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 گزارش ماهانه 
0172نوامبر  

 

 مقدمه     
وجود داشت. یکی از موضوعات اصلی این ماه وقوع  ابعاد گوناگوندر  در ماه نوامبر همچون ماه های قبل نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران

 بود.  بار و دردناک زلزله در غرب کشور فاجعه مصیبت

رین، ثالث ذهاب، قصر شی سرپلغرب کشور ) مناطق د،یشد یانوامبر، زلزله 11 کشنبهیشامگاه 
آباد، گیالن غرب، روانسر، جوانرود، پاوه، صحنه، داالهو، تازه آباد و باباجانی، ازگله، کرند، اسالم

در استان کرمانشاه  یو مال یجان یهاخسارت شتریداشت. ب یدر پ یرا لرزاند و تلفان (کرمانشاه
  .و بخصوص منطقه سرپل ذهاب بوده است

گونه  چیتاکنون ه های غرب کشوردر استان یقامات حکومتمسئوالن و مواقعیت این است که 
 .اندمناطق زلزله زده نکرده یبه اهال یفور یکمک

 یکوچک وجود دارد که اصال پاسخگو اریبس مارستانیب کیمثال در سر پل ذهاب  یبرا
در سرمای  و کوچه ابانهایشدگان در خ یاغلب زخم لیدل نیبه هم ستیفاجعه ن نیمشکالت ا

 سر میبرند. به  هوا

 را به خوبی بموقع به زلزله زدگان یکمک رسان یبرا یعوامل حکومت یعمل یباین زمین زلزله 
 دیاب یساعت از وقوع زلزله اعالم کردند که آوار بردار ۴۸ به نحوی که بعد از گذشت. نشان داد

داشتند برای ؛ اما مردم هرآنچه در توان آوار بودند ریهنوز ز یاریکه بس یمتوقف شود. در حال
 بیرون کشیدن افراد از زیر آوار به کار گرفتند؛ و توانستند جان برخی را نجات بدهند.

بجای اینکه تیم های پزشکی وخدماتی خود را بسیج کند اولین کاری که  رانیا حکومتاما 
 یاهگانیفرصت،  نیدر اول د وزده بوبه منطقه زلزله  جیسپاه و بس یروهاینانجام داد فرستادن 
 .کردجا مستقر ضد شورش در آن

کمک های مردم  ازبلکه کرد ی پزشکی دولتی را از مردم دریغ نه تنها خدمات و کمک ها
کردند،  بیرا تخر یمردم یهاکمک یآورمعجاها مثل سنندج، محل ج ی. در برخآوردنیز ممانعت به عمل همجوار آن  یهااستان ایکرمانشاه 

 .کردندرا هم چپاول  یادیالبته بخش ز کهکنند  عیاسم سپاه پاسداران آنها را توزرا مصادره کردند تا به یردمم یهاحامل کمک یهاونیکام

تر مثل بزرگ اریبس یکشورها با بالها یواقع شود، در برخ رانیکه فقط در ا ستین یزیچ یعیطب یبالها ریو سا لیاست که زلزله و س یهیبد
به فکر سرکوب  که نینه ا شودیم جیبس دگان،یدبتینجات مص یدولت برا ی، در آن کشورها، تمام قواایرانالف . اما برخشوندیمواجه م یسونام

 باشند.  طیشرا نیمردم در ا

 خوب است کمی به اذعان مسئوالن حکومتی در رابطه با بی کفایتی حکومت در رسیدگی به وضعیت زلزله زدگان توجه کنیم. 
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مسئوالن هنوز آب  یداده شده از سو یهاوعده یرغم تمامبه» :مجلس عضو شهیپحشمت اهلل فالحت
نبوده است.  شیب یباره دروغ نیکشور در ا ریدو شهرستان وصل نشده و متأسفانه گزارش وز نیا

و بعد عمل  دهندیمردم شده است، مسئوالن تنها در جلسات قول م یتیدروغ باعث نارضا یهاوعده
. بهتر است حداقل اعالم کنند دهندیاند. مسئوالن صداقت به خرج نمانداخته راه ی. انگار بازکنندینم

 یتیجز نارضا ییجهیکه نت یکنند تا ناچار به ارائه گزارش دروغ نشوند. گزارشات یکار توانندیکه نم
زده وصل شده زلزله طقدرصد آ ب و برق در منا95کشور در مجلس گزارش داده که  ریمردم ندارد. وز

 نوامبر(13 -سنایا یخبرگزار)«ستین شیب یکه دروغ یگزارش است.

درصد ۱۰فقط  دینشده است، شا عیهنوز اقالم در همه روستاها توز»کرمانشاه :  ندهینما یصفر احمد
 یلیرفته است، وضع خ انیوجود دارد که نود درصدشان از م ییروستاها چادر گرفته باشند. روستاها

با  یمل هبرقرار است، رسان زیکه انگار همه چ دهدیپوشش م ییگونهبه ماینامناسب است. صدا و س
و  ریو تدب نظمیقدر بکرد. هالل احمر آن انتیناکارمدش در حق کرمانشاه ظلم و خ یپوشش خبر

 یمثال روستا یبحرانش دارد. برا تیریرفع مد یبرا یبه ستاد ازیکه خود ن کندیعمل م تیریبدون مد
 امهیب» یروستا طیاست شرا دهیبه دستشان نرس زیچ چیانوار دارد و هنوز ههشتاد خ« ذهابقلمه»
بحران است.  تیریمشکالت هم نبود مد یاساس شهیاست و ر امتیق نجایاست. ا نیهم زین «ایعل

نفر را همان روز اول خودشان  ستیسر زدم که گفتند ب ییمسئوالن خبر ندارند، من خودم به روستا
نفر جان ۱۰۰۰از  شی. به نظر من بدیآیاد جزو آمار جانباختگان به حساب نمافر نیاند اخاک کرده

اند، در مسکن مهر ذهاب هفتاد نفر کشته شدهکوچه در سرپل کیخود را از دست دادند، فقط در 
 نوامبر(13 -سنایا یخبرگزار«)نفر جان باختند.۲۵۰از  شیب

 

  خودسرانه، مرگ در حبس یاعدام، قتل ها       

 

 اعدام: 

 
خبرگزاریها و سایتهاي حكومتي  مورد آن توسط۳کرده است که تنها اعدام را ثبت  ۴۴نوامبرحقوق بشر ایران در ماه  ورینگمانیت

 اعالم رسمی شده است.
 ؛؛ تبریزبندرعباس ؛؛ تایبادایالم؛ اردبیل؛ ارومیهعام و سایر اعدامها در زندانهاي ءمورد در مال یکاز مجموعه اعدامهاي این ماه 

 صورت گرفته است. گوهردشت کرجو  مشهد
در زندان زاهدان به اعدام  دارندسال  ۱۸که کمتر از  یدر حال از متهمان مواد مخدر تبعه افغانستان دو کودکدر ماه نوامبر؛ 
و با چوب  هرا درآورد شانیکرده، لباسها زانیرا از سقف آوآنان با استفاده از طناب آنها اعالم کردند ماموران زندان  محکوم شدند.

 شکنجه کرده اند. یرواقعیغ ا هدف گرفتن اقرارو کابل آنان را ب
 اکویتهران و د ییسابق دانشگاه عالمه طباطبا ییعبداهلل، فعال دانشجو خیصابر ش یاسیس انیزندانهمچنین در ماه نوامبر؛ 

 دند.مجددا به اعدام محکوم ش به دادگاه رفته و هیدر اروم؛ برای دومین بار زادهرسول
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 هاي خودسرانه قتل: 

 را ثبت کرده است.    رد قتل خودسرانهمو۴ نوامبر؛ مانیتورینگ حقوق بشرماه  طي
 ، باعث كشته و زخمي شدن آنان شد. تیراندازی ماموران دریابانی بندر عباس به سمت قایق دو جوان بلوچ اهل کرگان نوامبر؛5در روز 
نام رسول  هساله ب۱۳جوان نوکولبر  کی ،یخو ە" در منطقی" رازیبازارچه مرز اطیاخل حدر د یهنگ مرز یروهاین نوامبر؛ ۶در روز 

 قتل رساند. ەو شدت ضرب وشتم ب ەشکنج ریاهل قطور را ز یوسفی
 یروی"ننور" توسط ن یروستا یکیدر نزد همرز بان یاز گذرگاهها یکیدر  شیپ یمدت که" ینام "نژاد محمد بهکولبر  کنوامبر؛ ی12در روز 

 جان باخت.شده بود،  یزخم میمستق کیبا شل یهنگ مرز

 

 و احكام و مجازاتهاي بیرحمانه یرانسانیغ رفتار       
 حكم شالقصدورمورد ۶بیش از ؛ نوامبردر ماه گزارشهاي رسیده به مانیتورینگ حقوق بشر ایران،  براساس
زندان به ثبت رسیده  شکنجه در ومورد حکم قطع دست  ۳بیش از  ؛مورد حکم شالق در مالعام۲واجرای 

 است. 
ضربه و دو متهم دیگر  30نوامبر حکم شالق سه تن از متهمان به سرقت به نحوی یک متهم به ۱در روز 

 ضربه شالق محکوم شده بودند در جیرفت کرمان در مالعام اجرا شد. 70به 
اعالم کرد  یزندان نیاو حکم قطع دست برای وی صادر شد. به اتهام سرقت محاکمه  یمرد نوامبر۱۲روز 

مجبور به  یزندگ یفشارها لیمبتال به سرطان است و به دل یریدختر خردسال و مادر پ کی یکه دارا
 و در دادگاه خواهان بخشش شد.  سرقت شده است

 ضربه شالق برای زندانی متهم به سرقت در تالش در مالعام اجرا شد. 74نوامبر حکم 23در روز 
نوامبر مسئولین زندان اردبیل یک زندانی به نام افشین ولی پور که در بازداشت موقت به سر 22در روز 

 زنجیر و پابند وی را به میله های محوطه قرنطینه زندان بسته اند. با که از ده روز است  شیبمیبرد را 
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 کنجه جسمانی: ش 
مشکالت  لیبدل یمحبوس بود مدت (تهران بزرگ یمجتمع ندامتگاه)ان بزرگساله که در زندان تهر ۴۳ یافالطون نیبنام حس یزندان کی

 یبرا یاقدام چیهمسئوالن زندان خود را از دست داد.  یینایب تشیبه وضع یدگیعدم رس لیزندان بدل نیدر ا (ابتیدقند خون ) یجد
بدلیل عدم رسیدگی های مناسب  نوامبر۱۶در روز  .سل متبال شد یماریبه ب یو تاینکردند و نها ماریب یزندان نیا طیبه شرا یدگیرس

 . باختجان و وضعیت وخیم جسمی اش پزشکی 
در بازداشتگاه وزارت  سپسبازداشت شده و  یسجاد میدر شهرستان سرباز بنام عبدالکر یجیبس کیپنج جوان بلوچ بعد از کشته شدن 
 برکشته اند.  یکوه یمولو یفتوا ارا ب یجیبس نیه که اعتراف کنند او از آنها خواسته شد گرفته انداطالعات زاهدان تحت شکنجه قرار 

 از جا کنده اند. را  یرکن سیماموران در هنگام شکنجه سه ناخن ادر رسیده به مانیتورینگ حقوق بشر ایران یاساس گزارشها

 
 و دستگیريها بازداشت      

 .دستگیري و بازداشت ثبت شده است مورد 5062ران در مجموع ، بنا به گزارشهاي رسیده به مانیتورینگ حقوق بشر اینوامبرماه  در

مورد دستگیري  ۴۵۰و مذهبی قومی و ای مورد دستگیري اقلیته24مورد دستگیري سیاسي، 50مورد دستگیري اجتماعي، 4538از جمله 
  به ثبت رسیده است.خودسرانه 
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 زندانیان در زندانهاي ايران وضعیت         
 

که بدلیل  یمحمد نظرشدند ؛ پس از این انتقال  تبعیداه دو زندانی سیاسی کرد دیگر به زندان ارومیه نوامبر؛ محمد نظری همر۱۵درروز 
زندان منتقل شد و پزشك  یبه بهداردر همان روز در پي وخامت حالش بود؛ فراوان روبرو  یمشکالت جسمروزه با  99اعتصاب غذای 

 یگ كلیه به بیمارستان خارج از زندان منتقل شود. ولي تا آن موقع باید در بهداربراي عمل جراحي بخاطر سن اعالم كرده كه باید یبهدار
محمد نظری پس از انتقال از  زندان او را به بند بازگرداند. یرئیس بهدار ؛یبودن در بهدار یپس از یكساعت بستر اماتحت مراقبت باشد.

نوامبر محمد نظری 16روز  پاسخ او را داد. نیاده با ضرب و شتم و توهمالز نیاما افسر نگهبان حسبهداری به افسر نگهبان مراجعه کرد 
 مورد تهدید قرار گرفتند یدو زندان نیامراجعه کردند اما  فرهنگ یمهر علهمراه با یکی دیگر از زندانیان مجدد به دفتر مدیر داخلی زندان 

از روز  یپزشک یدگیعدم رس ەدر اعتراض ب یاسیس یزندان نیا جدید خواهند کرد. یرونده سازکه با پیگیری مجدد این موضوع برایشان پ
 است. ەاعتصاب غذا زدبه دست نوامبر 24

در  یو یدر اعتراض به صدور حکم اعدام و نگهداربه مدت یک هفته  اکتبر 25از روز  دانشجوی زندانی محکوم به اعدام یابوبکر رستم
منتقل اکتبر به قرطینه این زندان  29ای خشک کرده؛ مسئولین زندان وی را از روز اعتصاب غذ م مواد مخدر اقدام بهجرائ انیبند زندان

زندان و قول  سیبا رئنوامبر پس از مالقات 1باید در قرطینه بماند. وی در روز  درا نشکن شکردند و به وی گفته اند تا وقتی اعتصاب غذای
 خودخشک  یدرخواست مالقات با دادستان زاهدان، به اعتصاب غذا یریگیو پ شانیلغو دستور ممنوع المالقات بودن ا یبرا یمساعدت و

 . داد انیپا

 یو داخل یگوارش دیشد یو دردها یبا ناراحت یاسد دیمج یاسیس یشهر؛ زندان ییرجا یاسیس انیروزه زندان ۴۰ یاز اعتصاب غذا پس
 یو درمان در خارج از زندان مخالفت م مارستانیبه ب یا انتقال وشهر ب ییزندان رجا نیمسئول امادارد.  یبه درمان فور ازیروبرو بوده و ن

 نوامبر به دادگاه بردند. ۵در روزاو را  علیرغم وضعیت وخیم جسمی اشهمچنین مسئولین زندان  کنند.

 منتقل کردند.  نیر اوالف سپاه پاسداران د ۲تبار را از زندان گوهر دشت به بند  یذوق نیشاه یاسیس یزندان مسئوالن زندان؛ اکتبر30وز ر
انجام داده است.  یو هیعل یو به منظور  تحت فشار قراردادن و پرونده ساز یزندان نیاز ا ییانجام بازجو یاقدام را برا نیسپاه، ا اطالعات

 دشتبه گوهر مالقات با خانواده اش یبرا نوامبر؛ ۱روزرا  یزندان نیخود، ا یرقانونیاقدامات غ نیکردن ا یمخف یآنان در تالش برا
وی هم اکنون در زندان  ببرند. ییفشار و بازجو ریبازگردانده و ز نیدوباره را به او ندهیآ یرود که در روزها یبازگرداندند و انتظار م

 گوهردشت محبوس میباشد. 

خود و  ینه زندان و عدم آزاددر  اعتراض به احکام ظالما نیزندان  او ۸محبوس در بند  نیاو یاسیس انیاز زندان ی؛ تعدادنوامبر ۱۱روز
زندان دست به تحصن زدند و حاضر به رفتن به بند خود  یزندان در هواخور ییو غذا یبهداشت یها ییدر اعتراض به نارسا نیهمچن

 .ستندین

که خارج از بند  ییاهرفته و آن زندانیان عقیدتی اهل سنتبه سراغ  انیزندان یهاپرونده انیزندان به همراه بازجو نیمسئول نوامبر؛۱۷رد
 دیتهد هاتیمحدود شیبندها هستند را به افزا نیاکنون در اکه هم یگریبند و تعداد د نیمجدد به ا دیبودند را به تبع یعفون مارانیب

بداهلل ع ،یمراد وسفی ،یمحمد بازان ،یاحمد صادق ،یخاک دیآباد کرمانشاه ام زلیاهل سنت محبوس در زندان د یدتیعق انیزندانکردند. 
عمل  ندیگویم انیزنداناعتصاب غذا کرده بودند.  یعفون مارانیبه بند ب دیدر اعتراض به تبع نیاز ا شیپ ییرزایم موریو ت یسی)کاک برا( و

 فشارها شده است. شیتوسط آنان در زندان موجب واکنش مسئوالن و افزا یبه شعائر مذهب
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الزم به منتقل شد.  کیبه بند  طیبه شرا یدر زندان و اعتراض و یلفظ یریدرگ کی؛ پس از  یعرب لیسه یاسیس یزندانمبر نوا20در روز 
بند از امکان تلفن با  نیمنتقل شده به ا انیزندان؛ و فاقد امکانات معمول زندان استبوده  نهیبند قرنط نیزندان او کیبند ذکر است که 
 هستند. مخانواده محرو

 
 هااقلیت سركوب           

ساله، جوانان بهایي  ۲۲ یساله و سرمد شاداب ۲۱صفاجو و تارا هوشمند  هیروح
 یمل تیامن هیاقدام عل»سال حبس محکوم شدند. اتهام آنها  ۵هر یك به تحمل 

عنوان شده است. این در حالي است از  «تیدر فرقه ضاله بهائ تیعضو قیاز طر
 محروم بوده اند. كیل،رخورداري از وشواهد به نظر مي رسد آنها از امكان ب

هنوز  فعال مدنی اهوازی یچلداو عبداهلل یریبا وجود گذشت پنج ماه از دستگ
؛ به علت نامعلوم اوت ۲۷روز  ی. چلداوستیدر دست ن یاطالع یو تیاز وضع

 . منتقل شده است یو به محل نامعلوم ریتوسط اداره اطالعات اهواز دستگ

 
 

 

 حقوق پايه  نقض           
علیرغم اعتراض مردم حاضر در کند.  یرا مصدوم م ویسر   هیو از ناحی حمله کرده دستفروش با چماق به اندوابیم ین شهردارمامورا

 برند. یو با خود م کرده شیها وهیم خاقدام به جمع کردن چرصحنه ، مأمورین به ضرب و شتم وی ادامه داده و 
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