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دانشگاه و استبداد
امير ك.

عمال كودتاچي حكومت سركوب مراحل نويني را براي انهدام جامعه تدارك مي بينند. ابتدا به خبري كوتاه 
نگاهي  است  منتشر شده  آزادي،  اين سنگر هميشگي  دانشگاه،   نابودي  براي  در خصوص قصد حكومت  كه 

بياندازيم:
فناوري گفت: دانشجوياني كه مرتكب خطا در  معاون دانشجويي وزير علوم، تحقيقات و   – ايرنا   «
جريان انتخابات اخير رياست جمهوري شده اند نه تنها به حقوق مادي بلكه حقوق معنوي ملت آسيب 

زده اند. از اين رو، با آنها برخورد شده و در صورت تشخيص از تحصيل باز داشته خواهند شد.    
معاونان  گردهمايي  پنجمين  و  چهل  حاشيه  در  شب  شنبه  مالباشي«،  »محمود  ايرنا،  گزارش  به 
دانشجويي و فرهنگي و مديران كل امور دانشجويي و امور فرهنگي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي 
در همدان در جمع خبرنگاران افزود: با هر كسي كه 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 كشور در جريان قبل و بعد از انتخابات 

است.«
محمود مالباشي ها و اراذل و اوباشي چون او كه شغل و منصبشان از ِقبل 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 
قلب هايشان و گدازه هاي خشم در مشت هايشان در مقابل نمايندگاِن خداي سركوب بر زمين ايستاده اند و از 
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 كوچک 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 18 تير 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 
كه براي داشتن حق تحصيل،  حق بياِن آزادانه ي خود، حق اجتماع و تشكل، بايد تكليف جامعه را با كودتاچيان 
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 يک سازمان سراسري دانشجويي با به رسميت 

شناختن تنوعات درون جنبش دانشجويي نياز است. 

از ميان صدها كشته روزهاي اخير
هويت 34 شهروند جانباخته مشخص شد

گزارش تصويري از 
تهران اشغال شده

يورش حكومت بيداد
به وكالي مستقل

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 يک 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 يک 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. يک 
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. 

نوشته ها، مشاهدات، مقاالت خود را براي ما به اين آدرس بفرستيد
xyaban@gmail.com

براي اشتراك روزانه با اين آدرس الكترونيكي متاس بگيريد
khyaboon@gmail.com



می شنويد صدای ما را

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؟ 

اخبار كوتاه

جانباختن يك استاد دانشگاه اهواز
اهواز  چمران  دانشگاه  استاد  بروايه  جعفر  باالترين: 
برای  تهران که  و دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه 
شرکت در امتحانات به تهران رفته بود هفته گذشته 
واز  ميکند  شرکت  بهارستان  ميدان  تظاهرات  در 
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 آويز شدند. اتهام اين افراد 

قاچاق مواد مخدر اعالم شده است.
اوين  زندان  در  نفر  شش  نيز  گذشته  روزهای  طی 
تهران و شش تن ديگر در شهر قم اعدام شده بودند.

اين اعدام ها در بحبوحه اعتراضات گسترده مردم، به 
منظور ايجاد فضای رعب و وحشت در جامعه صورت 

می گيرد.
تعطيلی كوی دانشگاه در آستانه 18 تير

استان  تامين  شورای  دستور  به  خبر:  ايران  آژانس 
تهران ,کوی دانشگاه تهران تعطيل شد.تعطيلی کوی 
دانشگاه از عمده ترين راه های فشار به دانشجويان 
 18 ی  آستانه  در  هرساله  که  است  تهران  دانشگاه 
دانشگاه  بردانشجويان  گيرد.فشار  می  صورت  تير 
برخالف  امسال  دانشگاه  کوی  تخليه  برای  تهران 
سال های گذشته بسيار زودتر از آنچه تصور می شد 
شروع گرديد.اين فشار بطور واضح با حمله ی انصار 
عملی  جنبه  خرداد   25 تاريخ  در  دانشگاه  کوی  به 
به خود گرفت.پيامد اين حمله وحشيانه, دستگيری 
تعداد زيادی از دانشجويان و ضرب و شتم و تخريب 
اموال دانشجويان ساکن در کوی دانشگاه بود.بعد از 
شهرستانی  دانشجويان  از  زيادی  تعداد  جريان  اين 
فشار  و  روانی  و  روحی  فزاينده  مشکالت  دليل  به 
شدند.از  کوی  ترك  به  مجبور  سرکوبگر  نيروهای 
امتحانات موجب شد دانشجويان  تعويق  سوی ديگر 
با  باشند  نداشته  دانشگاه  در  برای حضور  اي  انگيزه 
اين وجود فشارهای سياسی موجب شد که با تهديد 
بيشتر ساکنين  خانواده های دانشجويان شهرستانی 
,کوی را تخليه کنند. اما ضربه ی نهايی وفشار آخرين 
دستور  با  دانشگاه  کوی  بستن  برای  کوی  مسئوالن 
از  برتعطيلی کوی  مديريت و رياست دانشگاه مبنی 

جمعه 12 تا 27 تيرماه صورت گرفت. 
زينب پيغمبر زاده دستگير شد

دفتر  زنان  کميسيون  اعضای  از  زاده  پيغمبر  زينب 
تحکيم وحدت و کمپين يک ميليون امضا امروز عصر 

در پارك الله بازداشت شد
بازداشت فعاالن خوزستانی
کميته گزارشگران حقوق بشر

اطالعات  اداره  ماموران  گذشته،  هفته  دوشنبه 
مجتبی  منزل  به  يورش  با  خوزستان،  استان 
را  وی  ايران،  ملی  جبهه  اعضای  از  موسوی، 
بازداشتگاه  در  اکنون  هم  او  نمودند.  بازداشت 
اين سازمان به سر برده و تا کنون تنها يک بار 
با منزل خود تماس گرفته است. موسوی، پيش 
از اين نيز در جريان اعتراضات اخير شهر اهواز 
بازداشت و پس از گذشت بيست و چهار ساعت 

با قرار وثيقه آزاد شده بود.
اطالعات  ماموران  پنج شنبه گذشته،  همچنين، 
خوزستان ضمن مراجعه به منزل امير رضا امير 
بختيار قصد بازداشت وی را داشتند که به دليل 
احضار  به  اقدام  و  نشده  موفق  او  حضور  عدم 
در صورت  که  داشتند  بيان  آنها  نمودند.  تلفنی 
با وی به عنوان فراری  امير بختيار  عدم معرفی 

برخورد خواهد شد.
اهواز  در  بازداشت شده  فعاالن سياسی  ديگر  از 
می توان از ابوالفضل عابدينی نام برد که او نيز 

هفته ی پيش بازداشت شد.

از من سؤال كرده بودی: همه جا اولين چيزی كه پرسش می شود اينست كه بنظرتان چه می شود؟ چقدر مردم دوام می 
آورند؟ پس طبقه كارگر كجاست؟ چرا اقشار فقير در صحنه كمرنگ هستند؟ آيا هنوز هم بايد با موج سبز مرزبندی كرد؟ 

اجازه بهم بده اونجور كه اوضاع رو می فهمم برات بگم.
برنامه های روزانه مان اساسَا، بر تجمع های روزانه چيده می شود. تا وقتی توی خونه نشستم دل تو دلم نيست. می خوام 

برم بيرون. فكر می كنم امروز كجا برم. چه كار كنم. چی ميشه. چقدر از مردم ميان؟ طاقتم نمی گيره. می زنم بيرون.
اين روزها چهره همه چيز تغيير كرده. وقتی راه ميری همه به هم نگاه می كنن. از تيپ و قيافه مردم می شه فهميد 
كه امروز می خوان برن تجمع يا نه. شهر يک شكل ديگه است. آدم هر لحظه انتظار يک اتفاق رو می كشه. اين روزها 
ترجيح می دم با وسايل نقليه عمومی تردد كنم. همه جا صحبت از اتفاقات اخيره. ديگه طرفداران احمدی نژاد جرأت 
نمی كنن حرف بزنن. اما همه تا سر صحبت  باز می شه نظراتشونو می گن. خيليها شاكين از صدا و سيما كه چرا انقدر 
وقيحانه دروغ می گن. چرا انقدر مردم رو احمق فرض می كنن. جوونا دارن تو خيابونا كشته می شن اما اينا صبح تا 
شب فيلم پخش می كنن. يک عده معتقدن كه همينه كه هست. چرا جوونا كشته بشن. اما تعداد اين افراد زياد نيست. 
زن جوانی امروز می گفت اگه اين خيزش بخوابه اين حكومت مثل طالبان ميشه. ديگه مجبورمون می كنن برقع و چادر 
سرمون كنيم. صاف صاف توی چشممون نگاه می كنن و دروغ می گن. ديگه وقاحتشون از حد به در شده. بعضی از مردم 
عادی كه زياد هم توی تجمع ها نبوندن و فقط به ظاهر اوضاع  و اتفاقات نگاه  می كنن،  وقتی كه خيزش ها كمی از 
شدتش كم شد گفتن ديگه تمام شد و سركوب شد. در مقابل بحث هايی كه باهاشون ميشد پاسخی نداشتن. می گفتن 
نتيجه نمی ده. البته شايد فقط به حريم كوچيک زندگی خودشون نگاه می كنن كه دلشون نمی خواد ادامه پيدا كنه. عده 
ای معتقدن كه آخوندها مكارن و سياستمداريشونو تو مكتب انگليس ياد گرفتن و عين اونا خوب می دونن كه برای نگه 

داشتن قدرت چه كنن. 
ميگن شاه خيلی با مردم مقابله نكرد و فرار كرد. اگه اون موقع »صد هزار«نفر  كشته شدن تا انقالب شد اما ايندفعه«حداقل 
30 ميليون كشته ميشن«. يک نفر گفت اگر هم ادامه پيدا نكنه اينا انقدر از روشنفكرا، دانشجوها، فعالين سياسی، مردم 
عادی و جوونا می كشن كه همون 30 ميليون بشه. پس بهتره بجنگيم تا چيزی به دست بياريم و دلمون نسوزه كه همه 

چيز باز به دست اونا افتاد ومطمئنم كه تالفات هرگز به اين اعداد نخواهد رسيد.
در روزی كه تجمع مقابل مسجد قبا بود با اتوبوس به سمت اونجا حركت كردم. در قسمتی كه  سوار شدم، از 10 نفری 
كه بودن 7 نفر داشتن می رفتن به مراسم. هر چه كه به ميدان محسنی می رسيديم حالت غير عادی مشهود بود. گاردی 
ها، بسيجی ها، توی قسمت عقب ماشينهای ون، يک قفس هايی گذاشته بودن و درشم باز بود. به قول رفيقی می گفت 
می خوان زياد زحمت ندن به خودشون و راحت تا گرفتن بچپونن اون تو. زنی كه معلوم بود كه ساكن اين منطقه اس با 
تعجب گفت چرا اينقدر شلوغه؟  زن سالمندی كه عصا به دست داشت برای چندمين باز با صدايی رسا از چند نفر در مورد 
ايستگاه حسينيه ارشاد كه محل برگزاری مراسم بود پرسيد، زن سالمند گفت ميدونيد كه امروز هفتم ندا ست! يكی پرسيد 
ندا كيه؟  زن سالمند جواب داد: چطور نمی دونين؟! همون دختری كه جلوی چشم همه غرق خون شد. به حسينيه ارشاد 

كه نزديک می شديم  صدای رسای شعار دادن تجمع كنندگان به گوش می رسيد. »مرگ بر ديكتاتور«. 
مردم در دو سمت پياده روها حركت می كردن و گاردی ها هم در كنار خيابان و روی تمام پشت بامهای اطراف كيپ 
تا كيپ وايساده بودن. خيابان شريعتی هم كيپ تا كيپ ماشين  بود و ترافيک شديدی بود. راننده ها هم در همبستگی 
با مردم دست روی بوق گذاشته بودن و نيروهای گاردی و بسيجی هم حسابی كالفه بودند و سعی می كردند كه راه رو 
باز كنند. جوانی توجهم را جلب كرد. در البالی ماشينها و در حاليكه در اطراف پر از نيرو بود دستهايش را به سمت باال 
حركت می داد به معنی همراهی مردم و شعار دادن. انقدر مصمم و جسورانه اين كار را می كرد كه فكر كردم يعنی  واقعَا 

اين ديكتاتورها و مستبدا اميدوارند كه با سركوب چنين جوانانی بر قدرت بمانند. 
مردمی كه از سمت پايين داشتن ميومدن  باال، به بقيه می گفتن كه آروم و بدون دويدن بياين به سمت باال چون دارن 
همينجوری كتک می زنن و ميان اينطرف. از اوج گرفتن  صدای شعار ها می شد فهميد كه دارن كتک می خورن و برای 

مقابله فريادشونو بلند تر می كنن. 
وقتی كه اتفاقات قبل از انتخابات تا كنون را بازنگری می كنم می بينم كه در اين 3 هفته چه تغييراتی صورت گرفته. 
چه راديكاليسمی در مردم پديد آمد و رشد كرد. انرژی و پتانسيل جوانها كه اكثريت جمعيت را تشكيل می دهند چون 
آتشفشانی كه سالها خاموش بود غليان كرد. رفيقی می گفت: مادرم در 30 سال حاكميت جمهوری اسالمی رای نداده. اما 
امسال رای داد كه چنين شد و حاال آنقدر مصمم هر روز با من به خيابان ميايد و شعار می ده كه به زور می برمش خونه. 
گفت موسوی بهانه شد برای آشكار شدن آتش زير خاكستر. در روزهای اول اعتراضات باز هم شعارها و اعتراضات مردم 
همچنان رنگ و بوی سبز می داد. اما حاال ديگه تعداد سبز ها هم كم شده. تا قبل از انتخابات دعوا بر سر دو كانديدا بود 
و كری خوندن طرفدارا. اما حاال ديگه همه، همه جا خيلی راحت از بر اندازی صحبت می كنن. می گن ديگه بسه هر 
چی خوردن و كشتنو، بردن. اگه ساكت بشينيم هر كاری بخوان باهامون می كنن. چيزی كه خيلی توی اين اعتراضات 
مشهوده حضور خانوادگی مردم و سنين و تيپ های مختلفه و اين خيلی مهمه.  افراد مسن با عصا، حضور وسيع و پر شور 
و شجاع جوونا، مادرها با بچه هاشون. اينها همه نشانه انگيزه باالی مردم برای تغييره. در جلوی مسجد قبا دوستی می 
گفت:«بابا اين دخترا چكار می كنن تو اين درگيريها، همش اون جلو هستن«. گفتم آخه انگيزه هاشون خيلی زياده. گفت 

آره! راست گفتن كه انقالب آينده ايران به دست زنهاست.
به هر حال اين موضوع كامال مشخصه كه نگاه مردم به اتفاقات و مبارزات اخير يه جور نيست. به جز اقليت بسيار كمی 
كه در اين رژيم منافع دارن و می خوان همه چيز زود سركوب  و تموم شه، در بين مردم عادی با وجود نظرات مختلف بر 
سر ادامه اين خيزش يا سركوب آن يک مسئله مشتركه و اونم اينه كه ديگه ادامه راه  با اين رِژيم خيلی سخته. همانطور 
كه در باال گفتم عده ای معتقدند كه مردم مگه چقدرن و چقدر می تونن دوام بيارن.  باالخره خسته می شن. می تونم 
بگم كه اين افراد كسانی هستند كه فقط به ظاهر قضايا نگاه می كنن و عمق و پشت پرده رو نمی بينن. عده ای ديگه 
می گن مردم االن طاقت و توان انقالب رو ندارن و براش آمادگی ندارن و اين خيزش جز كشته شدن و دستگيری برای 
مردم چيزی در بر نداره. عده خيلی كمی ميگن مردم فقط بايد مسلح بشن. هيچ راه ديگه ای نيست. وقتی دشمن مردم 
با سالح مياد برای سركوب،  با شعار و سنگ نمی شه از خودمون دفاع كنيم. اما بعضيها جواب می دن كه نه مردم نبايد 
مسلح بشن وگرنه ديگه معلوم نيست چی بشه. هرج و مرج ميشه. اگه قرار باشه هر كس تو خيابون راه بيفته و يک اسلحه 

دستش بگيره مگه ميشه؟ 
ديگه حرفی از موسوی نيست. ديگه نماد های سبز خيلی كم شده. اگر چه هنوز عده ای هم در داخل و هم در خارج خيلی 
به اين موج سبز دخيل بستن، اما مردم فهميدن كه بعد از 3 هفته اميد داشتن به موسوی يک توهمه و ديگر هيچ. اون 
نشسته تو خونه اش يا در حال نامه نوشتن به كسانی است كه سی ساله اين وضع رو برای ما بوجود آوردن. مردم دارن 
می جنگن. اونم با چنگ و دندان.  به قيمت جانشون. هر از گاهی يک بيانيه ميده كه بوی گند سازشش همه جا رو بر 

بگذار برخيزد مردم بی لب خند! 
بگذار برخيزد!

سخني با خوانندگان خیابان
كنيم  مي  دريافت  عزيزان  شما  از  بسياري  هاي  نامه  ما 
نداريم.  را  آنها  همه  به  پاسخگويي  امكان  و  فرصت  اما 
شما  نظرات  به  اختصاص  براي  ستوني  تدارك  حال  در 
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 
اي جمعي براي به سخن آمدن نياز دارند. خیابان از آِن 
انعكاس  نه  و  است  ها  خيابان  و  ها  كوچه  معمولي  مردم 
دهنده ي صداي قدرتمدارن،  ديكتاتورها و خودفروختگان.
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گزارش تصویري
)ارسالي براي خیابان(



داشته. كم كم هم در آينده می گه كه من از حقم می گذرم، مردم شما هم گذشت كنين. 
اما مردم ديگه خواسته هاشون فراتر رفته. ديگه به مردم ثابت شده كه واقعا با يک ديكتاتوری عريان و حكومت سراپا 
مرتجع روبرو هستن. وقتی به خيليها ميگی چرا هنوز برای موسوی شعار ميدی؟ می گن ديگه چاره نيست. بايد يک بهانه 
داشته باشيم. پس اسم چه كسی رو بياريم. رهبر ديگه ای نيست، موسوی رو قبول نداريم، اما برای  بيرون ريختن بهانه 

ای باشه، ميگيم موسوی. 
مهمترين مسئله در حال حاضراين است كه مردم نياز به يک رهبری برای هدايت مبارزاتشان  دارند. اين مسئله روشن 
می كنه كه اونايی كه مدعی مبارزه عليه استبداد و ديكتاتوری و حكومت ضد مردمی هستن چه وظيفه سنگينی روی 
دوششونه. از فعالين كارگری، دانشجويی، زنان، معلمان و همه كسانی كه خواهان انقالب و دگرگونی هستن بايد در جهت 
هدايت مردم و جوانانی كه توی اين مبارزات نشون دادن كه چقدر با انگيزه و جسورن قدم بر دارن. مبارزات خودجوش 
مردم بايد شكل آگاهانه بگيره تا بتونه به شكل پيوسته ادامه پيدا كنه. اونايی كه با كم شدن شدت اعتراضات زود پاسيو 
شدن و گفتن ديگه سركوب شد بايد بهشون گفته بشه كه مبارزه افت و خيز داره. هميشه يكنواخت نيست. هر جوری 
كه شروع بشه به همون صورت ادامه پيدا نمی كنه و تموم نمی شه. مردم در طی يک مبارزه خيلی نظراتشون تغيير پيدا 
می كنه و رشد می كنه. در مبارزات اخير با وجود دستگيری های بيشمار و كشتار مردم، اما باز هم ادامه پيدا كرد. اونايی 
كه موندن ميشه گفت كه جزو راديكالترين افراد هستن و بايد تالش بشه تا آگاهيشون باال بره و مبارزه شون به شكل 

سازمان يافته ادامه پيدا كنه. 
نسل سومی ها و دومی ها بايد از تجارب نسل اول استفاده كنن تا اشتباهات اونا رو در سال 57 تكرار نكنن. بايد به هر 
شكلی كه ممكن هست در جهت هدايت مبارزات و آگاه كردن افكار مردم استفاده كرد. از بردن شعار و پالكارد كه جزو 
ابتدايی ترن كارهاست تا بحث های آگاه گرانه. بايد بتوان هسته های محكم انقالبی از راديكالترين نيروها، از جوانانی كه 
شبانه با نيروهای رِژيم در نبردند تا كسانی كه در مبارزات به شكل منسجم و مداوم و راديكال شركت می كنند تشكيل 

داد و برنامه های انقالبی و مبارزاتی برای مقابله با نيروهای رژيم و هدايت مردم در مبارزات ريخت. 
اكثريت مردم از شكاف بين سران رژيم آگاهند. بايد جزئيات اين اتفاقات  و نقش كشورهای خارجی و ضعيف شدن رژيم 
به دليل اين اختالفات رو برای مردم توضيح داد. نكته ای كه فكر می كنم خيلی مهمه اينه كه اكثريت مردم در اين دوره 
در مورد نقش كشورهای خارجی و بخصوص آمريكا خيلی آگاه بودن و می گفتن كه آمريكا راه نجات مردم نيست. نبايد 
از چاله جمهوری اسالمی در بيايم بيفتيم تو چاه اونا. می شيم مثل عراق و افغانستان وخوب اين نشانه آگاه شدن مردم 

و باال رفتن شعور سياسيشونه. 
اونا رو برای مردم توضيح داد. وقتی رژيم برای  از تضعيف نيروهای نظامی به دليل اختالفات و دو دستگی بين  بايد 
سركوب مردم از تمام نيروهای نظاميش اعم از بسيج و سپاه و ارتش و گارد رهبری و لباس شخصی و ... استفاده می 
كنه يعنی آنقدر مردم قوی بودن كه اونا مجبور شدن از همه نيروهاشون استفاده كنن. مردم بايد از تضادی كه بين سران 
رژيم به وجود اومده و تضادی كه بين خودشون و رژيم هست به بهترين شكل ممكن استفاده كنند. نبايد اجازه بدن كه 
جناحی از حكومت سوار بر موج مبارزات مردم بشن و به نفع خودشون استفاده كنن. مهم ماهيت اين رژيمه كه نبايد حفظ 

بشه. هر جناحی از حكومت كه سر كار بياد ماهيت اسالمی و ارتجاعی رژيم باقی می مونه. 
در 30 سال حاكميت جمهوری اسالمی تمام جناحها در دوره های مختلف بر سر كار اومدن و امتحان خودشون رو پس 
دادن. مردم به عوام فريب بودن و ستمگر و مستبد بودن رژيم ديگه شكی ندارن و انتخابات بهانه ای شد تا اقيانوس 

خشم مردم به حركت در بياد. 
در آستانه 18 تير سالگرد كشتاردانشجويان در رژيم اصالح طلب خاتمی  پس از 10 سال و در ادامه مبارزات مردم، اينبار 
نگذاريم كه مبارزات جوانان و دانشجويان خاموش گردد. به راديكالترين شكل ممكن دهمين  سالگرد شورش قهرمانانه 
دانشجويان در 18 تير را برگزار كنيم.  وقايع 18 تير 78 و برخوردهای رژيم را برای مردم باز گو و افشاگری كنيم تا 

همگان بدانند كه حامی موسوی در انتخابات امسال خودش كه بود و چه عقبه ای داشت.
به اميد پيروزی!

نه سازش ، نه تسليم ، نبرد تا رهايی!
تاريخ:

پنج روز مانده به دهمين سالگرد 18 تير!
)ارسالي از نشريه دانشجويي بذر(

استقالل كانون وكال در خطر 

دادگستری  وكالی  كانونهای  سراسری  اتحاديه  خبرنامه 
ايران 

1- چند سال پيش اين تيتر روزنامه اعتماد از بروز فاجعه 
و حتی كل  مردم  دفاع  و حق  برای سيستم قضايی  يی 
های  كانون  ادغام  دوفوريتی  طرح  كرد.  جلوگيری  نظام 
وكال در تشكيالت ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه - 
كه بی شک دولتی شدن كانون وكال و وكالت و بی اعتبار 
شدن سيستم قضايی كشور و مخدوش شدن حق دفاع 
به موقع روزنامه  اين هشدار  با  را در پی داشت -  مردم 
اعتماد  منجمله  ديگر،  نشريات  برخی  همراهی  و  اعتماد 
ملی و هوشياری و اقدام سريع نمايندگان و هيات رئيسه 
مجلس شورای اسالمي، از دستور خارج و به اين ترتيب از 

ضايعه يی 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 ماجرای انتخابات و پيامدهای آن 
تقريبًا همه چيز را تحت الشعاع قرار داده و به اصطالح 
اين  اين محاسبه كه در  با  ,شهر شلوغ شده است,، - و 
و  نخواهد شد  فاجعه  ابعاد  متوجه  احوال كسی  و  اوضاع 
بانگ اعتراض و روشنگری هم از كسی بر نخواهد آمد و 
اگر هم برآيد می توان رنگ سياسی به آن زد و معترض 
و روشنگر را روانه جايی كرد كه ,عرب نی انداخت,، آيين 
قانونی  از هر  كه  اند  منتشر كرده  و  را تصويب  يی  نامه 

,قانون تر, است. 
۲- خطاب اين مقاله نه فقط به نمايندگان مجلس، اعضای 
حقوقدانان،  دادگستري،  قضات  و  وكال  نگهبان،  شورای 
و  فرهيختگان  و  حقوقی  تخصصی  المللی  بين  مجامع 
دانشمندان كشور بلكه به تمام مردم ايران يعنی صاحبان 
,حق دفاع, است كه به موجب اصل 35 قانون اساسی و 
قوانين عادی و ميثاق های بين المللی كه ايران به آنها 
و  آزاد  و  مستقل  وكالی  خدمات  از  دارند  حق  پيوسته، 
آزاده، وابسته به كانون های مستقل و خودگردان برخوردار 

باشند. 
وكاليی كه به لحاظ عدم وابستگی به حكومت و دولت 
و مستقل بودن از قوه قضائيه، آنجا كه پای حق مردم و 
دفاع از ايشان مطرح است، بدون توجه به گرايش های 
سياسی و عقيدتی موكالن و نوع اتهام ايشان، به ميدان 
می آيند و سينه سپر می كنند و اين اطمينان را دارند كه 
سازمانی مقتدر و مستقل حامی ايشان است و حيثيت و 
عرض و امنيت شغلی ايشان در امان خواهد بود، هر چند 

ممكن است آزادی تن شان در معرض خطر قرار گيرد. 
مردم ايران شايسته و اليق داشتن چنين وكاليی هستند 
اند.  بالغ  و  رشيد  مردمی  اجتماعی  و  سياسی  نظر  از  زيرا 
 )IBA( المللی وكال  بين  بنيانگذار كانون  و  رئيس  اولين 
عقب  بر  دال  را  غيرمستقل  وكالی  و  وكال  كانون  وجود 
ماندگی و حجر وكال و به تبع آنها كل جامعه می دانست و 

تازه اين گفته مربوط به قريب به ۶0 سال پيش است. 
در  گويا  كه  يی  نامه  آيين  تصويب  با  اخير  حادثه   -3
1388/3/۲7 - يعنی در اوج التهابات سياسی و اجتماعی 
ناشی از انتخابات رياست جمهوری - تصويب و در 88/۴/7 
- يعنی زمانی كه هنوز اين التهابات كاماًل فروكش نكرده 
اين ترتيب ,موقع  بود - منتشر شده است، رخ داده و به 
شناسی, و ,اغتنام فرصتی,، كه در تصويب و نشر آن به كار 

رفته جلب توجه می كند. 
گويی هدف اين بوده كه در واپسين روزهای دوره تصدی 
رياست محترم قوه قضائيه فعلی چيزی پر از بی قانونی و 
اگر  ترتيب  اين  به  برسانند.  ايشان  تصويب  به  را  اشكال 
ايشان بر اين مسند باقی بمانند گرفتار متنی خواهند بود كه 
به هر حال خود تصويب كرده اند )ولو با عجله( و اگر خلفی 
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. واقعًا مرحبا، 

احسنت، زه زه، 
را  نامه,  ,آيين  اين  جزييات  به  پرداختن  مجال  اينجا   -۴
خواننده  مالل  موجب  و  تخصصی  امری  كه   - نداريم 
محترم  خواننده  همين  به  خطاب  اما  است.  يی  غيرحرفه 
غيرحرفه يی كه به موجب اصل 35 قانون اساسی يكی از 

صاحبان ,حق دفاع, است، عرض می كنيم؛ 
با تصويب و اجرای اين ,آيين نامه, - كه البته نهادن اين 
,از  گفتيم  كه  همچنان  زيرا  است،  لطفی  كم  آن  بر  نام 
دفاع,  متولی ,حق  و  مباشر  است, -  تر  قانون  قانونی  هر 
او - يعنی وكيل دادگستری - خود محتاج كسی خواهد 
بود كه از او دفاع كند، بررسی صالحيتش نه فقط با وزارت 
مركزی  واحد  با  بلكه  قضايی  سجل  اداره  و  اطالعات 

گزينش قوه قضائيه و حفاظت اطالعات اين قوه است. 
هياتی متشكل از ,حقوقدانان, )و نه وكالی( منتخب رئيس 
قوه قضائيه هم ناظر انتخابات هيات مديره او هستند، هم 
و  كنند  می  انتخاب  را  اش  كارآموزی  كميسيون  اعضای 
,سلب  او  از  توانند  می  همواره   - تر  مهم  همه  از   - هم 
صالحيت, كنند، پروانه اش به ,توقيع, معاون قوه قضائيه 
)در  نكند,.  ,توقيع  تواند  می  مقام  اين  طبعًا  و  رسد  می 
گذشته دور فقط يک نفر بود كه ,توقيع, می كرد و گمان 
قانون  و تصويب اصل 1۹  انقالب  پيروزی  با  می كرديم 

اساسی همگان بايد ,امضا, كنند،( 
اگر لباس و سر و وضعش - به تشخيص دادگاه - مرتب 
و منظم نباشد دادگاه می تواند راهش ندهد، و اگر در امور 
همان  تشخيص  به  البد   - كند  اثم,  به  ,اعانت  وكالتی 
هيات پنج نفره كه اكثريت آن منتخب رئيس قوه قضائيه 
هستند - صالحيت او زائل خواهد شد و پروانه اش باطل، 
در ماده ۹۹ اين آيين نامه گفته شده ,اين آيين نامه... به 
تصويب  به  اصالحات...  با  وكال...  های  كانون  پيشنهاد 
ماده  موجب  به  كه  وكال,  كانون  ,پيشنهاد  اين  رسيد..., 
۲۲ اليحه قانونی استقالل كانون وكال كه وجودش شرط 
صحت و اعتبار آيين نامه است، از طرف هيچ كانونی داده 
معلوم  آمده  نامه  آيين   ۹۹ ماده  در  آنچه  مبنای  و  نشده 

نيست. آيا ممكن است اين اعالم درست نباشد؟ 
خالصه اينكه در صورت اجرای اين آيين نامه به مراتب 
قوی تر از قانون می توانيم به دنيا اعالم كنيم در زمينه 
,حق دفاع, مردم ۶0 سال به عقب برگشته ايم )البد به 
منظور اينكه ,دورخيز, كنيم و 1۲0 سال به جلو بپريم،( 
زد  زيادی  كه حرف  وكيلی  هر  باشيم  منتظر  توانيم  می 
بخوابد  - شب  كرد  وكالت  قبول  نامطلوب  عناصر  از  يا 
و صبح برخيزد - و ببيند ,صالحيت, ندارد و پروانه اش 

باطل شده است، 
پيامدهای  به  كه  را  دگرانديشانی  ديد  بی گمان خواهيم 
دفاع  برای  مناسبی  وكيل  و  دچار می شوند  دگرانديشی 
از خود نمی يابند زيرا چه بسا همه وكاليی كه جرات و 
شجاعت ورود به اين گونه پرونده ها را داشته اند به چشم 

برهم زدنی فاقد صالحيت شده يا بشوند. 
اين مشكل را البته دولتمردانی هم كه مغضوب و مبغوض 
به دنبال وكيل مستقل  قرار می گيرند خواهند داشت و 
چه  و  يافت.  نخواهند  و  گشت  خواهند  جسور  و  آزاده 
دور  های  گذشته  در  كه  كسانی  وضعيت  است  دردناك 
پروانه وكالت گرفتند و از مخالفان رژيم سابق - منجمله 
كانونی  وابسته  و  كردند  دفاع   - معترض  دانشجويان 
مستقل و مقتدر بودند كه وجهه جهانی داشت و در كنار 
قوه قضائيه و دادگستری حضوری فعال و موثر داشتند و 
قبيله و مذهب و طرز تفكر -  از هر قوم و  هم ميهنان 
پيرانه سر  و  آوردند  پناه می  ايشان  به  راحت -  با خيال 
به روزی رسيده اند كه ممكن است دفاع شان از فالن 
تلقی  اثم,  به  ,اعانت  معترض  دانشجوی  يا  سياستمدار 
شود و كت و شلوارشان را دادگاه بازديد كند، و دردناك 
تر وضعيت مردمی است كه در موارد جدی و خطرناك 
قضايی پناهگاه و ملجايی نخواهند داشت آيا بايد استرجاع 

كنيم؟، اهلل اعلم . 
بهمن كشاورز - وكيل دادگستری

همبستگی سنديكای حمل و نقل آلمان با 
معترضان در ايران 

ونقل  حمل  و  راه آهن  سنديكای  مديره ی  هيئت  رئيس 
در  اسالمی  جمهوری  سفير  به  نامه ای  ارسال  با  آلمان 
وحشيانه ی  »سركوب  به  خواست  ايران  دولت  از  برلين، 
انتخابات  تظاهركنندگان« كه بطور مسالمت آميز به نتايج 

اعتراض می كنند، پايان دهد.
راه آهن و حمل ونقل  الكساندر كيرشنر، رئيس سنديكای 
آلمان )ترانس نت(، در نامه ی خود نوشته است: »ما عميقا 
در  جمهوری  رياست  انتخابات  از  بعد  رويدادهای  نگران 
كارگران  با  همبستگی  در  هستيم.  آن  پيامدهای  و  ايران 
ايران، از دولت جمهوری اسالمی می خواهيم كه سركوب 
را  امنيتی  نيروهای  توسط  تظاهركنندگان  وحشيانه ی 

متوقف كند.«
»تصاويری كه از زخمی ها و قربانيان تظاهرات بدست ما 
كه  ايران  مردم  هستند.  تكان دهنده  بشدت  است،  رسيده 
بعد از انتخابات برای آزادی، دموكراسی و شفافيت دست 
به تظاهرات زده اند، از حمايت كامل سنديكای راه آهن و 

حمل ونقل آلمان )ترانس نت( برخوردارند.«
راه آهن و حمل ونقل  الكساندر كيرشنر، رئيس سنديكای 
آلمان در ادامه ی نامه ی خود از دولت ايران خواسته است، 
زندانيان  همه ی  نيز  و  تظاهرات  بازداشت شدگان  همه ی 
سياسی را فورا آزاد كند، حق تشكيل سنديكاهای مستقل 
آزاد  را  زندانی  كارگری  فعاالن  و  شناخته  رسميت  به  را 
كند. رئيس سنديكای حمل و نقل آلمان همچنين از دولت 
ايران خواسته است، به حقوق جهان شمول انسان ها احترام 
بگذارد، آزادی عقيده، مذهب، مطبوعات و آزادی اجتماعات 
را به رسميت بشناسد و برگزاری انتخابات مجدد و آزاد را 

زير نظارت نهادهای بين المللی بپذيريد.
ايران  دولت  از  اكيدا  »ما  است:  آمده  نامه ی  ادامه ی  در 
در  كه  كسانی  دهد.  پايان  دولتی  خشونت  به  می خواهيم 
ضرب  و  اخير  روزهای  مسالمت آميز  تظاهرات  سركوب 
بدون  نبايد  داشتند،  دست  تظاهركنندگان  قتل  و  شتم  و 

مجازات بمانند.«
»در ايران سال هاست كه فعاالن كارگری تحت تعقيب اند 
يا بازداشت می شوند. فعاالن كارگری تنها می توانند به طور 
مخفيانه فعاليت كنند. در ايران هنجارهای پايه ای فعاليت 

آزاد سنديكايی بطور روزمره نقض می شود.«
»داستان غم انگيزی است كه اكنون نيز نام فعاالن كارگری 

دوباره در فهرست بازداشت شدگان جای گرفته است«.

دنيا را خيره كردند
با آن كه در دستانشان جز سنگ نبود

چونان مشعلها درخشيدند
و چونان بشارت از راه رسيدند

ايستادند
منفجر شدند
شهيد شدند

و ما برجا مانديم; چونان ستاره هايی قطبی
ــ با پيكرهايی پوشيده از گرما ــ

آنان از برای ما جنگيدند

نزار قباني

اسامي برخي از جانباختگان
) منبع گزارش تفصيلی مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران در خصوص 
رويدادها، نقض حقوق بشر و اقدامات دستگاه امنيتی پس از انتخابات در 

محدود زمانی ۲۲ خردادماه تا 1۲ تيرماه سال 1388 است.(
و  اطالعات  آزاد  گردش  از  دولت  ممعانت  و  امنيتی  شرايط  دليل  به 
طی  در  ايران  در  بشر  حقوق  نقض  سابقه  بی  گستردگی  همچنين 
در  مستدل  و  جامع  آماری  و  ليست  ارائه  امكان  عمال  اخير،  روزهای 
بر  دولتی  منابع  اما  ندارد،  وجود  اخير  وقايع  باختگان  جان  خصوص 
اساس اعالمهای مختلف حداكثر جان باختگان را ۲0 شهروند و 8 شبه 
نظامی)بسيجی( عنوان داشته اند اما منابع غيردولتی اين آمار را تا ۲10 

شهروند عنوان می نمايند.
اكثر خانواده های جان باختگان برای برگزاری مراسم ترحيم و تدفين 
امنيتی روبه شدند و در  نهادهای  از سوی  با محدوديتهای عديده ای 
بعضی از موارد گزارش شده است برای تحويل دادن جسد از خانواده 
های داغدار طلب پول شده بوده است. دولت و نهادهای مربوطه برای 
سامان  را  مثبتی  اقدام  دفاع  بی  مردم  كشتار  در  دخيل  عوامل  پيگرد 

ندادند و كشته شدگان را اغتشاشگر خواندند.
تعدادی از اسامی جان باختگان به شرح ذيل است :

1. حسين طهماسبي، ۲5 ساله در جريان تجمعات اعتراضي روز دوشنبه 
۲5 خرداد ماه در خيابان نوبهار كرمانشاه مورد حمله ي مأموران مسلح 
وابسته به دولت قرار گرفته و در اثر ضربات وارده جان خود را از دست 
داد. ۲. بهمن جنابی ۲0 ساله، شاغل در مغازه نصب و تعميرات شوفاژ 
تقاطع  تهران 3. مهدی كرمی ۲5 ساله، ۲5 خردادماه، محل فوت   -
سلطان،  آقا  ندا   .۴ گلو.  به  گلوله  اصابت  كاشانی،  وخيابان  آباد  جنت 
كارگر  خيابان  فوت  محل  خردادماه،   30 فلسفه،  دانشجوی  ساله،   ۲7
شمالی، تقاطع خيابان شهيد صالحی و كوچه خسروی، به دليل اصابت 
گلوله نيروهای لباس شخصی به قلب . 5. ناصر اميرنژاد، ۲۶ ساله، اهل 
ياسوج، دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران در 
رشته هوا-فضا، تاريخ ۲5 خردادماه در ابتدای خيابان محمد علی جناح 
در تيراندازی نيروهای بسيج به قتل رسيد. ۶. فاطمه رجب پور، 38 ساله 
، به قتل رسيده در تاريخ ۲5 خردادماه در خيابان محمدعلی جناح. 7. 
سرور برومند، 58 ساله، به قتل رسيده در تاريخ ۲5 خردادماه در خيابان 
محمدعلی جناح. 8. محمد حسين برزگر ۲5 ساله ديپلم شغل آزاد به 
دليل اصابت گلوله به سر در تاريخ چهارشنبه ۲7 خرداد در ميدان هفت 
تير جان باخت و در يكشنبه 31 خرداد بعد از تعهد گرفتن از خانواده در 
قطعه 30۲ به خاك سپرده شد ۹. سيد رضا طباطبايي 30 ساله ليسانس 
حسابداري ، كارمند به دليل اصابت گلوله به سر در 30 خرداد در خيابان 
آذربايجان جان باخت و چهارشنبه 3 تير بعد از تعهد گرفتن از خانواده 

در قطعه ۲5۹ به خاك سپرده شد.
10. ايمان هاشمي ۲7 ساله شغل آزاد به دليل اصابت گلوله به چشم 
شنبه 30 خرداد در خيابان آزادي جان باخت و چهارشنبه 3 تير در قطعه 
۲5۹ به خاك سپرده شد 11. . پريسا كلي ۲5 ساله فارغ التحصيل رشته 
بلوار  ادبيات به دليل اصابت گلوله به گردن در يكشنبه 31 خرداد در 
كشاورز جان باخت و سه شنبه ۲ تير در قطعه ۲5۹ به خاك سپرده شد 
1۲. محسن حدادي ۲۴ ساله برنامه نويس كامپيوتر شنبه 30 خرداد به 
دليل اصابت گلوله بر پيشاني در خيابان نصرت جان باخت و سه شنبه 
۲ تير در قطعه ۲۶۲ به خاك سپرده شد. 13. محمد نيكزادي ۲۲ ساله 
فارغ التحصيل عمران در سه شنبه ۲۶ خرداد به دليل اصابت گلوله به 
سينه در ميدان ونک جان باخت و شنبه 30 خرداد در قطعه ۲57 به 
خاك سپرده شد. 1۴. علي شاهدي ۲۴ ساله بعد از دستگيري و انتقال به 
كالنتري در تهرانپارس يكشنبه 31 خرداد 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 رسيده 
است، وي ۴ تير در قطعه ۲57 به خاك سپرده شد. 15. واحد اكبري 
3۴ ساله شغل ازاد و متاهل داراي يک دختر 3 ساله در شنبه 30 خرداد 
به دليل اصابت گلوله به پهلو در خيابان ونک جان باخت و سه شنبه ۲ 
تير در قطعه ۲۶1 به خاك سپرده شد. 1۶. ابوالفضل عبدالهي ۲1 ساله 
دليل  به  دانشگاه صنعتي شريف  مقابل  در  برق 30 خرداد  ديپلم  فوق 
اصابت گلوله به پشت سرجان باخت و سه شنبه ۲ تير در قطعه ۲۴8 به 
خاك سپرده شد. 17. ساالر طهماسبي ۲7 ساله دانشجوي كارشناسي 
بازرگاني رشت شنبه 30 خرداد در خيابان جمهوري به دليل  مديريت 
اصابت گلوله به پيشاني جان باخت ودوشنبه ۲ تير در قطعه ۲5۴ به 
خاك سپرده شد. 18. فهيمه سلحشور ۲5 ساله ديپلم يكشنبه ۲۴ خرداد 
ولي عصر  ميدان  در  داخلي  خونريزي  و  به سر  باتوم  اصابت  دليل  به 
بعد از انتقال به بيمارستان در تاريخ ۲5 خرداد جان باخت و ۲7 خرداد 
در قطعه ۲۶۶ به خاك سپرده شد. 1۹. وحيد رضا طباطبايي ۲۹ ساله 
انگليسي چهارشنبه 3 تير در بهارستان به دليل اصابت  ليسانس زبان 

گلوله به سر جان باخت و ۶ تير در قطعه 308 به خاك سپرده شد.
۲0. كيانوش آسا دانشجوي ترم آخر كارشناسي ارشد رشته ي پتروشيمي 
روز  تظاهرات  جريان  در  ايران  صنعت  و  علم  دانشگاه  نخبگان  از  و 
دوشنبه ۲5 خرداد ماه ميدان آزادي تهران در اثر اصابت گلوله توسط 
از  از دست داد، وی پس  را  لباس شخصي جان خود  به  افراد موسوم 
انتقال به كرمانشاه در آن شهر دفن شد. ۲1. اشكان سهرابي، نوجوان 
18 ساله، دانش آموز، شنبه 30 خرداد ماه بر اثر اصابت گلوله اي كه از 
سوي نيروهاي امنيتي و بسيج شليک شد، در گذشت. محل جان باختن 
وی حدفاصل تقاطع رودكي وسرسبيل بود. ۲۲. فرزاد جشني فرزند سيد 
جافر ، اهل آبدانان از توابع استان ايالم، محل جان باختن تهران، 30 
خردادماه ۲3. مصطفی غنيان دانشجوی مقطع كارشناسی ارشد دانشگاه 
تهران، اهل مشهد، زمان فوت ۲5 خردادماه در كوی دانشگاه تهران 
خردادماه،   30 ناصری،  نادر   .۲۴  . شخصی  لباس  نيروهای  وسيله  به 
خردادماه،   ۲5 خسروی،  مسعود   .۲5 بابل  دفن  محل  خوش،  خيابان 
ميدان آزادی، مدفون در بهشت زهرا ۲۶. مسعود هاشم زاده، 30 خرداد 
ماه ، تهران، محل دفن شمال كشور ۲7. ايمان نمازي دانشجوي رشته 
عمران دانشگاه تهران، ۲5 خردادماه ، كوی دانشگاه ۲8. كاوه علي پور، 

1۹ ساله، شنبه 30 خردادماه ، تهران 
۲۹. اسامی شش شهروند جان باخته ديگر عبارت است از شيلر خضری، 
ميدان بهارستان، مبينا احترامی و فاطمه براتی و آقايان كسری شرفی، 
)نيازمند  ايمانی، كوی دانشگاه ۲5 خردادماه  كامبيز شعاعی و محسن 
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