ﻣﺎ زن و ﻣﺮد ﺟﻨﮕﯿﻢ
ﺑﺠﻨﮓ ﺗﺎ ﺑﺠﻨﮕﯿﻢ!

ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ و ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ

اﺳﺎﻣﯽ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن
در ﺧﯿﺰش ﻛﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان

ﻣﺎ زن و ﻣرد ﺟﻧﮕﯾم
ﺑﺟﻧﮓ ﺗﺎ ﺑﺟﻧﮕﯾم!
ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ اﺳﺎﻣﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﮔﺎن در ﺧﯾزش ﻛﻧوﻧﯽ اﯾران
)ﺑﺎ آﺧرﯾن ﺗﺻﺣﯾﺣﺎت(
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ﮔﯾرم ﮐﮫ ﻣﯽ زﻧﯾد،
ﮔﯾرم ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐﺷﯾد،
ﺑﺎ روﯾش ﻧﺎﮔزﯾر ﺟواﻧﮫ ھﺎ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟!
اﯾن ﺟزوه را ﺗﻘدﯾم ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﭘﯾش از ھﻣﮫ ،ﺑﮫ ﻣﺎدران و اﻓراد ﺧﺎﻧواده ﯾﺎران
ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮫ در ﺧﯾزش ﻧوﯾن ﻣردم اﯾران .ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺎر ﺳﻧﮕﯾن اﻧدوه،
اﺳﺗوار اﯾﺳﺗﺎده اﻧد .ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻌﻠﮫ ﺧﺎﻣوﺷﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﺧﺷم در دل ،ﻓرﯾﺎد
آزادی ﺳر ﻣﯽ دھﻧد و از اﻓﺷﺎی رژﯾم اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم و ﺟﻧﺎﯾت ﺑﺎز ﻧﻣﯽ اﯾﺳﺗﻧد.
طﯽ ﺑﯾش از  ٣٠ﺳﺎل ﮐﮫ از ﺣﺎﮐﻣﯾت ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﻣذھﺑﯽ در اﯾران ﻣﯽ ﮔذرد ،ﺗﻌداد
ﺑﯾﺷﻣﺎری از ﻓرزﻧدان ﻣﺑﺎرز و آﮔﺎه ﻣردم ﺑﮫ دﺳت رژﯾم ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾده اﻧد .ﺗﻌداد
ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗری زﻧدان و ﺷﮑﻧﺟﮫ را ﺑﮫ ﺟﺎن ﺧرﯾده اﻧد؛ و ھﻣﮫ اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑرای
اﯾن اﻧﺟﺎم ﺷده ﮐﮫ ﻣوﺟودﯾت و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮐل ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻓﺎرغ از اﯾن ﯾﺎ آن
ﺟﻧﺎح ،ﺣﻔظ ﺷود .اوج اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت ،ﻗﺗل ﻋﺎم زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺳﺎل ١٣۶٧
ﺑود .اﯾﻧﮏ ﺧون ھﺎی ﭘﺎﮐﯽ ﮐﮫ  ٢١ﺳﺎل ﭘﯾش رﯾﺧﺗﮫ ﺷد ،ﺑﮫ رود ﺧون ھﺎی
ﺟوان اﻣروز ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﺳت .اﯾﻧﮏ ،ﺧﺷم و ﻧﻔرﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﺎل ﺑﮫ ﺳﺎل روی ھم
اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﺷده ،ﻣﯽ رود ﺗﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧﻔﺟﺎر ﻋظﯾم ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﻧﺟر ﺷود.
ﺑﺎﺷد ﺗﺎ اﯾن ﺑﺎر آﮔﺎھﺎﻧﮫ ،و ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﯾﮏ دورﻧﻣﺎی روﺷن و اھداف و ﺧواﺳﺗﮫ
ھﺎی ﻣﺷﺧص ،ﭘﯾﺷرو و ﻧوﯾن ،راه ﭘﯾروزی را ﺑﭘﯾﻣﺎﯾﯾم.
دراﯾن ﺟزوه ﺗﻼش ﮐرده اﯾم ﻧﺎم ،ﺑرﺧﯽ ﻣﺷﺧﺻﺎت و ﺗﺻوﯾر ﮔروھﯽ از
دﺧﺗران و ﭘﺳران را ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت ﻣزدوران ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ ﯾﺎ در
ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮔﺎه ھﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد را ﮔردآوری ﮐﻧﯾم .اﯾن اطﻼﻋﺎت ،ﺣﺎﺻل ﮐﺎر ﺷﻣﺎر
زﯾﺎدی از اﻓراد ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ طﯽ دو ﻣﺎه اﺧﯾر ،ھر ﺧﺑری در
ﻣورد ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎن را ﺑﮫ ﺳﺎﯾت ھﺎ و وﺑﻼگ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف رﺳﺎﻧده اﻧد.
ﺑدون ﺷﮏ اﯾن ﻟﯾﺳت ﮐﺎﻣل ﻧﯾﺳت .ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﺑﻌﺎد ﺟﻧﺎﯾت ﮔﺳﺗرده ﺗر از
اﯾﻧﮭﺎﺳت و در ﺟرﯾﺎن ﺗﺣوﻻت ﺟﺎری ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﺻدھﺎ ﻣورد از ﻧﺎﭘدﯾد ﺷدﮔﺎن
روﺑروﯾﯾم .ھﻣﯾﻧﺟﺎ از ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺟزوه را در دﺳت دارﻧد ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﮐﮫ
ھرﮔوﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ در ﻣورد ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎن اﯾن ﻟﯾﺳت ،و ﻧﯾز در ﻣورد ﺳﺎﯾر
ﯾــــﺎران ﺑﮫ ﺧـــون ﺧﻔﺗﮫ ﻣﺎن ﮐﮫ ھﻧوز ﻧﺎم و ﻧﺷﺎﻧﯽ از آﻧﺎن ﻣﻧﺗﺷر ﻧﺷده را در
اﺧﺗﯾﺎر ھﻣﮕﺎن ﻗرار دھﻧد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اطﻼﻋﺎت ﺧود در اﯾن ﻣورد را ﺑﮫ
ﻧﺷﺎﻧﯽ زﯾر اﯾﻣﯾل ﮐﻧﯾد:
Bazr١٣٨٤@gmail.com
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ﺳرﻧﮕوﻧش ﮐﻧﯾم!
ھﻣرزﻣﺎﻧت را درﯾﺎب!
اﯾﺳﺗﺎده ای ﺑﮫ اﻧﺗظﺎر ﻧوﺑت؟
ﻧﮫ!
ﭘس ھﻣرزﻣﺎﻧت را درﯾﺎب!
ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم اﯾﻧﮕوﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾم
ﻣﺎ روﯾﺎی زﻧدﮔﯽ ﺑﮭﺗر را در ﺳر دارﯾم
ھﻣﮫ ﺑﺷﻧوﯾد!
ﺣﻘﺎﯾق ﻧﮭﻔﺗﮫ در ﮔﻔﺗﮫ ھﺎﯾﻣﺎن را
اﻣروز روز ﻣﺎﺳت :روز ﺷورش!
ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ اﯾم
ﺑﺎ روﯾﺎی زﻧدﮔﯽ ﺑﮭﺗر در ﺳر
....
زﻧدﮔﯽ ﻧو دﯾﮕر آﻏﺎز ﺷده
ﭘس ﮐﻧﺎر ﻧﻧﺷﯾن
ھم رزﻣﺎﻧت را درﯾﺎب
....
اﯾﺳﺗﺎده ای ﺑﮫ اﻧﺗظﺎر ﻧوﺑت؟
ﻧﮫ!
داری ﻓﮑر ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ؟
ﺑﺎ روﯾﺎی زﻧدﮔﯽ ﺑﮭﺗر درﺳر
ﻣﯽ داﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳﺗﯽ!
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻧوﯾم ﺻداﯾت /و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧت ﻣﯽ ﺷوﯾم در اﯾن راه
اﻣروز روز ﻣﺎﺳت :روز ﻣﺑﺎرزه!
ھم رزﻣﺎﻧت را درﯾﺎب!
....
اﮔر از ﻣرگ ﺑﮭراﺳﯽ  /ھﯾﭻ ﭼﯾز ﺑدﺳت ﻧﺧواھﯽ آورد
اﮔر ﮐﻧﺎر ﺑﻧﺷﯾﻧﯽ /ﺳﺑﮏ،ﺳﻧﮕﯾن ﮐﻧﯽ /ھﯾﭻ ﭼﯾز ﺑدﺳت ﻧﺧواھﯽ آورد!
ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾر!
ھم رزﻣﺎﻧت را درﯾﺎب!
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻧوﯾم ﺻداﯾت /و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧت ﻣﯽ ﺷوﯾم در اﯾن راه
اﻣروز روز ﻣﺎﺳت :ﺗﮑﺎﻧش دادﯾم!
....
اﯾﺳﺗﺎده ای ﺑﮫ اﻧﺗظﺎر ﻧوﺑت؟
٤

ﻧﮫ!
ﭘس ﮐﻧﺎر ﻣﻧﺷﯾن
ﺣﺳﺎب ﭼﮫ را ﻣﯽ ﮐﻧﯽ؟
اﻣروز روز ﻣﺎﺳت :روز دﮔرﮔوﻧﯽ ﻧظﺎم!
ﭘس ھﻣرزﻣﺎﻧت را درﯾﺎب
اﯾن دﻧﯾﺎی ﻣﺎﺳت
ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾر ھﻣﺎن ﺑﺎﺷﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﺑﺎﺷﯽ!
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺳرﻧﮕوﻧش ﮐﻧﯾم!
آزادی را ﻣزه ﮐن!
اﻣروز روز ﻣﺎﺳت  :روز ﺷورش!
ﺧﺷﻣت را ﺑﮫ اﺳﺗﺑداد ،ﺑﮫ ﺳﺗم ،ﺑﮫ ﺧراﻓﮫ ﻧﺷﺎن ﺑده
ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ دﻧﯾﺎ را ﺑﻠرزاﻧد!
اﻣروز روز ﻣﺎﺳت! روز ﻣﺑﺎرزه
ﻣﯽ روﯾم ﺗﺎ ﺳرﻧﮕوﻧش ﮐﻧﯾم ﺑﺎﯾد ﺳرﻧﮕوﻧش ﮐﻧﯾم!
ﮐﺎر ﻣﺎ اﺷﺗﺑﺎه ﻧﯾﺳت
ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ
ﭘس ﻣﯽ روﯾم ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾرش دھﯾم /ﻣﯽ روﯾم ﮐﮫ در ھم ﺷﮑﻧﯾم
ﺑﺎﯾد ﺳرﻧﮕوﻧش ﮐﻧﯾم  /درھﻣﮫ ﺟﺎ
اﻣروز روز ﻣﺎﺳت /روز آزادی ،روز ﭘﯾروزی!
**********************

زﺧﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣرھﻣش ﺳرﻧﮕوﻧﯽ رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت!
ﻣﺟﺎزات آﻣران و ﻋﺎﻣﻼن ﮐﺷﺗﺎرھﺎ در اﯾن  ٣٠ﺳﺎل وظﯾﻔﮫ
ﺗﺧطﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﻣﺑﺎرزﯾن ﺑﺧﺻوص ﻣﺑﺎرزﯾن ﻧﺳل ﺟوان اﺳت!
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ﻧداآﻗﺎﺳﻠطﺎن:
 ٢٧ﺳﺎﻟﮫ ،داﻧﺷﺟوی رﺷﺗﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ) ،ﺑﮭﻣن  ١٣۶١در ﺗﮭران  ٣٠ -ﺧرداد  ١٣٨٨در ﺗﮭران( در
ﺟرﯾﺎن اﻋﺗراﺿﺎت ﻣردﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  ٢٢ﺧرداد  ١٣٨٨در روز ﺷﻧﺑﮫ  ٣٠ﺧرداد ١٣٨٨
ﻣﺣﻠﮫ اﻣﯾر آﺑﺎد ﺗﮭران )ﺧﯾﺎﺑﺎن ﮐﺎرﮔر ﺷﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﻘﺎطﻊ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺷﮭﯾد ﺻﺎﻟﺣﯽ و
) ٢٠ژوﺋن  (٢٠٠٩در
ٔ
ﮐوﭼﮫ ﺧﺳروی( ﺑﮫ ﺿرب اﺻﺎﺑت ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ ﻗﻠﺑش ﮐﺷﺗﮫ ﺷد» .ﻧدا« در ﺧﺎرج از اﯾران و در اﯾران،
ٔ
ﺑﻌﻧوان ﺳﻣﺑل ﻧدای اﻋﺗراض اﯾراﻧﯾﺎن و ﻧدای آزادی ﺧواھﯽ اﯾراﻧﯾﺎن و ﺳﻣﺑل ﺻدای اﻋﺗراض
دﻣﮑراﺳﯽ ﺧواھﺎن در اﯾن اﻋﺗراﺿﺎت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود.
ﻣﺣل دﻓن :ﺑﮭﺷت زھرا ﻗطﻌﮫ  ٢۵٧ردﯾف  ۴١ﺷﻣﺎره ٣٢

ﺳﮭراب َاﻋراﺑﯽ:
ﺳﮭراب اﻋراﺑﻰ  ١٩ﺳﺎﻟﮫ؛ ﺳﺎل آﺧر دﺑﯾرﺳﺗﺎن و آﻣﺎده ﺑراى اﻣﺗﺣﺎن ﻛﻧﻛور در ﺟرﯾﺎن ﺧﯾزش
اﻧﻘﻼﺑﯽ در روز ﺷﻧﺑﮫ  ٣٠ﺧرداد ﺑﺎزداﺷت و ﺑﮫ ﻣﻛﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠوﻣﻰ ﻣﻧﺗﻘل ﻣﻰ ﺷود .ﺑﻌد از ﭘﯾﮕﯾرﯾﮭﺎى
ﭘﻰ در ﭘﻰ ﺧﺎﻧواده ﺑﺧﺻوص ﻣﺎدرش ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﻰ ﺷوﻧد ﻛﮫ وى در زﻧدان اوﯾن اﺳت .ﻣﺎدر اﯾن
ﺟوان در روز ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ١۶ﺗﯾر ﺑﺎ ﮔذاﺷﺗن ﻛﻔﺎﻟت در دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ھر روز ﺑﻌد از ظﮭر ﻣﻧﺗظر
آزادى ﻓرزﻧدش ﺑود ،ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﻛﮫ اﯾن ﻣﺎدر ﻣﻰ داﻧﺳت ﻛﮫ ﻓرزﻧدش در زﻧدان اوﯾن اﺳت ،وﻟﻰ
ﺧﯾﻠﻰ ﻧﮕران ﺑود و ﻣﻰ ﮔﻔت ﻣﻰ ﺗرﺳم ﺑﭼﮫ ام را ﺑﻛﺷﻧد .اﯾن ﻣﺎدر ﻋﻛﺳﻰ از ﻓرزﻧدش ﺗﮭﯾﮫ ﻛرده
ﺑود و ﺑﮫ ھر زﻧداﻧﻰ ﻛﮫ آزاد ﻣﻰ ﺷد ﻋﻛس ﻋزﯾزش را ﻧﺷﺎن ﻣﻰ داد و از آﻧﮭﺎ ﻣﻰ ﭘرﺳﯾد ﻛﮫ آﯾﺎ او
را ﻣﻰ ﺷﻧﺎﺳﻧد و ﯾﺎ در زﻧدان دﯾده اﻧد؟ او ﻣﻰ ﮔﻔت ﺑﮫ ھر ﻛﺟﺎ و ھر ﻛﺳﻰ ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﻰ ﻛﻧم ﺟواب
ﻧﻣﻰ دھﻧد و ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺻﺑر ﻛن آزاد ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﻣﺎدر ﻛﺎرش از ﺻﺑﺢ ﺗﺎ ﺷب ﺟﻠو زﻧدان ﻣﺎﻧدن
ﺷده ﺑود ﺗﺎ اﯾﻧﻛﮫ ﯾك دﻓﻌﮫ از طرف ﻗﺎﺿﻰ ﻣرﺗﺿوى ﺧﺑر آﻣد ﻛﮫ ﺳﮭراب اﻋراﺑﻰ در زﻧدان
درﮔذﺷﺗﮫ اﺳت .ﺧﺎﻧواده اش را ﺧﺑر ﻛﻧﯾد ﺗﺎ ﺟﻧﺎزه ﻓرزﻧدﺷﺎن را ﺗﺣوﯾل ﺑﮕﯾرﻧد .درﮔذﺷت وى ﭘس

از  ٢٦روز ﺳرﮔرداﻧﻰ ﺑﮫ ﻣﺎدرش اﻋﻼم ﺷد.
٦

اﺷﮑﺎن ﺳﮭراﺑﯽ ) ٣٠ - ١٣۶٨ﺧرداد :(١٣٨٨
 ١٨ﺳﺎﻟﮫ ،داﻧﺷﺟوی رﺷﺗﮫ آی ﺗﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﻗزوﯾن ،ﺟواﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن اﻋﺗراﺿﺎت ﻣردﻣﯽ
ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  ٢٢ﺧرداد  ١٣٨٨در روز ﺷﻧﺑﮫ  ٣٠ﺧرداد  ١٣٨٨در ﺗﻘﺎطﻊ رودﮐﯽ و
ﺳرﺳﺑﯾل ﺑر اﺛر اﺻﺎﺑت ﺳﮫ ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ ﺳﯾﻧﮫاش درﮔذﺷت .ﻣﺣل دﻓن :ﻗطﻌﮫ  ٢۵٧ﺑﮭﺷت زھرا ردﯾف
درﺑﺎره ﻣﺎﺟرای ﻗﺗل و آﺧرﯾن دﯾدار ﺑﺎ ﺑرادرش ﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﮫ اﺳت:
 ۵٠ﺷﻣﺎره  -١٩ﺧواھر اﺷﮑﺎن
ٔ
ﻣن ﺑﮫ ھﻣراه ﻣﺎدرم در ﻣﻧزل ﺑودﯾم .اﺷﮑﺎن ﺗﺎزه از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑرﮔﺷﺗﮫ ﺑود .ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔت ﻣردم در
ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎ در ﺣﺎل ﺗظﺎھرات ھﺳﺗﻧد و ھﻣﮫ ﺟﺎ آﺗش ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﺎ زﺣﻣت ﺑﮫ ﻣﻧزل رﺳﯾده
ھﻣﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎی اطراف را ﺑﺳﺗﮫاﻧد و ﻣردم را ﻣﺗﻔرق ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻣﺎدرم
اﺳت و ﻧﯾروھﺎی ﮔﺎرد وﯾژه ٔ
از ﻣن ﺧواﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑرﮔﺷﺗن اﺷﮑﺎن ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺷوم .ﻣن ھم ﺗﻣﺎم ﺗﻼﺷم را ﮐردم ﮐﮫ ﺣواس
اﺷﮑﺎن را ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﻏﯾر از ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﮑﺷﺎﻧم ،اﻣﺎ ﺷﻠوﻏﯽھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﺎ ھر ﻟﺣظﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽﺷد.
ﻣردم ﺑﮫ ﮐوﭼﮫھﺎ و ﻣﻧﺎزل ﭘﻧﺎه ﻣﯽﺑردﻧد .ﺻدای ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را ﻣﯽﺷﻧﯾدﯾم و ﺻدای ﺗﯾراﻧدازی
و ﺑوی ﮔﺎز اﺷﮓآور ھﻣﮫ ﺟﺎ را ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .از اﺷﮑﺎن ﺧواﺳﺗم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻧرود .اﻣﺎ او آﺧرﯾن
ﺣرﻓش را ﺑﮫ ﻣن زد و از ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎرج ﺷد» :ﻧﮕران ﻧﺑﺎش ،ﺑر ﻣﯽﮔردم«.

ﺗراﻧﮫ ﻣوﺳوی ):(١٣٨٨ - ١٣۶٠
ﺗراﻧﮫ ﻣوﺳوی ،دﺧﺗر ﺟواﻧﯽ ﮐﮫ در ﺗﺟﻣﻊ ﻣﺳﺟد ﻗﺑﺎ ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ و ﺑﺳﯾﺟﯽ
ﺑﺎزداﺷت ﺷده ﺑود.
ﭘس از ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﺑﯽ ﺧﺑری ﺳراﻧﺟﺎم ﭘﯾدا ﺷد.
از ﺗراﻧﮫ ﺟز ﺟﺳد ﺳوﺧﺗﮫ ای در ﺣواﻟﯽ ﻗزوﯾن ﭼﯾزی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده اﺳت و ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧواده
او را ﺑﺎ ﺗﮭدﯾد و ارﻋﺎب وادار ﺑﮫ ﺳﮑوت ﮐرده اﻧد .ﺗراﻧﮫ ﻣوﺳوی ﺑﻧﺎ ﺑر ﺷﮭﺎدت ﭼﻧد ﺑﺎزداﺷﺗﯽ
دﯾﮕر ،آﺧرﯾن ﺑﺎر در ﻣﻘر ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺳﯾﺞ در ﺣﯾن ﺑﺎزﺟوﯾﯽ دﯾده ﺷده اﺳت .ﻧﯾروی ﺑﺳﯾﺟﯽ ﭘس از آن
اﯾن دﺧﺗر ﺟوان را از دﯾﮕر ﺑﺎزداﺷﺗﯾﺎن ﺟدا ﮐردﻧد و ﺑﮫ او ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﮐردﻧد .ﺗراﻧﮫ ﻣوﺳوی
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ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر و ﺗوﺳط ﭼﻧدﯾن ﺑﺳﯾﺟﯽ ﺑﮫ وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﻣﮑن ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﻗرار ﮔرﻓت .ﺑر اﺛر
ﺷدت ﺟراﺣﺎت وارده ﺑﮫ رﺣم و ﻣﮭﺑل ﺑﯾﮭوش ﺷد .ﺑﺳﯾﺟﯾﺎن ﮐﮫ دﯾدﻧد ﮐﺎر ﺑﮫ ﺟﺎی ﺑﺎرﯾﮏ ﮐﺷﯾده
اﺳت ﺑدن ﻧﯾﻣﮫ ﺟﺎن او را ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ ﮐرج ﺑردﻧد ،ﺑﮫ اﯾن اﻣﯾد ﮐﮫ ﭘﺎرﮔﯽ رﺣم و ﻣﮭﺑل
و ﻣﻘﻌد او را ﺑﮫ ﺳﺎﻧﺣﮫ ﺗﺻﺎدف راﻧﻧدﮔﯽ ﻧﺳﺑت دھﻧد .در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﭘزﺷﮏ ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ ﻋﻠت ﺟراﺣﺎت وارده ﻧﮫ ﺳﺎﻧﺣﮫ ﺗﺻﺎدف ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﺑوده اﺳت .ﻧﯾروھﺎی ﺑﺳﯾﺟﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺷدت ﺳراﺳﯾﻣﮫ و ﻧﮕران ﺷده ﺑودﻧد ﺑﺎ ﻣﺷورت و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻﺗر ﺧود ﭘﯾﮑر ﻧﯾﻣﮫ ﺟﺎن و
ﺑﯾﮭوش ﺗراﻧﮫ را از ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﭘرﺳﻧل ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن دﺳﺗور اﮐﯾد ﻣﯽ دھﻧد در
اﯾن ﺑﺎره ﺳﮑوت ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ اﺣدی ﺻﺣﺑت ﻧﮑﻧﻧد .ﭘرﺳﺗﺎری ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﻧﺎﻣش ﻓﺎش ﺷود اﻣﺎ ،ﺗراﻧﮫ
ﻣوﺳوی را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻧﯾروھﺎی ﺑﺳﯾﺟﯽ او را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی ﺧﻠوت اطراف ﻗزوﯾن ﻣﯽ
ﺑرﻧد .در ھﻣﺎن ﺣﺎل ﮐﮫ ﺑﯽ ھوش ﺑوده ﻣﺟدداَ ﺑﮫ او ﺗﺟﺎوز ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﻌد ﺑر روی ﺗن ﻧﯾﻣﮫ ﺟﺎﻧش
ﺑﻧزﯾن رﯾﺧﺗﮫ و او را ﺑﮫ آﺗش ﻣﯽ ﮐﺷﻧد .ﺑﮫ اﻣﯾد اﯾﻧﮑﮫ ﮐﻠﯾﮫ آﺛﺎر و ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﺟﺎوز را از ﺑﯾن
ﺑﺑرﻧد.

ﮐﯾﺎﻧوش آﺳﺎ:
ﻣﺗوﻟد ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه ،داﻧﺷﺟوی ﺗرم ﭼﮭﺎرم ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ارﺷد رﺷﺗﮫ ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﭘﺗروﺷﯾﻣﯽ در داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠم
و ﺻﻧﻌت اﯾران ﺑود .او در ﺟرﯾﺎن ﺗظﺎھرات روز دوﺷﻧﺑﮫ  ٢۵ﺧرداد  ١٣٨٨در ﻣﯾدان آزادی
ﺳردﺧﺎﻧﮫ ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺗوﺳط ﺧﺎﻧوادهاش ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺗﮭران ﻧﺎﭘدﯾد ﺷد و روز  ٣ﺗﯾر ﻣﺎه  ١٣٨٨در
ٔ
ﺷد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷﺎھدان ﮐﯾﺎﻧوش آﺳﺎ در اﺛر اﺻﺎﺑت ﯾﮏ ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ ﭘﮭﻠوﯾش زﺧﻣﯽ ﺷد .اﻣﺎ ﺑراﺣﺗﯽ دﺳت
و ﭘﺎ و ﭘردن و ﺣﺗﯽ ﺳرش را ﺗﮑﺎن ﻣﯽ داد .او را از ﻣﺣل دور و ﺑﺎ آﻣﺑوﻻﻧس ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﻧﺗﻘل
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺧﺎﻧواده اش روز  ٣ﺗﯾر ﻣﺎه ﺟﺳدش را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐردﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺟﺳد او  ٤روز ﭘس از
زﺧﻣﯽ ﺷدﻧش ﺑﮫ ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﻧﺗﻘل ﺷده ﺑود ﯾﻌﻧﯽ روز  ٢٩ﺧرداد ﻣﺎه و ﻋﻼوه ﺑر ﺟﺎی ﮔﻠوﻟﮫ
در ﮐﻣرش ،ﯾﮏ ﮔﻠوﻟﮫ ھم وارد ﮔردﻧش ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل  ٩٠درﺻد اﺣﺗﻣﺎل ﻣرﮔش اﺻﺎﺑت
ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ ﮔردﻧش ﺑوده ﻧﮫ ﭘﮭﻠوﯾش! ﭘﯾﮑر ﮐﯾﺎﻧوش در ﺷﮭر ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘرده ﺷد .ﻣراﺳﻣﯽ
ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﯾﺎدﺑود اﯾن ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮫ در داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠم و ﺻﻧﻌت اﯾران در  ٧ﺗﯾر ﺑﺎ وﺟود ﺗﮭدﯾد ﮔﺳﺗرده
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ﻣﺳﺋوﻻن داﻧﺷﮕﺎه و وزارت اطﻼﻋﺎت ﺑرﮔزار ﺷد .ﺑرادر وی )ﮐﺎﻣران آﺳﺎ( از طرف ﺧود و
ﺧﺎﻧواده اش اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ھﯾﭼﮕوﻧﮫ دﻟﺟوﯾﯽ از طرف دوﻟت را ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم.

ﯾﻌﻘوب ﺑرواﯾﮫ )ﺗﯾر  – ١٣۶١ﺗﯾر :(١٣٨٨
داﻧﺷﺟوی ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ارﺷد رﺷﺗﮫ ﺗﺋﺎﺗر در داﻧﺷﮑده ھﻧر وﻣﻌﻣﺎری داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ،روز ﭼﮭﺎرم ﺗﯾر
ﻣﺎه ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی ﺑﺳﯾﺞ از ﺑﺎم ﻣﺳﺟد ﻟوﻻﮔر ﻣورد اﺻﺎﺑت ﮔﻠوﻟﮫ ﻗرار ﮔرﻓت ،از ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺳر
ﻣﺟروح ﺷد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺗوﺳط دوﺳﺗﺎﻧش ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻟﻘﻣﺎن اﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎﻓت اﻣﺎ ﺑﮫ رﻏم ﺗﻼش ﭘزﺷﮑﺎن
ﺑرای ﺟﺎن وی ،در ﻧﮭﺎﯾت دﭼﺎر ﻣرگ ﻣﻐزی ﺷد و ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾد .ﯾﻌﻘوب ﺑرواﯾﮫ ﻓرزﻧد دوم ﯾﮏ
ﺧﺎﻧواده ﭘﻧﺞ ﻧﻔری و اھل اھواز ﺑود .وی ﻣﺗوﻟد ﺗﯾرﻣﺎه  ١٣۶١ﺑوده و در ھﻧﮕﺎم ﻣرگ ﺗﻧﮭﺎ  ٢٧ﺳﺎل
ﺳن داﺷت .ﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺑرﺧﯽ ﺳﺎﯾت ھﺎی ﺧﺑری ﯾﻌﻘوب ﺑرواﯾﮫ ﮐﮫ در ﮐﻧﺗرل ﮐﺎﻣل ﻣﺎﻣورﯾن ﺗﺣت
ﻣداوا ﻗرار داﺷت ،از اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﺟﺎن ﺳﺎﻟم ﺑﮫ در ﻧﺑرد .او ﺗﻧﮭﺎ دﻗﺎﯾﻘﯽ ﭘﯾش از ﻣرگ ﭼﺷم ﮔﺷود،
دﺳﺗﺎن ﻣﺎدرش را ﮔرﻓت و زﯾر ﻟب ﮔﻔت :ﻣﺎدر ﻣن ﺑرای آزادی ﮐﺷﺗﮫ ﺷدم ...و ﭼﺷم ﻓروﺑﺳت.
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﻣﺄﻣوران اﻣﻧﯾﺗﯽ ﭘﯾﮑر ﺑﯽ ﺟﺎن ﯾﻌﻘوب را ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗﻧد و ﺑﮫ ﻣﺣل ﻧﺎﻣﻌﻠوﻣﯽ ﺑردﻧد و
ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﻌد از  ٤٨ﺳﺎﻋت ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده او اطﻼع دادﻧد ﺟﺳد ﯾﻌﻘوب ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘرده ﺷده اﺳت.
ﻣﺄﻣوران از ﺧﺎﻧواده او ﺗﻌﮭد ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ از ھرﮔوﻧﮫ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم ﺑرای او
ﺧودداری ﮐﻧﻧد.

ﻣﺣﻣد ﮐﺎﻣراﻧﯽ:
ﺟوان  ١٨ﺳﺎﻟﮫای ﺑود ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﻧﺎ آراﻣﯽھﺎی ﭘس از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری اﯾران در ﺳﺎل
 ١٣٨٨در روز  ١٨ﺗﯾر در ﻧزدﯾﮑﯽ ﻣﯾدان وﻟﯾﻌﺻر ﺗﮭران دﺳﺗﮕﯾر ﺷد و ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ﮐﮭرﯾزک
اﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎﻓت .طﺑق ﮔﻔﺗﮫ ﺧﺎﻧواده وی ،ﻣﺣﻣد را در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ َ ﻧﯾﻣﮫ ﺟﺎن ﺑوده و ﺳراﺳر ﺑدﻧش
ﻋﻼﺋم ﺑﺎﺗوم و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺑوده ﺑﮫ ﺗﺧت ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﻓرار ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ ﺗﻼش
ﺧﺎﻧواده ﺑﺎﻻﺧره ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﺣﻣد را از ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻟﻘﻣﺎن ﻣرﺧص و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﮭر
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ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ در آﻧﺟﺎ ﭘزﺷﮑﺎن ﻣﺗﺧﺻص ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻋﻔوﻧت ﺗﻘرﯾﺑﺎ َ ﺗﻣﺎم ﺑدن
را ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ اﻣﯾدی در ﺑﮭﺑود ﻧﯾﺳت و ﻣﺣﻣد ظرف ﮐﻣﺗر از ٣ﺳﺎﻋت در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢۵ﺗﯾر ﺟﺎن ﻣﯽ
ﺑﺎزد .

ﻣﮭدی ﮐرﻣﯽ:
 ١٧ﺳﺎﻟﮫ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺷﺗﮫﺷدﮔﺎن اﻋﺗراﺿﺎت ﭘس از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری دھم در اﯾران اﺳت.
وی در ﺗﻘﺎطﻊ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺟﻧت آﺑﺎد و ﺧﯾﺎﺑﺎن ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺗﮭران در ﻋﺻر روز دوﺷﻧﺑﮫ ٢٥ ،ﺧرداد ،ﺑر اﺛر
اﺻﺎﺑت ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ ﮔﻠوﯾش ،ﮐﺷﺗﮫ ﺷد) .ﺑﺎ ﺑﺎﺗوم ﺳرش ﻟﮫ ﺷده و ﺑﺎ ﭼﺎﻗو ﮔﻠوﯾش ﺑرﯾده ﺷده اﺳت .ﭘﯾﮑر
او در ﺳردﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﭘﯾﺎﻣﺑر واﻗﻊ در ﺑﻠوار اﺷرﻓﯽ اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ ﺑوده اﺳت(.

ﻣﺻطﻔﯽ ﻏﻧﯾﺎن:
داﻧﺷﺟوی ﻣﻘطﻊ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ارﺷد داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران اھل ﻣﺷﮭد ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺣﻣﻠﮫ ﻧﯾروھﺎی
ﭘﻠﯾس و ﺳﭘﺎه ﺑﮫ ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه در  ٢۵ﺧرداد  ١٣٨٨ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .ﻣﺣل دﻓن :ﻣﺷﮭد .ﭘﯾﮑر وى روز
 ٢٨ﺧرداد ﺗﺣت ﺗداﺑﯾر ﺷدﯾد اﻣﻧﯾﺗﯽ در ﺣرم اﻣﺎم رﺿﺎ ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘرده ﺷده اﺳت.

ﺑﮭﻣن ﺟﻧﺎﺑﯽ:
 ٢٠ﺳﺎﻟﮫ ،ﺷﺎﻏل در ﻣﻐﺎزه ﻧﺻب و ﺗﻌﻣﯾرات ﺷوﻓﺎژ .وی ﺑﮫ ﮔواه ﺷﺎھدان ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی ﻟﺑﺎس
ﺷﺧﺻﯽ در ﺣﯾن ﺗظﺎھرات ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺿرب ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد.

١٠

ﻣﺣﺳن روحاﻻﻣﯾﻧﯽ ﻧﺟفآﺑﺎدی:
دوره دھم اﺳت ﮐﮫ در زﻧدان اوﯾن
ﯾﮑﯽ از ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﮔﺎن ﺣوادث ﭘس از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری
ٔ
ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد .روحاﻻﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ داﻧﺷﺟوی اﻧﺻراﻓﯽ رﺷﺗﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﺑود در ﺗﺟﻣﻊ روز
 ١٨ﺗﯾر دﺳﺗﮕﯾر و ﺑﮫ زﻧدان اوﯾن ﻣﻧﺗﻘل ﺷد و در  ١ﻣرداد ﺟﻧﺎزهاش ﺑﮫ ﺧﺎﻧوادهاش ﺗﺣوﯾل داده ﺷد.
وی ﻓرزﻧد ﻋﺑداﻟﺣﺳﯾن روحاﻻﻣﯾﻧﯽ ،رﺋﯾس اﻧﺳﺗﯾﺗو ﭘﺎﺳﺗور اﯾران ،ﻋﺿو ﺟﻣﻌﯾت اﯾﺛﺎرﮔران اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺷﺎور اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺣﺳن رﺿﺎﯾﯽ ﺑود.

ﻣﯾﺛم ﻋﺑﺎدی:
ﻧوﺟوان  ١٧ﺳﺎﻟﮫای و ﺷﺎﮔرد ﻓرش ﻓروﺷﯽ ﺑود ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن اﻋﺗراﺿﺎت ﭘس از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دھم
رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری در روز  ٢٣ﺧرداد در ﻣﯾدان ﺻﺎدﻗﯾﮫ ﺗﮭران از ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺷﮑم ﻣورد اﺻﺎﺑت ﮔﻠوﻟﮫ
ﻗرار ﮔرﻓت و ﺑﻌﻠت ﺧوﻧرﯾزی ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺟﺎن ﺑﺎﺧت.

ﻣﺳﻌود ھﺎﺷمزاده:
دوره دھم اﺳت ﮐﮫ در  ٣٠ﺧرداد
ﯾﮑﯽ از ﮐﺷﺗﮫﺷدﮔﺎن ﺣوادث ﭘس از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳتﺟﻣﮭوری
ٔ
ﮔﻠوﻟﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ ،ﺟﺎن ﺑﺎﺧت .وی در اﺛر اﺻﺎﺑت
 ١٣٨٨در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﮫ ﺿرب
ٔ
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ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ ﻗﻠب و ﺳوراخ ﮐردن رﯾﮫ ،ﭘﺎرﮔﯽ رﯾﮫ و ﺧوﻧرﯾزی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺷدﯾد ﺟﺎن ﺳﭘرد.
ﮔﻔﺗﮫ ﺑرادر ﻣﺳﻌود ،وی در
رﺷﺗﮫ ﻋﻠوم ﺗﺟرﺑﯽ ﺑود .ﺑﮫ
ﻣﺳﻌود ھﺎﺷمزاده  ٢٧ﺳﺎﻟﮫ و دارای دﯾﭘﻠم
ٔ
ٔ
زﻣﯾﻧﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ و طراﺣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽﮐرد و  ٩ﺳﺎل ﺑود ﮐﮫ ﺳﻧﺗور ﻣﯽﻧواﺧت .ﻣﺣل دﻓن :ﺷﻣﺎل
ٔ
اﯾران

اﻣﯾر ﺟوادی ﻓر :
ﻣﺗوﻟد  ١٣۶٣داﻧﺷﺟوی ﻣدﯾرﯾت ﺻﻧﻌﺗﯽ داﻧﺷﮕﺎه آزاد واﺣد ﻗزوﯾن ،ﮐﮫ در روز  ١٨ﺗﯾر ﻣﺎه در
ﺧﯾﺎﺑﺎن ١۶آذر ﺑﻌد از ﺿرب و ﺷﺗم ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﺷدت ﻣﺟروح و ﺑﮫ
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﻧﺗﻘل ﺷده ﺑود .ﺑﻌد از ﯾﮏ ﺳﺎﻋت در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺧﺎﻧواده اش ھﻧوز ﻧﮕران ﺳﻼﻣﺗﯽ و
ﺑﮭﺑود او ﺑودﻧد ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ ﻧﺎﻣﻌﻠوﻣﯽ ﻣﻧﺗﻘل ﺷد .ﺻﺑﺢ  ٣ﻣرداد ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده اش اطﻼع داده ﺷد ﮐﮫ ﺑرای
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺣوﯾل ﺟﺳدش ﺑﮫ ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﮭرﯾزک ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود وی ھﻧﮕﺎم

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

زاده  ،١٣۶٢ﻣرگ  ٢۵ﺧرداد  ،١٣٨٨ﺗﮭران(:
ﻧﺎﺻر اﻣﯾرﻧژاد ) ٔ

داﻧﺷﺟوی داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣد ﻋﻠوم و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺗﮭران در رﺷﺗﮫ ھوا -ﻓﺿﺎ ﺑود ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن
راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﻣردم ﺗﮭران در ﻣﯾدان آزادی )در اﺑﺗدای ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺟﻧﺎح در ﺗﯾراﻧدازی از
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﺳﯾﺞ( در  ٢۵ﺧرداد  ١٣٨٨ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .ﭘﯾﮑر اﯾن داﻧﺷﺟو در  ٢٩ﺧرداد  ١٣٨٨در ﯾﺎﺳوج
ﺗﺷﯾﯾﻊ و ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘرده ﺷد.
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ﺣﺳﯾن طﮭﻣﺎﺳﺑﯽ:
ﺟوان  ٢۵ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻛﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺗﺟﻣﻌﺎت اﻋﺗراﺿﯽ روز دوﺷﻧﺑﮫ  ٢۵ﺧرداد ﻣﺎه در ﺧﯾﺎﺑﺎن
ﻧوﺑﮭﺎر ﻛرﻣﺎﻧﺷﺎه ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ی ﻣﺄﻣوران ﻣﺳﻠﺢ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ دوﻟت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و در اﺛر ﺿرﺑﺎت
وارده ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾده اﺳت .ﺣﺳﯾن طﮭﻣﺎﺳﺑﯽ ﺑر اﺛر ﺿرﺑﺎت ﻣﺗﻌدد ﺑﺎﺗوم و اﺻﺎﺑت اﯾن ﺿرﺑﺎت ﺑﮫ
ﺳر ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .ﺣﺳﯾن ﺑﮫ ھﯾﭼﯾﮏ از ﮐﺎﻧدﯾداھﺎ رأی ﻧداده
ﺑود و آن روز ﺑرای اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺧﻔﻘﺎن و اﺳﺗﺑداد ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن آﻣده ﺑود .ﯾﮑﯽ از
دوﺳﺗﺎن ﺣﺳﯾن ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺻدھﺎ ﺗن از ﻣردم از ﻧزدﯾﮏ ﺷﺎھد ﻣرگ وی ﺑودﻧد.

اﺣﻣد ﻧﻌﯾم آﺑﺎدی:

او ﺗوﺳط ﻗﺎﺗﻼن ُﮔردان  ١١٧ﻋﺎﺷورا در ﻣﯾدان آزادی ﺑﮫ ﺿرب ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد ﭘﯾﮑر او را
روز  ٣١ﺧرداد ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده اش ﺗﺣوﯾل دادﻧد.

داوود ﺻدری:
 ٢٧ﺳﺎﻟﮫ؛ ﮐﺳﺑﮫ ﻣﺣﻠﮫ ﺳﻠﺳﺑﯾل ،روز  ٢۵ﺧرداد در ﺟرﯾﺎن ﺗظﺎھرات ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﻣردم ﺗﮭران در ﻣﺣل
ﻣﺳﺟد ﻟوﻻﮔر ﺗﯾر ﺧورده و ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷود .روز ﺷﻧﺑﮫ  ٣١ﺧرداد ﺧﺎﻧواده

١٣

ﺑرای آوردن داوود ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ،ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن رﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﻣطﻠﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻓرزﻧدﺷﺎن درﮔذﺷﺗﮫ اﺳت .روز
ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ  ١ﺗﯾر در ﻗﺑرﺳﺗﺎن ﺑﮭﺷت ﺷﮭدای ﻣﻼرد دﻓن ﻣﯽ ﺷود .ﮔزارش ﺷده ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ  ٣۵٠ھزار ﺗوﻣن ﺑﺎﺑت ﭘول ﺗﯾر و  ۶ﻣﯾﻠﯾون ھم ﺑﺎﺑت ﺗﺣوﯾل ﺟﻧﺎزه از ﺧﺎﻧواده داوود
درﺧواﺳت ﮐرده اﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﮔزارﺷﺎت ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑوده ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده داوود ﺗوﺻﯾﮫ ﮐرده اﻧد ﮐﮫ
اﻋﻼم ﮐﻧﻧد او ﺑﺳﯾﺟﯽ ﺑوده و ﺗوﺳط ﻣردم ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾده اﺳت.

ﺳﻌﯾد ﻋﺑﺎﺳﯽ ﻓرﮔﻠﭼﯽ:
 ٢۴ﺳﺎﻟﮫ ،ﻓروﺷﻧده ﮐﯾف و ﮐﻔش ،ﮐﺳﺑﮫ ﺳﺎﮐن ﺧﯾﺎﺑﺎن رودﮐﯽ )ﺳرﺳﺑﯾل( ،ﻣﺟرد ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از
ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮕﺎن اﻋﺗراﺿﺎت روز ﺷﻧﺑﮫ در ﺗﮭران اﺳت .ﺳﻌﯾد در ﺗﺎرﯾﺦ  ٣٠ﺧرداد ،ﺧﯾﺎﺑﺎن رودﮐﯽ
ﺗﻘﺎطﻊ ﺑوﺳﺗﺎن ﺳﻌدی ﻣﻘﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﻣورد اﺻﺎﺑت ﮔﻠوﻟﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ،ﺟﺎن ﻣﯽ ﺳﭘﺎرد .وی
ﮐﺎرﮔر ﮐﻔش آرام در ﺧﯾﺎﺑﺎن رودﮐﯽ ﺟﻧوب ﺧﯾﺎﺑﺎن داﻣﭘزﺷﮑﯽ ﺑوده اﺳت.

ﺑﮭزاد ﻣﮭﺎﺟر:
از دﺳﺗﮕﯾرﺷدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺗﺟﻣﻊ روز  ٢۵ﺧرداد ﺑﺎزداﺷت ﺷده ﺑود ،ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾده اﺳت .ﺧﺎﻧواده
وی ﭘس از  ٤۶روز ﺑﯽ ﺧﺑری روز ﮔذﺷﺗﮫ ﺟﺳد وی را در ﺳردﺧﺎﻧﮫ ﮐﮭرﯾزک ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐردﻧد.
ﺑﮭزاد ﻣﮭﺎﺟر  ٤٧ﺳﺎل داﺷﺗﮫ و طﯽ اﯾن ﻣدت اﻗوام او ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺑﮭزاد ﺑﮫ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ،زﻧدان
اوﯾن و ﻣراﮐز ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐردﻧد ،اﻣﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾن از اراﺋﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺷﺧص ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺧودداری ﻣﯽ
ﮐردﻧد .ﺑﮫ ﮔزارش ﺧﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻣﯾرﮐﺑﯾر روز ﮔذﺷﺗﮫ و ﭘس از  ٤٧روز آزار و اذﯾت اﯾن ﺧﺎﻧواده،
ﺟﺳد ﺑﮭزاد ﻣﮭﺎﺟر ﺑﮫ ﺧواھر وی ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت.
ﺧﺎﻧواده ﻣﮭﺎﺟر ﺗﺄﮐﯾد ﮐردﻧد ﺟﺳد ﺑﮭزاد روز  ٣١ﺧردادﻣﺎه ﺗﺣوﯾل ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺷده اﺳت اﻣﺎ ﺗﺎ
دﯾروز ﺷﻧﺑﮫ در ﺧﺻوص ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﻓرزﻧدﺷﺎن ﺧﺑری ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎﻧواده ﺳرﮔردان داده ﻧﺷده اﺳت .ﺑﮫ
ﻧظر ﻣﯽ رﺳد وی ﺑر اﺛر اﺻﺎﺑت ﮔﻠوﻟﮫ در ﺳﯾﻧﮫ اش درﮔذﺷﺗﮫ اﺳت .ﺟﺳد وی در ﻗطﻌﮫ ٢٠٨
ﺑﮭﺷت زھرا ﺧﺎک ﺷد.

١٤

ﺳﺟﺎد ﻗﺎﺋد رﺣﻣﺗﯽ:
ﯾﮑﯽ از ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﮔﺎن اﻋﺗراﺿﺎت ﻣردﻣﯽ ﭘس از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری دھم در اﯾران اﺳت ﮐﮫ
در ﺧﯾﺎﺑﺎن آزادی ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .ﺳﺟﺎد اھل ﺷﮭرﺳﺗﺎن دورود اﺳﺗﺎن ﻟرﺳﺗﺎن ﺑود و ﺑﮫ ھﻣراه ﺧﺎﻧواده اش
در اﯾن ﺷﮭر زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐرد .در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻠت ﻓﻘر ﺧﺎﻧواده ﺑﮫ ﺗﮭران ﺑرای ﮐﺎر رﻓﺗﮫ ﺑود.

راﻣﯾن رﻣﺿﺎﻧﯽ:
ﻣﺗوﻟد ﺳﺎل  ١٣۵٨ـ ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت :ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺷﮭرآرا .در درﮔﯾری ھﺎی روزھﺎی ﭘس از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت،
ﻣﺄﻣوران از طرﯾق دورﺑﯾن ﻣدار ﺑﺳﺗﮫ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﭼﮭره راﻣﯾن ﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐرده و ﺑرای
دﺳﺗﮕﯾری وی ﺑﮫ ﻣﻧزﻟش ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم ﺣﺿور راﻣﯾن ﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ در ﻣﻧزل ﻣﺄﻣوران
ﺑﮫ ﻣﺎدر او ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻓرزﻧدش ھرﭼﮫ زودﺗر ﺧود را ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧد .راﻣﯾن  ١۵روز ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ
ﺑﺎ ﭘﺎی ﺧود ﺑرای دﻓﺎع از ﺑﯾﮕﻧﺎھﯾش رﻓﺗﮫ ﺑود ،ﺑﺎ ﺑدﻧﯽ ﮐﮫ آﺛﺎر ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺑر آن ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺑود ،از زﻧدان
آزاد و ﭘس از دو روز ﺑر اﺛر ﺟراﺣﺎت وارده در آﻏوش ﻣﺎدر ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾد .او ﭘس از آزادی
ﺑﮫ ﻣﺎدرش ﮔﻔﺗﮫ ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن روز از ﭘﺎ او را آوﯾزان ﮐرده اﻧد .ﺷﮭﯾد راﻣﯾن ﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ ﭘس از آزادی ﺑﮫ
دﻟﯾل ﻟﺧﺗﮫ ھﺎی ﺧون ﻣوﺟود در ﺳﯾﻧﮫ اش در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﺳﺗری و ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت ﻣﯽ رﺳد .ﺧﺎﻧواده
ﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﺷدﯾد ﺑرای ﻣﻧﻊ اﻧﺗﺷﺎر ﺧﺑر ﺷﮭﺎدت ﻓرزﻧدﺷﺎن ھﺳﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﺗﺣت ﺗداﺑﯾر ﺷدﯾد
اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻓرزﻧد ﺧود را ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘردﻧد .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘس از ﻣراﺳم ﺧﺎﮐﺳﭘﺎری ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﮭدﯾدات
ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺳر ﻣزار ﻓرزﻧد ﺷﮭﯾدﺷﺎن ﺣق ﻧدارﻧد ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﮔرﯾﮫ ﮐﻧﻧد و
ﺷﯾون ﺳردھﻧد ۵ ،ﻧﻔر از اﻋﺿﺎی ﻓﺎﻣﯾل او دﭼﺎر ﻓﺷﺎرھﺎی ﻋﺻﺑﯽ ﺷدﯾد ﺷده ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از
آﻧﮭﺎ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﮐﺷﯾده ﺷده اﺳت.ﻣﺣل دﻓن :ﺑﮭﺷت زھرا ،ﻗطﻌﮫ  ٢٥٧ردﯾف  ٤٦ﺷﻣﺎره
٣٢

١٥

ﮐﺎﻣﺑﯾز ﺷﻌﺎﻋﯽ:
در ﺟرﯾﺎن ﺣﻣﻠﮫ اﻧﺻﺎر ﺣزب ﷲ و ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه در ﺷﺎﻣﮕﺎه  ٢۴ﺧرداد ﻣورد
ﺣﻣﻠﮫ وﺿرب و ﺷﺗم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺟﺎن ﺧود را از دﺳت داد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﭘﯾﮑر اﯾن داﻧﺷﺟو ﺑدون
اطﻼع ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده اﯾﺷﺎن و ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ در ﮔورﺳﺗﺎن ﺑﮭﺷت زھرای ﺗﮭران ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘرده ﺷده اﺳت.

ﻋﻠﯾرﺿﺎ اﻓﺗﺧﺎری:
 ٢٩ﺳﺎﻟﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﺑرار اﻗﺗﺻﺎدی .ﺟﺳد ﻋﻠﯾرﺿﺎ اﻓﺗﺧﺎری ،ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﺑش اﺧﯾر در ٢٥
ﺧرداد ﻣﻔﻘود ﺷده ﺑود؛ ﺑﻌد از  ٢۵روز ﺑﯽ اطﻼﻋﯽ ﺧﺎﻧواده اش؛ روز دوﺷﻧﺑﮫ  ٢٢ﺗﯾر ﺗﺣوﯾل
ﺧﺎﻧواده اش داده ﺷده اﺳت .وی در اﺛر ﺿرﺑﺎت ﺑﺎﺗوم ﺑﮫ ﺳر و ﺧوﻧرﯾزى ﻣﻐزى در ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت.

ﺣﺳﯾن اﺧﺗرزﻧد:
 ٣٢ﺳﺎﻟﮫ ،ﯾﮑﯽ ازﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎن ﺣوادث اﺧﯾردراﺻﻔﮭﺎن ،ﻣﺣﻠﮫ ﻣﺳﺟد ﻟﻧﺑﺎن ،ﻓردی ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﻣﺟرد ﺑوده اﺳت ودرﻋﯾن ﺣﺎل ﻧﺎن آور ﺧﺎﻧواده و ﺧواھران و ﺑرادراﻧش ﺑوده اﺳت .در ﺗﺎرﯾﺦ ٢٥
ﺧرداد در در ﻣﺣدود دروازه ﺷﯾراز اﺻﻔﮭﺎن اﺻﻔﮭﺎن وی ﺑﮫ ھﻣراه ﻋده دﯾﮕری از ﻣردم ﺑﮫ ﻣﺟﺗﻣﻊ
ﭘزﺷﮑﺎن واﻗﻊ در دروازه ﺷﯾراز – ﺑن ﺑﺳت ھﺎﻟﮫ ﭘﻧﺎه ﻣﯽ آورد .ﻧﺎﻣﺑرده در زﻣﺎن ﯾورش ﻧﯾروھﺎی
ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ در طﺑﻘﮫ ﺳوم اﯾن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﭘﻧﺎه ﻣﯽ ﮔﯾرد اﻣﺎ ﺑﮫ ﮔواه ﺷﺎھدان ﻋﯾﻧﯽ ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی
ﻣزﺑور ﭘس از ﺿرب و ﺷﺗم از طﺑﻘﮫ ﺳوم ﺑﮫ ﭘﺎﺋﯾن ﭘرت ﻣﯽ ﺷود .ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان
اﯾﻧﮑﮫ آﻗﺎی زﻧد ﺑﮫ ﻋﻠت ﺳﮭل اﻧﮕﺎری ﺧود از طﺑﻘﮫ ﺳوم اﻓﺗﺎده اﺳت ﺟﻧﺎزه را ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده وی ﺗﺣوﯾل
دادﻧد ﮐﮫ ﺗﺣت ﺗداﺑﯾر اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘرده ﺷد.

١٦

ﺣﺳﯾن اﮐﺑری:
ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﺟواﻧﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘس از ﺑﺎزداﺷت ﺷدن ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ در اﻋﺗراضھﺎی
روزھﺎی ﭘس از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﯾران ،ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ٨٨/۴/٣٠و ﺑﺎ ﭘﯽﮔﯾری ﺧﺎﻧوادهاش از طرﯾق دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب و
ﺑﺎزداﺷتﮔﺎه اوﯾن و دﯾﮕر ﺑﺎزداﺷتﮔﺎهھﺎی ﻣوﺟود در ﺗﮭران ،ھﯾﭻ اطﻼﻋﯽ از ﺳرﻧوﺷت وی ﯾﺎ
ﻣﺣل ﻧﮕﮫداریاش در دﺳت ﻧﺑود.
در روز  ٨٨/۴/٣١ﺑﺎ ﺗﻣﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﺎﻧوادهاش ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد ،از آنھﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن
اﻣﺎمﺧﻣﯾﻧﯽ ،ﺑرای ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗن ﺟﺳد ﻓرزﻧد ﺧود ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫی آنھﺎ ﻣﺷﺧص ﺷده
اﺳت ﮐﮫ دﻟﯾل ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن وی ﺑر اﺛر ﺿرﺑﮫی ﻣﻐزی ﺑوده و روی ﺑدن او آﺛﺎر ﻣﺗﻌدد ﺑﺎﺗوم دﯾده ﺷده
اﺳت .ھمﭼﻧﯾن ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯾق ﺷﮭﺎدتاش ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت و ﭘﯾﮑر وی ﺻﺑﺢ روز ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ  ٨٨/۵/٤در
ﻗطﻌﮫی  ٢١٩ﺑﮭﺷت زھرا ﺗﮭران در ﮐﻧﺎر ﻣﺎدر ﻣرﺣوم وی ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘرده ﺷد.

اﻣﯾرﺣﺳﯾن طوﻓﺎن ﭘور:
 ٣٢ﺳﺎﻟﮫ ،در ﺗظﺎھرات روز ) ٣٠ﯾﺎ  (٢٩ﺧرداد ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ در ﺧﯾﺎﺑﺎن دﺳﺗﮕﯾر ﺷد .ﺑر
اﺳﺎس اظﮭﺎرات ﺷﺎھدان ﻋﯾﻧﻰ ﻣزدوران اﺑﺗدا ﺑﮫ ﺷدت ﺑﺎ ﭼﻣﺎق ﺑﮫ دﺳﺗش ﻣﯽ زﻧﻧد ﺑﮫ ﺷﻛﻠﻰ ﻛﮫ
دﺳﺗش ﻛﺎﻣﻼ ﺷﻛﺳﺗﮫ و از ﺑدن آوﯾزان ﻣﯽ ﺷود .ﺳﭘس ﺑﺎ ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ ﺳرش ﺷﻠﯾك ﻛرده و اﯾن ﺟوان را
در اﯾن ﺗظﺎھرات ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد .آﺛﺎر ﺗﯾرﺧوردﮔﯽ ﺳﺎق دﺳت ،ﭘﮭﻠو وﮐﻣر و ﻧﯾز آﺛﺎر ﮐﺑودی در
ﭘﺷت ﮔردن و زﺧﻣﯽ ﻋﻣﯾق در ﭘﺷت ﺳر ﺑوده ﮐﮫ داﺧل آن را ﺑﺎ ﭘﻧﺑﮫ ﭘرﮐرده ﺑودﻧد و ﺷﮑﺳﺗﮕﯽ
ﮐﺎﻣل ﺑﺎزوﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﯾرﺧورده ﺑود و ﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﺑﯾﻧﯽ در ﺑدن او ﻣﺷﮭود ﺑوده اﺳت .ﻣﺣل دﻓن ﺣﺳﯾن
درﻗطﻌﮫ  ٢٣٣ﺑﮭﺷت زھرا ﺛﺑت ﺷده اﺳت .از ﺧﺎﻧواده طوﻓﺎن ﭘور  ٢۴ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن ﭘول ﺗﯾر
ﺧواﺳﺗﮫ اﻧد ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﻗﺑول ﻧﻛرده و ﺑﮫ ﻣزدوران ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﻣﺎ ﭼﻧﯾن ﭘوﻟﻰ را ﭘرداﺧت ﻧﻣﯽ ﻛﻧﯾم ھر ﺟﺎ
ﺧودﺗون ﺧواﺳﺗﯾد دﻓن ﻛﻧﯾد.

١٧

ﻣﺻطﻔﯽ ﮐﯾﺎرﺳﺗﻣﯽ:
ﭘﺳر ﺟواﻧﯽ  ٢٢ﺳﺎﻟﮫ ﺑود ﮐﮫ در روز  ٢۶ﺗﯾر  ١٣٨٨در ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ ﺗﮭران ﺷرﮐت ﮐرد و در اﯾن
ﺿرﺑﮫ ﺑﺎﺗوم ﺑﮫ ﺳرش ﺟﺎن ﺑﺎﺧت .ﻣﺻطﻔﯽ ﮐﯾﺎرﺳﺗﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑل داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﺑﮫ
روز ﺑر اﺛر
ٔ
دﺳت ﻧﯾروھﺎی ﺑﺳﯾﺟﯽ و ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺿروب ﻣﯽﺷود ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ دﯾﮕر ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ
ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺑوده اﺳت و در ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ از ﻣﺎدرش ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد .ﭘس از آنﮐﮫ ﻣﺎدر ﻣﺻطﻔﯽ او
را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎز ﻣﯽﮔرداﻧد ،ﻣﺗوﺟﮫ وﺧﺎﻣت ﺣﺎل وی ﻣﯽﺷود ﺗﺎ اﯾنﮐﮫ او را ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﮐﺳری
ﺗﮭران اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽدھد .اﯾن ﺟوان ﺑﮫ ﻋﻠت ﺧونرﯾزی ﻣﻐزی ﻧﺎﺷﯽ از اﺻﺎﺑت ﺑﺎﺗوم ،ھﻣﺎن ﺷب ﻓوت
ﺳﮑﺗﮫ ﻣﻐزی اﻋﻼم ﻣﯽﺷود.
ﻣﯽﮐﻧد اﻣّﺎ ﻋﻠت ﻣرگ او
ٔ

ﻣﺣﻣود رﺋﯾﺳﯽ ﻧﺟﻔﯽ:
ﮐﺎرﮔر ،در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٥ﺧرداد در ﻣﯾدان آزادی ﻣورد ﺿرب وﺷﺗم و اﺻﺎﺑت ﮔﻠوﻟﮫ ﻗرار ﮔرﻓت .وی
ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ﺧود ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﻣﺄﻣوران اﻣﻧﯾﺗﯽ او را ﺑﺷدت از ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺳر و ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط ﻣورد ﺿرب و
ﺟرح ﻗرار داده و ﺑﯾﮭوش ﮐرده اﻧد و در ﻣﺎﺷﯾن ﺣﺎﻣل اﺟﺳﺎد و زﺧﻣﯽ ھﺎ اﻧداﺧﺗﮫ اﻧد .ﺑﺎ اﻟﺗﻣﺎس
ھﺎی او ﻣﺄﻣوران او را از ﻣﺎﺷﯾن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽ اﻧدازﻧد .ﺧﺎﻧواده او از ﺑﯾم واﮐﻧش ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ او
را ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﻧﺗﻘل ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭘس از  ١٠روز ﺑدﻟﯾل وﺧﺎﻣت ﺣﺎل او ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن طرﻓﮫ
ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭘزﺷﮏ ﺗﺷﺧﯾص داد ﮐﮫ وی ھدف اﺻﺎﺑت ﮔﻠوﻟﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﻓردا ﺑﺎﯾد ﺑﺳﺗری
ﺷود .اﻣﺎ ﻣﺣﻣود ﭘﯾش از ﺑﺳﺗری ﺷدن در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺟﺎن ﺑﺎﺧت .ﻣﺄﻣوران ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺟﺳد وی را ﺑﮫ
ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﮭرﯾزک اﻧﺗﻘﺎل داده و ﺑﺎ وﺟود ﭘﯾﮕﯾری ﺧﺎﻧواده ،از ﺗﺣوﯾل ﺟﺳد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺗدﻓﯾن
ﺧودداری ﻣن ﮐردﻧد.

١٨

ﺣﻣﯾد ﻣداح ﺷورﭼﮫ:
داﻧﺷﺟو .ھﻣراه ﺑﺎ ﮔروھﯽ در ﺻﺣن ﻣﺳﺟد ﮔوھرﺷﺎد دﺳت ﺑﮫ ﺗﺣﺻن زد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی
اﻣﻧﯾﺗﯽ دﺳﺗﮕﯾر ﺷد .او در ﻣدت ﺑﺎزداﺷت ﺗﺣت ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻗرار ﮔرﻓت ﺗﺎ در روز آزادی وی ﺑﮫ دﻟﯾل
ﺷدت ﺟراﺣﺎت وارده ﺟﺎن ﺳﭘرد .ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻋﻠت ﻣرگ وی را ﺧوﻧرﯾزی ﻣﻐزی اﻋﻼم ﮐرده
اﺳت .ﮔﻔﺗﻧﯽ اﺳت ﻣراﺳم ﯾﺎدﺑود او روز ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ  ١۴ﺗﯾر ﺑرﮔزار ﺷد.

ﺳﻌﯾده ﭘورآﻗﺎﯾﯽ )آﻣﺎﯾﯽ(:
دﺧﺗر ﺟوان ،ﻣﺣل دﻓن ﻗطﻌﮫ  ٣٠٢ﺑﮭﺷت زھرا ،ﻓرزﻧد ﺟﺎﻧﺑﺎز ﺷﮭﯾد ﻋﺑﺎس ﭘور آﻗﺎﯾﯽ ،در
ﺷﺑﮭﺎی ﭘس از ﮐودﺗﺎ در ﭘﺷت ﺑﺎم ﺧﺎﻧﮫ ﺷﺎن در ﺧﯾﺎﺑﺎن دوﻟت ﻣﺷﻐول ﺷﻌﺎر دادن ﺑود ﮐﮫ از
ﺳوی ﻧﯾروھﺎی ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ دﺳﺗﮕﯾر ﺷد و ﭘس از  ٢٠روز ﺟﻧﺎزه او در ﯾﮑﯽ از
ﺳردﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻧوب ﺗﮭران از ﺳوی ﻣﺎدرش ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷد .اﻣﺎ ﻣﺳﺋوﻻن از ﺗﺣوﯾل ﺟﻧﺎزه
ﺑﮫ ﻣﺎدرش ﺧودداری ﮐردﻧد و ﭘس از ھﻔﺗﮫ ھﺎ ﺧﺎﻧواده اش ﻣطﻠﻊ ﺷدﻧد ﮐﮫ او ﺑﺻورت
ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ در ﻗطﻌﮫ  ٣٠٢دﻓن ﺷده اﺳت .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ وی ﭘس از ﺑﺎزداﺷت ﺑﺷﮑل
وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ای ﺗﺟﺎوز ﺷده و ﺟﻧﺎزه وی از زاﻧو ﺑﮫ ﺑﺎﻻ در اﺳﯾد ﺳوزاده ﺷده اﺳت .ﺧﺎﻧواده
وی ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﺷدﯾد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﺗﺎ ﻋﻠت ﻣرگ وی را ﺑﯾﻣﺎری ﮐﻠﯾوی اﻋﻼم ﮐﻧﻧد.

١٩

ﺣﻣﯾد ﺣﺳﯾن ﺑﯾﮓ ﻋراﻗﯽ:
 ٢٢ﺳﺎﻟﮫ ﺳﺎﮐن ﺑﻠوار ﻧﺑرد ﺟﻧوﺑﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران روز  ٣٠ﺧردادﻣﺎه در ﺣﺎل ﺗردد در ﺧﯾﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب
ﺗﮭران ﺣﯾن ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻣﻧزل ﺑﮫ ﺿرب ﮔﻠوﻟﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧﯾروھﺎی ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﻗﻠب ،ﺑﮫ ﻗﺗل
رﺳﯾد .ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗن وی ﭘس از ﻣدﺗﮭﺎ ﺑﯽ اطﻼﻋﯽ و ﺳرﮔرداﻧﯽ ﺧﺎﻧواده ﺗوﺳط ﭘﻠﯾس اﻣﻧﯾت ﺑﮫ آﻧﺎن
اﻋﻼم و ﺑرای ﺗﺣوﯾل دادن ﺟﺳد ﻣﺑﻠﻎ  ١٢ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن از ﺧﺎﻧواده طﻠب ھزﯾﻧﮫ ﺷد ﮐﮫ ﭘس از
ﭘﯾﮕﯾرﯾﮭﺎی ﺧﺎﻧواده ﺑﺎ ﭘرداﺧت ﻣﺑﻠﻎ  ٥ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن ﺗوﺳط آﻧﺎن ،در ﺗﺎرﯾﺦ  ٤ﺗﯾرﻣﺎه ﺟﺳد ﺑﮫ
ﺧﺎﻧواده ﺗﺣوﯾل ﺷد .ﭘس از ﻣراﺳم ﺗﺷﯾﻊ ،ﭘﯾﮑر وی در ﺑﮭﺷت زھرا ﺗﮭران ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘرده ﺷد.

ﻣﺣﻣد اﺻﻐری:
ﻣﺗﺧﺻص ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗﺟﮭﯾزات ﺳﯾﺳﮑو و ﻣﺟری ﭘروژه اﻣﻧﯾت ﺷﺑﮑﮫ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ در وزارت
ﮐﺷور .زﻣﺎن ﻗﺗل  ٢۴ﺧرداد .دو روز ﺑﻌد از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ او ﺧﺑر ﺷﻣﺎرش
داﺧﻠﯽ آرا در وزارت ﮐﺷور را ﻓﺎش ﮐرد در ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮫ ﺗرﺗﯾب داده ﺷده راﻧﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﻓﺗل
رﺳﯾد .وی از اﺳﺎﺗﯾد ﺳﯾﺳﮑو در اﯾران ﺑود ﮐﮫ در ﻣوﺳﺳﮫ اﯾﻧﻔوﺗﮏ واﻗﻊ در ﺧﯾﺎﺑﺎن
ﻣﯾرﻋﻣﺎد روﺑروی ﺳﻔﺎرت ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺗدرﯾس ﻣﯽ ﮐرد .ﻣﻧزﻟﺷﺎن در ﮐرج ﺑود در راه
ﺑرﮔﺷت از ﺗﮭران ﺑﮫ ﮐرج دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﮫ ﺷده و ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾدﻧد  .اﯾﺷﺎن ﻗﺑﻼ ﮐﺎرﻣﻧد ﺷرﮐﺗﮭﺎی
اﻟﯾﺳون راﯾﺎﻧﮫ و ﻋﺻر داﻧش اﻓزار ﺑود .ﻧﺗﺎﯾﺞ اﻧﺗﺣﺎﺑﺎت ﮐﮫ از طرف اﺻﻐری اﻓﺷﺎ ﺷد ﺑدﯾن
ﻗرار ﺑود :اﻓراد واﺟد ﺷراﯾط رای ٤٩٣٢٢٤١٢ :اﻓراد ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت:
 ٤٢٠٢٦٠٧٨ﺗﻌداد آرای ﺑﺎطﻠﮫ ٣٨٧١٦١ :ﻣﯾرﺣﺳﯾن ﻣوﺳوی ﺧﺎﻣﻧﮫ  ١٩٠٧٥٦٢٣ﮐروﺑﯽ
 ١٣٣٨٧١٠٤ﻣﺣﻣود اﺣﻣدی ﻧژاد  ٥٦٩٨٤١٧ﻣﺣﺳن رﺿﺎﯾﯽ ﻣﯾرﻗﺎﺋد ٣٧٥٤٢١٨
٢٠

ﻋﻠﯾرﺿﺎ ﺗوﺳﻠﯽ ﻧوﺟوان  ١٢ﺳﺎﻟﮫ

ﺑر اﺛر اﺻﺎﺑت ﺿرﺑﮫ ى ﺑﺎﺗوم ﺟﺎن ﺑﺎﺧت
ﻋﻠﯾرﺿﺎ ھﻣراه ﺑﺎ ﭘدرش ﺑراى ﺷرﻛت در ﭼﮭﻠم ﺷﮭداى ﺳرﻛوب اﺧﯾر
ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﻧدا رﻓﺗﮫ ﺑودﻧد .در ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺷت ﻟﺣظﮫ اى دﺳت ﻋﻠﯾرﺿﺎ
از دﺳت ﭘدرش ﺟدا ﻣﻰ ﺷود ،در اﯾن ھﻧﮕﺎم دﺳت او از زﻧدﮔﻰ ﻛوﺗﺎه
ﻣﻰ ﺷود .ﻋﻠﯾرﺿﺎ ﺑر اﺛر اﺻﺎﺑت ﺿرﺑﮫ ى ﺑﺎﺗوم ﻛﮫ ﺑﮫ ﺳرش ﺧورد
دﭼﺎر ﺧوﻧرﯾزى ﻣﻐزى ﺷد و ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾد .ﻋﻠﯾرﺿﺎ ﻓﻘط  ١٢ﺳﺎل
داﺷت.

ﭘرﯾﺳﺎ ﻛﻠﻰ:
 ٢۵ﺳﺎﻟﮫ ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾل رﺷﺗﮫ ادﺑﯾﺎت ﺑﮫ دﻟﯾل اﺻﺎﺑت ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ ﮔردن در ﯾﻛﺷﻧﺑﮫ  ٣١ﺧرداد در
ﺑﻠوار ﻛﺷﺎورز ﺟﺎن ﺑﺎﺧت و ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ٢ﺗﯾر در ﻗطﻌﮫ  ٢۵٩ﺑﮫ ﺧﺎك ﺳﭘرده ﺷد

ﻣﺣﺳن ﺣدادى:
 ٢۴ﺳﺎﻟﮫ طراح ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎى ﻛﺎﻣﭘﯾوﺗرى ﺷﻧﺑﮫ  ٣٠ﺧرداد ﺑﮫ دﻟﯾل اﺻﺎﺑت ﮔﻠوﻟﮫ ﺑر ﭘﯾﺷﺎﻧﻰ در ﺧﯾﺎﺑﺎن
ﻧﺻرت ﺟﺎن ﺑﺎﺧت و ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ٢ﺗﯾر در ﻗطﻌﮫ  ٢۶٢ﺑﮫ ﺧﺎك ﺳﭘرده ﺷد.

ﻣﺣﻣد ﻧﯾﻛزادى:
 ٢٢ﺳﺎﻟﮫ ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻋﻣران در ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ٢۶ﺧرداد ﺑﮫ دﻟﯾل اﺻﺎﺑت ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ ﺳﯾﻧﮫ در ﻣﯾدان
وﻧك ﺟﺎن ﺑﺎﺧت و ﺷﻧﺑﮫ  ٣٠ﺧرداد در ﻗطﻌﮫ  ٢۵٧ﺑﮫ ﺧﺎك ﺳﭘرده ﺷد.

٢١

ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﺑرزﮔر:
 ٢۵ﺳﺎﻟﮫ ،دﯾﭘﻠم ﺷﻐل آزاد ﺑﮫ دﻟﯾل اﺻﺎﺑت ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ ﺳر در ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ  ٢٧ﺧرداد در ﻣﯾدان
ھﻔت ﺗﯾر ﺟﺎن ﺑﺎﺧت و در ﯾﻛﺷﻧﺑﮫ  ٣١ﺧرداد ﺑﻌد از ﺗﻌﮭد ﮔرﻓﺗن از ﺧﺎﻧواده در ﻗطﻌﮫ  ٣٠٢ﺑﮫ ﺧﺎك
ﺳﭘرده ﺷد.

اﯾﻣﺎن ھﺎﺷﻣﻰ:
 ٢٧ﺳﺎﻟﮫ ﺷﻐل آزاد ﺑﮫ دﻟﯾل اﺻﺎﺑت ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ ﭼﺷم ﺷﻧﺑﮫ  ٣٠ﺧرداد در ﺧﯾﺎﺑﺎن آزادى ﺟﺎن ﺑﺎﺧت و
ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ  ٣ﺗﯾر در ﻗطﻌﮫ  ٢۵٩ﺑﮫ ﺧﺎك ﺳﭘرده ﺷد.

ﻋﻠﻰ ﺷﺎھدى:
 ٢۴ﺳﺎﻟﮫ ﺑﻌد از دﺳﺗﮕﯾرى و اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﻛﻼﻧﺗرى در ﺗﮭراﻧﭘﺎرس ﯾﻛﺷﻧﺑﮫ  ٣١ﺧرداد ﺑﮫ دﻻﯾل ﻧﺎﻣﻌﻠوم
در ﻛﻼﻧﺗرى ﺟﺎن ﺑﺎﺧت .ﭘزﺷﻛﻰ ﻗﺎﻧوﻧﻰ ﻋﻠت ﻣرگ وى را ﻧﺎﻣﺷﺧص اﻋﻼم ﻛرده ،اﻣﺎ ﺧﺎﻧواده وى
ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﺑﮫ ﻋﻠت ﺿرﺑﺎت ﺑﺎﺗوم در ﻛﻼﻧﺗرى ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮫ اﺳت .وى  ۴ﺗﯾر در ﻗطﻌﮫ  ٢۵٧ﺑﮫ ﺧﺎك
ﺳﭘرده ﺷد.

واﺣد اﻛﺑرى:
 ٣۴ﺳﺎﻟﮫ ﺷﻐل آزاد و ﻣﺗﺄھل داراى ﯾك دﺧﺗر  ٣ﺳﺎﻟﮫ؛ در ﺷﻧﺑﮫ  ٣٠ﺧرداد ﺑﮫ دﻟﯾل اﺻﺎﺑت ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ
ﭘﮭﻠو در ﺧﯾﺎﺑﺎن وﻧك ﺟﺎن ﺑﺎﺧت و ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ٢ﺗﯾر در ﻗطﻌﮫ  ٢۶١ﺑﮫ ﺧﺎك ﺳﭘرده ﺷد.

ﺳﯾد رﺿﺎ طﺑﺎطﺑﺎﯾﻰ:
 ٣٠ﺳﺎﻟﮫ ﻟﯾﺳﺎﻧس ﺣﺳﺎﺑدارى ،ﻛﺎرﻣﻧد ﺑﮫ دﻟﯾل اﺻﺎﺑت ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ ﺳر در  ٣٠ﺧرداد در ﺧﯾﺎﺑﺎن
آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﺟﺎن ﺑﺎﺧت و ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ  ٣ﺗﯾر ﺑﻌد از ﺗﻌﮭد ﮔرﻓﺗن از ﺧﺎﻧواده در ﻗطﻌﮫ  ٢۵٩ﺑﮫ ﺧﺎك
ﺳﭘرده ﺷد.

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

ﻧﺎدر ﻧﺎﺻری:
 ٣٠ﺧردادﻣﺎه در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺧوش ﺟﺎن ﺑﺎﺧت ،ﻣﺣل دﻓن ﺑﺎﺑل.

ﺳﺎﻻر طﮭﻣﺎﺳﺑﻰ:
 ٢٧ﺳﺎﻟﮫ داﻧﺷﺟوى ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﻰ ﻣدﯾرﯾت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ رﺷت ،ﺷﻧﺑﮫ  ٣٠ﺧرداد در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺟﻣﮭورى ﺑﮫ
دﻟﯾل اﺻﺎﺑت ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﺎﻧﻰ ﺟﺎن ﺑﺎﺧت و دوﺷﻧﺑﮫ  ٢ﺗﯾر در ﻗطﻌﮫ  ٢۵۴ﺑﮫ ﺧﺎك ﺳﭘرده ﺷد.
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ﮐﺎوه ﻋﻠﯽ ﭘور:
 ١٩ﺳﺎﻟﮫ ،ﺷﻧﺑﮫ  ٣٠ﺧردادﻣﺎه در ﺗﮭران ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد .ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﮔزارش وال اﺳﺗرﯾت ژورﻧﺎل:
ﺣﮑوﻣت ﺑرای ﭘس دادن ﺟﻧﺎزه ﮐﺎوه ﻋﻠﯽ ﭘور ﻣﻌﺎدل  ٣٠٠٠دﻻر ﭘول ﮔﻠوﻟﮫ از ﺧﺎﻧواده اش
ﺧواﺳﺗﮫ اﺳت!

وﺣﯾد رﺿﺎ طﺑﺎطﺑﺎﯾﻰ:
 ٢٩ﺳﺎﻟﮫ ﻟﯾﺳﺎﻧس زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﻰ ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ  ٣ﺗﯾر در ﺑﮭﺎرﺳﺗﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل اﺻﺎﺑت ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ ﺳر ﺟﺎن
ﺑﺎﺧت و  ۶ﺗﯾر ،در ﻗطﻌﮫ  ٣٠٨ﺑﮫ ﺧﺎك ﺳﭘرده ﺷد.

ﻓﮭﯾﻣﮫ ﺳﻠﺣﺷور:
 ٢۵ﺳﺎﻟﮫ دﯾﭘﻠم ﯾﻛﺷﻧﺑﮫ  ٢۴ﺧرداد ﺑﮫ دﻟﯾل اﺻﺎﺑت ﺑﺎﺗوم ﺑﮫ ﺳر و ﺧوﻧرﯾزى داﺧﻠﻰ در ﻣﯾدان
وﻟﯾﻌﺻر ﺑﻌد از اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢۵ﺧرداد ﺟﺎن ﺑﺎﺧت و  ٢٧ﺧرداد در ﻗطﻌﮫ ٢۶۶
ﺑﮫ ﺧﺎك ﺳﭘرده ﺷد.

ﺷﻠﯾر ِﺧﺿری:
داﻧﺷﺟو ،اھل ﺷﮭر ﭘﯾراﻧﺷﮭر ،روز  ١۶ﻣﺎه ژوﺋن ،ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺣﻣﻠﮫ و ﯾورش ﻧﯾروھﺎی رژﯾم ﺑﮫ
داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ،ﺟﺎن ﺧود را از دﺳت داده اﺳت .ﭘﯾﮑر ﺷﻠﯾر در ﺷﮭر ﭘﯾراﻧﺷﮭر ،از ﺳوی ﺧﺎﻧواده
اش ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘرده ﻣﯽ ﺷود.

ﻓﺎطﻣﮫ ﺑراﺗﯽ:
در ﺟرﯾﺎن ﺣﻣﻠﮫ اﻧﺻﺎر ﺣزب ﷲ و ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه در ﺷﺎﻣﮕﺎه  ٢۴ﺧرداد ﻣورد
ﺣﻣﻠﮫ و ﺿرب و ﺷﺗم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺟﺎن ﺧود را ازدﺳت داد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﭘﯾﮑر اﯾن داﻧﺷﺟوﯾﺎن
ﺑدون اطﻼع ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده اﯾﺷﺎن و ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ در ﮔورﺳﺗﺎن ﺑﮭﺷت زھرای ﺗﮭران ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘرده ﺷدﻧد.

ﮐﺳری ﺷرﻓﯽ:
در ﺟرﯾﺎن ﺣﻣﻠﮫ اﻧﺻﺎر ﺣزب ﷲ و ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه در ﺷﺎﻣﮕﺎه  ٢۴ﺧرداد ﻣورد
ﺣﻣﻠﮫ وﺿرب و ﺷﺗم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺟﺎن ﺧود را از دﺳت داد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﭘﯾﮑر اﯾن داﻧﺷﺟو ﺑدون
اطﻼع ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده اﯾﺷﺎن و ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ در ﮔورﺳﺗﺎن ﺑﮭﺷت زھرای ﺗﮭران ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘرده ﺷده اﺳت.

ﺳرور ﺑروﻣﻧد:
 ۵٨ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق دﺧﺗرش ﻓﺎطﻣﮫ رﺟب ﭘور در ﺟرﯾﺎن ﺗﯾراﻧدازی ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﻣردم در
ﺗﺎرﯾﺦ  ٢۵ﺧردادﻣﺎه در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﺣﻣدﻋﻠﯽ ﺟﻧﺎح ﺟﺎن ﺑﺎﺧت .ھﻣﺳرش اﺑراھﯾم رﺟب ﭘور ﻣﯽ ﮔوﯾد:
ﺑﮫ ﮐﻣر و ﮔﻠوی زن و دﺧﺗرم ﺗﯾر زده ﺑودﻧد .وﻗﺗﯽ رﺳﯾدﯾم ھردو ﻏرق ﺧون ﺑودﻧد .ﺗﺷﺧﯾص
ﭘزﺷﮑﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ھﻣﺎن ﻟﺣظﮫ اﺻﺎﺑت ﮔﻠوﻟﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد.
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ﻓﺎطﻣﮫ رﺟب ﭘور:
 ٣٨ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﻣﺎدرش ﺳرور ﺑروﻣﻧد در ﺟرﯾﺎن ﺗﯾراﻧدازی ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﻣردم در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺧردادﻣﺎه در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﺣﻣدﻋﻠﯽ ﺟﻧﺎح ﺟﺎن ﺑﺎﺧت .ﭘدر ﻓﺎطﻣﮫ اﺑراھﯾم رﺟب ﭘور ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺑﮫ
ﮐﻣر و ﮔﻠوی زن و دﺧﺗرم ﺗﯾر زده ﺑودﻧد .وﻗﺗﯽ رﺳﯾدﯾم ھردو ﻏرق ﺧون ﺑودﻧد .ﺗﺷﺧﯾص ﭘزﺷﮑﺎن
اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ھﻣﺎن ﻟﺣظﮫ اﺻﺎﺑت ﮔﻠوﻟﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد.

ﻓرزاد ﺟﺷﻧﯽ:
ﺟواﻧﯽ اﯾﻼﻣﯽ ﻓرزﻧد ﺳﯾد ﺟﻌﻔر ،اھل ﺷﮭرﺳﺗﺎن آﺑداﻧﺎن اﯾﻼم ،ﮐﮫ ﺑرای اﻣرار ﻣﻌﺎش در ﺗﮭران ﺑﮫ
ﺳر ﻣﯽ ﺑرده اﺳت ،در اﺛر ﺣﻣﻠﮫ ی ﻧﯾروھﺎی رژﯾم ﺟﺎن ﺧود را از دﺳت داد .ﭘﯾﮑر ﻓرزاد ﺑﺎ ﺗداﺑﯾر
اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﺑﺎ ﺟﻠوﮔﯾری از اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ،در  ١٩ﻣﺎه ژوﺋن ،در ﺷﮭر آﺑداﻧﺎن ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘرده ﺷد.

ﻣﺣﺳن اﯾﻣﺎﻧﯽ:
در ﺟرﯾﺎن ﺣﻣﻠﮫ اﻧﺻﺎر ﺣزب ﷲ و ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه در ﺷﺎﻣﮕﺎه  ٢۴ﺧرداد ﻣورد
ﺣﻣﻠﮫ وﺿرب و ﺷﺗم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و در اﯾن ﺑﯾن ﺟﺎن ﺧود را از دﺳت داد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﭘﯾﮑر اﯾن
داﻧﺷﺟو ﺑدون اطﻼع ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده اﯾﺷﺎن و ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ در ﮔورﺳﺗﺎن ﺑﮭﺷت زھرای ﺗﮭران ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘرده
ﺷده اﺳت.

ﻣﺑﯾﻧﺎ اﺣﺗراﻣﯽ:
داﻧﺷﺟوی ﺑﮭﺑﮭﺎﻧﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران در ﺟرﯾﺎن ﺣﻣﻠﮫ اﻧﺻﺎر ﺣزب ﷲ و ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﮐوی
داﻧﺷﮕﺎه در ﺷﺎﻣﮕﺎه  ٢۴ﺧرداد ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ وﺿرب و ﺷﺗم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺟﺎن ﺧود را از دﺳت داد.
ﺑﮭﺑﮭﺎن ﺷﻧﺑﮫ  ٣٠ﺧرداد در ﺳوگ ﻣﺑﯾﻧﺎ ﻧﺷﺳت و ﺧﺎﻧواده داﻏدارش را ﯾﺎری ﻧﻣود .ﻣﺎدر ﻣﺑﯾﻧﺎ
دﯾروز در ﻣﯾﺎن ﺿﺟﮫ ھﺎﯾﯽ ﺟﺎﻧﺳوز ﮔﻧﺎه ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﻋزﯾز ﺧود را از ﻣﺳﺋوﻻن ﻣﯽ ﭘرﺳﯾد و از
ﻣردم ﻣﯽ ﺧواﺳت ﻧﮕذارﻧد ﺧون ﻋزﯾزش اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﭘﺎﯾﻣﺎل ﺷود.

ﭘوﯾﺎ ﻣﻘﺻود ﺑﯾﮕﯽ:
داﻧﺷﺟوی داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه .او در ﺗﺎرﯾﺦ  ٣٠ﺧرداد  ٨٨ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ
ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه دﺳﺗﮕﯾر و ﺗﺣت ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎی وﺣﺷﺗﻧﺎک در زﻧدان ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﭘس از
آزادی ﻓوت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﺎدرش ﺑﮭﺟت )زھرا( ﻧوذری ﮐﮫ ﺑرای اﻋﺗراض و دادﺧواھﯽ ﺑﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن
ﻓرزﻧدش ﺑدن ﺧود را ﮔل ﮔرﻓﺗﮫ و در ﻣﻘﺎﺑل اداره اطﻼﻋﺎت ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﺣﺻن ﮐرده ﺑود،
در ﺳﺎﻋت  ١٠ﺷب اوﻟﯾن روز ﺗﺣﺻن ﺧود دﺳﺗﮕﯾر ﺷده اﺳت و ﺗﺎ ﮐﻧون اطﻼﻋﯽ از او در
دﺳﺗرس ﻧﯾﺳت.

ﺗﯾﻧﺎ ﺳودی:
داﻧﺷﺟو ،روز ﺷﻧﺑﮫ  ٣٠ﺧرداد ﺗوﺳط ﮔﻠوﻟﮫ اى در ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﯽ رﺳد .اﻣﺎ ﻣﺄﻣوران
ﻣزدور ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ﺳودی ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﻛﮫ اﮔر ﻣﻰ ﺧواھﯾد ﺟﺳدش را ﺑﮕﯾرﯾد ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾﯾد ﻛﮫ ﺑﺎ ﻣرگ
طﺑﯾﻌﻰ ﻣرده اﺳت.
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ﺳﻌﯾد اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯽ ﺧﺎن ﺑﺑﯾن:
 ٢٣ﺳﺎﻟﮫ ﻛﮫ ﺑر اﺛر وارد ﺷدن ﺿرﺑﮫ ﺑﮫ ﺳرش در ﺣوادث ﺗﮭران ﻛﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ،در ﺷﮭر ﺧﺎن
ﺑﺑﯾن )اﺳﺗﺎن ﮔﻠﺳﺗﺎن( ﺑﮫ ﺧﺎك ﺳﭘرده ﺷده اﺳت) .ﺟزﺋﯾﺎت دﻗﯾق ﺗر ھﻧوز درﯾﺎﻓت ﻧﺷده اﺳت(.

ﻣﮭرداد ﺣﯾدری:
روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﻣﺷﮭدی .ﻣﮭرداد ﻧﻘدھﺎی ﺗﻧدی ﺑر وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ در روز
ﺷﻧﺑﮫ  ٢٠ﺗﯾر ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻓﺷﺎر ﺑر ﺟواﻧﺎن ﺑرای اﻋﺗراف ﮔﯾری اﻋﺗراﺿﺎت ﺷدﯾدی ﮐرده
ﺑود .او روز ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ  ٢١ﺗﯾر ﺑﮫ طرز ﻣﺷﮑوﮐﯽ در ﻣﺷﮭد ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد .ﺑﮫ ﮔزارش ﺳﺎﯾﺗﮭﺎی
اﻧﺗرﻧﺗﯽ ،ﺣﯾدری ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺗر در روزﻧﺎﻣﮫ ﺧراﺳﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت داﺷت ،ﺑﻧﺎ ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﮫ ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻧﺳﯾم
ﻣﺷﮭد رﻓت و در آن ﻧﺷرﯾﮫ در ﻣﺣﯾطﯽ اﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧوﺷﺗن ﭘرداﺧت .وی ﺧرداد ﻣﺎه ،ﺑﺎ دﻋوت
روزﻧﺎﻣﮫ ﺧراﺳﺎن رﺿوی ﺑﮫ آن روزﻧﺎﻣﮫ رﻓت و در ﯾﺎدداﺷت ھﺎی ﺛﺎﺑت روزﻧﺎﻣﮫ ﺣﺿوری ﻓﻌﺎل
داﺷت .ﻣﮭرداد ﺣﯾدری در آﺧرﯾن ﯾﺎدداﺷت ﺧود ﺿﻣن اﻧﺗﻘﺎد از وزارت اطﻼﻋﺎت در ﮐﺳب
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ ،اﯾن وزارﺗﺧﺎﻧﮫ را ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻧداﺷﺗن اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺷﺎر ﺑر ﺟواﻧﺎن
ﻗﺻد ﺑﮫ دﺳت آوردن آن را دارد .ﺣﯾدری در اﯾن ﯾﺎدداﺷت ﺿﻣن ﺑرﺷﻣردن ﻧﮑﺎت ﻣﻧﻔﯽ ﺟرﯾﺎﻧﺎت
اﺧﯾر اﯾران ،آﻧﮭﺎ را دﺳﺗﻣﺎﯾﮫ اﻓرادی داﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺣق ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑر دﻓﺎع از ﻣردم
ﺣﮑﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

آرﻣﺎن اﺳﺗﺧری ﭘور:
 ١٨ﺳﺎﻟﮫ از ﺷﯾراز ﮐﮫ در درﮔﯾری ھﺎی ﭼﻧد روز اﺧﯾر )زﻣﺎن ﻣﺟروح ﺷدن ﻧﺎﻣﻌﻠوم اﺳت( ﺷﯾراز
در ﻣﺣﻠﮫ اﺑﯾوردی ﻣورد اﺻﺎﺑت ﺑﺎﺗوم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﮐﻣﺎ رﻓﺗﮫ ﺑود .او ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧزل ﭘﯾرزﻧﯽ در
ﺣواﻟﯽ درﮔﯾرﯾﮭﺎ ﭘﻧﺎه ﺑرده ﺑود روز دوﺷﻧﺑﮫ  ٢٢ﺗﯾر ﺟﺎن ﺑﺎﺧت و ﭘﯾﮑر اﯾن ﻋزﯾز ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮫ ﺳﮫ
ﺷﻧﺑﮫ  ٢٣ﺗﯾر ﺑراﺑر ﺑﺎ  ١۴ﺟوﻻی در داراﻟرﺣﻣﮫ ﺷﯾراز ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘرده ﺷد .ﮔﻔﺗﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘزﺷﮏ
آرﻣﺎن ﻋﻠت ﻣرگ وی را ﻣرگ ﻣﻐزی اﻋﻼم ﮐرد.

ﺟﻌﻔر ﺑرواﯾﮫ:
اﺳﺗﺎد داﻧﺷﮕﺎه ﭼﻣران اھواز و داﻧﺷﺟوی ﻣﻘطﻊ دﮐﺗرای داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﮐﮫ ﺑرای ﺷرﮐت در
اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﺑﮫ ﺗﮭران رﻓﺗﮫ ﺑود  ٢٨ﺟون ٧ ،ﺗﯾر در ﺗظﺎھرات ﻣﯾدان ﺑﮭﺎرﺳﺗﺎن ﺷرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد و از
ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺳرﻣورد اﺻﺎﺑت ﯾﮏ ﮔﻠوﻟﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ﺑﻌد از آن ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ی ﺗﮭران
ﻣﻧﺗﻘل و ﻗﺑل از رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺟﺎن ﻣﯽ ﺑﺎزد .ﺟﺳد وی ﺗوﺳط ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎن وی ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
و ﺑﮫ اھواز ﻣﻧﺗﻘل و ﺗﺣوﯾل ﺧﺎﻧواده وی ﺷد .ﻣراﺳم دﻓن ﺟﻌﻔر در ﺣﺿور ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ رژﯾم
اﻧﺟﺎم ﮔرﻓت.
آﻗﺎی ﻣﻌزز:
 ٢٧ﺳﺎﻟﮫ ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در اﻋﺗراﺿﺎت ﮔﺳﺗرده و ﺧوﻧﯾن ﻣردم ﺗﮭران در ٣٠
ﺧرداد ﻣﺎه ﺷرﮐت ﮐرده ﺑود .او ﺣواﻟﯽ ﻣﯾدان آزادی ﺑﺎ اﺻﺎﺑت ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ ﭼﺷﻣش ﺟﺎن ﺧود را ﻓدای
راه آزادی ﻣردم اﯾران ﮐرد.

٢٥

ﻣﺳﻌود ﺧﺳروی:
در  ٢۵ﺧردادﻣﺎه در ﻣﯾدان آزادی ﺟﺎن ﺑﺎﺧت ،ﻣدﻓن در ﺑﮭﺷت زھرا.

ﺳﺎﻻر ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﭘﺎرام:
 ٢٢ﺳﺎﻟﮫ ،ﺑود در ﺗظﺎھراﺗﮭﺎى اﺧﯾر ﺟﺎن ﺑﺎﺧت .ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠت ﻓوت را ﺗﺻﺎدف اﻋﻼم
ﻛرده اﺳت .ﭘدر اﯾﺷﺎن در ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب ﺟﻧب ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه ﻣﻐﺎزه ﻟﺑﺎس ﻓروﺷﯽ دارد .در ﻣﯾرداﻣﺎد
ﻣراﺳﻣﻰ ﺑراى ﺑزرﮔداﺷت وی ﺑرﮔزار ﺷد.

اﯾﻣﺎن ﻧﻣﺎزی:
داﻧﺷﺟوى رﺷﺗﮫ ﻋﻣران داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ٢۵ ،ﺧردادﻣﺎه  ،ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه.

ﻣرﯾم ﻣﮭر آذﯾن:
 ٢۴ﺳﺎﻟﮫ در ﺧﯾﺎﺑﺎن آزادی ﺑﺎ ﺷﻠﯾﮏ ﮔﻠوﻟﮫ ﺟﺎن ﺑﺎﺧت.

ﻣﯾﻼد ﯾزدان ﭘﻧﺎه:
 ٣٠ﺳﺎل در ﺧﯾﺎﺑﺎن آزادی ﺑﺎ ﺷﻠﯾﮏ ﮔﻠوﻟﮫ ﺟﺎن ﺑﺎﺧت.

ﺣﺎﻣد ﺑﺷﺎرﺗﯽ:
 ٢۶ﺳﺎﻟﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ  ٣٠ﺧرداد در ﺧﯾﺎﺑﺎن آزادی ﺑﺎ ﺷﻠﯾﮏ ﮔﻠوﻟﮫ ﺟﺎن ﺑﺎﺧت.

ﺑﺎﺑﮏ ﺳﭘﮭر:
 ٣۵ﺳﺎﻟﮫ در ﺧﯾﺎﺑﺎن آزادی ﺑﺎ ﺷﻠﯾﮏ ﮔﻠوﻟﮫ ﺟﺎن ﺑﺎﺧت.

اﻣﯾر ﮐوﯾری:
ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾل از دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﺗطﺑﯾﻘﯽ ﺗﮭران.

ﻓرزاد ھﺷﺗﯽ:
اطﻼﻋﺎﺗﯽ در دﺳت ﻧﯾﺳت.

ﻧدا اﺳدی:
اطﻼﻋﺎﺗﯽ در دﺳت ﻧﯾﺳت.
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ﻣﺣرم ﭼﮕﯾﻧﯽ ﻗﺷﻼﻗﯽ:
ﻓرزﻧد ﻣﯾرزا ﻗﻠﻰ  ٣۴ﺳﺎﻟﮫ ،ﻗطﻌﮫ  ٢۵۶ﺑﮭﺷت زھرا ردﯾف  ١۴۶ﺷﻣﺎره ١٣

ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻓﯾﺿﯽ:
ﻓرزﻧد ﻏﻼﻣرﺿﺎ  ٢۶ﺳﺎﻟﮫ ،ﻗطﻌﮫ  ٢۵٧ﺑﮭﺷت زھرا ردﯾف  ٣١ﺷﻣﺎره ٢۵

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

ﻋﻠﯽ ﻓﺗﺣﻌﻠﯾﺎن:
ﻣﺣل ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗن :در ﺗﺎرﯾﺦ  ٣٠ﺧرداد روﺑروی ﻣﺳﺟد ﻟوﻻﮔر .ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت :ﺧﯾﺎﺑﺎن رودﮐﯽ،
ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺷﮑوﻓﮫ )ﺧﻣﺳﮫ( .ﻣﺣل دﻓن :ﻗطﻌﮫ  ٩ردﯾف  ١١٠ﺷﻣﺎره ٢٢
ﺣﺳن ﮐﺎظﻣﯾﻧﯽ:
ﭘدرﺑزرگ وی ﺑﮫ ﻧﺎم ﻋﻠﯽ ﮐﺎظﻣﯾﻧﯽ طﯽ ﻧﺎﻣﮫ ﺳرﮔﺷﺎده ای ﺑﮫ ﻣطﺑوﻋﺎت ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت :ﭼﻧد روز ﻗﺑل
ﻧوه  ١٩ﺳﺎﻟﮫ ام ﺣﺳن ،ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب رﻓت ﺗﺎ ﺑﮫ ھﻣراه ھﻣﻔﻛراﻧش ﻋﻠﯾﮫ ﺣﻘﻰ ﻛﮫ از ﻛف داده
ﺑود ،ﺗظﺎھرات ﻛﻧد .در ﺟﻣﻌﯽ ﻛﮫ ﺑرای آن ﻣﺟوز ﻧداده ﺑودﻧد ﺣﺎﺿر ﺷد و ﻋواﻣﻠﯽ ﺑﮫ ادﻋﺎی آﻧﻛﮫ
ﺗﺟﻣﻊ ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳت ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯾت ﺣﺎﺿر ﺑرﺧورد ﻛردﻧد و ﺣﺳن دﯾﮕر ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑرﻧﮕﺷت.

ﺣﺳن ﺷﺎﭘوری:
ﻣﺣﺳن اﻧﺗظﺎﻣﯽ:
رﺿﺎ ﻓﺗﺎﺣﯽ:
ﻣراد آﻗﺎﺳﯽ:
ھﺎدی ﻓﻼح ﻣﻧش:
 ٢٩ﺳﺎﻟﮫ ،ﮐﺎﺳب .ﻣﺣل ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗن :ﺗﮭران .ﻣﺣل دﻓن :در ﻗطﻌﮫ  ٥٣ﺑﮭﺷت زھرا

ﺣﺳﯾن اﻟف:
 ٢٧ﺧرداد در اﺻﻔﮭﺎن ﺟﺎن ﺑﺎﺧت.
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اﺣﻣد ﮐﺎرﮔر ﻧﺟﺎﺗﯽ:
ﺑر اﺛر ﺿرب و ﺷﺗم در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﻣﺣل دﻓن :ﻗطﻌﮫ  ٢١٣ردﯾف ١٥
ﺷﻣﺎره ٣٥

ﻣﺣﻣد ﺟواد ﭘراﻧداخ:
داﻧﺷﺟوی ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ارﺷد رﺷﺗﮫ ﭘﺗروﺷﯾﻣﯽ داﻧﺷﮕﺎه اﺻﻔﮭﺎن ﺑود .وی در ﯾﮑﯽ از ﺗﺟﻣﻌﺎت
اﻋﺗراﺿﯽ در اﺻﻔﮭﺎن ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ دﺳﺗﮕﯾر و ﭘس از ﻣدﺗﯽ ﺟﻧﺎزه وی در
ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺻﻔﮭﺎن ﻣورد ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧواده اش ﻗرار ﮔرﻓت .ﭘﯾﮑر او در ﺷﮭر ﮔﯾﻼن
ﻏرب ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه ﺗﺷﯾﯾﻊ و ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘرده ﺷد.

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

رﻓﯾق ﻋﻠﯾرﺿﺎ داوودی:
از داﻧﺷﺟوﯾﺎن آزادی ﺧواه و ﺑراﺑری طﻠب اﺻﻔﮭﺎن ،در ﺗﺎرﯾﺦ  ٧ﻣرداد  ٨٨در ﺳن ٢۶
ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن درﮔذﺷت .رﻓﯾق ﻋﻠﯾرﺿﺎ داوودی ﺳردﺑﯾر ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ راه
ﺧﺎﮐﻲ در داﻧﺷﮕﺎه اﺻﻔﮭﺎن ،ﺳﺧﻧران و ﺳﺎزﻣﺎﻧده ﻣراﺳم ھﺷت ﻣﺎرس  ٨۶در اﺻﻔﮭﺎن،
ﺳﺧﻧران و ﺳﺎزﻣﺎﻧده ﻣراﺳم  ١٣آذر ﺳﺎل  ٨۶در اﺻﻔﮭﺎن ،ﺳﺧﻧران ﻣراﺳم اول ﻣﮫ ﺳﺎل
 ٨٧در ﮐﺎﻣﯾﺎران  ،ﻓﻌﺎل و ﺳﺎزﻣﺎن دھﻧده اﻋﺗراﺿﺎت ﮐﺎرﮔری در اﺻﻔﮭﺎن ﺑود .ﻋﻠﯾرﺿﺎ
داوودی طﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت در داﻧﺷﮕﺎه از ﺗﺣﺻﯾل ﻣﺣروم ﺷده و در  ٢۴ﺑﮭﻣن ﻣﺎه  ٨٧ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ
ﺑﺎزداﺷت ﻣﺣﻣد ﭘورﻋﺑدﷲ در ﺗﮭران ،در ﺷﮭر ﺷﺎھﯾن ﺷﮭر اﺻﻔﮭﺎن ﺑﺎزداﺷت ﮔردﯾد .وی
در ﺗﺎرﯾﺦ  ۵اردﯾﺑﮭﺷت  ٨٨ﺑﺎ ﻗرار وﺛﯾﻘﮫ  ١٠٠ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎﻧﯽ از زﻧدان آزاد ﺷد و در
ﺗﺎرﯾﺦ  ٧ﻣرداد  ٨٨در ﺳن  ٢۶ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن درﮔذﺷت .ﻋﻠت ﻣرگ رﻓﯾق ﻋﻠﯾرﺿﺎ
اﺑﺗدا اﻓﺳردﮔﯽ در اﺛر ﻓﺷﺎرھﺎی روﺣﯽ وارد ﺷده ﺑر وی در زﻧدان ﻋﻧوان ﺷد .اﻣﺎ ﺳﭘس
ﻣﺷﺧص ﺷد ﮐﮫ وی در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن درﮔذﺷﺗﮫ اﺳت و ﭘزﺷﮑﺎن ﻋﻠت ﻣرگ را ﺳﮑﺗﮫ اﻋﻼم
ﮐرده اﻧد؟!
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ﺟﺎنﺑﺎﺧﺗﮕﺎن در ﺳرﮐوب ﻣﻌﺗرﺿﺎن ﺳﺎل  ١٣٧٨اﯾران

ﻓرﺷﺗﮫ ﻋﻠﯾزاده:
ﻓﻌّﺎل داﻧﺷﺟوﯾﯽ داﻧﺷﮕﺎه اﻟزھرا و ﻣﺳﺋول ﺑرد اﻧﺟﻣن اﯾن داﻧﺷﮕﺎه ﺑود ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن درﮔﯾریھﺎی
ﭘس از ﺣﻣﻠﮫ ﺷﺑﮫﻧظﺎﻣﯾﺎن اﻧﺻﺎر ﺣزب ﷲ و ﭘﻠﯾس ﺑﮫ ﺧواﺑﮕﺎه داﻧﺷﺟوﯾﺎن در ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺟﻠس ﺷﺷم  ۴ﺳﺎل ﭘس از
در وﻗﺎﯾﻊ  ١٨ﺗﯾر  ١٣٧٨ﻧﺎﭘدﯾد ﺷد .ﻋﻠﯽ اﮐﺑر ﻣوﺳوی ﺧوﺋﯾﻧﯽ
ٔ
واﻗﻌﮫ  ١٨ﺗﯾر در ھﻣﺎﯾﺷﯽ ﮐﮫ در داﻧﺷﮕﺎه اﻣﯾرﮐﺑﯾر ﺗﮭران ﺑرﮔزار ﺷده ﺑود ،ﮔﻔت ﻓرﺷﺗﮫ ﻋﻠﯾزاده
ﺗوﺳط ﻣﺎﻣوران اﻣﻧﯾﺗﯽ رﺑوده ﺷد و ھﯾﭻ ﻧﮭﺎدی ﻣﺳﺋوﻟﯾت آنرا ﺑﮫ ﻋﮭده ﻧﻣﯽﮔﯾرد .ﻣﺎدر ﻓرﺷﺗﮫ
ﻋﻠﯾزاده ﺑر اﺛر ﻓﺷﺎرھﺎی روﺣﯽ ﺳﮑﺗﮫ ﻗﻠﺑﯽ ﮐرد و درﮔذﺷت .اﻣﯾر ﻓرﺷﺎد اﺑراھﯾﻣﯽ )ﯾﮑﯽ از
رھﺑران اﻧﺻﺎر ﺣزبﷲ ﮐﮫ از اﯾن ﮔروه ﺟدا و ﭘس از  ١٨ﻣﺎه اﻧﻔرادی و ﺷﮑﻧﺟﮫ و دو ﺳﺎل ﺣﺑس
اﯾران را ﺗرک ﮐرد( ﭘﯾراﻣون ﻗﺗل ﻓرﺷﺗﮫ ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ او ﭘس از ﺑﺎزداﺷت زﯾر ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺟﺎن ﺳﭘرده و
در ﮔورﺳﺗﺎن ﺧﺎوران دﻓن ﺷدهاﺳت.

ﻋزت ﷲ اﺑراھﯾم ﻧژاد:
ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾل رﺷﺗﮫ ﺣﻘوق از داﻧﺷﮕﺎه ﭼﻣران اھواز و ﯾﮑﯽ از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺣﻣﻠﮫ اﻧﺻﺎر ﺣزب ﷲ و
ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺧواﺑﮕﺎه داﻧﺷﺟوﯾﺎن در ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران اﺳت .او ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ دﯾﮕری
ﻧﯾز در دوران داﻧﺷﺟوﯾﯽ داﺷﺗﮫ و دﻓﺗر ﺷﻌری ھم از وی ﭘس از ﻗﺗﻠش ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯾد .ﻋواﻣل ﻗﺗل
وی ھﯾﭼﮕﺎه ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻧﺷدﻧد و ﺧود او ﭘس از ﻣرگ ﺗوﺳط دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﻣﺗﮭم ﺑﮫ اﻗدام ﻋﻠﯾﮫ اﻣﻧﯾت
ﻣﻠﯽ ﺷد .در اﺑﺗدا ﺑرﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ از ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﻧﺎم او در ﻟﯾﺳت ﺷﮭدا ﺧﺑر دادﻧد اﻣﺎ ﺑﻧﯾﺎد
ﺷﮭﯾد ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﻗﺑول ﺷﮭﺎدت وی ﻧﺷد.

ﺗﺎﻣﯽ ﺣﺎﻣﯽﻓر )زاده :؟ ﭘل دﺧﺗر  -درﮔذﺷت :ﺗﯾر  ،١٣٧٨ﺗﮭران(:
دﺧﺗر داﻧشآﻣوزی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ داﻧﺷﺟوﯾﯽ در ﺟرﯾﺎن درﮔﯾریھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ در اﻋﺗراض
ﺑﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﭘﻠﯾس و ﺷﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯾﺎن ھوادار ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .ﺷورای ﻣﺗﺣﺻﻧﯾن
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 ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺗﮭراﻧﯽ ﮐﮫ از روز دوﺷﻧﺑﮫ  ٢١ﺗﯾر ﺗﺷﮑﯾل و ﻣﺄﻣور ﭘﯾﮕﯾری ﺧواﺳتداﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﻣذاﮐره ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺷدﻧد  -در روز ﺷﻧﺑﮫ  ٢۶ﺗﯾر  ١٣٧٨ﺧﺑر ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن اﯾن دﺧﺗر
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺷﻣﺎره ٣
داﻧشآﻣوز را ﺗﺄﯾﯾد ﮐرده و اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﭘﯾﮕﯾر ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎﯾر ﻣﻔﻘودﯾن اﺳت .در
ٔ
ﺷورای ﻣﺗﺣﺻﻧﯾن ھمﭼﻧﯾن اﻋﻼم ﺷد ﮐﮫ ﺟﺳد وی ﺑﮫ ﭘل دﺧﺗر ﻣﻧﺗﻘل و دﻓن ﺷدهاﺳت .ﺗﺣوﯾل اﺟﺳﺎد
ﺷده ﺷورای ﻣﺗﺣﺻﻧﯾن در روز٢٢
ﮐﺷﺗﮫﺷدﮔﺎن ﺑرای ﺗﺷﯾﯾﻊ در ﺗﮭران ﯾﮑﯽ از ﺧواﺳﺗﮫھﺎی اﻋﻼم ٔ
ﺗﯾر ﻣﺎه ﺑود .اﯾن ﺷورا ﺗﻌداد دﺳﺗﮕﯾرﺷدﮔﺎن را ﻧﯾز در ﺣدود  ١۴٠٠ﻧﻔر اﻋﻼم ﮐرد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ:

ﺷﻛﻧﺟﮫﮔﺎهھﺎی ﻣﻌروف در اﯾران
زﻧدان اوﯾن:
ﯾﮑﯽ از زﻧدانھﺎی اﯾران و در ﻣﻧطﻘﮫ اوﯾن درﮐﮫ در ﻣﻧطﻘﮫ ﺷﻣﯾران ﺗﮭران ﻗرار دارد.

ﻗﺑل از اﻧﻘﻼب ١٣۵٧
زﻧدان اوﯾن در اواﺧر ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺣﻣدرﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﮭﻠوی ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد .اﻓرادی از ﮔروهھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﮐﻣوﻧﯾﺳت و اﻧﻘﻼﺑﯽ و دﻣﮑرات ﮐﮫ اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﻧظﺎﻣﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑوﻣت ﮐرده ﺑودﻧد دﺳﺗﮕﯾر
و ﺑﮫ اﯾن زﻧدان ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﺷدﻧد .از اﯾن ﮔروهھﺎ ﻣﯽﺗوان از ﻣﺟﺎھدﯾن ﺧﻠق و ﭼرﯾﮏ ھﺎی ﻓداﺋﯽ ﺧﻠق
ﻧﺎم ﺑرد.

ﮐﺷﺗﺎر زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ در دھﮫ ۶٠
ﻗﺗل ﻋﺎم زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ١٣۶٧
ﮐﺷﺗﺎر زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن  ١٣۶٧واﻗﻌﮫای ﺑود ﮐﮫ طﯽ آن ﭼﻧدﯾن ھزار ﻧﻔر از زﻧداﻧﯾﺎن
ﺳﯾﺎﺳﯽ در زﻧدانھﺎی ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ زﻧدان اوﯾن و ھﻣﭼﻧﯾن در
زﻧدانھﺎی ﺳراﺳر اﯾران در ﻣﺎهھﺎی ﻣرداد و ﺷﮭرﯾور  ١٣۶٧اﻋدام ﺷدﻧد .زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ آن
زﻣﺎن ﺗﮭران در زﻧدانھﺎی اوﯾن و ﮔوھردﺷت ﻧﮕﮭداری ﻣﯽﺷدﻧد و ﭘس از ﺣﮑم ﺧﻣﯾﻧﯽ ،رھﺑر
اﯾران ،ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﻋدام »ﻣرﺗدﯾن«» ،ﻣﻠﺣدﯾن« و »دﺷﻣﻧﺎن ﻗﺳم ﺧورده ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ«
اﻋدامھﺎ در ﺳطﺣﯽ وﺳﯾﻌﯽ در زﻧدانھﺎی اوﯾن و ﮔوھردﺷت و دﯾﮕر زﻧدانھﺎی ﺷﮭرھﺎی دﯾﮕر
اﯾران ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ اﺟرا ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد.

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

● ﺧﺳرو ﮔﻠﺳرﺧﯽ
● ﺑﯾژن ﺟزﻧﯽ
● ﺷﮑرﷲ ﭘﺎﮐﻧژاد
● ﻣﺣﻣد ﺣﻧﯾفﻧژاد
● اﺷرف دھﻘﺎﻧﯽ
٣٠

● ﺳﻌﯾد ﺳﻠطﺎﻧﭘور

دﯾﮕر زﻧداﻧﮭﺎ:
● زﻧدان ﮔوھردﺷت
● زﻧدان رﺟﺎﯾﯽﺷﮭر
● زﻧدان ﻗزلﺣﺻﺎر
● ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ﺗوﺣﯾد -ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ٢٠٩

 -١ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮔﺎه ﻟوﺷﺎن:
واﻗﻊ در ﯾﮏ ﭘﺎدﮔﺎن ﻧظﺎﻣﯽ در ﺟﺎده ﻗزوﯾن ـ رﺷت ﯾﮑﯽ از اﻣﺎﮐﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺑﺎزداﺷت و
ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻣﻌﺗرﺿﺎن ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری دھم ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓت .اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ
ﺑود ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ادﻋﺎ ﻣﯽﮐردﻧد ﺑﺎزداﺷت ﺷدﮔﺎن در ﺷﮭرھﺎی ﻣﺣل ﺳﮑوﻧﺗﺷﺎن در ﺑﺎزداﺷت ﺑﮫ ﺳر
ﻣﯽﺑردﻧد و ﺑﮫ ﺷﮭرھﺎی دﯾﮕر ﻣﻧﺗﻘل ﻧﺷده اﻧد.

 -٢ﺳوﻟﮫ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد:
واﻗﻊ در ﻧزدﯾﻛﯽ ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻧﻌﻣت آﺑﺎد )ﺣواﻟﯽ ﺗﮭران ،اﺑﺗدای ﺟﺎده ﺳﺎوه( ﯾﮑﯽ از ﺷﮑﻧﺟﮫﮔﺎهھﺎ و
ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎهھﺎی ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺣﮑوﻣت اﯾران اﺳت .ﻧﺎم اﯾن ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ﭘس از اﻋﺗراﺿﺎت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری دھم ﻣطرح ﺷد .زﻧداﻧﯾﺎن در اﯾن ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎهھﺎ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ ﮔزارﺷﺎت ﻋرﯾﺎن
ﻧﮕﮭداری ﺷده و در ﻣﻌﺗرض ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ آزار ﺟﻧﺳﯽ ﻗرار داﺷﺗﮫ و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻣﯽﺷوﻧد .اﯾن ﻣﮑﺎن ﭘﯾش
از اﯾن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ اﺳﻠﺣﮫ ﺳﺎزی ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ وزارت دﻓﺎع ﺑوده اﺳت.

 -٣ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه اﻓﺳرﯾﮫ )ﻗﺻر ﻓﯾروزه(:
ﮐﮫ ﯾﮏ زﻧدان ﻧظﺎﻣﯽ در ﭘﺎدﮔﺎن ﻗﺻر ﻓﯾروزه و ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران اﺳت ﯾﮑﯽ از اﻣﺎﮐﻧﯽ
ﺑود ﮐﮫ از ﺳوی ﺳﭘﺎه ﺑرای ﺳرﮐوب و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻣﻌﺗرﺿﺎن ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری دھم
ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد .ﻣﻧﺎطﻘﯽ از ﺷرق ﺗﮭران ،در ﻣﺣدوده ﺷرق و ﺷﻣﺎل ﺷرق ﻣﺣﻠﮫ ﻗﺻر ﻓﯾروزه
ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت و اﺳﺗﻘرار ﺷﻣﺎر زﯾﺎدی از ﻧﯾروھﺎی آﻣوزشدﯾده ﻣﺳﻠﺢ دوﻟﺗﯽ اﺳت .در ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت و
ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی اﯾن ﻣﺣﻼت ،ﺗﺎﺑﻠوھﺎی دو زﺑﺎﻧﮫ ﻋرﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽﺧورد .در ﺳراﺳر
اﯾن ﺑﺧش از ﺗﮭران ﺗﺎﺑﻠوی »ﻋﮑﺳﺑرداری ﻣﻣﻧوع« ﻧﯾز ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽﺧورد.

 -۴ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه  ۶۶ﺳﭘﺎه:
ﯾﮑﯽ از ده ھﺎ ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮔﺎھﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای دﺳﺗﮕﯾری و آزار ﻣﻌﺗرﺿﺎن ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت
ﺟﻣﮭوری دھم ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓت.

 -۵ﺳوﻟﮫ ﮐﮭرﯾزک ﯾﺎ ﮐﻣپ ﮐﮭرﯾزک:
ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎھﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺷﮭر ﺳﻧﮓ از ﺗواﺑﻊ ﺷﮭرری اﺳﺗﺎن ﺗﮭران ﻗرار دارد.
اﯾن ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه در ﺣدود ﺳﺎل  ١٣٨٠ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر در ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﻣوﺳوم ﺑﮫ »ﺟزﯾره« ﺑﺎ ھدف
ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﻣﻧطﻘﮫ ﺧﺎک ﺳﻔﯾد ﺗﮭران ﻣورد ﺑﮭره ﺑرداری ﻗرار ﮔرﻓت .ﺳﭘس ﺑﺎ ﺗوﺳﻌﮫ و ﺳﺎﺧت و
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ﺳﺎز آن ﭘﻠﯾس اﻣﻧﯾت ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران و ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران از آن ﺑرای
ﻧﮕﮭداری و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺑﻌﺿﯽ از ﺑﺎزداﺷتﺷدﮔﺎن ﻧظﯾر طرح اراذل و اوﺑﺎش )ﺑﺧﺷﯽ از طرح ارﺗﻘﺎی
اﻣﻧﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ( اﺳﺗﻔﺎده ﮐردﻧد .اﯾن ﻣﮑﺎن در ﺳطﺣﯽ ﭘﺎﯾﯾن ﺗر از زﻣﯾن ﻗرار دارد و زﻧداﻧﯾﺎن در
آن ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد از ﺣق اﺳﺗﻔﺎده از ھواﺧوری اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺳﺗراح ﻓﻘط ﯾﮑﺑﺎر در طول
روز ﻣﺟﺎز اﺳت و ﺟﯾره ﻏذاﯾﯽ زﻧداﻧﯾﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﮐم اﺳت .ﺑﺎزداﺷت ﺷدﮔﺎن در اﯾن ﻣﮑﺎن در ﺑدو
ورود ﻣورد ﺿرب و ﺷﺗم ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد ،ﻓﺿﺎی اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺑﮫ ھر ﻓرد ﮐﻣﺗر از ﯾﮏ ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ
اﺳت .ﻣﺣﻣدﺑﺎﻗر ذواﻟﻘدر ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻓرﻣﺎﻧده ﮐل ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران )ﮐﮫ در دوﻟت ﻣﺣﻣود اﺣﻣدی ﻧژاد
ﺟﺎﻧﺷﯾن وزﯾر ﮐﺷور ﺷد و ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻧﮫای -ﻣﻘﺎم
رھﺑری -ﺑﮫ وی ﺳﭘرده ﺷدهاﺳت( در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧده اﯾن ﺳوﻟﮫ ﻧﺎم ﺑرده ﻣﯽﺷود .اﯾن ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ﻗﺑﻼ
در دﺳت ﻧﯾروھﺎی ﺣزب ﷲ ﻟﺑﻧﺎن ﺣﺎﺿر در اﯾران ﺑود و ﺑرﺧﯽ اﻋﺿﺎی ﻓﻌﺎل اﻟﻘﺎﻋده در ارﺗﺑﺎط
ﺑﺎ ﻟﺑﻧﺎن و ﻓﻠﺳطﯾن ﻧﯾز در اﯾن ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ﻧﮕﮭداری ﻣﯽﺷدﻧد .اﻣﺎ در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯾر ﺑﺎزداﺷتﺷدﮔﺎن
اﯾراﻧﯽ را ﻧﯾز ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑرﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن زﻧداﻧﯽ .ﺑﺳﯾﺎری از ﺑﺎزداﺷت
ﺷدﮔﺎن ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻋﺗراﺿﺎت ﮔﺳﺗرده ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری دھم و ﺳرﮐوب ﭘس از
آن ﻧﯾز ﺑﮫ اﯾن ﻣﮑﺎن ﺑرده ﺷده و ﺗﺣت ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد .طﯽ دو ﺳﺎل اﺧﯾر ﺣداﻗل  ١۴زﻧداﻧﯽ
ﺑر اﺛر ﺧﺷوﻧت زﻧداﻧﺑﺎﻧﺎن ﯾﺎ ﻋدم رﺳﯾدﮔﯽ ﭘزﺷﮑﯽ ﺟﺎن ﺧود را از دﺳت داده اﻧد.
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