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 .، در زير آمده است )٢۵۴٨( ٨٨نام و مشخصات برخي از جان باختگان خرداد و تير 

Date City Number of Martyrs Name of Martyr(s) Source Confirmation 
June 15 Tehran, Rasool-e Akram 

Hospital 
8 Mostafa Ghanian  

Mehdi Karami 

Sarvareh Broumand5 

Fatemeh Rajabpour5 

Masoud Khosravi 

And 3 others 

Various Confirmed 

June 15 Tehran, Rasool-e Akram 
Hospital 

1 (figures of 8 or 9 appears 
on the net so I put the 9th as 
unconfirmed) 

Unknown Human 
Rights 
Watch 

Unconfirmed 

June 15 Tehran, Tehran university 5 Fatehmeh Barati  

Kasra Sharafi 

Mobina Ehterami 

Kambiz Shoaee 

Mohsen Imani 

Daftar-e 
Tahkim-e 
Vahdat 

Confirmed 

June 15 Shiraz, Shiraz university 2 Unknown Daftar-e 
Tahkim-e 
Vahdat 

Confirmed 

June 15 Tehran, Erfan hospital 15 Unknown Human 
Rights 
Activists in 
Iran 

Unconfirmed 

June 15 Kermanshah 1 Hossein Tahmasebi Wikipedia Confirmed 
June 15 Tehran 1 Fahimeh Salahshoor Human 

Rights 
Activists in 
Iran6 

Unconfirmed 

June 15-
19 

Tehran 1 Sohrab Arabi8 BBC Confirmed 

June 16 Isfahan 1 Unknown Roozonlin
e 

Unconfirmed 

June 16 Orumieh 2 Unknown Roozonlin
e  

Human 
Rights 
Activists in 
Iran 

Confirmed 



June 16 Tehran 1 Mohammad Nikzadi Human 
Rights 
Activists in 
Iran 

 

Unknown Yazd 1 Unknown Saeed 
Valadbayg
i 

Unconfirmed 

Unknown Kermanshah, Emam Razi 
hospital 

1 Famil Tahmasebi Various Confirmed 

June 17 Tehran 1 Mohammad Asgari Guardian Confirmed 
June 17 Tehran 1 Mohammad Hossein 

Barzegar 
Human 
Rights 
Activists in 
Iran 

Unconfirmed 

June 18 Tehran 1 Naser Amirnejad Dast 
Neveshte1 

Confirmed 

June 20 Tehran 13 Neda Agha Soltan  

Kaveh Alipour 

Ashkan Sohrabi 

Bahman Jenabi 

And 9 others 

Youtube 
video 
(Warning: 
Graphic)  

PressTV 

Confirmed 

June 20 Tehran 6 (19-13) Read these names 
together with the above row 

Seyed Reza Tabatabai 

Iman Hashemi 

Mohsen Haddadi 

Vahed Akbari 

Abolfazl Abdollahi 

Nader Naseri 

Salar Tahmasebi 

Farzad Jashni9 

CNN  

Human 
Rights 
Activists in 
Iran 

Unconfirmed 

June 21 Tehran 1 Parisa Koli Human 
Rights 
Activists in 
Iran 

Unconfirmed 

June 21 Tehran 1 Ali Shahedi Various Confirmed 
June 23 Tehran 1 Shalir Khazra7 Various Unconfirmed 
June 24 Tehran 1 Kianoush Asa Various2 Confirmed 
June 24 Tehran 1 Vahid Reza Tabatabai Human 

Rights 
Activists in 
Iran 

Unconfirmed 

June 25 Tehran 1 Unknown Twitter3 Unconfirmed 



July 1 Tehran 1 Yagoub Barvayeh4 Various Confirmed 

1 Naser Amirnejad was wounded June 15 but died on June 18 and therefore cannot have been a 
part of the original figures. 

2 Kianoush was arrested on June 15 and was found in a morgue on June 24. He is, I believe, the 
first confirmed martyr while at custody (torture?). Some reports state that he actually was shot on 
June 15. 

3 A young girl who was allegedly shot in Baharestan square on 24th died in hospital on the 25th. 

4 Yagoub was shot on June 20 and passed away on July 1. He is therefore not accounted for in the 
original figures for June 20. 

5 In many sites it is wrongly stated that the martyrs are Fatemeh Rajabpour and her daughter when 
in fact Fatemeh is the daughter of Sarvare Broumand. 

6 If confirmed, Fahime Salahshoor is one of the first martyrs of the green revolution. 

7 According to various sources, Shalir, Shalar or Shiler died on either June 16 or June 23. 

8 Despite the fact that Sohrab’s martyrdom was discovered on July 11, he was probably killed either 
during the June 15 demonstration or subsequently in prison between June 15 and 19. 

9 It seems that Farzad Jashni and Farzad Hashti (similar looking spelling in Persian) is the same 
person. There is no information available about Hashti than his name. I suggest that Hashti is 
removed from the list unless proven otherwise. 

So far at least 38 people have become martyrs in the new Iranian revolution and this figure may be 
as high as 70. In many cases despite the fact that there is a name I still choose to regard the report 
as unconfirmed. That is because there is ONLY ONE REPORT – albeit published all over the 
internet. May they rest in peace. 

On June 24 Saeed Valadbaygi publishes a letter that is allegedly written by one of the doctors at the 
Rasool-e Akram hospital on his weblog. The English translation of this letter is not completely 
accurate. However, if the letter is authentic, it provides some new information about the events of 
June 15. The pictures on the weblog show the courageous staff of the Rasool-e Akram hospital who 
brandish placards that clearly says that eight people died at this hospital and that would corroborate 
the original information. However, in the letter the doctor says that 10 people had died and that is in 
fact one more than what I have heard before. However, the most astonishing part is that it says that 
another 38 people were dead because of gun wounds at the Imam Khomeini hospital. Human rights 
activists in Iran had reported 15 martyrs at the Erfan hospital, so we are looking here at different 
hospitals. This letter then implies that the number of – at least unconfirmed – martyrs is 39 more 
than was previously supposed. This would bring the unconfirmed total number of the martyrs to 109! 
I am looking for more solid confirmation now. 



At the moment it is very difficult to judge whether a piece of information is correct or not. I will 
therefore underline that this list by no means pretends to be 100% correct. It only shows what is 
certain and what is very probable. Therefore, I appreciate very much if you can contribute to this 
page. To update this list, please contact me with credible information and preferably links by 
sending your emails to: 

 
Sohrab Aarabi – His arm broken, his chest was opened, his organ were  

Stolen, he had sever wound on his chest, delivered to his family after 26 days of disappearance in  
This terrible condition. 

 

 
 
 

   :زنده يادان

خرداد در  ٢٧ديپلم شغل آزاد به دليل اصابت گلوله به سر در تاريخ چهارشنبه ساله  ٢۵ محمد حسين برزگر   -١
   .به خاک سپرده شد ٣٠٢خرداد در قطعه  ٣١رسيد و در يکشنبه  مرگميدان هفت تير به 

خرداد در خيابان  ٣٠، کارمند به دليل اصابت گلوله به سر در   ساله ليسانس حسابداری ٣٠سيد رضا طباطبايی    -٢
   .به خاک سپرده شد ٢۵٩تير در قطعه ٣رسيد و چهارشنبه  مرگبايجان به آذر

رسيد  مرگخرداد در خيابان آزادی به  ٣٠  ساله شغل آزاد به دليل اصابت گلوله به چشم شنبه ٢٧ ايمان هاشمی   -٣
   .به خاک سپرده شد ٢۵٩تير در قطعه  ٣و چهارشنبه 



خرداد در بلوار  ٣١ته ادبيات به دليل اصابت گلوله به گردن در يکشنبه ساله فارغ التحصيل رش ٢۵ پريسا کلی   -۴
   .به خاک سپرده شد ٢۵٩تير در قطعه  ٢رسيد و سه شنبه  مرگکشاورز به 

خرداد به دليل اصابت گلوله بر پيشانی در  ٣٠  شنبه   ساله طراح برنامه های کامپيوتری ٢۴ محسن حدادی   -۵
   .به خاک سپرده شد ٢۶٢تير در قطعه  ٢رسيد و سه شنبه  مرگخيابان نصرت به 

خرداد به دليل اصابت گلوله به سينه در ميدان  ٢۶ساله فارغ التحصيل عمران در سه شنبه  ٢٢ محمد نيکزادی   -۶
   .به خاک سپرده شد ٢۵٧خرداد در قطعه  ٣٠رسيد و شنبه  مرگونک به 

خرداد به داليل نامعلوم  ٣١يکشنبه   ری و انتقال به کالنتری در تهرانپارسساله بعد از دستگي ٢۴ علی شاهدی   -٧
رسيد پزشکی قانونی علت مرگ وی را نامشخص اعالم کرده اما خانواده وی معتقدند به علت  مرگدر کالنتری به 

   .به خاک سپرده شد ٢۵٧تيردر قطعه  ۴رسيده وی  مرگضربات باتوم در کالنتری به 

خرداد به دليل اصابت گلوله به  ٣٠ساله در شنبه  ٣ساله شغل آزاد و متاهل دارای يک دختر  ٣۴ کبریواحد ا - ٨
   .به خاک سپرده شد ٢۶١تير در قطعه  ٢رسيد و سه شنبه  مرگپهلو در خيابان ونک به 

ل اصابت گلوله به خرداد در مقابل دانشگاه صنعتی شريف به دلي ٣٠ساله فوق ديپلم برق  ٢١ ابوالفضل عبدالهی   -٩
   .به خاک سپرده شد ٢۴٨تير در قطعه  ٢سه شنبه   رسيد و مرگپشت سربه 

خرداد در خيابان جمهوری به  ٣٠ساله دانشجوی کارشناسی مديريت بازرگانی رشت شنبه  ٢٧ ساالر طهماسبی - ١٠
   .پرده شدبه خاک س ٢۵۴تير در قطعه  ٢رسيد ودوشنبه  مرگدليل اصابت گلوله به پيشانی به 

خرداد به دليل اصابت باتوم به سر و خونريزی داخلی در ميدان  ٢۴ساله ديپلم يکشنبه  ٢۵ فهيمه سلحشور - ١١
به خاک سپرده  ٢۶۶خرداد در قطعه  ٢٧رسيد و  مرگخرداد به  ٢۵ولی عصر بعد از انتقال به بيمارستان در تاريخ 

   .شد

تير در بهارستان به دليل اصابت گلوله به  ٣ليسانس زبان انگليسی چهارشنبه ساله  ٢٩ وحيد رضا طباطبايی   -١٢
   .به خاک سپرده شد ٣٠٨تير در قطعه  ۶رسيد و  مرگسر به 

  خرداد، جنت آباد  ٢۵دوشنبه : مرگ    مهدی کرمی -١٣

  دانشگاه تهراندانشجوی مقطع کارشناسی ارشد  مصطفی غنيان -١۴  
  خرداد کوی دانشگاه تهران ٢۵شب دوشنبه  مرگ

  مشهد : محل دفن

  خرداد کوی دانشگاه تهران  ٢۵شب دوشنبه  مرگ    مبينا احترامی -١۵

   خرداد کوی دانشگاه تهران ٢۵شب دوشنبه  مرگ      فاطمه براتی -١۶

   هرانخرداد کوی دانشگاه ت ٢۵شب دوشنبه  مرگ    کسری شرفی -١٧

   خرداد کوی دانشگاه تهران ٢۵شب دوشنبه  مرگ  کامبيز شعاعی -١٨



   خرداد کوی دانشگاه تهران ٢۵شب دوشنبه  مرگ    محسن ايمانی -١٩

   عاشورا ١١٧روبروي پايگاه بسيج گردان  مرگ  )دختر(رجب پور -٢٠

   عاشورا ١١٧روبروي پايگاه بسيج گردان  مرگ   )مادر(رجب پور  -٢١

   )ساله ١٢... (محمد  -٢٢
  
   ندا اسدی -٢٣

   ناصر امين نژاد -٢۴

   ي فلسفه ي رشته ساله، دانش آموخته ٢٧       ندا صالحی آقا سلطان -٢۵

عه بهشت زهرا قط: آرامگاه مورخ سی خرداد  ٧:٢٠خيابان کارگر، تقاطع خسروی و شهيد صالحی، ساعت : مرگمحل 
   ٣٢شماره  ۴١رديف  ٢۵٧

   اشکان سهرابی -٢۶

   بهمن جنابی - ٢٧ 

   یشلر خضر - ٢٨ 

   کيانوش آسا -٢٩

   اهل کرمانشاه دانشجوی کارشناسی ارشد شيمی دانشگاه علم و صنعت

   ام خرداد، مسير ميدان انقالب به آزادی، توسط لباس شخصی ها ٢۵: مرگمحل و روز 

   فارغ التحصيل از دبيرستان تطبيقی تهران  امير کويری -٣٠

   فرزاد هشتی -٣١

  ٢٠٠٩ ٣تا جوالی  دهيم انتشار دنيا تمام در را اخير باختگان جان های عکس و اسامی
 
 در  ٢٠٠٩ ژوئن ٢٠ کوچ و صالحی خيابان تقاطع شمالی، کارگر خيابان) تهران دآبا امير گلوله ضرب به( :سلطان آقا صالحی ندا -١ 

 :دفن محل .داشت دنبال به جهان های رسانه در فراوانی بازتابهای وی سپردن جان لحظات از کوتاهی فيلم انتشار .شد کشته محل
 ٣٢ شماره ۴١ رديف ٢۵٧ قطعه زهرا بهشت

 گواه به وی .سلسبيل) رودکی و سعدی بوستان تقاطع : فوت محل ،( کنکوری پشت آموز ساله،دانش ١٨ ،سهرابی اشکان -٢
 :دفن محل.رسيد قتل به گلوله ضرب به اسالمی جمهوری عليه تظاهرات حين در شخصی لباس نيروهای توسط شاهدان
  ١٩ شماره ۵٠ رديف زهرا بهشت ٢۵٧ قطعه
 در شخصی لباس نيروهای توسط شاهدان گواه به وی .شوفاژ يراتتعم و نصب مغازه در شاغل ساله، ٢٠ جنابی بهمن -٣

 .رسيد قتل به گلوله ضرب به اسالمی جمهوری عليه تظاهرات حين



 نوبهار خيابان در ماه خرداد ٢۵ دوشنبه روز اعتراضی تجمعات جريان در آه باشد می ساله ٢۵ جوان طهماسبی حسين -۴
 طهماسبی حسين .است رسيده قتل به وارده ضربات اثر در و گرفته قرار دولت به تهوابس مسلح مأموران ی حمله مورد آرمانشاه

 .شد کشته اسالمی جمهوری انتظامی نيروهای توسط سر به ضربات اين اصابت و باتوم متعدد ضربات اثر بر
 گويد می حسين دوستان از يکی « و خفقان به اعتراض برای روز آن و بود نداده رأی کانديداها از هيچيک به حسين
 بود آمده خيابان به اسالمی جمهوری استبداد .» .بودند وی مرگ شاهد نزديک از مردم از تن صدها

 جريان در او .بود ايران صنعت و علم دانشگاه در شيمی مهندسی رشته ارشد کارشناسی دانشجوی آسا، کيانوش -۵
 او بدن تمام حاليکه در ١٣٨٨ ماه تير ٣ روز و شد پديدنا تهران آزادی ميدان در ١٣٨٨ خرداد ٢۵ دوشنبه روز تظاهرات

 در کيانوش پيکر .شد شناسايی اش خانواده توسط تهران قانونی پزشکی سردخانه در بود، شده کبود باتوم های ضربه علت به
 با تير ٧ در ايران صنعت و علم دانشگاه در باخته جان اين يادبود مناسبت به مراسمی .شد سپرده خاک به کرمانشاه شهر
 .شد برگزار اطالعات وزارت و دانشگاه مسئوالن گسترده تهديد وجود
 .گلو به گلوله اصابت اثر در کاشانی وخيابان آباد جنت تقاطع در خرداد ٢۵ در که ساله ٢۵ کرمی مهدی کرمی، مهدی -۶
 غنيان مصطفی -٧

 دانشگاه ارشد کارشناسی مقطع دانشجوی .رسيد تلق به بسيج نيروهای تيراندازی با که شريف دانشگاه مهندسی دانشجوی
 مشهد :دفن محل .تهران دانشگاه کوی خرداد ٢۵ دوشنبه شب .تهران

 و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجوی ( تهران ، ١٣٨٨ خرداد ٢۵ :درگذشت - ١٣۶٢ :متولد) نژاد امير ناصر -٨
 علی محمد خيابان ابتدای در) آزادی ميدان در تهران مردم هپيمايیرا جريان در که بود فضا-هوا رشته در تهران تحقيقات
 ياسوج در ١٣٨٨ خرداد ٢٩ در دانشجو اين پيکر .شد کشته ١٣٨٨ خرداد ٢۵ در (بسيج ساختمان از تيراندازی در جناح
 .شد سپرده خاک به و تشيع
 تير هفت ميدان در خرداد ٢٧ چهارشنبه تاريخ در سر به گلوله اصابت دليل به آزاد شغل ديپلم ساله ٢۵ برزگر حسين محمد -٩
 .شد سپرده خاك به ٣٠٢ قطعه در خانواده از گرفتن تعهد از بعد خرداد ٣١ يكشنبه در و باخ جان به
 آذربايجان خيابان در خرداد ٣٠ در سر به گلوله اصابت دليل به آارمند ، حسابداري ليسانس ساله ٣٠ طباطبايي رضا سيد - ١٠
 .شد سپرده خاك به ٢۵٩ قطعه در خانواده از گرفتن تعهد از تيربعد ٣ چهارشنبه و ختبا جان به
 ٣ چهارشنبه و باخت جان آزادي خيابان در خرداد ٣٠ شنبه چشم به گلوله اصابت دليل به آزاد شغل ساله ٢٧ هاشمي ايمان - ١١
 .شد سپرده خاك به ٢۵٩ قطعه در تير
 آشاورز بلوار در خرداد ٣١ يكشنبه در گردن به گلوله اصابت دليل به ادبيات رشته يلالتحص فارغ ساله ٢۵ آلي پريسا - ١٢
 شد سپرده خاك به ٢۵٩ قطعه در تير ٢ شنبه سه و باخت جان
 نصرت خيابان در پيشاني بر گلوله اصابت دليل به خرداد ٣٠ شنبه آامپيوتري هاي برنامه طراح ساله ٢۴ حدادي محسن - ١٣
 .شد سپرده خاك به ٢۶٢ قطعه در تير ٢ بهشن سه و باخت جان
 جان ونك ميدان در سينه به گلوله اصابت دليل به خرداد ٢۶ شنبه سه در عمران التحصيل فارغ ساله ٢٢ نيكزادي محمد - ١۴

 .شد سپرده خاك به ٢۵٧ قطعه در خرداد ٣٠ شنبه و باخت
 آالنتري در نامعلوم داليل به خرداد ٣١ يكشنبه تهرانپارس در آالنتري به انتقال و دستگيري از بعد ساله ٢۴ شاهدي علي - ١۵
 آالنتري در باتوم ضربات علت به معتقدند وي خانواده اما آرده اعالم نامشخص را وي مرگ علت قانوني پزشكي باخت جان
 .شد سپرده خاك به ٢۵٧ قطعه تيردر ۴ وي .است باخته جان
 خيابان در پهلو به گلوله اصابت دليل به خرداد ٣٠ شنبه در ساله ٣ دختر يك داراي متاهل و ازاد شغل ساله ٣۴ اآبري واحد - ١۶
 .شد سپرده خاك به ٢۶١ قطعه در تير ٢ شنبه سه و باخت جان ونك
 پشت به گلوله اصابت دليل به شريف صنعتي دانشگاه مقابل در خرداد ٣٠ برق ديپلم فوق ساله ٢١ عبدالهي ابوالفضل - ١٧

 .شد سپرده خاك به ٢۴٨ قطعه در تير ٢ شنبه سه و باخت سرجان
 دليل به جمهوري خيابان در خرداد ٣٠ شنبه رشت بازرگاني مديريت آارشناسي دانشجوي ساله ٢٧ طهماسبي ساالر - ١٨

 .شد سپرده خاك به ٢۵۴ قطعه در تير ٢ ودوشنبه باخت جان پيشاني به گلوله اصابت
 بعد عصر ولي ميدان در داخلي خونريزي و سر به باتوم اصابت دليل به خرداد ٢۴ بهيكشن ديپلم ساله ٢۵ سلحشور فهيمه - ١٩
 .شد سپرده خاك به ٢۶۶ قطعه در خرداد ٢٧ و باخت جان خرداد ٢۵ تاريخ در بيمارستان به انتقال از
 باخت جان سر به گلوله اصابت دليل به بهارستان در تير ٣ چهارشنبه انگليسي زبان ليسانس ساله ٢٩ طباطبايي رضا وحيد - ٢٠
 .شد سپرده خاك به ٣٠٨ قطعه در تير ۶ و

 می سر به تهران در معاش امرار برای که ايالم، آبدانان شهرستان اهل جعفر، سيد فرزند ايالمی جوانی جشنی فرزاد - ٢١
 اطالع از جلوگيری با و امنيتی تدابير با فرزاد پيکر .داد دست از را خود جان رژيم نيروهای ی حمله اثر در است، برده

 . شد سپرده خاک به آبدانان شهر در ژوئن، ماه ١٩ در رسانی،



 دانشگاه به رژيم نيروهای يورش و حمله هنگام به ژوئن، ماه ١۶ روز پيرانشهر، شهر اهل دانشجو، ،ِ    خ ضری شلير - ٢٢
 .شود می سپرده خاک به اش ادهخانو سوی از پيرانشهر، شهر در شلير پيکر .است داده دست از را خود جان تهران،
 و گرفته قرار گلوله هدف مورد لوالگر مسجد مقابل در که تهران دانشگاه تئاتر رشته ليسانس دانشجوی بروايه، يعقوب - ٢٣
 .سپرد جان حکيم لقمان بيمارستان در جون ٢۵ در
 برای حکومت :ژورنال استريت وال گزارش به بنا .رسيد قتل به تهران در خردادماه ٣٠ شنبه ساله، ١٩ پور، علی کاوه - ٢۴
 !است خواسته اش خانواده از گلوله پول دالر ٣٠٠٠ معادل پور علی کاوه جنازه دادن پس
 از ديگر يکی هويت مجرد، ،(سرسبيل) رودکی خيابان ساکن کسبه کفش، و کيف فروشنده ساله، ٢۴ عباسی، سعيد - ٢۵
 جون ٢٠ در .نماييد مشاهده اينجا را وی جان بی پيکر از ويدئويی .است تهران در شنبه روز اعتراضات باختگان جان
 .رسيد قتل به رودکی خيابان در
 در دانشگاه کوی به ها شخصی لباس و اهللا حزب انصار حمله جريان در تهران دانشگاه بهبهانی دانشجوی احترامی، مبينا - ٢۶

 مبينا سوگ در خرداد ٣٠ شنبه بهبهان .داد دست از را خود جان و گرفته قرار شتم و وضرب حمله مورد خرداد ٢۴ شامگاه
 را خود عزيز شدن کشته گناه جانسوز هايی ضجه ميان در ديروز مبينا مادر .نمود ياری را داغدارش خانواده و نشست

 وحدت تحکيم ردفت__________ منبع .شود پايمال اينگونه عزيزش خون نگذارند خواست می مردم از و پرسيد می مسئوالن از
 حمله مورد خرداد ٢۴ شامگاه در دانشگاه کوی به ها شخصی لباس و اهللا حزب انصار حمله جريان در براتی، فاطمه - ٢٧

 و ايشان خانواده به اطالع بدون دانشجويان اين پيکر ميشود گفته .داد ازدست را خود جان و گرفته قرار شتم و وضرب
 وحدت تحکيم دفتر منبع .شدند سپرده خاک به هرانت زهرای بهشت گورستان در مخفيانه
 حمله مورد خرداد ٢۴ شامگاه در دانشگاه کوی به ها شخصی لباس و اهللا حزب انصار حمله جريان در شرفی، کسری - ٢٨

 نهمخفيا و ايشان خانواده به اطالع بدون دانشجو اين پيکر ميشود گفته .داد دست از را خود جان گرفته قرار شتم و وضرب
 وحدت تحکيم دفتر منبع .است شده سپرده خاک به تهران زهرای بهشت گورستان در
 حمله مورد خرداد ٢۴ شامگاه در دانشگاه کوی به ها شخصی لباس و اهللا حزب انصار حمله جريان در شعاعی، کامبيز - ٢٩

 و ايشان خانواده به اطالع دونب دانشجو اين پيکر ميشود گفته .داد دست از را خود جان و گرفته قرار شتم و وضرب
 وحدت تحکيم دفتر منبع .است شده سپرده خاک به تهران زهرای بهشت گورستان در مخفيانه
 حمله مورد خرداد ٢۴ شامگاه در دانشگاه کوی به ها شخصی لباس و اهللا حزب انصار حمله جريان در ايمانی، محسن - ٣٠

 خانواده به اطالع بدون دانشجو اين پيکر ميشود گفته .داد دست از را خود جان بين اين در و گرفته قرار شتم و وضرب
 وحدت تحکيم دفتر منبع .است شده سپرده خاک به تهران زهرای بهشت گورستان در مخفيانه و ايشان
 يختار در مردم به نظامی نيروهای تيراندازی جريان در برومند سرور مادرش اتفاق به که ساله ٣٨ پور رجب فاطمه - ١٠
 دخترم و زن گلوی و کمر به :گويد می پور رجب ابراهيم فاطمه پدر .باخت جان جناح محمدعلی خيابان در خردادماه ٢۵
 شده کشته گلوله اصابت لحظه همان در که است اين پزشکان تشخيص .بودند خون غرق هردو رسيديم وقتی .بودند زده تير
 .اند
 تاريخ در مردم به نظامی نيروهای تيراندازی جريان در پور رجب فاطمه خترشد اتفاق به که ساله ۵٨ برومند سرور - ٣١
 تير دخترم و زن گلوی و کمر به :گويد می پور رجب ابراهيم همسرش .باخت جان جناح محمدعلی خيابان در خردادماه ٢۵
 .اند شده کشته گلوله ابتاص لحظه همان در که است اين پزشکان تشخيص .بودند خون غرق هردو رسيديم وقتی .بودند زده
 ٣٠ شنبه:مرگ زمان و محل (سرسبيل) رودکی خيابان ساکن کسبه کفش، و کيف فروشنده ساله، ٢۴ عباسي سعيد - ٣٢

 رودکی خيابان خرداد،
 روز را وی جسد و رسيد قتل به گلوله ضرب به آزادی ميدان در عاشورا ١١٧ گردان قاتالن توسط او آبادی، نعيم احمد - ٣٣
 .دادند تحويل اش خانواده به خرداد ٣١
 بابل دفن محل باخت، جان خوش خيابان در خردادماه ٣٠ ناصری، نادر - ٣۴
 زهرا بهشت در مدفون باخت، جان آزادی ميدان در خردادماه ٢۵ در ،خسروی مسعود - ٣۵
 زندگی تهران ستارخان منطقه در شا خانواده همراه به وی باخت، جان تهران در ماه خرداد ٣٠ در ،زاده هاشم مسعود - ٣۶

 در دفن اجازه خانواده به اينکه علت به اما باخت جان نظامی نيروهای مستقيم شليك توسط نيز محل همان در و ميکردند
 .شدند( خشکبيجار آباد ولی روستای) گيالن در مادريشان روستای به ايشان انتقال به مجبور خانواده ,ندادند را تهران
 دانشگاه کوی ، خردادماه ٢۵ تهران، دانشگاه عمران رشته دانشجوي نمازی ايمان - ٣٧
 آذربايجان خيابان در خرداد ٣٠ در سر به گلوله اصابت دليل به آارمند ، حسابداري ليسانس ساله ٣٠ طباطبايي رضا سيد - ٣٨
 .شد ردهسپ خاك به ٢۵٩ قطعه در خانواده از گرفتن تعهد از بعد تير ٣ چهارشنبه و باخت جان
 آرده اعالم تصادف را فوت علت اسالمی جمهوری.باخت جان اخير تظاهراتهاي در بود ساله، ٢٢ ، پارام قربانی ساالر - ٣٩
 وی بزرگداشت براي مراسمي ميرداماد در .دارد فروشی لباس مغازه رفاه بانک جنب انقالب ميدان در ايشان پدر.است



 .شد برگزار
 شاهدان اظهارات اساس بر .شد دستگير خيابان در امنيتی نيروهای توسط خرداد ٣٠ روز هراتدرتظا پور طوفان حسين - ۴٠
 به گلوله با سپس.ميشود آويزان بدن از و شكسته آامال دستش آه شكلي به ميزنند دستش به چماق با شدت به ابتدا مزدوران عيني
 است شده ثبت زهرا بهشت ٢٣٣ درقطعه حسين دفن محل .ميرسانند قتل به تظاهرات اين در را جوان اين و آرده شليك سرش

 پرداخت را پولي چنين ما اند گفته مزدوران به و نكرده قبول آنها اما اند خواسته تير پول تومان ميليون ٢۴ پور طوفان خانواده از.
 .آنيد دفن خواستيد خودتون جا هر نميكنيم
 خانواده به مزدور ماموران اما .ميرسد قتل به انقالب ميدان در اي لولهگ توسط خرداد ٣٠ شنبه روز دانشجو، ،سودی تينا - ۴١

 .است مرده طبيعي مرگ با آه بگوئيد بايد بگيريد را جسدش خواهيد مي اگر آه اند گفته سودی
 تاس مجردبوده ميباشدکه نام به فردی لنبان، مسجد محله اخيردراصفهان، حوادث ازجانباختگان يکی اخترزند، حسين - ۴٢

 .است بوده وبرادرانش وخواهران آورخانواده نان حال ودرعين
 به امتحانات در شرکت برای که تهران دانشگاه دکترای مقطع دانشجوی و اهواز چمران دانشگاه استاد ،بروايه جعفر - ۴٣

 قرار گلوله يک اصابت سرمورد ناحيه واز ميکند شرکت بهارستان ميدان تظاهرات در تير ٧ جون، ٢٨ بود رفته تهران
 توسط وی جسد .ميبازد جان بيمارستان به رسيدن از وقبل منتقل تهران ی بيمارستانها از يکی به آن از بعد که ميگيرد
 امنيتی نيروهای حضور در جعفر دفن مراسم .شد وی خانواده وتحويل منتقل اهواز وبه شناسايی وی دوستان از يکی
 .گرفت انجام رژيم
 نيروهای توسط که زد تحصن به دست گوهرشاد مسجد صحن در گروهی با همراه دانشجو،ی ه،شورچ مداح حميد - ۴۴

 جان وارده جراحات شدت دليل به وی آزادی روز در تا گرفت قرار شکنجه تحت بازداشت مدت در او .شد دستگير امنيتی
 تير ١۴ يکشنبه روز او يادبود ممراس است گفتنی.است کرده اعالم مغزی خونريزی را وی مرگ علت قانونی پزشکی.سپرد

 .شد برگزار
 :است نيامده بدست تکميلی اطالعات هنوز که باختگانی جان اسامی

 ساله ٢۴ آذين مهر مريم - ۴۵
 ساله ٣٠ پناه يزدان ميالد - ۴۶
 ساله ٢۶ بشارتی حامد - ۴٧
 ساله ٣۵ سپهر بابک - ۴٨
 اسدی ندا - ۴٩
 تهران تطبيقی رستاندبي از التحصيل فارغ . کويری امير - ۵٠
 هشتی فرزاد - ۵١
 (تاييد نيازمند) طوفانپور، امير - ۵٢
 (تاييد نيازمند) ساله، ١٢ ،محمد - ۵٣
 ١٣ شماره ١۴۶ رديف زهرا بهشت ٢۵۶ قطعه – ساله ٣۴ قلي ميرزا فرزند قشالقی چگينی محرم - ۵۴
 ٢۵ شماره ٣١ رديف زهرا بهشت ٢۵٧ قطعه – ساله ٢۶ غالمرضا فرزند فيضی حسين محمد - ۵۵
 ٣٢ شماره ۴۶ رديف زهرا بهشت ٢۵٧ قطعه – ساله ٢٢ مهدی فرزند رمضانی رامين - ۵۶

  
 

 


