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شاه و قيام 15خرداد 

دكتر سيد حميد روحانی 

ارتباط انسان ها اگر بر پايه آراستگی و وارستگی نباشد، طبعاً با ناسازگاری، به درگيری 
و كشمكش ميان توانمندان و ناتوانان كشيده خواهد شد و آن كسانی كه از زور و قدرت 
 افزونی برخوردارن��د با انحصارطلب��ی، تمام خواهی، قانون ش��كنی و تجاوزگری تالش 
می كنند بر ناتوانان، ناداران و مستضعفان چيره شوند و آنان را زير سلطه خود به بردگی، 

بندگی و ذلت و خواری بكشند. 
تاريخ از دوره های گذش��ته تا به امروز ش��اهد كش��مكش های خونين و جانكاه ميان 
زورمداران و فزون خواهان، كه هرگز احس��اس س��يری نمی كنند، با توده های ناتوان و 
محرومی است كه در راه رهايی از چنگ سلطه جويان و ستم پيشگان به جان می كوشند 

و برای گرفتن حق خود از پای نمی نشينند.
در درازای تاريخ نمروديان، فرعونيان، بت پرس��تان جزيره الع��رب، يزيديان، امويان، 
عباسيان و ش��اهان ايران و روم را می بينيم كه در راه سلطه بر توده های ناتوان و محروم 
و به بردگی كشاندن آنان به چه جنايت هايی دس��ت زدند كه روی تاريخ را سياه كردند 
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و به دنبال آن قلدرمآبانی مانند استالين، چرچيل و هيتلر را می بينيم كه برای بلعيدن 
جهان از هيچ جنايتی پروا نكردند و دنيا را به آتش و خون كش��يدند؛ چون می دانستند 
كه جز با خون ريزی، جنگ افروزی و تجاوز نمی توانند سلطه خود را استواری بخشند و 

ملت ها را استثمار كنند.
دست نشاندگان خودفروخته و گماشتگان بی اراده قدرت های جهانی و دولت های استعماری 
نيز با تأس��ی از اربابان قلدرمآب، پايه ه��ای حكومت خود را بر خودكامگی، قانون ش��كنی، 
بيدادگری و خفقان استوار می كردند و اكنون نيز با همين ش��يوه غير انسانی بر ملت های 

ستمديده حكم می رانند و از قانون و قانون مداری و موازين انسانی و اخالقی گريزانند. 
اصوالً قانون مداری و قانون خواهی و پايبندی به قانون از بزرگ ترين نشانه های تمدن، 
فرهنگ و انسانيت است. انس��ان های تكامل يافته و آراس��ته می توانند پايبند به قانون 
باشند، به قانون احترام بگذارند و در مرز قانون حركت كنند. اما جاه طلبان خودپرست 
و مغرور كه ش��هوت مقام آنها را كور و كر و از خوی انس��انی و اخالقی تهی كرده است 
هيچ گاه نمی توانند در مرز قانون حكومت كنند. قانون مداری با مقام پرستی و جاه طلبی 

مغايرت دارد.
رضاخان سوادكوهی معروف به رضا پاالنی از روزی كه طبق سياست استعمار انگليس 
برای آنكه خون ملت ايران را در شيش��ه كند و روحيه آزادی خواهی و آزادانديشی را در 
مردم بخش��كاند، به صحنه آورده ش��د، جز زورگويی، قلدری و خودكامگی انديشه  ای 
نداشت و روش ديگری بلد نبود. از آغاز، پيش از آنكه به س��لطنت برسد با ملت ايران با 
سرنيزه برخورد كرد، مردمی را كه در مجلس شورای ملی در اعتراض به خودكامگی های 
او اجتماع كرده بودند با چماق و سرنيزه مورد ضرب و ش��تم قرار داد، با قانون  شكنی و 
ايجاد رعب و وحشت و خفقان مجلس شورای ملی را بر آن داشت كه به سلطنت او رأی 
دهند. با زور و قلدری مانند دزدهای سر گردنه زمين ها و امالك مردم را به چنگ آورد و 
به نام خود ثبت كرد. با شيوه فاشيستی چادر از سر زنان كشيد و طرح لباس متحدالشكل 
را اجرا كرد. با ديكتاتوری و س��فاكی و به راه انداختن جوی خ��ون به اجتماع كنندگان 
مسجد گوهرشاد تاخت؛ با زير پا گذاشتن قانون، مخالفان خود را يكی پس از ديگری از 

ميان برد و مدرس را به شهادت رسانيد. 
فرزند خلف او محمدرضا نيز با همان شيوه قلدرمآبانه و قانون شكنانه سلطنت خون پايه 
خويش را اس��تواری بخشيد، با دالرهای امريكا و كودتای س��يا به صورت غير قانونی بر 
تاج و تخت دست يافت و با خودكامگی و ايجاد خفقان حكومت غير قانونی خود را تداوم 
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بخشيد، زندان ها را از آزادی خواهان انباشته ساخت، بسياری را در زير شكنجه به قتل 
رسانيد، با كمك سيا و موساد سازمان مخوف به اصطالح اطالعات و امنيت را پديد آورد 
و آرامش و آسايش را از ملت ايران سلب كرد، با نيرنگ بازی و پشت  هم اندازی و برپايی 
حكومت نظامی )عماًل، نه رس��ماً( رفرم امريكايی را به رفراندوم گذاشت و به رغم اينكه 
ملت ايران به آن رأی نداد ادعا كرد كه بيش از پنج ميليون نفر به آن رأی مثبت داده اند! 
قانون اصالحات ارضی را در دوران فترت و تعطيلی مجلس��ين در هيئت دولت كه حق 
قانون گذاری ندارد به تصويب رس��انيد و به ش��كل فورماليته و نمايشی به اجرا درآورد. 
نمايندگان مجلس سنا و شورای ملی را طبق ليست سفارت خانه های امريكا و انگليس و 
مأموران ساواك نصب می كرد و به نام نمايندگان ملت بر كرسی پارلمان می نشاند و حق 
انتخاب را از ملت ايران سلب كرد. حوزه علميه قم و مدرسه فيضيه را به توپ بست تا علما 
و روحانيان را از حق گويی و اعتراض به قانون ش��كنی ها باز بدارد. مرجع تقليد شيعيان 
حضرت امام خمينی)س��الم اهلل  عليه( را بر خالف اصل متمم قانون اساس��ی به زندان و 
تبعيد كشانيد و مردم آزادی خواهی را كه به حمايت از مرجع تقليد خويش به  پا خاسته 
بودند با توپ و تانك و مسلس��ل مورد حمله قرار داد و صدها نفر را شهيد و مجروح كرد 
و شمار زيادی را نيز بر خالف قانون به زندان گسيل داشت و در كشور حكومت نظامی 

اعالم كرد. 
شاه از قيام كنندگان و حماس��ه آفرينان 15خرداد 42 درد و س��وزی بهبودنيافتنی و 
كينه ای عفونی در دل داش��ت زيرا كه ملت ايران با آن قيام مقدس ناقوس مرگ او را به 
صدا درآوردند. از اين رو شاه تا روز مرگ خود از قيام 15خرداد و نام آن هراس داشت و 

بيمناك بود. 
قيام 15خرداد تاج و تخت او را به لرزه درآورد و او را تا مرز سقوط كشانيد.

قيام 15خرداد پوچی و بی اعتباری »انقالب سفيد« او را برمال كرد و به دنيا نشان داد كه 
ترفندها و توطئه های او زير پوشش »اصالحات« و »انقالب« نتوانسته است ملت ايران 

را بفريبد و حنای او رنگی نداشته است.
قيام 15خرداد شكس��ت دكترين جان اف كندی، رئيس جمهور وقت امريكا را كه زير 

عنوان »رفرم« در دست اجرا بود، به نمايش گذاشت.
قيام 15خرداد اعالم جنگ ملت ايران ضد مثلث شوم شاه- امريكا و رژيم صهيونيستی بود.

قيام 15خرداد توطئه اسالم ستيزی شاه را نقش بر آب كرد و طلوع اسالم ناب محمدی 
را نويد داد.
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قيام 15خرداد نقطه عطفی در تاريخ مبارزات ملت ايران بود و به مبارزه پارلمانتاريستی 
پايان داد و راه مقاومت و ايستادگی تا آخرين نفر و تا آخرين نفس را هموار كرد. 

قيام 15خرداد بيراهه سازش، كرنش، بند و بست و بده بستان را مسدود ساخت و شعار 
زندگی ساز و عزت بخش هيهات منا الذله را زنده كرد. 

قيام 15خرداد پايه و شالوده انقالب اسالمی در سال 57 را بنياد نهاد.
شاه از قيام 15خرداد سخت هراس داشت، چون می دانست كه خون شهدای 15خرداد 
می جوشد و سرانجام او را در كام خود فرو می برد و كاخ او را در هم می ريزيد. از اين رو شاه 
از قيام كنندگان آن روز تاريخی سخت خشمگين بود و برای نابودی آنان از هيچ جنايتی 
پروا نداشت. اعدام، تبعيد، زندان، شكنجه و بازداشت درازمدت بی گناهان و برپايی دادگاه 
فرمايشی و غير قانونی از جفا و جنايت بی شمار شاه در حق حماسه آفرينان 15خرداد بود. 
دالورمردانی چون طيب حاج رضايی و حاج اسماعيل رضايی را بدون اثبات بزه به جوخه 
آتش سپرد؛ شماری از دستگيرشدگان و بازداشت شدگان 15خرداد را به زندان در مناطق 

بد آب و هوا محكوم كرد و بسياری را از حقوق اوليه انسانی محروم ساخت.
گفتن ندارد كه پهلوی اول و دوم همانند ديكتاتوره��ای جهان از قانون گريزان بودند 
و پايه های قدرت و سلطنت خود را چنان كه پيش تر اشاره ش��د بر قانون شكنی و تكيه 
بر سرنيزه استوار س��اخته بودند و اگر قوانين و مقررات اسالمی، انس��انی و بين المللی 
را زير پا نمی گذاش��تند هرگز و هيچ گاه نمی توانس��تند به قدرت دست يابند و بر تخت 
سلطنت بنشينند، ليكن قانون شكنی های شاه در 15خرداد 42 افزون بر خوی و خصلت 
غير انس��انی و قانون گريزی دودمان پهلوی، نشانی آش��كار از اوج كينه توزی و روحيه 
انتقام جويی ش��اه از قيام كنندگان 15خرداد دارد كه او را تا مرز سقوط كشاندند. از اين 
روی  می بينيم كه رفتار رژيم شاه با بازداشت ش��دگان 15خرداد، دوران سياه و تاريك 

جنگل نشينی و بيابان گردی و قرون وسطا را به ياد می آورد. 

سندی زنده بر کينه ورزی و قانون شکنی های شاه 
س��ندی كه در پی می آيد نش��ان از اين واقعيت دارد كه ش��اه در برابر قيام حماس��ی 
15خرداد ت��ا آن پايه خ��ود را باخته و وحش��ت كرده ب��ود كه حتی از ظاهرس��ازی و 
فريب كاری كه در دوران س��لطنت خود به كار گرفته بود دست كش��يد و با شيوه عصر 
حجری و قرون وسطايی به رويارويی با ملت ايران برخاست. اين سند يك نمونه از رفتار 
قانون شكنانه و جنايت رژيم شاه با مخالفان و مبارزان آن روز است؛ اين سند درباره يكی 
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از بازداشت شدگان قيام 15خرداد به  نام حاج علی نوری )آل نوری( است. ساواك در اين 
سند پس از پنج ماه از بازداشت نامبرده رسماً اذعان كرده است: 

... در مورد اعمال و رفتار نامبرده باال در روز 15خرداد اطالعات مستدل 
و قاضی پسند به اين ساواك نرسيده است... 
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هفت ماه بعد رئيس شهربانی وقت كل كشور سپهبد نصيری در گزارش خود به ساواك 
اعالم كرده است: 

... از فعاليت نامبرده باال در وقايع 15خرداد سال جاری سابقه و مدركی 
به دست نيامده است... 
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با وجود اين می بينيم كه نامبرده پس از گذراندن سه سال آزگار در زندان همراه با چند 
تن ديگر به دادگاه فرمايشی كشيده می شود و به اعدام محكوم می گردد كه عمق خوی 
درندگی، كينه توزی و حكومت غير انسانی شاه را به نمايش می گذارد. حكم دادستانی 

عليه نامبرده و همراهان او چنين به ساواك ابالغ شده است: 
ستاد بزرگ ارتشتاران

از دادرسی نيروهای مسلح شاهنشاهی
دائره دادستانی

شماره 13/8910
رياست سازمان اطالعات و امنيت كشور

درباره غير نظاميان:
1. حاجی علی فرزند حسين شهرت: آل نوری 

2. محمدحسن فرزند ابوطالب شهرت: ترابی
3. رمضان فرزند علی شهرت: سودائی
4. حسن فرزند علی شهرت: سودائی

متهمين به ايجاد بلوا و آشوب و تحريك مردم به جنگ و قتال
بازگشت به: 316/14296- 46/2/2

نامبردگان به اتهامات فوق الذكر تحت تعقيب قرار گرفته و به موجب 
رأی صادره از دادگاه تجديدنظر شماره 1 اداره دادرسی نيروهای مسلح 
شاهنش��اهی رديف يكم به اع��دام و تأديه مبل��غ 125502467 ريال 
خس��ارت به صندوق دولت محكوميت حاصل نموده است كه مراتب از 
لحاظ فرجام خواهی مشاراليه از شرف عرض پيشگاه شاهنشاه آريامهر 
گذشته و مقرر فرموده اند از لحاظ جزای نقدی حكم اجرا و از لحاظ اعدام 
تا دستور ثانوی اجرا نشود و رديف های دوم الی چهارم از اتهام انتسابی 

برائت حاصل نموده و حكم صادره به قطعيت نيز رسيده است.
رئيس اداره دادرسی نيروهای مسلح شاهنشاهی سپهبد خوشنويسان
سرلشگر عميدی
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اينكه شاه دستور اجرای حكم اعدام حاج علی نوری را نداده است نه برای اين است كه 
رحم و مروتی داشته و از انسانيت بويی برده بوده است، بلكه اوالً از»محبوبيت فراوان« 
نامبرده در ميان ميدان )بنا به اعتراف ساواك در سند بعدی(، آگاهی داشته و از واكنش 
ميدانی ها انديشناك بوده است. ثانياً اعدام ش��خصی كه كوچك ترين سند و مدركی بر 
دست داشتن او در قيام 15خرداد و به اصطالح طاغوتی »ايجاد آشوب و بلوا« به دست 
نيامده اس��ت و حكم اعدام او نيز فرمايشی و حس��ب االمری صادر شده است بی ترديد 
برای رژيم شاه ارزان تمام نمی شد و چه بس��ا روزی به عنوان سند جرمی عليه خود او و 
گوش به فرمانانی كه آن حكم غير قانونی را صادر كردند، ب��ه كار می آمد. چنان كه در 
سال 1340 وقتی كه علی امينی )وابسته به سازمان سيا( به نخست وزيری رسيد، طبق 
سياست امريكا، برای فريب ملت ايران پرونده خالفكاری ها و قانون شكنی  های شماری 

از صاحب منصبان ارتش را بيرون كشيد و آنان را دادگاهی كرد. 
درباره س��ه تن ديگر از متهمين )از هم پرونده های حاج علی نوری( حكم برائت صادر 
ش��ده اس��ت. اين جوانمردان پس از آن كه به مدت سه سال از عمرش��ان را در زندان 
گذراندند به اصطالح تبرئه و آزاد شدند. اين نيز نمونه ديگری از اين واقعيت است كه رژيم 
شاه رژيمی خودكامه، استبدادی و ضد مردمی بوده و برای حقوق مردم هيچ گونه ارزشی 
را باور نداشته است؛ انسان های بی گناهی را س��اليانی بدون هيچ گونه گناهی و جرمی 
زندانی می كرده و به محاكمه می كشانده و س��رانجام كه جوانی شان در سياه چال های 

زندان تباه شده اعالم می كرده است كه از هر اتهامی تبرئه شده اند!! 
از سرنوشت و عاقبت كار حاج علی نوری آگاهی درستی در دست نيست. در گزارشی 
درباره نامبرده به دست می آيد كه به دنبال »اعطای عفو ملوكانه« محكوميت او از اعدام 
به 15سال حبس با كار، تخفيف يافته است. سندهای موجود نشان می دهد كه نامبرده تا 
سال 1348 هنوز در زندان به سر می برده و مقامات نظامی و نوكران گوش به فرمان شاه 
از خانواده و همراهان و دلبستگان و وابستگان او با بهانه های گوناگون اخاذی می كرده اند. 

گزارش های محرمانه درباره حاج علی نوری را پی می گيريم: 
موضوع: فعاليت جهت استخالص حاج علی ال نوری معروف به نوری 

بارفروش ميدان 
طبق اطالع واصله شب جمعه 47/4/6 در يك جلسه خانوادگی فرزند 
يكی از بارفروش های تهران اظهار داشته است از روزی كه طيب را اعدام 
كرده اند هنوز 15 نفر در زندان باقی مانده اند ولی ميدانی ها يك نفر وكيل 
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ماهر گرفته اند و ماهيانه مبلغ 8000 تومان از ميدان جمع آوری و برايش 
می فرستند و او يكی يكی آنها را آزاد می نمايد چند روز قبل تاريخ دقيق 

يادم نمی آيد دو نفر از آنها را آزاد كرده است. 
سپس نامبرده افزود حاج علی نوری را نمی شود آزاد كرد بدان جهت 
حاج رضا غالمپور معتمد ميدان بارفروش ها برای استخالص وی از زندان 
با سرهنگ اسدی مذاكره و سرهنگ اسدی به وی گفته اگر تا آخر اين 
ماه مبلغ يك ميليون تومان پول حاض��ر نمايد او پرونده حاج نوری را از 
بين برده و او را آزاد خواهد كرد چون حاج علی نوری محبوبيت فراوانی 
در ميدان دارد بدان جهت اين پيشنهاد مورد قبول واقع و حاج غالمپور 
طی اعالميه ای به تمام بارفروش ها ابالغ می كن��د كه مبلغی پول برای 
مس��اعدت به بينوايان الزم اس��ت در ضمن برای آنكه مردم پول كمی 
ندهند چند نفر نيز گمارده تا در موقع كمك مشروح جريان را تعريف و 

پول بيشتری اخذ نمايند. 
در ضمن 4 عدد صندوق )2 تا در ميدان شوش( و )2 تا در خود ميدان 

بزرگ( گذاشته و برای صندوق ها نيز مسئوالنی تعيين شده است. 
حاج رضا غالمپور در اعالميه، محل صندوق ها را نوش��ته و تعدادی از 
اعالميه ها را به ديوارهای ميدان الصاق نموده است. در ضمن برای تمام 
بارفروش های شهرستان ها نيز اعالميه فرس��تاده شده و بارفروش های 
شهرستان های اصفهان مبلغ 18000 تومان، ش��يراز 12000 تومان، 
بندر بوشهر 10000 تومان ارسال و بارفروش های اصفهان قول مساعدت 
بيش��تری داده اند. خود حاج رضا غالمپور 2000 تومان و خانواده حاج 

علی نوری گفته اند ما خودمان 100000 تومان می دهيم.
مالحظات. جه��ت اطالع و تحقي��ق پيرامون صحت و س��قم موضوع 
و تعيين مش��خصات كامل حاج رضا غالمپ��ور همچنين محل خدمت 

سرهنگ اسدی مورد بحث و اعالم نتيجه
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روشن نيست كه آزادی او در اين مقطع پايان يافته و توانسته است از زندان آزاد شود 
يا به بهانه ای در زندان مانده است! و اين ظلم و بيدادگری درباره انسان بی گناهی است 
كه به اعتراف مقامات مربوطه هيچ سند جرمی از او در دست نداشته اند. اكنون می توان 
دريافت با كسانی كه رسماً به مبارزه با رژيم شاه برمی خاستند چه رفتاری می شد و چه 

جناياتی صورت می گرفت. 

لوح افتخار
در پايان بايس��ته اس��ت به عنوان حق شناس��ی، از دستگيرشدگان و ش��هيدان قيام 
15خرداد يادی كنيم و در برابر فداكاری ها، از جان گذش��تگی ها و حماسه آفرينی های 
آن عزيزان س��ر تعظيم فرود آوري��م. هر چند نام های بس��ياری از دستگيرش��دگان و 
شهيدان آن روز خونين در دس��ترس قرار ندارد و به راستی كه سربازان گمنام حضرت 
وليعصر)عج( می باشند. از ميان هزاران تن از دستگيرشدگان و كشته شدگان 15خرداد 
نام های شماری از آن حماسه آفرينان در پرونده های محرمانه به دست آمده است كه ما 
اكنون به انتشار آن دست می زنيم و اميدواريم كه با كمك مردم وفادار و فداكار ايران و 
خانواده های عزيز بازداشت شدگان و شهيدان 15خرداد بتوانيم به زودی ليست كاملی 
از آن بزرگواران و قهرمانان را منتشر كنيم و نامشان را همانند راهشان جاويدان سازيم. 

به اميد آن روز... 
نكته در خور توجه اينكه رژيم شاه روی حقد و كينه ای كه از قيام كنندگان 15خرداد 
داشته همه دستگيرشدگان چه مرد و چه زن را به تخريب و دزدی و غارت متهم كرده 
است و حتی شخص شاه در سخنرانی 17خرداد 42 كشته شدگان و زخمی های آن قيام 
را متهم كرد كه نف��ری 25 قران گرفته بودند تا در خيابان ها برون��د و بگويند »زنده  باد 
خمينی«.1 در ميان دستگيرشدگان قيام 15خرداد نام های تنی چند از زنان فداكاری 
قرار دارد كه به ياری امام برخاسته بودند؛ چنان كه در ميان ليست معدودی از شهدای 
15خرداد كه به دس��ت آمده نيز نام های زيادی از زنان قهرمان پ��رور و دختران دليری 
آمده است كه در راه دفاع از اسالم و حسين زمان به خاك و خون تپيدند و شربت شهادت 
نوشيدند. روحشان شاد و راهشان پر رهرو باد. اكنون نام های شماری از دستگيرشدگان 
15خرداد كه از بايگانی ساواك به دست آمده است در پی می آيد.2 ساواك در مقدمه اين 

1. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، دفتر اول، چاپ 19، ص589. 
2. به نظر می رسد در برخی موارد اش��تباهات يا ابهاماتی در اسامی دستگيرشدگان يا در آدرس های آنان وجود 

داشته باشد اما از آنجا كه به دستگيرشدگان دسترسی نبود امكان اصالح موارد مذكور وجود ندارد. 
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ليست چنين آورده است: 
موضوع: دستگيرشدگان وقايع خرداد ماه 1342

محترماً بعرض می رساند.
بطوريكه استحضار دارند در جريان وقايع اخير خردادماه 1342 قبل از 
اعالم فرمانداری نظامی تعداد 352 نفر كه در تظاهرات و اخالل در نظم 
عمومی شركت داشتند بوسيله مأمورين انتظامی دستگير و به ساواك 
اعزام و به اتهام اقدام بر ضد امنيت داخلی مملكت با صدور قرار بازپرس 
نظام��ی در زندان های موقت ش��هربانی كل كش��ور، قزل قلعه، پادگان 

عشرت آباد، پادگان بيسيم بازداشت گرديدند. 
اينك نتيجه اقدامات معموله درباره زندانيان م��ورد بحث را از جهت 

استحضار معروض می دارد.
1. در بدو دستگيری چون تعدادی از افراد دستگيرشده سنشان بين 
14 و 17 سال بود لذا كميس��يونی از نمايندگان ساواك، اداره اطالعات 
ش��هربانی كل كش��ور و زندان موقت شهربانی تش��كيل گرديد و طبق 
صورت جلسه متشكله 50 نفر آنان كه سنشان بحد قانونی نرسيده بود با 

اخذ تعهد از زندان آزاد گرديدند. 
2. از بقيه افراد زندانی تا اين تاريخ بازجوئی های الزمه بعمل آمده است. 
اينك بمنظور تعيين تكليف متهمين مورد نظر ذيال پيشنهاد می گردد. 
الف. افرادی كه فاقد س��ابقه قبلی بوده و ضمن بازجوئی اظهاراتشان 
مقرون به حقيقت بوده و بازجويان مربوطه نيز نظرشان دال بر بيگناهی 
آنان باش��د با اخذ تعهدی مبنی بر اينكه در آتيه مبادرت به اعمالی كه 
برخالف مصالح عاليه باشد ننمايند نسبت به آزادی آنان اقدام مقتضی 

معمول گردد. 
ب. در مورد بقيه افرادی كه سوابق قبلی داشته فعاًل در بازداشت بمانند 
و نسبت به تكميل پرونده آنان اقدام چنانچه مقصر تشخيص داده شدند 
پرونده آنان جهت هر گونه اقدام قانونی به دادستانی ارتش احاله گردد و 

در غير اين صورت اقدامات الزم در مورد آزادی آنان بعمل آيد.
عليهذا مراتب از جهت اس��تحضار معروض صدور هر گونه دس��توری 

منوط به اوامر عالی است... 
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آدرس منزل

مرتضی 1
325شهبابی قريب

تخريب و 
بلوا 15خرداد11640 ريالشكستن

10/5 صبح 
پارك شهر15خرداد

خيابان بهار كوچه 
ششتری فرج كوچه 
افشين تلفن75079

عباسعلی 2
32كالنی

تخريب و 
بلوا 15خرداد4500 ريالشكستن

8 صبح 
15خرداد

پمپ 
بنزين ژاله

خيابان دلگشا 
كوچه شاطر ملی منزل 

ماشاءاهلل مكالنی

321حسن رابع زاده3
تخريب و 
بلوا 15خرداد22000 ريالشكستن

11 صبح 
15خرداد

سيزده 
ميدان

سبزه ميدان 
ساختمان بانك 

تهرات]؟[ منطقه 2 
تلفن23030

نجات اهلل 4
116ساسوئی

تخريب و 
بلوا 15خرداد14600ريالشكستن

صبح 
15خرداد

خيابان 
خيام

خيابان جامی ما 
بين خيابان كسری و 
پاريس شماره 122

104عباس عميد5
تخريب و 
بلوا 15خرداد7960 ريالشكستن

9/5 صبح 
15خرداد

جلو وزارت 
كشور

خيابان جمشيدآباد 
كوچه غربی منزل 

سرهنگ عميد شماره 
20

246حسين محبی6
تخريب و 
بلوا 15خرداد4050 ريالشكستن

9/5 صبح 
15خرداد

اداره راديو 
و انتشارات

خيابان ايرج 
تهرانپارس كوچه 

خيابان سرمدكاشی 10

99علی رازی7
تخريب و 
بلوا 15خرداد25500 ريالشكستن

 4/5
بعدازظهر 
15خرداد

خيابان 
شاهرضا

بريانك كوچه 
خان احمدی كوچه 

فرعی 28

318عباس تهرانی8
تخريب و 
بلوا 15خرداد9300 ريالشكستن

10/5 صبح 
15خرداد

ميدان 
ارك

خيابان درويش 
شميران كوچه يخچال 

جنب بيمارستان 
هدايت شماره 20

محمدتقی 9
255قدسی

تخريب و 
بلوا 15خرداد7160 ريالشكستن

10 صبح 
15خرداد

ميدان 
سپه

خيابان زعفرانيه 
خيابان بان پيراسته 

كاشی 31و 33

235محمد كاظمی10
تخريب و 
بلوا 15خرداد22000 ريالشكستن

 3
بعدازظهر 
15خرداد

سی متری
خيابان مولوی 

روبروی خانی آباد گاراژ 
غالمعلی مهرزاد

ميراسماعيل 11
41ساعی

تخريب و 
بلوا 15خرداد13574 ريالشكستن

11 صبح 
15خرداد

سبزه  
ميدان

خيابان شهر غراء 
بلوك 19 پالك 32
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12
سهند 

عبدالحسين 
فاطمی

3
تخريب و 
بلوا 15خرداد15400 ريالشكستن

11 صبح 
15خرداد

وزارت 
بهداری

خيابان شميران 
انديشه 4 منزل فاطمی

عزت اله 13
216يموتی

تخريب و 
بلوا 15خرداد2900 ريالشكستن

10 صبح 
15خرداد

ميدان 
ارك

خيابان شميران 
خيابان  شماره 79

اسفنديار 14
345جليل مژدهی

تخريب و 
بلوا 15خرداد3600 ريالشكستن

9/5 صبح 
15خرداد

ميدان 
ارك

خيابان روزولت 
كوچه هدايت شماره 5

272علی محيط15
تخريب و 
بلوا 15خرداد5952 ريالشكستن

10/5 صبح 
15خرداد

ميدان 
ارك

تهران نو 10 متری 
بانك كاشی 27

محمد 16
326سلطانی

تخريب و 
بلوا 15خرداد4075 ريالشكستن

11 صبح 
15خرداد

ميدان 
ارك

تهران نو خيابان 
حافظ شماره 19

محمد 17
79صداقتی

تخريب و 
بلوا 15خرداد12380 ريالشكستن

11 صبح 
15خرداد

مقابل 
وزارت 

دادگستری

نارمك قطعه 12 
پالك 84

محمدعلی 18
172غروی

تخريب و 
بلوا 15خرداد10200 ريالشكستن

10/5 صبح 
15خرداد

ميدان 
ارك

خيابان پهلوی 
كوچه مستوفی كوچه 

راستی شماره 10

پاشا قراچه 19
84اولو

تخريب و 
بلوا 15خرداد55440 ريالشكستن

12 ظهر 
15خرداد

خيابان 
ناصر 
خسرو

خيابان ايزنهاور 
كوچه مهرداد تلفن 

66838

علی حقيقت 20
155كاشانی

تخريب و 
بلوا 15خرداد2395 ريالشكستن

9/5 صبح 
15خرداد

ميدان 
ارك

تهرانپارس كوچه 
مينو كوچه ايزدی 

منزل شايسته

احمد صمدی 21
92كاشانی

تخريب و 
بلوا 15خرداد20000 ريالشكستن

12 صبح 
15خرداد

سه راه 
سيروس

خيابان شوش كوچه 
حجتی تير دوقلو 

كوچه جهانبخت 94

161محمد پورداد22
تخريب و 
بلوا 15خرداد10248 ريالشكستن

9/5 صبح 
15خرداد

ميدان 
ارك

خيابان شاهپور 
مسجد قندی كاشی 

136

داود 23
38ذوالفقاری

تخريب و 
بلوا 15خرداد18480 ريالشكستن

11 صبح 
15خرداد

ميدان 
ارك

خيابان سيلو 
چهارصد دستگاه خانه  

شماره 10

24
حسين 
كربالئی 
حسينی

365
تخريب و 
بلوا 15خرداد2750 ريالشكستن

11 صبح 
15خرداد

ميدان 
ارك

كالنتری 11 
حشمت الدوله كوچه 
نانش منزل حسينی

363اكبر سنائی25
تخريب و 
بلوا 15خرداد1126 ريالشكستن

9/5 صبح 
15خرداد

ميدان 
ارك

تهران پارس خيابان 
مهر شماره 1951



از تاريخ
424

دوره سوم   سال چهاردهم   شماره  51    بهار 96

حسين 26
346حسينی عنبر

تخريب و 
بلوا 15خرداد9000 ريالشكستن

11 صبح 
15خرداد

ميدان 
ارك

ميدان شاهپور 
كوچه مسجد حاج 
حسن شماره 11

محمد بايگان 27
327حريری

تخريب و 
بلوا 15خرداد6440 ريالشكستن

10 صبح 
قزل قلعه كوچه آذر اداره راديو15خرداد

شماره5

عباس پور 28
24كاظمی

تخريب و 
بلوا 15خرداد17356 ريالشكستن

11 صبح 
15خرداد

سبزه 
ميدان

اميريه كوچه تاج 
كاشی 17

رمضان شهری 29
66تهرانی

تخريب و 
بلوا 15خرداد15490 ريالشكستن

11 صبح 
15خرداد

چهارراه 
مخبرالدوله

خيابان شميران 
شهناز چهارم شماره 

21

154جواد راستكار30
تخريب و 
بلوا 15خرداد8200 ريالشكستن

11 صبح 
15خرداد

سه راه 
سيروس

تهرانپارس خيابان 
زرين چهارراه زرين 
مرغداری صادق زاده

عباس 31
11معنوی زاده

سوخته 
بلوا 15خرداد60000 ريالشده

 2
بعدازظهر 
15خرداد

ناصرخسرو
خيابان ری بازار 
نايب السلطنه كوچه 
حمام حاج ميرزا 

كاشی 14

بانك بازرگانی 32
253ايران

تخريب و 
بلوا 15خرداد17528 ريالشكستن

10 صبح 
15خرداد

خيابان 
بوذرجمهری

ميدان سپه

138مهدی زند33
تخريب و 
بلوا 15خرداد2500 ريالشكستن

11 صبح 
15خرداد

ميدان 
ارك

خيابان شميران 
چاله هوز كوچه آذر 

شماره 46

147امير ديوساالر34
تخريب و 
بلوا 15خرداد5640 ريالشكستن

11 صبح 
15خرداد

خيابان 
شوش

تهران نو بانك 
صادرات 15 متری 

منزل رجب ؟

280علی سلطانی35
تخريب و 
بلوا 15خرداد9320 ريالشكستن

10 صبح 
15خرداد

ميدان 
ارك

كوچه قصرالدشت 
كوچه نجف

حسن معنوی 36
12تهرانی

تخريب و 
بلوا 15خرداد15360 ريالشكستن

12 صبح 
15خرداد

بازار 
نايب السلطنه

خيابان ری كوچه 
نجارباشی تلفن 

55974

مهدی مجرد 37
301تاكستانی

تخريب و 
بلوا 15خرداد4000 ريالشكستن

11 صبح 
15خرداد

ميدان 
ارك

سه راه ضرابخانه 
استخر تهران منزل 

تاكستانی

142محمد نصيری38
تخريب و 
بلوا 15خرداد9600 ريالشكستن

 2
بعدازظهر 
15خرداد

شاهرضا 
مقابل 
دانشگاه

خواجه نصير طوسی 
دكتر بصيری 20
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محسن 39
273منصوری

تخريب و 
بلوا 15خرداد2150 ريالشكستن

10/5 صبح 
15خرداد

ميدان 
ارك

شميران جاده قديم 
دانشكده پليس منزل 

منصور

78جعفر ماكوچی40
تخريب و 
بلوا 15خرداد13180 ريالشكستن

9 صبح 
15خرداد

سبزه 
ميدان

خيابان سينا كوچه 
شهبازی شماره 51

200عطاءاهلل جاويد41
تخريب و 
بلوا 15خرداد14000 ريالشكستن

 2
بعدازظهر 
15خرداد

خيابان 
شاهرضا

تهرانپارس خيابان 
گشتاسب ؟

20محمد سامعی42
تخريب و 
بلوا 15خرداد13000 ريالشكستن

 2
بعدازظهر 
15خرداد

سرچشمه
خيابان نظاميه 

كوچه نظاميه پالك 
56

43
مهندس 
حسن 

اسكندری
133

تخريب و 
بلوا 15خرداد20000 ريالشكستن

12 ظهر 
حسن آباد15خرداد

خيابان عالءكوچه 
عالء شماره 17

سيد علينقی 44
285محی

تخريب و 
بلوا 15خرداد7800 ريالشكستن

11 صبح 
15خرداد

خيابان 
امل

خيابان امل كوچه 
دقت كوچه سائی 

شماره 25

دكتر مرتضی 45
83سردار

تخريب و 
بلوا 15خرداد9000 ريالشكستن

10/5 صبح 
15خرداد

جلو وزارت 
بهداری

پامنار كوچه 
صديق الدوله پالك 8

374سفارت فرانسه46
تخريب و 
بلوا 15خردادنداردشكستن

10/5 صبح 
15خرداد

جلو وزارت 
دادگستری

ادرس سفارت 
فرانسه

محرم 47
183گلستانی

تخريب و 
بلوا 15خرداد14500 ريالشكستن

11 صبح 
15خرداد

بوذر 
جمهری

ميدان فوزيه خيابان 
شهرستانی چهار 

مسعوديه

209احمد يوسفی48
تخريب و 
بلوا 15خرداد6136 ريالشكستن

10 صبح 
15خرداد

سبزه 
ميدان

خيابان آذربايجان 
كوچه ستاره كوچه 

برهانی

اسداهلل 49
210نورصالحی

تخريب و 
سوزاندن 

ماشين
بلوا 15خرداد47500 ريال

12 ظهر 
ناصرخسرو15خرداد

خيابان شكوفه 
شهباز كوچه حمام 

زمانی پالك 2

121محمود سرور50
تخريب و 
سوزاندن 

ماشين
بلوا 15خرداد9000 ريال

6 بعدازظهر 
شهباز15خرداد

خيابان مولوی 
جنب بازارچه نو پالك 

823

347ناصر كاتوزيان51
تخريب و 
سوزاندن 

ماشين
بلوا 15خرداد7832 ريال

11 صبح 
15خرداد

خيابان 
شاهپور

خيابان شاهپور 
كوچه حق شناس منزل 

شخصی
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87كاظم نمازی52
تخريب و 
سوزاندن 

ماشين
بلوا 15خرداد6200 ريال

11 صبح 
شهباز15خرداد

تهران نو خيابان 
وحيديه ايستگاه 
درختی كوچه]؟[

نصرت اله 53
165كاظمی

آتش سوزی 
بلوا 15خردادنداردكاميون

 8
بعدازظهر 
16خرداد

چهار 
فرسنگی 
تهران 

شريف آباد

سه راه ژاله كوچه 
قائم كاشی 17

عطاءاهلل 54
433كاظمی

تخريب و 
بلوا 15خردادنداردشكستن

11 صبح 
15خرداد

سبزه 
ميدان

حشمت الدوله 
غربی شماره 55 تلفن 

25535

106فرج اله ليبی55
سوخت 
بلوا 15خردادندارداتومبيل

11 صبح 
بازار15خرداد

هزارتختخوابی 
كوچه حميد شماره 

14

388علی آذری56
تخريب و 
بلوا 15خردادنداردآتش سوزی

11 صبح 
مولوی15خرداد

ميدان شوش 
خيابان صدراالشراف 

چهارراه در]؟[

حسين 57
419رعايائی

تخريب و 
بلوا 15خردادنداردآتش سوزی

11/5 صبح 
تهران نو كوچه حسن آباد15خرداد

فرح آباد

محمدحسين 58
بلوا 15خردادنداردتخريب400قاطعی

 4
بعدازظهر 
15خرداد

ارك
سه راه زندان 

خيابان خواجه
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ف
نام و ردي

نام خانوادگی

ده
رون

ه پ
مار

ش

نوع خسارت
ميزان 

خسارت به 
ريال

علت
ساعت و 

تاريخ وقوع 
حادثه

محل وقوع 
آدرس منزلحادثه

1 بعدازظهر بلوا 15خرداد1500 ريالآتش سوزی135عباس مال1
15خرداد

خيابان 
سعدی 
شمالی

اميريه پل اميريها در 
خيابان اسفندياری كوچه 
بهادری پالك 143 و 61

مهدی ؟ بهنام 2
22فراستوك

غارت و 
3 بعدازظهر بلوا 15خرداد5000 ريالسوزاندن

15خرداد
پارك شهر 

شمالی
خيابان بهشت كوچه 
نارنجستان شماره 80

122شعبان جعفری3
تخريب 
و غارت 

آتش سوزی
واگذاری به 
تربيت بدنی

12 ظهر بلوا 15خرداد
سلسله ؟15خرداد

شاهپور سه راه 
بوذرجمهری كوچه 

جعفری

4 بعدازظهر بلوا 15خرداد1500 ريالتخريب416غالمرضا دادخواه4
بازار15خرداد

پشت باغ شاه چهارراه 
نواب بوستان سعدی اول 

قاسمی پالك 13

حسين طريقت 5
بلوا 15خرداد3000 ريالغارت97صفا

صبح 
ساعت 10- 

15خرداد
سيروس

خيابان غياثی 
مشرالسلطنه]؟[ كاشی 

59

داود روحانی 6
42مقدم

آتش سوزی و 
2 بعد ازظهر بلوا 15خرداد5000 ريالسرقت

سيروس كوچه بازار15خرداد
آصف الدوله كاشی 10

10/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالتخريب109سيد محمد تز7
اميركبير كوچه امين پارك شهر15خرداد

دربار پالك 19

15خرداد  بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت386خليل نوبختی8
عباس خاكی كوچه سيروسصبح

ميرفندرسكی شماره 60

2 بعدازظهر بلوا 15خرداد2000 ريالشكستن393شعبانعلی جهانی9
سرپولك كوچه حاج ناصر خسرو15خرداد

معصوم شماره4

محمد 10
11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالشكستن8مقدس زاده

15خرداد

خيابان 
اسماعيل 

بزاز

خيابان سيروس كوچه 
حمام گلشن كوچه 

رحيمی منزل رحيمی 
كاشی 16

119اكبر نوروزی11
تخريب و 
11 صبح بلوا 15خرداد3000 ريالشكستن

گلوبندك15خرداد
خيابان اسماعيل بزاز 

روبروی كالنتری 6 كوچه 
حمام گلشن

حسين 12
صبح بلوا 15خرداد3500 ريالدزدی و غارت301معصوميان

نازی آباد بازار دوم ميدان شوش15خرداد
چمن كوچه 8 متری

10 صبح بلوا 15خردادندارددزدی و غارت123پرويز خاك پور13
شهباز15خرداد

آخر خيابان خيام 
پشت بلورسازی فاطمه 

كرمانشاهی
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محمدعلی 14
36بختياری

تخريب و 
10/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت

نوروزخان15خرداد
بيسيم نجف آباد 8 متری 
خيام روبروی]؟[ فروش 

شماره 5

محمدحسن 15
11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی127نورائيان

بوذرجمهری15خرداد
بازار حلبی سازها مسجد 
بزارها كوچه بيست درب 

روبرو]؟[

؟ صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت204عباس مركزی16
15خرداد

وزارت 
دادگستری

اتو بنز كرمان 
بوذرجمهری

سيد محمد 17
10/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت241شريفی

پارك شهر15خرداد
خيابان شهباز جنوبی 
ايستگاه مسجد كوچه 

ابوالحسن شماره 7

رجب بك 18
76محمدی

تخريب و 
11 صبح بلوا 15خردادتربيت بدنیدزدی

پارك شهرمولوی15خرداد

153رقيه ملكانيان19
تخريب و 

10 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی
چهارراه مولوی پشت پارك شهر15خرداد

ميضخا؟ كاشی 17

217شبير عبدالهی20
دزدی و 
تخريب

شهرداری 
ترميم نمايد

11 صبح بلوا 15خرداد
خيابان شوش شرقی پارك شهر15خرداد

كوچه غالمعلی كاشی 17

77احمد كرمانی21
آتش سوزی و 

غارت
شهرداری 
ترميم نمايند

11/5 صبح بلوا 15خرداد
خيابان جنوبی پارك شهرپارك شهر15خرداد

137امير احتشام زاده22
آتش سوزی و 

غارت
تربيت بدنی 
جبران نمايد

صبح بلوا 15خرداد
انتهای باستيان كوچه پارك شهر15خرداد

يگانه كاشی 53

مرتضی 23
9 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت184عموهاشم

خيابان مولوی نرسيده به سبزه ميدان15خرداد
ميدان شاه كوچه رضائی

31عنايت اهلل نجاتی24
تخريب و 

2 بعدازظهر بلوا 15خرداد5000 ريالدزدی
15خرداد

خيابان 
سيروس

انتهای گرگان كوچه 
مقابلی منزل تيمسار 

برخوردار شماره 5

117عباس اسمعيلی25
سقط شدن 

4 بعدازظهر بلوا 15خرداد7000 ريالاسب
چهارراه محمودی كوچه ميدان شوش15خرداد

طوسی خيابان صفاری

10/5 صبح بلوا 15خردادندارددزدی و غارت32محمدرضا عقيلی26
سيد ملك خاتون كوچه سبزه ميدان15خرداد

خورسندی شماره 60

عزيز اسحق 27
75نجفی

غارت و 
تخريب 

آتش سوزی
4 بعدازظهر بلوا 15خرداد5000 ريال

سيروس15خرداد
بخش 9 تهران خيابان 
سيروس پرورشگاه 

شكرالمكر مانی

52عزيز وردی28
تخريب و 

3 بعدارظهر بلوا 15خرداد5000 ريالغارت
خيابان زرين شعل كوچه سيروس15خرداد

تهرانی عزيز وردی

محمدعلی 29
11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت387معصوميان

شاهپور15خرداد
خيابان سينا نزديك 

مسجد رحمانی كوچه 
كاظمی شماره 40
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گل محمد 30
خيابان 15خردادبلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت391سپاهی

مولوی
ميدان راه آهن 
مسافرخانه بوعلی

3 بعدازظهر بلوا 15خرداد2000 ريالدزدی و غارت53شوكت يعقوبی31
خيابان سيروس كوچه سيروس15خرداد

ميرزا شفيع ؟ قليخان

4 بعدازظهر بلوا 15خرداد5000 ريالآتش سوزی37امير برادران32
خيابان مولوی ستون سرچشمه15خرداد

سنگی پالك 15

26قاسم حق وردی33
آتش سوزی 

3 بعدازظهر بلوا 15خرداد5000 ريالغارت
بخش 7 تيكه حمام خانم سيروس15خرداد

كوچه كفاشها شماره 90

علی اكبر 34
10 صبح بلوا 15خردادندارددزدی و غارت435رحمانی

پارك شهر15خرداد
آخر خبط]؟[ سينا 

خيابان نيكو دست چپ 
كوچه غربی منزل جهانبو

حسين احمدی 35
بلوا 15خرداد5000 ريالدزدی125كالنتری

 4/5
بعدازظهر 
15خرداد

جواد خيابان مسگری شمس العماره
نظامی شماره 135

مصطفی 36
43كالنتری

تخريب و 
10 صبح بلوا 15خرداد5000 ريالغارت

خيابان مقتدری كوچه بوذرجمهری15خرداد
حسن منزل عزيزاله

حسين حيدری 37
سوم اسفند وزارت جنگ دوره گرد15خردادبلوا 15خرداد1500 ريالغارت340علمداری

كوچه امين الوزراء

9 صبح 16 بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت455طوفان مشهدی38
مجيديه خيابان كاظم آباد بازارخرداد

كوچه ياقوت پالك 24

431محرمعلی رضائی39
باطل شدن 

بازارچه سعادت چهار سو دوره گرد15خردادبلوا 15خرداد1500 ريالبليطها
چوبی پالك 46

رضا ستاره 40
9/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت271درخشان

15خرداد
بازار 

عباس آباد
هفت تن گذر لوطی صالح 
كوچه حمام باغ شماره29

اسفنديار 41
7 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت44عوض پور

بوذر جمهوری15خرداد
دروازه غار چهارراه 

معصومی كوچه صالحی 
شماره 14

385ابراهيم طلعتی42
باطل شدن 
بليط بخت 

آزمائی
دوره گرد15خردادبلوا 15خرداد1500 ريال

خيابان ری پشت كانون 
كار و آموزش كوچه فرزانه 

شماره 33

430عاليه عليرضا43
باطل 

شدن بليط 
بخت آزمائی

10 صبح بلوا 15خرداد1500 ريال
دوره گرد15خرداد

دروازه غار كوچه حاج 
ماشاءاهلل ابوالقاسم خور 

بارفروش

384حسين صابری44
تخريب و 

11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت
جوابيه]؟[ 10 متری دوم خيام15خرداد

ايستگاه بق]؟[

عباس شيخ 45
408احمدی

تخريب و 
11/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت

خواجه نظام الملك كوچه سبزه ميدان15خرداد
فريدون نژاد پالك 106
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محمد معنوی 46
11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت287تهرانی

ميدان شاه خيابان مولوی ميدان شاه15خرداد
جنب كوچه سرور

مصطفی 47
 10صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت275اسكورچی

تيردوقلو  كوچه كشميری بوذرجمهوری15خرداد
 شماره 6

10 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت132محمدعلی روز رو48
اميريه قلعه وزير كوچه – خيابان سپه15خرداد

حجازی شماره 4

12 متری خزانه زير شوش15خردادبلوا 15خرداد1500 ريالدزدی258حيدر بختياری49
حمام]؟[ پالك 29

424حسين مولوی50
باطل 

شدن بليط 
بخت آزمائی

دوره گرد15خردادبلوا 15خرداد1500 ريال
گود حاج ماشاءاهلل كوچه 

فرزانه منزل مشهدی 
غفار خلی

اسمعيل 51
98حسين زاده

باطل شدن 
دوره گرد15خردادبلوا 15خرداد1500 ريالبليط ها

سه راه سلسل]؟[ نرسيده 
به مسجد صاحب الزمانی 

كوچه علی

29رضا پنجه قمی52
آتش سوزی و 

بلوا 15خرداد5000 ريالغارت
 5/5

بعدازظهر 
15خرداد

سيروس تكليه رضا سيروس
قليخان كوچه 7 دختر

28اسداهلل عزتيان53
تخريب و 

سيروس15خردادبلوا 15خرداد5000 ريالغارت
وحيديه ايستگاه مدرسه 
كوچه طهماسبی شماره 

21 ]؟[

188ليلی رمضانی54
تخريب و 

بعدازظهر بلوا 15خرداد3000 ريالغارت
پارك شهر15خرداد

خيابان آريانا چهارراه 
قصرالدشت كوچه صابری 

منال

سيد عباس 55
115باقری

دزدی و غارت 
بازار كفاشها15خردادبلوا 15خرداد3000 ريالتخريب

خيابان قزوين ايستگاه 
امام زاده محسن كوچه 

شهبازی

بعدازظهر بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت194عزيز اكبری56
مسافرخانه نيكپورسيروس15خرداد

11/5 صبح بلوا 15خرداد3000 ريالدزدی و غارت158يوسف كوراسنلو57
خيابان اميركبير امين ناصرخسرو15خرداد

دربار شماره 64

9/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت191جواد دباغ مقتدر58
در باندرون15خرداد

بيسيم نجف آباد 8 متری 
هاشم آباد كوچه ارشدی 

كاشی 4

10 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالتخريب129منصوره جدی59
دروازه شميران خيابان قوام السلطنه15خرداد

مازندران تلفن 758956

8 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت159اصغر شيرخائی60
بوذر جمهری15خرداد

چهارراه عباسی خاكی 
كوچه]؟[ پرست كاشی 

116
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3 بعدازظهر بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت118مهدی عبوئی61
خيابان اميركبير كوچه بازار15خرداد

ناهيد كاشی 115

114اسد يوزگر62
تخريب و 

10 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی
خيابان ری15خرداد

كوی فرح آباد خيابان 
خزانه 8 متری هشتم 

كوچه غالمحسين

ميرزا آقا بهرام 63
364رادمقدم

دزدی و 
11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالشكستن

نادری15خرداد
خيابان قزوين خيابان 

نوروزی  كوچه آذركاشی 
44

يداهلل داودی 64
11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت176اهرنظامی

خيابان سپه روبرو مسجد خيابان سپه15خرداد
مجد مسافرخانه روشن

اسمعيل 65
9 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت134سيف اللهی

حسين آبادی دوالب بازار15خرداد
منزل استاد حسن معمار

سيد حسين 66
9/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت232علوی

خيابان مولوی كوچه سبزه ميدان15خرداد
سعادت كاشی 7

247اسداهلل كشوری67
تخريب و 
10 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالشكستن

ناصر خسرو15خرداد
خيابان شهباز خيابان 
عيائی ايستگاه درختی 

كوچه منصوری

اسمعيل 68
10/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت197تراب نژاد

شاهپور15خرداد
خيابان سپه روبروی 

مسجد مجد پاساژ نوائی 
كافه رامسر

اسمعيل 69
10/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی59قره داغی

سپه15خرداد
خيابان قزوين سه راه 
سليمانيه كوچه بهامی 

شماره 21

148اسداهلل پروانه70
تخريب و 
9 صبح بلوا 15خرداد3000 ريالشكستن

بوذرجمهری بازارچه در ؟ گلوبندك15خرداد
روبروی درب تون حمام

مهدی كوچه 71
3 بعدازظهر بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت45ريحانی

خيابان جمال الحق ناوی گلوبندك15خرداد
آباد كفاشی ريحانی

94رضا ابوترابی72
تخريب و 
9/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالشكستن

ميدان اعدام تختی كوچه بازار15خرداد
همدانی شماره9

خليل اهلل 73
10/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت111عليخانی

ده متری بوذرجمهری ناصرخسرو15خرداد
كوچه محقق شماره 7

10 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالتخريب40عباس افشار74
بوذرجمهری15خرداد

بيسيم نجف آباد بيست 
متری نوروززاده پهلوی 

مدرسه شماره]؟[

237حميد بهارمست75
تخريب و 
11/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالشكستن

قوام السلطنه كوجه امين خيابان سپه15خرداد
الوزرا

185ولی عوضخانی76
باطل شدن 

4 بعدازظهر بلوا 15خرداد1500 ريالبليط
دوره گرد15خرداد

خيابان ری خيابان 
درخشنده روبروی گرمابه 

رضا دو
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19حسن صادقی77
دزدی و 
10 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالتخريب

بوذرجمهری15خرداد
بوذرجمهری خزانه 8 
متری رشيدی كوه 3 

متری منزل صا]صادقی[

71علی معزی78
تخريب و 
10/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالشكستن

خيابان خوش خيابان سبزه ميدان15خرداد
ناصی كاشی 39

سيد حسن واعظ 79
10مهر

تخريب و 
10/5 صبح بلوا 15خرداد10000 ريالشكستن

ده متری شقاقی كوچه سبزه ميدان15خرداد
ديانت شماره 7

صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت113حسين خطيبی80
تهران نو كوچه وصال بوذرجمهری15خرداد

كاشی 39

56عزيزالخانی81
تخريب و 

9 صبح بلوا 15خرداد3000 ريالغارت
جواديه 20 متری كوچه مولوی15خرداد

يخچال منزل صمدی

17سليم رزاقی82
دزدی و 
10 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالتخريب

سبزه ميدان15خرداد
سيروس كوچه حمام 
گلشن كوچه رشتی ها 

منزل هدايت

11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت249صدراله اميری83
بهبهانی كوچه سيگاری ناصرخسرو15خرداد

منزل صدرالدين اميری

236علی مالوردی84
تخريب و 

11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت
سيروس15خرداد

سيروس پشت ميدان 
سيد اسمعيل كوچه حاج 

مرسوم خان

صالح 85
131ميرزاجان زاده

شكستن و 
10/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالتخريب

15خرداد
وزارت 
بهداری

فرج آباد غارگود سيد 
اميراله كوچه مرادی

محمد حميدی 86
74دروازه

تخريب و 
3بعدازظهر بلوا 15خرداد1500 ريالشكستن

نارمك ده متری دوم ايران15خرداد
كاشی 34

9/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالآتش سوزی173درويش خسروی87
چهارراه مولوی بازار مولوی15خرداد

حضرتی كوچه افشارها

63پوران جابری88
تخريب و 

2 بعدازظهر بلوا 15خرداد1500 ريالغارت
شاهپور15خرداد

خيابان اتابكی 12 متری 
سوم كوچه محسن 

غالمرضائی

9/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت170اكبر شتربانی89
مولوی بازار سعادت كوچه ميدان ارك15خرداد

شاد پالك 46

بانك 15خردادبلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت187خانعلی اميروند90
كشاورزی

خيابان سپه مقابل مسجد 
مجد مسافرخانه روشن

سيد ابوالحسن 91
105محسنی

تخريب و 
11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت

خيابان شاه كوه بوستان ناصر خسرو15خرداد
كوه تاج منزل محمد

غالم عباسی 92
229هديه لو

باطل شدن 
10 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالبليط

جواديه خيابان ؟ شماره بازار15خرداد
287

ميرزا محمد 93
224جاقروند

باطل شدن 
9/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالبليط

جواديه ايستگاه يخچالميدان ارك15خرداد
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238علی موالئی94
تخريب و 

10صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت
ميدان اعلم كوچه ساينها سبزه ميدان15خرداد

منزل زكيرا تكاش

223حسين خدادادی95
تخريب و 

11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت
15خرداد

خيابان 
قزوين

خيان قزوين چهارراه 
ملك مسافرخانه محسن 

لقا

سيد موسی سيد 96
212اصغری

باطل شدن 
9/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالبليط

دروازه غاركوچه معصومی دوه گرد15خرداد
گود اول

11 صبح بلوا 15خرداد3000 ريالآتش سوزی308ابوطالب اجل لو97
انتهای خيابان مرتضوی پارك شهر15خرداد

روبروی ؟ بهرامی

12 ظهر بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت346حسن خرچنگی98
سبزه ميدان15خرداد

سيروس كوچه صغير بغل 
در بلهام زاده يحيی هادی 

زاهدی

حبيب اهلل 99
196نان گلی

تخريب و 
بلوا 15خرداد1500 ريالغارت

 8/5
بعدازظهر 
15خرداد

تير دوقلوسبزه ميدان

چهارراه ملك مسافرخانه سبزه ميدان15خردادبلوا 15خرداد1500 ريالغارت و دزدی219رمضان پاسدار100
فرد شيشه

242اكبر به جان101
تخريب و 
9/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالشكستن

سبزه ميدان15خرداد
خيابان سينا چهارراه 
خاكباز كوچه خاكباز 

كاشی 74

82قوام فقيهی مقدم102
تخريب و 

11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت
خيابان خرمشهر كوخ جلو اطالعات15خرداد

خواهشی كاشی 23

91يداهلل ارشدی103
تخريب و 

10 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت
ميدان ارك15خرداد

ميدان اعدام باغ انگوری 
مسجد خجسته كاشی 

58

95محمود درويشی104
تخريب و 
9 صبح بلوا 15خرداد3000 ريالشكستن

پامنار كوچه نو كوچه ناصرخسرو15خرداد
كليمی

2محمود سروردی105
تخريب و 

4بعدازظهر بلوا 15خرداد3000 ريالدزدی
15خرداد

خيابان 
قزوين

قلعه مرغی كوچه دوم 
كوچه رسول امينی 

شماره 22

47جعفر اكبرزاده106
تخريب و 

11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت
خيابان بوذرجمهری در بازار15خرداد

خونگاه كاشی 96

248اصغر كريمی107
تخريب و 

11 صبح بلوا 15خرداد3000 ريالغارت
بازار15خرداد

مولوی كوچه حاج 
شعبانعلی دست راست 

درب اول

10 صبح بلوا 15خرداد3000 ريالتخريب80جليل قنبری108
خواجه نظام الملك كوچه سپه15خرداد

امجد پالك 36

10 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت177ربابه نوشاده109
بازار15خرداد

خيابان سپه كوچه 
شكارچی نزديك 
بيمارستان سينا
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10/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت239عباس پل110
ميدان اعدام15خرداد

امام زاده حسن خيابان 
كوی شهرزاده منزل 

صمدی

10 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت417حسين افشرده111
گلوبندك15خرداد

ميدان راه آهن مغازه 
عدالت پناه روبروی 

خط 35

100خانم حشمت112
تخريب و 

11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت
15خرداد

ميدان سيد 
اسمعيل

شوش كوچه اكبر 
شيرازی شماره 3

8 صبح بلوا 15خرداد3000 ريالدزدی و غارت136علی عميدی113
ميدان بروجردی خيابان ناصرخسرو15خرداد

سليمانی كوچه نيكپور

محمدعلی 114
215خواجوی

تخريب و 
جواديه 10 متر دوم كوچه آذربايجان15خردادبلوا 15خرداد1500 ريالدزدی

ناصری شماره 11

10 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت421رحيم مختاری115
چهاراه مختاری كوچه مسجد شاه15خرداد

صفا شماره 11

9 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت277احمد قنبری116
سپه كوچه مجد آقاعزيز خيابان سپه15خرداد

بالل

9/5 صبح بلوا 15خرداد3000 ريالدزدی و غارت222احمد لطيفی117
ميدان ارك15خرداد

حشمتيه كوچه تيموری 
نزديك حمام خانه 

شماره 11

9/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت61حسين ينوئيان118
سه راه زندان خيابان بازار15خرداد

شاهفی كوچه بامداد

ابراهيم 119
10/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت73جهانبخش

چهارراه اسكندریبازار15خرداد

محمدحسين 120
4رزاقی

غارت و 
11 صبح بلوا 15خرداد3000 ريالتخريب

سبزه ميدان15خرداد
خيابان شير  و خورشيد 
كوچه طباطبائی تلفن 

56770

288حسين هراتيان121
تخريب و 
10 صبح بلوا 15خرداد3000 ريالدزديدن

پشت باغ فردوس كوچه بوذرجمهری15خرداد
آقا رضا بانكی شماره 3

418ذوقعلی حياتی122
باطل شدن 

تجاليش دزاشيب تپه دوره گرد15خردادبلوا 15خرداد1500 ريالبليط
قيطريه منزل امير حياتی

10/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت48حسن دهقانی123
ناصرخسرو15خرداد

بسيج نجف آباد كوچه 
سلطانی سمت راست 

كاشی 5

10 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت333داداش سرخی124
خواجه نظام الملك كوچه گلوبندك15خرداد

اطهری شماره 3

كانون 125
251جهانگردان ايران

آتش سوزی و 
غارت

ابراز تأسف شده 
است

11/5 صبح بلوا 15خرداد
خيابان ورزش شمال پارك شهر15خرداد

يارشهر

احمد اوالد 126
300الستسم

غارت و 
6 بعدازظهر بلوا 15خرداد1500 ريالتخريب

سليمانيه روبروی مدرسه بازار15خرداد
اميركبير منزل عظيمی
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10 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت21قدرت اهلل ناظری127
بريانك كوچه ارديبهشت بازار15خرداد

شماره 17

سيد ماشاءاهلل 128
93العرضائی

تخريب و 
10 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت

شوش شرقی كوچه خيابان ری15خرداد
رضائی كوچه عرب

علی اصغر 129
9 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالتخريب96ذوالفقاری

15خرداد
خيابان 
نادری

خيابان همايون شماره 
66 تلفن 739550

11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت50حق نظر لندچی130
دوره گرد15خرداد

سيروس حمام خشتی 
كوچه پشت مسجد اعلم 

منزل ماليم

معصومه ابراهيم 131
12 ظهر بلوا 15خرداد1500 ريالآتش سوزی220رشتی

15خرداد
چهارراه 
سيدعلی

خيابان هدايت كوچه 
امين مظفر سه راه 

سپهساالر

171مصطفی اشرف132
تخريب و 

صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت
نارمك كوی كاكاد منزل نارمك15خرداد

شماره 222

عبدالحسين نژاد 133
8 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت16بخش

تهران نو كوچه شارق بازار15خرداد
كوچه پوالدی شماره 32

مير محمود 134
274لشگری

شكستن و 
9 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت

خيابان دانشگاه كوچه بوذرجمهری15خرداد
مشتاق ساختمان ناخ

156اكبر سرشار135
آتش سوزی و 

سرچشمه15خردادبلوا 15خرداد700 ريالغارت
خيابان عارف كوچه 

احمديه كوچه قهرمان 
احمد قهرمان

گوگين توانا 136
120افچنيگی

تخريب و 
6 بعدازظهر بلوا 15خرداد12000 ريالغارت

15خرداد
قبرستان 

روسها
كارخانه آبجوسازی 

مجيديه

214محسن ضيائی137
دزدی و 
بلوا 15خرداد6340 ريالچپاول

 2/5
بعدازظهر 
15خرداد

مقابل 
شاهرضا هتل شماره 105دانشگاه

145رضا بم راه138
شكستن 
غارت و 
تخريب

11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريال
شاهپور شمالی كوچه تاتر پارس15خرداد

رشت شماره 110

محمدحسن 139
266مقيمی

تخريب و 
11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالآتش سوزی

15خرداد
خيابان 
قزوين

خيابان قزوين سه راه ذق 
جنب تعميرگاه شركت 

واحد

169ابراهيم نشاط140
تخريب و 
3 بعدازظهر بلوا 15خرداد2000 ريالشكستن

ناصرخسرو15خرداد
خيابان اميريه مقابل 
كوچه گنجه كوچه  ؟ 

منزل نشاط

234فرح كهن141
تخريب و 
4 بعدازظهر بلوا 15خرداد20000 ريالشكستن

دانشگاه15خرداد
خيابان نصر مقابل 

بيمارستان پهلوی شماره 
324
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128محمدرضا باقری142
تخريب و 

بازارچه باغ پسته كوچه اميركبير15خردادبلوا 15خرداد5000 ريالغارت
مرتون شماره 6و7 يا 9

حسن رنجبر 143
89نيكدل

تخريب و 
8 بعدازظهر بلوا 15خرداد4000 ريالشكستن

15خرداد
ايستگاه 
تجريش

شميران خيابان نياوران 
پشت حمام 6 منزل 

كرباسچی

200علی نجاتی144
تخريب و 
2 بعدازظهر بلوا 15خرداد3500 ريالشكستن

نواب چهارراه رضائی شاهپور15خرداد
كوچه رفعت شماره 38

14عنايت اهلل خمين145
تخريب و 
11/5 صبح بلوا 15خرداد4000 ريالشكستن

نادری جنب حمام  نادری نارمك15خرداد
عكاسی مدرن

علی اصغر مغازه 146
11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت141ای

خيابان صفاری كوچه ناصر خسرو15خرداد
طوسی شماره 51

157نيما شاهين147
باطل شدن 

8 بعدازظهر بلوا 15خرداد1500 ريالبليط
جواديه 10 متری دوم قوام السلطنه15خرداد

كوچه بينی شماره 48

198رضا سنجيده148
باطل شدن 

11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالبليط
شاهپور كوچه بانگ رهنی ميدان سپه15خرداد

منزل ؟

10 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت199قدير دهاله149
15خرداد

روبروی 
دادسرا

گران كوچه قاسمی 
شماره 45

سيد حسن 150
10/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت254حسينی تهرانی

خيابان خيام15خرداد
خيابان مخصوص كوچه 
طباطبائی دوبی كاشی 

234 منزل ميريها

جالل الدين 151
270محمدی

دزدی و 
1500 ريالتخريب

بلوا 15 
140خرداد]؟[

11 صبح 
رزم آرا15خرداد

مولوی جنب كالنتری 6 
كوچه سوختدان شماره 

20

شركت سهامی 152
140ثابت پاسال

تخريب و 
نداردشكستن

84بلوا 15 
167خرداد]؟[

 4/5
بعدازظهر 
15خرداد

خيابان 
جيحون

شهباز كوچه محمدی 
شماره 27

184پپسی كوال153
تخريب و 
نداردشكستن

46بلوا 
15خرداد]؟[

4 بعدازظهر 
خيابان جيحونجاده كرج15خرداد

حبيب 154
167جمشيدی

تخريب و 
5 بعدازظهر بلوا 15خردادنداردشكستن

15خرداد
خيابان 
جيحون

شهباز كوچه محمدی 
شماره 27

كانون فرهنگی 155
146ايرانجوان

تخريب و 
11 صبح بلوا 15خردادنداردسوزاندن

هدايت كوچه بالل خيابان ژاله15خرداد
شماره 4

شركت سهامی 156
206ابناء

سوزاندن و 
5 بعدازظهر بلوا 15خردادنداردغارت

15خرداد
خيابان 
خراسان

خيابان پهلوی مقابل 
انجمن مطبوعاتی شماره 

34

124سيد بابا حجازی157
تخريب و 

بلوا 15خردادنداردغارت
 3/5

بعدازظهر 
15خرداد

سی متری
بوذرجمهری كوچه ؟ 
الدوله كوچه ملك راد 

شماره 29
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267بيوك صادق آذر158
تخريب و 

شميران جنب خيابان بوذرجمهری15خردادبلوا 15خردادنداردغارت
ميراشرافی كاشی 802

18انوشيروان صفرلو159
شكستن و 

11/5 صبح بلوا 15خردادنداردغارت
شاهرضا كوچه ولی زاده ژاله15خرداد

شماره 35

33محمد تقی زاده160
تخريب و 
11/5 صبح بلوا 15خردادنداردشكستن

ژاله كوچه خير شماره 23ژاله15خرداد

51علی اكبر نوعی161
تخريب و 
12 ظهر بلوا 15خردادنداردشكستن

خيابان شهباز كوچه شهباز15خرداد
ياسمن شماره 12

57محمد نوربخش162
تخريب و 
10/5 صبح بلوا 15خردادنداردشكستن

سينما سعدیسعدی15خرداد

103صادق بايگان163
تخريب و 
11/5 صبح بلوا 15خردادنداردشكستن

15خرداد
چهارراه 
سينما ميهنحسن آباد

سيد مهدی 164
360حقگو

تخريب و 
11 صبح بلوا 15خردادنداردشكستن

سينما ايرانالله زار15خرداد

شركت تلويزيون 165
65ايران

تخريب و 
4 بعدازظهر بلوا 15خردادنداردشكستن

15خرداد

خيابان 
سعدی 
جنوبی

شركت ؟

فخری 166
55دهقانی پور

تخريب و 
12 ظهر بلوا 15خردادنداردشكستن

15خرداد
ميدان 
تجريش

شميران اول جاده نياوران 
چلوكبابی تبريزی

162هوشنگ كاوه167
تخريب و 
11 صبح بلوا 15خردادنداردشكستن

تهران پارس دلنواز سينما نواب15خرداد
السكار

384كريم آفتابی168
تخريب و 
11 صبح بلوا 15خردادنداردشكستن

بوذرجمهری15خرداد
جنب بازار خيابان 

شميران كوچه شاه صفی 
كوچه زهره شماره 40

257خان سردار169
تخريب و 
10/5 صبح بلوا 15خردادنداردشكستن

سينما سعدیشاما باد15خرداد

81طاتوس آباديان170
تخريب و 
خيابان 15خردادبلوا 15خردادنداردشكستن

نادری
خيابان نادری شماره 

365

168جمال مستعدی171
تخريب و 
10/5 صبح بلوا 15خردادنداردشكستن

سينما سيلواناميدان ژاله15خرداد

149محمد ذكری172
تخريب و 
11/5 صبح بلوا 15خردادنداردشكستن

15خرداد
سعدی 
سينما ادئونشمالی

يسائی 173
15گريگوريان

تخريب و 
3 بعدازظهر بلوا 15خردادنداردشكستن

15خرداد
سه راه امين 

حضور
سه راه امين حضور خيابان 

بهار كوچه حبيبی

هاكوب 174
54كافناريانس

تخريب و 
بلوا 15خردادنداردشكستن

نيمساعت 
بعد ازظهر 
15خرداد

خيابان نادریسينما يغل

30فريدون درختی175
تخريب و 
5 بعداز ظهر بلوا 15خردادنداردشكستن

15خرداد
خيابان 
شهباز

شهباز جنب سقاباشی 
مغازه صفا
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سيد زاهد محمد 176
95ميگونی

تخريب و 
11 صبح 16 بلوا 15خردادنداردشكستن

ميگونميگونخرداد

9ابراهيم ليمودين177
تخريب و 
4 بعدازظهر بلوا 15خردادنداردشكستن

15خرداد
خيابان 
جنب اتوپاكسيروس

178
حسن 

آقاجان زاده 
ماهرابی

164
تخريب و 
11 صبح بلوا 15خردادنداردشكستن

15خرداد

كانون 
ايرانجوان 
فرهنگی

آبسرد خيابان ژاله

امير خسرو 179
46خاوران

تخريب و 
9/5 صبح بلوا 15خردادنداردشكستن

سيروس15خرداد
خيابان سيروس تكيه رضا 
فليخان كوچه مشيروانی 

سه راه 10

6دانيال عبديانی180
تخريب و 
11 صبح بلوا 15خردادنداردشكستن

خيابان ژاله15خرداد
خيابان مازندران كوچه 

قدوسی منزل دكتر 
جميلی

حسين و محمود 181
11 صبح بلوا 15خردادندارددزدی و غارت22نورپانی

عين الدوله كوچه باغ بازار15خرداد
بزرگ

سيد علی اصغر 182
چهارراه مولوی جنب مولوی15خردادبلوا 15خردادنداردغارت و دزدی425نظيری

قهوه خانه رمضان رشتی

محمود 183
9 صبح بلوا 15خردادندارددزدی و غارت203عالءالدينی

سبزه ميدان15خرداد
سبزه ميدان خيابان 
كمالی كوچه سردار 
حكمت شماره 115

7/5 صبح بلوا 15خردادندارددزدی و غارت303عفت ثقفی184
باب همايون15خرداد

خيابان شميران قديم 
ايستگاه منصف منزل 

مهندس يقفی

سيدعلی 185
4 بعدازظهر بلوا 15خردادندارددزدی و غارت438حسينی

بازار آهنگرها15خرداد
خيابان شوش كوچه 

رحيمی روبروی 
بلورسازی

343مهدی باستانی186
شكستن و 

9 صبح بلوا 15خردادنداردتخريب
خواجه ؟ كوه اطهریبوذرجمهری15خرداد
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صورت اسامی روحانيونی كه در وقايع جريان اخير دستگير شده اند
برابر قرار بازپرس نظامی بازداشت می باشند

ف
تاريخ نام پدرشهرتنامردي

محل زندانبازداشت
دستگيری

قمپادگان بی سيم43/3/15-الموسوی خمينیروح اله1

مشهدپادگان بی سيم42/3/16حاج آقا حسينطباطبائی قمیحسن2

شيرازعشرت آباد42/3/15محمدجعفرمحالتیبهاءالدين3

شيرازعشرت آباد42/3/15سيد جمالمصباحیمجيدالدين4

شيرازعشرت آباد42/3/15شيخ جعفرآيت اهلل زادهجالل الدين5

شيرازعشرت آباد42/3/15سيد عبدالحسيندستغيبمحمد هاشم6

شيرازعشرت آباد42/3/15بهاءالدينمحالتیمجدالدين7

شيرازعشرت آباد42/3/18ميرزا محمدتقیدستغيبعبدالحسين8

تهرانموقت شهربانی42/3/15حبيب الهاشرف الواعظينحسين9

تهرانموقت شهربانی42/3/15شيخ جعفرنهاوندیشيخ باقر10

تهرانموقت شهربانی42/3/15سيد حسنهاشم نژادسيد عبدالكريم11

تهرانموقت شهربانی42/3/15سيد علیموسوی نسبسيد علی اصغر12

تهرانموقت شهربانی42/3/15علی اصغراعتمادزادهحاج سيد علی اصغر13

تهرانموقت شهربانی42/3/15محمدحسينمطهریمرتضی14

تهرانموقت شهربانی42/3/15عبدالباقیواعظیحاج فرج اله15

تهرانموقت شهربانی42/3/15علی اكبرثقه االسالمیباب اله16

تهرانموقت شهربانی42/3/15حاج شيد آقابزرگحاجی كنیحاج شيخ عبدالرحيم17

تهرانموقت شهربانی42/3/15حاج شيد آقابزرگحاجی كنیشيخ عبدالنبی18

تهرانموقت شهربانی42/3/15حاج شيد آقابزرگحاجی كنیشيخ عبدالعلی19

تهرانموقت شهربانی42/3/15سيد حسنمرتضویسيد محمد مرتضی20

تهرانموقت شهربانی42/3/15علی اكبرمكارم شيرازیناصر21

تهرانموقت شهربانی42/3/15حسيناسالمیعباسعلی22

تهرانموقت شهربانی42/3/15سيد محمدرضاواحدیسيد محمدتقی23

تهرانموقت شهربانی42/3/15محمدرضافلسفیمحمدتقی24
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تهرانموقت شهربانی42/3/15سيد جوادقمی طباطبايیسيد مصطفی25

تهرانموقت شهربانی42/3/15عباسغفاری آذرشهریحسين26

تهرانموقت شهربانی42/3/15سيد مرتضیصفائیسيد احمد27

تهرانموقت شهربانی42/3/15حاج اسداهللباقریمهدی28

تهرانموقت شهربانی42/3/15سيد رضاطاهریشيخ مرتضی29

تهرانموقت شهربانی42/3/15آقائیتكهعلی اكبر30

تهرانموقت شهربانی42/3/15سيد جمالصالحیمرتضی31

تهرانموقت شهربانی42/3/19محمدحسينیسيد احمد32

تهرانموقت شهربانی42/3/20محمودحسينیعزت اله33

نام های افتخارآميز شماری از شهيدان 15خرداد 
درباره ش��هيدان 15خ��رداد 42 به رغم جس��تاری ك��ه نگارنده كت��اب نهضت امام 
خمينی)ره( تاكنون انجام داده است آمار دقيق و درستی نتوانسته است به  دست آورد، 
به  نظر می رسد كه در اسناد و گزارش های پشت پرده نام های كامل شهيدان آن روز عمداً 
به ثبت نرسيده است. رژيم ش��اه برای اينكه ژرفای جنايت و قساوت خود را در كشتار 
بی رحمانه مردم در قيام خردادماه از ديد ملت ايران و مردم جهان پوشيده دارد، بسياری 
از كش��ته ها و زخمی ها را كه در خيابان ها افتاده بودند، پيش از آنكه به بيمارستان ها يا 
پزشكی قانونی انتقال يابند و مورد شناسايی قرار گيرند در كاميون ها ريختند و در نقاط 
دوردست در گورهای دسته جمعی به خاك سپردند. برخی از خانواده های شهيدان نيز 
از بيم پيگرد شديد رژيم شاه و برای اينكه گرفتار ساواك و زندان و بازجويی نشوند، خبر 
شهادت عزيزان خود را در 15خرداد هرگز بازگو نكردند و مرگ آنان را به علت تصادف و... 
وانمود كردند. اين پنهان كاری موجب شد كه برخی از شهيدان آن روز در جرگه مردگان 
شمرده شوند. برخی از شهيدان 15خرداد از اهالی شهرها و روستاهای دوردست بودند 
كه برای كار در تهران به سر می بردند و خانواده هايشان هيچ گاه از سرنوشتشان خبردار 
نشدند و از افراد مفقوداالثر به  شمار آمدند. رژيم شاه همه كشته های قيام 15خرداد را 
يك بار 20 نفر و يك بار 60 نفر و بار ديگر 86 نفر و زخمی ه��ا را 150 نفر اعالم كرد و به 
برخی از خبر گزاری های خارجی كه شمار كش��ته گان را بيش از هزار نفر برآورد كرده 
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بودند اعتراض كرد كه گزارش خالف واقع داده اند1 اما اكنون در آرشيو محرمانه شهربانی 
آن روز تهران می بينيم كه نام های 128 نفر از زنان و مردانی كه در 15خرداد در تهران 

به شهادت رسيده اند ثبت شده است كه در پی می آيد: 

شغل نام خانوادگی نام رديف
ابوالحسنی حكيمه 1
ابوالحسنی زهرا 2

شيشه بر اجاقيان جواد  3
احيائی ملكه  4

كشاورز اردستانی كهنگی ابوالقاسم 5
ارميده شريفه 6

نجار استاد هاشمی علی 7
راننده تاكسی اسدپور شيرازی محمدحسين 8

خياط اشعری عبداهلل 9
فروشنده اعرابی جوشقانی محمود  10

افخمی قمی بتول  11
كشاورز افسر حسين 12
كارگر اقليمی عباس  13

بديری سكينه 14
برج علی اصغر 15

بنا و معمار برخورداری عباسعلی 16
بنا و معمار برخورداری قاسمعلی 17

برزين امراهلل 18
برومند پاك سكينه 19

بهرامی كبری 20
بيگدلی بتول 21

كشاورز بيگلری ارسالن 22
كشاورز بيگلری باختر 23
كشاورز بيگلری حيدر 24

1. روزنامه لوموند در تاريخ 1963/6/7 نوشت در حالی كه آژانس رس��می پارس تعداد كشته شدگان را 20 تن 
و زخمی ها را 150 تن قلمداد كرده اس��ت وزارت دادگستری تعداد كشته ش��دگان را 74 تن شمرده است كه 60 
تن آن در تهران و 14 تن در قم كشته شده اند اما به  نظر می رسد كه ش��مار قربانيان خيلی بيشتر باشد. دولت به 
خبرگزاری هايی كه تعداد كش��ته ها را يك هزار تن اعالم كرده اند اعتراض كرده، بيمارس��تان ها از دادن هر گونه 

اطالعی دربار تعداد زخمی ها و كشته ها امتناع می ورزند. 
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كشاورز بيگلری زراره 25
كشاورز بيگلری زياد 26
كشاورز بيگلری علی 27
كشاورز بيگلری نصير 28

گل فروش پرمور محمدعلی 29
دانش آموز پروا )قنادی( اسداهلل 30

پروانه اسماعيل 31
دانش آموز پروانه محمدعلی  32

دانش آموز )چهارده ساله( پهلوانی مرتضی  33
پهلوانی نصراهلل 34

كارگر تشكری محمدحسين 35
تكثير زن ملوك 36

دانش آموز توانا عباس 37
جاويدی روح انگيز 38

جدالی سلطانی فاطمه  39
كاسب جراپنان عنايت اهلل 40

جهانگيری فاطمه 41
آخوندی محمدرضا 42

حاج قنبری مرصع 43
مبل ساز حاج محمدزاده اصغر 44

درشكه چی حسنی اسماعيل 45
روحانی حسينی غوزينی سيد يونس 46
كشاورز خانی حسن 47

دانش آموز )سيزده ساله( خبازها شكراهلل 48
خياط خمسه ای يحيی 49

كارگر )نانوا( خوش تقاضا عبدالرحيم 50
دانش آموز خوش لهجه محمد 51
دانش آموز دسترس احمد 52
دانش آموز دستغيب سربی خليل 53

دهقانی صديقه 54
كشاورز رجبی اناركی عزت اهلل 55
كارگر رحيمی كريم 56
كشاورز رسولی شهباز 57
كشاورز رسولی عبدالرحمن 58

رضائی نادرخانی عبداهلل 59
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راننده تاكسی زاد قناد ناصر 60
زارعی علی  61

دانش آموز )سيزده ساله( زالپايی سه گانه احمد 62
زلفی بلگيجانی مولود 63

نقاش زوارفرد عبداهلل 64
زوارفرد كاظم 65

كفاش ستوده نيا كرانی مسعود 66
سروری احمد 67
سليمانی رحيم 68

كفاش سليمانی محسن 69
آهنگر و جوشكار سليمانی نوراهلل 70

سياح سارا 71
عطار شاه جعفری سيد رسول 72

بنا و معمار شاه قلندری غالم حسين 73
كارگر شجری مجتبی 74

فروشنده شمشيری تهرانی حسن 75
كارگر شير خدا علی اكبر 76

صادق هوشنگ 77
فروشنده صفائی محمد  78

طاهری رفتار زهرا 79
كشاورز طباطبائی رفيعی سيد مرتضی 80

بنا و معمار طوسی حسن 81
بارفروش ميدان طيب حاج محمدرضا 82

حلبی ساز عباسی محمدعلی 83
بنا و معمار عباسی زاده محمود 84
ريخته گر عباسی فرد حسن 85
كشاورز عرب مقصودی جعفر 86
كشاورز عسگريان علی  87
كشاورز علی عسگری مصطفی 88

فرزينی صديقه 89
فرهادی بجاربنه علی 90
فياضی نوری محمدعلی 91

فيروزی احمد 92
دانش آموز قائينی غالمرضا 93

كارمند وزارت كشاورزی قائينی گوارشكی غالمرضا 94
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كشاورز قاسمی رستم 95
كارگر قاسمی فخار ابراهيم 96
كارگر قديرزاده كاشی علی محمد 97

فروشنده قراگوزلو عباسعلی 98
قراگوزلو علی اكبر 99

كاظم زاده ابوالقاسم 100
كامه فاطمه 101

باتری و دينام ساز كرمانی جمكرانی ابراهيم 102
كلوانی رقيه 103

كشاورز كلهر حسن 104
پارچه فروش گلرو عباس 105
خواربارفروش گل محمدی علی اكبر 106

راننده متحير صمد 107
مجاهد رحيمه 108

روحانی مجتهدزاده سيد مرتضی 109
محمدخانی فضل اهلل 110

پالستيك ساز محمدخانی يداهلل 111
دانش آموز )7ساله( محمدی مسعود 112

مددی غفار 113
خواربارفروش معصوم شاهی امير 114

نجار مكاری قاسم 115
كفاش ممتازآباد ابوالحسن 116

موتعلميان عادل 117
روحانی موسوی الری مظفر 118

مهابادی سكينه 119
كارگر مهدويان اسماعيل  120

مهدی ماليری محترم 121
ميرزا حسن فخری  122

كارگر نادری محمدقلی 123
نصيراسالمی محمد 124

نصيرزاده كاظم  125
نيكو منظر احمد 126

كفاش وطن پرست محمدحسين 127
وقايعی خديجه 128


