگ او در خواب گردید  

برای اینکه بتوانند فرزندشان را خودشان به خاک بتشارند تعهد دادند که  مری  سودبر  ه یخانواد      

  کتی از ماجرای مرگ او با خبر نشده و علت مرگ وی نیز نامعلوم ذکر بشود 

تبعات بعدی، بدون کمترید سرو صدا و با رعایت احتیاط بتیار  ازمری  بخاطر ترس  ه یخانواد      

بهشت زهرا به خاک سشرده و   دویتت و پنلاه و هفت  ه یقطعوی را در روز اول تیر ماه در جتد 

 حتی به ه  کالسیها و دوستان او نیز در مورد علت مرگ ویا برگزاری مراس  هیچ گونه خبری ندادند 

                                  



 سهرابی ، اشکان   -

اشکان سهرابی جوان بیتت ساله ای بود که در روز سی ام خرداد هزار و سیصد و هشتاد و هشت       

 در نزدیکی خانه اش کشته شد  در حالیکه کمترید نقشی در اعتراضات خیابانی نداشت 

 

دانشگاه     IT دانشلوی رشته ی اشکان سهرابی متولد سال هزار و سیصد و شصت و هشت،     

رزمی تکواندو، و هنرمند نقاش، صبح روز سی ام خرداد به قصد دیدن  رشته ی  قزوید، ورزشکار

ز خانه دوستش از خانه خار  شد  اما وقتی که برگشتد وی بیش از حد معمول طول کشید مادرش ا

مواجه شده و از او   ابان با دوست خونید و مالید فرزندش در خی تا او را بیابد مادر اشکانخار  شد 

 شنید که اشکان زخمی و به بیمارستان منتقل شده است 

 

فاصل  حد  کی از فرعی های خیابان آزادیسهرابی در خیابان بوستان سعدی )ی خانه ی خانواده ی     

شکی . واقع شده که از مراکز شلوغیها و اعتراضات خیابانی فاصله  خیابان رودکی جنوبی و دامشز

داشت  اشکان ه  برای کمتر از پنج دقیقه از خانه خار  شده بود تا در آنطرا خیابان دوستش را دیده 

 سه گلوله قرار گرفت و خیلی زود به خانه برگردد  اما در آن خیابان خلوت از نقطه ای نامعلوم هدا 



مادر اشکان، بخاطر جدی نبودن اقدامات کادر پزشکی بیمارستان رسول اکرم و عدم  بنا به گفته ی     

، اشکان در کمتر از ده دقیقه جان داد  البته با در نظر گرفتد اینکه سه گلوله به سینه و   توجه کافی آنان

سه گلوله ای نتظاری درحد معلزه می توانتت باشد قلب اشکان اصابت کرده بود، زنده نگه داشتد او ا

 باال و از نقطه ای نامعلوم قلب و آئورت اشکان را پاره کرده بود    که از زاویه ی

با وجود اینکه اشکان در نزدیکی خانه کشته شده و نیز خانواده و دوستانش شاهد عدم دخالت وی       

سشردن او را بعد از  خانواده ی او بتوانند جنازه ی، اما سه روز طول کشید که در ناآرامی ها بودند 

 دویتت و پنلاه و هفت بهشت زهرا به خاک بتشارند   تعهد ت ویل گرفته و در قطعه ی

 

مردم، علی کریمی در   ان یک ورزشکار مردمی و مورد عالقه یبرای همراهی با مردم و به عنو     

 الی خود را به مادر اشکان سهرابی هدیه داد سال هزار و سیصد و نود یکی از پیراهنهای فوتب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شاهدی ، علی  -

علی شاهدی جوان بیتت و چهار ساله ای بود که به جرم اعتراض خیابانی در کالنتری مورد      

 خشونت شدید مأموران قرار گرفت و بر اثر ضربات مرگبار آنان جان باخت  

  جریان اعتراضات خیابانی در م دوده ی علی شاهدی در روز سی و یک  خرداد ماه در      

  وی در کالنتری ت ت ضربات وحشیانه ی النتری منطقه منتقل گردید تهرانشارس دستگیر شده وبه ک

 باتوم مأموران قرار گرفت  به ن ویکه در همان کالنتری درگذشت 

علی شاهدی ذکر نکرد  اما خانواده ی او معتقدند که  پزشکی قانونی علت مشخصی برای مرگ     

 است ضربات باتوم مأموران در کالنتری کشته شده علی زیر 

    دویتت و پنلاه و هفت بهشت زهرا مدفون گردید   ی  علی شاهدی در روز چهارم تیر ماه در قطعه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صدری ، داود   -

 زندگی ل ظات  آخرید تصاویر که بود  خرداد   روز بیتت و پنل   های کشته از یکی صدری داود      

 د ش  پخش دنیا در سراسر وی

 

ه هزار ما خرداد  پنل  و بیتت  روز در که بود  شاغلی ی ساله پنج و بیتت  جوان صدری داود      

 که وی .گرفت  قرار گلوله اصابت  هدا آزادی میدان بتیج پایگاه  برابر دروسیصد و هشتاد و هشت 

 کنلکاوی، سر از شاید  کرد، می عبور آزادی میدان از روز هر مانند  ی بایتت  خانه به رفتد برای

 از سر و شده نزدیک میدان آنتوی  سروصدای و شلوغی به خانه به رفتد از پیش که گرفت  تصمی 

 .درآورد  ماجراها

 کرد، مطرح وی شدن کشته از پس روزهای همان در داود  دوستان از یکی که مطالبی اساس بر     

 فیل  آن از همراهش تلفد  با و دیده را هایدرگیر خواهد  می که بود  گفته دوستش به تلفنی تماس طی داود 

  .بگیرد 

 آن ه یآماد  نه و داشت  درگیری قصد  نه ه  وآنروز نداشت  خیابانی هاییدرگیر در نقشی هیچ وی     

 سریع چنان اتفاب اید و شکافت  را قلبش چپ سمت  ای گلوله غافلگیرانه صورت  به وجود  اید با .بود 

 .است  آمده سرش بر چه که نشد  متوجه ل ظاتی برای ه  داود  خود  حتی که داد  رخ

 وی که د اد  می نشان گرفت  قرار اینترنت  روی بر و شد ضبط داود  عمر آخر ل ظات از که فیلمی      

 قطع برای تالش و او به کمک در سعی و گرفته را اطرافش که کتانی با نگرانی بدون و آرام خیلی

 چپ  سمت  در یکی)گلوله اصابت  م ل دو از که حالی در آنه    کند  می ص بت  دارند  اش خونریزی

 .جاریتت  روان آب  مانند  خون.شک  راست  سمت  در دیگری و قلب 

 به موضوع ناشناسی فرد  توسط و منتقل اکرم رسول بیمارستان به ناشناس افرادی توسط داود  جتد      

 آنکه حال نشدند  خود  فرزند  دیدن به موفق بیمارستان در صدری ه یخانواد  .شد  داده اطالع اش خانواده

 حال عید در .است  درگذشته معاللات  حید در و بیمارستان در وی  که کردند  ادعا  بیمارستان متئولید

 نیزهیچ بود  او همراه مرگ از پیش که نقدی پول تومان میلیون سه مبلغه ی اضاف به داود  همراه تلفد

 .نشد  متترد  اش خانواده به وقت 



 ه یخانواد  به تنها  گردید  دفد قاتلید توسطو نشد  داده  اش خانواده به هیچگاه صدری داود  ه یجناز     

 که بود  کارآن اید اصلی دلیل شاید  .ببینند  تدفید از پیش بار آخرید برای را او که شد  داده اجازه داود 

 که شکافی .نشوند  بود  شده ایلاد  داود  ه یسین راست سمت  در که عمیقی شکاا  متوجه اوه ی خانواد 

 .گردید  منتشر اینترنت  در ه  آن عکس و بود  شده ایلاد  گلوله کردن خار  برای  شکافی کالبد  هنگام در

 

 

 .گردید  دفد  کر  مالرد امامزاده ای در  در صدری داود      

 

  صدری داود عمر ل ظات آخرید ویدئوی لینک

+18 - Tehran_Another martyr_Late june 2009_Davood Sedri 

  

 

   

http://www.youtube.com/watch?v=FinIUTHkqEM


 طباطبایی ، رضا  -

هزار و سیصد و هشتاد و  سی ام خرداد ماه روز سید رضا طباطبائی یکی دیگر از کشته های      

 می باشد هشت تهران 

لیتانس حتابداری و کارمند، در روز سی ام خرداد ماه در اثر ،سید رضا طباطبائی سی ساله     

  ه ی اندازی متتقی  به مردم در م دود  کشته شد  وی یکی دیگر از قربانیان تیر شاصابت گلوله به سر

خیابان آزادی در روز سی ام خرداد است  روزی که تعداد زیادی از کشته های انتخابات در آن روز 

  در خیابانهای منتهی به خیابان آزادی هدا تیر اندازی متتقی  قرار گرفته و کشته شدند  اید همان 

است که  تمامی فرعی ها و انشعابات خیابان آزادی پر بود از نیروهای انتظامی و لباس  روزی 

در حال  مردم  دند بدون اینکه توجه کنند که آنمتل ی که متتقیما  به مردم شلیک می کر هایشخصی

د تظاهرات هتتند یا در حال عبور یا در حال تماشا  و البته اید همان روزی است که از پشت بام متل

 لوالگر به روی مردم آتش گشودند 

سید رضا طباطبائی در اید روز بر اثر اصابت گلوله به سرش در خیابان آذربایلان کشته شد و       

چهار روز بعد در سوم تیر ماه پس از اینکه خانواده اش تعهد سشردند که فرزندشان را مانند ملرمید 

بهشت زهرا دفد  دویتت و پنلاه و نه ه یقطع سمی به خاک بتشارند، جتدش دربدون هیلگونه مرا

 شد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طباطبایی ، وحید رضا  -

 وحید رضا طباطبائی از کشته های میدان بهارستان است      

در روز سوم تیر ماه در تلمع ،ساله لیتانس زبان انگلیتی بیتت و نهوحید رضا طباطبائی      

نشان دادن اعتراض خود به مقابل مللس رفته بودند، بر  برایاعتراضی مردم در میدان بهارستان که 

 اثر اصابت گلوله به سرش کشته شد 

 سیصد و هشت بهشت زهرا دفد شد  ه یوی در روز شش  تیر ماه در قطع     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طوفانشور، امیر حتید  -

امیر حتید طوفانشور سی و دو ساله و متأهل ، زمانی که به همراه برادرش برای دیدن درگیریهای      

 میدان آزادی رفته بود هدا گلوله قرار گرفت 

 

به   هزار و سیصد و هشتاد و هشت  امیر حتید طوفانشور درشامگاه روز بیتت و پنل  خرداد      

به آنلا رفت  آنها در  سیکلت  همراه برادرش برای دیدن تظاهرات و درگیریهای میدان آزادی با موتور

میدان آزادی متوجه شلوغی مقابل پایگاه بتیج شدند و امیر حتید برای بهتر دیدن ماجراها از برادرش  

یک شدن شلوغی ها به او ، از جدا شده و پیاده به سمت پایگاه بتیج براه افتاد  برادر امیر حتید با نزد 

انتظارش طوالنی شد با اید  آن م ل فاصله گرفته و دورتر به انتظار برادرش ایتتاد  اما وقتی که 

  ، به خانه برگشت گشت خواهد بر  به خانه خود  تصور که برادرش

اینکه اواخر  برادر امیر حتید سعی کرد با تلفد همراه او تماس بگیرد اما موفق به یافتد او نشد تا      

شب فرد ناشناسی با منزل آنها تماس گرفته و اعالم کرد که امیر حتید در تیر اندازی ها زخمی شده و 

ای بعد تا چهارروز  او را به بیمارستان رسول اکرم برده اند  با اید حال نه آن شب و نه روزه

ر به نتیله نرسید   در طوفانشوربرای یافتد وی در آن بیمارستان و جاهای دیگ ه یجتتلوی خانواد 

اید خانواده توانتتند عکس جتد فرزند خود را در کامشیوتر  ماه نهایت در  روز بیتت و نه  خرداد 

 پزشکی قانونی کهریزک ببینند  

وی مبلغ حدود ده میلیون تومان خواسته   ه یتد امیر حتید طوفانشور از خانواد ن جداد برای ت ویل      

متئولید را متقاعد کرد که فرزندش اصوال  سیاسی نبوده و بدون هیچ قصد شد  اما مادر امیر حتید 

سیاسی به خیابان رفته است  در نتیله پرداخت پول منتفی شد اما ت ویل گرفتد جتد منوط به سشردن 

 تعهدی کتبی گردید مبنی بر اینکه هیچگونه مراسمی برای او بر گزار  نخواهد شد 

بهشت زهرا دفد گردید  در حالیکه پاسخ چند  درماه ی و یک  خرداد جتد امیر حتید در روز س     

پرسش بی پاسخ به همراه او به زیر خاک رفت  پرسشهائی مانند اینکه امیر حتید که با گلوله زخمی  

ت ویل داده شد  و  شده و به بیمارستان منتقل شده بود چرا با مقداری زخ  و کبودی به پزشکی قانونی

بیتت و پنل  خرداد که وی به بیمارستان برده شد تا زمان نامشخصی که  میان  ه یفاصلدر یا اینکه 



وی به پزشکی قانونی ت ویل داده شد چند روز طول کشید و در اید چند روز امیر حتید در چه 

ریزک؟ چه کتی بدن تیر در که در بیمارستان در گذشت یااو وضعیتی بود؟ آیا مرده بود یا زنده؟ 

او را به بیمارستان برد؟ و چه کتی با خانواده اش تماس گرفت و آنها را به بیمارستان   ه یخورد 

 دعوت کرد؟

کمر و پشت و ساب دست هدا سه گلوله قرار گرفت که به نظر نمی رسد  ه یامیر حتید از ناحی     

و یک زخ  بتیار عمیق   کبودی در پشت گردنهیچ یک به تنهائی کشنده باشد  اما در جتد وی یک اثر 

دچار شکتتگی شده  نیز به پر شده بود  همچنید بینی وی پشت سر وجود داشت که با پن  ه یه  در ناحی

بود  اما مشخ  نیتت اید زخمها و جراحات بر اثر اصابت چه چیزی وتوسط چه کتی ایلاد شده 

 بود  

 بهشت زهرا مدفون شد  دویتت و سی و سه ه یامیر حتید طوفانشور در قطع     

 

 



 طهماسبی ، حتید   -

هشتاد و  هزارو سیصد وحتید طهماسبی قربانی کرمانشاهی اعتراضات بیتت و پنل  خرداد ماه            

        هشت می باشد 

 

در جریان اعتراضات مردمی  حتید طهماسبی بیتت و پنج ساله در روز بیتت و پنل  خرداد ماه      

ده و در بیمارستان گردیمصدوم ،  ت باتومدر خیابان نوبهار کرمانشاه بر اثر اصاب،انتخابات  ه یبه نتیل 

   جان باخت شهر 

 ا دفد شده است حتید طهماسبی در گورستان شهر کرمانشاه و در نزدیکی کیانوش آس      

 

 

 

 

 

 



 طهماسبی ، ساالر  -

در مدیریت بازرگانی دانشگاه رشت،  دانشلوی بیتت و هفت ساله ی رشته ی ساالر طهماسبی      

بر اثر اصابت گلوله ای که بر پیشانی اش   سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت روز سی ام خرداد ماه 

 جان باخت   ، در خیابان جمهوری نشتت 

  دویتت و پنلاه و چهار جتد ساالر طهماسبی سه روز بعد از کشته شدن در دوم تیر ماه در قطعۀ      

 د گردیبهشت زهرا دفد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  عبادی ، میث  -

 به کار از هنگامیکه خیابانی اعتراضات  در نقشی داشتد بدون که بود  شاغلی جوان عبادی میث      

 .گرفت  قرار گلوله هدا گشت  می رب خانه

 

ماه  خرداد  سوم و بیتت  روز در وی .کرد  می کار فروشی فرش در و نداشت  بیشتر سال هفده میث       

 میدان در بود  خانه به  بازگشت  حال در کار پایان از پس که زمانی درهزار و سیصد و هشتاد و هشت 

 .باخت  جان خونریزی اثر بر خیابان در و  شد  ملروح گلوله اصابت  با شک ه ی ناحی از صادقیه

 روایت  دو ه  عبادی میث  مورد در ،هشتاد و هشت   خرداد  های کشته از دیگر تعدادی همچون      

 جشد مراس  از که درزمانی میث  آن اساس بر که ، وی پدر از نفل به ای مصاحبه یکی .دارد  وجود 

 منتقل بیمارستان  به و گرفته قرار هدا نظامی غیر ه یاسل  با گشته می بر نااد  احمدی پیروزی

 در میث  آنکه دوم روایت  و .داند  می مقصر را دولتی جناح مقابل گروه ه  او پدر و ؛ ستا گردیده

 .است  باخته جان خیابان در و شده ملروح کار از برگشتد زمان

 از برای توجیهی و کند  نمی ایلاد  ماجرا اصل در تفاوتی روایت  دو اید از یکی هیچ در عید حال      

 دست  از راحتی به و بود  کشور ه یآیند  ه وسرمای که جوانی .باشد  نمی ساله هفده جوان یک رفتد دست 

 چه و گوید  می راست  کتی چه اینکه بر مبنی روشنی  تصمی  هنوز حتی شاید  که حالی در آنه  رفت 

 .بود  نگرفته ؛ دروز کتی

 



 عباسی فر، سعید   -

 ام سی روز در که بود  رودکی خیابان درفروشنده ی کی  و کفش.) کاسب  ی جوان  فر عباسی سعید       

 کشته پدرش چشمان  برابر  در سرش  به گلوله اصابت  اثر بر  هشتاد و هشت ماه هزار و سیصد و خرداد 

کتانی کشته شد که  ی سعید در سد بیتت و چهار سالگی در م ل کار خود بر اثر اصابت گلوله  .شد 

بانی ندارد و سرش به  ا نقشی در اعتراضات خیهیچ نه او را می شناختند و نه حتی می دانتتند که او 

 است کار خودش گرم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عبد الهی ، ابوالفضل   -

ه  ما  خرداد  ام سی روز در  گلوله اصابت  اثر در و سالگی  یک و بیتت  سد در عبدالهی ابوالفضل      

 سشرده خاک به زهرا بهشت  در بعد  روز چند  و  کشته آزادی خیابان درهزارو سیصد و هشتاد و هشت 

 شد 

امی که در خیابان آزادی  ابوالفضل عبدالهی دیشل  فنی)برب. داشت  وی در روز سی ام خرداد هنگ      

ضل  پشت سر هدا گلوله قرار گرفت  ابوالف ه یانشگاه شری  عبور می کرد از ناحید  ه یاز م دود 

 دویتت و چهل و هشت بهشت زهرا دفد شد ه ی در تاریخ دوم تیر ماه در قطع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عزیزی ، سیروس   -

ماه هزار و سیصد  خرداد  ام و کمتر شناخته شده ی گمن های کشته از دیگر یکی عزیزی سیروس     

 رسانی اطالع گرفته، صورت  تهدیدهای از ترس بخاطر اوه ی خانواد  که باشد  می هشت  و هشتاد  و

  .اند  نداده انلام او مورد  در مؤثری

 جتدش اما .شد  کشته ماه خرداد  پنل  و بیتت  روز در که بود  ای ساله ویک بیتت  جوان سیروس     

 حالی در اید .شد  داده ت ویله خانواد  به ،ولپ  تومان میلیون نی  و سه دریافت  قبال در بعد  یکماه از بیش

 با و شدند  خود  متکونی منزل گذاشتد گرو ناچاربه پول ه ی ایدتهی  برای سیروس ه یخانواد  که بود 

 .کنند  دفد و گرفته ت ویل را سیروس تد ج توانتتند  قرضی پول ه یتهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 علیشور ، کاوه   -

هزار و  ماه خرداد ام سی روزدر رشت، ساکد و اهل ساله چهار و کاوه)سلاد.علیشور بیتت      

 قرار متلد  بام پشت  بر متتقر بتیلیانه ی گلول هدا لوالگر متلد  مقابل در سیصد و هشتاد و هشت 

 .گرفت  قرار  گلوله اصابت  سرمورد  ه یناحی از پدرش کار م ل نزدیکی در کاوه .گرفت 

 

 در کردن بازی قرارداد  عقد  برای خرداد  ام سی روز در کاوه داد، توضیح بعدا   کاوه پدر که آنطور     

اما  کرد، می شرکت  خیابانی اعتراضات  در قبل روزهای اینکه با او . شد  خار  خانه از سریال یک

رفتد کاوه، از بعد  ساعت  چند  با اید حال .بود  شده خار  خانه از قرارداد  عقد  نیت  به آنروز

 چش ه ی ناحی از کاوه .است  بیمارستان در فرزندشه ی جناز که دادند  خبر پدرش  به لقمان بیمارستاناز

  .بود  خورده گلوله

 

 .شد  سشرده خاک به رشت  در علیشور کاوه



 غالم کبیری، حتید   -

بتیلی بود که در نیمه شب بیتت و پنل  خرداد مااه هازار  حتید غالم کبیری جوان هلده ساله ی     

و سیصد و هشتاد و هشت زمانی که برای سرکوب معترضان باه ساعادت آبااد اعازام شاده باود توساط 

 افراد ناشناسی مضروب شد 

 

اعتراضات مردمای.  سرکوب  های ویاه یحتید هلده ساله از اعضای فعال گردان عاشورا)گردان     

شهر ری بود وی از چهارده سالگی به طور فعال در بتایج  لیات پایگاه مقاومت حلتیه یانشید عمج و

 حضورداشت  

پاس از حضاور  فعاال و ماؤثر در سارکوب خوابگااه دانشاگاه خارداد   در نیمه شب بیتت و پانل      

حتید به هماراه فرماناده و تعادادی از بتایلی هاای موتاور ساوار بارای برقاراری آراماش باه تهران،

عادت آباد اعزام شد  جائی که شاروع نااآرامی هاای آن باه فرماناده حتاید اعاالم و باه عناوان م ال س

 مأموریت آنها مشخ  شده بود 

حتید در حالیکه به همراه تعادادی دیگار از موتورساواران در کناار خیاباان توقا  کارده باود در      

ه ملروحیات شادید حتاید و ،غافلگیر شاد  برخاوردی کاه با یاک خاودرو پرایاد  ی مشکوک بابرخورد 

ی ملروحیت کمتر جدی سایر همراهانش منلر گردید  در اثر اید برخورد حتید دچار خونریزی داخل

و اید است که بدن مصدوم وی در ساعت دو غالم کبیری ماجرای حتید درمبه   شدید گردید  نکته ی 

خاونریزی باه کماا رفات  وی در  نی  بامداد به بیمارستان منتقل شد   یعنی زمانی که وی بر اثار شادت 

حالت کما و در ساعت سه بعد از ظهر روز بعد جان باخت  اید تصادا باا خاودرو  از هماان ابتادا از 

جالاب در ایاد  مطرح گردید  نکتاه ی سوی خبرگزاریهای دولتی و حکومتی به عنوان یک سوء قصد 

دیگار ها  هماید کاار را  نقطاه ی صابح آن شاب در چناد  ادعا آنتت که مدعیان می گویند اید پراید تاا

 تکرار کرده و متواری شد 

فرمانادهانش مطارح شاده اسات، روحیاه ی  حتید غالم کبیری که از ساویبارزترید مشخصه ی      

د  که خود می تواند کلید روشنی برای حادس زدن ن اوه ی بتیار باالی امر به معروا در وی می باش

 باشد  به ویااه کاه وی از میاان هماه ی شکل گیری ماجرای تصادا وی در شب بیتت و شش  خرداد 

 آن تصادا بوده است  بیشترید صدمه را دیده و تنها کشته یمصدومید آن شب 



اید پیشفرض جلو رفت که ضاارب باه عماد قتل اید جوان فرایند دادرسی با  در رابطه با پرونده ی     

پرایاد یاک  ی شاد رانناده یوی را نشانه گرفته و با ماشید او را زیر گرفته است  به عبارت دیگر ساع

دشمد  نشان داده شود  اما فرایند دادرسی در نهایت به اید نقطه نرسید و قاتال او باه عناوان قتال غیار 

 عمد در تصادا م اکمه گردید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 غنیان ، مصطفی   -

هشتاد و هشت باشد که در خانه ی هزار و سیصد و سال خرداد  مصطفی غنیان شاید تنها کشته ی     

 خودش کشته شده است 

 

معماری ، یک هفته   دانشلوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ی  مصطفی غنیان بیتت و شش ساله و     

مانده به بیتت و هفتمید سالگرد تولدش ، درشب بیتت و هفت  خرداد ماه هزار و سیصد و هشتاد و  

تک   ی هشت طبقه، به ضرب گلوله یبام ساختمان اش در باالی بام خانه ،هنگام تکبیر گفتد بر هشت 

 او را هدا قرارد اده بود کشته شد  ی که شقیقه یتیرانداز

 

ی غنیان اهل مشهد ، ساکد سعادت آباد تهران بود وی به جرم بر زبان آوردن نام خدای  مصطف     

بر پشت بام  متلمانان، توسط گلوله ای که از خانه های اطراا شلیک شده و شقیقه اش را شکافته بود، 

 خود در آغوش پدرش  جان باخت   خانه ی

آشنائی هائی که در سطوح باالی کشور   واسطه یمبارزان قدی  مشهد است  با از که پدر مصطفی      

فرزندش را روشد کرده و آنرا به مشهد منتقل نموده و  داشت، توانتت به سرعت وضعیت جنازه ی

 دفد کند و حتی بر سنگ قبر پترش عبارت شهید را حک کند 

از نامزدهای   برخی رسانه های وابتته به دولت با انتشار خبری ادعا کردند که پدر مصطفی یکی      

انتخابات را در کشته شدن فرزند خود مقصر دانتته و قصد شکایت از او را دارد  اما اید پدر به خبر  

دروز واکنش نشان داده و چنید حرفی را تکذیب و حتی اعالم کرد که قصد دارد از رسانه های  

 طرفدار دولت بخاطر خبر دروز شکایت کند 

 ر تهران انلام داد گفت که پترش مظلوم بود و بی گناه کشته شد همچنید وی در سخنرانی که د      



 

 مصطفی غنیان در قبرستان حرم مشهد دفد است       

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فت علیان ، علی   -

علی فت علیان یکی از کشته های تیر اندازی بتیلیهای متلد لوالگر در روز سی ام خرداد ماه       

 هزار و سیصد و هشتاد و هشت می باشد  

  روز سی ام خرداد هنگامیکه در خانه ی در بیتت ساله و دانشلوی رشته ی عمران،علی فت علیان      

پدر بزرگ علی ، او اهل سیاست   کرد  به گفته یخیابان توجهش را جلب پدر بزرگش بود سروصدای 

نبود و کاری ه  با درگیری ها نداشت  او تنها از سرکنلکاوی از خانه خار  شد آنه  در حالیکه لباس 

 خانه بر تد و دمشائی بر پاداشت  

 علی از پشت بام متلد لوالگر هدا گلوله قرار گرفت و توسط مردم به بیمارستان منتقل گردید      

و به  هچندید ساعت بعد از خرو  او از خانه، پرستار بیمارستان تلفد همراه علی فت علیان را پاسخ داد 

 نوه اش به بیمارستان برود   داد که می تواند برای بردن جنازه ی پدر بزرگ او خبر

 نه بهشت زهرا مدفون است  علی فت علیان در قطعه ی     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فید ، م مد حتید   -

بیود. پدر دختیری دو سیاله  وری شاغلمحمد حسین فیض اهل مشهدر بیست و شش سالهر دانشجو     

مقیداد بیا اصیابت بسییج در نزدیی  پایگیاه هشت هزارو سیصد و هشتاد ودر روز سی ام خرداد  وی

 کشته شد. ش پشت سر ه یگلوله به ناحی

 هزار و سیصد و خرداد  ربانیان بازی سیاسیتعدادی دیگر از قدر مورد محمد حسین فیض مانند      

ماننید بیاز هشتاد و هشتر ی  بحث انحرافی مطرح شد که وی طرفدار دولت بوده ییا مخیالف آن. و 

 آن مواردر طرفداران دولت کشته شدن این جوان را به گروههای مقابل دولت نسبت دادند. همه ی

 ولی این موضوعی بود که هی  اهمیتی نداشت و تغیییری هیم در اصیل مسیئله ایجیاد نمیی کیرد.     

آن بیود کیه ایین جوانهیا از هیر  ای که سعی میشد با این بحثهای انحرافی از اذهیان دور بشیود مسئله 

ی طیف وبا هر گرایشی که بودندر سرمایه های ملی به شمار می رفتند که بی جهت و بخیاطر بازیهیا

 سیاسی عده ای جاه طلبر جان خود را از دست دادند.

نوع کشته شیدن محمید حسیین فییض بسییار شیبیه  در عین حال این نکته غیر قابل انکار است که     

د. چیون محمید حسیین فییض هیم از ست که در تیراندازی های بسیجی ها کشته شده انی ا تمامی کسانی

 سر هدف قرار گرفته است. ه یناحی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائد رحمتی ، سلاد   -

لرستان بود که برای کمک به  اهل شهرستان دورود استان  سلاد قائد رحمتی جوان بیتت ساله ی     

معاش خانواده در تهران کار می کرد  وی در روز سی ام خرداد ماه هزار و سیصد و هشتاد و هشت  

 گلوله خورد و کشته شد   در مقابل متلد لوالگر

 

سلاد در اید روز به همراه پتر عمویش در خیابان شاهد اعتراضات مردم بود  پتر عموی سلاد      

که مشغول فیل  برداری با گوشی موبایل بود از وی جدا شد و کمی بعد با شنیدن صدای مردم که به  

که دوربینش همچنان روشد بود به باالی  طرا فردی تیر خورده می دویدند با آنها همراه شد و در حالی

 سر سلاد رسید  و اید فیل  کوتاه ناتمام از مرگ سلاد به سرعت بر روی اینترنت پخش شد 

او چهار میلیون تومان پول خواسته شد که آن خانواده  برای ت ویل جنازه ی سلاد از خانواده ی     

ولت داده شد تا جتد ن اید پول تهیه و به د توان تأمید اید پول را نداشت و با کمک مردم شهرستا

 دفد آن صادر گردد    ت ویل و اجازه ی

 

 

  

 

 

 



 قربانی ، ساالر  -

ساالر قربانی  پارام ، بیتت و یک ساله در روز بیتت و پنل  خرداد هزار و سیصد و هشتاد و       

 هشت در چهار راه ولیعصر به ضرب گلوله کشته شد  

 

متتقی  هدا قرار گرفت   اما شلیک کنندگان به   خرداد توسط گلوله ی ساالر در روز بیتت و پنج     

 ل منتقل کرده و بعدا  علت مرگ وی را تصادا اعالم کردند  سرعت جتد وی را با خودرو از م 

 دویتت و پنلاه و دو بهشت زهرا مدفون است  ساالر قربانی در قطعه ی     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کاشانی رسا، مصطفی   -

 تکبیر بخاطر که بود  انتخابات  نامزدهای از یکی انتخاباتی ستاد  فعالید از رسا کاشانی مصطفی     

 .شد  کشته گفتد

 

 بر حالیکه درهزار و سیصد و هشتاد و هشت  ماه خرداد  چهارم و بیتت  درشب  کاشانی مصطفی     

 گلوله اصابت  و شت  و ضرب  مورد  ها شخصی لباس ه یحمل در گفت  می اکبر هللا انتخاباتی ستاد  بام

 .شد  پرت  پائید به بام باالی از سشس و  گرفت  قرار

 بامصطفی  خانوادهبتیار میان  قوس و کش از پس وماه  خرداد  هشت  و بیتت  درروز بعد  روز پنج     

سی و  ه یقطع در کاشانی مصطفی ، ... و آمیز ت ریک مراس  هرگونه انلام عدم بر مبنی اطالعات 

 .گردید  دفد زهرا بهشت  هشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کامرانی ، م مد  -

  

 .میرود  شمار به کهریزکبازداشتگاه  های شکنله های کشته از  یکی کامرانی م مد      

 

 کرد، می آماده کنکور در شرکت  برایخود را  که دبیرستان آموز دانش ساله هلده کامرانی م مد      

 ولیعصر میدان در خانه به بازگشت  هنگامهزار و سیصد و هشتاد و هشت به  ماه تیر هلده  روز در

 است  حالی در اید .شد  فرستاده کهریزک  به و دستگیر  خیابانی های ناآرامی در کننده شرکت  عنوان به

 .اند  کرده انکار را دست  اید از اموری در ی و دخالت  هرگونه او ه یخانواد  که

 

 دیگری تعداد  و کامرانیه ی خانواد  به سشس .بود  دربازداشت  کهریزک در روز چند  کامرانی م مد      

 ه یخانواد  به حتی .شد  خواهند  اعزام اوید زندان  به آنها زودی به که شد  اعالم ها بازداشتی از

 چهارم و بیتت  روزدر اما.شد خواهد  آزاد  ماه تیر  چهارم و بیتت  روز در م مد  که شد  گفته کامرانی

 لقمان بیمارستان در حالش وخامت  دلیل به م مد  که شد داده خبر خانواده اید به اوید زندان در ماه تیر

  .است  شده بتتری

 اش جتمانی وضعیت  تویک از که یافتند  حالی در را م مد  لقمان بیمارستان در کامرانی ه یخانواد      

 در بودند  بتته بیمارستان  تخت  به  فراریها  مانند  را وی دیگر سوی از و بود  کننده نگران شدت  به

 اصرار با و م مد  حال  وخامت  دلیل به نهایت  در .داشتند  حضور م ل در ه  مأمور چند  حالیکه

 چند  تنها او و نکرد  م مد  به کمکی ه  متئله اید اما شد  منتقل مهر بیمارستان به وی اش، خانواده

  .سشرد  جان تیرماه پنل  و بیتت  روز در مهر بیمارستان در انتقال اید از بعد  ساعت 



روز  در وی .بود  عفونت  به وی بدن  تمامی شدن آلوده و کلیه  عفونت  کامرانی م مد  مرگ علت      

 .شد  دفد زهرا بهشت  در هزار و سیصد و هشتاد و هشت  تیرماه هفت  و بیتت 

 

 نام به را خیابانی کهکرد  خواست در شهید  بنیاد  از ای نامه طی پدرش ، م مد  مرگ از بعد      

 م قق ساله هلده م مد  ناکام رویاهای و آرزوها همه یکار اید با که گوئی  .کنند  نامگذاری فرزندش

 .شد  خواهد 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کرمی ، مهدی  -

 پنل بیتت و   روز عصر گذشت  می اش سالگی هلده پایان از ماه چند  تازه که جوانی کرمی مهدی     

 از پس آباد  جنت ه ی منطق  در روز اید آرام خیابانی دراعتراض  هزار و سیصد و هشتاد و هشت خرداد 

 م لی به ، تهران اکرم رسول بیمارستان به انتقال از پس پیکرش  و شده کشته گلویش به گلوله اصابت 

  .گردید  ت ویلاش  خانواده به روز چهار از پس و منتقل نامعلوم

 
 

دویتت و پنلاه و   ی قطعه در پدرش حضور با تنها  و امنیتی فراوان فشارهای با کرمی مهدی جتد     

 اشکال به آباد  جنت  ه یمنطق جوانان از بتیاری حال اید با .شد  سشرده خاک به زهرا بهشت  شش

 .کردند  رسانی خبر او خاکتشاری از پس  مراس  مورد  در مختل 

 
 

  

 

 



 کیارستمی ، مصطفی   -

مصطفی کیارستمی جوان بیتت و دو ساله ای بود که به جرم شرکت در نماز جمعه مضروب و       

 جان خود را از دست داد  ضرب و شت ، بر اثر تبعات 

 

نیروهای نظامی مردم و میان نابرابر درگیرهای خیابانی با تداوم در روزهای پس از انتخابات و      

درگیریهای زرگری در سطح تصمی  گیرندگان دو طرا دعوای قدرت، پس دولت و حکومت، و نیز 

هزار و سیصد و   از ناموفق بودن مذاکرات و چانه زنی های سطح باال، در روز بیتت و شش  تیر ماه

ه عنوان سطح باال ترید  بجریان مقابل دولت،ه ی در خواند اکبر هاشمی رفتنلانی پ علی هشتاد و هشت 

خیلی از مردم  به گمانتهران سخنرانی کرده و  ه یجمعتصمی  گرفت که در نماز ، جناح حاک   مخال 

 ده و خیلی ها را از بالتکلیفی خار  کند نموتکلی  را روشد 

الفان را خبود که وی در آن به وضوح ماید نماز جمعه البته بعد از اتمام حلت فرد اول کشور      

 ه یدانتت نماز جمع ی ه خواهد شد برخود را نیز از متئولیت خونهائی که ریختوه تهدید به مرگ کرد 

که   بیتت و شش  تیرماه در واقع مچ اندازی هاشمی رفتنلانی با نفر اول کشور بود تا معلوم شود 

ه عقب نشینی کند بی آنکه ظاهر کارها از حالت  دیگری را ملبور ب ، کدامیک می تواند با حفظ ظاهر

 نمایشی خود خار  گردد 

به هر حال در اید روز هاشمی رفتنلانی به عنوان آخرید امید جریانهای مخال  جناح قدرت در      

 نماز جمعه مبادرت کرد  اقامه رانی و ن دانشگاه تهران به ایراد سخ

طیفهای جدیدی را  ، جریان مخال  دولت  ه یر خواند به عنوان پد در نماز جمعه اعالم حضور وی      

به م ل برگزاری نماز جمعه کشاند  م لی که تا پیش از اید میعادگاه سنتی مت لرینی بود که به ندرت 

  در میانشان حتی جوانهای با موی شانه زده در صفوا نماز جمعه دیده می شد  وحاال در اید روز 

با هرسط ی از اعتقادات مذهبی، تنها برای اعالم حضور سیاسی خود، با  خواه نان ت ول جوا مشخ  

 رنگهای شاد و چهره های سرزنده و لبهای خندان دست در دست ه  به نماز جمعه آمده بودند 

اید جرمی بود نابخشودنی از نظر کتانی که گمان می کردند تنها خودشان نماز می خوانند و هر       

ری غیر از آنها حتی اگر به نماز ه  بیاید نمازش الزاما  پذیرفتنی نخواهد بود چرا که از نظر کس دیگ

 اینان پذیرفتنی نیتت  



به هر حال در روز بیتت و شش  تیر ماه جمعیت انبوهی از جوانانی که نه پیش از اید روز و نه       

حضور غیر  فتند، دانشگاه تهران را از پس از آن بنا به دالیل خودشان در چنید م لهائی حضور نمی یا

 خود انباشتند  ه یمترقب

طی  مت لر نماز خوان وهمفکر   ده ای از جوانان متعصب وابتته بهعجمعه پس از پایان نماز      

جناح حاک ، در خیابانهای اطراا دانشگاه با چماب و هر نوع سالح سرد دیگر به جوانان موصوا 

 یورش بردند  تنها به اید خاطر که آنان به خود جرأت داده بودند که نماز جمعه بخوانند  

 یکی از اید جوانان مصطفی کیارستمی بود       

هاشمی رفتنلانی شرکت کرد و پس از  ه یبیتت و شش  تیرماه در نماز جمع زمصطفی در رو     

پایان نماز به قصد رفتد به خانه از دانشگاه خار  شد  اما در خیابان به چنگ لباس شخصی هائی افتاد 

 که با باتوم و چماب به جان جوانان شرکت کننده در نمازجمعه افتاده بودند  

حالش چنان بد شد   ود گردیل دانشگاه با ضربات متعدد باتوم مضروب مصطفی کیارستمی در مقاب     

که با مادر خود تماس گرفته و برای برگشتد به خانه از وی کمک خواست  مادر نیز به کمک آمده 

وفرزند خود را به خانه رساند  اما کمی بعد حال مصطفی به شکل نگران کننده ای بد شد و مادر 

ن کتری برد  در بیمارستان مشخ  شد که در اثر ضربات باتوم  مصطفی وی را به بیمارستا

مصطفی دچار خونریزی مغزی شده است  یکی دو ساعت بعد ه  مصطفی کیارستمی در بیمارستان  

 کتری بر اثر خونریزی مغزی درگذشت 

 

مغزی اعالم گردید  وی در بهشت زهرای تهران مدفون   ه یعلت مرگ مصطفی کیارستمی سکت      

  ت اس

 

 

 

 



 مداح شورجه، حمید   -

 بود  مشهد  در انتخاباتی نامزدهای از یکی ستاد  عضو ، ومتأهل جوان مهندس شورجه مداح حمید      

 .شد  کشته جرم همید به که

 

 

  به  اعتقاد  با اجتماعی، و خانوادگی زندگی ودرکنار داشت  خردسال پتری شورجه مداح حمید      

 مشهد، هشت  و هشتاد سال هزار و سیصد و انتخاباتی فضای در اندیشید، می و داشت  باور آنچه درستی

 و همتر که آنلا تا .داد  نشان خود  از کرد؛ می فعالیت  آن در که انتخاباتی ستاد  در مؤثری فعالیت 

 بیاید  بیرون دیگران نان آن ازدرون بود  قرار که  تنوری کردن داغتر برای نیز را خردسالش فرزند 

 .بود  کرده گود  وارد 

 شورجه مداح حمید  و .نبود  داشتند  انتظار همه که  آنطوری اما نتیله جدیت، و حرارت  همه اید با     

 که مشهد  مردم از دیگری  تعداد  همراه به داده، رخ غلط  به کرد  می گمان که  چیزی به اعتراض  برای

  . نشتت  بتت  مشهد  حرم در کردند، می فکر او مانند 

 شهرهای سایر مانند  و نیامد  خوش انتخابات  بازی طرفهای از یکی مذاب به اما مدنی اعتراض  اید     

 خشد برخورد  اید در .شد  گذاشته اجرا به مشهد  مت صد معترضان با فیزیکی شدید  برخورد  ایران،

 در را مدتی وی .بود  مداح حمید  آنها از یکی که شدند  بازداشت  ه  تعدادی و مضروب  زیادیه ی عد 

 حمید  حال وخامت  .شد  انداخته بیرون اطالعات  از  عمال   حالش وخامت  دلیل به سشس و گذراند  بازداشت 

 در مداح حمید  و نداشت  اثری معاللات  اما .رفت  بیمارستان  به متتقیما   بازداشت  از که بود  حدی به

 .کرد  اعالم مغزی خونریزی  را مداح حمید  مرگ علت  قانونی پزشکی .درگذشت  ماه تیر سیزده  روز

 .شد  سشرده خاک به هزار و سیصد و هشتاد و هشت    ماه تیر چهارده  روز در شورجه مداح حمید      

  



 مقصود بیگی، پویا   -

یکی دیگر از قربانیان شکنله های بعد از انتخابات هزار و سیصد و هشتاد و هشت   بیگی مقصود  پویا

 .درگذشت  ماه خرداد  ام سی روز در بازداشت، ه یدور های شکنله اثر دراست  وی 

 وی .بود  کرمانشاه دانشگاه پزشکی ه یآخررشت نیمتال کرمانشاهی دانشلوی  بیگی مقصود  پویا     

 مورد  کرمانشاه اطالعات  ادارهدر بازداشت  مدت  در و ،شده بازداشت  ماه خرداد ام سی روز در

 به یا .آزادشد  ناچار به  و  گرفته قرار مرگه ی آستان در طوریکه به .گرفت  قرار شدید  های  شکنله

 .شد  انداخته بیرون اطالعات  ه یادار از ر،بیشت دردسرهای از پیشگیری برای تعبیری

 .ماند  زنده ساعت   چند  از کمتر آزادی از بعد  که  بود  حدی به مقصودبیگی پویا حال وخامت  شدت     

  مقابل  در و گرفت  گل را خود  بدن مادرانه اقدامی در آمده، پیش  وضعیت  به اعتراض  در پویا مادر     

 ه ینیم تا ک  دست  حالیکه در و .شد بازداشت  نیز وی خود  اما .کرد  ت صد استان اطالعات اداره 

 کرمانشاه، در حاک  جناح  طرفدار وبالگ  یک نشد،  منتشر  پویا مادر آزادی بر مبنی خبری  هیچ مرداد 

 بیگی مقصود  پویا شد  مدعی بلکه کرد  انکار را پویا شدن کشته کلی طور به تنها نه ماه مرداد  پایان در

 جالب  ه ینکت .کند  می  زندگی سوئد  در و شده خار  کشور  از مدتیتت ک بوده پاا گروه طرفدارکه 

 زع  به که زد  مثال را  موسوی ترانه خود، ادعای بر شاهدی عنوان به وبالگ اید که بود  آنلا ادعا اید

 .کند  می زندگی کشور از خار  در بلکه نشده کشته تنها نه افراد  اید

 زندان در وی حالیکه در و افتاد  اتفاب سرکوهی فر  برای خنده دار سالها پیش  داستان همید مشابه     

 مدارک با نیز را فردی بلکه کرده، سفر آلمان به و است  آزاد  وی که کرد  اعالم تنها نه اطالعات  بود 

 اما .کرد  ثبت  را آلمان به ورود  مهر سرکوهی فر ه ی گذرنام در و فرستاد  آلمان به سرکوهی فر 

 در شد  می داده مانور آلمان در حضورش خبر روی که مدتی تمام در سرکوهی که شد  روشد بعدها

 .برد  می سر به اطالعات  وزارت  بازداشتگاه

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 مقصودلو ، م مدرضا   -

 که بود  تهران االنبیای خات  بیمارستان متخص   پزشکان از یکی مقصودلو رضا م مد  دکتر     

 .شد  کشته  همنوع به کمک برای تالش و انتاندوستی بخاطر

 که نختتید روزهای در بویاه و هشت  و هشتاد  هزار و سیصد وسال  خرداد  خونید روزهای در     

 به که افرادی به مربوط اخبار داشتد نگه پنهان بود، حاک  جا همه بر امنیتی شدت  به یفضای

 حاک  بر کشور جناح کار دستور در داد، می رخ بیمارستانها در که  اتفاقاتی و شده منتقل بیمارستانها

 .شد  می دیکته شدت  به نیز بیمارستانها کارکنان ه یکلی هب کار دستور  همید و .داشت  قرار

 برابر در مقاومت  پرستاری، و پزشکی کادر بویاه بیمارستانها کارکنان از تعدادی  وضعیت  اید در     

 غیر العمل دستور اید  نقد  در سعی مختل  طرب  به و دانتته خود  انتانی ه یوظیف را برنامه اید

 مقاومت  بر مبنی شد  می منتشر خبری گاه به گاه ،اخبار میان در روزها همید در .کردند  انتانی

 مراقبت  بلز مأمورید و گرفته   قرار جدی خطر در که مصدومی جان حفظ برای پرستاری یا پزشک

 و نا ملروح تعداد  به مربوط اطالعات  انتشار یا  و  .دند دا نمی دیگری کار ه یاجاز او از فیزیکی

 حتی یا و نا ملروح با نامأمور انتانی غیر برخورد ه ی ن و  یا و .بیمارستانها به شده منتقل های کشته

 .بیمارستانها به شده منتقل های کشته

 از و گلتتان استان اهل مقصودلو م مدرضا دکتر شدن کشته خبر روزها همید از یکی در     

 .رسید  گوش به تهران خات  بیمارستان در شاغل پزشکان

 چند  وی جتد  اینکه و .شد  اعالم گلوله اصابت  اثر بر مرگ مقصودلو دکتر شدن کشته ه ین و     

 مبنی بتیار تهدیدهای فشارو ت ت  و وصدا سر بدون ماه.  خرداد  ام یدر س کشته شدنش) از بعد  روز

 .گردید  ت ویل  مقصودلو ه یخانواد  به  بیشتر، چه هر سکوت  بر

  .شد  مدفون گرگان سرخنکالی روستای زادگاهش در مقصودلو دکتر     

  

 

 

 

 

 

 

 



 مهاجر،بهزاد  -

 که است  هزار وسیصد و هشتاد و هشت  خرداد  بیتت و پنل   روز های کشته از یکی مهاجر بهزاد      

 .شد  کشته روز آن ماجراهای در نقشی هیچ داشتد بدون

 

سال هزاروسیصد و  ماه  خرداد   بیتت و پنل  روز در ساله هفت  و چهل مالیر اهل مهاجر بهزاد      

 جتد  .شد  کشته اش سینه به گلوله اصابت  اثر بر بهبودی، خیابان در اش خانه درنزدیکی هشتاد و هشت 

 لقمان بیمارستان به نامشخ   روز و زمان در و برداشته خیابان از ناشناس افراد  یا فرد  توسط وی

 .شد  داده ت ویل قانونی پزشکی به لقمان بیمارستان از ماه خرداد  یک  و سی در سشس و ، منتقل

 چند پس از  وی خواهر ماه، خرداد  پنل  و بیتت  روز از اش خانواده با بهزاد  ارتباط قطع دلیل به     

 سر بیابد، برادرش از  خبری بتواند  داد  می احتمال که جائی  هر به او کردن پیدا برای  خبری بی روز

 نگران خواهر اید که پهلویی دو های پاسخ و رفتار و کشید  طول ماه نی  و یک  از بیش جتتلو اید .زد 

 .برد  می سر به بازداشت  در و زنده برادرش که کرد  می امیدوار را وی کرد  می دریافت 

 دادن بازیادامه ی  از  امنیتی متئولید و دادگتتری تا کشید  طول ماه نی   و یک از بیش حال اید با     

 خانواده اید متتمر های پیگیری و مراجعات  به پاسخ در که بگیرند  تصمی  و شده ختته وی ه یخانواد 

 در شدن، کشته از پس  روز پنلاه مهاجر بهزاد  جتد  نتیله در .بدهند  ت ویل آنان به  را بهزاد  جتد 

 .شد  داده ت ویلی او   خانواده به کهریزک ه یسردخان

 سیاسی حتی او .باشد  داشته فرزندی همترو که بود  کرده ازدوا  نه و داشت  مادر و پدر نه بهزاد      

 .کردند  شرکت  سیاسی فعاالن و نویتندگان و هنرمندان از زیادی تعداد  یادبودش مراس  در اما .نبود  ه 

 ه یقطع در روز همان  و  ت ویل اش خانواده به ماهمرداد  سیزده  روز در مهاجر بهزاد  جتد      

 .گردید  دفد زهرا بهشت  دویتت و هشت 

  

 

 



 موسوی ، ترانه   -

 هشت  و هشتاد  پس از انتخابات هزار وسیصد و ه یکشت  ترید مظلوم بتوان شاید  را موسوی ترانه     

 .دانتت 

 حتی و انگیخت  بر را  مختلفی واکنشهای سرعت  به که بود  تکاندهنده قدری به فرد  اید ماجرای     

 انکار در را خود  نلات  راه تنها داشتند، قرار ماجرا اید در عیار تمام آبروئی بی مظان در که کتانی

 به اگر شد  می تمام پناه بی و گناه بی جوان یک هویت  کردن پاک قیمت  به که انکاری .دیدند  موضوع

 .شد  می پذیرفته کامل طور

 در واقع آرایشگری آموزش  ه یمؤست یک کارآموز ه یسال هلده جوان دختر موسوی ترانه     

 هماهنگی طبق که هنگامی  هزار و سیصد و هشتاد و هشت  ماه تیر هفت   روز  در شریعتی، خیابان 

 به وی همراه به سشس و کرده مالقات  قبا متلد  نزدیکی در را وی داشت  تصمی  دوستش با تلفنی

 خیابان دیگراز افراد  تعدادی  همراه به ، بازداشت  عنوان به و ها شخصی لباس توسط برود، کالس

  .شد  ربوده

 

 .بود  ماجرا  شاهد  آنتوتر کمی دوستش که گرفت  صورت  زمانی در ترانه دستگیری     

 

 



 .شد  منتقل پاسداران خیابان در م لی به شدگان بازداشت  از دیگر تعدادی همراه  به موسوی ترانه     

 برای را بیشتری زمان  وی بازجوی که هرچند  شد  بازجوئی سایرید مانند  ه  او از م ل اید در

 اوید به ه  تعدادی و  آزاد  شدگان دستگیر از تعدادی بازجوئی پایان از پس .داد  اختصاص  او با ص بت 

 کردن ردوبدل با ترانه  زمان اید در .شد  داشته نگه م ل همان در موسوی ترانه اما .شدند  اعزام

 .کنند  خبر با وضعیتش از را او  ه یخانواد  که خواست  دیگران از تماسش های شماره

 تیرماه یک  و بیتت   در روز اینکه تا نبود  ترانه از خبری هیچ هفته  دو حدود  مدت  به زمان ازاید     

 به مقعد  و رح  شدید  خونریزی با آنها دختر که  کرد  اعالم و گرفته تماس ویه ی خانواد  با فردی

 سعی گیرنده تماس .است  داشته خودکشی قصد  حالیکه در آنه  است شده منتقل کر  در بیمارستانی

 حفظ برای و شده مقعد  و  رح   پارگی  دچار بندوباری بی  اثر بر  ترانه که کند  القا خانواده اید به داشت 

 اطالع و ندارد  کشور روز سیاسی اوضاع به ربطی هیچ ماجرا اید و داشته خودکشی قصد  خود  آبروی

 .شد  خواهد  خانواده آبروئی بی باعث  تنها آن مورد  در رسانی

 روبرو بیمارستان متئولید سوی از ماجرا کل انکار  با اما رفتند  بیمارستان به موسویه ی خانواد      

 که داد  اطالع خانواده آن به موضوع تأیید  ضمد  بیمارستان کارکنان از یکی حال اید با .شدند 

 بیمارستان به مأمور ای عده توسط بیهوش صورت  به و شدید  خونریزی و وخی  وضعیت  با دخترشان

 .است  شده خار   بیمارستان از نیز افراد  همان توسط و شده آورده

 آنها به و گرفته موسوی خانواده اب دیگری تلفنی تماس تیرماه  چهارم و بیتت  روز در نهایت  در     

   .است  شده پیدا قزوید اطراا بیابانهای در دخترشان ه یسوخت جتد  که شد  داده اطالع

*** 

 اید در متعددی نامهای البته و شده گفته بتیاری نقید  و ضد  مطالب  موسوی ترانه با رابطه در     

 اید وقوع  اثبات  برای تالش  دیگری  و اصل، از انکار یکی  قضیه  اید سر  دو .گردید  وارد  ماجرا

 جا دارد که باشد  داشته واقعیت  آن دادن رخ درصد  یک اگر حتی که ماجرائی .بود  هولناک ماجرای

 .گریتت  ، پتتی و دنائت  از حد  اید به ای عده رسیدن خاطرب

 تکاندهنده نوعی به و آن خبر اثر شدت  ماجرا اید کردن انکار در سعی ه یعمد  دالیل از یکی     

 انتان یک با انتانی غیر و شهوانی چنید برخوردی ایران تاریخ در تاکنون که چرا .بود  خبر بودن

  .است  نشده دیده دربند 

 .ند کرد  مطرح را م کمی چندان نه دالیل ند،بود  ماجرا اید بودن دروز اثبات  دنبال به  که کتانی     

 خانمیتت  نام، اید خارجی ازای به ما تنها و .ندارد  خارجی وجود  اصوال   شخصی چنید اینکه جمله از

  .کند  می زندگی کانادا در که

 به حتی و گردید  مطرح وسیما صدا کمک با و اولیه خبر گتترش از بعد  یکماه حدود  گزینه اید     

 از یکیمهدی کروبی  زود  خیلی اما .گردید  متتند  ه  ترانه ه یخانواد  عنوان  به نفر چند  حرفهای



 که کرد  اعالم یبوکر .خواند  بازی یک را ماجرا اید ه یهم و شده گود  وارد  انتخابات  نامزدهای

 از متفاوت  کامال   و اصوال   خان  نآ که داند  می بخوبی و شناسد  می را کانادا ساکد خان  آن ه یخانواد 

 خوشنام چندان نه روحانیون از یکی "حتید طائب"نام انتخاباتی نامزد  اید .باشد  می شده کشته ه یتران

 عنوان به  را بود  شده اخرا  اطالعات  وزارت  از مشابه ای پروژه انلام دلیل به پیش سال  چند  که

  .کرد  مطرح نامهنمایش ایده ی نویتند  و گرداننده

پس از  روز چند  که بود  آن شد، انتخابات  نامزد  اید ادعای پذیری باور ضریب  افزایش باعث  آنچه     

 اصل انکار بلای مطبوعات،  در ای نامه طی کانادا، ساکد موسوی ترانه برادر شوهر حرفهای وی،

 .است  شده  ای رسانه  خودمانی دل درد  یک چرا که کرد  گله ماجرا،

 هیچ و شد  منتشر ماجرا بدو از که عکتیتت  موسوی، ترانه ماجرای پذیری باور برای دلیل دومید     

 .شد  دیگری فرد  به آن داشتد تعلق مدعی نه و کرد  تکذیب  آنرا نه کس هیچ ه  وقت 

 ه  گردید  منتشر شده کشته موسوی ترانهه ی خانواد  از گاه از هر که اطالعاتی در عید حال      

 موسوی ه یخانواد  اینکه مانند  اطالعاتی .موضوع اصل انکار شدن تر سخت  برای بود  خوبی مدرک

 از بعد  ترانه پدر اینکه یا  .د ان گرفته قرار فشار ت ت  سکونتشان م ل از مکان نقل حد  سر تا حتی

 کارآموزی، م ل کار، م ل های نشانی اینکهیا  و .است  درگذشته غصه شدت  از منتشره ماجرای

 .است  موجود  همه مازندران، در روستائی در ترانه دفد م ل حتی و کر ، در ادعائی بیمارستان

 تلوی ا   کانادا ساکد موسوی  ترانه ه یخانواد  که گرفت  باال آنلا تاحتی   پرونده اید سر بر درگیری     

 تلویزیونی ه یپروژ ایدبا همکاری پذیرش به حاضر حکومت  مصالح حفظ بخاطر تنها که اعالم کردند 

 عنوان به حتی بتیج باالی رده متئولید از یکی پای مطلب، اید شدن ای رسانه با همزمان و .اند  شده

 پائید رده بتیلی یک نام بعد  مدتی که هرچند  .آمد  میان به ه  او قتل و ترانه به تلاوز عاملید از یکی

   .شد  مطرح قتل و تلاوز عاملید از یکی عنوان به او عکس همراه به ه 

 ماجراهای کل  با رابطه در البته و موسوی ترانه ماجرای با رابطه در مه   بتیار ه ینکت یک     

 با گذشت مدتی از آن ماههای پر تب و تاب، که است  آن هشت، و هشتاد ماه هزار و سیصد و  خرداد 

 قرار اینترنت  روی رخدادها  آن با همزمان که ها ماجرا ه یاولی  گزارشهای از ای مالحظه قابل تعداد 

  .است  شده برداشته شبکه روی از  تدریج به بود، گرفته

  

 

 

 

 

 



 امیر میرزا،  -

 احتمال ه)ب هشت  و هشتاد هزار و سیصد و   ماه خرداد  روزهای آخرید از یکی در میرزا امیر     

 شدید  های شکنله ت ت  بازداشت مدت  در و شده دستگیر آزادی خیابان در . خرداد  ام سی روز زیاد 

 وا برای سالمتی و جتمانی ل اظ به بدی بتیار وضعیت  آن اثر بر که هائی شکنله .گرفت  قرار

 .آمد  بوجود 

 

 ه یخانواد  اما .شد  برگردانده خانه به و شده آزاد  بازداشت  از وی ، میرزا امیر حال وخامت  بخاطر     

 ملروحان از دیگر مورد  دو یکی مانند .ند د بر درمانی مراکز به را وی حالش وخامت  دلیل به او

 اطالعات  ه  امیره ی زند  جتد  از حتی مأمورانگویا  هشت، و هشتاد هزار و سیصد و   خرداد  حوادث 

 گفته که آنطور  حتی و داده ادامه را شکنله و بازجوئی نیز بیمارستان در همینرو  از و ند ستخوا می

 آنها که چیزی به شاید  تا ند انداخت زمید روی بر زخمی و برهنه را او امیر، درمان از ممانعت  با شده

 بدنی توان رفتد دست  از بخاطر امیر میرزا در نهایت تاب مقاومت نیاورد و  .کند  اعتراا خواهند  می

 .د اد  جان وضعیت  همان در

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نادری پور، م مد  -

هزارو  م مد نادری پور دانشلوی سیرجانی دانشگاه کرمان، سه هفته  پس از انتخابات خرداد ماه      

 به طرز مشکوکی کشته شد  سیصد و هشتاد و هشت  

 

دانشگاه کرمان )واقع در   مهندسی ه یمهندسی عمران دانشکد  ه یم مد نادری پور دانشلوی رشت     

انتخابات به عنوان عضو فعال در ستاد انتخاباتی یکی از طرفهای دعوا، در  ه یدر دور،سیرجان.

سیرجان حضوری مؤثرداشت  پس آن نیز وی مانند بتیاری از کتانی که عقیده داشتند متیر منطقی  

 به اعتراضات فیزیکی پرداخت  ،انتخابات دستکاری شده است 

 

م مد نادری پور پس از خرو  از  هزارو سیصدو هشتاد و هشت در غروب روز ده  تیرماه ما ا     

افرادی ناشناس    خار  از دانشکده توسط امت ان پایان نیمتال، به همراه خودرو شخصی اش ه ی جلت

دری م مد نا ه یوتالش خواهر و سایر افراد خانواد ربوده شد  از اید زمان ارتباط تلفنی با م مد قطع 

پور برای ص بت با او ناکام ماند  تا اینکه دو روز بعد جتد م مد در داخل خودرو شخصی اش در  

گوشه ای از شهر سیرجان پیدا شد در حالیکه بلز جتد بی جان م مد هیچ مورد غیر عادی دیگری  

 در ص نه دیده نشد 

دیگری از وی   ه یوسیل هیچ نه پول و نه  مشخ  شد کهدر هنگام پیدا شدن جتد م مد نادری پور     

سرقت نشده و حتی خودرو او ه  به همراه جتدش در کنار خیابان رها شده بود  خانواده و دوستان و  

همکالسیهای م مد نیز با شناختی که از وی داشتند نتوانتتند هیچ احتمال یا حدسی برای یافتد حتی  

 رح نمایند  یک دشمد یا فرد انگیزه دار برای کشتد م مد نادری پور مط



ی از کوچکترید درگیری  ه اهیچ نشانم مد نادری پوردیگر اینکه در هنگام پیدا شدن جتد  ه ینکت     

در عید حال بررسی بیشتر توسط آشنایان مقتول نشان داد که قاتل یا  ید م مد و قاتلید او دیده نشد  ب

اید   ه یادری پور را برداشته بودند   وهمخودرو م مد ن ه یدند  روکش دسته قاتلید روکش فرمان و

 کشته شدن م مد نادری پور به دالیل سیاسی امنیتی را تقویت کرد  ه یقراید فرضی

پشت سر   ه یتنها یک ضربه با جت  سخت به ناحی پزشکی قانونی علت مرگ م مد را برخورد      

نادری پوررا ت ت فشار گذاشت که در  ه یخانواد آگاهی شهرستان سیرجان ه  اداره عنوان کرد  

ه ی دفد در روستای م ل زندگی خانواد اسرع وقت جتد را دفد کنند  در هنگام انلام مراس   کفد و 

 م مد، افراد ناشناسی در تمامی مراحل مراس  حضور داشته و اوضاع را زیر نظر داشتند 

گذشت تا   ش مثبت یا منفی از سوی نهادهای رسمیاز مرگ م مد نادری پور بدون هیچ واکنماهها      

  را  هشتاد ونه دادستان سیرجان علت قتل م مد نادری پورهزار و سیصد و سال  اینکه در خرداد 

اید داستان بچگانه، سه نفر   بر اساس  اعالم کرد ارتباط درسی وی با یکی از دختران ه  رشته اش 

رسی و سال  م مد با یکی از خانمهای ه  رشته ای، د  ه یدستگیر شده اعالم کردند که رابط مظنون

در  ،اید داستان برای باور پذیر تر شدنباعث حتادت قاتل و در نهایت منلر به قتل م مد شده است  

  :صورت گرفت تغییراتی به اید شرح اصل ماجرای رخداده 

دو روز او ؛ و جتد خودرو مقتول در همان روز ده  تیر ماه در کنار بلوار قاآنی شهرسیرجان  -ال 

 بعد به صورت پتو پیچیده در جنگل درختان بادام کوهی در منطقه ای بنام آبگینوئیه پیدا شد  

قاتل پس از ملادله با خان  مورد نظر در حالی که به همراه او سوار بر خودرو  ، در روز حادثه  -ب 

اش در حال تعقیب آنهاست  در حال تردد در شهر سیرجان بوده متوجه می شود که مقتول با خودرو 

لفظی یک ضربه به سر او   ه یاو را متوق  کرده و پس از مشاجر قاتل جلو خودرو مقتول را گرفته و

 وارد واو را بی هوش می کند  

از پس و قاتل مصدوم بی هوش را در پتو پیچیده و در صندوب عقب خودرو خود سوار می کند   - 

 تول را در جنگلهای مذکوررها می کنند با کمک دوستانش مقآگاهی از مرگ او 

داستان چند تناقد آشکار در خود داشت  به اید شکل که اوال  طبق گزارش پزشکی قانونی   یدا     

پشت سر اعالم شد  اما داستان مذکور   ه ینادری پور اصابت جت  سخت به ناحیعلت مرگ م مد 

مشت قاتل به گیج گاه مقتول عنوان کرده است   و برای باور پذیر شدن   ه یمرگ را ضرب علت 

  ه ی دیگر اینکه طبق گفت ه یورزشهای رزمی داشته است  نکت ه یاستان تأکید می کند که قاتل سابقد 

وجود  باشد شاهد عینی در جتد کش  شده هیچ گونه آثاری که حاکی ازبرخورد و حتی درگیری لفظی 

با ه  مشاجره کرده و سشس قاتل یک ضربه به  قاتل و مقتول داستان دادگتتری  رد نداشته است  اما 

دیگر اینکه داستان دادگتتری می گوید که دوست قاتل از   ه ینکتگیلگاه مقتول وارد کرده است  

تلفد همراه مقتول را به همراه مقداری کاغذ برداشته  و به بیرون پرتاب کرده است  در حالی  ،ترس

 رش نزدیکان م مد تأکید شده  که هیچ یک از وسایل شخصی و اموال او مفقود نشده است که در گزا

قتل،  عالوه برانتهای داستان دادگتتری مانند تمامی داستانهای از اید دست بیان می دارد که قاتل      

ری نیز  است و در هنگام دستگیمته  نامشروع نیز  ه یرابطداشتد داشتد مشروبات الکلی وهمچنید به 

با سالح سرد به مأمورید حمله کرده است  همچنید از خودرو قاتل یک قبضه شمشیر و مقداری  



اینکه او گواهینامه نداشته و بدون گواهینامه رانندگی می کرده  همدارک جعلی کش  شده   به عالو

 است 

که قتل یک جوان دانشلو بدست وابتتگان به حکومت  اید داستان برای آن ساخته شد  ه یهم     

متکوت گردد  دانشلوئی که در چارچوب قوانید کشور فعالیت سیاسی کرده ، در چارچوب قوانید  

هزارو سیصد و  حاک  برکشور ودر پاسخ  به بمباران  تبلیغات و دعوتهای صورت گرفته در بهار سال 

رفته،  رأی جعلی برای تصاحب قدرت؛ به پای صندوب  گرمتر شدن تنوررقابت  مبنی بر هشتاد و هشت 

در اعتراض به تغییر فاحش نتایج انتخابات، به شکلی مدنی اعتراض خود را نشان داده است  سشس و 

اما توسط کتانی که در چارچوب همان قوانید زندگی و فعالیت سیاسی دارند، بدون برگزاری دادگاه 

ت و توسط همان افراد نیز حک  صادره در موردش اجرا م اکمه و به مرگ م کوم شده اس، صالح

 گردیده است 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نلاتی کارگر، احمد   -

 قربانیان فهرست در او  نام که است  کهریزک گاه شکنله های کشته از یکی کارگر نلاتی احمد      

 تالش د،کن می انگیز غ بیشتر  را نلاتی احمد  ماجرای آنچه اما .است  دهاز قل  افتا کهریزک

 ابزارهای تمامی از استفاده با حاک  جناح سوی از که بود  تمتخری و توهید با همراهنه ی ناجوانمردا

 مورد  وشده  دزدیده وی هویت  حتی راه اید در و  .گرفت  صورت  وی هویت  م و برای ای رسانه

 و احتمالی خطرات  برابر در وا ایتتادگی و احمد  مادر شهامت  هرچند که .گرفت  قرار استفاده سوء

 و رهیده گمنامی  از او هویت  بلکه  بماند  ناکام  احمد  هویت  سرقت  تنها نه  که شد  باعث  مختل  تهدیدهای

 .شود  ای رسانه

 

هزار و سیصد و   ماه خرداد  چهارم و بیتت  روز در ساله  دو و بیتت  ، جوانکارگر نلاتی احمد      

 هفته یک مدت تا او ه یخانواد  .شد  بازداشت  بوعلی بیمارستان مقابل دماوند  خیابان درهشتاد و هشت 

 مأمور دو هلوم با بعد  هفته یک اینکه تا گشتند  را جا همه احمد  از اثری و خبری هرگونه دنبال به

 .بردند  فرزندشان بودن بازداشت  به پی خانوادهتازه   احمد، وسایل و اموال غارت  و خانه به اطالعاتی

 و دیده اوید زندان ازبازداشتیهای لیتتی در را او نام احمد  ه یخانواد  روز چند  گذشت  از پس     

 در شدید ه ی شکنل روز چند  از پس را احمد  که بود  حالی در اید .آنلاست  در وی که شدند  متوجه

 وثیقه و مراجعه دادگاه به احمد  خانواده نشانی، اید یافتد دنبال به  .ند ه بود کرد  منتقل اوید به کهریزک

  .کنند  آزاد را فرزندشان تا سشردند 

 در .شد  آزاد  بیماری و درد  سراسر بدنی با اویدبازداشتگاه  به انتقال از بعد  روز دو نلاتی احمد     

 در بازداشتش مدت  از  بتته سر بتیار وی .بود  باقی شدید  های شکنله آثار بدنش نقاط تمام در حالیکه

 حرا وارده های شکنله و . است  بوده بازداشت  آنلا در دانتت  نمی ه  خودش  حتی که  ) کهریزک

 .نباشد  گفتد به نیازی که بود  آنقدر شکنله آثار حال اید با .بکاهد  اش خانواده رنلش از تا زد  می



 شدید  ناراحتی شدیدتر همه  از و بدن تمامی در درد  ه یعالو به بدن تاسر سر کبودی همچون آثاری

 .ریه و کلیه

 ه یخانواد  با فردی بود  رفته بیرون خانه از احمد  که یکروز،  وثیقه قید  به آزادی از پس روز ده     

 منتقل لقمان بیمارستان به مردم توسط و شده مشکل دچار خیابان در وی که داد  خبر و گرفته تماس وی

 .است  دهگردی

 نهایت  در و  .بود  دائ  دیالیز و درمان  ت ت  لقمان بیمارستان در کما حالت  در روز ده مدت  به احمد      

 وی مرگ علت  بیمارستانه ی برگ در حالیکه در .درگذشت  بیمارستان همان در کما روز ده از پس

 متتمر و شدید  کتک را او های کلیه افتادن کار از علت  پزشکان از یکی که  چند  هر .شد  قید  نامعلوم

 نهایت  در کرد  می خودداری احمد  فوت  گواهی دادن از که ماهها از بعد  ه  قانونی پزشکی .کرد  اعالم

 .کرد  ذکر متمومیت  را مرگ علت  وی فوت  گواهی در

 حالیکه در هزار و سیصد و هشتاد و هشت، ماه مرداد  پانزده  روز در نلاتی احمد  نهایت  در     

 برادرش قبر روی بر  زهرا بهشت   دویتت و سیزدهه ی قطع در داشت  خونریزی  هایش کلیه هنوز

  .شد  دفد کارگر نلاتی مهدی

 

 پنهان را ننگ شود  می  تزویر و دروز با کردند  می گمان که ای عده احمد، درگذشت  خبر اعالم با     

 ، هویت  بی فردی یافتد  با ابتدا آنان .گذاشتند  اجرا به احمد  هویت  م و برای را کثیفی ه یپروژ کرد،

 ضمد اش، نویتنده از تر  هویت  بی وبالگی در تا  آوردند  ص نه به  نلاتی  کارگر احمد  نام به  را  وی



 به کردند، می پیگیری را او ماجرای که را کتانی ه  و را او ه  کارگر، نلاتی احمد  وجود  تکذیب 

  .بگیرد  سخره

 مدعی احمد  برادر قبر سنگ نمایش با تلویزیونیه ی برنام یک در شیاد  گروه  ایدی  بعد  قدم در     

 .است  نمرده کارگر احمد  و بوده قبل سال هفت  وی مرگ زمان و  کارگر مهدی درگذشته فرد  که شدند 

 است، گذشته فرزندش بر آنچه  بیان ضمد ای مصاحبه در احمد  مادر که شد  باعث  شرمی بی اید      

 تمام به شکلمدتها تا  ه  احمد  پدر اینکه ضمد .بردارد  حکومتی شیادی باند  اید دروغگوئی از پرده

 .برآیند  فرزندش قبر نبش صدد  در شیاد  گروه اید مبادا تا ماند  فرزندانش قبر کنار در وقت 

 جتد  ت ویل هنگام در که بود  آن داشت  روا مظلوم جوان اید حق در حاک  جناح  که دیگری جنایت      

 حرا همید استناد  به  و .ندارد  شکایت  کتی از  خانواده اید که  گرفتند زبانی  اقرار پدرش از وی

 مرگ علت  که قانونی پزشکی گواهی استناد  به پرونده قاضی حتی .کردند  مختومه را احمد ه ی پروند 

 .بشود  متوق  خانواده شکایت  پیگیری که داد  تشخی   خودسرانه ، بود  کرده اعالم متمومیت  را

 ای خامنه علی سید  دیدار به او  همراه تا خواست  وی پدر از فردی احمد، شدن کشته از پس مدتی     

 داد  پاسخ  آگاهانه و هوشمندانه احمد  پدرد  کن بازگو نزد او  راو ماجرای پترش  خود  دل درد  و رفته

 باشد؟  خبر بی گذشته ما جوانان بر آنچه از ای خامنه علی  سید  شود  می مگر  :که

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نعی  آبادی ، احمد  -

 های تیراندازی هداهزار و سیصد و هشتاد و هشت  خرداد  پنل  و بیتت  روز درنعی  آبادی  احمد      

 جتد  اما .گرفت  قرار .آزادی میدان) جناح علی م مد  خیابان بتیج پایگاه بام پشت  از گرفته  صورت 

  گردید  ت ویل اش خانواده به بعد  هفته یک ک  دست  وی

 

 با و  رفت  خیابان به خاموش اعتراض  و  آرام پیمائی  راه برای  برادرش همراه به آبادی نعی  احمد      

 اجتاد  همراه به لباس بدون و متعدد  جراحات  با وی جتد  .گرفت  را خود  اعتراض  پاسخ گلوله چهار

 انبار کهریزکه ی سردخان  در هزار و سیصد و هشتاد و هشت  ماه خرداد  های کشته از دیگری تعداد 

 .شد  کشته کلا و وقت  چه او بداند  کتی حتی آنکه بی شد  ت ویل اش خانواده بهاز مدتی  پس و گردیده

 .نشد  داده ت ویل اش خانواده به گاه هیچ نیز او شخصی وسایل حتی ند،گفت احمد  ده ی خانوا که آنطور

 .دارد ایران مردم باالی  بتیار درک از نشان هک کرد  مطرح را جالبی حرا جائی در احمد  مادر     

 :گفت  وی

 دادند  نشان تلویزیون در را ها ص  اید آمدند  دهد؛ رای تا ایتتاد  طوالنی ص  در ها ساعت  مد بچه"

 بعد  و بودی  خوب  ما خود  و ما های بچه موقع آن تا یعنی .مردم از کرد  تشکر  ه  ای خامنه آقای و

 "خاشاک؟ و خس شدی 

 دارد  انگیزی بر تأمل حرفهای ه  خانواده اید با حکومت  برخورد  ه یدربار آبادی نعی  احمد  مادر      

 :گوید  می وی .شود  ثبت  تاریخ در بایتتی  که

 زیر را ما خانه های آمد و رفت  که بودند  گذاشته م ل در ماموری پترم، پیکر ت ویل از قبل تا   " 

 چکار که میکرد  پیچ سئوال و  گرفت  می را او جلوی  بیاید  ما  منزل به میخواست  کتی هر .داشت  نظر

  ...و داری

 ندادند  اجازه .نداری  جنازه  تشییع حق که بودند  نوشته پرونده در .بگیری  را احمد  پیکر تا کردی  ت مل

 خت  مراس  متلد  در بعد  روز .کردی  تشییع کوتاه  متیری در زهرا بهشت  در فقط و بکنی  تشییع



 ممنوع ص بتی نوع هر و بخوانید  فات ه باید  فقط بود  نوشته که دادند  دستمان برگه یک آمدند  گرفتی 

 احمد  به مربوط و تتلیت  پالکاردهای تمام آمدند  روز همان .نزنید  حرفی هیچ ه  احمد  درباره و است 

 احمد پدر .رفتند  و کردند  پاره بری موکت  تیغ با شد  نمی پاره راحتی به و بود  بنر جنس از اکثرا که را

 و پالکاردها اید طور همید احمد  چهل  تا و  .بماند  طور همید بگذارید  نکنید  باز را کدام هیچ گفت 

 بهشت  از که شهید  بودی  نوشته احمد  قبر سنگ در .بود  آویزان م ل در پاره صورت  به ها پارچه

     "  و فوت  نوشتی  جاش  و کردی  پاک را شهید  ما گفتند  و زدند  زنگ زهرا

 

 تأثیرمعکوس کرد  اشاره  آن  به آبادی نعی  احمد  قتل گزارش  در توان می  که آخری ه ینکت     

 به روز را مردم که برخوردی .است  معترض  مردم با فیزیکی خشد برخورد  در حکومت  عملکرد 

 در آبادی نعی   احمد  مادر .د ساز  می تر دور کند، می آن  به منتتب  را خود  حکومت  آنچه از روز

 :گوید  می اینطور برادروی بر احمد  شدن کشته تأثیر با رابطه

 دیگر اکنون اما شد  نمی قطع نمازش نیز داشت  کشور از خار  به که سفرهایی  در حتی پترم  "

 "  .کش  می آدم نه و میخوان  نماز نه  میگوید  .نمیخواند  نمازه 

 

 

 

 

 



  نیکزادی، م مد  -

ماه هزارو سیصد و   خرداد  شش  و بیتت  روز در  عمران ه یرشت الت صیل فارز نیکزادی م مد      

   باخت  جان داد، قرار هدا را او ه یسین که ای گلوله ضرب  به ونک میدان در هشتادو هشت،

 .گردید  دفد زهرا بهشت  پنلاه و هفت دویتت و  ه یدرقطع ماه خرداد  ام سی در م مد نیکزادی     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هاش  زاده ، متعود  -

ماه گیالنی بود که در روز سی ام خرداد  ه یت سالفبیتت و ه ه یمتعود هاش  زاده جوان دیشلم      

 کشته شد  زمانی که به دیدن یکی از دوستانش رفته بود هزار وسیصد و هشتاد و هشت 

 

متتقی  به ریه و پاره شدن ریه و  ی وی در خیابان شادمان تقاطع نصرت بر اثر اصابت گلوله       

 قلب دچار خونریزی شدیدی شد که همید خونریزی به مرگ او منتهی گردید  

شلیک کننده که شاهدان متعددی او را دیدند، وقتی شنید که متعود هاش  زاده  دیگران  را فرد      

 ه ی نترسند؛به زانو نشتته و از فاصل ند که از تیرهائی که به گمان او مشقی بوده اند،تشویق می ک

د  به ن وی که شدت پرتاب گلوله متعود رکمتر از صد متری به طور متتقی  به قلب متعود شلیک  ک

  لوله تا مرگ اصبت گ ه یکه فاصل گفت  را معاینه کرد  متعود ی که بعدا  را از پشت به زمید زد  پزشک

 کمتر از یکی دو دقیقه طول کشیده است او 

 

او آغاز گرفتاریهای بعدی بود  برادرمتعود که پرسان پرسان   ه یمرگ متعود برای خانواد      

برادرش را تا درمانگاه دنبال کرده بود پس از یافتد جتد برادر وگرفتد گواهی فوت از پزشکی که 

ند،به کمک جوان دیگری شبانه جتد برادرش را بخاطر نوعدوستی حاضر شده بود به آنها کمک ک

برای دفد به روستای ولی آباد خشکبیلار برد تا او را در زادگاهشان به خاک بتشارند  اما در آنلا 

مقامات مانع شده و برادر ویکی از اقوام متعود را بازداشت کردند  حتی فشار مقامات م لی به آنلا  

بالفاصله پس از پایان خاکتشاری به تهران برگردند  بعد از  رسید که خانواده را وادار کردند که

ی و نیز تهدید قرار گرفت  همید متئله ی ر متعود بازداشت شد و مورد بازجوبازگشت به تهران نیز پد 



فرزندشان انلام ندهند  اما  ه ید خانواده هیچ اطالع رسانی دربارای ،باعث شد که تا حدود دوماه بعد 

رماه، شروع به اطالع  ود سکوت را شکتت وپس از سالگرد تولدمتعود در شهریودر نهایت مادر متع

 جوان تازه از دست رفته اش کرد  ه یرسانی دربار

  متعود عالقمند هنربود و عالوه بر نواختد سنتور طراحی ه  می کرد      

 

در حالیکه د متعود هاش  زاده در روستای اجدادی اش ت ت فشار و در حضور مأموران دفد ش 

 برگزاری مراس  سوم و هفت  ه  نیافتنند    ه یخانواده اش حتی اجاز

 *** 

 بخشی از گفتگوی وبالگ مادران عزادار با مادر متعود هاش  زاده :

دساتگیر کارده  اول خیلی ترسیده بودم و حرا نمی زدم چون پتار دیگارم مایالد و دوسات اش را ها "    
 .   گریه نکنی  قرار داد بودند که حتی سر مزار پترم بلند بودند و ما را خیلی ت ت فشار 

شاید برای اینکاه پادرش  مد رشت بودم که اید اتفاب افتاد متعود به پدرش گفته بود می روم منزل دوست  ،
از    خاورده و روی دسات ماردم اسات  میالد پتر دیگرم تصادفا مای بیناد کاه یاک نفار تیار  نگران نشود 

می برند به اولاید درمانگااه و همانلاا تماام  مردم متعود را هه متعود است و همراساعت اش می شناسد ک
دیگرم که به ماا تلفاد زدناد کاه متاعود دساتگیر شاده ، هماان  می کند  مد رشت بودم رفته بودم منزل پتر

لروح شاده بیایید تهران   ما خواستی  حرکت کنی  دوباره تلفد زدند که نیایید م موقع قلب  فرو ریخت ، گفتند 
 . آیی  ما می

 . دل  گواهی بد داد دیدم فامیل ها آمدند و خانه پر شد 



هزار مکافات با ماشید  پترم میالد بعد از اینکه برادرش تمام می کند به پدرش خبر می دهد و متعود را با
دسات چون نمی خواهند متعود باه  شخصی به روستای ولی آباد روستای خودمان در خشکبیلارمی آورند 

 . مامورید بیافتد 

همان جا غتل مای دهناد بارادرش گفات  در روستای ما درمتلد غتالخانه هتت و    ما ه  رفتی  ولی آباد 
جتد را به پزشک قانونی ببری  و میالد و راننده را  خودم غتل اش می کن  که مامورید ریختند و گفتند باید 

درمانگاه گواهی فوت صادر کرده بود و مادتی ها  در حالی که پزشک  ه  دستگیر کردند و به رشت بردند 
بودند اما چون تهران حالت عادی نداشت تصمی  گرفتند با ماشید یکی از دوستان در  منتظر آمبوالنس مانده

 . جت  بیلان برادر را حفظ کنند  واقع

  مردم اعتراض نکردند ؟  -

که بالیی سار ایاد دو  ودند نگران بودند چرا همه فامیل اعتراض داشتند ولی چون دو نفر را دستگیر کرده ب
بعادازظهر  1رشات رفتای  ، تاا سااعت  نفر بیاورند   مد ه  حاضر نشدم در روستا بمان  و همراه بقیاه باه

ت ویل ما دادند   برگشتی  روستا ، متعود آنلاا را خیلای  مقابل پزشک قانونی ایتتادی  تا باالخره متعود را
که مادر بزرگش ه  آنلا دفد شده بود به خاک بتشاری  اش که باز  ریاد  دوست داشت ، سعی کردی  نزدیک

، باالخره مراس  خاکتشاری تمام شد و شما تصور کنید ماد چاه حاالی داشات  خادا نصایب  بنا به دالیلی نشد 
آن شارایط  نکند یک پترم را از دست داده ام پتر دیگرم با دوستش که لط  کرده و تا ولای آبااد در دشمد
ماموران امنیتای ها  مرتاب ماا را  رانندگی کرده بازداشت شده اند و در انفرادی نگهشان داشته اند وسخت 

 . با صدای بلند حتی گریه نکنید  نفر باشند و پنجتهدید می کنند که حداکثر سر مزار باید 

 اعالمیه مراس  سوم وهفت  را دم منزل زده اید آیا برگزار شد ؟  -

مراسامی برگازار کنای  و هار  میه ها را از دیوارهای روستا کندند و اجازه ندادناد خیر   نگذاشتند تمام اعال
خاک بچاه ام گریاه کان    جاواب خادا را چاه  روز ه  می گفتند به تهران برگردید نتوانتت  حتی راحت سر

آمدی   خیلی مظلوم رفت حتی یک مراس  ه  نداشتی    البته وقتی خواهند داد   دل  از اید می سوزد که پترم
کردند هر کتی فهمید آمد دیدن ما   حتی آقای موسوی   کاش خود متعود مای دیاد  تهران مردم خیلی لط 

ه   آقای موسوی عالقه داشت   جمعه روز رای گیری با چه ذوقی مد و پدرش را برد و ساعت ها خیلی به
وقتی عصار از  ک چیتگردر ص  ایتتادی  و خودش برگه رای را نوشت و خوش ال برگشتی  و رفتی  پار

نشده بود خالصه خیلای کالفاه  پارک برگشتی  رفت م ل رای گیری دید تعطیل شده ، برگه نداشتند یا تمدید 
 . به خانه برگشت که خیلی ها نتوانتتند رای بدهند 

 . از متعود برایمان بگویید   -

همیشه سرگرم  . ناراحت نمی کرد نمی دانید چه موجودی بود ، آرام ، صبور و مودب   هیچ وقت کتی را 
یا موسیقی کاار مای کارد یاا فایل   کاری بود وقتی از سر کار می آمد در اتاقش یا مشغول کتاب خواندن بود 

فیل  های خوب   به فیل  هاای ساینمایی خیلای عالقاه  می دید   دوست دارم اتاقش را ببینید صدها فیل  دارد ،
می خواست تا درجاه اساتادی پایش بارود   اساتاد سانتور و سااز  کرد  مند بود   هر کاری را که شروع می

نقاشی می کرد ، می خواست ملتمه سازی را ه  شروع کند که         هر شب بایاد  دهنی بود   طراحی و
شاید به  ساله بود ولی 27می زد و یک فیل  ه  می دید خیلی از وقت اش خوب استفاده می کرد   ساز دهنی

 . د اش تالش کرده بود اندازه دو برابر س



 هاشمی ، ایمان   -

هزارو سیصد و  ماه  خرداد  ام سی روز در که بود  ای ساله  هفت  و بیتت  جوان  هاشمی ایمان      

  .شد  کشته چشمش به گلوله اصابت  اثر آزادی،بر خیابان ه یم دود  در هشتاد و هشت 

 

 .گردید  دفد  زهرا بهشت  دویتت و پنلاه و نه ه یقطع در ماه تیر سوم در ایمان هاشمی     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یوس  زاده ، امیر  -

   بود الکترونیک دانشگاه تهران  ه ی رشت ی بیتت ساله دانشلوی امیر یوس  زاده      

 

لباس   ه یدر جریان حملهزارو سیصد و هشتاد و هشت امیردر شامگاه بیتت و چهارم خرداد ماه      

شخصی ها به کوی دانشگاه دستگیر گردید و دو هفته بعد در شش  تیر ماه جتدش در میان تهدید و 

 ارعاب نیروهای امنیتی به خانواده اش داده شد تا در سکوت مطلق او را دفد کنند 

 

 شت زهرا دفد گردیده است بهدویتت و پنلاه و هفت  ه یامیر یوس  زاده در قطع

 



 

 

 هزار وسیصد و هشتاد و هشت  کشته های مرداد و شهریور –ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 پرنداخ ، م مد جواد  -

فرزند یک مادر فرهنگی بازنشتته  سال هزار و سیصد و شصت و پنج،م مد جواد پرنداخ متولد      

شهرستان گیالنغرب به شمار می رفت که در سال چهارم  ه ییک پدر رزمنده و جزو ده نفر نخب و

 مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان ت صیل می کرد  

 

وی در جریان اعتراضات دانشلوئی پس از انتخابات مانند سایر دانشلویان حضور یافت و       

اندن تعطیالت تابتتان به زادگاهش برگشته بود  اعتراض خود را نشان داد  سشس هنگامی که برای گذر

اطالعات شهرستان احضار و پس از سشردن وثیقه ای به   ه یبیتت و چهارم تیرماه از طرا اداردر 

اطالعات اصفهان  ه یتیرماه خود را به ادار بیتت و هشت  مبلغ سی میلیون تومان، متعهد شد که در 

وی برای   در حالیکهدن و     پاسخ بدهد  مومی و آتش زمعرفی نماید تا به اتهام تخریب اموال ع

اید کارها را گارد ویاه و لباس شخصی هائی که به دانشگاه   ه یخانواده اش تعری  کرده بود که هم 

 هلوم بردند انلام دادند و او و دیگردانشلویان هیچ نقشی در اید امور نداشتند 

ه و در موعد مقرر خود همراه پدرش راهی اصفهان شد  م مد جواد بر اساس تعهدی که داده بود به     

اطالعات اصفهان معرفی کرد  در اید مرحله بازجوئی ها به نتیله ای نرسید و قاضی   ه ی را به ادار

 دادگاه م مد جواد و پدرشرا به گیالنغرب روانه کرد تا دوباره آنها را احضار کند 

و پدرش با احضار دادگاه راهی اصفهان شدند  در آنلا   بار دوم در ابتدای شهریور ماه م مد جواد      

وی به مدت دو روز در دوم و سوم شهریور ماه ت ت بازجوئی بود و هر شب پس از پایان بازجوئی  

له از بازجوئی های جواد پرنداخ بتیار سخت و ناراحت کننده حطوالنی به خانه بر می گشت  اید مر

مد فقط شعار   که ینها مرا خواهند کشت در حالیش گفته بود ابود به طوریکه وی یکی دوبار به پدر

 داده ام و هیچ کار دیگری نکرده ام  

 



اطالعات از خانه خار  شد  ه یادارصبح روز سوم بازجوئی ها م مد جواد طبق قرار به قصد      

وی را   ه یگرفته و علت عدم مراجع اطالعات با پدرش تماس ه یاز ادار، اما یکی دو ساعت بعد 

اصفهان را  شهرند  اید تماس تلفنی باعث نگرانی پدر م مد جواد شده و او برای یافتد پترش ید پرس

بلوار کشاورز اصفهان  پیدا  ه یرا زیر پل عابر پیاد تا اینکه جتد غرب در خون وی ،  شت زیر پا گذا

 وی پرسه می زدند    در حالیکه عده ای افراد ناشناس اطراا جتد   د رک

فیل  ل ظات آخر عمر م مدجواد پرنداخ و بدن غرب در خون وی به سرعت از طریق اینترنت        

 در دنیا پخش شد 

ه ای که ادعا شده م ل خودکشی فرزندش بوده  د بعدها پدر م مد جواد پرنداخ گفت که پل عابر پیا     

دارد  مضاا براینکه در جتد م مد جواد  یک پل سرپوشیده است و امکان پریدن از آن وجود ن

مشکوک و غیر عادی بر روی سرش   ه یبلندی پیدا نشده و تنها چند نقط عالمتی دال بر سقوط از

 وجود داشته است 

  ه ی ید اطالعاتی های شهرستان، خانواد آنطور که بعدها مشخ  شد، به اصرار و احتماال  با تهد      

پرنداخ پذیرفتند که علت مرگ م مد جواد را تصادا رانندگی اعالم کنند  اما به م د اینکه اید  

موضوع از قول آنها مطرح گردید، رسانه های وابتته به جناح قدرت، علت مرگ م مد جواد پرنداخ 

 پرنداخ گردید   ه یکردند  چیزی که باعث تعلب خانواد را خودکشی اعالم 

نشانه هائی همچون علله و سردرگمی رسانه های   ه یتناقد و البته ابهام ، به عالود ای  ه ینتیل     

مرگ م مد جواد، و در عید حال اصرار برخی افراد  ه یتی در اعالم خودکشی به عنوان ن ودول

 ه ی جواد را سان م مد اینکه علت مرگ  رایپرنداخ ب ه یردن خانواد اطالعاتی شهرستان برای قانع ک

تلاوز جنتی به اید جوان را باورپذیرتر می کند  فرضیه ای که در  ه یعالم کنند؛ فرضی رانندگی ا

 مطرح گردید   اید خانوادهبتته توسط نزدیکان یکی دو مصاحبه به صورت سر

در گیالنغرب دفد هزار و سیصد و هشتادو هشت جواد پرنداخ پنل  شهریور ماه م مد جتد      

 گردید  

 

پرنداخ از نظر اطالعات، برنامه ها و فعالیتهای فرهنگی وی بود که در جواد د گناه بزرگ م م     

صرفا   دانشگاه اصفهان با هدا معرفی فرهنگ خود و زادگاهش صورت می داد  برنامه هائی که 

ره هایش برای اولید بار بود که یک کرد نه به دنبال مقابله با ایرانی گری  فرهنگی بود و به باور همدو



فی خود و دیدگاهها و فرهنگ وداشته های قومی خود بود بی آنکه بخواهد موضع  بلکه در پی معر

دانشلوئی کردی و  ه یبگیرد  وی با راه اندازی یک نشریستیز و عناد در برابرفرهنگ قالب کشور 

با نشان دادن جلوه های عینی فرهنگ کردی اش )در مظاهری چون لباس پوشیدن و ص بت کردن و 

بدون دشمنی با فرهنگ قالب ایرانی، هویت و در واقع خرده فرهنگ کردی خود را    . سعی داشت تا 

ه  معرفی نماید  و اید تمام آن چیزی بود که از نظر تصمی  گیرندگان نادان اطالعات نه تنها غلط بلکه  

 خطرناک قلمداد می شد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 داودی ، علیرضا   -

قید وثیقه از زندان ،  ادانشگاه اصفهان، پس از آزادی موقت و ب علیرضا داودی دانشلوی اخراجی      

درگذشت  علت ؛  ود زندان ، در بیمارستان بتتری ب  دورانزمانی که به علت ناراحتی روحی ناشی از 

 مرگ وی ایتت قلبی اعالم شد 

 

حتابداری دانشگاه اصفهان، سخنگوی تشکل   ه یعلیرضا داودی دانشلوی اخراجی رشت     

  بیتت و چهارم دانشلوئی راه خاکی ، در  ه ینشری شلویان آزادیخواه و برابری طلب ، سردبیر دان

هشتادوهفت به دلیل فعالیتهای سیاسی دانشلوئی دستگیر و به زندان  هزار وسیصد وبهمد ماه سال 

 اصفهان منتقل گردید 

در پنل   وی بیش از هفتاد روز در زندان زیر انواع شکنله های جتمی و روحی بود  سشس       

صد میلیون تومانی آزاد شد در حالیکه به دلیل فشارهای وارده در دوران  ه یمرداد ماه با سشردن وثیق 

زندان، دچار وضعیت روحی نامتاعدی شده بود  وی از شکنله های جتمی وارده بر خود هیچ حرفی  

می زد اما هر شب در خواب دچار کابوسهای ناشی از شکنله های روحی می شد  در عید حال در  ن

 تمامی نقاط بدن علیرضا آثار سوختگی و شکنله به وضوح مشهود بود  

 

در برای درمان وضعیت روحی علیرضا از ابتدای تیرماه بدتر شد تا اینکه مدتی به خواست خود      

به طرز هزار و سیصد و هشتاد و هشت گردید  اما در روز هفت  مرداد ماه بیمارستان روانی بتتری 

قلبی اعالم کرد در  ه یمرگ علیرضا داودی را سکت بتیار مشکوکی در گذشت  پزشکی قانونی علت 

   بود بیماری   ه یسابق رگونههفاقد و ه داشتسد  حالیکه وی در زمان مرگ تنها بیتت و شش سال 



 

تد عملکرد و وضعیت علیرضا داودی در دو ماه آخر عمر، می توان علت مرگ با کنار ه  گذاش     

 وی را حدس زد 

وی از یکتو به دلیل نوع نگرش سیاسی )چشگرایانه. و از سوی دیگر ت ت تأثیر فشارهای دوران  

هشتاد و هشت فعالیت خاصی به نقع هیچ یک از خرداد هزار وسیصد وزندان، تا پیش از انتخابات 

، وی  کشور پیش آمد در ه روندی کبا طرفهای درگیردر انتخابات نداشت  اما پس از پایان انتخابات و 

نیز از اولید روزبعد از پایان انتخابات در اعتراضات خیابانی اصفهان شرکت کرد  و خیلی زود از  

 تعهدی مبنی بر نداشتد فعالیت اعتراضی، آزاد شد سوی اطالعات اصفهان احضار و با سشردن 

  ه یرا در پایتخت از نزدیک به مشاهد  پس از آن علیرضا داودی به تهران رفت و مدت دو هفته     

عملکرد جناح قدرت و برخوردهای خیابانی و      پرداخت  و به احتمال زیاد ت ت تأثیر همید متائل  

تیر ماه   ه یوخامت گرائید  تا آنلا که در نیمروحی اش به بود که وقتی به اصفهان برگشت حال 

تصمی  به بتتری شدن در بیمارستان گرفت اما به دلیل اینکه بیمارستان ظرفیت پذیرش بیمار نداشت 

بتتری شدن وی دو هفته به تعویق افتاد و او اید مدت را در خانه به استراحت پرداخت  در نهایت در 

ودی را در بیمارستان بتتری کردند و روند درمان وی نیز به ن و مطلوب هفده  تیرماه علیرضا دا

 پیش رفت تا حدی که دوبار در حید درمان به عنوان مرخصی به خانه رفت  

داودی  ه ید و یکروز به شکلی اتفاقی خانواد اما به یکباره به دلیل نامعلومی همه چیز تغییر کر      

او ه  خبر داده نشد و  ه یرده است  حال آنکه حتی به خانواد ه کباخبر شدند که وی در بیمارستان سکت 

از آنچه که از سوی  علیرضا زمانی که برای پرسیدن  حال او با بیمارستان تماس گرفت  ه یخال

 قلبی علیرضا اعالم شده بود باخبر گردید  ه یبیمارستان سکت

      

 

 

 

 

 



 

 کمالی ، ملید  -

یزدی، بیتت روز مانده به سالگرد تولدش دستگیر و در   ر ساله یملید کمالی جوان بیتت و چها     

 کمتر از ده ساعت جنازه اش به بیمارستان ت ویل داده شد 

 

ی دعوای انتخابات بود   وی در ال در ستاد انتخاباتی یکی از طرفهاملید کمالی جوان یزدی فع     

اطالعات   در منزل دستگیر و به اداره یصبح روز سوم شهریور ماه هزار و سیصد و هشتاد و هشت 

یزد برده شد  سشس در ساعت دو بعد از ظهر همانروز جتد بی جان او توسط مأموران به بیمارستان 

  افشار یزد انتقال یافت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 میر ابراهیمی ، مصطفی  -

ماه هزار وسیصد و  مصطفی میر ابراهیمی بخاطر حضور بر سر مزار یکی از کشته های خرداد      

، مرگ او به اطالع خانواده اش رسانده شد اگر بی خبریهشتاد و هشت دستگیر و بعد از شش ماه 

ز  تصویر منتشر شده در اینترنت نبود، باور ماجرای رخ داده برای مصطفی میر ابراهیمی کمی بیش ا 

 به نظر می رسید   قبولحد غیر قابل 

 

هشتاد و هشت زمانی که هزار و سیصد ومصطفی میر ابراهیمی بیتت و دو ساله، در شهریور ماه      

به همراه تعدادی از دوستانش در بهشت زهرا به سر مزار ندا آقا سلطان رفته بود، توسط مأموران  

که در اسفند ماه همان سال  خبری از مصطفی نبود تا ایندستگیر شد  از اید زمان تا شش ماه هیچ 

از  احضار شدند  اید شناسائی تنها باری بود که  مصطفی امیرابراهیمی برای شناسائی جتد  ه یخانواد 

میر ابراهیمی او را یا در واقع جتد او را دیدند  چرا که حتی جتد  ه یشش ماه قبل به اید سو خانواد 

 ت ویل نشد  به خانواده اش مصطفی ه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عاشورای هزار و سیصد و هشتاد و هشتتاسوعا و : کشته های 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آرامی ، سینا   -

)پنل  دیماه هزار و سیصد و هشتاد و هشت.  تاسوعای هشتاد و هشت  سینا آرامی را تنها کشته ی     

 جماران خوانده اند   ای فیزیکی با مردم حاضر در حتینیه یتهران در برخورده

 

هشتاد و هشت برای شرکت در سخنرانی سید سال هزار و سیصد وسینا آرامی در روز تاسوعای      

مراس  زمانی که افرادی با هلوم به حتینیه وبر     و درمیانه یجماران رفت  مد خاتمی به حتینیه یم 

د از اید ص نه ها فیلمبرداری  ش کره  زدن سخنرانی با متتمعید برخورد فیزیکی می کنند، سینا تال

 د یگرد  ل توسط مأموران امنیتی بازداشت کند  و به همید دلی

ل می گردد  اما م ل منتق، سینا آرامی سال  و زنده دستگیر و توسط خودروئی از طبق گزارشها     

 ده می شود به خانواده اش ت ویل دا فردا ی آنروز جتد او

 

 

 

 

 

 

 



 پازوکی ، جهانبخت   -

جهانبخت پازوکی پنلاه و هشت ساله یکی از کشته های روز شش  دیماه هزار و سیصد و هشتاد و       

وی بیان   ریبا  صفر است   تمام آنچه درباره یهشت)عاشورا. است که اطالعات موجود در مورد او تق

و هشت در می شود بر اساس مطلب کوتاه و ناقصی است که اولید بار یکروز بعد از عاشورای هشتاد 

وبتایت نیروی انتظامی منتشر و البته به سرعت نیز حذا گردید  بر اساس اید مطلب که در واقع یک 

 فهرست بود، جهانبخت پازوکی در روز عاشورا به دلیل نامشخ  کشته شده است  

همچنید گزارشهای غیر رسمی هتت مبنی بر اینکه جهانبخت پازوکی در قطعه سیصد و چهار        

 زهرا دفد گردیده است  بهشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تاجمیر ، امیر ارشد  -

نیروی انتظامی در روز عاشورای سال هشتاد و   ه یتاجمیر یکی دیگر از قربانیان کینامیر ارشد      

 هشت به شمار می رود 

 

در میدان  شش  دیماه هزار و سیصد و هشتاد و هشت امیرارشد تاجمیر بیتت و پنج ساله در روز      

و به قتل رسید  جتد وی نیز توسط نیروی شده ولی عصر توسط خودرو نیروی انتظامی زیر گرفته 

امیر تاجمیر حدود یک هفته در  ه یبه مکان نامشخصی برده شد  خانواد انتظامی از م ل منتقل و 

دی ماه  زمانی   زده او بودند  تا اینکه در روز دوا ه یخبری و ردی از مرده یا زند هرگونه تتلوی ج

کهریزک حضور داشتند در ساعت سه بعد از ظهر با خبر شدند که کمتر از یک و   ه یکه در سردخان

 نی  ساعت وقت دارند تا جتد فرزندشان را دربهشت زهرا به خاک بتشارند 

امیر ارشد تاجمیر در غروب دوازده  دی ماه در زمانی که بهشت زهرا و تمامی بخشهای   ه یخانواد 

به   یکی دیگر از قربانیان عاشورا)فر  زاده. ه یهمزمان با خانواد خدماتی و اداری آن تعطیل بود، 

 مراس  شتتشوی اید دو جوان کشته شده در روز عاشورا رسیدند   

دو نفر در یک قطعه تدفید گردند  اما با اینکه مأموران هر ترفندی را پس از شتتشو قرار بود اید      

برای بی سروصدا تر برگزار شدن تدفید آنها بکار بتته بودند، باز ه  از ترس حضور احتمالی مردم، 

سیصد و چهار  ه یفر  زاده را به قطع در آخرید ل ظه تصمی  خود را عوض کردند و در حالیکه

 سیصد و دو فرستادند   ه ی، جتد امیر تاجمیر را به قطعردند می ببهشت زهرا 

جتد امیر ارشد تاجمیر در غروب روز دوازده  دی ماه در حضور خانواده اش و تعداد کمی از      

کوتاه با خبر شده بودند، در سکوت هر چه تمامتر دفد گردید   ه یفامیل که در همان فاصلآشنایان و 

ز تعداد دوستان وآشنایان مقتول، مأموران و وابتتگان اطالعات در م ل ا تراید در حالی بود که بیش

 حضور داشتند و با عکاسی و فیلمبرداری از مراس ، فضا را هر چه بیشتر امنیتی کردند 

روز چهل  او نیز برقرار بود و   امیر ارشد تاجمیر حتی در ه یار وسختگیری بر خانواد فش     

سر مزار او منتشر شده شدت تنهائی اید جوان و خانواده اش را نشان ویدئوهائی که از اید روز بر 

 می دهد ضمد اینکه فریادهای مادر او در اید ویدئو ها دل سنگ را به درد می آورد  



 

 

 لینک ویدئوی زیر گرفتد مردم توسط نیروی انتظامی در روز عاشورا

https://www.youtube.com/watch?v=YqRDUT6hhSg   

 لینک یکی از ویدئوهای گرفته شده در روز چهل  امیر ارشد تاجمیر:

e.com/watch?v=VPFZsnb5yvA&feature=relatedhttp://www.youtub   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YqRDUT6hhSg
http://www.youtube.com/watch?v=VPFZsnb5yvA&feature=related


 راسخی نیا ، م مد علی  -

هشتاد و هشت در هزار و سیصد وم مد علی راسخی نیا در روز عاشورای خونید شش  دیماه      

تهران بر اثر اصابت گلوله کشته شد  بر خالا گزارش نیروی انتظامی که در روز هفت  دیماه منتشر  

چمه ای ، بلکه اصابت متتقی   تفنگ سا  ه ید علی راسخی نیا ، نه اصابت ساچمعلت مرگ م مشد ، 

 جنگی به سر بود   ه یگلول

 

م مد علی راسخی نیا فرهنگی چهل و چهار ساله در روز عاشورا زمانی که در اطراا پل حافظ       

چپ پیشانی او را شکافت و از در حال تردد بود مورد اصابت گلوله قرار گرفت  گلوله ای که سمت 

پشت سرش خار  شد  مردمی که سعی در کمک کردن به او داشتند جتد او را بلند کرده و به طرا 

مأموران بود بردند  اما مأموران با شلیک گاز اشک آور مردم را وادار  ه یبوالنتی که در م اصر آم

ان جنازه راسخی نیا را از م ل منتقل  کردند که جنازه را زمید گذاشته و خود متواری گردند  مأمور

دادن جنازه ت ویل از  تا ، دو روز وا  ه یبه بیمارستان سینا بردند  اما با وجود اطالع خانواد کرده و 

را در  م مد علی راسخی نیای غروب روز نه  دیماه جنازه در خود داری کردند  در نهایت نیز 

زهرا به خاک   بهشت  سیصد و چهار  ه یقطع در حضور همتر و فرزندانش در سکوت هرچه تمامتر

 چاپ و توزیع آگهی ترحی  را نیز به خانواده اش ندادند  ه یسشردند  و حتی اجاز

م مد علی راسخی نیا فردی فرهنگی بود که به هیچ گروه و دسته ای گرایش نداشت  وی در ظهر      

عاشورا در حال رفتد به مراس  خت  پدر همتر خود بود و زمانی که خواست با تلفد همراهش دیر  

 به  متتقیمی که پیشانی اش را هدا گرفته بود کشته شد  احتماال   ه یرسیدن خود را اطالع بدهد با گلول

 !اید خاطر که تیرانداز گمان کرد وی قصد گزارش دادن به رسانه های داخلی و خارجی را دارد 

 بعد از کشته شدن م مد علی راسخی نیا : ه یلینک فیل  ل ظات اولی

http://www.youtube.com/watch?v=BEZh8a6t0Rg   

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BEZh8a6t0Rg


 رحمانی ، شاهرخ    -

شاهرخ رحمانی یکی دیگر از کشته های روز عاشوراست که توسط خودرو نیروی انتظامی زیر      

 گرفته و کشته شد  

 

برای   شش  دیماه هزار و سیصد و هشتاد و هشت در روز شاهرخ رحمانی جوان بیتت و پنج ساله      

امی مضروب شده عزاداری به خیابان رفته بود که در چهارراه ولی عصر توسط خودرو نیروی انتظ

رحمانی دادند و خانواده برای پیدا کردن شاهرخ   ه ید  دوستانش اید خبر را به خانواد و زیر گرفته ش

 به بیمارستان مراجعه کردند اما از آنلا به پزشکی قانونی ارجاع گردیدند  

  پزشکی قانونی از در  علت مرگ در گزارش فوت شاهرخ رحمانی خودداری کرده و آنرا به      

ر چهار راه ولیعصر موجود است آینده موکول نمود  ویدئوی کوتاهی که از حوادث ظهر عاشورا د 

  کشته شدن شاهرخ رحمانی را به خوبی نشان می دهد  ه ین و

رحمانی در اولید مصاحبه های خود علت مرگ را بر اساس آنچه شنیده بودند تصادا  ه یخانواد      

 را مشخ  نمایند   اعالم کردند بی آنکه نوع تصادا

 دویتت و سیزده بهشت زهرا به خاک سشرده شد   ه یرحمانی در روز نه  دیماه در قطع شاهرخ

 برادر وی: ه یکشته شدن شاهرخ به همراه مصاحب ه یلینک فیل  ن و

http://www.youtube.com/watch?v=d4ZrWgnn3TU 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=d4ZrWgnn3TU


 زارعی ، حتید   -

و لباس مشکی که به تد داشت  به جرم ظاهر مذهبی  بی گناهی کهحتید زارعی، جوان ن ی  و      

 قرارگرفت  در حید بازگشت از مراس  عاشورا مورد ضرب و شت  شدید دهها نفر

 : در مورد او در وبالگ خود چنید نوشت زارعی از دوستان حتید یکی  عباس عتکری

  بلند سر به زیر و آرام هتتند  بعید می دان  کتی صدای آنها را  خانواده حتید زارعی خانواده ای

  .هایی که می شود گفت آزارشان حتی به مورچه ه  نمی رسد شنیده باشد  مصداب واقعی آن

پدرش از آن نماز شب خوان هایی بود که وقتی می خواهند ف ش ناموسی بدهند می گویند بی تقوایی  

جوانی با نص  هیکل مد  صدای بلندش را ه  اصال به یاد ندارم چه رسد به  نکد  حتید خودش ه 

اگر مو و ریش جو گندمی اش   به هیکل و قیافه اش نمی خورد کاری و دست به یقه شدن  اصال  کتک 

ن ی ، آرام، با اخالقی بی نظیر و لبخندی که   .دبیرستان گذشتهاز سنش می فهمید  کتی عمرا   نبود 

ر متیر برگشتد از فقط به جرم یک لباس مشکی و کمی ریش و د  .همیشه بر لب دارد حتی هنوز

نه هیکلی که توان مبارزه داشته باشد نه کاری که کتی را ناراحت کند نه چیزی که  ... مللس عزای

شده متتقی  به اتاب عمل رفته بود     استخوان های سینه شکتته بود  ریه ها سوراخ  .همراهش باشد 

  … وبود  گردن و صورت ودست وپا

 

 

 

 

 



 سهرابی ، شبن    -

هشتاد و هشت توسط  هزار و سیصد و سال شش  دیماه ساله در روز سی و چهارشبن  سهرابی       

 خودروی نیروی انتظامی زیر گرفته و کشته شد  

 

بود در شبن  سهرابی در ظهر عاشورا هنگامی که برای گرفتد غذای نذری از خانه خار  شده      

جوانی که خودرو نیروی انتظامی را می راند ابتدا بید دیوار و خودرو   ه یخیابان شادمان توسط رانند 

رست له شد و سشس چندید بار راننده از روی بدن او عبور کرد تا شاید مطمئد بشود که کارش را د 

 انلام داده است 

پانزده روز پس از روز عاشورا جتد شبن  سهرابی به مادرش ت ویل داده شد  مادر شبن  زمانی       

که برای شکایت در مورد قتل فرزندش به دادگاه مراجعه کرد، از او خواسته شد تا برای ادعای قتل  

ا دوبار با دو وکیل ص بت کرد تفرزندش توسط خودرو نیروی انتظامی شاهد معرفی کند  همچنید وی 

د  اما هر دو وکیل از ترس عواقب پذیرش اید پرونده از پذیرفتد آن  ندخترش را پیگیری کن  ه یپروند 

 سرباز زده و علنا  ترس خود را علت امتناع از پذیرش اید پرونده ذکر کردند 

 شش بهشت زهرا دفد گردید وهشتاد  ه یشبن  سهرابی در قطع     

منتشر گردیده است  در دنیای ملازی سهرابی دختری هفت ساله مانده است که ویدئوئی از او از شبن  

ویدئوئی که در آن دختر شبن  سهرابی ماجرای کشته شدن مادرش را بیان کرده و اعالم می کند که  

 قاتل مادرش را نخواهدبخشید 

 لینک ویدئوی ل ظات آخر عمر شبن  سهرابی :

http://www.4shared.com/video/Bc7ViQFD/______wwwKeep-Tubecom.html  

 لینک فیل  زمان انتقال بدن بی جان شبن  سهرابی به بیمارستان:

http://www.youtube.com/watch?v=IQ9bP_ZQMuQ &feature=related 

  

 

http://www.4shared.com/video/Bc7ViQFD/______wwwKeep-Tubecom.html
http://www.youtube.com/watch?v=IQ9bP_ZQMuQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=IQ9bP_ZQMuQ&feature=related


 عیوضی ، داود   -

هشتاد و هشت، هزار وسیصد وداود عیوضی جوان قمی دستگیر شده در روز عاشورای سال      

 هنگام انتقال به تهران در یک تصادا کشته شد  

داود عیوضی بیتت ساله در روز عاشورا هنگام حضور و فعالیت در مراسمی که بمناسبت      

هفتمید روز درگذشت یکی از روحانیون برگزار شده بود، دستگیر گردید  فردای روز دستگیری داود 

ق   اطالعات  عاشورای ق  سوار بر خودروی اداره ی عیوضی به همراه یکی دیگر از دستگیر شدگان

شدند تا برای م اکمه به دادگاه انقالب تهران منتقل گردند  اما در بید راه خودرو آنها با یک کامیون  

 تصادا کرد که اید تصادا منلر به کشته شدن داود و دیگر همراه او گردید 

 پیش از دستگیری و مرگ داود، مقدمات  ازدوا  وی توسط خانواده اش در تدارک بود  

داود عیوضی از برگزاری یک مراس  معمولی ه  منع شده و ملبور شدند که مراس  فرزند  ده یخانوا

 خود را در زیر زمید خانه شان برگزار نمایند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فر  زاده ، شهرام -

هشتاد و  هزارو سیصد و یکی دیگر از کشته های روز شش  دیماه سال تارانی فر  زاده )عباس. شهرام 

 هشت یا همان روز عاشوراست 

 

پخش مواد  ه ییک دختر پنج ساله بود و در زمین شهرام فر  زاده سی و پنج ساله متأهل دارای     

و با قصد را قبول نداشت بازی انتخابات  ه یانی بود که نتیلغذائی فعالیت می کرد  وی یکی از کت

اعتراض در خیابانها حاضر می شد   با همید نیت نیز در روز عاشورا به همراه هیئت عزادای از  

ا ه  صورت بدهد  وی در میدان  کر  به تهران رفت تا ه  عزاداری و ه  اعتراض سیاسی را ب

 عصرتوسط خودرو نیروی انتظامی زیر گرفته و کشته شد ولی

او تماس   ه یتلفد همراه شهرام با خانواد  ه ی عاشورا یک نفر از کالنتری بوسیل بعد از ظهر روز     

ید  اید متئله باعث  گرفته و سئواالتی در مورد شهرام پرسید  اما منکر حضور وی در کالنتری گرد 

اینکه پاسخ روشنی   شهرام فر  زاده نگران شده و به کالنتری مراجعه کنند  و بعد از ه یشد که خانواد 

 در کالنتری نیافتند به جتتلوی شهرام در همه جاهای ممکد و م تمل بشردازند  

متئوالن هنگامی که دریافتند خبر کشته شدن شهرام به همراه فیل  کوتاهی از زیر گرفته شدن وی       

ته قرار گرف اینترنت  ه ی) که به یکی دو نفر دیگر از کشته های عاشورا ه  منتتب شده. روی شبک

 اب فر  زاده درب ه یخانواد  ه یاو و ت ویل جتد وی، به مؤاخذ  ه یاست بلای پاسخ گوئی به خانواد 

 ند  پرداختانتشار آن فیل   ه ین و

فر  زاده شش روز ادامه یافت تا اینکه یک هفته بعد از روز  ه یانتظار و جتتلوی خانواد      

عاشورا به آنان اطالع داده شد که یک ساعت فرصت دارند تا برای شناسائی جتد شهرام مراجعه کنند 

 و در غیر اینصورت جنازه بدون حضور خانواده اش دفد خواهد شد 

ری داده نشد و آنها حتی اجازه نیافتند که به  هیچ کا ه یشناسائی جتد نیز به خانواده اجازبعد از      

داخل غتالخانه رفته و شتتشوی جتد را ببینند  در واقع تمام کارها با برنامه ریزی مأموران و توسط  

 خود آنها و به شکلی که آنها می خواستند انلام شد و خانواده نیز تنها تماشاچی بودند 



افراد  ه یلام بود عده ای با دوربید از کلیزاده در حال ان تدفید شهرام فر  کاردر تمام مدتی که      

 حاضر در م ل با ثبت جزئیات فیلمبرداری کردند و مشخصات همه را ثبت نمودند 

همتر شهرام بر سر مزار شوهرش بازداشت شد تنها به اید دلیل که هنگام گریه و زاری گفت:       

 شهرام مرا چرا کشتید؟ 

بهشت زهرا دفد گردید  به   سیصد و چهار ه یر روز سیزده  دی ماه  در قطع ده د شهرام فر  زا     

 اوحتی اجازه داده نشد که بر گور او سنگی را که خود می خواهند بگذارند  ه یخانواد 

مرگ شهرام ساخته و بر روی   ه یشهرام در مورد زندگی و مرگ و ن وکلیشی که خواهر      

 شهرام فر  زاده به جهانیان، کمک کرد  اینترنت قرار داد در معرفی بیشتر

 خواهر شهرام.: ه یک کلیپ مرگ شهرام فر  زاده) ساختلین

http://www.youtube.com/watch?v=2x2JOdmjALM&feature=related   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2x2JOdmjALM&feature=related


 فرهادی راد، مهدی -

مهدی فرهادی راد اهل و ساکد شهر ری، در روز عاشورای سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت      

 بر اثر اصابت متتقی  گلوله کشته شد 

 

مهدی فرهادی راد سی و هشت ساله فردی مذهبی از خانواده ای مذهبی بود  او در روز عاشورا      

در چهار راه کالج به همراه سایر مردم با  هنگامی که در مراس  مذهبی اید روز شرکت کرده بود 

نیروهای انتظامی که در حرکت دسته های عزاداری مانع ایلاد می کردند درگیر شد   فیلمی که آخرید 

می هدا  دقایق عمر مهدی را به طور اتفاقی ثبت کرده نشان می دهد که وی توسط نیروهای انتظا

گرفته است   به هر حال مهدی فرهادی براثر اصابت  دیگری هدا قرار ه یقرار نگرفته بلکه از ناحی 

گ مهدی را اصابت بیتت و  دو گلوله به سر و سینه اش کشته شد  گزارش نیروی انتظامی علت مر

جنگی را در  گ ساچمه ای اعالم کرد اما خانواده ی وی در هنگام تدفید آثار گلوله ی تفن پنج ساچمه ی 

ور که بعدها تصاویر ل ظه های آخر عمر مهدی بر روی سر و صورت مهدی مشاهده کردند  همانط

به دنیا مخابره شد و نشان داد که سر و صورت پر خون او حاصل عملکرد چیزی بتیار  اینترنت  شبکه 

 قوی تر از ساچمه بوده است 

مهدی فرهادی راد در همان روز عاشورا به بهشت زهرا منتقل گردید و در حالی که کفد  جنازه ی     

د او در حال انلام بود خانواده اش توسط مأموران امنیتی برای حضور در مراس  به بهشت زهرا  و دف

او البته به همید جا خت  نشد و مدتی بعد که اهالی م ل  دی و خانواده یمنتقل شدند  نامردمی به مه 

بر  برای قبر مهدی سنگی تدارک دیده و بر روی سنگ عبارت شهید را حک کردند، سنگ از روی ق

 مهدی برداشته شد 

 

 

 

 



 کری  بیگی ، مصطفی   -

هشتاد و هزارو سیصد وی سال در روز عاشورادیگر جوان ایرانی است که مصطفی کری  بیگی       

 به ضرب گلوله متتقی  کشته شد  هشت 

 

شش  دی ماه هزار و سیصد و هشتاد و  مصطفی کری  بیگی جوان بیتت و هفت ساله در روز      

متتقیمی که بر پیشانی او نشتت،کشته شد  هر چند   ه یخیابان نوفل لوشاتو به ضرب گلول در هشت 

 که گزارش پزشکی قانونی علت مرگ مصطفی را اصابت جت  ص ت به سینه اعالم کرد 

او به  ه یته طول کشید و در اید مدت خانواد کشته شدن تا دفد مصطفی حدود سه هف ه یفاصل      

گمان زنده و در بازداشت بودن فرزندشان سراز او را از هر جائی که به نظرشان می رسید گرفتند  تا 

د می توانناینکه درروز بیتت و دوم دی ماه به آنها خبر داده شد که به منظور شناسائی جتد فرزندشان 

 به پزشکی قانونی مراجعه نمایند   

افت یک  او پیشنهاد شد که در ازای دری ه یی و تشخی  هویت مصطفی ،به خانواد پس از شناسائ     

اعالم کنند که فرزندشان بتیلی بوده و در مراس  تدفینش نیز  ،ت زهراهشرایگان در ب ه یقبر دو نفر

ما پدر مصطفی ضمد رد اید پیشنهاد گفت که بلز پدرو مادر وخواهرش کتی شرکت نداشته باشد  ا

 مایل است مصطفی را در کنار مادربزرگش در امامزاده ای در شهریار دفد کند  

 



مأموران خود دست به کار شده و در کمتر از چند ساعت ، پدر مصطفی ه یبا بیان اید خواست     

تمامی کارهای اولیه را انلام داده و دست آخر ه  مصطفی کری  بیگی را در تاریکی شب در حضور 

 تعداد کمی از افراد ، در امامزاده ای در اطراا شهریار دفد کردند  

دفد گردید  و به نظر می رسد علت   مصطفی کری  بیگی احتماال  اولید کتی بود که جتدش شبانه     

اید کار در کنار موضوع جلوگیری از حضور مردم، نوع کشته شدن او بوده است  به عبارتی اید  

کشته شدن مصطفی )شلیک به پیشانی . صورت گرفته  ه یدام در تالش برای کمرنگ کردن ن واق

 است 

 مصطفی کری  بیگی: ه یلینک فیل  تدفید شبان

http://www.youtube.com/watch?v=ad_dYiy7HiI 
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  کریمشور، مهرداد  -

مهرداد کریمشور فعال سیاسی اهل ق  هنگام انتقال به دادگاه تهران، در راه ق  به تهران در تصادا      

 خودرو نیروی انتظامی کشته شد 

 

مهرداد کریمشور سی و هشت ساله کارمند بیمارستان الزهرای ق  بود  وی در طی  فکری مقابل       

به دلیل همید فعالیت ها بازداشت شده بود  آخرید بار  جناح حاک  کشور فعالیت می کرد و بارها نیز 

مهرداد در روز عاشورای سال هزار و سیصد وهشتاد و هشت به جرم شرکت در مراس  عزاداری 

یکی از روحانیون مخال  دولت دستگیر و پس از تشکیل پرونده ، روز بعد برای م اکمه به دادگاه 

 انقالب تهران فرستاده شد  

مل مهرداد کریمشور و یک فعال سیاسی دیگر که همزمان به تهران اعزام می شدند، در خودرو حا     

و همتفر او ویکی از اتوبان ق  با کامیونی تصادا کرد که اید تصادا منلر به مرگ مهرداد 

 همراه گروه شد   سربازان وظیفه ی

 

برای گذران زندگی دچار او متشکل از همتر و دو دخترش  با مرگ مهرداد کریمشور خانواده ی     

 پدری را نیز اداره می کرد  ی شدید شدند  وی عالوه بر خانواده ی خود، خانواده یسخت



 موسوی حبیبی ، علی   -

هشتاد و  هزارو سیصد و سال روز عاشورای  ه یحبیبی موسوی شناخته شده ترید کشتسید علی      

 تهران به شمار می رود هشت 

 

هزار و سیصد یکی از بازیگران بازی انتخابات سال  ه یموسوی خواهر زاد سید علی حبیبی      

سید کشتد گفت هشتاد و هشت بود که جان خود را در دعوای دائی خود و رقبایش باخت  می توان و

ورد تا فشاری بود که گروه حاک  بر یکی از رقبای اصلی خود وارد آ ه یعلی موسوی باالترید مرحل 

 اهش منصرا نماید  ر ه یاو را از ادام

سیدعلی حبیبی چهل و دو ساله از کتانی بود که در زمان جنگ با عراب با به خطر انداختد جان       

دشمنان کشور جان سال  به در برده بود در داخل  ه یز گلولخود از کشور دفاع کرد  و در حالی که ا

 ودش حرا می زدند کشته شد کتانی که به زبان خ ه یور و در مقابل منزل خودش با گلولخاک کش

 

ل شخصی اش در خیابان شادمان تهران  در مقابل منزوی در روز شش  دیماه مصادا با عاشورا،      

متتقی  قرار گرفت و کشته شد  ی سینه هدا گلوله  ه یناحی توسط راکبید یک پاترول مشکی رنگ از

حبیبی چندید روز برای   ه یکهریزک منتقل گردید  خانواد  ه ید وی نیز توسط مأموران به سردخانجت

ت ویل گرفتد جتد سید علی در رفت وآمد بودند تا اینکه در نهایت در روز هلده  دی ماه بدون هیچ  

 گونه هماهنگی قبلی ناگهان به آنها اعالم شد که جتد وی در بهشت زهرا دفد خواهد گردید 

      



 باقی مانده است  د  از وی دو فرزند بهشت زهرا دفد گردی  نه ه یقطعسید علی موسوی در      

 

با وجود دهها شاهد عینی و مدرک متقد که شناسائی و دستگیری قاتل سید علی حبیبی را ممکد       

 می سازد، هنوز هیچ اقدامی برای دستگیری قاتل وی به عمل نیامده است 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هزار وسیصد و هشتاد و هشتد : سایر کشته های سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پور اندرجانی ، رامید  -

بازداشتگاه کهریزک بود که پس از بیان حرفهائی ناگفته در  رامید پور اندرجانی پزشک وظیفه ی     

 مورد کشته های آن بازداشتگاه ، به طرز مشکوکی در گذشت 

 

آذری بااستعدادی بود که بخاطر بیان حقایق  بیتت و شش ساله ی رامید پور اندرجانی پزشک     

درگذشت در حالیکه داری ناجا کهریزک برای مدتی ت ت فشار و تهدید قرار داشت و در نهایت در به

ته ی رامید را  فرض سکپذیرفتد قلبی اعالم شد  اما دالیل زیادی پیدا شد که   علت مرگ او سکته ی

 می کرد  سخت 

 

رامید پور اندرجانی تنها چهار نوبت به کهریزک رفت و در یکی از اید دفعات دو روز پیش از      

ضعیت خطرناک او را در گزارش خود منعکس کرد  اما مرگ م تد روح االمینی او را معاینه و و

پس از تعطیلی بازداشتگاه کهریزک و آغاز بررسی وقایع رخداده در آنلا، پور اندرجانی به شدت 

  انش در خطر خواهد بود وی به کمیته ی ت ت فشار قرار گرفت که در صورت بیان حقایق کهریزک ج

 ه اند ت قیق مللس گفت که او را تهدید به مرگ کرد 

  نیز  همزمان با فشار بر رامید برای سکوت، وی مته  به قصور در انلام وظای  پزشکی خود      

خود ماجراها را توضیح بدهد  و همید موضوع سبب شد که   و ناچار شد که برای تبرئه ی گردیده

فشار بر وی بیشتر شده و در نهایت جتد وی در بهداری ناجا در وضعیتی مشکوک پیدا بشود   ناجا 

قلبی اعالم کند  هر چند که فرمانده ناجا در  ت مرگ رامید پور اندرجانی را سکته یتالش کرد که عل

خودکشی به دلیل ترس از م اکمه اعالم کرد  اما دادستانی تهران   یک فرار به جلو مرگ رامید را



اعالم کرد که در کنار جتد رامید قرصهائی کش  شده که متمومیت داروئی وی را تأیید می کند  اید 

شب قبل از مرگ رامید با وی تماس تلفنی داشته و   که پدر رامید ه  اعالم کرد که در حالی بود 

 یچ وجه شبیه کتی نبوده که قصد خودکشی داشته باشد وضعیت روحی رامید به ه 

پوراندرجانی حتی اجازه نیافتند که برای پیدا کردن علت   اعمال فشار نیروی انتظامی خانواده ی با      

او   شییع جنازه ینهائی مرگ رامید، جتد وی را کالبد شکافی کنند  همچنید ت ت فشارهای وارده، ت

 کمترید خبر رسانی برگزار شد  ه اش و باز خار  از اختیار خانواد نی

شتاد و هشت به طرز مشکوکی درگذشت  وی  زار و سیصد و هدر آبان ماه ه رامید پوراندرجانی     

 در فیس بوک صف ه ای داشت که عکتی از آن صف ه نیز در اخبار مرتبط با او منتشر شد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اسالمیان، امیر  -

هشتاد و  هزار و سیصد وامیر اسالمیان دانشلوی کرد اخراجی دانشگاه یاسو  درآذر ماه  سال      

 هشت به طرز مشکوکی درگذشت 

 

امیراسالمیان دانشلوی دانشگاه یاسو ، به دلیل فعالیت های پان کردیتتی در دانشگاه یاسو ،       

عالیتهای تبلیغی در مورد وضعیت کردها  ت ت فشار زیادی قرار داشت   وی هر از گاه به دلیل انلام ف

کشورداری جاری بویاه در مب ث اقلیتهای قومی،  ه یخوردهای عریان و تند وتیز با ن وو نیز بر

ت ت فشار مضاع  از سوی نهادهای حکومتی درون دانشگاه قرار می گرفت  تا اینکه در زمتتان  

یمتال م رومیت از ت صیل و سشس به تغییر  انضباطی ابتدا به دو ن ه یهشتاد و شش با حک  کمیتسال 

 م ل ت صیل م کوم گردید 

فت اما در آنلا ت صیل به دانشگاه همدان ر ه یان پس از صدور اید حک  برای ادامامیر اسالمی     

فعالیتهایش ت ت فشار دوباره قرار گرفت  به ن وی که پس از یک نیمتال ت صیل  ه ینیز به دلیل ادام

سال  آنلا به دانشگاه یاسو  عودت داده شد  و در نهایت دانشگاه یاسو  در تابتتان در همدان ، از 

 هشتاد و هفت امیر اسالمیان را رسما  اخرا  کرد هزار و سیصد و 

با شروع دعوای رقبای قدرت طلب در قالب رقابتهای انتخاباتی، امیراسالمیان به اردوی یکی از       

وانتت برای اید فرد در همدان فعالیت انتخاباتی کرد  اما پس از پایان  اید رقبا رفت و تا آنلا که می ت

نمایش انتخابات ، با دیدن وضعیتی که برای بتیاری از جوانان کشور در دعوای انتخابات رخ داده 

بود، امیر اسالمیان از جان خود ترسید و تصمی  گرفت خود را مخفی کند  از اینرو مدتی به طور  

هشتاد و هشت  جتد بی سال هزار و سیصد و اما در نهایت در پنل  آذر ماهدامه داد  مخفی زندگی را ا

 جان امیر اسالمیان در روستای زادگاهش در اطراا بوکان پیدا شد 

 

 

 

 

 



 ذوالعلی ، حتام  -

امیر حتام ذوالعلی یکی از پاسداران حفاظت هواپیمایی سشاه پاسداران و جزو بهترید نیروهای       

 بود   وی یکی از بهترید رزمی کاران بتیلی تهران به شمار می رفت  بتیج 

 

به سمت ذوالعلی  هنگامی که حتام  هزار و سیصد و هشتاد و هشت،سال  ماه دی ده صبح روز        

م ل کارش میرفت در اتوبان شیخ فضل هللا خودروئی او را تعقیب کرده و پس از مدتی تعقیب و گریز 

پس از رسیدن به او  که اید تصادا منلر به ملروحیت شدیدحتام گردید به طوریکه به موتور او زد 

 بیمارستان فوت  کرد  

ذوالعلی بر اید نکته اصرار دارند که وی توسط  گروههای مخال    از آنلا که همفکران حتام     

اد سخت نیتت  بخصوص  دولت کشته شده است؛ تشخی  علت تصادفی که منلربه مرگ وی شد، زی

برخورد   ه یعاشورای سال هشتاد و هشت، و ن و زمانی اید حادثه با وقایع ه یوقتی که فاصل

صاویر و فیلمهای آن در اینترنت قابل مشاهده است.، در نظر نیروهای دولتی با مردم در اید روز)که ت 

رد کننده با  گرفته شود  والبته در نظر گرفتد اید نکته که حتام درروزعاشورا در میان بتیلیان برخو

خاص ماجرا آنلاست که  ه یل اید متئله به شمار می رود  نکتکلیدی ح ه یمردم بوده است ، نکت

با مردم در آن روز  وز بعد از روز عاشورا به همان شیوه ای که حتام ذوالعلی درست چهار ر

 مورد برخورد قرار گرفته است ، برخورد شد 

 



تعدادی از کشته های سال هشتاد و هشت بارها گفته اند، هر یک از اید   ه ی همانطور که خانواد      

ی می توانتتند آینده ای خوب جوانان با داشته ها و توانائی هائی که داشتند، در زمینه یا زمینه هائ

ورزشی خود  رشته ی  ه ی  در زمینکده متتثنی نبود و دستداشته باشند  حتام ذوالعلی ه  از اید قاع

حتی  می توانتت مفید تر باشد اگر دردعوای قدرت دیگران گرفتار نمی شد و جانش را در بازی که 

 بازی او نبود نمی باخت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ماجرای قبرهای بی نام و نشان ه : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



چندانکه پیشتر نیز اشاره شد در جریان سرکوبهای پس از انتخابات سال هزار و سیصد و هشتاد و       

هشت ایران، عالوه بر مکانهای رسمی و ثبت شده ای که برای نگهداری بازداشت شدگان و نیز ملروحان  

ایام ، ملاری   ؛ به فراخور شرایط ویاه اید  شده و مورد استفاده قرار می گرفت و کشته شدگان مشخ

با موازی و عمدتا  غیر استاندارد و حتی غیر قانونی ه  به کار گرفته شدند تا حکومت برای برخورد 

 ند دچار مضیقه و مشکل نگردد معترضانی که خواهان حق خود بود 

به اید دلیل بود که در روزهای ابتدایی برخوردهای خیابانی عالوه بر بازداشتگاههای رسمی و       

 همچون اوید، بازداشتگاههای دیگری چون کهریزک ه  به کار گرفته شدند  مشخ  

استاندارد  روی در کشتد مردم با کمبود فضای هو باز به همید دلیل بود که وقتی حکومت به دلیل زیاد      

برای نگهداری اجتاد معترضان روبرو شد مبادرت به استفاده از سردخانه های صنعتی کرد که برای  

رای نگهداری اجتاد انتانها را  نگهداری گوشت و میوه ساخته شده و نه استاندارد و نه کیفیت کافی ب

 ند  نداشت

یر استاندارد و غیر ملاز به تدریج موضوع نگهداری اجتاد معترضان انتخابات در سردخانه های غ      

از اوایل تیر ماه هزار و سیصد و هشتاد و هشت توسط تعدادی از خانواده های کشته شدگان مطرح شد  

خود ، با راهنمائی دادگتتری یا ناجا یا   تتلوی رد و نشانی از عزیزان گمشده ییعنی کتانی که در ج

صنعتی در اسالمشهر حواله می شدند تا یا در یک آلبوم ی مأموران اوید به جاهائی همچون یک سردخانه 

خود  جتاد موجود، در پی نشانی از گ  شده یعکس و یا در صورت خوش شانس تر بودن در میان ا

 بگردند 

اجتاد کشته شدگان، در  غیر استاندارد و صد البته مخفیانه یبه تدریج که خبر نگهداری انبوه و نیز      

میان مردم گتترش یافت،سرکوبگران ملبور شدند که برای ک  کردن تبعات بعدی  رسانه ها و نیز در 

متئله اقدامی صورت بدهند  و به اید شکل بود که ماجرای دفد مخفیانه دهها جنازه در بهشت زهرای 

 تهران شکل گرفت 

ضای امنیتی  در تاریخ بیتت و دوم تا بیتت و چهارم تیر ماه هزار و سیصد و هشتاد و هشت در یک ف     

یخزده به بهشت زهرای   ، دهها جنازه یانهسنگید و ت ت تدابیر امنیتی شدید و در قالب سه شیفت شب

 خاکتشاری شد   ام تشریفات به ظاهر قانونی، آماده یتهران منتقل شده و پس از انل

سیصد و دو  ی در قطعه به صورتی غریبانه و بدون نام و نشان اید جنازه ها که پس از آماده سازی ،     

پنهانکاری های صورت گرفته، خیلی زود توجه  همه ی ای تهران به خاک سشرده شدند با وجود بهشت زهر

مردم و رسانه ها را به خود جلب کردند  به طوریکه با وجود تدابیر امنیتی و نیز خطرات موجود حتی 

 قبرها گرفته شده و در فضای ملازی منتشر شد فیلمهایی نیز از 

نختتید بار سایت نوروز اقدام به نشر خبری به صورت " شنیده شده است" کرد و در آن به موضوع       

 قبرهای بی نام و نشان پرداخت 

شدید افراد و رسانه های طرفدار دولت و حکومت مواجه  وز خیلی زود با واکنشاید خبر سایت نور     

و در مقابل،سایت نوروز برای اثبات درست انکار شد  شد  به حدیکه حتی اصل خبر و اصل ماجرا ه  



افراد  نام و مشخصاتی از جواز دفد کرد که در آنها هیچی بودن خبر خود اقدام به انتشار تعدای شماره 

 دفد شده ثبت نشده بود  

، به  بر سر دفنهای شبانه  همزمان با باال گرفتد دعوای میان سایت نوروز و حامیان دولت و حکومت      

بی نام و نشان ه  از زبان خانواده های قربانیان خشونتهای دولتی   یج متئله ی وجود اجتاد یخزده یتدر

ای  منتشر شده از و تیر هزار و سیصد و هشتاد  و هشت رسانه ای شد  مضاا بر اینکه عکتهد خردا

درگیریها )همچون سهراب اعرابی . نیز فرایند منلمد سازی   تعدادی از کشته شدگان شناخته شده تر اجتاد 

 بهشت زهرا را تأیید کرد ی  غیر استاندارد و بیرون از سردخانه 

حرفهایی از قول خانواده های کارکنان   در چند سایت  خبری اینترنتی در همید اثنا به صورت همزمان     

بی نام و  ی حدود صد جنازه  ه در آن به موضوع کفد و دفد شبانه یبهشت زهرای تهران منتشر شد ک

 نشان در قالب شیفتهای شبکاری و در فضائی امنیتی؛ پرداخته شده بود 

 مود احمدی نااد از بهشت بازدید م دعوای اعالم و انکار ماجرا، خبر غیر رسمی و باز همزمان با     

 ر شد که بر اساس آن احمدی ناادمنتشنیز زهرا و اعتراض وی به کل جریان کفد و دفنهای بی نام ونشان 

با اعتراض به اید موضوع مدعی شده بود که نقشی در اید جریان نداشته و دوست ندارد که در تاریخ اید  

راهای تابع آن خیلی زود از فضای رسانه حذا و م و  کار به نام او ثبت گردد  هرچند که اید خبر و ماج

 شده و هیچکس دیگر آنرا چه به صورت نفی یا اثبات پیگیری نکرد  

به هر حال با وجود تمام انکارها و هیاهوهایی که در تابتتان سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت       

براه افتاد، اصل موضوع هیچ وقت نه  تیر ماه هشتاد و هشت  امون خبر و ماجرای دفنهای مخفیانه یپیر

انکار و نه فراموش شد  موضوع انلماد حدود صد جنازه در نیمه دوم خرداد و نیمه اول تیر هزار و  

سیصد و هشتاد و هشت و سشس انتقال آنان به بهشت زهرای تهران و سشس کفد و دفد پنهانی و بی سرو  

 صدای آنان بدون هیچگونه مشخصات فردی و هویتی  

* توضیح ضروری:  نگارنده چند ویدئو از قبرهای بی نام و نشان قطعه سیصد و دو بهشت زهرای تهران در اختیار دارد که قابل  *

انتقال در فرمت گزارش مکتوب نیتت اما امکان نمایش آن در اینتر نت موجود می باشد  همچنید نتخه ذخیره شده از گزارشهای  

وزها بوده نیز در اختیار می باشد که امروزه پس از بیش از هشت سال بیشتر آنها از فضای  رسانه ای ملازی که مربوط به آن ر

 ملازی برداشته یا حذا شده اند اما نتخه ذخیره شده آن موجود است  

 

 

 

 

 

 

 



 

 شکنلهو :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



حقوب بشر و بویاه رفتار با زندانیان ، انتقادات  ه یه سران حکومت دینی ایران در زمین با وجود آنک     

اساسی به م مد رضا پهلوی وارد می کردند؛ اما عمال  در اید زمینه نیز مانند بتیاری از زمینه های  

دیگر، از روی دست او رونویتی کردند  البته با اید تفاوت که در کنار الگوبرداری از روش و تشکیالت  

لفان،از روشهای نوید روز ه  بهره گرفتند  در عید حال که خشونت را نیز پهلوی برای برخورد با مخا

 وارد فازهای جدیدی نموده و تعری  جدیدی از خشونت علیه زندانیان ارائه کردند 

حکومت اسالمی که با شعارهای دهان پر کد حقوب بشری و با انتقادات پر هیاهو از سازمان اطالعات      

توجه مردم را به خود جلب کرده بود، پس از آنکه آبها از آسیاب افتاد، نه تنها   و امنیت پهلوی)ساواک.،

  سازمان اطالعات و امنیت را از بید نبرد، بلکه با حفظ شالوده و اساس آن، سازمان مذکور را توسعه 

پهلوی، حتی  ه ی اک. کرد  ضمد اینکه بر خالا دورمتتقل )واو ه یبخشیده و تبدیل به یک وزارت خان

در کار اطالعات نیز سازمانهای موازی متعددی)هر یک قوی تر از دیگری. تشکیل داده وبا قدرت و 

 شدت به کار برخورد با مردم و مخالفان پرداخت  

موضوع شکنله و شیوه های بتیار متنوع آن در زندانهای ایران پس از انقالب، داستانی تکراری و       

برای مدتی ابزار تبلیغات خارجی ها بر علیه ایران شده و سشس تا سال بعد به نخ نما بود که هر سال 

 فراموشی سشرده می شد 

اما اتفاقاتی که در سال هزار و سیصد وهشتاد و هشت رخ داد، برگ تازه ای در تاریخ خشونت علیه      

 برگی پر از خون و زجر و وحشت  زندانیان و بازداشت شدگان، گشود 

گزارشاتی که به طور پراکنده در مورد برخوردهای خشونت آمیز با زندانیان و بازداشت شدگان       

تابتتان هشتاد و هشت منتشر گردید، ص نه های هولناکی از خشونت علیه ایرانیان معترض را به تصویر  

به سالمت  کشید که حتی شنیدن یا خواندن آن نیز دل هر انتان سالمی را به درد آورده و او را نتبت 

 روانی مأموران زندانها و بازداشتگاهها به تردید وا می دارد  

خواندن اید اخبار و گزارشها یک سئوال بزرگ را برای خواننده وبیننده ایلاد می کند  و آن اینکه       

اینان از چه قوم و ملیتی هتتند که حتی به همزبان و ه  شهری و ه  م له ای خود ه  رح  نکرده و  

یانه ترید برخوردها را روا می دارند  و اینان که با مردم خود چنید می کنند، با دشمنانشان چه  وحش

 رفتاری می کنند؟ 

 *** 

ست دو هزار و نه، در گزارشی به ذکر ن وه و نمونه های  واششیگل آلمان در تاریخ هفت  آگ  ه یروزنام     

زندانیان و خانواده هایشان از   ، اید روزنامه ی هی ایران پرداخت  به نوشتاعمال شکنله در بازداشتگاهها

تاهی  برخوردهائی همچون: تلاوز جنتی و یا به دار آویختد های مصنوعی)که در آن فرد برای مدت کو 

بعد پائید کشیده می شود. که به طور مکرر در مورد زندانیان اع  از زن و مرد  واز دار آویزان شده 

آثار  ه یات مردمی گزارشات متعدد از مشاهد چنید در همید روایاعمال شده است، خبر می دهند  هم

 ، مطرح شده است قربانیانشکنله های بتیار شدید و نیز آثار تلاوزات جنتی ، بر اجتاد 

عینی یک جوان آزاد شده از یکی از بازداشتگاههای تهران عینا  و به   ه یدر گزاش اششیگل، تلرب     

زداشت شدگانی که با دو اتوبوس به کهریزک منتقل شده اند، در بدو ورود  اختصار چنید نقل شده است: با



باید از یک تونل باتوم عبور کنند که در دو طرا آن ده پانزده مأمور باتوم به دست با ضربات به قصد 

کشت از آنها در طول متیر تونل پذیرائی می کنند در موارد دیگر اید مأموران با باتوم وزنلیر و هر شی 

گری به جان دستگیر شدگان جدید افتاده و پیش از ورود آنان به داخل بارداشتگاه، تا حد مرگ آنها را دی

 کتک می زنند 

یکی از تکاندهنده ترید شکنله های مطرح شده در گزارش اششیگل، آویزان کردن فرد از پا برای      

چند ل ظه حس واقعی مرگ را به   مدت طوالنی، و سشس رها کردن او به یکباره بر زمید بوده که برای

قربانی می داده است  سوزاندن با قیر و خاموش کردن سیگار بر بدن افراد نیز از روشهای بتیار دم دستی  

 شکنله بویاه در کهریزک گزارش شده است 

 *** 

  ه ی سیصد و هشتاد و هشت گزارشی درباردر یکی از اولید روزهای آخرید ماه تابتتان سال هزار و      

برخورد مأموران با بازداشت شدگان پس از انتخابات، به عنوان حرفهای یک مأمور ناشناس برای   ه ین و

مدت کوتاهی بر روی اینترنت قرار گرفت که به دالیل نامشخ  پس از مدتی از میان اخبار گ  شد  به  

اولید سایت منتشر   شکلی که مشخ  نشد اید گزارش راست بوده یا دروز  و یا چگونه اولید بار به دست 

 کننده رسیده است 

اید گزارش در عید بودار بودن، حاکی نکاتی بود که به استناد همان نکات می شد آنرا واقعی فرض      

 کرد  بخشی از آن گزارش به شرح زیر است: 

و نقل   "به عنوان یک پرسنل گمنام بازداشتگاههای ایران و با اعالم اینکه ما ه  دارای خانواده می باشی 

مطالب مربوط به شکنله و تلاوز به زندانیان توسط مأموران موجبات آبروی ما را نزد همتر و فرزند 

 فراه  آورده، موارد زیر را از عملکرد حقیقی حکومت افشا مینمای : 

شده  بیشتر جرای ، ملازاتها و تلاوزات وحشیانه در داخل زندانها توسط زندانیان سابقه دار به کار گرفته 

 به صورت متتقی  و یا حتی غیر آگاهانه لیکد با اطالع کامل ناظرید به انلام میرسد  

استفاده از اید روشهای ناجوانمردانه سالهاست که در زندانهای کشور مرسوم میباشد و فشارهای مورد 

صورت  نظر حکومت، توسط افراد به اصطالح عادی و ه  بند و ه  سلولیها به انلام میرسد تا حتی در

افشا، مامورید مورد اتهام قرار نگیرند و موارد به صورت حوادث غیر عمدی و اتفاقی قلمداد شوند در 

صورتیکه قریب به اتفاب کارکنان و متوولید و ناظرید زندانها بارها و بارها حداقل درد دل و التماسهای  

و گریتتد قرار گرفته ام  لیکد   به خصوص نوجوانها و دانشلویان را شنیده و خود مد بارها ت ت تاثیر 

چه کنی  که جرات افشا و مقاومت نداری  و به نوعی م کوم به خدمت در اینلا میباشی   یک بارشخصا  

ساله که سه شب ه  سلول عده ای اراذل و سابقه دار شده بود با التماس و  19شاهد بودم نوجوانی حدود 

آزاد نشوم و همینلا بمیرم که آبرویی برای  نمانده   گریه مرگ خود را میخواست و میگفت :" کاش هرگز 

اید وحشیها شبها مد را دست به دست میگردانند و به وحشیانه ترید روشها مورد تلاوز قرار میدهند یعنی  

شما نمیدانید؟اگر ه  نمیدانتتید ترا به خدا حداقل از امشب دیگران را به اینلا نفرستید " پس از چند روز با  

ثال اید نوجوان میان همقطاران خود موجبات نقل مطالب توسط او برای سایرید و تد دادن آنها  فرستادن ام

به انواع اعترافات و همکاریها فراه  میشد  در مورد دختران نیز شرایط ه  مشابه و ه  متفاوت است  که 

اده خود را ضمد حضور زنان با سابقه و بد رفتار درکنار دختران معصوم که تاکنون جز آغوش خانو



تلربه نکرده اند یا پس ازخوراندن داروهای روانگردان، ت ریک کننده و خواب آور }و سشس{انتقال به  

مثال انفرادی یا برای بازجویی، مالقات خانواده ، وکیل یا مددکاری زندان و در حقیقت تلاوز به آنها  

زداشتگاهها صورت میگیرد صورت میگیرد  در مورد دختران یکی از روشهای دیگر که خار  از با

طرح ربوده شدن به جای دستگیری میباشد که پس از حبس و اعمال تلاوز توسط افراد ناشناس روزی  

جتد آنها پیدا میشود و یا با انبوهی از خطرات زجر آور و کشنده که عمال امکان ادامه هرنوع فعالیت 

که از چگونگی مورد آخر به جهت خار    مدنی و سیاسی از وی سلب شده باشد در منطقه ای رها میگردد 

 بودن از حیطه شغلی کامال بی اطالع هتت  و بخشی از شنیده ها میباشد   

پخش و ایلاد شرایط استعمال مواد مخدر و داروهای روانگردان و فراه  نمودن زمینه اعتیاد بازداشتیان  

ه انلام میرسد که توضیح آن شاید به  نیز توسط افراد با سابقه و البته ت ت نظارت غیر متتقی  ناظرید ب 

 چاپ چند جلد کتاب نیاز داشته باشد  

یکی دیگر از روشها آنتت که به ملروحان و صدمه دیدگان ناشی از شکنله های فیزیکی در زمان به  

اصطالح درمان در بهداری همزمان با تزریق متکد، آمشولی که موجب جلوگیری از دفع ارادی ادرار 

کنند که فقط پزشکان و متخصصید و گرفتار شدگان میتوانند شرایط درد و عذاب ناشی از  میشود تزریق می

اید مورد را وص  نمایند که زندانی در اید شرایط برای هر اقرار و اعتراا و همکاری به شرط درمان  

ای آثار و زدن سوند ادراری تتلی  خواهد شد بدون اینکه بداند بانی مشکل کیتت ضمد اینکه اید مورد دار

فیزیکی اعمال جراحت و شکنله نیتت و به عنوان بیماری و اختالل ناشی از استرس و ترس احتمالی  

 قلمداد میگردد 

استفاده از باتوم، بطری و بتیاری وسایل دیگر برای آزار جنتی، الزام به خوردن مدفوع و ادرار، ادرار 

    کردن روی زندانی، ضربات وحشیانه به دستگاه تناسلی و  

فقط قصد اید بود که مردم بدانند غالب  امکان افشای بتیاری از موارد در اید مختصر وجود ندارد 

شکنله ها و آسیبها و تلاوزات طوری طراحی و اجرا میشوند که زندانی هرگز ملریان و عامالن واقعی  

رد را کرد از آنها به  جنایت را نشناسد تا حتی اگرجرأت پذیرش به اصطالح آبروریزی و نقل و افشای موا

عنوان حوادث و پتت بودن ه  سلولیا و غیره و غیره در میان توهمات و ابهامات و فشارها و خاطرات 

 روحی دردناک یاد کند و از نظر روانی تا آخر عمر ت ت فشار و مواجه با پرسشهای بی پاسخ باشد  

سیدند به خاطر ترس حکومت از مشاهده  الزم به ذکر است بتیاری از زندانیان که ت ت شکنله به قتل ر

اجتاد و جراحات آنها و جلوگیری از افشای موارد و برگزاری مراس  و غیره همچنان در سردخانه هتتند  

یا اجتادی که به نوعی آش و الش شده بودند به صورت مخفیانه دفد شده اند  در حالیکه خانواده ها منتظر 

میباشند وجهت بازگشت سالمت یا ت ویل جتد تهدید به سکوت شده اند  مالقات و یا پیدا کردن اثری از آنها

 که البته احتماال پس از آرام شدن اوضاع ت ویل خواهند شد یا فقط شاید م ل دفد آنها اعالم گردد" 
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 جنایت مضاع   -1

اما آنچه در اسالمی امر تازه ای نبوده و نیتت تلاوز جنتی در زندانهای جمهوری ی متئله      

هشت اتفاب افتاد استفاده از تلاوز جنتی به عنوان یک ابزار چند هشتاد وماجراهای سال هزار و سیصد و 

 منظوره بود  

با معترضان بعد از موضوع کشتار معترضان در خیابان، که جدی ترید و خشد ترید شکل برخورد      

تلاوز جنتی به زندانیان و بازداشت  ه یهشتاد و هشت بود، متئلهزار و سیصد وسال  انتخابات به نتایج 

 شدگان، حاد ترید متئله ای بود که برای مدتی اذهان را درگیر خود کرد 

 حکومت اسالمیموضوع تلاوز جنتی به زندانیان ، از سالها پیش در دستور کار نیروهای اطالعات      

آن نوعا  به عنوان روشی برای  ترساندن زندانیان سیاسی استفاده می شد تا آنها را به  قرار داشت و از 

پذیرش آنچه از قبول آن سر باز می زدند، وادارد  برای نمونه هنگامی که سعید امامی و همتر و  

ان  همکارانش دستگیر شدند، فیلمی از بازجوئی همتر سعید امامی بر روی اینترنت قرار گرفت که بازجوی

خیلی راحت با تهدید به تلاوز جنتی ، آن زن را وادار به گفتد حرفهائی می کردند که روحش نیز از آن 

دوم خردادی ها، زمانی که م مد قوچانی در   افولخبر نداشت  و یا در سالهای خزان اصالحات و دوران 

کرد مبنی بر اینکه م مد  زندان اوید به سر می برد، اخبار متعددی از درون زندان اوید به بیرون درز

قوچانی تهدید شده است که در صورت عدم همکاری با بازجویان، به عنوان مهمان به بند زندانیان حبس 

 به عمل آید ویاه ابد فرستاده خواهد شد تا از او پذیرائی 

شتهای  بازدا به دنباللید حرا و حدیثهائی که هشتاد و هشت نیز یکی از اوهزار و سیصد ودر سال      

 فله ای و خیابانی جوانان، در جامعه گتترش یافت، موضوع تلاوز جنتی به بازداشت شدگان بود  اما اید 

بار تفاوت قضیه در آن بود که مأموران از اید حربه نه به عنوان یک تهدید برای باز کردن زبان زندانیان،  

بار تلاوز عمال  و بدون     در واقع ایدبلکه روشی برای تنبیه و ت قیر و خرد کردن آنان، استفاده کردند 

در واقع اگر تا اید زمان از تلاوز جنتی به عنوان   پرده پوشی و کتمان توسط مأموران صورت گرفت 

مقاومت در برابر بازجویان استفاده  ندانیان و بازداشتد آنان از ادامه یابزاری برای به زانو در آوردن ز

 :  دیده تعری  گردید مانند برای اید پ های متعددیشتاد و هشت کارکرد می شد؛ در سال ه

 شکنله  -

 اعتراا گرفتد  -

 شکتتد مقاومت زندانیان  -

 کتب لذت نامشروع  -

 بتتد دهان معترضان دستگیر شده -

 ترساندن معترضان دستگیر نشده -

 انتقام از مرعوب نشدن بازداشت شدگان -

 و غیره  



سیصد و هشتاد و  حکومت دینی ایران  در سال هزار وغیر انتانی ترید قتمت عملکرد مأموران      

از کهریزک  بویاه د آن د که در هیچ فرهنگی تعری  نشده است، تلاوز به جوانان است که موارد متع هشت 

 گزارش شده است  

یتت  تلاوز جنتی در شرایط  اما موضوع تلاوز جنتی به همید سادگی که در قالب دو کلمه می آید ن     

انتظار وبالتکلیفی، گاهی به عنوان  بردن فرد برای بازجوئی، گاهی به عنوان بردن  ه یبتیار ناجوانمردان 

فرد برای مالقات، و یا حتی به عنوان بردن فرد برای اعدام صورت می گرفته است  مورادی ه  گزارش  

انیان سابقه دار عمدتا  شرور و حتی افراد حبس ابدی  شده که بازداشت شدگان ک  سد و سالتر را به زند 

 واگذار کرده اند 

و باز ناجوانمردانه تر از اعمال تلاوز جنتی، رفتارهای پیش و پس از اید عمل شرم آور است  برای      

ه و پس از پایان  نمونه دختران را پیش از بردن به م ل تلاوز، با داروهای مخدر و م رک ت ریک کرد 

 قربانیان) اع  از دختر یا پتر. آمشولهای متکد قوی تزریق می شده است  ه ینیز به هم ماجرا

نختتید باری که ب ث تلاوز جنتی در تابتتان هشتاد و هشت مطرح شد زمانی بود که موضوع ترانه       

تکذیب و انکار   درکه جناح حاک  به شدت سعی موسوی به عنوان یک خبر تکاندهنده منتشر گردید  خبری 

 آن کرد 

ید یکی از رقبای  به یک دوئل رسانه ای ب جنتی به بازداشت شدگان،پس از آن اما ب ث تلاوز     

ذکر نیزبا انتخابات با حکومت بدل شد زمانی که اید نامزد انتخابات با اعالم موضوع تلاوز جنتی و 

 نمونه هائی از آن، حکومت را زیر سئوال برد  

اید دوئل رسانه ای تا به آنلا پیش رفت که علنا  جوانی به عنوان یکی از مصادیق تلاوز جنتی       

توسط مقامات ذیصالح به حرفهایش رسیدگی گردد  اما اید مقامات ذی صالح به سرعت معرفی گردید تا 

متئله را چنان چرخاندند که جوان بیچاره خود مته  شد و اگر به موقع از کشور فراری داده نمی شد معلوم  

اروپائی  بود یا مرده  اید جوان بعد از خرو  از کشور برای مدتی خوراک رسانه های می نبود اآلن زنده 

  لی زود به فراموشی سشرده شد گردید و سشس خی

و  هفرصت طلبان دو طرا قرار گرفت ه یسوء استفاد  ه یوز جنتی به همان مقدار که دستمایب ث تلا     

سال گذشته مصادیق عینی و واقعی یافت  مصادیقی که حاضر   چند ا شد، به همان اندازه ه  در طی نخ نم

سیاستمداران دنیا را. در جریان البته شدند با طرح آنچه بر آنها گذشته است، از طریق اینترنت دنیا را) ونه 

 ه است قرار دهند فتنمردی که در حق آنها رظل  و ناجوا 

رسمی و غیر رسمی جمهوری اسالمی، گفتد  در رابطه با موضوع تلاوز جنتی در بازداشتگاههای      

دستک  یکبار موضوع وقوع تلاوز از سوی یک نماینده ی مللس  چند نکته ضرورت دارد  نختت اینکه 

ماه  به عنوان فردی از درون نظام مورد تأیید قرار گرفته است)سایت خبری پارلمان نیوز، پنل  شهریور 

افراد مورد تلاوز قرار گرفته از زن و مرد و از   هزار وسیصد و هشتاد وهشت. نکته ی دوم اینکه

و موقعیت اجتماعی مختل    طیفهای سنی مختل )اگرچه بیشتر جوان. و نیز سطوح اجتماعی و ت صیالت 

وم اینکه زمانها و مکانهای اقدام به تلاوز جنتی ه  دارای تنوع بوده و برای مثال عالوه بر  بودند  وس 

اید کار شده است  انلام بادرت به در جاهای دیگر و حتی در خیابان نیز در داخل خودرو م ،بازداشتگاهها

تا ارتباط  استعمال ادواتی چون باتوم  م آن است که روش تلاوز جنتی ه  متفاوت بوده و ازنکته ی چهار 



خوردهای  جنتی انتان با انتان را در بر می گرفته است و آخرید نکته ه  اید است که در هیاهوی بر 

هشت مواردی از تلاوز اعالم شده  وهزار و سیصد و هشتاد  ماههای خرداد و تیر سالخیابانی و بویاه در 

است که یک نگاه منطقی به آن نشان می دهد که اینکار توسط عده ای فرصت طلب وابتته به نهادهای  

 ا دولت و حکومت انلام شده است قدرت یا حتی سودجویان غیر مرتبط ب 
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 ترانه موسوی  

ترانه موسوی  هشتاد و هشت هزار و سیصد و یکی از اولید مصادیق تلاوز جنتی به معترضان سال      

 بود ، که گزارش وی در مطلبی جداگانه ذکر شد 

در خیابان  وی در روز هفت  تیر ماه به طور خالصه ماجرای ترانه موسوی از اید قرار بود که      

متلد قبا به همراه تعدادی دیگر از مردم بازداشت شده و به بازداشتگاهی   شریعتی تهران در م دوده ی

 کتانی که پس از چند در همان حوالی منتقل گردید در اید م ل وی شماره های تماس خود را به تعدادی از 

 با خبر سازند  ساعت آزاد شدند داد تا خانواده ی او را از وضعیت وی 

خ  و رسمی  شترانه موسوی در آن روز نه آزاد شد و نه مانند سایر بازداشت شدگان به م لهای م     

ت ت  همچون اوید منتقل گردید  بلکه به مدت دو هفته در م لی که هنوز ه  هیچکس نمی داند کلاست 

 بازداشت و البته تلاوزهای وحشیانه و بی شمار قرار گرفت 

ترانه تماس گرفته و   یتت و یک  تیر ماه کتی با خانواده یپس از دو هفته بی خبری مطلق، در روز ب     

ر موفق به  واعالم کرد که او در بیمارستانی در کر  بتتری است  اما پیش از آنکه خانواده در م ل مذک

دیدن ترانه بشوند عده ای او را دوباره منتقل کردند و دوباره چند روز بی خبری پیش آمد تا اینکه در 

او در  ترانه موسوی خبر داد که جتد سوخته ی تت و چهارم تیرماه کتی به خانواده ینهایت در روز بی

 موسوی گفته شد که وی در نتیله ی ترانه  ت در همان تماس تلفنی به خانواده یاطراا قزوید پیدا شده اس

بی بندوباری جنتی دچار جراحت و خونریزی شدید رح  و مقعد شده و بخاطر همید عارضه به  

ده همچنید گفته شد که بخاطر پرهیز از بی آبروییهای بعدی ه   بیمارستان منتقل گردیده است  به اید خانوا

 شده بهتر است در مورد ماجرای دخترشان با هیچکس حرا نزنند که 

توسط وبتایتهای  ماجرای ترانه موسوی در اواخر تیر و اوایل مرداد هزار و سیصد و هشتاد و هشت      

سنگینی فاجعه خیلی   رسانه ای شد و در نتیله یت منتقد و مخال  دولت و نیز یکی از نامزدهای انتخابا 

زود واکنش حکومت را در شکل انکار به همراه آورد حکومت و دولت و مراجع وابتته به آنان در یک  

در اید کار توفیق بمباران رسانه ای کوشیدند که ماجرای ترانه موسوی را از اصل انکار کنند  و وقتی 

ادعا شده اصوال  وجود خارجی  توسل شده و اعالم کردند که ترانه موسوی تشابه اسمی م نیافتند به حربه ی

 ندارد و ترانه موسوی واقعی  یک کودک چند ساله و نیز یک خان  جوان متأهل ساکد کاناداست 

جدی یکی از  موضوع ترانه موسوی و تلاوز ناجوانمردانه و سشس قتل فلیع او علیرغ  پیگیری      

به تدریج و بدون رسیدن به یک  نیز رسانه های منتقد و مخال  حکومت، به دو دلیل نامزدهای انتخابات و 

روشد فروکش کرد  نختت اینکه بازوی رسانه ای حکومت و دولت بیشتر از طرا مقابل وقت و  نقطه ی

   نکردند خود گذاشتند و دیگر اینکه م ک  پای دروز خود ایتتاده و آنرا رها  و کار بر روی برنامه ی توان

موسوی ه  کتی پیگیر اید ماجرا نشد  که البته در اید زمینه نیز دالیل   مضاا بر اینکه از خانواده ی

منطقی برای عدم پیگیری متئله از جانب شاکی وجود داشت  که مهمترید دلیل آن نیز فشار و تهدید و 

 خطر جانی بود که آشکارا از طرا حکومت و دولت وارد می شد 



 شریفی ابراهی  

هشتاد و  هزار و سیصد ودومید مصداب بتیار مشخ  تلاوز جنتی در روزهای پر التهاب تابتتان       

عینی وجود تلاوز در  ه یکه حاضر شد به عنوان شاهد و نمونبود به نام ابراهی  شریفی  هشت، جوانی

زندانها، در هر مرجع صال ی  شهادت بدهد ابراهی  شریفی اولید کتی بود که بعد از مدتی کش و قوس و  

تأیید و تکذیب وجود تلاوز جنتی، حاضر شد آنرا علنی کند  وی به یکی از نامزدهای انتخابات مراجعه  

ابراهی   لاوز جنتی بود  توسط همید فرد کرد که با تشکیل گروهی در حال پیگیری موضوع و مصادیق ت

به عنوان صال ترید مرجع رسیدگی. معرفی شد تا ضمد رسیدگی به ادعایش  شریفی به دادگتتری)

از تا بر گشته و دادگتتری بنا دارد  شکایتش نیز پیگیری گردد  اما شریفی خیلی زود احتاس کرد که ورب

با کمک همان نامزد  او   برای همید کومت را دارد کردن کشور و حکه قصد بدنام بتازد او یک مته  

انتخابات از کشور گریخت و در جهان آزاد تالش کرد تا با بیان حقایق، دنیا را به کمک مردم ایران 

بکشاند  اما در نهایت دریافت که آنچه او آب می پنداشته سراب است و دنیا حاضر نیتت علیرغ  تمامی  

حفظ روابط با ایران را فدای چند صد جوان بی نام و نشان ایرانی کند که  شعارهای زیبایش، منافع خود در

جان یا مال یا ناموسشان را بر سر دفاع از تفکرشان باخته اند شرح آنچه بر ابراهی  شریفی گذشت، بارها  

 در لینک زیر می توان مشاهده کرد: انمونه های آنروسط خود او بیان شد که یکی از ت

http://www.youtube.com/watch?v=MjP2SKHrrsI  
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 ابراهی  مهتری 

شتاد وهشت است که در زار و سیصد وهابراهی  مهتری جوانی دیگر از خیل بازداشت شدگان سال ه     

 تتان اید سال در زمان بازداشت مورد تلاوز قرار گرفته است تاب

شتاد و  زارو سیصد و هآنگونه که در اظهارات خود ابراهی  مهتری می آید، وی در اواخر مرداد ماه ه     

ئی شده بود، در یک بعد از هشت پس از آنکه به احتمال زیاد توسط مأموران اطالعات به حد کافی شناسا

ت بود که اید  دستگیر و به مکان نامعلومی برده شد  وی مدت چهار روز در بازداش مرداد ماه ظهر

، خود پیام روشنی دارد مبنی بر اینکه قصد دستگیر کنندگان ابراهی  مهتری نه کتب  کوتاهی مدت بازداشت 

  انتخابات  برخورد با معترضان به نتیله یبه اجرای قوانید مربوط  اطالعات بوده و نه

سراسر به کتک و ف اشی و شکنله   ابراهی  مهتری به استناد گفته های خود اوکوتاه بازداشت مدت      

،  ان شکنله گر با استفاده از باتومگذشت  تا اینکه در یکی از همید وعده های کتک و شکنله، بازجو یا هم

 ابراهی  مهتری را مورد تلاوز قرار داد 

http://www.youtube.com/watch?v=80SxQbBztBE   

ابراهی  مهتری پس از بیرون آمدن از بازداشت، از ایران خار  شد و تالش کرد که جهانیان را از آنچه بر  

برای  سر جوانان ایران می آید آگاه کند  اما حتی در فرانته نیز آنطور که انتظار می رود امنیت جانی 

یران مورد دست ک  یکبار توسط عوامل حکومت اچرا که وی  شت ی مانند ابراهی  مهتری وجود نداافراد 

  سوء قصد قرار گرفت 
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 مری  صبری  

آنطور که از گفته های اید خان  بر می آید، مری  صبری خان  جوان بیتت و یک ساله ای بود که در      

هشتاد و هشت در مراس  چهل  ندا آقا سلطان در بهشت زهرا دستگیر شد  و سشس  هزار و سیصد و تابتتان 

وشیده بود، مورد در مدت دو هفته ای که در بازداشتگاه بود، چند بار توسط بازجویانی که صورتشان پ 

 تلاوز جنتی قرار گرفت 

تری از ایران خار  گردید و در  صبری سشس به طوز نامشخصی آزاد شده و باز به طرز مبه   یمر     

 خار  از کشور موضوع تلاوز را علنی کرد 

  تالش  از میان واکنشهائی که به حرفهای خان  صبری مطرح شد، دو مورد بیشتر به چش  آمد  نختت      

هشتاد و هشت، که پس از بگیرو سال جریان مقابل مردم در روزهای خونید دستی  تعدادی از افراد پائید

ببند خیابانی رو به اینترنت آورده و در آنلا ه  سعی در ایتتادن در برابر مردم را داشتند  اید افراد سعی 

 ای مری  صبری را انکار کنند کردند با پیدا کردن جزئیات خنده داری در حرفهای مطرح شده، اصل مدع

و دوم تالش یکی از نویتندگان اینترنتی که با کنار ه  قرار دادن قطعات معدودی از یک پازل بتیار       

پیچیده، تالش کرد تا ماجرای مری  صبری را به طائب )از افراد رده باالی بتیج. ارتباط بدهد  چیزی که  

 رح گردید و عده ای رد پای طائب را در آن ماجرا دیدند  در رابطه با ماجرای ترانه موسوی نیز مط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبرنگار جراید 

جدیدی از کهریزک به گوش می رسید، یکروز اعالم شد که  ه یدر روزهائی که هر روز خبر و شایع     

بازداشتگاه کهریزک با دستور متتقی  سید علی خامنه ای تعطیل گردیده است  دلیل اید تصمی  وی توسط  

کمتر مورد توجه قرار گرفته اعالم کرد که   افراد مختل  به اشکال گوناگون حدس زده شد  اما یک خبرح 

شرح اقدام به تلاوز  جنتی ،ی از زبان یکی از قربانیان تلاوز خامنه اخاذ شد که اید تصمی  پس از آن ات

 به بازداشت شدگان کهریزک را شنیده است 

کارش ارتباطات   ه یجراید که به واسط ه یاز خبرنگاران تقریبا  شناخته شد  بر اساس اید خبر، یکی     

با سختی بتیار با  ، از بازداشت در کهریزکته است، پس متعددی با مقامات متئول و سیاسی کشور داش

دفتر سید علی خامنه ای ارتباط برقرار کرده و ضمد بیان خبر بازداشت خود در کهریزک و بیان ضمنی  

 آنچه در آنلا می گذرد، برای آزادی خود درخواست کمک نموده است 

ت مل پس از ر کهریزک و در پی اید درخواست ، خبرنگار مذکور پس از حدود دو هفته بازداشت د      

شکنله ها وآزارهای بتیار، آزاد شده و از طریق همان ارتباطات خود در یکی از جلتات خصوصی  

افراد که نشتته   ه یفرد به صورت ایتتاده در کنار بقیدیدار خامنه ای حضور می یابد  در هنگام دیدار اید 

خواهد که بنشیند، وی اعالم ناتوانی از نشتتد   بوده اند، قرار می گیرد و هنگامی که خامنه ای از وی می

 کرده و می گوید که بخاطر تلاوز مکرر با باتوم به مقعدش  توان نشتتد ندارد 

اید خبرنگار عکاس که به جرم عکس گرفتد در خیابان بازداشت شده بود، یکی از نمونه های عینی و       

 گاهها بود اوز به بازداشت شدگان در بازداشتروشد تل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گزارش یک مأمور زندان 

در اوایل شهریور ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت گزارشی با عنوان یاداشت یک مأمور گمنام       

نامرسوم شیوع، از  مرکز  ه یر گردید که مدتی بعد به همان شیوزندان برای مدتی در فضای ملازی منتش

توجه رسانه و نیز پیگیری کنندگان اخبار خار  شد  اید گزارش به طور کلی به شیوه های غیر استاندارد 

برخورد با بازداشت شدگان، و به طور مشخ  تر به موضوع و مصادیق شکنله و نیز تلاوز جنتی  

 پرداخته بود 

 ب مصادیق و موارد تلاوز جنتی بود بدید شرح است: بخشی از اید گزارش که حاوی نکاتی در با     

ساله که سه شب ه  سلول عده ای اراذل و سابقه دار شده  19یک بارشخصا شاهد بودم نوجوانی حدود "

بود با التماس و گریه مرگ خود را میخواست و میگفت :" کاش هرگز آزاد نشوم و همینلا بمیرم که  

ها مد را دست به دست میگردانند و به وحشیانه ترید روشها مورد آبرویی برای  نمانده اید وحشیها شب

اگر ه  نمیدانتتید ترا به خدا حداقل از امشب دیگران را به اینلا  ؟تلاوز قرار میدهند یعنی شما نمیدانید 

نفرستید " پس از چند روز با فرستادن امثال اید نوجوان میان همقطاران خود موجبات نقل مطالب توسط  

او برای سایرید و تد دادن آنها به انواع اعترافات و همکاریها فراه  میشد  در مورد دختران نیز شرایط 

ابه و ه  متفاوت است  که ضمد حضور زنان با سابقه و بد رفتار درکنار دختران معصوم که  ه  مش

تاکنون جز آغوش خانواده خود را تلربه نکرده اند یا پس ازخوراندن داروهای روانگردان، ت ریک کننده 

ی زندان و در و خواب آور انتقال به مثال انفرادی یا برای بازجویی، مالقات خانواده ، وکیل یا مددکار

حقیقت تلاوز به آنها صورت میگیرد  در مورد دختران یکی از روشهای دیگر که خار  از بازداشتگاهها  

صورت میگیرد طرح ربوده شدن به جای دستگیری میباشد که پس از حبس و اعمال تلاوز توسط افراد 

کشنده که عمال امکان ادامه ناشناس روزی جتد آنها پیدا میشود و یا با انبوهی از خطرات زجر آور و 

    "هرنوع فعالیت مدنی و سیاسی از وی سلب شده باشد در منطقه ای رها میگردد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ویدئوی دلخراش 

اید ویدئو که به عنوان فیلمی از تعدادی جوان مورد تلاوز قرار گرفته، در یوتیوب منتشر گردید،      

هر کتی بر نمی آید  و مد شخصا  با وجود چند بار  ه یهد دهنده است که حتی دیدن آن از عآنقدر تکان

تالش هنوز نتوانتته ام آنرا تا به آخر تماشا کن  و در همان ابتدای ویدئو آنرا خاموش کرده ام  در نتیله  

هزار نمی دان  که اید ویدئو چقدر نکات قابل استناد به عنوان سندی از تلاوز به بازداشت شدگان تابتتان 

 هشتاد و هشت در خود دارد  و سیصد و 

http://www.youtube.com/watch?v=kBFIM7dTATA&feature=related 
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 اد و هشت در فضای ملازی منتشر شد هشت  عد از ماجراهای سالی که دو سال بویدئوی 

هشتاد و هشت، اولید سند صددرصد  و غیر هزار و سیصد وپس از گذشت حدود دو سال از فلایع سال     

قابل انکار از تلاوز جنتی در تابتتان هشتاد و هشت، در قالب یک ویدئوی نتبتا  طوالنی بر روی  

و  طور مشروح دختر جوان قربانی تلاوز تهیه شده است، بهیک یوتیوب قرار گرفت  اید ویدئو که توسط 

حقایق   پردازد ویکی از موارد تلاوز جنتی به بازداشت شدگان تابتتان هشتاد و هشت می  بیان به  مفصل

 تکاندهنده ای را بیان می دارد 

دارد  نختت اینکه خانمی که ماجرا   جنتیتلاوز ب اید ویدئو چند تفاوت با موارد قبلی مطرح شده دربا     

را شرح داده است، از داخل کشور اقدام به اید کار کرده و با اید عمل ، فرصت کوچکترید و کمترید  

دروز و یا ساختگی بودن ویدئو را از جناح مقابل مردم، سلب کرده است  ادعائی که اید   مبنی بر ادعا

گزارشاتی از اید دست  ه یجی را به دست داشتد در تهیای خارجناح با توسل به آن رسانه ها و دولته

مته  کرده و با اید ادعا کل ماجرا را زیر سئوال میبرد  کاری که در مورد افرادی مانند مری  صبری و  

 ابراهی  شریفی انلام گرفت 

یدئو انلام اید و ه ی که هیچ گونه کار حرفه ای در تهی  دومید تفاوت اید ویدئو با موارد دیگر آن است      

 و یک متکل  وحده ، کل ماجرا را به تصویر می کشد  ثابت، ه یید ساد بنشده و تنها یک دور 

احتاسات و حاالت روحی و جتمی منعکس شده در ویدئو نیز کامال  طبیعی و بدور از هرگونه تصنع       

ارد و هیچ گونه شعار و  است  ضمد اینکه  خان  راوی در اید فیل  تنها از ظلمی که بر او رفته شکایت د 

هیاهوئی بر له یا علیه کتی بیان نمی کند  شکایت اید خان  بتیار جانگداز و شرح ماجرایش نیز خیلی  

 تکان دهنده است 

 لینک فیل  مذکور در دو قتمت نتبتا  طوالنی در لینکهای زیر قابل مشاهده است: 

http://www.youtube.com/watch?v=4xYXK5Cda7Y 

 Kc&feature=related-http://www.youtube.com/watch?v=eqCwaPsy 
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 موارد مطرح شده در رسانه های بید المللی

 ساندی تایمز روزنامه ال  : 

از یکی از  ارسالی  در گزارش، در روز بیتت و دوم آگتت سال دو هزار و نه اید روزنامه      

گفتگو کرده و   مذکوررضا نام برد که با خبرنگار  از نوجوان پانزده ساله ای بنام، ایرانی خود خبرنگاران 

سخد گفته است  آزادی اش  ضمد بیان ماجرای تلاوز جنتی صورت گرفته، از وضعیت و احوال پس از

 و اینکه دیگر نمی خواهد زنده باشد 

و خواندن آن مو بر تد انتان سیخ می کند  مشروح اید   بودهارش بتیار تکاندهنده و هولناک اید گز     

 گزارش با جتتلوی اید عنوان در گوگل قابل مشاهده است:

Iranian boy who defied Tehran hardliners tells of prison rape ordeal  

 

 ایرانی  فراری ب: خبرنگار

فرصت طلبی که خود یکی از عوامل فریب جوانان ساده دل و کشاندن آنها به بازی قدرت به  خبرنگار     

هزار و  عنوان سیاهی لشکر یکی از طرفید دعوای قدرت طی سالیان اخیر بوده، در تاریخ دوم شهریور 

به م مهدی را منتشر کرد که هشت در وبالگش خبر خودکشی جوان هلده ساله ای  بنا وهشتاد سیصد و

تلاوز جنتی در کهریزک ، پس از آزادی دچار افتردگی شدید شده و چند بار اقدام به خودکشی  نبال د 

نموده که مورد آخر آن او را تا سر حد مرگ به خطر انداخته است  اید خبر توسط خواهر مهدی به  

 سایتهای خبری خار  از کشور اعالم شد  

 

 گاردید   ه یروزنامگزارش   : 

هشتاد و هشت،خبر تلاوزبه چند جوان  هزار و سیصد و در گزارشی در شهریور ماه دید روزنامه گار     

بازداشت شده در شیراز را منتشر کرد  اید جوانان در یکی از روزهای اعتراضات مردمی دستگیرشده و 

 توسط مأموران اطالعات مورد تلاوز قرار گرفتند 

نان روایت شده که طی دو یا سه روز به کرات مورد در اید گزارش مشخصا  ماجرای یکی از اید جوا     

ازداشت، اید  تلاوز قرار گرفته است  اید جوان در پاسخ اعتراضش به برخوردهای صورت گرفته در ب

  سشس وی تا چند روز مورد تلاوز "روتو ک  می کنی  روئی ولی اینلابچه پر "جواب را می شنود که:

اجباری  به عکس العمل دید وی گردیده و مأموران را منلر به خونریزی شوحشیانه ای قرار می گیرد که 

یگری به بیمارستان برده و در برابر اعتراض کادر  د موران وی را با مدارک پزشکی فرد می کند  مأوادار

از بیمارستان ،ایت ه  آن جوان را پیش از بهبودیپزشکی ه  مبادرت به تهدید و ارعاب می نمایند  و درنه

   می کنند خار

ز او خوششان می آید و تا چند روز در که ا گفته بودند چ پرده پوشی به اید جوان مأموران بدون هی     

 ند رد کسلول انفرادی به او تلاوز  



 

 ح:حمله به رهگذران

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



یکی از رفتارهای ناشی از خش  شدید وبدور از تعقل مدیریتی که در سال هزار و سیصد و هشتاد و       

در خیابانهای تهران و سایر شهرهای کشور رخ از سوی نیروهای وابتته  به دولت و حکومت هشت 

برخورد سرکوبگرانه  داد،حمله به مردم رهگذر در خیابانها و م لهایی بود که اعتراضات خیابانی مردم و 

  با آنان صورت می گرفت 

در اید حمالت وحشیانه و کور فرض نیروهای سرکوب کننده اید بود که هر کتی در آن مقطع زمانی       

و با استناد به همید فرض احمقانه هر  خاص از آن م ل مشخ  گذر می کند یک معترض یا مخال  است 

گرفت برخوردهایی که برای آن هیچ معیار و م دوده و  نوع برخورد فیزیکی با رهگذران صورت می 

 استانداردی تعری  نشده بود و هر کتی را از هر سد و جنتی در برمی گرفت 

در که حتی منتهی به مرگ تعدادی از رهگذران نیز شد، اید برخوردهای وحشیانه نمونه های      

 گزارشها و تصاویر بتیاری از آن سالها ثبت شده است  

 

 



 

 

 

 



ماجرای ندا مأموران ثبت گردید،  انه یرگد گونه رفتار سرکوباز ایمواردی که گزارش عینی از جمله      

فاطمه سمتارپور و  ،رئیتی نلفی  م مود حمید حتید بیگ ، امیر جوادی فر، عباس دیتناد،  آقا سلطان،

 پرداخته شد  که در فصل پیش به آنانبود تعداد زیادی از کشته های خیابانی 

مرداد ماه سال هزار و در له به رهگذران خیابانی، دیگر از گزارشهای موجود در باب حمی نمونه      

وبالگ معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در دولت خاتمی و روحانی  سیصد و هشتاد و هشت در 

(greenebtekar.persianblog. سوابق مکتوب  کلیه ی  تشر شد  هر چند که اید پتت به عالوه یمن

بعدها به طور کل از وبالگ اید خان  حذا و سکان  ،مربوط به سالهای پیش از هزار و سیصد و نود و سه 

 ری سشرده شد آن نیز به دست کس دیگ

خبر ز جوان فلج و قطع نخاعی بنام امید عزیزی در اید پتت وبالگی خان  ابتکار از ماجرای بازدید ا     

به هنگام عبور از میدان آزادی مورد حمله  ماه سال هشتاد و هشت داد که در روز بیتت و پنل  خرداد 

به صورت او شلیک شده  شدید باتوم ، وارد کردن ضربات متعدد و لباس شخصیها  قرار گرفته و پس از 

 قطع نخاع شد   ک گلوله به سر و صورتش دچار ضایعه یبر اثر شلی امید است 

، اشاره ای بتیار گذرا ه  به زدن تیر خالص به ملروحان حوادث  در همید گزارش ماجرای امید      

 خیابانی سال هشتاد و هشت شده است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سومفصل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 کشته های سال هزار و سیصد و هشتاد و نه  –ال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گودرزی، کیوان  -

رشته ریاضی دانشگاه  1۳۸5 سال ورودی اهل گیالنغرب کرمانشاه،دانشلوی  کیوان گودرزی،      

 قتل رسید  طرز مشکوکی به ، به 1۳۸9فروردید  29دوشنبه  در روز ایرانشهر

 

کیوان گودرزی از دانشلویان فعال سیاسی دانشگاه ایرانشهر بود و در انتخابات سال هزار و      

و از  سیصد و هشتاد و هشت در تمامی مراحل پیش و پس از رأی گیری حضور و نقش فعالی داشت 

رانشهر بارها او را متئله باعث شد که اطالعات ای  همید فعاالن ستاد انتخاباتی میرحتید موسوی بود 

احضار کرده و مورد بازجوئی و نیز اذیت و آزار قرار دهد تا آنلا که او بارها از اید وضعیت نالیده 

 و حتی از خانواده اش در خواست کرد که موافقت کنند تا او ایرانشهر و دانشگاه را ترک کند 

با این ال نه کیوان دانشگاه را ترک کرده و نه اطالعات شهرستان دست از پیگیری مدام و متتمر       

چند روز از بازگشائی دانشگاهها   به آنلا رسید که به فاصله ی او برداشت  و در نهایت کارکارهای 

دانشگاه پیدا  . یکروز جتد تقریبا  متالشی شده ی کیوان در گوشه ای از م وطه ی1۳۸5در سال نو) 

 شد 

کش  جتد دانشلوی دانشگاه واکنشهای مختل  و متناقد نشان دادند   متئوالن نتبت به متئله ی     

آنها ابتدا جتد را متعلق به یک کارگر برقکار دانتتند  اما دانشلویان جتد کیوان گودرزی را شناسائی 

خودکشی کرده است  و اید حرا در  کردند  در اید مرحله متئوالن اعالم کردند که کیوان گودرزی

حالی زده شد که جتد کیوان به هر چیزی شباهت داشت بلز جتد فردی که خودکشی کرده باشد  جتد  

مضاا  کیوان در شرایطی پیدا شد که سر و صورت او به شدت ضربه دیده و تقریبا  متالشی شده بود 

گی و شکتتگی و نیز سوختگی قابل  بر اینکه در تمامی قتمتهای بدن او آثار کبودی و ضرب دید 

   مشاهده بود 

 

 

 

 



 سودبخش عبدالرضا  -

عبدالرضا سودبخش پزشک متخص  بیماریهای عفونی  در شهریور ماه هزار و سیصد وهشتاد       

 پرونده های کهریزک داشته است  د که وی اطالعات زیادی درباره یو نه ترور شد  گفته می ش

 

عبدالرضا سودبخش پزشک متخص  بیماریهای عفونی و استاد دانشگاه ، در روز سی ام        

یکروز پیش از اینکه کشور را  ترک کند در مقابل  ، شهریور ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و نه

بود و با کوله بار  1۳2۸مطبش در بلوار کشاورز به ضرب گلوله کشته شد  وی متولد انزلی در سال 

ت سال تلربه دریافته بود که خطری او را تهدید می کند  و از اینرو قصد داشت کشور را ترک  شص

 کند  اما شب قبل از سفر با شلیک گلوله ای جان باخت 

دکتر عبدالرضا سودبخش پزشک متخص  بیماریهای عفونی، در مدتی که به کهریزک آمد و شد      

ای عفونی زندانیان بدست آورده بود  از همینرو هنگامی داشت اطالعات زیادی در رابطه با بیماریه

که از او خواسته شد علت مرگ کتانی را که در کهریزک بر اثر شکنله و بی توجهی کشته شدند، 

در نتیله ت ت فشار زیادی قرار گرفت تا آنلا که  از انلام اینکار سرباز زد   و  مننایت اعالم کند،

 قصد خرو  از کشور را کرد 

خرو  از کشور را برای سی و یک  شهریور ماه برنامه ریزی کرده بود   دکتر سودبخش برنامه ی     

 اما شب قبل از آن در سی ام شهریور ماه در مقابل مطبش کشته شد 

پور اندر جانی، تنها شاهد متایل پزشکی مربوط به  رامید دکتر سودبخش پس از پزشک وظیفه      

  مرگش اطالعات زیادی در رابطه با کهریزک مدفون شد قربانیان کهریزک بود و با 

  

 

 

 

 

 



 کاظمی ، جعفر  -

همان  ه یت در سالیان قبل بود که در دنبالجعفر کاظمی یکی از فریب خوردگان بازیهای قدر     

هشتاد هزارو سیصد ودر سال سشس هشتاد و هشت دستگیرو هزار و سیصد و در سال  ی قدیمی،بازیها 

 گردید و نه اعدام 

 

،در سنید جوانی ت ت تأثیر فضای به شدت سیاسی دهه های پنلاه  چهل و شش ساله جعفر کاظمی      

و شصت ایران ، طرفدار سازمان ملاهدید خلق ایران شد که در آن سالها یکی از شناخته ترید و  

لها داشتد  اید سازمان در آن ساهای ویاگی ازم بوبترید جنبشهای مخال  شاه به شمار می رفت  

 ضریب بتیار باالئی از سواد و معلومات نزد هوادارانش بود  

پنلاه و هفت، سرکردگان سازمان ملاهدید ه  به دیگر هزار و سیصد وبا پیروزی انقالب سال      

مدعیان قدرت پیوسته  و سه  خود را طلب کردند واز اید زمان به یکباره تبدیل به دشمد شدند  اید  

صت و یک تبدیل شاز سال ، و شصت تبدیل به جنگ رویاروی هزار و سیصد وال جبهه گیری از س

به کشت و کشتار گردید  که البته در اید برهه نیز مانند تمامی مقاطع دیگر، نیروهای سطح پائید و  

   سران دو طرا شلیک  ه ی ل  دو گروه متخاص  ، سیبل و هدا شدند برای گلوله هائی که از اس ه یبدن

 می شد  

زندانی شدن تعداد و ، با فرار سران آنها از کشور حکومت درگیری های خیابانی ملاهدید و       

زیادی از طرفداران ملاهدید ، به پایان رسید  یکی از اید طرفداران سطح پائید جعفر کاظمی بود که  

 در سال شصت به زندان افتاد  

زندان خود را می گذراند که  ه ید دوریطرفداران ملاهد د زیادی از جعفر کاظمی به همراه تعدا     

سران نادان اید سازمان با تکیه بر قدرت خیالی خود و وعده های واهی تعدادی از دشمنان ایران ،  

 کشورورودی  ه ی  اما در همان دروازایران را فتح کنند ، با استفاده از نیروی نظامی تا  تصمی  گرفتند 

ت و ختارات بتیار شدید به آغوش دشمد شماره یک مردم ایران برگشتند  فلج شده و با ت مل تلفا

سطح پایید و دربندی دادند که  ه یبدن، تاریخ ه یرا اید بار ه  مثل همیشآنان تاوان اید حماقت آشکار 

 مانند مرز همیشه سر بریده می شوند  خواه در عروسی باشد در عزا 

اعدام  سشرده شدن   ه یهدید تنها فروغی که داشت به جوخ اسازمان مل"فروز جاویدان "عملیات      

هزاران طرفداری بود که برخی از آنان حتی روزهای آخر م کومیت خودرا می گذراندند و با آزادی 



تنها چند روز فاصله داشتند  و یا افرادی که حتی به تازگی آزاد شده و بعد از سالها آوارگی و مشقت به 

 گشته بودند  خانه و خانواده شان باز

شصت و هفت تعداد انگشت شماری از طرفداران زندانی   هزار و سیصد و از اید مو  اعدام سال     

سازمان جان سال  به در بردند که یکی از آنها جعفر کاظمی بود  و همید موضوع نشان می دهد که 

  با اید حال جعفر کاظمی  حتی در همان زمان ه  اتهام او آنقدر جدی نبود که بتوان او را از میان برد 

شصت ونه از زندان آزاد شد  هرچند که هزار و سیصد وو در سال  هدو سال دیگر ه  در زندان ماند 

 بعدها ثابت شد افرادی مانند جعفر کاظمی حتی اگر آزاد ه  بشوند اعدامی بالقوه به شمار می روند  

آغاز کرد و حتی توانتت در دانشگاه امیر جعفر کاظمی پس از آزادی از زندان زندگی جدیدی را      

کبیر شغلی گرفته و مشغول به کار گردد  با اید حال گذر زمان نشان داد که کتی که از یک بار اشتباه  

 از تکرار اشتباهش باز نمی دارد  را بلز مرگ او  زینگیرد هیچ چ خود درس

ان گمان می کرد نشده بود و همچنجعفر کاظمی با اینکه یکبار از مرگ گریخته بود اما آگاه      

مرگ ساخته است می تواند   ه یو هزاران دوست بی گناه او را طعمشصت او  ه یسازمانی که در ده

نیز  ش  نلات بخش باشد  غافل از اینکه اید سازمان در اید زمان حتی دیگر قادر به نلات دادن خود 

 نمی باشد 

هشتاد شاهد   ه یبار خود و دوستانش، در سالهای دهمرگ  ه یجعفر کاظمی با فراموش کردن تلرب     

پیوستد فرزندش به سازمان ملاهدید شد  حتی او پا را از اید ه  فراتر گذارده و در سال هشتاد و  

رفت و گمان کرد  ملاهدید سازمان  دیدن فرزندش در قرارگاه نظامیهشت طی سفری به عراب به 

ما گمانش غلط بود و همید  او را در اید سفر رصد نکند  ااطالعات ایران آنقدر کارهای مه  دارد که 

 آغاز سفر پایان زندگی او شد   ه یسفر نقط

هشتاد و هشت به همراه هزار و سیصد وجعفر کاظمی پس از بازگشت از عراب در بهار سال      

کی از سایر مردم در تب و تاب دعوای انتخابات گرفتار شده و گول آنرا خورد  سشس بعد از آنکه ی

طرفید بازی از دیگری رو دست خورد و مردم ساده را برای پس گرفتد سه  خود به خیابانها کشید، 

جعفر کاظمی ه  به همراه مردم خوش باور کشور به خیابانها رفت و همراه مردم شعار داد و البته  

مدت بته در تمام ساده دالنه برای سران سازمان ملاهدید ه  در تهران هورا و فریاد کشید  و باز ال

بر می داشت  و با هر قدمی که  قرار داشت حکومت اطالعات نیروهای اید ت رکات زیر رصد انلام 

 خود را به مرگ نزدیک تر می کرد 

در نهایت در روز بیتت و هفت  شهریور ماه جعفر کاظمی در یک تظاهرات خیابانی دستگیر و       

گرفت  وی در دادگاه به جرم سفر به عراب و دیدار از مقر حرکتش به سوی مرگ سرعت و شدت 

ملاهیدن به اعدام م کوم گردید  در واقع بیتت سال بعد از بار نختت که او از یک قدمی مرگ 

گریخته بود حک  مرگش که به مدت بیتت و یکتال به صورت معلق در هوا همه جا با او می چرخید، 

 د دوباره جان گرفته و بر سرش فرود آم

هزار و سیصد  حک  اعدام جعفر کاظمی پس از کش وقوسی نتبتا  طوالنی در چهارم بهمد ماه سال      

 هشتاد و نه به اجرا در آمد و



هزار و  جالب و عبرت انگیز تاریخی در زندگی جعفر کاظمی آن بود که وی در سال  ه ینکت     

زار و سیصد یش انتخابات سال هنماحضور سه تد از بازیگران  ه یشصت و هفت در دورسیصد و

تا یک قدمی مرگ رفت و برگشت  و سشس در سال هشتاد ؛ در رأس هرم قدرت  شتاد و هشت وه

 وهشت به هواداری از دو تد از همان سه تد به خیابان رفت و جانش را بر سر اید کار گذاشت 

تکید دهنده و مه  بود که حتی  کاظمی آنقدر برای تصمی  گیرندگان تجعفر به دلیل نامعلومی کشتد      

خبر و زمان اعدام او را به وکیلش نیز اعالم نکردند چه رسد به خانواده اش که به روال همیشه روزی 

د که جعفر کاظمی  از سایر زندانیان شنیدن داخل کابید مالقات  در ای مالقات به زندان رفته بودند که بر

 ه  با مخالفان خود نکرد  ضا پهلوی و ساواک که حتی م مدر اید رفتاری است  اعدام شده است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حا  آقایی ، م مد علی  -

ش را بر سر امیال خوی دگی از هموطنان ساده دلی بود که تمام زندیگرم مد علی حا  آقائی یکی       

 ن راه باخت  او در نهایت نیز جان خود را در همدیگران تباه کرد 

 

ساله ساعت ساز، هوادار و عضو سابق ملاهدید خلق در  شصت و دوم مد علی حا  آقائی      

حالیکه بیتت سال پیش از یک قدمی مرگ گریخته و پنج سال از عمرش را در زندان هدر داده بود، 

نده به عراب روی اسب باز یبعد از مدتها زندگی بی دردسر، دوباره راه اشتباه را پیمود و طی سفر

 اید قمار از قبل معلوم بود   ه یندی کرد در حالیکه نتیلشرط ب

درعراب گذراند و به  هشتاد و هشت راهزار و سیصد وسال ماه م مد علی حا  آقائی فروردید      

ان ای مختل  ) شفاهی و مکتوب.جوگیر شدن خود را نشان داد و سشس ت ت تأثیر شرایط بد ملاهدید  

 برگشت در عراب، به ایران 

هشتاد و هشت حضور داشت و در بیتت و هشت   هزارو سیصد و سال وی در اعتراضات خیابانی      

 در یکی از همید تلمعات خیابانی دستگیر شد آنتال  ماه شهریور 

لق و نیز فعالیت خیابانی  حا  آقائی در دادگاه به جرم سفر به عراب و دیدار از پایگاه ملاهدید خ     

به اعدام م کوم گردید و اید حک  پس از کس و قوسی نتبتا  طوالنی در چهارم بهمد   ت،حکومعلیه 

هواداری البته و ، هشتاد و نه ، به اجرا در آمد تا وی جان خود را بر سر ناآگاهی ماه هزار و سیصد و

 از کتانی که طبل رسوائیشان مدتهاست که زده شده از دست بدهد 

 

م مد علی حا  آقائی تنها به دلیل حمایت و وابتتگی فکری به   به نظر می رسد حک  مرگ     

سازمان ملاهدید خلق صادر شد چرا که سایر جرای  وی هیچ یک به تنهائی موجب صدور حک  اعدام 

م مد ، دادگاه که برای سایر افرادی که با همان جرای  م اکمه گردیدند نشد  در اید صورت باید گفت 



ساله را تنها به جرم هواداری و وابتتگی فکری به یک گروه مخال  و   علی حا  آقائی شصت و دو

 حتی برانداز متتوجب مرگ دانتته است که در هیچ قانون و منطقی پذیرفتنی نمی باشد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ارکان، آرش  -

آرش ارکان جوان بیتت و شش ساله فوب لیتانس مدیریت صنعتی به جرم کمک به یک نوجوان      

ت ت تعقیب مأموران انتظامی، پس از ضرب و شت  شدید و زیاد، دستگیر و مدت سه ماه در بی خبری  

ه مطلق بازداشت بود  بعد از سه ماه نیز آرش به مدت نه ماه دیگر در بازداشت موقت بود تا اینک

 باالخره حک  زندان او تازه صادر شد 

 

بازداشت شد و یکتال  هزار و سیصد و هشتاد و هشت سال ماه آبان  سیزده آرش ارکان در روز       

تهران  به دلیل بیماری کلیوی در بیمارستان بقیه هللا هزار و سیصد و هشتاد ونه ماه بعد در نه  بهمد 

 .جان باخت 

آرش ارکان در مدت پانزده ماه بازداشت، تنها به مدت چند روز به مرخصی کوتاه آمد و زمانی که       

 .وضعیت جتمی او ب رانی شد، در زندان بود 

ئوالن زندان« بوده  ، پدر او گفت که مرگ فرزندش به خاطر »بی توجهی متآرشاز مرگ  پس     

  .است 

  

 

 

 

 

 



 ژاله ، صانع   -

هنرهای نمایشی دانشگاه تهران بود  اهل پاوه دانشلوی بیتت و شش ساله ی رشته ی صانع ژاله      

 متتقی  کشته شد  هزار وسیصد و هشتاد و نه با گلوله یکه در روز بیتت و پنج بهمد ماه 

 

صانع ژاله از طرفداران جریان مخال  دولت و حکومت بود که در انتخابات سال هزار و سیصد      

و هشتاد و هشت ، ه  در شکل عضویت و فعالیت در ستادهای انتخاباتی و ه  در اعتراضات مدنی  

 پس از انتخابات شرکت داشت 

فراد درگیر در انتخابات هشتاد و  وی یکی از هزاران مردم معترضی بود که به دعوت دو تد از ا     

 هشت، در روز بیتت و پنل  بهمد ماه در تهران به خیابان آمد  

در اعتراضات روز بیتت و   کشور یکی از دو کشته ی تهران  و یکی از سه کشته یژاله صانع      

  پنل  بهمد ماه است 

رسانه ای آنان اقدام به چتباندن  پس از انتشار خبر کشته شدن صانع، جریان دولتی و بویاه بازوی      

ژاله پس از   به استناد کارت بتیلی که به گفته ی خانواده ی  او به تفکرات جناحی خود کردند آنان

کشته شدن او و با وساطت یکی از نزدیکان صانع که در نهادهای امنیتی عضویت داشت تهیه شده 

ده است  حتی اید ابتذال تا به آنلا پیش بود؛ مدعی شدند که صانع دانشلوی بتیلی طرفدار حکومت بو

رفت که حتید شریعتمداری یکی از سران بازوی رسانه ای دولت و حکومت، صانع ژاله را یک  

نیروی نفوذی در میان مخالفان حکومت خواند و شأن دانشلوی کشته شده را تا حد یک خبرچید  

 امنیتی پائید آورد  

 



جناح   نهایت و علیرغ  تالشهای همه جانبه یژاله ، در  ی با پیگیری و عقب ننشتتد خانواده     

حکومت و دولت، دیگر کتی باور نکرد که صانع ژاله یک بتیلی وابتته به حکومت بوده و توسط  

 مخالفان حکومت کشته شده است 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مختاری، م مد   -

دانشگاه شاهرود در روز بیتت و پنل  بهمد  مهندسی ساله  دانشلوی بیتت و دوم مد مختاری      

 گلوله ای که پیشانی او را نشانه رفته بود کشته شد  هزار وسیصد و هشتاد و نه به وسیله یماه 

 

م مد مختاری یکی از جوانانی بود که ت ت تأثیر تبلیغات شدید حکومت، بازی انتخاباتی سال      

و از روز اول خیلی جدی وارد ماجرای  حمایت از یکی هزار و سیصد و هشتاد و هشت را باور کرده 

از طرفهای اید بازی شد و پس از پایان مشکوک خیمه شب بازی انتخابات ،همچون بتیاری از  

همفکرانش برای اعتراض به تقلب صورت گرفته و احیای رأی خود به خیابان رفت و فریاد اعتراض 

 سر داد 

انتخابات در روز بیتت و پنل  بهمد ماه هزار و سیصد و   یکتال و نی  پس از پایان مشکوک     

هشتاد و نه ، م مد مختاری به همراه هزاران معترض دیگر در پاسخ به دعوت یکی از طرفهای دعوا  

ر میان جمعیت به خیابانهای تهران رفت تا اعتراض مکرر خود را تکرار کند  اما در روز روشد و د 

 مأموران حکومت قرار گرفت  پیشانی اش هدا گلوله ی

بدن تیر خورده و نیمه جان م مد مختاری در اقدامی مشکوک توسط وانتی از خیابان جمع و به       

بیمارستانی در نزدیکی م ل گلوله خوردن منتقل شد  اما نه اید انتقال مشکوک و نه نوع خدمات 

ورده نداشت  در نتیله قبل از از کمک کردن به م مد تیر خ  یرسانی در بیمارستان هیچیک نشان 

 هرگونه اقدام پزشکی مفید و مؤثر، م مد مختاری در بیمارستان جان باخت  

او توسط حکومت و دولت گردید  م مد مختاری و نیز مانع از مصادره یآنچه باعث شهرت      

از سوی   آنچه فعالیت وی در دنیای ملازی و فیتبوک بود  امری که راه را بر هرگونه اقدام شبیه 

صانع ژاله انلام شده بود، بتت همچنید برادر م مد نیز در فضای ملازی   حکومت و دولت درباره ی

زنده نگه داشتد نام برادرش و جلوگیری از فراموش شدن خون او  راستای فعالیت زیادی را در 

 صورت داد 



لت خانواده اش شتتشو  ون دخاوبا حضور مأموران اطالعات بد  یت ت تدابیر امنیت م مد مختاری      

دویتت وچهل و نه بهشت زهرا در قبری ی در قطعه تدفید گردیده و به همان شکل امنیتی آماده ی و 

 دو نفره که قبال  در قتمت زیرید آن دوست صمیمی او دفد گردیده بود به خاک سشرده شد 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نور م مدی، حامد   -

حامد نور م مدی دانشلوی خرم آبادی دانشگاه شیراز ،در ماجرای اعتراضات خیابانی به کشته       

شدن م مد مختاری و صانع ژاله، در روز اول اسفند ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و نه در شیراز 

 به طرز مشکوکی کشته شد  

 

در روز بیتت و پنل  بهمد ماه،   به دنبال کشته شدن دو دانشلو در گردهمائی مردم تهران      

ز اول اسفند ماه اعتراضات خیابانی در شهرهای مختل  به صورت پراکنده برگزار شد  در رو

دانشگاه شیراز با حضور مردم و دانشلویان معترض دچار ازدحام زیادی بود و   خیابانهای م دوده ی

فدار دولت و حکومت جریان  درگیری میان معترضان و نیروهای رسمی و غیر رسمی وابتته و طر

 داشت 

در چنید وضعیتی حامد نورم مدی در شرایطی مبه  و البته مشکوک، از روی پل روگذر حد       

شیراز کشیده شهرخشک  از به خیابانی که در بتتر رودخانه یفاصل میدان نمازی و میدان عل  شیر

 و پس از برخورد با خودروهای عبوری کشته شد  شده پرتاب شده 

 



موضوع کشته شدن حامد نور م مدی و شکل آن از همان ابتدا به موضوع تناقد گوئی حکومت       

و دولت تبدیل شد  رسانه ها و طرفداران دولت ابتدا سعی کردند کشته شدن حامد را یک تصادا عادی  

و را به پای  خیابانی تلقی کنند  بعد با تالش برای وصل کردن حامد نور م مدی به بتیج، کوشیدند قتل ا

مخالفان حکومت و دولت بگذارند  آنان در اید راه حتی پدر حامد را نیز وارد ماجرا کرده و از او 

مصاحبه ای منتشر کردند مبنی بر اینکه حامد بتیلی طرفدار دولت بوده و خانواده اش به هیچ وجه  

 کشته شدن او را کار وابتتگان دولت و حکومت نمی دانند 

تالشها در حالی بود که حراست دانشگاه و نیز نیروهای اطالعات به شدت دانشلویان   اید همه ی     

و بویاه اطرافیان حامد نور م مدی)اع  از همرشته ها و ه  خوابگاهیها. را برای متکوت نگه داشتد 

با  اخبار مربوط به او ت ت فشار قرار دادند تا آنلا که حتی مراس  بزرگداشت حامد در ملتمع دانشگاه 

 تهدید و فشار و برخورد فیزیکی حراست دانشگاه لغو گردید 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رمضانی ، بهنود   -

بهنود رمضانی جوان نوزده ساله دانشلوئی بود که در شب چهارشنبه سوری سال هزار و سیصد      

  و هشتاد و نه بر اثر ضربات باتوم مأموران نیروی انتظامی کشته شد 

حکومت اسالمی ایران از سالیان آغاز حیات خود با برپائی مراس  چهارشنبه سوری به عنوان یکی       

ایرانی مشکل داشت  و هرگونه تالشی را برای ک  اثر و حتی بی اثر کردن اید سنت   از نمادهای سنتی 

وسایر سند و مراس  ایرانی به کار می بتت تا شاید بتواند آنها را که به گمان خود رقیب سند و شعائر  

 تضعی  کند  خود خوانده دید اسالم می دانتت در برابر اید رقیب 

مراس  چهارشنبه سوری به نوعی  ساله برپائی لهای آغازید حیات حکومت اسالمی ،هراز همان سا     

تقابل میان جوانان عالقمند به سند ایرانی و حکومت وابتته به سند اسالمی تبدیل می شد   عرصه ی

 نهایی بودند   همیشه مردم و بویاه جوانان بازنده یکه البته در اید تقابل نابرابر 

ن  پس از وقایع ناروای سال هزار و سیصد وهشتاد و هشت نیز که مردم از هر فرصتی برای نشا     

نی توسط جناحی خاص از همان  دموکراسی نیمبند حکومت دی دادن اعتراض خود نتبت به مصادره ی 

مراس  چهارشنبه سوری فرصتی خاص شد تا مردم و بویاه جوانان با  حکومت،استفاده می کردند؛

نیامدن در برابر فشارهای حکومتی مبنی بر حذا یا کمرنگ کردن آتش بازی و سایر رسوم اید  کوتاه 

 روز، کمی از بار ناراحتی درونی خود بخاطر اج اا آشکار درانتخابات هشتاد و هشت بکاهند  

با چنید پیش زمینه ای و پس از فشارهای مضاع  و ترور خیابانی واض ی که حکومت در بیتت       

ل  بهمد ماه انلام داد، چهارشنبه سوری سال هزار و سیصد و هشتاد ونه فرصتی دوباره برای و پن 

 معترضان و میدانی تازه برای رویارویی حکومت با مردم معترض ایلاد کرد 

ند ماه هزار و  شامگاه سه شنبه بیتت و چهارم اسفدر چنید فضائی و با چنید زمینه ای بود که در      

هنگامی که مردم و بویاه جوانان نارمک مانند سایر هموطنان در حال برگزاری  و نهسیصد و هشتاد 

آتش بازی و سایر مراس  چهارشنبه سوری بودند مورد هلوم مأموران نیروی انتظامی قرار  

گرفتند مأمورانی که باورشان شده بود برای انلام وظیفه حتی موظفند بدون دلیل و تنها به دستور  

 م را به جرم برپایی رسوم و سنتهایشان مورد ضرب و شت  قرار دهند مافوب خود مرد 

در اید شب بهنود رمضانی دانشلوی سال اول مهندسی مکانیک دانشگاه نوشیروانی بابل هنگام       

بازگشت به خانه مورد هلوم مأموران نیروی انتظامی قرار گرفته و زیر ضربات شدید و بی امان 

و اید ضربات و کتکها آنقدر ادامه یافت که بهنود رمضانی بی هوش و بی جان  باتوم آنان گرفتار شد  

  اخت جتد بهنود روز بعد به سردخانه ی به بیمارستان الغدیر منتقل شد و در همان بیمارستان  نیزجان ب

 کهریزک منتقل و دو روز بعد به خانواده اش ت ویل داده شد 

ه با جت  سخت به سر بهنود رمضانی اشاره شده است  در گزارش پزشکی قانونی به اصابت ضرب     

 و اید علیرغ  ادعایتت که می گوید بهنود رمضانی بر اثر انفلار مواد م ترقه درگذشته است 



 

بهنود رمضانی به دست مأمورانی کشته شد که وظیفه شان تأمید امنیت جانی شهروندانی همچون       

ن زمان و نه هیچ وقت زیر بار اید خون به ناحق ریخته شده اوست  با اید حال نیروی انتظامی نه آ 

 نرفت 

غ  انگیز ماجرای بهنود رمضانی آنلا بود که حتی برخی رسانه های به اصطالح منتقد  نکته ی     

دولت نیز زیر بار کشته شدن او به دست نیروی انتظامی نرفته و در خبرهای خود مرگ بهنود  

 واد آتش بازی چهارشنبه سوری اعالم کردند * رمضانی را ناشی از انفلار م

در روستای قراخیل   ند ماه هزار و سیصد و هشتاد و نهبهنود رمضانی در روز بیتت و هفت  اسف     

 از توابع قائمشهر مازندران به خاک سشرده شد 

    *http://aftabnews.ir/vdcawen6i49nu61.k5k4.html   
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 کشته های سال هزار و سیصد و نود  –ال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 باقریان نااد فرد، فاطمه -

دانشگاه عل  و صنعت تهران، دو سال پس   ساله ینااد فرد دانشلوی بیتت و هشت فاطمه باقریان       

 از وقایع انتخاباتی سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت، به طرزی مشکوک به قتل رسید 

 

فاطمه باقریان نااد فرزند یکی از نمایندگان اصالح طلب استان فارس در دوره های سوم و شش        

جریانات اصالح طلب نزدیکی فکری داشت  بر   مللس بود  و بر اساس همید خاستگاه خانوادگی به 

همید اساس در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت به اردوگاه میر حتید موسوی پیوسته و مانند 

 بتیاری از جوانان ساده دل همفکر خود هر چه توانتت برای پیروزی موسوی تالش و فعالیت کرد 

ی نیز فاطمه مانند سایر همفکرانش در فعالیتهای  پس از پایان انتخابات و آغاز دعواهای خیابان     

 اعتراضی مردم مخال  دولت و حکومت شرکت داشت 

 

در نهایت در روز شش  مرداد ماه سال هزار و سیصد و نود یکروز که فاطمه به عنوان هواخوری       

 از خانه بیرون رفت دیگر هیچگاه به خانه برنگشت  

وی به مراجع ذیربط اطالع رسانی کردند به اید امید که دختر فاطمه در جتتلوی  خانواده ی     

جوانشان با کمک نیروهای انتظامی پیدا بشود  اما بیتت و چهار ساعت بعد از خرو  فاطمه از خانه، 

 جتد وی در کوههای بی بی شهربانو در شرب تهران پیدا شد 

ختلفی زده شد  از حرفهای ناشایتت علت مرگ فاطمه از همان ابتدای ماجرا حرفهای م  درباره ی     

و نیشدار رسانه های طرفدار حکومت و دولت مبنی بر اینکه فاطمه درگیر یک ماجرای عشقی بوده و 

بر سر آن ه  جان خود را از دست داده  تا " فرار از خانه" خواندن خرو  او از منزل  همچنید تالش  



رفها  نج اعالم گردد  ولی آنچه باور پذیری اید حشد که مرگ او خودکشی، آنه  با استفاده از قرص بر

فاطمه بود و دیگر سیاسی بودن پدرش  بویاه  را سخت می کرد یکی پیشینه ی فعالیتهای چند ساله ی 

آنکه پدر فاطمه بارها به صراحت اعالم کرد که در ماجرای قتل مشکوک دخترش نیروهای امنیتی را 

 دخیل می داند 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صبوری، علیرضا -

ماه تهرانی در روز بیتت و پنل  خرداد  ه یبیتت و یک سال علیرضا صبوری میاندهی جوان      

در کنار هزاران جوان دیگر در راهشیمائی آرام تهران شرکت کرد وی هزار و سیصد و هشتاد و هشت 

 پیشانی هدا گلوله قرار گرفت  ه یپایگاه بتیج میدان آزادی از ناحی پس از راهشیمائی در برابر  

 

پس از گلوله خوردن علیرضا در برابر پایگاه بتیج خیابان م مد علی جناح)که قبال  گفته شد       

مردم شلیک می کردند.مردم او را به بیمارستان   ه یبا هدفگیری به سرو باال تنآنلا  تیراندازان

رساندند و پزشکان بخشی از گلوله را از سرش خار  کردند اما علیرضا همان شب به کما رفت وتا  

یکماه در میان بی خبری مطلق خانواده اش در کما بود تا اینکه بعد از یکماه در حالی که نیمی از بدنش  

 شده بود از کما خار  شد  فلج

خود را در جریان وضعیت خویش قرار داد و با  ه یپس از به هوش آمدن تلفنی خانواد  علیرضا     

 و پرسنل بیمارستان به عنوان بیمار تصادفی بیمارستان را ترک کرد   اش هد کمک خانوا

 

گرفته و بخشهای دیگری از گلوله طی ماههای بعد یکبار دیگر علیرضا ت ت عمل جراحی قرار      

 گلوله ممکد نبود   ه یبخاطر خطرات موجود خار  کردن هم از سرش خار  شد اما

امنیت جانی و نیز به امید درمان با کمک ملامع   ، به منظور تأمیداطرافیان ه یبه توصی در نهایت      

س از هفت ماه توانتت از طریق  بید المللی ، علیرضا به ترکیه رفته و درخواست پناهندگی کرد  او پ



در حالیکه به دلیل وضعیت خاص سالمتی اش و   سازمان ملل ملوز اقامت در آمریکا را دریافت کند 

ا اید  نیز بخاطر داشتد خویشاوندانی در آلمان شخصا  متقاضی رفتد به آن کشور بود  به هر حال ب

 آمریکا فرستاده شد سازمان ملل علیرضا در تنهائی م د به بوستون  ه یلط  ویا

با وضعیت نابتامان جتمی و  درمان،ی ت ت عنوان ادامه بوستون علیرضا هشت ماه  در     

روحی)ناشی از تنهائی. سر کرد اما در نهایت در بیتت و شش  آبان ماه هزار و سیصد و نود به علت  

ان منتقل و در خونریزی مغزی درگذشت و جتدش پس از دو ماه به در خواست خانواده اش به آلم

 برلید دفد گردید  

ل پیشتر در کنار  علیرضا در حالی توسط نیروهای ایرانی به قتل رسید که برادر بزرگترش چند سا     

 نیروهای عراقی گلوله خورده و جان باخته بود  از همید نیروها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  : کشته های احتمالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شتاد و هشت زار و سیصد و هاحتمالی سال هکشته های 

در گزارشها و فهرستهای موجود از کشته های سال هزار و سیصد و هشتاد وهشت تعدادی اسا  هتات      

اعتراضات خیابانی دانتت و نه می توان صد در صاد آنهاا را  ه یمی توان به طور قطع آنها را کشت که نه

نامهاا عمادتا  توساط ساایت ناوروز در خارداد و تیار ساال هازار  انکار یا تکذیب کرد  بخش مهمای از ایاد

وسیصد و هشتاد و هشت منتشر شده و سشس توسط افراد یا سایتهای دیگر تکارار گردیاد  اطالعاات ساایت 

نوروز نیز خاود بار دو بخاش باود  بخاش نختات اساامی کاه باه طاور پراکناده از گوشاه و کناار شانیده و 

که به استناد گزارش یک بازداشتی ناشناس آزادشده از کهریازک مطارح منتشرمی شد  و بخش دوم اسامی 

 شد )که البته خود آن گزارش نیز به طور صد درصد قابل اعتماد نبود. 

به هر حال و از ملموع اید گونه گزارشها، به تادریج طای چناد مااه فهرساتی باا دههاا ناام تهیاه شاد        

 می شد د و بخشی نیز تنها شامل یک نام  عات جانبی همراه بونامهائی که بخشی از آنها با مقداری اطال

 

 بخش اول      

 اسامی همراه اطالعات جانبی :

اضات مردمی شاهر شایراز بار اثار اهل شیراز بود که در اعتری آرمان استخری پور: جوان هلده ساله  -

 رگذشت  باتوم به کما رفت و در بیتت و دوم تیرماه بر اثر خونریزی مغزی د  ه یضرب

فنی دانشگاه تهران که در حمله به کاوی دانشاگاه  ه یی: دانشلوی مشهدی سال سوم دانشکد اسماعیل امین -

 کشته شد 

م تد ایمانی: دانشلوئی که در حمله به کوی دانشگاه کشته و جتدش بدون اطالع خانواده اش در بهشت  -

 زهرا دفد گردید 

تابتتان سال هزار وسیصد وهشتاد و نه به طرز مشکوکی به قتال  الناز بابازاده: دانشلوی تبریزی که در -

رسید  دادگتتری مرگ او را به سارقت خاودرویش نتابت داد اماا وکیال او در مصااحبه ای باا برشامردن 

 دالیلی چند، قتل را سیاسی و ناشی از مشارکت الناز بابازاده در ماجراهای سال هشتاد و هشت دانتت 

 



 دانشاگاه دکتری مقطع دانشلوی همزمان، صورت  به و چمران دانشگاه علمی هیئت  عضوبروایه:جعفر  -

 .گرفات  قارار گلولاه هادا سر ه یناحی از بهارستان میدان تلمع در ماه تیر هفت  روز در وی تهران بود 

 از یکای توساط بروایاه جعفار جتاد .درگذشات  بیمارساتان در شاد  منتقال بیمارساتان باه ای عده توسط وی

  .گردد  دفد امنیتی شدید  تدابیر ت ت  تا گردید  اش خانواده ت ویل و منتقل اهواز به دوستانش

حامد پرگاهی: جوان هفده ساله ای که پیش از بیتت و پانل  خارداد در میادان دانشالوی شایراز بار اثار  -

 اصابت سنگ به سرش مصدوم و به بیمارستان نمازی منتقل و در همانلا درگذشت 

حتید: صبح روز ده  تیر ماه در پارکینگ بیهقی تهران در استراحتگاه رانندگان جتد گلوله خاورده اش  -

 پیدا شد 

اید ه ی بری کورش گرفته شده است به نوشتمهرداد حیدری: اطالعات مربوط به اید شخ  از آژانس خ -

از رفتد از اید روزناماه  سایت خبری، مهرداد حیدری که مدتی در روزنامه خراسان ستون نویس بود پس

م لی موسوم به "نتی " مطلب می نوشت   اما ظاهرا  باه دلیال مطالاب انتقاادی کاه نتابت باه  ه یدر نشری

 عملکرد اطالعات نوشت  به قتل رسید 

 

خان  رحیمی: خان  دکتر رحیمی اهل گرگان پزشاک بیمارساتان رساول اکارم باود کاه توساط نیروهاای  - 

 امنیتی کشته شد 

 بک سشهر  در روز سی ام خرداد بر اثر تیر اندازی کشته شد با -

تینا سودی: دانشلو، در روز سی ام خرداد در میدان انقالب در اثر اصابت گلوله کشته شد  )گزارش وی  -

 شباهت زیادی با گزارش مری  سودبر دارد و احتمال اینکه اید دو نفر یکی باشند زیاد است. 

 ازداشتی که در کهریزک  زیر کتک جان باخت حتد شاپوری: دانشلوی ب -

 24تاریخ دانشگاه تهران در ماجرای حمله به کوی دانشاگاه در  ه یسامان صاحب جالل: دانشلوی رشت -

 خرداد کشته شد 

 ر اعتراضات خیابانی شهر سنند  ساله که در روز دوم تیر ماه د بیتت و چهار آرش صلواتی : دانشلوی   -

تیر اندازی سرباز نگهبان پادگان امام علی سنند   ملروح و پاس از چناد روز در بیمارساتان در نتیله ی 

 جان باخت 

هادی فالح منش: جوان بیتت و نه ساله که در روز بیتت و چهارم خرداد ماه کشته و در بهشت زهارای  -

 تهران به خاک سشرده شد 

 حی: دانشلوی اهل قاس  آباد مشهد که در روز سی ام خرداد در تهران کشته شد مهدی فال -



خان  یا آقای کاظ  زاده : در زمان نامشخ  در مکان نامعلوم کشته شده و جتدش باه حتاید آبااد دوالب  -

 دردامغان منتقل و دفد گردید 

 نامشخ  در شهر تهران کشته شد ملتبی کاکاوند: در روز سی ام خرداد بر اثر اصابت گلوله در مکان  -

 در معتارض  ماردم آرام تظااهرات  جریاان  در مااه خارداد  ام سی روز ساله،در پنج و بیتت  پریتا کلی: -

 بعاد  روز سه پریتا جتد .باخت  جان نیز جراحت  همید اثر بر و خورده تیر گلو ه یناحی کشاورز،از بلوار

  .گردید  دفد زهرا بهشت  دویتت و پنلاه و نه ه یقطع در ماه تیر دوم در یعنی

مری  ) میترا. لطفی : دانشلوی دانشگاه آزاد بنادر عبااس کاه در زماان ناامعلوم و در مکاان ناامعلوم باه  -

 طرزی نامشخ  مضروب شده و پس از چند روز که در حالت اغما بود، درگذشت 

 کشاته گلولاه اصابت  اثر بر آزادی خیابان در خرداد  روز سی ام در ، ساله چهار و بیتت مری  مهر آئید: -

 و شاده منتقال هللا بقیا  بیمارستان به ملروحیت  از پس وی گوید  می که هتت  ه  ای نشده تأیید  روایت  .شد 

  .است  درگذشته آنلا در

میالد: بازداشتی کهریزک که زیر ضربات مشات و لگاد دچاار خاونریزی مغازی شاده و جتادش از بناد  -

 گردیده است منتقل 

 میالد یزدانشناه: در روز سی ام خرداد در اثر اصابت گلوله کشته شد -

 جتاد  .شاد  کشاته گلوله اصابت  اثر بر خوش خیابان در ماه خرداد  ام سی روز در بابل اهل نادر ناصری -

 .گردید  دفد آنلا در و منتقل بابل زادگاهش به وی

  

 عکتی بدون اطالعات و مشخصات -

 

 

 

 

 



 بخش دوم

 اسامی فاقد اطالعات جانبی:

 مراد آقاسی -

 ندا اسدی  -

 طاهره افتخاری  -

 م مد الماسی  -

 م تد انتظامی -

 مهدی بهارلو  -

 رسول حیدری  - 

 م مد مهدی ده بزرگی  -      

 هوشنگ رضائی -      

  مرتضی سل شور -     

 سینا  -

 شاه نظرعلی  -

 نیلوفر شه شناس - 

 یوس  صالح  -      

 م مود غالمی  -

 رضا فتاحی - 

 منصور قوجازاده  -

 حتد کاظمینی -

 م مد لطفی  -

 هادی مال رضی  -

 خدیله یدی گلو  -

  

 



 

 د: ماجرای مغفول مانده ی حمله به کوی دانشگاه تهران

 ماجرای دانشگاه تهران در سال هفتاد و هشت.)با یادی از سعید زینالی دانشلوی گمشده در 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



سخت و سنگینی که جمهوری اسالمی در سال هازار و سیصاد و هفتااد و هشات ی به دنبال تلربه      

برخورد قهاری و در عاید حاال زود هنگاام باا دانشالویان کاوی در برابر دانشالویان از سار گذراناد؛

مرکز و نماد دانشلویان ایرانی در سال هزار و سیصد و هشاتاد و هشات، ناه دانشگاه تهران به عنوان 

 علیب بود و نه دور از انتظار 

وقتی که در سال هفتاد و هشت دانشلویان دانشاگاههای تهاران توانتاتند بارای یاک هفتاه ناه تنهاا      

تهران بلکه سراسر کشور را ت ت تأثیر اعتراضات سیاسی خود قرار دهناد؛ حکومات دریافات کاه در 

اد و هشت برخورد با اید حری  بایتتی به طور ویاه اقدام کند  و از همینرو بود که وقتی در سال هشت

حکوماات تصاامی  بااه ساارکوب اعتراضااات گرفاات بااه درسااتی دریافاات کااه باایش و پاایش از همااه بایااد 

دانشلویان را مورد هلوم قرار بدهد تا ه  از انتالام و تمرکاز آناان جلاوگیری کارده و ها  نتابت باه 

 هرگونه برنامه ریزی یا هماهنگی اید جناح خاص پیشدستی کرده باشد 

چنید برآوردی بود که دو روز پس از پایان انتخابات و در زمانی که هناوز حتای  له یشاید در نتی          

سازماندهی و انتلام مشخصی میان عموم معترضان شکل نگرفته بود یک حمله و سارکوب پایش دساتانه 

وابتته به آناان قارار گرفات  برناماه ای کاه باه طاور مشاخ   نیروهایدر دستور کار نیروی انتظامی و 

 ان را و به عنوان سمبل اید نهاد؛ کوی دانشگاه تهران را هدا قرار داد دانشلوی

نظاامی وابتاته باه  از آخرید ساعات شب بیتت و چهارم خرداد ماه به تدریج عده ای از نیروهای شبه     

کوی دانشگاه واقع در امیر آباد شمالی اعزام شدند  بخاش مشخصای از ایاد نیروهاا  حکومت به م دوده ی

ی اعزامی از شهرری بودند که از نوجوانان و جوانان ک  سد و سال بتایلی باا الیاه ی سانگینی از یگانها

در م ال، حضاور نیروهاای سارکوب  کیل می شد  ک  ک  باا حضاور نیاروی انتظاامی تعصب افراطی تش

رسمی تر به خود گرفت و سشس از نیمه شاب بیتات و پانل  خارداد مااه هماه ی ایاد نیروهاا ت ات شکلی 

، وارد کوی دانشگاه شده نیروهای شبه نظامی  نیروی انتظامی ولی ت ت فرماندهی عملی ندهی رسمیفرما

و از همان ابتدای ورود به ضرب و شت  و نیز دستگیری دانشلویان مبادرت کردند  اید حرکات نیروهاای 

خوابگااه گردیاد   کاه مهاج  باعث شکل گیری مقداری درگیری از سوی دانشالویان تعادادی از واحادهای 

خود اید امر ه  بهاناه ای باه دسات مهاجماان داد تاا باا خشاونت بیشاتری باه ضارب و شات   و دساتگیری 

 دانشلویان بشردازند 

به دلیل اینکه دانشلویان کوی دانشگاه برنامه ریزی مشخصی بارای مقابلاه باا مهاجماان نداشاتند، ایاد      

ه یکتویه و ضرب و شت  و دستگیری درآمد  و از آنلا کاه تهاج  به صورت یک جنگ یکطرفه شامل حمل

باه سار مای بارد؛ هایچکس ناه  شی از تقلب سریع و وسیع و وقی اناه ی انتخابااتیکشور در فضای بهت نا

انتظار حمله ای جنبی از نوع یورش به کوی دانشگاه را داشت و ناه چنادان از چناد و چاون و جزئیاات آن 

رای یورش به کوی دانشگاه تهران در سال هزار و سیصد و هشاتاد و هشات باخبر شد نتیله آن شد که ماج

نه از نظر گتتره ی عملیاتی و نه از ل اظ گتتره ی خبری به اندازه ی ماجرای مشابه ده ساال پیشاتر بارد 

اید در حالی بود که ه  به ل اظ نوع عملیات و ه  از نظر میازان تلفاات، یاورش باه کاوی دانشاگاه  نکرد 

 بود  از مورد مشابه دهتال پیشترر سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت گتترده تر تهران د 

میزان تلفات حمله به کوی دانشگاه در بیتت و پنل  خرداد هشتاد و هشت خبرها و گزارشها  درباره ی     

ایاد از همان ابتدا تناقد زیادی داشت  که اید ه  البته به نوع و زمان و سرعت عمل حکومت در اجارای 

تهاج  برمی گشت  آمار کشاته هاا و دساتگیریهای کاوی دانشاگاه در خارداد هشاتاد و هشات هناوز پاس از 



کاه در ایاد هلاوم گذشت چند ساال در هالاه ای از ابهاام قارار دارد ولای آنچاه تقریباا  متالل اسات آنتات 

 نفر به طور قطع و تعداد بیشتری به احتمال زیاد کشته شدند  وحشیانه دستک  شش

 ا احترامیمبین -

 فاطمه براتی  -

 ایمان نمازی -

 کتری شرفی -

 کامبیز شعاعی -

 امیر یوس  زاده -

)از میان اسامی اید فهرست نام فاطمه براتی برای مدتی خوراک یک دعاوای ساخی  رساانه ای باراه      

افتاده از طرا رسانه های طرفدار حکومت شد تا آنلا که حتی آنهاا خاان  جاوانی را باه ناام فاطماه براتای 

اده شده و او نه  تنها کشاته وارد اید بازی کرده و از قول او گفتند که از نام  و کارت ت صیلی او سوء استف

 نشده بلکه در ابتدای سال ت صیلی تغییر دانشگاه داده است!.

گذشته از اید اسامی تعدادی اس  دیگر ها  باود کاه باه مارور باه عناوان کشاته شاده در مااجرای کاوی      

تابتاتان ساال هشاتاد و هشات نیاز فارض  گردید  همچنید موضوع دفنهای شابانه یدانشگاه تهران مطرح 

بعادها باه تادریج کشته شدن تعدادی از دانشلویان دانشگاه تهران را تقویت کرد  بویاه که شاهدان متعددی 

اعالم کردند که در شب بیتت و پنل  خرداد ماه تعداد زیادی از دانشلویان کوی دانشگاه تهران با خشونت 

تمام دستگیر شدند  و البته می دانی  که دستک  در یاک ماورد)امیر یوسا  زاده. ایاد دساتگیری پاس از دو 

 هفته به مرگ دانشلوی دستگیر شده منتهی گردید 
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 ال : متتندات تقلب در انتخابات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

مشخ  می توان ی ب ث تقلب در انتخابات سال هزار وسیصد و هشتاد و هشت ایران را از چند جنبه      

 م ور قابل ذکر می باشد پیگیری کرد که به طور مشخ  در دو 

 انتخاباتی که قرار بود برگزار گردد)  متتندات پیش از انتخابات.شواهد و متتندات بروز تقلب در  -

 شواهد و متتندات حید برگزاری انتخابات و روزهای پس از پایان رأی گیری -

 

در بخش اول متتندات یا شواهد تقلاب در انتخاباات کاه مبتنای بار قاراید و شاواهد پایش از برگازاری      

و نیز پاکتازیهای گتترده ای کاه در ماههاا  و ساالهای پاس از  انتخابات می باشد، علیرغ  سانتور خبری

جاود دارد کاه نشاانگر انتخابات هشتاد و هشت صورت گرفت؛ مدارک و قراید متعدد و در خور اعتنایی و

جدی و قوی مبنی بر برنده ساختد یک طرا دعوای انتخاباات مای باشاد از میاان ایاد  وجود یک اراده ی

 رد زیر می توان اشاره کرد شواهد و قراید به چند مو

مطبوعااتی  از برگزاری انتخابات در یک مصااحبه یسه روز پیش نماینده ی مللس،فاطمه رهبر  -1

 نه تنها از پیروزی یک نامزد خاص سخد گفت بلکه حتی تعداد رأی او را نیز مشخ  کرد 

 
 

 

سرژ میشل روزنامه نگار سویتی در گزارش روز نوشتی که از ماجراهای سال هشتاد و هشت  -2

دارد درشرح ماجراهای شب مناظره ی  کذائی رئیس جمهور وقت با یکی از رقبایش) که به گمان  



عده ای نقطه ی شروع بلواهای سال هشتاد و هشت به شمار می رود. می نویتد که عده ای از 

جمهور در مقابل ورودی اصلی صدا  وسیما عمال  جشد پیروزی در انتخابات  طرفداران رئیس 

براه انداخته اند ضمد اینکه به نوشته ی او اید تنها بار و تنها موردی نیتت که طرفداران اید 

 )کتاب " قدمت روی چش "  جریان سیاسی خود را از قبل پیروز کارزار انتخابات می دانند و اعالم می کنند 

 رژ میشل. نوشته س
 

انتخابات به  برگزاری نامه سرگشاده ی تعدادی از کارکنان وزارت کشور که یک روز پیش از  -۳

  طور گتترده ای منتشر گردید و در ده بند به بیان روشها و راهکارهای مختل  اتخاذ شده از سوی 

   .1۸/۳/1۳۸۸ سایت خبری ت لیلی آفتابجریانی خاص برای تغییر نتایج واقعی انتخابات، پرداخت )

 
ای سرگشاده نتبت به تغییر و دستکاری آرا مردم در ستاد انتخابات کشور جمعی از کارکنان وزارت کشور با انتشارنامه: آفتاب         

در اید نامه که رونوشت آن به ریاست مللس خبرگان رهبری، ریاست مللس شورای اسالمی، ریاست قوه قضائیه، ریاست .هشدار دادند

کمیته صیانت ار آرا مردم، متئول بازرسی دفتر مقام معظ  رهبری، ریاست سازمان بازرسی کل کشور و کاندیداهای دهمید دوره 

 :انتخابات ریاست جمهوری ارسال شده آمده است

ت متعدد، بعضا از اینلانبان از کارکنان متعهد، متخص  و ایثارگر وزارت کشور، با سابقه کارشناسی و مدیریتی در برگزاری انتخابا

نمایی ؛ از سالمت انتخابات کنونی به ای، آیت هللا هاشمی رفتنلانی و حلت االسالم و المتلمید خاتمی اعالم می های آیت هللا خامنهدوره

  . کنی دالیلی که شرح خواهی  داد، احتاس خطر می

خرداد  22ه سمت صیانت و سالمت از آراء مردم در انتخابات اهداا و برنامه ریزی در ستاد انتخابات کشور، به طور آشکار و متقنی ب

به ن وی   ۸6اسفند  24رود، اید موضوع نیز در برگزاری انتخابات هشتمید دوره مللس شورای اسالمی در روز جمعه پیش نمی ۸۸

ای  که هنوز ادامه دارد، ه  اکنون آن های ، اما از بی  و هراس آینده شغلی خود دم فرو بتتی ، ولیکد دچار عذاب وجدانی شدشاهد آن بوده

شرایط و فضای ناسال  به وضوح قابل درک، مشاهده و به مراتب بدتر از آن زمان است و اید مشکل اساسی را تعدادی از کارشناسان 

انه با دلی پرخون جز  اصیل و باوجدان وزارت کشور در ستاد انتخابات کشور و یا وزارتخانه فعال هتتند، بدان اذعان دارند، اما متاسف

دانی  پس از انتشار اید مطلب آقایان به تکذیب آن خواهند آید  )هرچند که میرسانی پر بی  و هراس، کاری از دستشان بر نمیاطالع

پرداخت. در اید جا فضایی امنیتی تیره، تاریک، غیر شفاا، و غیر کارشناسی که هرگز در طول تاریخ برگزاری انتخابات شاهد آن 

 .ای ، روح و روان ما را آزرده و خواب را بر ما حرام کرده استنبوده

ای فراگیر را نمایی ، قبل از آن که خدای ناخواسته حادثهاینلانبان دوستداران نظام، انقالب، رهبری و میهد عزیزمان، مصرانه اعالم می 

و یکشارچگی کشور به خطر افتد که در آن صورت مهار  در کشور شاهد باشی  و موقعیت نظام جمهوری اسالمی، وحدت مردم، انتلام

آن مشکل، چه بتا غیر ممکد با شد، به نلات وضع موجود در ستاد انتخابات کشور بشتابند، امیدواری  که متئولید امر با ابزار قانونی و 

آورند، تا در پیشگاه خداوند متعال و  های الزم، آراء مردم که در حقیقت سرنوشت آینده کشور است، صیانت و پاسداری به عملپیگیری

های داخلی و خارجی سرافراز و سربلند باشد و از همید جا مردم شری  ایران سربلند باشند و اید نظام برای چهار سال آینده در عرصه

زرسی بیت مقام معظ  رهبری و کنی  : ناظرانی از کمیته صیانت از آراء مردم به اتفاب نمایندگانی از دفتر بامصرانه و عاجزانه تاکید می

سازمان بازرسی کل کشور را درون " اتاب تلمبع آمار" در ستاد انتخابات کشور که اکنون به فرمان فردی غیر وزارت کشوری به نام 

 »سید حتد میردامادی« است، بفرستید تا با حضور متتمر و آنی، نگهبان آراء مردم باشند " انشاءهللا

کنی  که در ابتدای ورود به بیتتمید مراسد سالگرد ارت ال ملکوتی حضرت امام خمینی ت فاطمه )س. را سشری میما در حالی ایام شهاد

) ره .، شاهد حوادث خونباری در زاهدان هتتی   حوادثی که دل هر متلمانی را به در آورد عملیات تروریتتی، اما به اصطالح 

دادی که انلام آن در تاریخ اید مرز و بوم بی سابقه بوده است  ضمد تتلیت به استشهادی برای از بید بردن متلمانی دیگر، روی

 -گذاری در هواپیمای متافربری اهواز های داغدار آن حوادث شوم و سشاسگذاری از خداوند برای خت  به خیر عملیات بمبخانواده

 :شودتهران، مطالب زیر به است ضار ه  میهنان عزیز و متئولید گرامی رسانده می

اید مطالب تنها بخشی آشکار ار عملکرد متئوالن و مدیران رده باالی ملریان و هیئت نظارت بر انتخابات است که متعهدند در روز  -1

ای چهار انتخابات ه  زمان شامل؛ دهمید دوره انتخابات ریاست جمهوری و در برخی از استانها؛ انتخابات میان دوره ۸۸خرداد  22

 .ای شوراهای اسالمی شهر و روستا را در عید ص ت و سالمتی برگزار کنندخبرگان، مللس شورای اسالمی  میان دورهمللس 

های معتبر دولتی بعد از ریزش شدید آراء یکی از کاندیداها و نا امیدی یارانش و نیز کاهش درصد آرای مشارالیه در نظر سنلی -2

ز آقایان اساتید حوزه و رئیس موسته آموزشی در ق  که اتفاقا  زمانی مباحث فلتفه سیاسی را دراوایل اردبهشت ماه سال جاری، یکی ا

خواهان تغییر آرا به نفع کاندیدای اقلیت  249ای با تفتیر به رأی سوره بقره آیه کردند، در جلته م رمانهدرنماز جمعه تهران مطرح می 

های اسالمی که اکنون در لبنان، فلتطید و ونزوئال و دیگر نقاط جهان منتشر زش گوید: »اگر کتی رئیس جمهور شود و ارشود و می می

 شده آسیب ببیند، رأی دادن به او جایز نیتت و حرام است؛ ه  خودمان نباید رای بدهی  و ه  باید مردم را هوشیار کنی  که رای ندهند، وال

  «غیر  بر شما متئولید انتخابات، هر امری واجب است

د را بریزید دور« و تاکید  ضمد گالیه شدید از برخی نامزدها ادامه داد: »کتانی که اصال  صالحیت اخالقی و قانونی ندار ایشان-۳

: »باالترید وظیفه آن است که آنچه را درحال از دست دادن هتتید برگردانید«  همانطور که در مطالب باال به نقل از یکی از کندمی

حک  شرعی "تغییر آراء" در انتخابات صادر شده است  در اید شرایط سرانلام انتخابات ریاست جمهوری مدعوید جلته به دست آمد ؛ 

 !چه خواهد شد؟ ۸۸



اکنون طوفان انتخابات، با یاری میر حتید منزه، کروبی غیرتمند و رضایی شلاع، از اید استان به آن آستان، از اید شهر به آن   -4

ها، در حال از بیخ و از اید ده به آن ده به سرعت برب و باد وزیدن گرفته است  اید طوفان دشمد پلیدی شهر، از اید روستا به آن روستا

جای اید سرزمید پهناور ناپذیر در جایوقفه و ختتگیهایی است که چهار سال تمام بیها و فریب دادنها، نیرنگو بد کندن دروغگویی

ها را بارور و آبیاری کردند  ها و امر به مشتبه شدنپی در پی، دوباره و سه باره، آن پلیدی زیبا، شخ  زده و پاشیده شد، و با سفرهای

ها در ایران و پاک کردن چهره کدر ایرانیان در جهان، چه کار سخت و بار امانتی طاقت فرسا است، ال ق، ریشه کد کردن اید زشتی

 .روشید و جوشیدپس اکنون باید برای یاری و حفاظت آراء در خطر مردم، خ

ای در کالبدشان دمیده شد و سرزنده، بانشاط و بدون دغدغه وجدانی به ترفندها و بعد از اید جلته مه  بود که آقایان متؤول، جان تازه-5

دکترای شوند  ابتدا آن متوول درس خوانده مکتب چرچیل مان متوسل میهای به اصطالح شرعی برا ی "تغییر آرا" مردم شری حیله

اعالم کرده بود :   ۸۸فروردید  24کار شد و تعداد شعب اخذ آرا را که در روز هوا و فضا، که دیگر خالی از عذاب وجدان شده، دست به

مورد" تقلیل داد، همچنید تعداد واجدان شرایط در  75۸هزار و  45اردیبهشت ماه به " 2۳هزار عدد است" در روز  4۸"بیش از 

هزار نفر اعالم کرد  اید آمار در حالی بیان شد که قبال جداول مرکز آمار ایران حدود   2۰۰میلیون و  46مهوری را انتخابات ریاست ج

 .هزار نفر را واجد شرایط رای دادن دانتته بود ۳۰۰میلیون و  51

توانتت نام د، مدیری که میهمید آبروریزی باعث شد که آقای دکتر م مد مدد، رییس مرکز آمار ایران تا مرز بازنشتتگی پیش رو-6

میلیون رای دهنده از خود برجای گذارد، چنید نکرد و بالفاصله در جریان جلته  5نیکی در تاریخ سیاسی کشور با پافشاری بر حق 

یبهشت ارد 5شرعی انتخابات قرار گرفت، سشس تهدید و توجیه شد، بنابراید متئولیت شرعی بیان آمار واقعی از او ساقط و سرانلام در 

در همایش استانداران سراسر کشور که در وزارت کشور برگزار شد، گفت » آمار تعداد افراد واجد شرایط رای دادن در  ۸۸ماه 

هزار نفر است« و اید جمله ه  چون درفشی بود که اید متئول بی متؤول، بر روح و روان   2۰۰میلیون  46انتخابات ریاست جمهوری 

ای "تغییر آراء" را با اید آقای مدد برای حفظ چند صباح پتت خود، چه ساده لوحانه ترفند و حیله تی  حرفه.ردآزاد مردان ایرانی فرو ک

هزار نفری پس ازجلتات مشترک مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال و وزارت  2۰۰میلیون و  46جمله خود رسوا کرد: »اید آمار 

میلیون رای دهنده ایرانی را چنید عمروعاصانه از صف ه سیاسی کشور کندند،  5توجیهی، قال پس از اید جلته .«کشور مشخ  شد

سشس تشکیل کمیته صیانت از آراء مردم که از سوی یاران و معتمدان نزدیک حضرت امام )ره. و دلتوزان و معتقدان به نظام مقدس 

د، فقط در خصوص حضور نمایندگان کاندیداها یا احزاب در شعب آراء، جمهوری اسالمی پیشنهاد شده بود را دارای وجهه قانونی ندانتتن

رییس ستاد انتخابات با منت و تهدید گفت: »اید موضوع پیش بینی نشده، اما اید افراد فقط ناظرند و حق هیچگونه دخالت جز گزارش 

 .«شوندیهای رأی بیرون رانده مدادن به هیئت نظارت یا اجرایی ندارند وگرنه از پای صندوب

ترفند دیگری برای تغییر آراء مردم بنا به متد یکی از صورتللتات ستاد انتخابات کشور، در اید دوره از انتخابات، برای هر صندوب -7

های سیار که اید موضوع البته امری شبهه انگیز آراء دوعدد مهر تعری  شده است، به عالوه ده درصد اضافه کالن شهرها و صندوب

 .است

شعبه ) به گفته رییس ستاد انتخابات . وتعداد مهر آماده برای هر  75۸هزار و  45نی اگر تعداد شعب اخذ رای برای کل کشور یع-۸

درصد دیگر را که برای کالن شهرهای آماده، شده در  1۰شود، حال اگر می  516هزار و  91صندوب دو عدد باشد، سر جمع کل مهرها 

شود، که مهیا کردن اید تعداد مهر انتخاباتی امری بی سابقه است  مطلعان انتخابات نیک دد میع 667نظر یگیری  یکصد هزار و 

 .دانند که قبال برای هر صندوب رای، تنها یک مهر که آن ه ، حک  کیمیا را داشت، موجود بود، اما اکنون چنید نیتتمی

میلیون و  46میلیون تعرفه برای  5۸ای دیگر، اکنون بیش از لتهمیلیون تعرفه اضافی قابل تامل است  بنا به رویت صورتل 12چاپ -9

خرداد  6های جمعی در تاریخ هزار واجد شرایط چاپ رسیده است، در حالی که رییس ستاد انتخابات کشور در گفت و گو با رسانه 2۰۰

ه است«، براید اساس، اگر اسناد میلیون برگ رای برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چاپ شد 57اعالم کرد :» حدود  ۸۸

موجود را مالک قرار دهی ، در اید بخش از نامبرده )ملری و امانتدار انتخابات .برای بیش از یک میلیون تعرفه دورز گفته شده است  

 .درصد از کل واجدید شرایط تعرفه اضافی چاپ شده است ۳۸.5بدید ترتیب برای معادل 

کند، اما اگر سطح مشارکت مردم افزایش یابد ان شاءهللا چنید ن از فرمول مشارکت حداقلی مردم تبعیت میفرمول " تغییر آراء" آقایا -1۰

است و یا شاهد حضور نمایندگان کاندیداها یا دستگاههای نظارتی ه  چون سازمان بازرسی کل کشور در ستاد انتخابات کشور خصوصا 

 . واهد شد"اتاب تلمیع آمار" باشی ، نقشه آنان کارساز نخ

دلیل کمتر اعالم کردن شمار واجدید شرایط، پیش بینی پرشور نشدن انتخابات و به طبع شرکت ک  مردم درانتخابات بود تا با وارد کردن  

ات آراء غیر مردمی، ه  میزان مشارکت را باال برده باشند و ه  موقعیت حاکمان فعلی را تثبیت نمایند، در حالی که ال مدهللا فضای انتخاب

های خداوند قادر است که میفرمایند " و مکروا و مکرهللا و هللا  دهد و اید نیز از وعدهکنونی، حضور پر شور و گتترده مردم را نشان می 

 ."خیرالماکرید

   

   

 

 

 

 

  



بخش دوم متتندات انلام تقلب در انتخابات سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت ناظر بر متتنداتی       

است که در شب انتخابات و در روزهای پس از انتخابات رسانه ای شد اید دسته از متتندات بیشتر ناظر  

آرا، در رسانه ها   بر شواهد و قراینی است که در خالل انتشار خبرهای مربوط به آمار و نتایج شمار

 رد نظر از آنها قابل استنباط بود منعکس و بعدا  با دقت بیشتر در جزئیات آنها موارد و متتندان یا قراید مو

تله رسانه ای که جناح حاک  برای یکی از رقبای انتخاباتی گذاشت و به کمک آن راه خود را  -1

انتخابات هموار کرد  بر اساس برای شروع جنگ رسانه ای مبنی بر اعالم پیروزی خود در 

اید تله ساده ولی موفق از جائی مشکوک به یکی از نامزدها اطمینان داده شد که او برنده ی  

نهائی انتخابات است و می تواند برای رو دست زدن به حری  و شاید پیشگیری از تقلب، آنرا 

نامزد مزبور فریب خورد و پیش از موعد  در نتیلهزودتر از موعد قانونی رسانه ای کند 

تنها راه را برای بازی رسانه ای گتترده ی حری  باز  نه اعالم پیروزی کرد و با اینکار خود 

برخورد به ظاهر قانونی با خویش نیز هموار کرد و بهانه به دست کرد بلکه زمینه را برای 

موعد رسمی، با او برخورد ایلابی  رقیب داد تا به بهانه ی نقد قانون و اعالم خبر پیش از 

 کرده و در عید حال خود را ه  در آغاز جنگ رسانه ای م ق جلوه بدهد 

در خالل اعالم آمار و ارقام مربوط به تعداد آرای کتب شده از سوی هر یک از نامزدها،  -2

صعودی   دستک  یکبار اید اتفاب افتاد که تعداد رأیهای او در دو نوبت اعالم ارقام نه تنها سیر

 نداشت بلکه کمتر ه  شده بود 

 



نامه ی میر حتید موسوی به شورای نگهبان در روز پس از انتخابات )بیتت و چهارم  -۳

 وی برای ادعای تقلب در رأی گیری بود خرداد. حاوی دالیل و متتندات 

 
 متن کامل نامه میرحسین موسوی به شورای نگهبان

 بسمه تعالی

 شورای محترم نگهبان
 سالم علیكم

 
ها مكاتبه ستاد انتخاباتی اینجانب با آن شورا دایر بر تخلفات صریح انتخاباتی عوامل اجرایی وزارت پیرو ده

خرداد ماه مؤثر بوده است و ذیالً به مواردی از آنها  22كشور و نیز یكی از نامزدها كه قطعاً در نتیجه انتخابات 

 :گرددست و رسیدگی و ابطال آن درخواست میشود، عدم صحت انتخابات محرز ااشاره می
های حقیقی نژاد، اتهامات بزرگی علیه بعضی از شخصیتدر ایام تبلیغات خصوصاً در مناظره آقای احمدی

ازجمله آیت هللا هاشمی رفسنجانی، ریاست محترم مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
خیص مصلحت نظام و رئیس بازرسی ویژه مقام معظم رهبری، نوری عضو محترم مجمع تشو نیز آقای ناطق

در رسانه ملی مطرح شد كه بنا به اظهار صریح ریاست محترم قوه قضاییه و دادستان محترم كل كشور 

نژاد علیه مصادیق روشن عمل مجرمانه بوده است. این اتهامات خوراك اصلی تبلیغات انتخاباتی آقای احمدی
 .اینجانب قرار گرفت سایر نامزدها، خصوصاً 

 
های انتخاباتی اقدام به بیان مطالب خالف امنیت ملی نمود كه نتیجه آن زیر سؤال ایشان در مناظره - 2

بردن بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی سالم هللا علیه بود. به عالوه عمل ایشان در 
ارد نادرست، ازجمله متهم كردن دولت جمهوری افشای بعضی از موضوعات محرمانه و سری با تلفیق مو

ها و تراشیدن اسالمی و وزارت كشور به سازماندهی اوباش برای حمله به جوانان و مردم و بریدن كراوات

موی سر جوانان اتهاماتی واهی است كه در هیچ مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار نگرفته و بدیهی است 
 .شودكه عملی مجرمانه محسوب می

 
ها، از جمله فرمانداری تهران در های عدیده مسئوالنه وزارت كشور و بسیاری از فرمانداریكارشكنی - 3

های نمایندگان جناب حجت االسالم والمسلمین كروبی و اینجانب منجر به عدم امكان حضور ارائه كارت

ارش و تجمیع آرا گردید و های شمتعداد قابل توجهی از نمایندگان ما دو نفر در محل شعب اخذ رأی و محل
 .اندنمایندگان نامزدها هیچگونه نظارتی بر انتخابات نداشته

 
برخالف اعالم كتبی قبلی مبنی بر اینكه شمارش آرا و تجمیع آن دستی خواهد بود، ستاد انتخابات  - 4

یج در حجم كشور در حالی كه هنوز تعدادی از شعب در حال شمارش آرای مردم بودند اقدام به اعالم نتا

های اجرایی از هیات 28و  22های های موسوم به فرمانبوه نمود. این در حالی بود كه هنوز صورت جلسه
ای بود كه هیچگونه وجاهت قانونی های رایانهدریافت نشده و تنها مالك ارائه آمار ارقام موجود در سیستم

 .شودمارهای فاقد مبنای قانونی میندارد و موجب التهاب اجتماعی و نگرانی در جامعه براساس آ
 

صدها شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف كشور ازجمله شیراز، تبریز، تهران و... در ساعات قبل و بعد از  - 5
ظهر دچار كمبود تعرفه اخذ رأی شدند و این امر موجب توقف چند ساعته رأی گیری در آنها گردید. با توجه 

ای بوده است كه كنندگان به گونههای چاپ شده با فرض باالترین تعداد متصوره شركتتعرفهبه اینكه تعداد 

توانست در اختیار وزارت كشور باشد تعلل شدیدی كه در جریان توزیع میلیون تعرفه اضافی می 17بیش از 
ن تعلل و نیز اعالم توقف داد كه ایخورد كامالً ابهام برانگیز بود و نشان میهای انتخاباتی به چشم میتعرفه

گیری، در حالی كه هنوز تعداد قابل توجهی از مردم خواستار شركت در انتخابات بودند از سر زمان رأی
درصد افراد واجد شرایط بوده است. طبیعی است  100نگرانی نسبت به افزایش تعداد آرای ماخوذه از مرز 

ها را شمار آرای تقلبی در صندوقرده و وجود تعداد بیكه چنین اموری شائبه وقوع اقدامات غیرقانونی گست

 .كندتحكیم می
 

مورد نامه خطاب  80عالوه بر موارد فوق تخلفات فراوان صورت گرفته در روز و زمان اخذ رأی طی بیش از  - 6
 .به آقای كدخدایی سخنگوی محترم شورای نگهبان توسط رابط اینجانب به آن شورا تقدیم شده است

 
قای احمدی نژاد در وقت تبلیغات اضافی كه سازمان صدا و سیما به صورت غیرقانونی به ایشان اهدا آ - 7

بینی كرد و به طور ضمنی موفقیت خود را مسلم دانست و رقبا را كرد وقوع اقدامات ضد امنیتی را پیش 

ای دستكاری نتایج های پشت پرده برریزیچینی نمود، كه تمامی اینها حاكی از برنامهمتهم به توطئه



انتخابات است. به همین ترتیب تیتر خبر پیروزی آقای احمدی نژاد در سایت رجانیوز، فارس و ایرنا كه چند 
ساعت قبل از پایان اخذ رأی رویداد و نیز تعیین تیتر روزنامه كیهان با همین عنوان طراحی قبلی اعالم چنین 

 .سازدای را مشخص مینتیجه
 

قانون جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی و مداخله نظامیان و بسیج در انتخابات و  40نقص ماده  - 8

 68نژاد و استفاده گسترده از امكانات دولتی و نقض ماده های تبلیغاتی آقای احمدیشركت در میتینگ
معاون اول ها )تا جایی كه پس از سخنرانی ها و شهرستانقانون انتخابات ازجمله تورگردی وزرا در استان

ریاست جمهوری در گیالن به ستاد اینجانب حمله شد( و حضور آقای وزیر خارجه در شهرهای مختلف ایالم، 
نژاد از هواپیمای اختصاصی دولت كرمانشاه، سمنان، گیالن و... در جلسات تبلیغاتی و استفاده آقای احمدی

های دیگری از تخلفات از فصول مختلف قانون نههای تبریز و ارومیه و اصفهان و... نموبرای حضور در میتینگ
 .مذكور به ویژه فصل هفتم آن بوده است

 

خرداد ماه مورد رسیدگی و  22نظر به موارد فوق انتظار دارم درخواست اینجانب در مورد ابطال انتخابات 
 .اقدام قرار گیرد

 میرحسین موسوی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 از وقایع کهریزک  گزارش رسمی و دب: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 گزارش سازمان قضائی نیروهای متلح درباره وقایع کهریزکمتد کامل 

 
مته  و در تاریخ   2۳تعداد  ۳/4/1۳۸۸تا  1۳۸۸/ 25/۳های پس از انتخابات، از تاریخ به دنبال وقوع حوادث و ناآرامی     

 مته  با دستور مقام قضایی به بازداشتگاه کهریزک اعزام شدند   145تعداد  19/4/1۳۸۸

هایی مبنی بر نقد حقوب شهروندی منلر به فوت سه نفر از متهمان بازداشتگاه مذکور،سید علی در پی وصول گزارش     

را صادر و در  خامنه ای دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک و برخورد دقیق و قانونی با عوامل تعرض به حقوب شهروندی

کرد با پیشنهاد اید هیات و گزارش هیات اید خصوص هیات ویاه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ت قیقاتی را آغاز 

ای در دادسرای نظامی تهران تشکیل نظارت و بازرسی حقوب شهروندی قوه قضائیه و دستور مقامات عالی قضایی، پرونده

 رسد ذیل به اطالع می ماه ت قیقات مداوم و پیگیر، به شرح 4پرونده پس از شد که آخرید نتایج رسیدگی به اید 

های جامعی در  پس از ارجاع پرونده به شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی تهران، با همکاری ضابطید قضایی بررسی -1

امی تهران و قاضی پرونده های مختل  بازداشتگاه کهریزک مورد بازدید و بازرسی دادستان نظاید ارتباط آغاز و بخش 

گرفت  در ادامه با اخذ لیتت کامل اسامی متهمان اعزامی به بازداشتگاه کهریزک در جریان حوادث بعد از انتخابات، قرار 

ان به پزشکی قانونی معرفی کردند و مصدومنفر شکایت خود را به دادسرای نظامی تهران اعالم  9۸تمامی آنان شناسایی و 

 شدند 

نان،رضایت خود را  نفر از آ 51روند رسیدگی به پرونده، با پرداخت ختارت و دللویی از شاکیان، در نهایت تعداد در  -2

 اعالم نمودند 

فر و مرحوم االمینی، مرحوم امیر جوادی های مرحوم م تد روحشدگان، به نام نفر از بازداشت ۳به دلیل جان باختد  -۳

ت قیقات جامعی در اید خصوص از متهمان، شهود و مطلعید صورت گرفت و از م مد کامرانی و شکایت اولیاء دم، 

پزشکی قانونی خواسته شد که با توجه به معاینه اجتاد، ضمد اخذ نظر هیات تخصصی پزشکی قانونی، نظر خود را درباره 

ظ ابتالء به بیماری مننایت، علت تامه فوت آنان اعالم نماید  پزشکی قانونی در نظریه خود ضمد رد فوت نامبردگان به ل ا

 با تایید وجود آثار متعدد ضرب و جرح بر روی اجتاد، علت درگذشت متوفیان را ملموع صدمات وارده اعالم کرد  

دهد؛ بازداشتگاه کهریزک از شرایط نامناسبی به ل اظ زیتتی، بهداشتی و تغذیه ت قیقات به عمل آمده نشان می -4

شدند و به دار و شرور نگهداری میهای الزم پزشکی در کنار برخی افراد سابقهدون رسیدگیبرخوردار بوده و شکات نیز ب

دلیل ظرفیت م دود بازداشتگاه، تعداد زیادی از دستگیرشدگان در فضایی م دود و وضعیتی سخت، ایام بازداشت خود را 

نگهداری متهمید بوده و برخوردهای ناهنلار و  اند  در ملموع بازداشتگاه کهریزک فاقد استاندارهای الزم برایسشری کرده

 ید شرایط بد را تشدید کرده است تنبیهات بدنی مامورید نیز ا

پس از ت قیقات اولیه، عوامل دخیل در پرونده به عنوان مته  به دادسرای نظامی احضار و از آنان بازجویی به عمل آمده  -5

ان مته  ت ت های مختل  نیروی انتظامی و افراد مرتبط، به عنوو قتمت هانفر از رده  22و تا پایان ت قیقات در ملموع 

 تعقیب قرار گرفتند 

دادسرای نظامی تهران در نهایت پس از ت قیقات و با توجه به اقاریر و اظهارات متهمان، گواهی شهود، مدارک و اسناد  -6

ربط، نظریات پزشکی قانونی تعدد از مراجع ذیموجود، اظهارات شکات و مطلعید، معاینه م ل وقوع جرم، استعالمات م

در خصوص چگونگی و میزان جراحات و صدمات وارده به شاکیان و علل فوت متوفیان، مواجهه حضوری و سایر قرائد  

نفر از متهمان را ملرم شناخته و در خصوص آنان کیفرخواست صادر و نتبت به سایر متهمان  12موجود، در ملموع 

 موقوفی تعقیب صادر نموده است  منع پیگرد وحتب مورد، قرار 

براساس مدارک و شواهد موجود و نظریات پزشکی قانونی، دادسرای نظامی تهران جان باختد مرحوم م تد  -7

»قانون ملازات اسالمی« از   2۰6فر و مرحوم م مد کامرانی را به استناد بند »ب« ماده االمینی، مرحوم امیر جوادیروح

نفر از متهمان شاغل در بازداشتگاه کهریزک به  ۳مد تشخی  داده و در همید ارتباط از دادگاه نظامی برای مصادیق قتل ع

 اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح منلر به قتل عمد سه نفر، درخواست ملازات نموده است 

 دسرای نظامی شده، عبارت است از: سایر اتهامات منتتب به متهمانی که پرونده آنان منتهی به صدور کیفرخواست در دا -۸

 یراد ضرب و جرح و اهانت به شکات آمریت و مشارکت در ا-      

شدگان از حقوب مقرر در قانون اساسی و عدم رعایت حقوب شهروندی    موضوع ماده واحده  م روم کردن بازداشت  -      

 های مشروع قانون احترام به آزادی 

مباالتی و عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی منلر به تلفات جانی و صدمات بدنی به دلیل عدم  بی -      

 ریت و نظارت الزم بر بازداشتگاه مدی



آمریت و مشارکت در گزارش خالا واقع در خصوص علت و ن وه در گذشت سه تد از متهمان بازداشتی در -      

 کهریزک 

 

سامی متهمان را الزم به ذکر است که سازمان قضایی نیروهای متلح مطابق با مقررات قانونی، پس از صدور حک  قطعی، ا

 اعالم خواهد کرد  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 س درباره کهریزکت قیق و تف   مللی گزارش کمیته متد کامل 
 



 بتمه تعالی

ای جهت پیگیری متائل مربوط به ریاست م ترم مللس شورای اسالمی؛ پیرو تاكید جنابعالی مبنی بر تشكیل كمیته

 گردد جمهوری بدید وسیله گزارش نهایی آن ایفاد میها و حوادث پس از انتخابات دهمید دوره انتخابات ریاست بازداشتی

 ءالدید بروجردی رییس كمیتیون امنیت ملی و سیاست خارجی عال

قانون اساسی گزارش مربوط به حوادث پس از انتخابات ریاست  ۸4با استعانت از ذات الیزال الهی و مبتنی بر اصل 

 رسد  جمهوری در دو بخش به است ضار همه می

 بخش اول:

 چگونگی تشكیل كمیته و اقدامات انلام شده

ای پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری با تدبیر ریاست م ترم مللس شورای اسالمی جناب آقای دكتر الریلانی كمیته

شدگان و التهابات پیش آمده تشكیل شد، اید كمیته متشكل از جمعی از اعضای  جهت پیگیری متائل مربوط به بازداشت

های امنیت ملی ، قضایی ، بهداشت و درمان و آموزش و ت قیقات بوده است   در فراز نختت اید گزارش شایان كمیتیون

خردادماه یعنی دو روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به  24ذكر است كه قبل از تشكیل اید كمیته در روز 

ای با متوولیت از جانب ریاست م ترم مللس شورای اسالمی كمیتهمناسبت حوادث به وجود آمده در كوی دانشگاه تهران 

جناب آقای ابوترابی نایب رییس مللس شورای اسالمی تشكیل شد  لذا ارائه گزارش در خصوص حوادث خوابگاه 

 باشد و اید كمیته ورود در بررسی متائل مربوطه به كوی نداشته است دانشلویان بر عهده آن كمیته می

ی متائل مربوط به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری رسما در تاریخ پنل  مردادماه تشكیل شد، اولید  كمیته بررس

جلته رسمی كمیته در روز دوشنبه شش  مردادماه تشكیل و ضمد بررسی جوانب مختل  حوادث به وجود آمده تقتی  كار شد 

تهران تشكیل دهد  اید جلته در بعدازظهر همان روز تشكیل  ای با دادستان وقت عمومی و انقالبو مقرر گردید كمیته جلته

نفر  ۳9۰ها ارائه داد، وی گفت ه  اینك حدود ها و بازداشتیشد و قاضی مرتضوی در اید جلته گزارشی از روند دستگیری

های غیرمیدانی نفر بازداشتی 5۰های میدانی ص نه اغتشاشات و نفر بازداشتی 25۰بازداشت هتتند كه از اید تعداد حدود 

 هتتند 

كامرانی و جوادی فر پرسیده شد   وی دلیل االمینی، از وی در خصوص كشته شدن سه تد از افراد بازداشت شده آقایان روح

ها های انلام شده از سوی پزشكی قانونی مننایت دانتت و متذكر شد كه با سرعت در بازداشتگاهاید متاله را بنا بر بررسی

 باشد ناسیون مننایت در حال انلام میعملیات واكتی

تیرماه به بازداشتگاه كهریزك منتقل شدند، ایشان ضمد مناسب و  1۸هیات از وی پرسید به چه دلیل دستگیرشدگان روز 

شدگان به ترید دلیل جهت انتقال اید بازداشتاستاندارد دانتتد اید بازداشتگاه متاله فقدان ظرفیت زندان اوید را اصلی 

زك دانتت  در اید جلته هیات، از دادستان وقت تهران خواست اوال كتانی كه دارای اتهام سنگینی نیتتند هرچه كهری

ثالثا اطالع رسانی به شدگان براساس قواعد حقوقی هرچه سریعتر تعیید شود ،سریعتر آزاد شوند، ثانیا تكلی  همه بازداشت

اشی از نگرانی آنان كاهش یابد ، رابعا براساس گزارشات رسیده تخلفاتی از ها با سرعت انلام پذیرد تا التهابات نخانواده

 ناحیه برخی از ضابطید خصوصا در كهریزك وجود دارد ،لذا هر چه سریعتر متیر برخورد با آنان هموار شود 

دستگیر شده میدانی  شنبه هفت  مردادماه به زندان اوید عزیمت كرد و طی دیدار پنج ساعته با همه زندانیانهیات روز سه

شدگان منتقل شده از تد از بازداشت 6۰اغتشاشات دیدار و سخنان آنان را استماع كرد، در وهله نختت هیات به دیدار حدود 

كهریزك به اوید رفت و به شكل مفصلی سخنان آنان را شنید   آنان ملموعه آزارهای انلام شده را به اطالع هیات رساندند 

نفر در یك متاحت ك  ، عدم وجود تهویه ، فقدان آب و غذای مناسب ،  147عبارت بود از زندانی شدن  كه اه  آن آزارها

 هملواری با اراذل و اوباش و ت قیر شدن پر رفتد همراه با ضرب و شت  ، های ركیك ، كالزشنیدن ف ش

نیز از روند دستگیری ، بازداشت و انتقال  شدگان نیز حضور یافته و آنانپس از استماع سخنان آنان در جمع سایر بازداشت

نظرات خود را با هیات در میان گذاشتند  ملموعه سخنان آنان نیز اظهار نارضایتی از روند دستگیری و به اوید نقطه

 ها بود   لیكد هیچ گونه شكایتی از زندان اوید و ماموران و متووالن آن نداشتند برخوردهای نامناسب در بازداشتگاه

ای نیز با متووالن زندان اوید و قاضی حداد معاونت وقت امنیت دادستانی تهران داشت از دیدار با زندانیان هیات جلته  پس

شدگان هلده  تیر به بهانه فقدان جا و ظرفیت در زندان اوید در آن جلته متووالن اوید اذعان داشتند كه انتقال بازداشت

شدگان را داشته است  در همید روز با همكاری آمادگی پذیرش آن بازداشتمطلب ص ی ی نیتت   زندان اوید كامال 



شدگان كه دارای اتهامات سنگینی نبودند، آزاد شوند كه اید تد از بازداشت 14۰دادستان وقت تهران مقرر شد كه حدود 

 شنبه هفت  و چهارشنبه هشت  مردادماه م قق شد متاله طی روزهای سه 

زندان اوید بازدید كردند در اید بازدید امكان تماس  2۰9مردادماه جمعی از اعضای هیات از بند  در روز چهارشنبه هشت 

ها بازدید های مربوط به بازجوییها و امكانات موجود و همچنید سلولمتتقی  با زندانیان فراه  نشد و صرفا از بندها و سلول 

ت با آقای علوی قائ  مقام وزارت اطالعات كه در فقدان وزیر در  به عمل آمد  در روز شنبه ده  مرداد جمعی از اعضای هیا

زندان اوید هیات  2۰9دار بودند جلته داشته و پس از اید جلته با حضور ملدد در بند را عهده اصل متوولیت وزارتخانه 

وگوی بطید گفتبا دو تد از زندانیان آقایان قوچانی و چوبینه در خصوص وضعیت زندان و نوع تعامل ماموران و ضا

 مفصلی نمود 

 شان در زندان بود  بیشترید نگرانی آنان در خصوص بالتكلیفی

زندان اوید بازدید كرد و پس از آن به شكل رندوم با دو تد از زندانیان آقایان امام و آقایی  24۰» پس از آن اید هیات از بند 

، بازجویان و ضابطید شكایتی نداشتند اما بیان كردند كه به وگو آنان از وضعیت زندان، مامورانوگو كرد  در اید گفتگفت

دانند شكوه دارند و اید موضوع را عذابی روحی شدید برای  كه زندانی نظامی هتتند كه خود را متعلق و فدایی آن میدلیل آن 

 دانتتند خود می

حضور در بندهای مختل  با بازداشت شدگان مرداد ماه ملددا از زندان اوید بازدید به عمل آورد و با  21هیات در تاریخ 

وگو زاده نیز گفتال  بازدید و با آقایان ابط ی، عطریانفر و تا  2وگو كردند  در نهایت جمعی از اعضای هیات از بند گفت

ر كشته زاده از سالمتی وی تا جایی كه حتی شایعاتی مبنی بكردند  شایان ذكر است كه با عنایت به نگرانی شدید آقای تا 

 زاده داشت شدن او منتشر شده بود، هیات اصرار به مالقات با تا 

خان  الهیان نیز از بند مربوط به نتوان بازدیدی به عمل آورد كه در اید رابطه گزارشی مبتوط تهیه و به مراجع ذیربط 

عیت زندان اوید نداشتند و بیشتر از های حاضر در بند نتوان شكایتی از وضارسال نمودند  خان  الهیان متذكر شدند كه خان 

 زندانی بودن خود شاكی بودند 

مرداد ماه در پی تقاضای اعضای كمیته منصوب از ناحیه دو تد از كاندیداها كه پیگیر متایل  19اید هیات روز دوشنبه 

و با كمیته مالقات  بازداشت شدگان پس از انتخابات بودند با تقاضای قبلی جهت مالقات با هیات در مللس حضور یافته

نفر در حوادث  69های خود و گزارشات رسیده به آنان، مدعی شدند كه كردند، در اید مالقات آنها ضمد تشریح دریافت

اند، اید هیات از آنان خواست لیتت حاوی اسامی و مشخصات اید افراد را ارایه دهند، آنان نیز لیتتی را اخیر كشته شده

رایه كردند، پس از آن از آنها خواسته شد مشخصات بیشتری كه قابل پیگیری باشد را ارایه دهند و  متشكل از نام و فامیل ا

آنان نیز پذیرفتند ولیكد تا زمان تدوید اید گزارش جز همان ورقه حاوی نام و فامیل افراد اطالعات تكمیلی واصل نشده 

 است 

زاده، خان  میردامادی های زندانیان از جمله خان  و خواهر تا ای را به تقاضای جمعی از خانوادهدر همان روز هیات جلته

و خان  تاجرنیا به آنها داشت و نقطه نظرات آنها را نیز استماع كرد، هیات ه  چنید با برخی از بازداشت شدگان پس از 

در زمان بازداشت آزادی نیز تماس گرفت و ملددا در شرایط جدید از آنان خواست چنانچه دارای اطالعاتی هتتند كه 

 نتوانتته و یا نخواستند بیان نمایند را با كمیته در میان گذارند 

پس از انتشار نامه آقای كروبی مبنی بر آزار جنتی برخی از زندانیان، كمیته با ایشان نیز جلته مفصلی داشته و سخنان وی  

 آملی الریلانی در آغازید روزهای انتتاب ایشان هللارا استماع كردند، هیات ه  چنید ضمد دیدار با رییس قوه قضاییه، آیت

ها و تعیید تكلی  باقی مانده های خویش، خواهان تتریع در روند بررسی پروندهضمد ارایه گزارشی از ملموعه دریافت 

 زندانیان شد 

ای و خلفی ضمد م تنی اژهای با هیات سه نفره منصوب از جانب رییس قوه قضاییه یعنی آقایان رییتی، كمیته طی جلته

ای با رییس سازمان قضایی نیروهای ارایه گزارش خود از نتایج اقدامات آنان نیز مطلع شد  اید كمیته ه  چنید طی جلته 

وگو نمود و خواستار متلح در رابطه با متایل مربوط به برخورد جدی با متخلفید به خصوص در بازداشتگاه كهریزك گفت

 نه با آنها شد برخورد جدی و عادال

ه  چنید اید هیات متذكر شد كه در نظام عادالنه اسالمی باید بدون توجه به عناوید، با مقصرید اصلی برخورد شود و افكار 

 عمومی باید جدیت در برخورد را ببینند 



مقام معظ  رهبری در  از آنلا كه به طور همزمان با تشكیل اید كمیته، هیاتی متشكل از نمایندگان قوای سه گانه به دستور

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جهت بررسی متایل مربوط به حوادث پس از انتخابات تشكیل شده بود و دو تد از 

اعضای اید هیات آقایان سروری و دهقان نمایندگان تهران و طرقبه جزو هیات بودند لذا كمیته از طریق آقای سروری كه  

 العات الزم را تبادل نمودند عضو مشترك هر دو كمیته بود اط

ضمنا طی اید ایام كمیته با هدا دفاع از حقوب شهروندی امكان تماس و ارتباط با بتیاری از شهروندان را جهت ارایه هر  

 گونه شكایت یا نقطه نظری چه از طریق تماس تلفنی و یا حضوری فراه  كرده است  

 نتایج و استنتاجات :

زك باید اذعان نمود كه از ابتدا اید بازداشتگاه با كارویاه نگهداری اراذل و اوباش و در خصوص بازداشتگاه كهری -1

فروشندگان كالن مواد مخدر تشكیل شده بود  متاسفانه به مرور زمان سایر زندانیان نیز به دستور مقامات قضایی به آن  

  17/ 11/ ۸6قضاییه در تاریخ  اه ریاست وقت قوهیابند  در خصوص اید بازداشتگاه آقای دربید، رییس دفتر ویزندان راه می 

ها و مرتضوی دادستان وقت عمومی و انقالب تهران ای م رمانه خطاب به آقایان یتاقی، رییس سازمان زندان طی نامه

اند الزم است بازداشتگاه ریاست قوه قضاییه مقرر فرموده 21۰نویتد: در خصوص بازداشتگاه كهریزك موسوم به می

های دیگر بدون ها برای متهمید دادسرای تهران باشد و هیچ متهمی از حوزهبا نظارت متتقی  سازمان زندانكهریزك 

 هماهنگی با دادستان تهران به اید بازداشتگاه اعزام نشود 

مقدم از اید نامه رونوشتی جهت آقایان آوایی، رییس كل دادگتتری استان تهران جهت اقدامات الزم و سردار سرتیپ احمدی 

شود  نتیله آنكه اوال كهریزك یك بازداشتگاه رسمی بوده و همه فرماندهی نیروی انتظامی جهت است ضار ارسال می 

اند  لذا اینكه برخی متووالن قضایی طی متووالن قضایی از باالترید رده از آن مطلع و حتی بازدیدهایی نیز داشته

هیچوجه قابل پذیرش نیتت و امروز بیش از همه دستگاه قضایی باید اند به هایی از خود سلب متوولیت نمودهمصاحبه

ترید دلیل ایلاد بازداشتگاه كهریزك تادیب اراذل و اوباش های اید بازداشتگاه باشد  ثانیا اصلیها و خللپاسخگوی ضع 

مید خطرناك بوده؛ لذا كنندگان به نوامیس مردم، متلاوزید به عن  و فروشندگان بزرگ مواد مخدر و ملرخطرناك و هتك

های دیگر به اید بازداشتگاه فاقد توجیه است و در اید فارز از ب ث اغتشاشات پس از انتخابات انتقال برخی ملرمید با جرم

 خصوص نیز دستگاه قضا باید پاسخگو باشد 

ن وقت عمومی و انقالب ای خطاب به دادستافرماندهی انتظامی تهران بزرگ طی نامه ۸۸/1/۳۰در همید راستا در تاریخ 

شود كه در حال حاضر دادسراهای نواحی مختل  تهران بتیاری از متهمان كه میزان كشفیات مواد مخدر تهران متذكر می

كنند و عمال زندان مذكور م ل نگهداری متهمید انواع جرای  شده باشد را به زندان كهریزك معرفی میآنها فقط چند گرم می

برابر تدبیر زندان كهریزك جهت نگهداری متهمید اراذل و اوباش و مواد مخدرفروشان ساماندهی است  از آنلایی كه 

گردیده است متتدعی است مراتب را به كلیه دادسراهای تهران ابالز فرمایید و چنانچه صالح بدانید از اعزام متهمید 

 غیرمربوط خودداری شود 

شود كه عط  به ای خطاب به جانشید ناجا متذكر میطی نامه ۸۸/2/5 همچنید فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در تاریخ

عالی  حضرت پلیس آگاهی ناجا در اجرای امریه  ۸7/12/21مورخ  1726/  2/  2۰4/  ۰7/  1116 هامش نامه شماره

یر قبلی م ل ای به دادستان عمومی و انقالب تهران جناب آقای مرتضوی تنظی  مبنی بر اینكه كهریزك برابر تدابنامه

رویه هر نوع مته  را اعزام اكنون بینگهداری اراذل و اوباش، مواد فروشان و ملرمید خطرناك بوده، لیكد دادسراها ه 

 نمایند؛ لذا ابالز فرمایید كه مانند قبل فقط متهمید مذكور اعزام گردند می

تیر ماه به چنید بازداشتگاهی به هیچوجه  1۸ات روز شدگان اغتشاشتد از بازداشت 147ثالثا با توجه به آنچه گذشت اعزام 

تیر ماه به دستور دادستان وقت تهران اید جمع از  19های به عمل آمده در روز قابل پذیرش نیتت  بر اساس بررسی

د  شوند  اگر چه اعزام اید افراد به كهریزك حتی در صورت فقدان ظرفیت زندان اویشدگان به كهریزك اعزام میبازداشت

كمیته با آنان اذعان داشتند كه زندان اوید ظرفیت پذیرش آن  ه  قابل توجیه نیتت، لكد متووالن زندان اوید در جلته 

شدگان را داشته است  ضمد آنكه متووالن بازداشتگاه كهریزك با اید عنوان كه ظرفیت پذیرش اید تعداد از بازداشت

شدگان ساعتی نیز در بیرون از بازداشتگاه ذیرش آنان سر باز زده و بازداشتشدگان را ندارند در هنگام نختت از پبازداشت

شدگان را در سالد كوچك  شوند و لذا بازداشتمعطل بوده اما به دلیل اصرار مقام قضایی دستور دهنده، ملبور به پذیرش می

شدگان در شرایط بتیار سخت و بد دهند و طی چهار روز حضور اید تعداد از بازداشتمتر جا می 7۰قرنطینه به متاحت 

آب و هوا در گرمای تابتتان بدون وجود تهویه و امكانات بهداشتی، غذایی و آشامیدنی و همچنید ضرب و شت  و توهید و 



نفر از اراذل و اوباش پرخطر همه و همه موجب شد كه دل رهبر معظ   ۳۰ت قیر توسط ماموران نگهداری آنان در جوار 

 درد آید   انقالب از آن به

مقام معظ  رهبری پس از دریافت اولید گزارشات از ضرب و شت  و رفتارهای غیرانتانی در بازداشتگاه كهریزك به 

جانبه متائل به وجود آمده و سرعت دستور انتقال زندانیان به مكان مناسب، تعطیلی زندان كهریزك، بررسی دقیق و همه

ای نیز متشكل از نمایندگان سه ادث را صادر فرمودند و در پی اید دستور كمیتهنهایتا برخورد با عوامل و متببان اید حو

قوه در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشكیل شده است  تاكنون مقام معظ  رهبری دستورات بتیاری را برای پیگیری و 

اند رای عالی امنیت ملی صادر فرمودهبه نتیله رساندن اید متاله با عنایت به گزارشات كمیته تشكیل شده در دبیرخانه شو

 كه عمال متیر را جهت به ثمر رساندن كار برای متووالن فراه  آورده است  

 مللس بر آن است كه در متاله مربوط به بازداشتگاه كهریزك عمال دو ظل  بزرگ انلام شده است  كمیته

  آنان دللویی درخوری شود تیر ماه كه باید از  1۸شدگان ظل  آشكار بر بازداشت –ال  

تر بر نظام جمهوری اسالمی رفته و عمال آبروی یك نظام برآمده از خون شهیدان به بازی گرفته شده و ظل  بزرگ – ب

یابی دقیق و برخورد جدی با همه عوامل موجب وهد نظام اسالمی در منظر جهانیان شده است و باید دستگاه قضایی با ریشه

ای و با تقدم دلتوزی تام نتبت به آبروی  از قضایی، اداری و انتظامی و بدون رعایت هر گونه مالحظه  اید حادثه تلخ اع  

نظام جمهوری اسالمی اید متاله را به نتیله برساند و افكار عمومی را از اقدامات خود مطلع و با عوامل اصلی بدون توجه  

 به عناوید آنان برخورد نماید 

شدگان آنچه تاكنون قابل توجه است اینكه آنان با توجه به عوامل متعدد از تد از بازداشتدر خصوص كشته شدن سه  -2

توجهی جمله كمبود مكان، ضع  امور بهداشتی، تغذیه نامناسب، گرما، فقدان كولر و … و در نتیله ضرب و شت  و بی

  ای با عنوان مننایت رد شده است ماموران و متووالن بازداشتگاه به وضعیت جتمی آنان بوده و اساسا طرح متاله

تیر در بید راه انتقال از كهریزك به اوید جان خود را از دست داده است  ایشان  1۸فر یكی از دستگیرشدگان مرحوم جوادی

در زمان دستگیری مورد ضرب و شت  قرار گرفته و قبل از انتقال به كهریزك مداوا گردیده ولی با اید حال نامبرده از ل اظ  

جتمی ضعی  شده بود و توان مقاومت در برابر صدمات جتمی و روحی بازداشتگاه كهریزك را نداشته است و در چهار 

پذیرد  به زندان مراجعه كرده كه مداوای خاصی نتبت به ایشان انلام نمی روز حضور در كهریزك یك بار به پزشك وظیفه

ها نامبرده وضعیت ب رانی پیدا نموده و در همان آغاز حركت اتوبوسشود و هر حال ایشان با حالت وخی  سوار اتوبوس می

 دهد در بیرون از اتوبوس جان می

شدگان به االمینی در متیر انتقال از كهریزك به اوید وضعیت وخیمی داشته كه هر چه بازداشتهمچنید مرحوم روح

متاله گذشتند  انتقال از كهریزك به اوید با  اند آنان بدون توجه از ایدماموران م افظ در اید خصوص متذكر شده

صبح تا دو بعدازظهر انلام شد و در  1۰های نامناسب و با ازدحام بتیار زندانیان آن ه  در او  گرما در ساعت اتوبوس

 17در نوبت قرنطینه بوده و در ساعت  17الی  14االمینی از ساعت رغ  وخی  بودن وضعیت مرحوم روحاوید نیز علی

 شك وی را جهت مداوا به بیمارستان اعزام نمود  پز

شود و در آنلا نیز همچون سایر مرحوم م مد كامرانی نیز پس از دستگیری بدون بازجویی به زندان كهریزك منتقل می

گیرد و وی نیز ت مل صدمات وارده را نداشته و پس از بازگشت به زندان زندانیان مورد ضرب و شت  و ت قیر قرار می

گیرد و وضعیت ب رانی نامبرده پس شود و در بیمارستان نیز رسیدگی الزم صورت نمید به بیمارستان لقمان منتقل میاوی

شود  آنها همان شب فرزند خود را به بیمارستان مهر ساعت از انتقال به بیمارستان به خانواده وی اطالع داده می ۳۰از 

 دهد شته و وی در بیمارستان مهر جان خود را از دست می ای ندامنتقل نموده، اما انتقال ایشان ثمره

شده بر عهده دستگاه قضایی است و  جانبه دالیل كشته شدن اید سه جوان بازداشت كند كه بررسی همه كمیته تاكید می

و متووالن قضایی باید در اید خصوص با دقت و سرعت بررسی نموده و به خانواده م ترم آنان و افكار عمومی پاسخگ 

 باشند 

های جامعی انلام داده است  پس از طرح نامه  شدگان كمیته بررسیدر خصوص طرح متاله آزار جنتی برخی بازداشت -۳

ای آن هیات با وی مالقات كرده و خواستار ارایه اسناد و مدارك و شواهد شد  وی در آن دیدار آقای كروبی و انعكاس رسانه

اند پاسخ داد كه چهار نفر چند نفر به شخ  شما مراجعه و مدعی آزار جنتی شده در پاسخ سوال كمیته مبنی بر اینكه

اند  سوال دیگر كمیته از وی اید بود كه آیا برای شما وقوع آزار جنتی بر روی اید چهار نفر قطعی  مراجعه متتقی  داشته

یاست ملمع تشخی  مصل ت نظام ارسال  ای به راست؟ وی با برآشفتگی منكر قطعیت شد و قائل بود كه به اید دلیل نامه 

 نموده تا بررسی نمایند و در صورت وقوع با اید متاله برخورد جدی شود و در صورت عدم وقوع رفع شبهه شود 



آقای كروبی از ارائه هر گونه سند و مدركی به كمیته استنكاا ورزید و اعالم كرد در صورت تعیید هیاتی از جانب شخ  

اضر است اسناد و مدارك خود را ارایه نماید  اید خواسته آقای كروبی از طریق كمیته با ریاست مللس قضاییه ح رییس قوه

شورای اسالمی جناب آقای دكتر الریلانی در میان گذاشته شد و نهایتا ریاست قوه قضاییه با تعیید سه نفر نماینده از طرا 

 ش كار اید كمیته به اطالع همگان رسید جانبه موضوع نمود كه گزارخود آنان را متوول بررسی همه

جانبه به عمل آورد تا جایی كه از های همهاما كمیته مللس شورای اسالمی نیز در اید خصوص اقدامات جدی و بررسی

طریقی به اطالع هیات رسید كه فردی كه مورد آزار جنتی قرار گرفته آماده است ماجرا را برای هیات بیان كند  ریاست 

ای دستور دادند با تمهیداتی به دفتر خودشان دعوت و هیات با وی ای اسالمی به م د اطالع از چنید متالهمللس شور

وگو نمایند  اید جلته با حضور رییس دفتر ریاست مللس و حتی دو تد از نمایندگان غیر عضو كمیته، آقایان كاتوزیان گفت

كار شد كه مادر آن جوان بر اثر كثرت شایعات دچار نوعی توه  و مطهری تشكیل شد و كامال برای همه حضار در جلته آش

 شده و هیچگونه آزار جنتی متوجه آن فرد نشده و خود وی نیز قائل بود كه مادرش درگیر یك توه  ذهنی است 

های دیگری داشته و هیات دبیرخانه شورای عالی نیز در اید خصوص به تفصیل بررسی  همچنید اعضای كمیته بررسی

شود قضاییه و دبیرخانه شورای عالی دقیقا منطبق بر ه  بوده و آن اینكه اعالم می ه و نتایج هر سه كمیته مللس، قوهكرد

  نمایی  جانبه انلام شده به هیچ موردی از آزار جنتی نرسیده و آن را قویا تكذیب میهای همه ضمد بررسی

 

دیدهای هیات از بندهای مختل  چه زندانیان میدانی اغتشاشات و چه های به عمل آمده از زندان اوید طی بازدر بررسی -4

ها گونه كه در همه مالقاتزندانیان غیرمیدانی هیچ گونه شواهدی دال بر شكنله و آزارهای جتمی دیده نشده است، اما همان

تر تعیید تكلی  شود سریعمانده هرچه تبیید شد ضروری است در خصوص زندانیان باقی با متووالن قضایی از جانب هیات

 و آنان در روند دادرسی از همه حقوب خود مبتنی بر قانون برخوردار باشند 

كمیته ضمد دفاع از كلیت نیروی انتظامی و قدرشناسی از زحمات پرسنل پرتالش نیرو در صیانت از امنیت شهروندان  -5

ی دریافت نموده است  در اید خصوص الزم است هایی از برخوردهای نامناسب برخی از افراد نیروی انتظامگزارش

چنید الزم است های نظارت و بازرسی در اید نیرو تقویت شود و از رفتارهای غیرمتووالنه جلوگیری شود  ه  سیتت 

های جانی و مالی نیروی انتظامی از ابزارهای مناسب جهت برخورد با اغتشاشات برخوردار شود كه سبب كاهش ختارت

 اید خصوص نیاز است دولت و مللس تمهیداتی را جهت تامید بودجه و تقویت نیروی انتظامی بیندیشند  گردد كه در

ها اداره شود و اید سازمان موظ  است در تمامی ها باید زیرنظر سازمان زندان كند تمامی بازداشتگاهكمیته تاكید می -6

قضایی ضمد بررسی همه جانبه باید دستورات  دیریت دستگاهها باشد، لذا دراید خصوص مها پاسخگوی شرایط زندانزمینه

تر باید ها وجود دارد كه هرچه سریعشود كه هنوز ه  برخی دیگر از بازداشتگاهقاطعی صادر نماید  لذا كمیته یادآور می 

 ها و استانداردسازی آنها اقدام شود  نتبت به نظارت بر آن

ها موجب سردرگمی، گتترش ها در خصوص دستگیریسانی به موقع به خانوادهركمیته قائل است متاسفانه عدم اطالع-7

امنیتی و رسانی به خانواده زندانیان توسط نیروی انتظامی، شایعات و ناامنی روانی جامعه شده بود، لذا الزم است اطالع

ب سلب امنیت روانی چنید دستگیری افراد باید در ساعات مناسب كه موجقضایی در اسرع وقت صورت پذیرد  ه 

 ها نشود صورت پذیرد خانواده

بینانه و طراحی روندهایی است وكارهای واقع كمیته معتقد است یكی از نكات مه  برای پیشگیری چنید حوادثی اتخاذ ساز -۸

به شكل  ربطهای ذیكه موجب تكرار چنید وقایعی نشود و به عنوان پیشنهاد مشخ  باید زیرنظر باالترید مقامات دستگاه

 ها بازدید به عمل آمده و اشكاالت گوشزد شود ها و زندانای و مرتب از بازداشتگاهنوبه

تردید مللس گذاری باشد، بیها تدوید شود چنانچه امور نیازمند قانونچنید الزم است ضوابطی یكتان برای همه زندان ه 

 شورای اسالمی آمادگی همكاری كامل را دارد   

ه كمیته مللس شورای اسالمی با هدا دفاع از حقوب مردم ضمد بررسی همه جانبه حوادث پس از انتخابات ككالم آخر آن

وقت خود را صرفا به تهیه و ارائه یك گزارش سشری ننمود، بلكه از نختتید روز ماموریت یافتد از ناحیه ریاست م ترم 

های آنان به اصالح متیر پرداخت شدگان و خانوادهداشتمللس شورای اسالمی با جلتات متتمر و مالقات با متوولید، باز

ها و در اید خصوص برخی از اعضای كمیته دهها ساعت وقت جهت پیگیری امور مربوط به پاسخگویی به مردم و خانواده

قع رسانی دقیقی جهت ارائه اطالعات دقیق و شفاا و به موصرا نمودند، و از طرا دیگری در حالی كه استراتای اطالع

 برای مردم عزیزمان وجود نداشت اید كمیته تالش كرد تا حدودی اید خال را نیز جبران نماید 



اما در فراز آخر اید گزارش باید بر اید دو نكته تاكید نمود كه ماموریت اید كمیته بررسی از نوع معلول بود  بدان مفهوم 

های پدید آمده در ذیل اید حوادث در  ها و كایص بدرفتاری كه حوادثی پس از انتخابات اتفاب افتاد و اید كمیته در خصو 

راستای وظای  نمایندگی و به عنوان دفاع از حقوب شهروندی وارد عمل شده است و طبیعتا دستورات، بیانات و تاكیدات 

ع  نمود اما ها را هموار و انگیزه اید كمیته را در استمرار جدی اقدامات خود مضامقام معظ  رهبری متیر اید پیگیری

آنچه باید مورد توجه قرار گیرد آن است كه از علل اصلی پدید آمدن اید حوادث نباید غافل ماند و از جمله القای یك دروز 

بزرگ به نام تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و رفتارهای غیرقانونی كه سبب ایلاد اید حوادث شد و اگر همگان 

شكنی، ت ریك نمودند و اگر دو كاندیدای ریاست جمهوری دست به قانون ود را طی می های قانونی متیر خبراساس چارچوب

پرداختند امروز شاهد اید گونه حوادث تلخ نبودی  كه سبب هتك حرمت نظام مقدس جمهوری احتاسات و عواط  مردم نمی

تردید آنان باید پاسخگو یهای رای شود  بمیلیونی مردم در پای صندوب 4۰سنگ حضور اسالمی و تضییع فرصت گران

  اعتنا باشدباشند و دستگاه قضایی در خصوص اید گونه رفتارهای ملرمانه نباید بی
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