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  پس از انتخابات در ایران نقض حقوق بشریلی صگزارش تفخرداد خونین، 

اقدامات دستگاه  و نقض حقوق بشر ق بشر در ایران در خصوص رویدادها،یلی مجموعه فعاالن حقوصآنچه در پی می آید، گزارش تف

  . است 1388تیرماه سال  12خردادماه تا  22در محدود زمانی امنیتی پس از انتخابات 

تعاریف کلی از انتخابات و معیارهاي انتخابات سالم، به بررسی اعتراضات مردمی و خشونت نیروهاي نظامی ارائه این گزارش ضمن 

جان باخته خشونتهاي اخیر و همچنین  34زون بر سه هزار شهروند، ارائه آمار از میپردازد، مجموع گزارشات کلی از بازداشتهاي جمعی اف

  .بازداشت شده قسمتهاي دیگر این گزارش را تشکیل می دهد 700مشخصات 

  

  انتخابات

ومعین انتخابات در واقع سلسله اقدامات و عملیات منسجم و پیوسته اي است که در یک محدوده جغرافیایی مشخص و زمانی محدود 

اجرا و انجام این سلسله .صورت می گیرد و منجر به برگزیده شدن فرد یا افراد و یا موضوع و مرام خاصی از سوي اکثریت مردم می شود

انتخابات ریاست  ٔدر همین رابطه دهمین دوره. اقدامات و عملیات که منتج به این نتیجه گردد، اصطالحاْ برگزاي انتخابات نامیده می شود

 .میالدي، برگزار شد 2009ژوئن  12خورشیدي، برابر با  1388 خرداد 22ي ایران، در تاریخ جمعه، جمهور

  

  معیارهاي انتخابات آزاد 

تواند برآمده از خواست مردم آن کشور باشد که در انتخابات راستین، آزاد، و منصفانه ــ که بطور  حق حاکمیت در هر کشور تنها می

 .گردد و مبتنی بر حق رأي همگانی، برابر، و مخفی است بیان می شود ــ اي برگزار می دوره

 

 حقوق انتخاباتی 

  :هر شهروند بزرگسال این حق را دارد که 

  بدهد رأي تبعیض، هرگونه از بدور انتخابات، در  - 

  .باشد داشته دسترسی تبعیض از بدور و بیطرف، کارآمد، نویسی نام ي پروسه یک به  - 

  .باشد داشته دسترسی شکایات به رسیدگی سیستم یک به بتواند باید راي حق سلب صورت در  - 

  .باشد موجود گیري رأي ي حوزه به موثر و برابر دسترسی  - 

  .باشد داشته دیگري رأي با برابر وزنی باید فرد هر رأي  - 
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  .گردد محدود بهیچوجه نمیباید و است بالشرط مخفی بطور دادن رأي حق  - 

 حقوق کاندیداتوري

  . باشد برخوردار انتخابات در شدن کاندیدا براي برابر امکان از باید می و باشد داشته مشارکت خویش کشور ي اداره در دارد حق کس هر  - 

 را سیاسی سازمانی یا حزب دیگران با همراه یا درآید، سیاسی سازمانی یا حزب عضویت به انتخاباتی کارزار براي دارد حق کس هر  - 

  .آورد بوجود

   جمعی رسانی اطالع هاي رسانه بویژه ــ ها رسانه به برابر دسترسی  - 

  گردد، تأمین و شده پذیرفته باید می ها کاندیدا مالی و جانی امنیت  - 

   انتخابات جریان در کاندیدا هر شده نقض حقوق جبران و قانون حمایت از برخورداري  - 

 را اشتباهات بتواند هم و دارد را تصمیماتی چنین بررسی توانایی هم که رسیدگی هیئت یک به دسترسی ، شکایت وجود صورت در  - 

  .نماید تصحیح واقعی بطور و بالفاصله

  .شمارد محترم را دیگران هاي آزادي و حقوق باید کاندیداها  - 

  .بپذیرد را منصفانه و آزاد انتخابات ي نتیجه باید کاندیداها  - 

 در ایران اعالم نتایج و آغاز اعتراضات

نژاد که از سوي برخی از  محمود احمدي ٔانتخابات ریاست جمهوري ایران و اعالم پیروزي دوباره ٔدر پی اعالم نتایج دهمین دوره

هاي تهران و همچنین شهرهاي دیگر ایران، توسط هزاران  ها و میدان عنوان کودتا نامیده شد، تظاهراتی در خیابان گران سیاسی به تحلیل

. خرداد به راه افتاد 23یخ نژاد در انتخابات، در تار شمارش آرا و حامیان میرحسین موسوي، رقیب اصلی احمدي ٔتن از معترضان به نحوه

نظامی حکومت در سپاه و بسیج روبرو  این اعتراضات که روزهاي بعد نیز ادامه یافت با برخورد نیروهاي پلیس ضد شورش و حامیان شبه

ر میرحسین میلیون نفر از معترضان با حضو 3خرداد، حدود  25در روز . سابقه بود گذشته بی ٔکه شدت آن در تهران در دهه طوري شد؛ به

هاي مرکزي تهران از میدان امام حسین تا میدان آزادي شرکت  موسوي، محمد خاتمی و مهدي کروبی در راهپیمایی بزرگی در خیابان

  . بدل شد 1357ترین راهپیمایی ضد دولتی از زمان انقالب بهمن  کردند که به بزرگ

صفهان، شیراز، اراك، ارومیه، گرگان، مشهد، اهواز، کرمانشاه، رشت، انزلی، دامنه اعتراضات به نتایج انتخابات به شهرهاي دیگري همچون ا

تبریز، بندرعباس، آمل، یزد، زاهدان نیز گسترش یافت و مکرراً خیابانها و میادین اصلی این شهرها صحنه اعتراضات و زد و خورد نیروهاي 

 .عترض بازداشت و صدها تن کشته و زخمی شدندشبه نظامی و انتظامی با مردم بود، در این رهگذر هزاران شهروند م

نیروهاي نظامی و به خصوص شبه نظامی موسوم به بسیج یا لباس شخصی با خشونت بی حد و حصري عمال اصول اساسی قوانین جاري 

ناك خشونت ها قانون اساسی را زیر پا گذارده و کمترین اعتراض مسالمت آمیز را با خشونت پاسخ گفتند، ابعاد دهشت 27همچون اصل 

  .اعتراضات جهانی را بر انگیخت
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  قطع شبکه هاي ارتباطی و ممانعت از اطالع رسانی

همزمان با آغاز راي گیري در ایران و قطع سرویس پیام کوتاه اختالل در ارتباط گیري و اطالع رسانی آغاز شد و با اوج گرفتن اعتراضات 

  .اجتماعی در ایران دامنه بی سابقه اي یافت

  مکپیا

شهروندان ایرانی که تا قبل از آن و در زمان تبلیغات انتخابات آمار . خرداد از کار افتاد 22سرویس ارسال پیامک از شب قبل از انتخابات 

مک در روز رسیده بود، درست از شب قبل از انتخابات با قطع این سرویس امیلیون پی 100شان به رقمی در حدود  ارسال پیام کوتاه

البته وزارت مخابرات بسیار با تاخیر اعالم کرد که این مساله مشکل فنی است و . سوي شرکت مخابرات ایران مواجه شدندخدماتی از 

ي  گان بر آن اتفاق نظر داشتند همین ربط این موضوع به مساله ي انتخابات و وقایع بعد از آن ندارد، اما آن چیزي که همه ربطی به مساله

تیرماه بعد از تائید انتخابات توسط شوري نگهبان وصل  10سرانجام این سرویس از روز ي  هاي گسترده ه اعتراضبا توجه ب. مخابرات بود

شد که در اقدامی عجیب هر پیامک ارسالی تا چند مرتبه تکرار می شود و بعضی تحلیل گران بر این باورند این اقدامی است براي جبران 

  .د زاخسارت هیجده روز قطعی این سرویس درآم

  موبایل

هاي میلیونی مردم ایران و حضور آنان در  ي اعتراض با شروع گسترده. .چون سرویس پیامک داشتند هاي همراه هم مشکلی هم تلفن

گونه اظهارنظري از سوي  یی که در مورد آن هیج مساله. هاي همراه ایرانیان را از کار انداخت ي تلفن ها مخابرات به طور کامل همه خیابان

کردند  ها برگزار می در تمامی تجمعاتی که مردم ایران در خیابان. اند گویی از آن تا کنون سر باز زده ها از پاسخ دولت مطرح نشد و آن

هاي  رسانی از اعتراض اند که این موضع به خاطر جلوگیري از گزارش  دهی و اطالع بسیاري بر این عقیده. شد هاي همراه قطع می تلفن

حتا در تجمع مقابل مجلس شوراي اسالمی در میدان بهارستان هر شهروندي که در حال صحبت با . صورت گرفته است مردمی ایران

البته دامنه قطعی  .آمیز مامورین لباس شخصی قرار گرفته است موبایل بوده است یا بازداشت شده یا مورد ضرب و شتم و برخورد توهین

  .به تلفن هاي ثابت نیز کشیده شد  تلفنی در روزهاي اخیر و در محل تجمعات

  اینترنت و فیلترینگ

هاي همراه و سرویس پیامک از کار افتاده بود و فعالین سیاسی و مدنی  خرداد شمارش آرا آغاز شده بود و تلفن 22در حالی که در شب 

ر عرض یک شب صدها سایت و وبالگ از ها به محاق فیلتر رفتند و د هاي خبري و وبالگ شدند، بسیاري از سایت یک به یک بازداشت می

هاي  هاي حامی مهدي کروبی و میرحسین موسوي و محسن رضایی و وبالگ ي فیلترینگ مورد فیلتر قرار گرفت، سایت سوي کمیته

نیوز، عصر  سحامنیوز،  نیوز، آینده قلم. گان خارج شدند هاي اینترنتی بودند که فیلتر شدند و از دسترس همه گاه ها اولین پاي هواداران آن

هاي اجتماعی که با توجه به بازداشت  شبکه. هایی بودند که مورد فیلترینگ قرار گرفتند ایران، سایت شخصی محسن رضایی از جمله سایت

نجر، یاهو مس. بودند نیز فیلتر شدند رسانی قرار گرفته نگاران و توقیف مطبوعات و فیلترینگ به محلی مهم براي اطالع ي رزونامه گسترده

این فیلترینگ گسترده سرعت اینترنت نیز در ایران به شدت کاهش  ازمان ب هم. ها بودند شبکه این دستتوییتر و یوتیوپ از  ،بوك فیس

ي گرداب دست به انتشار  شبکه بمیان سپاه پاسداران انقالب اسالمی در قالاین در . پیدا کرد و پهناي باند اینترنت در ایران بسیار کم شد

یی عجیب از کار افتادن  بودند پرداخت و حتا در بیانیه رویدادهارسانی و بیان  هایی تهدیدآمیز نسبت به کسانی که مشغول اطالع یهبیان

  .گان آمریکایی نسبت داد ها را به سرویس دهنده بسیاري از سایت
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  حمالت اینترنتی

گان در دستور کار قرار  هاي خبري از سوي فیلتر کننده رسانی حمالت اینترنتی به پایگاه هاي اطالع با شروع فیلترینگ در ایران و بستن راه

. ها استفاده کند توانست از آن هاي اینترنتی از کار افتاد و کسی نمی شدت حمالت این گروه به قدري زیاد بود که بسیاري از سایت. گرفت

ي عمومی  سو با دولت که از بودجه هاي هم ي انتخابات دست به اقدام متقابل زدند و خبرگزاري پی این اقدام مردم معترض به نتیجهدر 

بشر در ایران از جمله  سایت هرانا خبرگزاري مجموعه فعاالن حقوق وب. چون فارس و ایرنا را مورد هدف قرار دادند کنند هم استفاده می

  .شدمورد حمله قرار گرفت و هک   هاي بود که سایت

  توقیف و سانسور نشریات

سوي  زترین مسائل دنبال شده ا توقیف و سانسور مطبوعات هم از مهم. خرداد آغاز شد 22ي ابعاد آن از شب  یی در همه محدودیت رسانه

شان از جمله اقدامات انجام شده از  نگاران نامهها روز ي سبز  و سانسور دیگر مطبوعات و فشار بر روي آن ي کلمه توقیف روزنامه. دولت بود

ي اول  انتخابات صفحه يطلب فردا ي اعتماد ملی ارگان حزب اعتماد ملی و کروبی یکی از کاندیدهاي اصالح حتا روزنامه. سوي دولت بود

بازداشت . تخابات عنوان کردي کروبی در مورد نتایج ان ي براي منتشر کردن بیانیه خود را سفید گذاشت و دلیل آن را عدم اجازه

احمد زیدآبادي، محمد . ي زندان شدند نگار و خبرنگار بازداشت و روانه ها روزنامه خرداد آغاز شد و ده 22نگاران از همان شب  روزنامه

صطفی قوانلو قاجار قوچانی، کامبیز نوروزي، عبدالرضا تاجیک، مهسا امرآبادي، ،کیوان صمیمی بهبهانی،بهزاد باشو، سید خلیل میراشرفی،م

سمیه توحیدلو ،محمد عطریانفر، شکوفه آذر سعید لیالز، محمد قوچانی، علی مزروعی، ژیال بنی یعقوب ،بهمن احمدي امویی از جمله 

ان این مسئله تا آنجا گسترش یافت که سازمان گزارشگران بدون مرز ایران را بزرگترین زند .اند نگارانی هستند که بازداشت شده روزنامه

  .روزنامه نگاران در جهان عنوان کرد

  اختالل در تماس هاي برون مرزي

هاي برون مرزي هم شهروندان ایرانی با مشکل مواجه  رسانی وقایع جاري در ایران از سوي دولت در تماس با توجه به سیاست عدم اطالع

در بسیاري موارد موفق به ایجاد این ارتباط  و یا بالعکس فتندگر کسانی هم که با ایران تماس می. هاي وسیع در ایران بودند و شاهد اختالل

  .شدند نمی

  اخراج روزنامه نگاران خارجی و محدودیت سایرین

تر از ایران  ها گفته شد که هر چه سریع خرداد خبرنگاران خارجی تهدید به خروج از ایران شدند و به آن 22در همان روزهاي اول بعد از 

ي  ي واشنگتن تایمز و هفته نامه این دو از رونامه. اند ي زندان هم شده تا کنون دو تن از خبرنگاران خارجی بازداشت و روانه. خارج شوند

بودند که اخبار غیر واقعی ار از ایران منتشر   بسیاري از آنان بعد از خروج از کشور افشا کردند که تهدید جانی شده. اند ویک بودهنیوزو

خواندد  هاي ایران می اغتشاشرا به دخالت داشتن در آن چیزي که هاي خارج از ایران  دولت در طی روزهاي اخیر بسیاري از رسانه. کنند

رسانی صحیح براي ایرانیان و جهانیان را بسته است و سعی در بستن  این در حالی است که آنان هر گونه راه اطالع. تمتهم کرده اس

  .دارندتري  هاي بیش راه

  

  

  



 

 ۶ 

  

  حمله به دانشگاهها

- ت دانشجوییپس از اعالم نتایج انتخابات، همزمان با موج اعتراضات خودجوش مردمی در تهران و دیگر شهرهاي بزرگ کشور، اعتراضا

همزمان نیروهاي امنیتی و انتظامی نسبت به سرکوب جامعه معترض دانشجویی در سراسر  .مردمی در دانشگاههاي مختلف کشور آغاز شد

  .در این رهگذر سه برخورد خونین با دانشجویان صورت گرفت. کشور اقدام نمودند

  کوي دانشگاه صنعتی اصفهان

خرداد  24خرداد و اوایل بامداد  23دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان به نتایج انتخابات در اواخر روز در پی اعتراض جمع کثیري از 

در این اقدام صدها نفر از .نیروي انتظامی با ارسال تعداد زیادي از نیروهاي ضد شورش مبادرت به ضرب وشتم شدید دانشجویان نمود

در پی این حوادث . نفر بازداشت 140همچنین .ا توسط مهاجمین تخریب شددانشجویان به شدت زخمی شدند و وسائل شخصی انه

گفتنی است رئیس دانشگاه خسارت وارد شده را حدود بیست وپنج میلیارد .روز به تعویق انداخت 17شوراي دانشگاه امتحانات را به مدت 

  .است ریال اعالم کرده

  کوي دانشگاه تهران

کردن  خردادماه به کوي دانشگاه تهران یورش برده و به ضرب و شتم شدید و مجروح 25خ نیرویهاي پلیس و لباس شخصی در تاری

اهللا و گارد ویژه براي ورود به کوي دانشگاه تهران، بیش از پانزده نفر از  در جریان تالش نیروهاي انصار حزب. دانشجویان پرداختند

اهللا به تجمع  از آن با حمله نیروهاي لباس شخصی و انصار حزبپس . دانشجویان تنها به علت اصابت گلوله به شدت مجروح شدند

. دانشجویان ساکن کوي دانشگاه تهران، دانشجویان ساکن کوي در اثر اصابت گلوله، زنجیر، چاقو، باتوم و چماق به شدت مجروح شدند

کوي تالش کردند که این تالش با مقاومت  نیروهاي امنیتی که دور تا دور کوي را از شب تحت اختیار داشتند، چند بار براي ورود به

آور و تیراندازي  نیروهاي امنیتی به کوي دانشگاه که با پرتاب نارنجک صوتی، گاز اشک ٔاما پس از آغاز حمله. دانشجویان ناکام مانده بود

  و  زمینی به تمام درهاي کوي دانشگاه همراه بود، توانستند وارد کوي دانشگاه شوند

  رازکوي دانشگاه شی

مورد حمله قرار گرفته بود که به گفته منابع دانشجویی به قتل چند دانشجو و مفقود و  خردادماه 25کوي دانشگاه شیراز نیز در روز 

  .در این حمله خسارات هنگفتی به خوابگاههاي دانشجویان و دانشگاه وارد شد .بازداشت شدن صدها دانشجوي دیگر انجامید

  سایر دانشگاهها

لمللی امام خمینی قزوین، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه وشیروانی بابل، دانشگاه مازندران، دانشکده نفت اهواز، دانشگاه بین ادانشگاه ن

زاهدان، دانشگاه بوعلی همدان، دانشگاه تبریز منجمله دانشگاههاي دیگر در کشور هستند که صحنه اعتراضات دانشجویی و برخوردهاي 

  .دانشجویان بازداشتی یا تحت پیگرد وجود دارد همچنانامنیتی با آنان بود، الزم به ذکر است کماکان در بعضی از دانشگاههاي مورد اشاره 

  

  



 

 ٧ 

  

  آمارها/ برخوردها 

  اعتراف گیري و پخش

) خبرنگار ایرانی کانادایی شبکه چهار انگلیس و نیوزویک(تا کنون اعترافات دو روزنامه نگار به نامهاي امیر حسین مهدوي و مازیار بهاري 

  . به صورت عمومی منتشر شده است

دستگاه امنیتی در ایران و مدعیات افرادي که پیش تر اعترافاتی به شکل مذکور از آنان منتشر شده بود و تاکید بر اینکه نظر به سوابق 

تحت فشار و شکنجه مجبور به اعترافات غیر حقیقی شده بودند، سازمانهاي مدافع حقوق بشر نسبت به خطر شکنجه زندانیان براي اخذ 

  .ه انداعترافات غیر حقیقی هشدار داد

منابع مطلع از فشار و شکنجه فعاالن برجسته اصالح طلب ایران به قضد اخذ اقاریر غیر واقعی خبر می دهند و عنوان می دارند به زودي 

  .این سناریو قربانیان بیشتري خواهد گرفت

 

  برخوردهاي فله اي و جمعی

  :شرح ذیل اعالم کرد  مهمترین برخوردها و بازداشت هاي جمعی به روایت اسناد را میتوان به

نفر از دانشجویان را  60نیروهاي یگان ویژه و انصار حزب اهللا، بیش از  :گاه صنعتی اصفهان هاي دانش در حمله به خواب گاه -خرداد  23

 .بازداشت و توسط دو دستگاه اتوبوس به مکان نامعلومی منتقل کردند

نفر از شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراض  170نیروي انتظامی اعالم کرد سردار احمدرضا رادان جانشین فرمانده  -خردادماه  24

  .دستگیر شده اند و تعدادي از طراحان اصلی تحت تعقیب هستند

  .نیروهاي نظامی و امنیتی به تجمع مردم در زاهدان حمله کرده و دهها نفر را بازداشت کردند -خردادماه 25

خردادماه با مراجعه به خوابگاه هاي دانشجویان دختر و پسر  25   بریز نیروهاي امنیتی روز دوشنبهبنا به اخبار رسیده از ت -خردادماه 25

  .داخل دانشگاه تبریز حدود ده تن از دانشجویان این دانشگاه را بازداشت و با مینی بوسی به مکانی نامعلوم منتقل کردند

نیروهاي بسیج و . توسط نیروهاي امنیتی با ضرب و شتم بازداشت شدند دانشجوي متحصن دانشگاه مازندران 150بیش از  -خردادماه  26

  .مامورین امنیتی لباس شخصی مسلح به باتوم، قمه و چوب دستی به تناوب به دانشگاه حمله می کردند

ه اتهام اخالل در نظم نفر از مردم شرکت کننده در راهپیمایی ب 60الی  50: یحیی میرزا محمدي دادستان تبریز اعالم کرد -خردادماه  27

  .عمومی تجمع غیر قانونی و برهم زدن نظم توسط نیروهاي امنیتی بازداشت شدند

نفر از مردم شرکت کننده در اعتراضات توسط نیروهاي امنیتی بازداشت  200: محمدرضا حبیبی دادستان اصفهان گفت  - خردادماه  27

  .شدند



 

 ٨ 

نفر از مردم شرکت کننده در اعتراضات توسط نیروهاي امنیتی بازداشت  30: گفت جعفر گل محمدي دادستان زنجان  - خردادماه  27

  .شدند

کشته  "حسین الف  "نفر مجروح و یک نفر بنام  45بر اثر تیراندازي مامورین امنیتی به راهپیمایی اعتراض مردم در اصفهان  -خرداد  27

  .و یا سر آنها اصابت کرده، در بیمارستان شریعتی بستري می باشندمجروحان به علت اصابت ساچمه و باتوم که اکثرا به چشم . شد

دانشگاه تهران به خبرگزاري مهر   یک مقام. اند دانشجو بازداشت شده 200در جریان حمله به کوي دانشگاه تهران  -خردادماه  27

  .اند تن از این دانشجویان آزاد شده 80است که  گفته

  .دهد هاي برجسته مدنی این شهر خبر می نفر از شخصیت 100از شهر تبریز نیز از بازداشت بیش از هاي رسیده  گزارش - خردادماه  28

محمدي، دادستان عمومی و انقالب شهرستان  جعفر گل. است ایسنا از بازداشت هفت نفر در تجمعات اخیر زنجان خبر داده - خردادماه  28

  .اند تگیر شده بودند که اکثر آنها با اخذ تعهد آزاد شدهنفر دس 23است که در طول هفته گذشته  به ایسنا گفته

یک عضو کمیته روابط عمومی ستاد دانشجویی کل کشور مهدي . دانشجو در همدان است 20ها حاکی از بازداشت  گزارش - خردادماه  28

  .است کروبی، این خبر را تأئید کرده

 11شود  گفته می. دانشجو بازداشت شدند 100دانشگاه مازنداران در حدود شنبه دانشجویان  در جریان اعتراضات روز سه -خردادماه 28

  .دانشجوي این دانشگاه همچنان در بازداشت هستند

نفر از مردم شرکت کننده  86: امیراهللا شمقدري سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداري خراسان رضوي اعالم کرد  - خردادماه  29

  .نیروهاي امنیتی بازداشت شده اند در راهپیمایی اعتراض توسط

  .دانشجوي دانشگاه سمنان پس از تجمع اعتراضی بازداشت شدند 150 - خردادماه  29

تعدادي از مردم شرکت کننده در راهپیمایی اعتراضی  : ذبیح اهللا خدائیان رئیس کل دادگستري استان لرستان اعالم کرد -خردادماه  29

  .نیروي انتظامی در خرم آباد بازداشت شدندتوسط مامورین اداره اطالعات و 

نفر از شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراضی روز  457: سردار احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروي انتظامی اعالم کرد -خردادماه  31

  .خرداد دستگیر شده اند و تعدادي از طراحان اصلی تحت تعقیب هستند 30

 خرداد خبر داد  29پرسنل خود در طی درگیریها تا تاریخ  400فرمانده کل ناجا از زخمی شدن  - خردادماه  30

نفر را تایید  100نفر و مجروح مصدوم شدن  10سردار احمد رضا رادان معاون فرماندهی نیروي انتظامی خبر کشته شدن  - خردادماه  31

  .کرد

نفر از کارکنان این روزنامه را  25، به صاحب امتیازي میرحسین موسوي »کلمه سبز«با دفتر روزنامه  نیروهاي امنیتی  با حمله - تیرماه  1

  .بازداشت کردند

عصر امروز مهندس میرحسین موسوي جلسه اي با اساتید عضو انجمن اسالمی مدرسان دانشگاه هاي کشور داشت که بعد از این  - تیر  3

 .ه دستگیر شدندنفر از افراد حاضر در جلس 70دیدار 



 

 ٩ 

اکنون در  برکفان بسیجی به شدت زخمی شدند و هم نفر از جان 300قریب به : فرمانده سپاه سیدالشهداي استان تهران : تیرماه  4

 نفر از بسیجیان قهرمان نیز در این حادثه تلخ به درجه رفیع شهادت نائل شدند 8ها در حال مداوا هستند و  بیمارستان

هاي اعمال شده علیه  هاي اخیر و خشونت نفر از زنانی که روز گذشته، ششم تیرماه در اعتراض به بازداشت 20 بیش از - تیرماه  6

 .معترضان، در پارك الله تهران گرد هم آمده بودند، از سوي نیروي انتظامی دستگیر شدند

نفر به دست نیروهاي ناجا دستگیر  1034از انتخابات فرمانده نیروي انتظامی روز چهارشنبه اعالم کرد که در رویدادهاي پس  - تیرماه  10

  .ها از سوي بسیج و نیروهاي اطالعات بوده است اند و دیگر دستگیري شده

وگو با خبرنگار  محمدرضا حبیبی در گفت .هاي اخیر خبر داد شدگان در ناآرامی نفر از بازداشت 280دادستان اصفهان از آزادي  -تیر  9

 .نفر که داراي اتهام اخالل در نظم عمومی بودند با اخذ تامین مناسب آزاد شدند 280حدود : حقوقی ایسنا، اظهار کرد

 .خواند تایید کرد»اغتشاشگر «نفر را که وي آنها  20فرمانده ناجا کشته شدن  -تیرماه  10

  

  غیر نظامی جان باختگان

شرایط امنیتی و ممعانت دولت از گردش آزاد اطالعات و همچنین گستردگی بی سابقه نقض حقوق بشر در ایران در طی روزهاي  به دلیل

اخیر، عمال امکان ارائه لیست و آماري جامع و مستدل در خصوص جان باختگان وقایع اخیر وجود ندارد، اما منابع دولتی بر اساس 

 210عنوان داشته اند اما منابع غیردولتی این آمار را تا ) بسیجی(شبه نظامی 8شهروند و  20گان را اعالمهاي مختلف حداکثر جان باخت

  . شهروند عنوان می نمایند

اکثر خانواده هاي جان باختگان براي برگزاري مراسم ترحیم و تدفین با محدودیتهاي عدیده اي از سوي نهادهاي امنیتی روبه شدند و در 

دولت و نهادهاي مربوطه براي . رش شده است براي تحویل دادن جسد از خانواده هاي داغدار طلب پول شده بوده استبعضی از موارد گزا

  .کشته شدگان را اغتشاشگر خواندندپیگرد عوامل دخیل در کشتار مردم بی دفاع اقدام مثبتی را سامان ندادند و 

  :  جان باختگان به شرح ذیل استتعدادي از اسامی 

ي  خرداد ماه در خیابان نوبهار کرمانشاه مورد حمله 25ساله در جریان تجمعات اعتراضی روز دوشنبه  25طهماسبی، حسین  .1

 .مأموران مسلح وابسته به دولت قرار گرفته و در اثر ضربات وارده جان خود را از دست داد

 تهران - ساله، شاغل در مغازه نصب و تعمیرات شوفاژ  20بهمن جنابی  .2

 .خردادماه، محل فوت تقاطع جنت آباد وخیابان کاشانی، اصابت گلوله به گلو 25 ساله، 25ی مهدي کرم .3

خردادماه، محل فوت خیابان کارگر شمالی، تقاطع خیابان شهید صالحی و کوچه  30ساله، دانشجوي فلسفه،  27ندا آقا سلطان،  .4

 .خسروي، به دلیل اصابت گلوله نیروهاي لباس شخصی به قلب 

 25فضا، تاریخ - در رشته هوا دانشجوي دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ساله، اهل یاسوج، 26رنژاد، ناصر امی .5

 .خردادماه در ابتداي خیابان محمد علی جناح در تیراندازي نیروهاي بسیج به قتل رسید

 .حمدعلی جناحخردادماه در خیابان م 25ساله ، به قتل رسیده در تاریخ  38فاطمه رجب پور،  .6

 .خردادماه در خیابان محمدعلی جناح 25ساله، به قتل رسیده در تاریخ  58سرور برومند،  .7



 

 ١٠ 

خرداد در میدان هفت تیر  27ساله دیپلم شغل آزاد به دلیل اصابت گلوله به سر در تاریخ چهارشنبه  25محمد حسین برزگر  .8

 به خاك سپرده شد 302واده در قطعه خرداد بعد از تعهد گرفتن از خان 31جان باخت و در یکشنبه 

خرداد در خیابان آذربایجان جان  30ساله لیسانس حسابداري ، کارمند به دلیل اصابت گلوله به سر در  30سید رضا طباطبایی  .9

 .به خاك سپرده شد 259تیر بعد از تعهد گرفتن از خانواده در قطعه  3باخت و چهارشنبه 

 3خرداد در خیابان آزادي جان باخت و چهارشنبه  30دلیل اصابت گلوله به چشم شنبه  ساله شغل آزاد به 27ایمان هاشمی  .10

 به خاك سپرده شد 259تیر در قطعه 

خرداد در بلوار کشاورز جان  31ساله فارغ التحصیل رشته ادبیات به دلیل اصابت گلوله به گردن در یکشنبه  25پریسا کلی  . .11

 خاك سپرده شد به 259تیر در قطعه  2باخت و سه شنبه 

خرداد به دلیل اصابت گلوله بر پیشانی در خیابان نصرت جان باخت و  30ساله برنامه نویس کامپیوتر شنبه  24محسن حدادي  .12

 .به خاك سپرده شد 262تیر در قطعه  2سه شنبه 

ر میدان ونک جان خرداد به دلیل اصابت گلوله به سینه د 26ساله فارغ التحصیل عمران در سه شنبه  22محمد نیکزادي  .13

 .به خاك سپرده شد  257خرداد در قطعه  30باخت و شنبه 

خرداد به دالیل نامعلوم در کالنتري  31ساله بعد از دستگیري و انتقال به کالنتري در تهرانپارس یکشنبه  24علی شاهدي  .14

علت ضربات باتوم در کالنتري به  جان باخت پزشکی قانونی علت مرگ وي را نامشخص اعالم کرده اما خانواده وي معتقدند به

 .به خاك سپرده شد 257تیر در قطعه  4قتل رسیده است، وي 

خرداد به دلیل اصابت گلوله به پهلو در خیابان  30ساله در شنبه  3ساله شغل ازاد و متاهل داراي یک دختر  34واحد اکبري  .15

 .به خاك سپرده شد 261تیر در قطعه   2ونک جان باخت و سه شنبه 

خرداد در مقابل دانشگاه صنعتی شریف به دلیل اصابت گلوله به پشت سرجان  30ساله فوق دیپلم برق  21بوالفضل عبدالهی ا .16

 .به خاك سپرده شد 248تیر در قطعه  2باخت و سه شنبه 

اصابت خرداد در خیابان جمهوري به دلیل  30ساله دانشجوي کارشناسی مدیریت بازرگانی رشت شنبه  27ساالر طهماسبی  .17

 .به خاك سپرده شد 254تیر در قطعه  2گلوله به پیشانی جان باخت ودوشنبه 

خرداد به دلیل اصابت باتوم به سر و خونریزي داخلی در میدان ولی عصر بعد از  24ساله دیپلم یکشنبه  25فهیمه سلحشور  .18

 .خاك سپرده شدبه  266خرداد در قطعه  27خرداد جان باخت و  25انتقال به بیمارستان در تاریخ 

 6تیر در بهارستان به دلیل اصابت گلوله به سر جان باخت و  3ساله لیسانس زبان انگلیسی چهارشنبه  29وحید رضا طباطبایی  .19

  .به خاك سپرده شد 308تیر در قطعه 

جریان ي پتروشیمی و از نخبگان دانشگاه علم و صنعت ایران در  کیانوش آسا دانشجوي ترم آخر کارشناسی ارشد رشته .20

خرداد ماه میدان آزادي تهران در اثر اصابت گلوله توسط افراد موسوم به لباس شخصی جان خود را از  25تظاهرات روز دوشنبه 

 .دست داد، وي پس از انتقال به کرمانشاه در آن شهر دفن شد
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