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  از تظاهرات مردم به جان آمده تهرانیگزارش
  

١٣٨٨/٣/٣٠ -ران خبر يآژانس ا     
 

  : ینيك شاهد عي دردناك از یگزارش

 و ضد شورش از قبل یتي امنني انقالب حضور به هم رساندند اما مامورداني در م٤ که کرده بودند، راس ساعت یمردم طبق وعده ا

 داني مني که به ايی هااباني خني اطراف و همچنی هاناباي انقالب، خدانيدر م.  بودنددهيشي از تظاهرات مردم اندیري جلوگی را برایريتداب

 ني از ادهي انقالب به طور کامل پوشداني که دور می و ضد شورش حضور داشتند به طوریتي امنیروهاي نکردي کار مم تا چششد،يختم م

 .  بودشاني هانيماموران و ماش

 که یبه طور. کردندي میري بودند و از هر گونه تجمع جلوگستادهيا.. . با سالح و سپر و ني متر مامورکي متر به کي رو ها هر ادهي پدر

 . دادي با بلند گو به آنان هشدار مسي پلکردند،ي آهسته حرکت می در رفت و آمد خودشان قدریاگر مردم حت

 . ه حكومت بكنند ينجا بود آه مردم عزم جزم آرده بودند تاهر طور شده تظاهرات علي نكته قابل تامل ااما

د و به يرسيون ميليك مي به ی سرآوبگر نظام به راحتیروهايد نيدات شدي مردم شرآت آننده در تظاهرات امروز به رغم تمام تمهتعداد

 . شديده ميت دي جمعی انتهایسخت

 ممي تصمري العاده کث فوقتي جمعني ساعت چهار بود که ایتوانستند تجمع را شكل بدهند اما حوالي نمیتيد امنيل جو شدي ابتدا مردم به دلدر

 .  مواجه شدندسي پلدي حرکت کنند که با مخالفت شدی آزاددانيگرفتند به سمت م

 موج اعتراضات جي جا بود که به تدرني شدند و از ااباني را بستند و مانع ورود مردم به آن خی آزادداني به می منتهابانيخ ,یتي امنی هاروين

 .  بلند شد و اوج گرفتیمردم

 یري آردند و در انجا اندک در گیابان جمالزاده را طيمردم خ.  کردتي هدایگري داباني مردم را به زور به خسي و بعد پلدنديو کش هابتدا

 اي احوال او را از همسرش جویوقت.  سر به شدت مجروح شده بود هي مرد از ناحري پکي,  شدند یرخ داد آه چند تن از هموطنان زخم

 . ”ادي داره از سرش خون مینيبي و االن هم که مدندي به سر شوهرم کوب باتوماب” شدم، او گفت



 دي توحداني را به سمت ماباني و در حال شعار دادن خوستندي به هم پتي جمعی در آنجا تمامیعني.  شدندیرازيابان فرصت شي وارد خمردم

 مامور با باتوم به سر نيا.  رحم قرار گرفتی مامور بکي زن جوان مورد هجوم کي یرازي شیاباني خی در ابتداني حنيدر هم.  کردندیط

 ی خشم و اعتراض و جنگ علنلهي بود که فتنجاي حمله کردند و اسي شده به سمت پلی عصبانني حني و مردم در اديکوبيم زن نيو گردن ا

 . روشن شد

 -لنگيش.  مختلف از جمله باتومی و سالح هاظي غل اشک آوری و با گاز های فوق العاده خشن و وحشی هاروي با نسي جا به بعد پلني ااز

 . وارد عمل شد....  وري زنج-کابل

باال خره ,ت آنجا را بسته بودند ي قفل آردن جمعی برایتي امنیروهايرفتند بسته بود و ني اما به هر سمت آه مکردند،ي از هر سو فرار ممردم

 . ز آنجا رد شوندمردم مجبور شدند گاز اشك آور را تحمل کنند و با زور ا

کردند و هر دسته را در ي و ضرب و شتم مردم را متفرق می اندازري با تني اطراف گاز اشک اور زده شده بود و ماموریابانهاي ختمام

 ..  راحت تر باشدشاني انداختند تا سرکوب مردم برای مري گی کوچه ااي ابانيخ

 گاز ني اهي به ثانهي گاز اشک آور داشتند و ثانی حاوی کوله پشتکيآنها هر کدام , د  شدنداني رحم وارد می بی موتور سوار هااني مني ادر

 . کردندي دفاع پرتاب می سالح و بی مردم بانيها را در م

ابان فرصت ي رو خادهي و مادرش در پرشي بزرگتر با پدر پی پسر جوان هم سن خودم، کمکي صحنه که من خود شاهد آن بودم، کي در

 لحن بد و خشن کي موتور سوار با کي شلوغ و وحشتناک بود، یلي بود که اوضاع خی در همان حالنيا. ول راه رفتن بودند مشغیرازيش

 مرد نيپسر ا. دي مرد کوبري پني ای باتوم محکم به بازوکي و گه،ي ، برو گمشو دیکني می جا چه غلطني گفت، اه مرد را هل داد و بري پنيا

 جوان ني به انيمامور) اهللا اکبر، واقعا دلخراش بود(  لحظهني و در اد،ي مامور کوبني شد و با لگد به شکم اريگ شد با مامور دریرتيکه غ

 نيمادر ا.  شده بودی مثل گوشت قربوناي ی بازري پسرجوان رازدند که بدنش مثل خمني و لگد و کابل اتومحمله کرده ،آنقدر با ضربات با

 که قلبم در حال یو در حال(  لحظهکيمورد حمله با باتوم قرار گرفت و در , کردي میري جلوگنيمامور و از زدن زدي مغيجوان هم که ج

 یعني جلو، اني کردند بیمردم هم جرات نم. زنندي و فرزندش را به قصد کشت دارند مدر پدر و ماني اني که ماموردميد)  بودستادنيا

 ني انجام دهند اتوانستندي که می و مردم تنها کاردادندي می گلوله مردم را فرارکيو شل جلو و با گاز اشک اور اني گذاشتند بی نمنيمامور

. دادندي فحش ناموس مني و گاها به مامورزدندي مادياز اعماق وجودشان فر.  لرزاندیم و زمان را ني که زمی اهللا اکبر، اهللا اکبراديفر: بود

 کي.  کردمی بودم که اصال تصورش را هم نمیچون شاهد صحنه ا.  شده بودخي تنم س بود و مو بهیمنم به قران قسم اشک از چشمانم جار

 نيالبته در ا.  آنان بشتابدیاري کس نبود که به چي و هخواستندي کمک مزدند،ي مغيزدند،جي مادي فرني ماموری چکمه ها و لگد هاريخانواده ز

.  هم مردشد،ي باز داشت شدگان ، هم زن مشاهده مانيدر م. بستندي ها منيو آنها را با دستبد به رکاب ماش.  هم بازداشت شدندیادي عده زانيم

 .......امتيق, امت بود يامروز ق

 گري دی امشب پرشور تر از شبها،ا شهر تهرانيآر
    ١٣٨٨/٣/٣٠ -ران خبر يآژانس ا

ا شهر مردم پرشور تر از هرشب بر پشت بام ها اهللا اآبر ي در آر٢٢٣٠امشب ساعت ,ران خبريا از خبرنگار آژانس یافتيبنا بر خبردر

ده شده يا شهر رسما ديك شد بزنند درآرير داده شده است آه هرآس نزديج حكم تي بسیگاههاين خبر ازامروز صبح به پايبنا بر ا.ند يگويم

ماتوم داده است آه اگر تا يژه التيگان ويسپاه رسما به .  بر قرار آرده است یژه در محله حكومت نظامياست آه سپاه به همراه گارد و

 .  شود یازدوشنبه خود سپاه وارد م, ژه سرآوب نشود يگان ويام مردم تهران توسط يدوشنبه ق

 مردم تهران ني شدگان سرکوب خونی از زخمی تعدادیاسام
 

 راني در این حقوق بشر ودمکراسيفعال



 یادي ها تعداد زیژه لبالس شخصيگانه ويانۀ سپاه پاسداران يورشها وحشيتهران، در اثر   مختلفیمارستانهايده از بيسبنابه گزارشات ر

  .شدند  مختلف تهران منتقلیمارستانهاي به بیمردم تهران جانباختند و صدها زخم

ها مواجه يژه و لباس شخصيگان ويه پاسداران و ن سپايخون اعتراضات گسترده مردم تهران که در مناطق مختلف شروع شده بود با سرکوب

 شکم به باال  هياز ناح  شدند اکثرایا زخمي که جان باختند و یافراد .  م گلوله خود قرار داديک مسقيهدف شل سپاه پاسداران مردم را. شد

مارستان ي ب ن آمار از چندينفر شده است ا  ٣٠منجر به جان باختن حداقل  نين سرکوب خوني ا ر ابزار خود قرار دادنديهدف گلوله ها و سا

  .است گرفته شده

تنها در .  شده استی شهریمارستانها ناچار به استفاده از اتوبوسهايب  انتقال آنها بهیاد بود که اورژانس تهران براي زیها به حديتعداد زخم

 ١٥  یت جسميوضع. شده اند ی قرار گرفته اند بستر که مورد اثابت گلوله و چاقوی زخم٨٥ش از يب) ینيخم(یتختخواب ١٠٠٠مارستان يب

  . شده اندینه و کمر زخميسر،صورت،س هي شده از ناحیافراد زخم.  باشد یم ميار وخينفر از آنها بس

 دان انقالب،پارکي می هستند که در محدودیمنتقل شدند کسان) ینيخم (یتختخواب ١٠٠٠مارستان ي که به بی شدگانی از زخمیتعداد

  . باشندی میجمهوراوستا،

 . دهندیل مي آنها پرونده تشکیکنند و براي میمارستان از آنها عکس برداريب گر حراست داشگاه تهران به محض ورود بهي دیاز طرف

 : باشدیم ريده است به قرار زين روز گذشته مردم تهران که بدست ما رسي شدگان خونی از زخمیتعداد یاسام

 دهيب ديتهران آس  دانشگاهیكيه فك اصابت آرده و در نزديله به ناح ساله ،گلو٢٢ ید طباطبائيسع -١

 دهيب ديستگاه شادمان آسيا ه پا در محدودهي ساله، اصابت گلوله به ناح٣٠ ی آاظمیمصطف -٢

 باتوم به صورت  ساله، خرد شدن دندانها به علت اصابت٣٢ یري جهانگیعل -٣

 اصابت گلوله قرار گرفته وستا مورد ساله ،اصابت گلوله به شكم در پارك ا٢٨ یفي شریمرتض -٤

  شدهی زخمیدان انقالب و آزاديم ني ساله، اصابت گلوله به آتف ب٣٧محمد رضا پور محمد  -٥

  شدهی زخمیابان رودآيخ  ساله ،اصابت گلوله به گردن در٢١ یوسف عبدي -٦

  شدهینواب زخم اباني ساله، اصابت گلوله به شانه درخ١٦ ی بهرامیر عليام -٧

  شدهیمارستان امام زخميب یكي ساله، اصابت گلوله به دست چپ در نزد٣٠ یه سعادتيسم -٨

  شدهیف زخميشر  ساله ،اصابت گلوله به پا سر دانشگاه٤٧ ینلين زيحس -٩

  شدهیآاوه زخم اباني چپ در خی ساله، اصابت گلوله به بازو٢٦ زاده یدا سحريا -١٠

  شدهیانقالب زخم باناي سر به علت اصابت باتوم در خی ساله، شكستگ٤٢ یا محسنيثر -١١

  شدهید زخميابان توحيخ  سر به علت اصابت باتوم دری ساله شكستگ٢٥ ید پور قاضيسع -١٢

  شدهیابان خوش زخميخ  راست دری ساله اصابت گلوله به پهلو٣٧ یل درياسماع -١٣

  شدهیزخم یابان اسكندري ساله اصابت گلوله به پا در خ٤٠ یقه آشفيصد -١٤

 شده  مجروحیابان اسكندري دست در خی ساله شكستگ٣٣ فر یقاسم زمان -١٥

 شده یابان زارع زخمينه در خي ساله اصابت گلوله به قفسه س٣٥ ی رضا شعبانیعل -١٦

 شده یابان آاوه زخمي ساله اصابت گلوله به شكم در خ٢٧ ینيميالهه  -١٧

 یشمال  فك به علت اصابت باتوم در آارگری ساله در رفتگ٤٦ یهما جواد -١٨

 شده یب زخميستگاه قري گلوله به دست در ا ساله اصابت٥٢ یخسرو خاور -١٩

  شدهیزخم یابان جمهوري در خیني بی ساله اصابت باتوم به صورت و شكستگ٣١ یندا معصوم -٢٠



  شدهی زخمیزادآدان يبه م دهي نرسیابان جمالي ساله اصابت گلوله به صورت در خ٢٤ آهنه پوش یعل -٢١

  شدهی زخمیآزاد اباني ساله اصابت گلوله به دست در خ٢٦ یمان داوودينر -٢٢

  شدهیابان انقالب زخميخ  سر دری ساله اصابت باتوم به سر و شكستگ٢٨ یابولفضل جعفر -٢٣

 بيقر اباني ساله اصابت گلوله به پهلو در خ٣٤ ی اآبر همتیعل -٢٤

 .ه اهللا سپاه پاسداران منتقل شده انديمارستان بقيکر جانباختگان به بيپ

 ین المللي گسترده بیواکنشها جماعت تهران که منجر به  در نماز ن مردمي به سرکوب خونیامنه ا خیم عليه رژي فقی ولید ضمنيبعد از تهد

ن يا. کشاند ر شهرستانها را به خاک و خونيدات خود جامه عمل پوشاند و مردم تهران و سايبه تهد ی خامنه ایروز گذشته عل. ديگرد

گرد يد مورد پيتکار بايک جناياو به عنوان .  استیخامنه ا یه علي فقیول,مر  توسط سپاه پاسداران صورت گرفته است که تحت ایتهايجنا

  .ابديان يران پايه مردم ايت عليجنا رد تاي قرار گین الملليب

 تيه بشريت علي صورت گرفت بعنوان جنای خامنه ایران که به دستور علين مردم ايخون ران، سرکوبي در این حقوق بشر ودمکراسيفعال

 . طلبدی دفاع استمداد میه مردم بين علي خونیها  متوقف کردن سرکوبی براین المللير کل سازمان ملل و مراجع بيو از دب. دکنيمحکوم م

 
 یآزاد  از جانباختگان را هی تعدادیاسام

 
 راني در این حقوق بشر ودمکراسيفعال

دن يکش  دفاع و بخاک و خونی به مردم بیو لباس شخصژه يگانه ويانه سپاه پاسداران و يوحش ورشيده از تهران ،يبناب گزارشات رس

 . از آنها شده استیادي زیمردم که منجر به جان باختن تعداد

 صورت ی خامنه ایه علي فقیبدستور ول م گلوله توسط سپاه پاسدارانيک مستقي دفاع تهران که با شلیومغول وار به مردم ب انهيورش وحشي

در   منتقل شدند وی به نقاط نامعلومیاجساد جان باختگان راه آزاد.  شده است  مردمیاديز یختن تعداد منجر به جان با گرفته تا به حال

  . باشندین وزارت اطالعات ميدست مامور

 : باشدیر ميران به قرار زيمردم ا ی از جانباختگان راه آزادی تعدادیاسام

  ساله٢٤ن يم مهر آذيمر -١

  ساله٣٠پناه  زدانيالد يم  -٢

  ساله٢٦ یحامد بشارت -٣

  ساله٣٥بابک سپهر  -٤

 .ران کردنديا  مردمی راه آزادیک گلوله جان خود را فداي با شلیابان آزاديجان باختگان فوق در خ  شود کهیگفته م

 را نسبت ده که همهي دردناک زجۀ مادران داغ دیصحنه ها. کردند  تجمعی قانونی جان باختگان صبح امروز در مقابل پزشکیخانواده ها

ل گرفتن ي بودند و خواستار تحویقانون ی در مقابل پزشک خانواده ها تا ساعتها.برافروخته بود باعث وحشت افراد آنجا شده بود اتين جنايبه ا

  یريگيپ رهد به ادايست و باينجا نيکر آنها اي شد که پیبه مادران و پدارن سوگوار گفته م . آنها نبودی جوابگویزان خود بودند کسيکر عزيپ

 .ستي آنها نیجوابگو ی مراجعه کردند کسیريگي که به ستاد پیوقت. وزارت اطالعات مراجعه کنند

زانشان ي نام عزی کنند که از افشاید مي مختلف تهدیوه هايرا به ش ی جان باختگان را ه آزادین وزارت اطالعات خانواده هايمامور

و بطور .  کنندیده ميداغد  خانوادهیريد به دستگين تهديآنها همچن.ل نخواهند داد ي تحوکر آنها راينصورت پير ايغ  کنند و دریخودار

  .خود را پنهان کنند تي کنند تا آثار جناین خانواده فشار وارد مي ایمضاغف رو

 



…ستي نی در برابر آزادی سديی  ساچمهیگلوها  
 خبرنگار آزاد

دان انقالب تهران اقدام به پرتاب گاز اشک آور به ي اطراف میها اباني بستن خ با١٣٨٨خردادماه ٣٠س عصر شنبهي ضد شورش پلیروهاين

.دان پر از دود استين مي ای تظاهر کنندگان کردند و هم اکنون فضایسو  

ند به ده و کاله بر سر گذاشته بودي پوشی خاکستریها تنه مي که نيیها یجيس ضد شورش، بسيپل: ک خبرنگار که شاهد ماجرا بودم يبه عنوان 

 که ی فرعیها ابانين خي و هم چنیابان آزادي، بلوار کشاورز ،خیدان فردوسي انقالب، میها اباني خيی باتوم و چوب و چماق به صورت دسته

 جهي مقابله با تظاهر کنندگان به نتیج براي بسیرويس و نيکردندد و هزاران پل ی راه داشت بسته و به شدت کنترل می اصلیها ابانين خيبه ا

 ی انتظامیروهاي پر از نی دودیها شهي با شيیها ون. شد یروها اضافه مين نيو هر لحظه بر تعداد ا.ن مناطق مستقر شده بودنديانتخابات در ا

.شد ی افزوده میتي امنیروهايروها هر لحظه بر نين ني بود که با آوردن ایجيو بس  

. کردند ی استفاده ميی  ساچمهیها  گاز اشک آور بوده و از گلوله متفرق کردن معترضان در حال پرتابی ضد شورش برایروهاين

ن گلوله به تظاهر ي ایها بر اثر اثابت ساچمه. شد یمتر م یسانت٧متر و قطر آن  یسانت٣٠ که اندازه هر پوکه به ی مشکلیها  با پوکهيیها گلوله

 سطل یتمام.  برداشته بودندیقيده و جراحات عمينفر صدمه دش از ده يک خبرنگار شاهد بودم بي که من به عنوان يیجا کنندگان تا آن

 از يیها ها تل اباني از خی به راه افتاده بودم، آتش گرفته و در بعضی که از نواب به سمت آزادی فرعیها ابانيابان کارون، و خي خیها زباله

 سرد و گرم مجهز بودند، سنگ ی که به انواع سالح هایجي و بسی لباس شخصیروهايها به طرف ن  پشت بامیاز باال. خته شده بودي ر خاک

لم يف. کردند ی وارده میشمار یها، خسارات ب ني با حمله به اموال مردم و به خصوص ماشی لباس شخصیروهاين. شد یشه پرتاب ميو ش

 ینه کس.  جان آمده بودندمردم با دل. ن مسئله استيک شاهد گرفته شده، گواه بر اي که توسط من به عنوان یشکستن پژو سبز رنگ

 مرگ بر -يین خاک توي دشمن ا- يیخس و خاشاک تو. ميستيدادند ما خس و خاشاک ن یشعار م. اغتشاشگر بود و نه ارازل اوباش

ه خود س بي و پلیتيک پارچه چهره کامال امنيتهران . …ده وي ما رو ندیده، راي هاله ماه رو د-رميگ یتو پس م یدم، راي برادر شه-کتاتوريد

..ع به کدام سو خواهد رفتيست که روند وقايگرفته بود و هنوز مشخص ن  

. دانستند ی نمیروزي بودند اما خشونت را الزمه پیجانيمردم ه. ار باال بودي در تهران بسی انتظامیروهايان تظاهرکنندگان و ني میريدرگ

.زدند یزدند اما نم یدادند، دست م یشعار م  

ن ياعتنا به ا یاما مردم ب.  درباره لغو تظاهرات روز شنبه بودیرسان  بعدازظهر، سرگرم اطالع٢ از ساعت یسالم ای جمهوریمايصدا و س

.اعالم، از ساعت سه در حال رفتن به تظاهرات بودند  

 یها یا خود را به فرع که از آن جی نبود اما به گفته شاهدانيیماير راهپيکه مس یبا وجود… دان حر وين، ميدان امام حسير، ميت دان هفتيم

. .س بوديژه پلي ویها گاني، مملو از   رسانده بودند از صبح زودیآزاد  

 که ممکن بود اجازه داده نشد در يیتا آنجا. ماند یر دست و پا نمي زیکردند، کس یهمه به هم کمک م.  بودیگر ستودنيکدياحساس مردم به 

.ر شودي دستگیک خبرنگار شاهد بودم، کسي که به عنوان یآن حوال  

 ی نتوانست بر ترس خود غلبه کند و در کنار ما افتاد و بر رویماري از تظاهرات کنندگان بود که به علت بیکيتنها مورد دلخراش، 

ب ي در جینه آدرس. ار بوديمارستان شهري به بیم، انتقال وي که کردیتنها کار. کار ساز نبود…  و یتنفس مصنوع.  ما جان دادیها دست

… را بدرود گفتیاطالع به خانواده، زندگ یخبر و ب یحال ب.  همراهش بودیليت و نه موباداش  

 


