


 

 
 مارس ماه  -ایران در نقض حقوق بشر  گزارش
 :مقدمه

ان از می توامات این اقد . از جملهه استایران ادامه داشتها، نقض سیستماتیک حقوق بشر در دیگر ماهماه مارس نیز مانند  طی 
  .برد زندان نام ردسه مورد قتل و  حکم شالق در مقابل چشمان مردم  دو عام و اجرای ءاعدام شامل دو اعدام در مال 12

ین ار مقابل دی یابد. ممردم وارد می کند در زندان ها افزایش اقشار مختلف نقض حقوق بشر و فشارهایی که حکومت ایران بر 
به  رای رسیدنبصاب غذا یعنی اعتو البته سخت ترین طریق زندانیان که از هرگونه دفاع قانونی محروم هستند از آخرین فشار، 

نیان ه گوش جهابود را خده می کنند. زندانیان بخصوص زندانیان سیاسی با اهرم اعتصاب غذا می خواهند صدای حقوق خود استفا
ی و سهیل عرب صاب غذایمی توان از ادامه اعت از جمله که صورت گرفته استاعتصاب غذا  موارد متعدد طی ماه مارس برسانند.

 اعتصاب غذای سلطانی، لفتاحبه نام عبدا یک وکیل مدافع حقوق بشرغذاي اعتصاب اعتصاب غذای حمیدرضا امینی،  گلرخ ایرایی،
جمعی از  همچنین د.نام بر حمزه درویشغذای  ولی اهلل تقی زاده و اعتصاباعتصاب غذای  ،زندانی سیاسی مسن ارژنگ داودی

قوق ح ضعیت نقضوعتراض به سه روز آخر سال شمسی را به نشانه ا و گوهردشت نیاوزندان های در زندانیان سیاسی محبوس 
 بشر در ایران اعتصاب غذا کردند.

با ضرب و شتم و اقدامی نکرده است بلکه خواسته های برحق این زندانیان  در برابرنه تنها حکومت ایران  این اعتراضات، در مقابل
به موارد زیر  در همین رابطه می توانهم بشکند. دانیان خواسته است که آنها را درفشار مضاعف بر این زن

 اشاره کرد:
روز آن را نیز در اعتصاب  15روز در اعتصاب غذا  است که   ۵۵بیش از  سهیل عربی زندانی سیاسی  -

اعتراض به ضرب و شتم و انتقال غیر قانونی آتنا دائمی و گلرخ علت اعتصاب غذای وی  خشک بوده است.
زندان تهران بزرگ برای وادار کردن سهیل به  مامورانطی این مدت  .به زندان قرچک بوده استایرایی 

را به شدت مورد ضرب و  اوابتدا او را به زندان انفرادی منتقل کرده و در همانجا  غذا شکستن اعتصاب

  به سر او وارد کردند. نیز شتم  قرار دادند و ضربه سنگینی را
 
 دریک هفته   از این مدت وی ی بردروز در اعتصاب غذا به سر م ۵۵بیش از  گلرخ ایرایی زندانی سیاسی-

زندان قرچک  قانونی خودش و آتنا دائمی بهغیرانتقال به در اعتراض  اعتصاب غذای خشک بود. وی
پس از  خودغذای در سی و هشتمین روز اعتصاب گلرخ و آتنا  اقدام به اعتصاب غذا کرده است.ورامین 

 اروی بسی وضعیت جسمی شدند.رچک منتقل به بند مادران زندان ق ۳ضرب و شتم از قرنطینه بند 

  بار بیهوش شده است. ینکیلو وزن از دست داده  و چند 20وخیم گزارش شده است و طی این مدت 
 
شرایط بسیار  کنون در قرنطینه زندان مرکزی زاهدان درتا ،مارس۳روز از  داوودی زندانی سیاسی ارژنگ-

درسلولی به  ،علت دادن پیام صوتی در شهریورماه گذشتهوی به  اعتصاب غذا و دارو می باشد. سخت در
این  و موکت و سرویس بهداشتی می باشد. فاقد پنجره محبوس شده ، این سلولابعاد هشتاد در شصت 

 سال سن دارد و از بیماری های مختلف رنج می برد.60زندانی 

http://fa.iran-hrm.com/index.php/2018/03/17/syrian-arab-political-prisoner-in-solitary-confinement-in-terms-of-dry-strike/
http://fa.iran-hrm.com/index.php/2018/03/17/syrian-arab-political-prisoner-in-solitary-confinement-in-terms-of-dry-strike/
http://fa.iran-hrm.com/index.php/2018/03/30/a-report-on-the-latest-situation-of-golkhah-iry-and-permanent-athena-in-the-prison-of-qarchak-varamin/
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ی انتقال غیر قانونی خود از زندان در پ 2018فوریه 17روز از  رضا امینی مدیر یک کانال تلگرامیحمید -

ه مارس دست به اعتصاب خشک زد 4 –اسفند  1۳از زد که اوین به زندان فشافویه دست به اعتصاب 
رفته بودند در حالیکه  مالقات وی به بیمارستان  جهت هنگامی که خانواده اش   ،مارس20روز  .است

 به شدتماموران امنیتی مان خانواده توسط دست ها وپاهای او به تخت زنجیر شده بود در مقابل چش
  شد.خونی و لبهایش پاره  ویسر وصورت قرار گرفت. در این اقدام غیر انسانی مورد ضرب وشتم 

 
 43بیش از  ،در اعتراض به روند طوالنی بررسی پرونده خود زندانی محکوم به اعدام  ولی اهلل تقی زاده  -

و از کیل 22طی ا ین مدت  . در حالیکه وضعیت جسمی او وخیم گزارش شده است واستزده  غذا  بدست به اعتصاروز است که 
سال 12ساله ،   41بی اعتنا هستند. ولی اهلل و وضعیت او مسئولین کماکان نسبت به اعتصاب غذا  ،وزن خود را از دست داده است

 محبوس و در انتظار اعدام است.زندان تبریز  ۹است که در بند 

مگان ه اطالع هان را بقسمت بسیار کوچک از نقض حقوق بشر در ایر ،گزارش در نظر داریم مانند ماههای گذشته نادامه ایدر 
 برسانیم.

 
  :عداما الف(
ن به آده مورد ت که مورد مجازات غیر انسانی اعدام به دست مانیتورینگ حقوق بشر رسیده اس12گزارش اجرای ماه مارس  طی

به  چسارانگدر  ء عاممال ز درنی اعدام دو برادر .كه یكي از قربانیان پدر دو دختر دوقلو هشت ساله بود طور مخفیانه صورت گرفته
  .استاجرا در آمده 

و  هاست در این ماه به تایید نهایی رسیدسالگی متهم به قتل شده  1۵نوجوانی که در سن ، محمد کلهریحکم اعدام  همچنین
  است.قریب الوقوع  ویاجرای حکم اعدام 
صدور محکوم به اعدام در زندان مهاباد که در اعتراض به روند  نوجوان محمد صالحی در یک نمونه دیگر

، توسط ماموران زندان جهت پایان دادن مارس 10قدام به اعتصاب غذا کرده است، روز ااعدام خود  حکم
سالگی  17وی در سن  .به سلول انفرادی منتقل شد گرفت  ومورد ضرب و شتم قرار  ،به اعتصاب غذا

 متهم به قتل شده بود.
بند ده زندان رجایی شهر منتظر اجرای حکم  زندانی محکوم به مرگ، در 86الزم به ذکر است که تعداد 

 غیر انسانی اعدام هستند. 
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 عبارت است از:اسامی اعدام شدگان طی ماه مارس 

 

 :هاي خودسرانهب( قتل

  تان سردشتنی زرد شهرسدر پی شلیک نیروهای سپاه در روستای مرزی کا« براهیم سلیمانی ا»مارس،  یک کولبر به نام  27روز 
جام شد که وهای حکومتی انقتل این کولبر در ایام سال نو ایرانی در حالی توسط نیرفرزند بود.  ۵وی متاهل ودارای کشته شد. 

 کرده بود. ر دوش خودوی برای بدست آوردن میزان بسیار کمی پول اقدام به انتقال اجناس ب
 مرگ در حبسج(

در زندان های های پزشکی جان خود را بالتکلیفی و عدم رسیدگی علتزندانی به  دوو  زندانی در اثر شکنجه سهمارس  طی ماه
 این موارد عبارتند از:از دست دادند. ایران 

د، زیر شکنجه کشته شد. پس از دو روز دستگیری توسط اطالعات جوانرو قباد اعظمی، مارس 2 روز -
مسئولین زندان  به خانواده وی گفته اند که  فرزندشان با خوردن چند نوع قرص دست به خود کشی زده 

 ، محروم بوده است.خانواده و یا خارج از بازداشتگاهاست. این زندانی طی بازجویی از حق تماس با 
 

http://fa.iran-hrm.com/index.php/2018/03/04/killing-a-kurdish-young-man-arrested-in-javanrood-city-in-kermanshah-province-by-police/
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 در ساله 21این زندانی خودکشی کرد. به اقدام  ردن یک تیغ اصالحبا خو  در زندان زاهدان وحید صفر زهی، مارس 2روز  -
مسئولین زندان  وی به این علت که سال زندان محکوم شده بود. 11دادگاه به اتهام  سرقت مسلحانه به 

 .، دست به خودکشی زدبه وی اجازه مالقات با مادر بیمارش در بیمارستان را نداده بودند
ن یکی از زندانیان دراویش گنابادی که در جریان اعتراض خیابان گلستا جیمحمد را ،مارس 4 روز  -

 بازداشت شده بود در اثر ضربات وارده در حین بازجویی در زندان کشته شد.  تهران هفتم
 
در زندان شیبان اهواز زیر شکنجه پنجاه ساله  « علی سواری»یک زندانی به نام  ،مارس27روز دوشنبه -

طبق فیلمی که از جسد وی توسط  .به قتل رسید « حمیدیان»  امورین زندان به نامبه دست یکی از م
 این زندانی دیده می شد.سر روی نقاط مختلف بدن و آثار شکنجه بر  پخش شد،ضبط و بستگانش 

توسط  ،در مقابل زندان تحصن کرده بودند به مرگ زیر شکنجه وی، خانواده این زندانی که برای اعتراض
 بازداشت شدند.زندان مسئولین 

 

  احكام و مجازاتهاي بيرحمانهد(

ست از احکامی اق یکی شال عام کرد.ءطی ماه مارس حکومت ایران اقدام به اجرای حکم ضد انسانی شالق برای دو متهم در مال 
 که عالوه بر زجر و دردی که به همراه دارد باعث تحقیر متهم و خانواده او می شود.

فیلم این اقدام غیر انسانی ضمیمه  .زدند مالء عام شالقشهریور بوشهر در  17یک جوان را در میدان  ،مارس 2 روزدر یک مورد 
  است.

این خبر توسط رسانه  به اجرا در آمد. ، بیمارستان سیرجان مقابلساله  ۳7یک جوان  برای ضربه شالق 74حکم  ،مارس 10شنبه 
     ( 2018مارس  10 –رکنا خبرگزاری ) های دولتی منعکس شد. 

   :بازداشت و دستگيریهاه(

ریافتی توسط مانیتورینگ حقوق بشر، طبق گزارشات د
باشد که مي نفر 2100 بیش ازمارس  طی ماهها دستگیری

 22در  سوریچهارشنبه ملی جشن نفر در جریان  88۹
 جشننفر از شهروندان کرد به خاطر  ۳0و دست کم شهر 
ان، سلماس، ایالم، بوکان، در شهرهای مریو نوروزی های
  شدند.دستگیر  سنه سنندجو  پاوه

 

، که در ده نفر از کارگران فوالد اهوازفوریه،  28روز  -
اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود دست به اعتصاب زده 
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 ؛نفر از دستگیر شدگاناسامی سه . یورش برده و آنها را دستگیر کردند شبانه به منازل آنها امنیتیبودند، دستگیر شدند. ماموران 
 مرتضی اکبریان، میثم علی قنواتی و فرهاد اکبریان می باشد.   

دستگیر  ،دختر و پسر را که در حال جشن گرفتن بودند 50تهران حمله کرد و مهماني در لواسانمارس، پلیس به یك 2روز  -
 (2018مارس  2 - ) خبرگزاری رکنا کرد.

جمهوری )خبرگزاری دستگیر شدند.  ،پارتی آنها در آبادانحمله نیروهای پلیس به محل  طی ده دختر و پسر  مارس، ۳روز -
 (2018مارس ۳ -اسالمی 

به تجمع زنان و مردان به مناسبت   ،مارس 8روز  -
 توسطدر مقابل ساختمان وزارت کار  ،جهانی زن روز

انتظامی و لباس حمله شد و نیروهای  نیروی انتظامی 
قرار ضرب و شتم  مورد ان را شخصی ها تجمع کنندگ

برای  .را دستگیر کردندزن و مرد  84 داده و سپس
زنان به زندان  تشکیل شده وپرونده همه این نفرات 

قرچک ورامین و مردان به زندانی فشاویه منتقل 
 شدند. 

 

گزاری مراسم جشن نوروز نیروهای امنیتی از بر ،درآستانه حلول سال نو در روستایی در مریوان ،مارس 20روز سه شنبه  -
کردند. نیروهای امنیتی به ساکنین این روستا حمله کرده و ضمن استفاده از گاز اشک آور شماری از ساکنین را زخمی جلوگیری 

  کردند. 

 وضعيت زندانيان : 

، سایر وارد شده استاعتصاب غذا در که بر زندانیان  یيهاعالوه بر فشار در زندان های ایران، ق گزارشات دریافتی،طبطی ماه مارس
 در اینجا به چند مورد آن اشاره شده است: نیز با فشارهای مختلفی مواجه بوده اند.زندانیان 

ساله و  1۹ساله، عادل سلیمانیان  18ساله، یوسف خالدی  18های رضا خالدی به نام یجوان رامشیری خوزستان 4 ،مارس 2روز  -
درحالی که به شدت شکنجه شده بودند از  این زندانیان .ته دستگیری به دادگاه منتقل شدنده هفساله، بعد از س 1۹رضا حطاوی 
 جوان اطالعی در دست نیست. 4به این  . از اتهامات واردهنیز محروم بودند انواده هایشانمالقات با خ

به عدم پاسخگویی مسئولین زندان به زندانی محبوس در زندان زاهدان پس از اعتراض  مهدی نارویی ،مارس ۵روز دوشنبه  -
 که به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. شدت ضربات به حدی بود ،علی علیزاده رئیس اندرزگاه، توسط محمددرخواست هایش

 وی وارد شده است.صورت  سر و زیادی به ناحیه و آسیب وی شکسته انگشتان دست راست

در شرایط نامساعد جسمی در هر سه نفر ، بهنام موسیوند و نادر افشار، یاقبالسعید از دستگیری فعاالن مدنی پس پنج هفته  -
دچار عفونت  لسعید اقبانیروهای امنیتی آنان را زیر شکنجه برده و خواستار اعترافات دروغین شده اند.  و بسر میبرند 20۹بند 
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بهنام  .استشده زندانی  عدم تعادل این باعثتجویز کردند که  یشدید کلیه و گوش شده است و ماموران برای وی قرصهای
خانواده های این زندانیان محروم از . برد از ناراحتی قلبی رنج مینیز موسیوند 
  .بودند فرزندانشانمالقات با 

، بازداشت شده بودند 2018 اواسط ژانویهکه  یستیز طیهفت تن از فعاالن مح -
 نیحق مالقات، در زندان او و لیبه وک یکماکان در بازداشت و محروم از دسترس

 ،یسام رجب ،یخالق نیرحسیهفت نفر هومن جوکار، ام نیشوند. ا یم ینگهدار
  .باشندیم ازمراد طاهب ،یکاشان دهیسپ ،یانیب لوفرین ان،یریطاهر قد

با تاخیر سه روزه  به علت آنکه در زندان سراوان  مسعود بلوچی ،مارس 24روز  -
ط ایرج نوربخش سرپرست زندان مورد ضرب و شتم توساز مرخصی برگشته بود، 

 .علت تاخیر این بوده که وی در انتظار نوبت پزشک بوده است شدید قرار گرفت.
نوربخش با کمربند او را به شدت کتک زده و  رجیا»: گفته است یک منبع آگاه 

 «است.کرده  یبه خودکش دیمسعود تهدو ببرد  نهیخواسته او را به قرنط

به مکان نامعلوم منتقل شده قبلی، دون هیچ اطالعی بدر زندان سراوان   عمادالدین مالزهی زندانی سیاسی ، مارس14روز  از -
ایرج نوربخش سرپرست زندان »یک منبع مطلع گفت:  مقامات ذیربط از پاسخگویی به خانواده وی خودداری کرده اند. .است

 .«جایی منتقل خواهی شد که آرزوی مرگ کنی عماد را تهدید کرده که به ،سراوان روز پیش از آن

به  مرتضی عاشوری و عبدالستار سپاهیکم دو تن از زندانیان به نام های در زندان مرکزی زاهدان دست، هفته آخر مارسطی  -
است که  شدت ضربات به حدی بودهاند. صورت تنبیهی به قرنطینه منتقل شده و توسط گارد زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته

 ووی شکسته بینی  .عاشوری به دلیل شدت جراحات وارده به مرکز درمانی خارج از زندان منتقل شده است زندانی مرتضی
 .سپاهی نیز آسیب دیده است عبدالستارهمچنین طی این ضرب و شتم دندان جلویی  است.پارگی شده  صورت وی دچار

  : ها وضعيت زندان

بهداشتی و رسیدگی های پزشکی محروم هستند. در اینجا گوشه  ،ن کماکان از مینمم امکانات صنفیزندانیان در زندان های ایرا
 کوچکی از وضعیت چند زندان بصورت خالصه آورده شده است. 

 : زندان زنان قرچك ورامين

و به زندان  ریس دستگاز زنان آزاد شده به نام زهره اسدپورکه روز هشت مار یکی، از زبان  نیزندان زنان قرچک ورام تیوضع
 دیکم است و با اریزندان بس نیدر ا یگفته است آب خوردن یاسفناک گزارش شده است. و اریبود، بس افتهیانتقال  نیقرچک ورام

کودک همراه مادرانشان محبوس  یادیزندان تعداد ز نیزنان وجود ندارد. دربند مادران ا یبرا یشود. امکانات بهداشت یداریخر
 بهره هستند. یب یو آموزش یبهداشت ،یامکانات رفاه نیکمترهستند و از

 وضعيت زندان سراوان: 
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ورود  های بسیار زیاد بر زندانیان شده است.منجر به فشاردر زندان سراوان ضعف مدیریت و فساد اداری طبق گزارشات دریافتی 
ست که به علت فشار باالدر زندان و وجود مواد گفته شده ادان بطور سیستماتیک انجام می شود، مسئولین زن توسط مواد مخدر

مثال  برایاسفناک است  های پزشکی رسیدگیو  مبتال به مواد مخدر شدند. وضعیت بهداشت نیز زندانیان سالم مخدر تعدادی از 
عده  ورده بیماری سل در این زندان شیوع پیدا ک .اختصاص یافته استزندانی هفته ای یک ساعت نوبت ویزیت  بهداری  600 به

 از رسیدگی های پزشکی نیز محروم هستند.وحمید شیرزاد که  ای از زندانیان مبتال به سل هستند از جمله: یعقوب دامنی
یک زندانی بلوچ به نام عبدالرئوف پاهنگ، در زندان سراوان بر اثر بیماری سل و عدم رسیدگی همانطور که قبال نیز اشاره شده بود 

 را از دست داد. مسئولین زندان، جانش 
 خورین ورامين:  آب در وضعيت

زندانیان را دچار مشکالت بهداشتی و این مسئله  .شدقطع  زندان خورین ورامیندر  به مدت سه روزآب  ،مارس19از روز دوشنبه 
اه که از فروشگشدند زندانیان مجبور  طی این سه روز ولی مسئولین زندان برای حل این مسئله اقدامی نکردند. کرده بود پزشکی

وحتی برای شستشو و استفاده از سرویسهای بهداشتی از همین آب استفاده تهیه کنند  زندان آب معدنی را با قیمت بسیار زیاد
 کنند.

   هاسركوب اقليت

توسط حکومت ایران ادامه داشت. در یک سخنرانی علی خامنه ای به  ای قومی و مذهبی طی ماه مارس نیزسرکوب اقلیت ه
به  رانیدادستان کل انیز  شیپ یچند. "اجتناب کنند ییمراوده با شهروندان بها شهروندان باید از"وان رهبر عالی، فتوا داد که  عن

به دنبال این صحبت ها فشار بر بهاییان نیز ادامه داشته  دارد. یعواقب قانون بهائیان، ارتباط باکه  هشدار داد یشهروندان ایران
پلمپ گورستان آنها در کرمان بود.  ،نی ترین کارهایی که حکومت ایران علیه بهاییان در این ماه انجام دادانسایکی از ضداست. 
 نیز در این ماه ادامه داشت. پلمپ اماکن کار اخراج و ممانعت از تحصیل و البته 

، در یدوگلستان جابه نام گورستان بهاییان مارس،  16صبح روز  -
ری کرمان پلمپ شد و از دفن شهر کرمان به دستور شهردا

هنگامی که تعدادی  مردگان بهایی در آن جلوگیری به عمل آمد.
از شهروندان بهایی ساکن کرمان به این محل رفته بودند با 

مواجه شده و از ورود آنها به داخل آن دربهای بسته و پلمپ 
شهرداری کرمان با نصب  گلستان جاوید جلوگیری به عمل آمد.

دی این گورستان از تعطیلی و ممنوعیت دفن اموات بنری در ورو
  .در این مکان خبر داده است

 

بهاییت بازداشت شده و منزل وی توسط ماموران اطالعات اعتقاد به شهروند بهایی اهل اهواز به جرم میترا بدر نژاد  ،مارس ۳ -
 .وی ضبط شدتفتیش و لوازمی از قبیل لپ تاب و کتابهای 
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در فتم گلستان ه داشت شدگانبرادر وی ،یکی از باز به علت آنکه گنابادی استان ایالم به نام تقی مرادی ،  شهروند ،مارس 14 -
 بوده است دستگیر شد.وقایع تهران 

 .دامه تحصیل محروم شدا در آستانه ورود به ترم چهارم دانشگاه رشت از« وصال هروی»دانشجوی بهایی به نام  یک ،مارس 1۵ -

از ، از دراویش گنابادیمحمد ثالث  اعالم کرد که برایس کل دادگستری استان تهران غالمحسین اسماعیلی رئی ،مارس1۹ -
این در حالی است که از زمان جرم انتصابی تا صدور حکم اعدام فقط . حکم اعدام صادر شده استسوی دادگاه کیفری یک تهران 

 ( 2018مارس  1۹ -) خبرگزاری میزان یک ماه گذشته است.

  سایر نقض حقوق پایه:

همچنین روز به آنها حمله کرده و به ضرب و شتم آنها پرداختند. سرکوب کشاورزان ورزنه اصفهان  جهتگارد ویژه  ،مارس 2 -
ثر شلیک نیروی هفت تن ازجوانان و نوجوانان در ا،  مارس در ادامه تجمع اعتراضی مردم ورزنه، برای گرفتن حق آب۹اسفند  18

 .شدندمی شدند و به اصفهان منتقل انتظامی زخ

زیر خط فقر زندگی می ایران درصد مردم  80ه اینکه با توجه ب -
به عنوان یک محل فروش کلیه و کبد و دیگر اعضاء بدن  کنند

ساله به نام  1۹دختر   برای نمونه یک درآمد محسوب می شود. 
 ارجمخ  تامینکه میخواهد برای  اعالم کرده است مینا اهل اصفهان

یک کلیه و یک قسمت از کبد خود را و خانواده اش  تحصیل
 (2018مارس  ۳ -) خبرگزاری تابناک بفروشد.

 

زن این پیر .زن را تخریب کردندمنزل یک پیر ،ماموران شهرداری در مرکز آذربایجان غربیطی یک اقدام شنیع و ضد انسانی،  -
 10 -. ) خبرگزاری رکناکردهانه ساخت غیر مجاز خانه این زن را خراب به ب شهرداری .می باشددارای دو فرزند سندروم داون 

 (2018مارس 

مایحتاج خود را تامین می  یریگیو ماه قهایقا با یبا مسافرکش در بندر انزلی واقع در شمال ایراناز مردم  یبخشدر حالیکه  -
و عالوه بر تخریب وسائل آنها نزلی وحشیانه حمله کردند مارس به مسافران و قایقرانان در بندر ا 2۵ روزشهرداری ماموران  کنند،

 از ادامه کار این زحمتکشان جلوگیری کردند.

 اطفاء حریق سه ماشینجهت  .چندین کانکس محل زندگی زلزله زدگان در سرپل ذهاب دچار آتش سوزی شد  ،مارس 2۵روز  -
مردم  در نتیجه .فاقد شلنگ آتش نشانی بوده اند ر نیزو دو خودرو دیگ هآب نداشت به محل آمده که یک ماشینآتش نشانی 

آتش را خاموش کنند. الزم به یادآوری است که این کانکس ها تنها امکان زندگی زلزله  آب، اند با استفاده از سطلشدهمجبور 
 کشور پس از گذشت چندین ماه از زلزله غرب ایران، آنهم در هوای سرد زمستان بودند.زدگان غرب 
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