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از ميان صدها كشته روزهاي اخير

هويت  34شهروند جانباخته مشخص شد

گزارش تصويري از
تهران اشغال شده

درباره ي مسأله ي زندانيان سياسي
زنداني سياسي ديگر پديده اي دور از چشم ها نيست .امروزه مسأله زنداني سياسي كل جامعه ايران را در داخل
و خارج از كشور به خود معطوف كرده است .تمام جامعه شاهد بي حقوقي زندانيان سياسي است .چندين هزار
نفر ظرف چند روز به مجموعه زندانيان سياسي پيشين افزوده شده اند و در مورد آنچه در درون زندان هاي
جمهوري اسالمي جريان دارد هيچ گونه اطالع رساني دقيقي وجود ندارد .آنچه بديهي است شكنجه روزانه
هزاران نفري است كه به جرم مخالفت سياسي با حاكميت دستگير و زنداني شده اند .آنچه نگراني كل جامعه را
برانگيخته اخباري مبني بر تدارك و اجراي يك كشتار وسيع درون زندان هاست .عالوه بر زندان هاي شناخته
شده ،اخباري مبني بر ايجاد و گسترش كمپ ها و بازداشتگاه هاي مخفي توسط حاكميت منتشر شده است.
مي بينيم كه رسانه هاي بزرگ بر تعداد محدودي از زندانيان روزهاي اخير متمركز شده اند ،زندانياني كه اغلب
دوستان متنفذي در داخل حكومت نيز دارند .ضمن اينكه هرگونه تالشي براي جلوگيري از شكنجه و فشار بر
تمام زندانيان بدون توجه به دوري و نزديكي آنها به حاكميت يك اصل است ،اما نمي توان در مورد بسياري از
زندانياني كه خارج از مدارهاي قدرت حاكم هستند نگراني بسيار شديدتري را احساس نكرد .در تهران كمپيني
براي دفاع از حقوق بازداشت شدگان روزهاي اخير ايجاد شده است كه با فشار فراوان نيروهاي امنيتي مواجه
است .به نظر مي رسد مداخله وسيع تري براي تحميل آزادي كليه زندانيان سياسي بر حكومت الزم است .يك
اقدام ضروري مي تواند تشكيل كميته اي بين المللي مركب از نويسندگان ،فعالين حقوق بشري ،روزنامه نگاران
و حقوقدانان بين المللي باشد كه متكي بر اعتبار افكار عمومي جهان پيگير آزادي كليه زندانيان سياسي باشد.
اين كميته غير دولتي مي تواند برخالف هيأت هاي دول خارجي و يا سازمان ملل كه همواره در چهارچوب
منافع دولت هاي قدرتمند عمل مي كنند ،اتكاي خود را بر حقوق مسلم جهان شمول انسان ها بنا كند و در
مسير عملكرد خود مجبور به رعايت مناقع دولت هاي قدرتمند نباشد.

يورش حكومت بيداد

به وكالي مستقل

دانشگاه و استبداد
امير ك.
عمال كودتاچي حكومت سركوب مراحل نويني را براي انهدام جامعه تدارك مي بينند .ابتدا به خبري كوتاه
كه در خصوص قصد حكومت براي نابودي دانشگاه ،اين سنگر هميشگي آزادي ،منتشر شده است نگاهي
بياندازيم:
« ايرنا – معاون دانشجويي وزير علوم ،تحقيقات و فناوري گفت :دانشجوياني که مرتکب خطا در
جريان انتخابات اخير رياست جمهوري شده اند نه تنها به حقوق مادي بلکه حقوق معنوي ملت آسيب
زده اند .از اين رو ،با آنها برخورد شده و در صورت تشخيص از تحصيل باز داشته خواهند شد.
به گزارش ايرنا« ،محمود مالباشي» ،شنبه شب در حاشيه چهل و پنجمين گردهمايي معاونان
دانشجويي و فرهنگي و مديران کل امور دانشجويي و امور فرهنگي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي
در همدان در جمع خبرنگاران افزود :با هر کسي که بي دليل خساراتي به اموال عمومي براي پيش برد
اهداف سياسي بزند به شدت مقابله مي شود.
مالباشي گفت :اين وزارت خانه هم اينک در حال جمع بندي اطالعات به دست آمده و اعالم نظر در
خصوص مسايل دانشجويان خاطي در تعدادي از دانشگاه هاي کشور در جريان قبل و بعد از انتخابات
است».
محمود مالباشي ها و اراذل و اوباشي چون او كه شغل و منصبشان از قِبل فعاليت هاي مختلف اجتماعي و از
آنجمله تحصيالت عالي شهروندان به جيب زده اند ،قصد خود را براي پاكسازي دانشگاه ها به شيواترين نحو
ممكن بيان كرده است .آنها گفته اند كه دانشجوياني را كه در برابر كودتا تسليم نشده اند را از حق تحصيل
محروم مي كنند .البته هميشه آنها دانشجويان سياسي را از حق تحصيل محروم كرده اند .اما تفاوت اينجاست
كه در روزهاي اخير به تقريب تمام دانشجويان كشور ،صدها هزار دانشجو ،در مقابل كودتاي خامنه اي-احمدي
نژاد ايستاده اند و در خيابان ها و دانشكده ها ،سنگرهاي مبارزاتي را برپا كرده اند .آنها با شعله هاي زندگي در
نمايندگان خداي سركوب بر زمين ايستاده اند و از
قلب هايشان و گدازه هاي خشم در مشت هايشان در مقابل
ِ
جان هاي جوانشان مشعل هاي آزادي خواهي و رهايي را پر شرر تر ساخته اند .پس فاشيسم مالباشي ها بي
دليل نيست كه براي انهدام دانشگاه ،همچون انهدام تمام جامعه ،آماده مي شود.
اما مالباشي ها چيزي بيش از زايده ي بي مصرفي از نظام دانشگاهي نيستند .ممكن است آنها بر مشتي بي
مغز نظامي حكم برانند ،اما براي فرمان دادن در دانشگاه بسي كوچك هستند .دانشجويان در مبارزه كنوني خود
عليه حكومت كشتار و ترور ،همبستگي و هم سرنوشتي جمعي خود و نيز كل جامعه را آموخته اند .پاسخ به
مالباشي را نه تنها  18تير و در خيابان ،بلكه با آغاز سازماندهي براي اعتصابات بزرگ دانشگاه ها و دبيرستان
ها از اول پاييز خواهند داد.
حكومت در تالش است تا يكبار و براي هميشه مشكل دانشگاه را حل كند .دانشجويان مبارز امروز اما مي دانند
بيان آزادانه ي خود ،حق اجتماع و تشكل ،بايد تكليف جامعه را با كودتاچيان
كه براي داشتن حق تحصيل ،حق ِ
يكسره كنند .كالم دانشجويان ،كالم عقب نشيني و تسليم نيست .آنها چون هميشه در صفوف مقدم پيكار با
استبداد ايستاده اند .نهاد دانشگاه را بايست پاكسازي كرد .اما اين دانشجويان نيستند كه به خانه هايشان مي
روند .بلكه به زودي اين مالباشي ها و وزير علوم و حراست هاي دانشگاه و جوخه هاي فاشيستي بسيج هستند
كه يكبار و براي هميشه از دانشگاه پاكسازي خواهند شد.
سازمان يابي هاي نوين دانشگاهي ،كه اتكاي خود را بر نيروي خود دانشجويان و نيز گروه هاي ديگر تحت
سلطه بنا كند ،و نه جناح هاي مختلف دولت و سلطه ،مهمترين و نيرومند ترين ابزار جامعه دانشگاهيان در
مبارزه با حكومت كودتايي خواهد بود .براي مقابله با كودتا به يك سازمان سراسري دانشجويي با به رسميت
شناختن تنوعات درون جنبش دانشجويي نياز است.

بگذار برخیزد مردم بی لب خند!
بگذار برخیزد!
اخبار كوتاه
جانباختن يك استاد دانشگاه اهواز
باالترين :جعفر بروايه استاد دانشگاه چمران اهواز
و دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه تهران که برای
شرکت در امتحانات به تهران رفته بود هفته گذشته
در تظاهرات ميدان بهارستان شرکت ميکند واز
ناحيه سرمورد اصابت يک گلوله قرار ميگيرد که بعد
از آن به يکی از بيمارستانها ی تهران منتقل وقبل از
رسيدن به شهادت ميرسد .جسد آن شهيد بزرگوار
توسط يکی از دوستان وی شناسايی وبه اهواز منتقل
وتحويل خانواده وی شد .مراسم دفن آن شهيد در
حضور نيروهای امنيتی رژيم انجام گرفت.
اعدام ها در زندان ها آغاز شده است
به گزارش خبرگزاری فرانسه از تهران 20 ،نفر امروز
در زندان رجايی شهر حلق آویز شدند .اتهام این افراد
قاچاق مواد مخدر اعالم شده است.
طی روزهای گذشته نیز شش نفر در زندان اوین
تهران و شش تن دیگر در شهر قم اعدام شده بودند.
اين اعدام ها در بحبوحه اعتراضات گسترده مردم ،به
منظور ايجاد فضاى رعب و وحشت در جامعه صورت
مى گيرد.
تعطيلی كوی دانشگاه در آستانه  18تير
آژانس ايران خبر :به دستور شورای تامین استان
تهران ,کوی دانشگاه تهران تعطیل شد.تعطیلی کوی
دانشگاه از عمده ترین راه های فشار به دانشجویان
دانشگاه تهران است که هرساله در آستانه ی 18
تیر صورت می گیرد.فشار بردانشجویان دانشگاه
تهران برای تخلیه کوی دانشگاه امسال برخالف
سال های گذشته بسیار زودتر از آنچه تصور می شد
شروع گردید.این فشار بطور واضح با حمله ی انصار
به کوی دانشگاه در تاریخ  25خرداد جنبه عملی
به خود گرفت.پیامد این حمله وحشیانه ,دستگیری
تعداد زیادی از دانشجویان و ضرب و شتم و تخریب
اموال دانشجویان ساکن در کوی دانشگاه بود.بعد از
این جریان تعداد زیادی از دانشجویان شهرستانی
به دلیل مشکالت فزاینده روحی و روانی و فشار
نیروهای سرکوبگر مجبور به ترک کوی شدند.از
سوی دیگر تعویق امتحانات موجب شد دانشجویان
انگیزه اي برای حضور در دانشگاه نداشته باشند با
این وجود فشارهای سیاسی موجب شد که با تهدید
خانواده های دانشجویان شهرستانی بیشتر ساکنین
,کوی را تخلیه کنند .اما ضربه ی نهایی وفشار آخرین
مسئوالن کوی برای بستن کوی دانشگاه با دستور
مدیریت و ریاست دانشگاه مبنی برتعطیلی کوی از
جمعه  12تا  27تیرماه صورت گرفت.
زينب پيغمبر زاده دستگير شد
زینب پیغمبر زاده از اعضای کمیسیون زنان دفتر
تحکیم وحدت و کمپین یک میلیون امضا امروز عصر
در پارک الله بازداشت شد

بازداشت فعاالن خوزستانی
کمیته گزارشگران حقوق بشر
دوشنبه هفته گذشته ،ماموران اداره اطالعات
استان خوزستان ،با یورش به منزل مجتبی
موسوی ،از اعضای جبهه ملی ایران ،وی را
بازداشت نمودند .او هم اکنون در بازداشتگاه
این سازمان به سر برده و تا کنون تنها یک بار
با منزل خود تماس گرفته است .موسوی ،پیش
از این نیز در جریان اعتراضات اخیر شهر اهواز
بازداشت و پس از گذشت بیست و چهار ساعت
با قرار وثیقه آزاد شده بود.
همچنین ،پنج شنبه گذشته ،ماموران اطالعات
خوزستان ضمن مراجعه به منزل امیر رضا امیر
بختیار قصد بازداشت وی را داشتند که به دلیل
عدم حضور او موفق نشده و اقدام به احضار
تلفنی نمودند .آنها بیان داشتند که در صورت
عدم معرفی امیر بختیار با وی به عنوان فراری
برخورد خواهد شد.
از دیگر فعاالن سیاسی بازداشت شده در اهواز
می توان از ابوالفضل عابدینی نام برد که او نیز
هفته ی پیش بازداشت شد.

می شنوید صدای ما را

از من سؤال کرده بودی :همه جا اولین چیزی که پرسش می شود اینست که بنظرتان چه می شود؟ چقدر مردم دوام می
آورند؟ پس طبقه کارگر کجاست؟ چرا اقشار فقیر در صحنه کمرنگ هستند؟ آیا هنوز هم باید با موج سبز مرزبندی کرد؟
اجازه بهم بده اونجور که اوضاع رو می فهمم برات بگم.
برنامه های روزانه مان اساس َا ،بر تجمع های روزانه چیده می شود .تا وقتی توی خونه نشستم دل تو دلم نیست .می خوام
برم بیرون .فکر می کنم امروز کجا برم .چه کار کنم .چی میشه .چقدر از مردم میان؟ طاقتم نمی گیره .می زنم بیرون.
این روزها چهره همه چیز تغییر کرده .وقتی راه میری همه به هم نگاه می کنن .از تیپ و قیافه مردم می شه فهمید
که امروز می خوان برن تجمع یا نه .شهر یک شکل دیگه است .آدم هر لحظه انتظار یک اتفاق رو می کشه .این روزها
ترجیح می دم با وسایل نقلیه عمومی تردد کنم .همه جا صحبت از اتفاقات اخیره .دیگه طرفداران احمدی نژاد جرأت
نمی کنن حرف بزنن .اما همه تا سر صحبت باز می شه نظراتشونو می گن .خیلیها شاکین از صدا و سیما که چرا انقدر
وقیحانه دروغ می گن .چرا انقدر مردم رو احمق فرض می کنن .جوونا دارن تو خیابونا کشته می شن اما اینا صبح تا
شب فیلم پخش می کنن .یک عده معتقدن که همینه که هست .چرا جوونا کشته بشن .اما تعداد این افراد زیاد نیست.
زن جوانی امروز می گفت اگه این خیزش بخوابه این حکومت مثل طالبان میشه .دیگه مجبورمون می کنن برقع و چادر
سرمون کنیم .صاف صاف توی چشممون نگاه می کنن و دروغ می گن .دیگه وقاحتشون از حد به در شده .بعضی از مردم
عادی که زیاد هم توی تجمع ها نبوندن و فقط به ظاهر اوضاع و اتفاقات نگاه می کنن ،وقتی که خیزش ها کمی از
شدتش کم شد گفتن دیگه تمام شد و سرکوب شد .در مقابل بحث هایی که باهاشون میشد پاسخی نداشتن .می گفتن
نتیجه نمی ده .البته شاید فقط به حریم کوچیک زندگی خودشون نگاه می کنن که دلشون نمی خواد ادامه پیدا کنه .عده
ای معتقدن که آخوندها مکارن و سیاستمداریشونو تو مکتب انگلیس یاد گرفتن و عین اونا خوب می دونن که برای نگه
داشتن قدرت چه کنن.
میگن شاه خیلی با مردم مقابله نکرد و فرار کرد .اگه اون موقع «صد هزار»نفر کشته شدن تا انقالب شد اما ایندفعه»حداقل
 30میلیون کشته میشن» .یک نفر گفت اگر هم ادامه پیدا نکنه اینا انقدر از روشنفکرا ،دانشجوها ،فعالین سیاسی ،مردم
عادی و جوونا می کشن که همون  30میلیون بشه .پس بهتره بجنگیم تا چیزی به دست بیاریم و دلمون نسوزه که همه
چیز باز به دست اونا افتاد ومطمئنم که تالفات هرگز به این اعداد نخواهد رسید.
در روزی که تجمع مقابل مسجد قبا بود با اتوبوس به سمت اونجا حرکت کردم .در قسمتی که سوار شدم ،از  10نفری
که بودن  7نفر داشتن می رفتن به مراسم .هر چه که به میدان محسنی می رسیدیم حالت غیر عادی مشهود بود .گاردی
ها ،بسیجی ها ،توی قسمت عقب ماشینهای ون ،یک قفس هایی گذاشته بودن و درشم باز بود .به قول رفیقی می گفت
می خوان زیاد زحمت ندن به خودشون و راحت تا گرفتن بچپونن اون تو .زنی که معلوم بود که ساکن این منطقه اس با
تعجب گفت چرا اینقدر شلوغه؟ زن سالمندی که عصا به دست داشت برای چندمین باز با صدایی رسا از چند نفر در مورد
ایستگاه حسینیه ارشاد که محل برگزاری مراسم بود پرسید ،زن سالمند گفت میدونید که امروز هفتم ندا ست! یکی پرسید
ندا کیه؟ زن سالمند جواب داد :چطور نمی دونین؟! همون دختری که جلوی چشم همه غرق خون شد .به حسینیه ارشاد
که نزدیک می شدیم صدای رسای شعار دادن تجمع کنندگان به گوش می رسید« .مرگ بر دیکتاتور».
مردم در دو سمت پیاده روها حرکت می کردن و گاردی ها هم در کنار خیابان و روی تمام پشت بامهای اطراف کیپ
تا کیپ وایساده بودن .خیابان شریعتی هم کیپ تا کیپ ماشین بود و ترافیک شدیدی بود .راننده ها هم در همبستگی
با مردم دست روی بوق گذاشته بودن و نیروهای گاردی و بسیجی هم حسابی کالفه بودند و سعی می کردند که راه رو
باز کنند .جوانی توجهم را جلب کرد .در البالی ماشینها و در حالیکه در اطراف پر از نیرو بود دستهایش را به سمت باال
حرکت می داد به معنی همراهی مردم و شعار دادن .انقدر مصمم و جسورانه این کار را می کرد که فکر کردم یعنی واقع َا
این دیکتاتورها و مستبدا امیدوارند که با سرکوب چنین جوانانی بر قدرت بمانند.
مردمی که از سمت پایین داشتن میومدن باال ،به بقیه می گفتن که آروم و بدون دویدن بیاین به سمت باال چون دارن
همینجوری کتک می زنن و میان اینطرف .از اوج گرفتن صدای شعار ها می شد فهمید که دارن کتک می خورن و برای
مقابله فریادشونو بلند تر می کنن.
وقتی که اتفاقات قبل از انتخابات تا کنون را بازنگری می کنم می بینم که در این  3هفته چه تغییراتی صورت گرفته.
چه رادیکالیسمی در مردم پدید آمد و رشد کرد .انرژی و پتانسیل جوانها که اکثریت جمعیت را تشکیل می دهند چون
آتشفشانی که سالها خاموش بود غلیان کرد .رفیقی می گفت :مادرم در  30سال حاکمیت جمهوری اسالمی رای نداده .اما
امسال رای داد که چنین شد و حاال آنقدر مصمم هر روز با من به خیابان میاید و شعار می ده که به زور می برمش خونه.
گفت موسوی بهانه شد برای آشکار شدن آتش زیر خاکستر .در روزهای اول اعتراضات باز هم شعارها و اعتراضات مردم
همچنان رنگ و بوی سبز می داد .اما حاال دیگه تعداد سبز ها هم کم شده .تا قبل از انتخابات دعوا بر سر دو کاندیدا بود
و کری خوندن طرفدارا .اما حاال دیگه همه ،همه جا خیلی راحت از بر اندازی صحبت می کنن .می گن دیگه بسه هر
چی خوردن و کشتنو ،بردن .اگه ساکت بشینیم هر کاری بخوان باهامون می کنن .چیزی که خیلی توی این اعتراضات
مشهوده حضور خانوادگی مردم و سنین و تیپ های مختلفه و این خیلی مهمه .افراد مسن با عصا ،حضور وسیع و پر شور
و شجاع جوونا ،مادرها با بچه هاشون .اینها همه نشانه انگیزه باالی مردم برای تغییره .در جلوی مسجد قبا دوستی می
گفت»:بابا این دخترا چکار می کنن تو این درگیریها ،همش اون جلو هستن» .گفتم آخه انگیزه هاشون خیلی زیاده .گفت
آره! راست گفتن که انقالب آینده ایران به دست زنهاست.
به هر حال این موضوع کامال مشخصه که نگاه مردم به اتفاقات و مبارزات اخیر یه جور نیست .به جز اقلیت بسیار کمی
که در این رژیم منافع دارن و می خوان همه چیز زود سرکوب و تموم شه ،در بین مردم عادی با وجود نظرات مختلف بر
سر ادامه این خیزش یا سرکوب آن یک مسئله مشترکه و اونم اینه که دیگه ادامه راه با این ر ِژیم خیلی سخته .همانطور
که در باال گفتم عده ای معتقدند که مردم مگه چقدرن و چقدر می تونن دوام بیارن .باالخره خسته می شن .می تونم
بگم که این افراد کسانی هستند که فقط به ظاهر قضایا نگاه می کنن و عمق و پشت پرده رو نمی بینن .عده ای دیگه
می گن مردم االن طاقت و توان انقالب رو ندارن و براش آمادگی ندارن و این خیزش جز کشته شدن و دستگیری برای
مردم چیزی در بر نداره .عده خیلی کمی میگن مردم فقط باید مسلح بشن .هیچ راه دیگه ای نیست .وقتی دشمن مردم
با سالح میاد برای سرکوب ،با شعار و سنگ نمی شه از خودمون دفاع کنیم .اما بعضیها جواب می دن که نه مردم نباید
مسلح بشن وگرنه دیگه معلوم نیست چی بشه .هرج و مرج میشه .اگه قرار باشه هر کس تو خیابون راه بیفته و یک اسلحه
دستش بگیره مگه میشه؟
دیگه حرفی از موسوی نیست .دیگه نماد های سبز خیلی کم شده .اگر چه هنوز عده ای هم در داخل و هم در خارج خیلی
به این موج سبز دخیل بستن ،اما مردم فهمیدن که بعد از  3هفته امید داشتن به موسوی یک توهمه و دیگر هیچ .اون
نشسته تو خونه اش یا در حال نامه نوشتن به کسانی است که سی ساله این وضع رو برای ما بوجود آوردن .مردم دارن
می جنگن .اونم با چنگ و دندان .به قیمت جانشون .هر از گاهی یک بیانیه میده که بوی گند سازشش همه جا رو بر
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با شما هستم!
با شما ،ای شکارچیان انسان!
آی شما ،که وحوش ازدرنده خویی تان
حیران!
می شنوید صدای ما را؟
مرگ بر دیکتاتور،
زنده باد آزادی را؟
شاید فردا به مکر ماکرین
یا شیطنت شیاطین
از معرکه جستید!
شاید ازآتشفشان خشم مادران داغدار
وانتقام خلق
در عمق دریا
یا درمغاک غار
چند صباحی پناه گرفتید
اما از نگاه شماتت بار
وچشمان گشاده ی ندا
که در خواب و بیدار
به شما می نگرد ،
به کجا می گریزید؟!
آی شکارچیان انسان!
سی سال درین سرزمین پاک
بذر ناپاکی فشاندن،
بر گرده ی فرزندانمان
زخم تازیانه نشاندن
پشت میله های قلب سیاهتان
کبوتران را پربستن
سی سال ! آری سی سال !
سی سال برای ما ،تنها دو واژه نیست
که شتاب لحظه ها درین سی سال
آنچنان کند است
که گاه فریاد می کنی
چرا زمان ایستاده است؟
اینک بشنوید:
اینک صدای پای کاوه ها
بنگرید:
کمانه ی کمان گردآفریدها
بنگرید آرش را برفراز دماوند
وپایان خالفتتان را
ای آخرین پس مانده های عصر جهالت!
می شنوید صدای شکستن شیشه ی عمر
دیو را؟
می بینید:
دود شدن ریش وریشه ی سالوسیان
تاریخ را؟
با شما هستم
با شما شکارچیان انسان!
آی وحوش از شما ترسان
می شنوید صدای ما را؟
صدای فرو خفته ی سرکوب شدگان را؟
مرگ بردیکتاتور
زنده باد آزادی را؟

سخني با خوانندگان خيابان
ما نامه هاي بسياري از شما عزيزان دريافت مي كنيم
اما فرصت و امكان پاسخگويي به همه آنها را نداريم.
در حال تدارك ستوني براي اختصاص به نظرات شما
هستيم .اما عالوه بر شنيدن نظرات و پيشنهادات شما ،از
دريافت يادداشت ها،گزارش ها ،عكس ها و مقاالت شما
نيز استقبال مي كنيم .دانشجويان ،زنان ،كارگران و تمام
شهرونداني كه صداي آنها در رسانه هاي رسمي سانسور
و سركوب مي شود ،آن صداهايي كه طنين خشم آگاهانه
ي سركوب شدگان عليه فاشيسم مستقر هستند ،به حنجره
آن
اي جمعي براي به سخن آمدن نياز دارند .خيابان از ِ
مردم معمولي كوچه ها و خيابان ها است و نه انعكاس
دهنده ي صداي قدرتمدارن ،ديكتاتورها و خودفروختگان.

گزارش تصويري
(ارسالي براي خيابان)

همبستگی سندیکای حمل و نقل آلمان با
معترضان در ایران
رئیس هیئت مدیرهی سندیکای راهآهن و حمل ونقل
آلمان با ارسال نامهای به سفیر جمهوری اسالمی در
برلین ،از دولت ایران خواست به «سرکوب وحشیانهی
تظاهرکنندگان» که بطور مسالمتآمیز به نتایج انتخابات
اعتراض میکنند ،پایان دهد.
الکساندر کیرشنر ،رئیس سندیکای راهآهن و حمل ونقل
آلمان (ترانسنت) ،در نامهی خود نوشته است« :ما عمیقا
نگران رویدادهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری در
ایران و پیامدهای آن هستیم .در همبستگی با کارگران
ایران ،از دولت جمهوری اسالمی میخواهیم که سرکوب
وحشیانهی تظاهرکنندگان توسط نیروهای امنیتی را
متوقف کند».
«تصاویری که از زخمیها و قربانیان تظاهرات بدست ما
رسیده است ،بشدت تکاندهنده هستند .مردم ایران كه
بعد از انتخابات برای آزادی ،دموكراسی و شفافیت دست
به تظاهرات زدهاند ،از حمایت کامل سندیکای راهآهن و
حملونقل آلمان (ترانسنت) برخوردارند».
الکساندر کیرشنر ،رئیس سندیکای راهآهن و حمل ونقل
آلمان در ادامهی نامهی خود از دولت ایران خواسته است،
همهی بازداشتشدگان تظاهرات و نیز همهی زندانیان
سیاسی را فورا آزاد کند ،حق تشکیل سندیکاهای مستقل
را به رسمیت شناخته و فعاالن کارگری زندانی را آزاد
کند .رئیس سندیکای حمل و نقل آلمان همچنین از دولت
ایران خواسته است ،به حقوق جهانشمول انسانها احترام
بگذارد ،آزادی عقيده ،مذهب ،مطبوعات و آزادی اجتماعات
را بهرسمیت بشناسد و برگزاری انتخابات مجدد و آزاد را
زیر نظارت نهادهای بينالمللی بپذیرید.
در ادامهی نامهی آمده است« :ما اکیدا از دولت ایران
میخواهیم به خشونت دولتی پایان دهد .کسانی که در
سرکوب تظاهرات مسالمتآمیز روزهای اخیر و ضرب
و شتم و قتل تظاهرکنندگان دست داشتند ،نباید بدون
مجازات بمانند».
«در ايران سالهاست که فعاالن کارگری تحت تعقیباند
یا بازداشت میشوند .فعاالن کارگری تنها میتوانند بهطور
مخفیانه فعالیت کنند .در ایران هنجارهای پایهای فعالیت
آزاد سندیکایی بطور روزمره نقض میشود».
«داستان غمانگیزی است که اکنون نیز نام فعاالن کارگری
دوباره در فهرست بازداشتشدگان جای گرفته است».

استقالل كانون وكال در خطر
خبرنامه اتحاديه سراسرى كانونهاى وكالى دادگسترى
ايران
 -۱چند سال پيش اين تيتر روزنامه اعتماد از بروز فاجعه
يى براى سيستم قضايى و حق دفاع مردم و حتى كل
نظام جلوگيرى كرد .طرح دوفوريتى ادغام كانون هاى
وكال در تشكيالت ماده  ۱۸۷قانون برنامه سوم توسعه -
كه بى شك دولتى شدن كانون وكال و وكالت و بى اعتبار
شدن سيستم قضايى كشور و مخدوش شدن حق دفاع
مردم را در پى داشت  -با اين هشدار به موقع روزنامه
اعتماد و همراهى برخى نشريات ديگر ،منجمله اعتماد
ملى و هوشيارى و اقدام سريع نمايندگان و هيات رئيسه
مجلس شوراى اسالمي ،از دستور خارج و به اين ترتيب از
ضايعه يى بس دردناك و جبران ناپذير اجتناب شد.
اما اين بار با دور زدن قوه مقننه و مجلس و با سود جستن
از اوضاع موجود  -كه ماجراى انتخابات و پيامدهاى آن
تقريب ًا همه چيز را تحت الشعاع قرار داده و به اصطالح
,شهر شلوغ شده است - ،,و با اين محاسبه كه در اين
اوضاع و احوال كسى متوجه ابعاد فاجعه نخواهد شد و
بانگ اعتراض و روشنگرى هم از كسى بر نخواهد آمد و
اگر هم برآيد مى توان رنگ سياسى به آن زد و معترض
و روشنگر را روانه جايى كرد كه ,عرب نى انداخت ،,آيين
نامه يى را تصويب و منتشر كرده اند كه از هر قانونى
,قانون تر ,است.
 -۲خطاب اين مقاله نه فقط به نمايندگان مجلس ،اعضاى
شوراى نگهبان ،وكال و قضات دادگستري ،حقوقدانان،
مجامع بين المللى تخصصى حقوقى و فرهيختگان و
دانشمندان كشور بلكه به تمام مردم ايران يعنى صاحبان
,حق دفاع ,است كه به موجب اصل  ۳۵قانون اساسى و
قوانين عادى و ميثاق هاى بين المللى كه ايران به آنها
پيوسته ،حق دارند از خدمات وكالى مستقل و آزاد و
آزاده ،وابسته به كانون هاى مستقل و خودگردان برخوردار
باشند.
وكاليى كه به لحاظ عدم وابستگى به حكومت و دولت
و مستقل بودن از قوه قضائيه ،آنجا كه پاى حق مردم و
دفاع از ايشان مطرح است ،بدون توجه به گرايش هاى
سياسى و عقيدتى موكالن و نوع اتهام ايشان ،به ميدان
مى آيند و سينه سپر مى كنند و اين اطمينان را دارند كه
سازمانى مقتدر و مستقل حامى ايشان است و حيثيت و
عرض و امنيت شغلى ايشان در امان خواهد بود ،هر چند

داشته .کم کم هم در آینده می گه که من از حقم می گذرم ،مردم شما هم گذشت کنین.
اما مردم دیگه خواسته هاشون فراتر رفته .دیگه به مردم ثابت شده که واقعا با یک دیکتاتوری عریان و حکومت سراپا
مرتجع روبرو هستن .وقتی به خیلیها میگی چرا هنوز برای موسوی شعار میدی؟ می گن دیگه چاره نیست .باید یک بهانه
داشته باشیم .پس اسم چه کسی رو بیاریم .رهبر دیگه ای نیست ،موسوی رو قبول نداریم ،اما برای بیرون ریختن بهانه
ای باشه ،میگیم موسوی.
مهمترین مسئله در حال حاضراین است که مردم نیاز به یک رهبری برای هدایت مبارزاتشان دارند .این مسئله روشن
می کنه که اونایی که مدعی مبارزه علیه استبداد و دیکتاتوری و حکومت ضد مردمی هستن چه وظیفه سنگینی روی
دوششونه .از فعالین کارگری ،دانشجویی ،زنان ،معلمان و همه کسانی که خواهان انقالب و دگرگونی هستن باید در جهت
هدایت مردم و جوانانی که توی این مبارزات نشون دادن که چقدر با انگیزه و جسورن قدم بر دارن .مبارزات خودجوش
مردم باید شکل آگاهانه بگیره تا بتونه به شکل پیوسته ادامه پیدا کنه .اونایی که با کم شدن شدت اعتراضات زود پاسیو
شدن و گفتن دیگه سرکوب شد باید بهشون گفته بشه که مبارزه افت و خیز داره .همیشه یکنواخت نیست .هر جوری
که شروع بشه به همون صورت ادامه پیدا نمی کنه و تموم نمی شه .مردم در طی یک مبارزه خیلی نظراتشون تغییر پیدا
می کنه و رشد می کنه .در مبارزات اخیر با وجود دستگیری های بیشمار و کشتار مردم ،اما باز هم ادامه پیدا کرد .اونایی
که موندن میشه گفت که جزو رادیکالترین افراد هستن و باید تالش بشه تا آگاهیشون باال بره و مبارزه شون به شکل
سازمان یافته ادامه پیدا کنه.
نسل سومی ها و دومی ها باید از تجارب نسل اول استفاده کنن تا اشتباهات اونا رو در سال  57تکرار نکنن .باید به هر
شکلی که ممکن هست در جهت هدایت مبارزات و آگاه کردن افکار مردم استفاده کرد .از بردن شعار و پالکارد که جزو
ابتدایی ترن کارهاست تا بحث های آگاه گرانه .باید بتوان هسته های محکم انقالبی از رادیکالترین نیروها ،از جوانانی که
شبانه با نیروهای ر ِژیم در نبردند تا کسانی که در مبارزات به شکل منسجم و مداوم و رادیکال شرکت می کنند تشکیل
داد و برنامه های انقالبی و مبارزاتی برای مقابله با نیروهای رژیم و هدایت مردم در مبارزات ریخت.
اکثریت مردم از شکاف بین سران رژیم آگاهند .باید جزئیات این اتفاقات و نقش کشورهای خارجی و ضعیف شدن رژیم
به دلیل این اختالفات رو برای مردم توضیح داد .نکته ای که فکر می کنم خیلی مهمه اینه که اکثریت مردم در این دوره
در مورد نقش کشورهای خارجی و بخصوص آمریکا خیلی آگاه بودن و می گفتن که آمریکا راه نجات مردم نیست .نباید
از چاله جمهوری اسالمی در بیایم بیفتیم تو چاه اونا .می شیم مثل عراق و افغانستان وخوب این نشانه آگاه شدن مردم
و باال رفتن شعور سیاسیشونه.
باید از تضعیف نیروهای نظامی به دلیل اختالفات و دو دستگی بین اونا رو برای مردم توضیح داد .وقتی رژیم برای
سرکوب مردم از تمام نیروهای نظامیش اعم از بسیج و سپاه و ارتش و گارد رهبری و لباس شخصی و  ...استفاده می
کنه یعنی آنقدر مردم قوی بودن که اونا مجبور شدن از همه نیروهاشون استفاده کنن .مردم باید از تضادی که بین سران
رژیم به وجود اومده و تضادی که بین خودشون و رژیم هست به بهترین شکل ممکن استفاده کنند .نباید اجازه بدن که
جناحی از حکومت سوار بر موج مبارزات مردم بشن و به نفع خودشون استفاده کنن .مهم ماهیت این رژیمه که نباید حفظ
بشه .هر جناحی از حکومت که سر کار بیاد ماهیت اسالمی و ارتجاعی رژیم باقی می مونه.
در  30سال حاکمیت جمهوری اسالمی تمام جناحها در دوره های مختلف بر سر کار اومدن و امتحان خودشون رو پس
دادن .مردم به عوام فریب بودن و ستمگر و مستبد بودن رژیم دیگه شکی ندارن و انتخابات بهانه ای شد تا اقیانوس
خشم مردم به حرکت در بیاد.
در آستانه  18تیر سالگرد کشتاردانشجویان در رژیم اصالح طلب خاتمی پس از  10سال و در ادامه مبارزات مردم ،اینبار
نگذاریم که مبارزات جوانان و دانشجویان خاموش گردد .به رادیکالترین شکل ممکن دهمین سالگرد شورش قهرمانانه
دانشجویان در  18تیر را برگزار کنیم .وقایع  18تیر  78و برخوردهای رژیم را برای مردم باز گو و افشاگری کنیم تا
همگان بدانند که حامی موسوی در انتخابات امسال خودش که بود و چه عقبه ای داشت.
به امید پیروزی!
نه سازش  ،نه تسلیم  ،نبرد تا رهایی!
تاریخ:
پنج روز مانده به دهمین سالگرد  18تیر!
(ارسالي از نشريه دانشجويي بذر)
ممكن است آزادى تن شان در معرض خطر قرار گيرد.
مردم ايران شايسته و اليق داشتن چنين وكاليى هستند
زيرا از نظر سياسى و اجتماعى مردمى رشيد و بالغ اند.
اولين رئيس و بنيانگذار كانون بين المللى وكال ()IBA
وجود كانون وكال و وكالى غيرمستقل را دال بر عقب
ماندگى و حجر وكال و به تبع آنها كل جامعه مى دانست و
تازه اين گفته مربوط به قريب به  ۶۰سال پيش است.
 -۳حادثه اخير با تصويب آيين نامه يى كه گويا در
 - ۱۳۸۸/۳/۲۷يعنى در اوج التهابات سياسى و اجتماعى
ناشى از انتخابات رياست جمهورى  -تصويب و در ۸۸/۴/۷
 يعنى زمانى كه هنوز اين التهابات كام ًال فروكش نكرده
بود  -منتشر شده است ،رخ داده و به اين ترتيب ,موقع
شناسى ,و ,اغتنام فرصتى ،,كه در تصويب و نشر آن به كار
رفته جلب توجه مى كند.
گويى هدف اين بوده كه در واپسين روزهاى دوره تصدى
رياست محترم قوه قضائيه فعلى چيزى پر از بى قانونى و
اشكال را به تصويب ايشان برسانند .به اين ترتيب اگر
ايشان بر اين مسند باقى بمانند گرفتار متنى خواهند بود كه
به هر حال خود تصويب كرده اند (ولو با عجله) و اگر خلفى
داشته باشند  -بنا بر اصل  -تا مدت ها گرفتار تغييرات و
تحوالت و عزل و نصب ها خواهد بود و مجال پرداختن به
اين دستپخت شگفت انگيز را نخواهد يافت .واقع ًا مرحبا،
احسنت ،زه زه،
 -۴اينجا مجال پرداختن به جزييات اين ,آيين نامه ,را
نداريم  -كه امرى تخصصى و موجب مالل خواننده
غيرحرفه يى است .اما خطاب به همين خواننده محترم
غيرحرفه يى كه به موجب اصل  ۳۵قانون اساسى يكى از
صاحبان ,حق دفاع ,است ،عرض مى كنيم؛
با تصويب و اجراى اين ,آيين نامه - ,كه البته نهادن اين
نام بر آن كم لطفى است ،زيرا همچنان كه گفتيم ,از
هر قانونى قانون تر است - ,مباشر و متولى ,حق دفاع,
او  -يعنى وكيل دادگسترى  -خود محتاج كسى خواهد
بود كه از او دفاع كند ،بررسى صالحيتش نه فقط با وزارت
اطالعات و اداره سجل قضايى بلكه با واحد مركزى
گزينش قوه قضائيه و حفاظت اطالعات اين قوه است.
هياتى متشكل از ,حقوقدانان( ,و نه وكالى) منتخب رئيس
قوه قضائيه هم ناظر انتخابات هيات مديره او هستند ،هم
اعضاى كميسيون كارآموزى اش را انتخاب مى كنند و
هم  -از همه مهم تر  -همواره مى توانند از او ,سلب
صالحيت ,كنند ،پروانه اش به ,توقيع ,معاون قوه قضائيه
مى رسد و طبع ًا اين مقام مى تواند ,توقيع نكند( .,در
گذشته دور فقط يك نفر بود كه ,توقيع ,مى كرد و گمان
مى كرديم با پيروزى انقالب و تصويب اصل  ۱۹قانون

اساسى همگان بايد ,امضا ,كنند)،
اگر لباس و سر و وضعش  -به تشخيص دادگاه  -مرتب
و منظم نباشد دادگاه مى تواند راهش ندهد ،و اگر در امور
وكالتى ,اعانت به اثم ,كند  -البد به تشخيص همان
هيات پنج نفره كه اكثريت آن منتخب رئيس قوه قضائيه
هستند  -صالحيت او زائل خواهد شد و پروانه اش باطل،
در ماده  ۹۹اين آيين نامه گفته شده ,اين آيين نامه ...به
پيشنهاد كانون هاى وكال ...با اصالحات ...به تصويب
رسيد ,...اين ,پيشنهاد كانون وكال ,كه به موجب ماده
 ۲۲اليحه قانونى استقالل كانون وكال كه وجودش شرط
صحت و اعتبار آيين نامه است ،از طرف هيچ كانونى داده
نشده و مبناى آنچه در ماده  ۹۹آيين نامه آمده معلوم
نيست .آيا ممكن است اين اعالم درست نباشد؟
خالصه اينكه در صورت اجراى اين آيين نامه به مراتب
قوى تر از قانون مى توانيم به دنيا اعالم كنيم در زمينه
,حق دفاع ,مردم  ۶۰سال به عقب برگشته ايم (البد به
منظور اينكه ,دورخيز ,كنيم و  ۱۲۰سال به جلو بپريم)،
مى توانيم منتظر باشيم هر وكيلى كه حرف زيادى زد
يا از عناصر نامطلوب قبول وكالت كرد  -شب بخوابد
و صبح برخيزد  -و ببيند ,صالحيت ,ندارد و پروانه اش
باطل شده است،
بى گمان خواهيم ديد دگرانديشانى را كه به پيامدهاى
دگرانديشى دچار مى شوند و وكيل مناسبى براى دفاع
از خود نمى يابند زيرا چه بسا همه وكاليى كه جرات و
شجاعت ورود به اين گونه پرونده ها را داشته اند به چشم
برهم زدنى فاقد صالحيت شده يا بشوند.
اين مشكل را البته دولتمردانى هم كه مغضوب و مبغوض
قرار مى گيرند خواهند داشت و به دنبال وكيل مستقل
آزاده و جسور خواهند گشت و نخواهند يافت .و چه
دردناك است وضعيت كسانى كه در گذشته هاى دور
پروانه وكالت گرفتند و از مخالفان رژيم سابق  -منجمله
دانشجويان معترض  -دفاع كردند و وابسته كانونى
مستقل و مقتدر بودند كه وجهه جهانى داشت و در كنار
قوه قضائيه و دادگسترى حضورى فعال و موثر داشتند و
هم ميهنان از هر قوم و قبيله و مذهب و طرز تفكر -
با خيال راحت  -به ايشان پناه مى آوردند و پيرانه سر
به روزى رسيده اند كه ممكن است دفاع شان از فالن
سياستمدار يا دانشجوى معترض ,اعانت به اثم ,تلقى
شود و كت و شلوارشان را دادگاه بازديد كند ،و دردناك
تر وضعيت مردمى است كه در موارد جدى و خطرناك
قضايى پناهگاه و ملجايى نخواهند داشت آيا بايد استرجاع
كنيم؟ ،اهلل اعلم .
بهمن كشاورز  -وكيل دادگسترى

دنیا را خیره کردند
با آن که در دستانشان جز سنگ نبود
چونان مشعلها درخشیدند
و چونان بشارت از راه رسیدند
ایستادند
منفجر شدند
شهید شدند
و ما برجا ماندیم; چونان ستاره هایی قطبی
ــ با پیکرهایی پوشیده از گرما ــ
آنان از برای ما جنگیدند
نزار قباني
اسامي برخي از جانباختگان
( منبع گزارش تفصیلی مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران در خصوص
رویدادها ،نقض حقوق بشر و اقدامات دستگاه امنیتی پس از انتخابات در
محدود زمانی  22خردادماه تا  12تیرماه سال  1388است).
به دلیل شرایط امنیتی و ممعانت دولت از گردش آزاد اطالعات و
همچنین گستردگی بی سابقه نقض حقوق بشر در ایران در طی
روزهای اخیر ،عمال امکان ارائه لیست و آماری جامع و مستدل در
خصوص جان باختگان وقایع اخیر وجود ندارد ،اما منابع دولتی بر
اساس اعالمهای مختلف حداکثر جان باختگان را  20شهروند و  8شبه
نظامی(بسیجی) عنوان داشته اند اما منابع غیردولتی این آمار را تا 210
شهروند عنوان می نمایند.
اکثر خانواده های جان باختگان برای برگزاری مراسم ترحیم و تدفین
با محدودیتهای عدیده ای از سوی نهادهای امنیتی روبه شدند و در
بعضی از موارد گزارش شده است برای تحویل دادن جسد از خانواده
های داغدار طلب پول شده بوده است .دولت و نهادهای مربوطه برای
پیگرد عوامل دخیل در کشتار مردم بی دفاع اقدام مثبتی را سامان
ندادند و کشته شدگان را اغتشاشگر خواندند.
تعدادی از اسامی جان باختگان به شرح ذیل است :
 .1حسين طهماسبي 25 ،ساله در جريان تجمعات اعتراضي روز دوشنبه
 25خرداد ماه در خيابان نوبهار كرمانشاه مورد حملهي مأموران مسلح
وابسته به دولت قرار گرفته و در اثر ضربات وارده جان خود را از دست
داد .2 .بهمن جنابی  20ساله ،شاغل در مغازه نصب و تعمیرات شوفاژ
 تهران  .3مهدی کرمی  25ساله 25 ،خردادماه ،محل فوت تقاطعجنت آباد وخیابان کاشانی ،اصابت گلوله به گلو .4 .ندا آقا سلطان،
 27ساله ،دانشجوی فلسفه 30 ،خردادماه ،محل فوت خیابان کارگر
شمالی ،تقاطع خیابان شهید صالحی و کوچه خسروی ،به دلیل اصابت
گلوله نیروهای لباس شخصی به قلب  .5 .ناصر امیرنژاد 26 ،ساله ،اهل
یاسوج ،دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران در
رشته هوا-فضا ،تاریخ  25خردادماه در ابتدای خیابان محمد علی جناح
در تیراندازی نیروهای بسیج به قتل رسید .6 .فاطمه رجب پور 38 ،ساله
 ،به قتل رسیده در تاریخ  25خردادماه در خیابان محمدعلی جناح.7 .
سرور برومند 58 ،ساله ،به قتل رسیده در تاریخ  25خردادماه در خیابان
محمدعلی جناح .8 .محمد حسين برزگر  25ساله ديپلم شغل آزاد به
دليل اصابت گلوله به سر در تاريخ چهارشنبه  27خرداد در ميدان هفت
تير جان باخت و در يكشنبه  31خرداد بعد از تعهد گرفتن از خانواده در
قطعه  302به خاك سپرده شد  .9سيد رضا طباطبايي  30ساله ليسانس
حسابداري  ،كارمند به دليل اصابت گلوله به سر در  30خرداد در خيابان
آذربايجان جان باخت و چهارشنبه  3تير بعد از تعهد گرفتن از خانواده
در قطعه  259به خاك سپرده شد.
 .10ايمان هاشمي  27ساله شغل آزاد به دليل اصابت گلوله به چشم
شنبه  30خرداد در خيابان آزادي جان باخت و چهارشنبه  3تير در قطعه
 259به خاك سپرده شد  . .11پريسا كلي  25ساله فارغ التحصيل رشته
ادبيات به دليل اصابت گلوله به گردن در يكشنبه  31خرداد در بلوار
كشاورز جان باخت و سه شنبه  2تير در قطعه  259به خاك سپرده شد
 .12محسن حدادي  24ساله برنامه نویس كامپيوتر شنبه  30خرداد به
دليل اصابت گلوله بر پيشاني در خيابان نصرت جان باخت و سه شنبه
 2تير در قطعه  262به خاك سپرده شد .13 .محمد نيكزادي  22ساله
فارغ التحصيل عمران در سه شنبه  26خرداد به دليل اصابت گلوله به
سينه در ميدان ونك جان باخت و شنبه  30خرداد در قطعه  257به
خاك سپرده شد .14 .علي شاهدي  24ساله بعد از دستگيري و انتقال به
كالنتري در تهرانپارس يكشنبه  31خرداد به داليل نامعلوم در كالنتري
جان باخت پزشكي قانوني علت مرگ وي را نامشخص اعالم كرده اما
خانواده وي معتقدند به علت ضربات باتوم در كالنتري به قتل رسیده
است ،وي  4تير در قطعه  257به خاك سپرده شد .15 .واحد اكبري
 34ساله شغل ازاد و متاهل داراي يك دختر  3ساله در شنبه  30خرداد
به دليل اصابت گلوله به پهلو در خيابان ونك جان باخت و سه شنبه 2
تير در قطعه  261به خاك سپرده شد .16 .ابوالفضل عبدالهي  21ساله
فوق ديپلم برق  30خرداد در مقابل دانشگاه صنعتي شريف به دليل
اصابت گلوله به پشت سرجان باخت و سه شنبه  2تير در قطعه  248به
خاك سپرده شد .17 .ساالر طهماسبي  27ساله دانشجوي كارشناسي
مديريت بازرگاني رشت شنبه  30خرداد در خيابان جمهوري به دليل
اصابت گلوله به پيشاني جان باخت ودوشنبه  2تير در قطعه  254به
خاك سپرده شد .18 .فهيمه سلحشور  25ساله ديپلم يكشنبه  24خرداد
به دليل اصابت باتوم به سر و خونريزي داخلي در ميدان ولي عصر
بعد از انتقال به بيمارستان در تاريخ  25خرداد جان باخت و  27خرداد
در قطعه  266به خاك سپرده شد .19 .وحيد رضا طباطبايي  29ساله
ليسانس زبان انگليسي چهارشنبه  3تير در بهارستان به دليل اصابت
گلوله به سر جان باخت و  6تير در قطعه  308به خاك سپرده شد.
 .20كيانوش آسا دانشجوي ترم آخر كارشناسي ارشد رشتهي پتروشيمي
و از نخبگان دانشگاه علم و صنعت ايران در جريان تظاهرات روز
دوشنبه  25خرداد ماه ميدان آزادي تهران در اثر اصابت گلوله توسط
افراد موسوم به لباس شخصي جان خود را از دست داد ،وی پس از
انتقال به کرمانشاه در آن شهر دفن شد .21 .اشکان سهرابي ،نوجوان
 18ساله ،دانش آموز ،شنبه  30خرداد ماه بر اثر اصابت گلوله اي که از
سوي نيروهاي امنيتي و بسيج شليک شد ،در گذشت .محل جان باختن
وی حدفاصل تقاطع رودکي وسرسبيل بود .22 .فرزاد جشني فرزند سید
جافر  ،اهل آبدانان از توابع استان ايالم ،محل جان باختن تهران30 ،
خردادماه  .23مصطفی غنیان دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه
تهران ،اهل مشهد ،زمان فوت  25خردادماه در کوی دانشگاه تهران
به وسیله نیروهای لباس شخصی  .24 .نادر ناصری 30 ،خردادماه،
خیابان خوش ،محل دفن بابل  .25مسعود خسروی 25 ،خردادماه،
میدان آزادی ،مدفون در بهشت زهرا  .26مسعود هاشم زاده 30 ،خرداد
ماه  ،تهران ،محل دفن شمال کشور  .27ايمان نمازي دانشجوي رشته
عمران دانشگاه تهران 25 ،خردادماه  ،کوی دانشگاه  .28كاوه علي پور،
 19ساله ،شنبه  30خردادماه  ،تهران
 .29اسامی شش شهروند جان باخته دیگر عبارت است از شیلر خضری،
میدان بهارستان ،مبينا احترامی و فاطمه براتی و آقايان کسری شرفی،
کامبيز شعاعی و محسن ايمانی ،کوی دانشگاه  25خردادماه (نیازمند
منابع بیشتر)

