
 

 می ماه طینقض حقوق بشر حکومت ایران  گزارش
 

 :مقدمه
 بعاد ادامها تمامی نقض آشکار حقوق بشر درماه می  طی مانیتورینگ حقوق بشر در ایران، توسط دریافتی هایبراساس گزارش

مورد ۱7 سانی شالق،د انضحکم  ۵تایید  مورد در مالعام، ۳که شامل اعدام حکم  ۱۶از این موارد می توان به اجرای. ه استداشت
اموران توسط مم و جوانان، خراب کردن خانه های مردضرب وشتم دستفروشان زندانیان،  فشار برقتل خودسرانه، افزایش 

ختلف  در ماقشار  بدحجابی و سرکوب گسترده تظاهرات مسالمت آمیزکوتاه کردن موی دختران دبستانی به بهانه ،شهرداری 
 کرد.  می توان اشارهشهرهای ایران 

های هرشن در طی ماه می اعتراضات مسالمت آمیز اقشار مختلف مردم به علت فشارهای شدید اقتصادی و تضییع حقوقشا
 به خشونت کشیده شد.حکومت ایران  که توسط مختلف بصورت گسترده انجام شد

 نمود. ن عترضییک و کشتن مو شلحکومت ایران جهت جلوگیری از گسترش تظاهرات مردمی اقدام به بازداشت ، ضرب و شتم 
به  ان امنیتیط مامورمیتوان به سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم کازرون اشاره کرد که با شلیک مستقیم توسنمونه برای 

 .خشونت کشیده شد
 

هایی بخش  در اعتراض به جداسازی تجمع  مردم کارزون
کشوری به شهرستان تقسیمات و  از شهرستان کازرون

بدنبال این اعتراضات مسالمت آمیز  .صورت گرفته بود چنار
روهای نیاردیبهشت،  ۲۶شنبه شب چهارو ادامه دار، 

این در جریان  وبه روی مردم آتش گشودند  امنیتی
ر از جوانان کازرون کشته شدند و نف ۴ دست کم تیراندازی

امید رضا  .گردیدندگیر تدس مجروح و صدها تن نیز
یوسفیان، علی محمدیان، رضا اژدری، مهدی جهانتاب 

  چهار جوانی بودند که به علت اصابت گلوله کشته شدند.
 ۲۹  - تسنیمی خبرگزار)نفر در جریان این تجمع مسالمت آمیز را تایید کرد.  ۲کشته شدن ری استان فارس رئیس دادگست

 (۱۳۹7اردیبهشت 
توسط نیروهای « جواد نوروزی»به نام  یجوانهمچنین 

 ومورد ضرب و شتم وحشیانه قرار گرفت  ،ضد شورش
و بخشی از  ه، چشمهایش خونریزی کردهبینی وی شکست

حکومت ایران برای  لب وی کامال از صورت جدا شد.
سرکوب تظاهرات اخبار  اطالع رسانی جلوگیری از

اینترنت اقدام به قطع ضد بشری،  اعمال مسالمت آمیز و
   و شبکه های اجتماعی کازرون کرد.

گزارشی کوتاه از اقدامات نقض حقوق مردم  ادامهدر 
 :شده استایران طی ماه می آورده 

 
 

http://fa.iran-hrm.com/index.php/2018/05/23/the-violent-suppression-of-the-kazeroon-peoples-demonstrations-and-the-identification-of-the-two-other-martyrs/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/02/29/1729627/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86-2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-48-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/02/29/1729627/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86-2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-48-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


 

    :عداما 

در اعالم شده است.  های حکومتیرسانه  توسطمورد آن  7 که تنها ،ده استیمورد رس ۱۶ می آمار اعدام در ایران به طی ماه
  .عباس به اجرا در آمده استشهرهای مشهد و بندر دردر مالء عام  مورد ۳میان اعدام ها 

را جهت اجرای حکم به  در زندان رجایی شهر زندانی محکوم به اعدام ۵7اسامی  ،اجرای احکام دادگستری کمیتهدر ماه می، 
  دادسرا اعالم کرده است.

رامین حسین مسئولین زندان مرکزی سنندج  ،۱۳۹7اردیبهشت ۲۹روز شنبه 
  .را احضار و رسما حکم اعدامش را ابالغ کردند پناهی

در ماه می به اداره اجرا احکام از دراویش گنابادی  محمد ثالثحکم اعدام 
 . دادگستری تهران ارسال شد

 . است به وی ابالغ شده استسال را در زندان بسر برده  ۱7ر مریوان که حکم یک زن ددر ماه می اجرای 

 ،در حبس استسنندج سال پیش به اتهام قتل در زندان مرکزی  ۱۵حدود که از جمیله صادقی زن زندانی اهل قروه  همچنین
 همچنان زیر حکم اعدام قرار دارد.

 :۲۰۱۸اسامی اعدام شدگان در ماه می 

http://fa.iran-hrm.com/index.php/2018/05/22/the-execution-of-ramin-hussein-panahi-will-be-executed-after-ramadan/
http://fa.iran-hrm.com/index.php/2018/05/22/the-execution-of-ramin-hussein-panahi-will-be-executed-after-ramadan/
http://fa.iran-hrm.com/index.php/2018/05/22/the-execution-of-ramin-hussein-panahi-will-be-executed-after-ramadan/
http://fa.iran-hrm.com/index.php/2018/05/21/abbas-jafari-dolatabadi-the-case-of-mohammad-salad-has-been-sent-to-the-execution-of-sentences/
http://fa.iran-hrm.com/index.php/2018/05/21/abbas-jafari-dolatabadi-the-case-of-mohammad-salad-has-been-sent-to-the-execution-of-sentences/


 

  :هاي خودسرانهقتل

کولبران و کاسبکاران  هبمربوط  مورد ۹انجام شده است. از این تعداد  توسط حکومت ایرانقتل خودسرانه  مورد  ۱7ماه می  در 
 ۳۸ زنیک  بوط بهیک مورد مر ودر جریان اعتراضات شهر کازرون  جوانان معترض مربوط به کشته شدن مورد ۴، کرد و بلوچ

 ست.صورت گرفته ا ین موارد توسط ماموران حکومتی و با شلیک مستقیمدرشهر ایذه بوده است. تمام اساله 

 از جمله این قتل های خودسرانه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

که در  ماموران انتظامی برای دستگیری اهالی روستای آبراک اژگیل شهرستان ایذهو شلیک جریان حمله  اردیبهشت، ۲۵  روز -
یک ، بودند سنگ معدنفناک معدن اسحال اعتراض به وضعیت 

 .را از دست داد جان خودساله  ۳۸زن 

استان  ماموران پاسگاه گرتی از توابع لیردف در خرداد،  ۴روز  -
به سمت یک خودرو گازوئیل سنگ پرتاپ کردند که  هرمزگان

وی کشته میشود و  ،اصابت سنگ به سر راننده خودرودر نتیجه 
راننده نیز کشته شاگرد  بدنبال آنکه ماشین چپ می کند

  .ندداشتنام " رامین گرگیج و راشد بلوچ"این دو شهروند  .میشود

 

 مرگ در حبس 

در  نیز دانییک زن ند.ان باختکرده و ج کشیخودر از زندانی ها اقدام به دو نفه علت فشارهای طاقت فرسا بر زندانیان بمی  ماه در
  جانش را از دست داده است . ،رسیدگی پزشکیعدم اثر 

پس از در زندان رجایی شهر کرج  داوود جهانگیری معروف به داوود ساری یک زندانی به نام، اردیبهشت ۲۰صبح روز شنبه  -
درخواستش مبنی بر بازگشت به بند و بعد از چندین بار رد و مخالفت با  اینکه به دستور رئیس زندان به بند دیگری منتقل شد

 کشی کرد و جان می بازد.، اقدام به خودقبلی اش

و  کشی کرده اقدام به خودانتقال به قرنطین در زندان زاهدان پس ازساله، ۲۹ یک زندانی به نام مهدی کوهکن اردیبهشت،  ۲۶ -
 .ندطیل کردان را تعتمامی مالقاتهای زندانی ،زندانشدن  این روز مسئوالن زندان از بیم شلوغ در جانش را از دست داد.

تشنج می  دچار در زندان از اینکه بعد ساله ۴۰یک زندانی بلوچ به نام غالم نبی ریگی ، در زندان زاهدان ،خرداد ۸سه شنبه  -
در بهداری  بیرون زندان، همان شبم وی به بیمارستان و مودی از اعزاخسروی  به علت ممانعت مسئولین زندان به نامهایشود 

 .دادجانش را از دست زندان 

  بيرحمانه یهااحكام و مجازات

مورد  ۵ماه می،  طیحکومت ایران  ،طی گزارشات دریافتی که به دست مانیتورنگ حقوق بشر رسیده
  زندانی تایید کرده است. ۵ حکم ضد انسانی شالق را برای

امات و به مق ینتوهنامه نگار خراسانی را به اتهام نویسنده و روز علیرضا سپاهی الئین ،اردیبهشت ۱۱ -
  .شدضربه شالق محکوم  7۴کالت به  ۲مامورین درشعبه اول دادگاه کیفری 

http://fa.iran-hrm.com/index.php/2018/05/25/the-death-of-the-baloch-youth-is-due-to-the-arrest-of-law-enforcement-officers/
http://fa.iran-hrm.com/index.php/2018/05/25/the-death-of-the-baloch-youth-is-due-to-the-arrest-of-law-enforcement-officers/
http://fa.iran-hrm.com/index.php/2018/05/15/a-prisoner-suicide-in-rajai-shahr-prison-in-karaj/
http://fa.iran-hrm.com/index.php/2018/05/31/the-death-of-a-prisoner-in-the-central-prison-of-zahedan-due-to-the-neglect-of-prison-authorities/
http://fa.iran-hrm.com/index.php/2018/05/16/alireza-sepah-laine-was-sentenced-to-74-lashes/
http://fa.iran-hrm.com/index.php/2018/05/16/alireza-sepah-laine-was-sentenced-to-74-lashes/


 

  .به عنف به شالق و تبعید محکوم شدفردی به بنام پرویز به اتهام تجاوز  ،اردیبهشت ۳۱-

 شالق و جریمه نقدی برای یک فعال مدنی به نام محمد مظفریضربه  7۴حکم حبس و ،خرداد ۱روز -
 شد. نظر استان تهران تایید گاه تجدیددر داد

 ضربه شالق محکوم شد. 7۴از اعدام به یک سال حبس و  قبلحمد ثالث م ،خرداد ۳ -

 ضربه شالق محکوم شد. 7۴سال حبس و  7به  یاز دراویش گنابادمجید مرادی خرداد،  ۶ -
 

 هابازداشت و دستگيري

مورد  7که شامل  تن بالغ گردیده است. ۴۱۰به بدست مانیتورینگ حقوق بشر رسیده هایی که ماه می آمار دستگیری طی
 می باشد.دستگیری اجتماعی مورد  ۲۵۵و سیاسی  های دستگیریمورد ۱۴۸، دستگیری قومی و مذهبی

 

 بودند. زن آناننفر  ودکه  شدنددستگیر  در مقابل مجلس کارگرجهانی روز  تجمعنفر از کارگران در جریان  7، اردیبهشت ۱۱ -
 .دو فعال کارگری سنندج توسط لباس شخصی ها دستگیر شدند ،همچنین در همین روز

زداشت زل خود بارزانه درمنین افشار و فروغ فشهروند بهایی اهل آبادان به نامهای ندا ثابتی، نوش سهاردیبهشت،  ۱۶یکشنبه  -
و  ل شخصیو از وضعیت آنها اطالعی دردست نیست. منزل شخصی شان توسط ماموران حکومتی تفتیش شده و امواشدند 

 ضبط شده است. نیز واعضاء خانواده شان آنهاکامپیوترهای 

  .ستگیر شدندتوسط وزارت اطالعات د درلنگه نفر از فعاالن محیط زیست محلی و محیط بانان بن ۴۰اردیبهشت،  ۱7 -

کرده بودند با یورش  برگزار ر مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع اعتراضیاز معلمان وفرهنگیان که د نفر15 ، اردیبهشت  ۲۰ -
  به دادسرای اوین  منتقل شدند.با دستبند و پابند ماموران دستگیر شدند و 

http://fa.iran-hrm.com/index.php/2018/05/30/convicted-majid-moradi-darvish-gonabadi-to-jail-and-whip/
http://fa.iran-hrm.com/index.php/2018/05/10/a-report-on-violent-gatherings-of-peaceful-gatherings-of-aristocrats-and-the-arrest-of-more-than-15-people/


 

- روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹7، نیروهای امنیتی با حمله به یک میهمانی در بلوار گیالن رشت بیش از ۱۰ دختر و پسر 
(۱۳۹7بهشتیارد ۳۱ -رکنا یجوان را بازداشت کردند. )خبرگزار  

 ۲۰، استان مازندران، بعد از بازداشت کنار دونیدر فر الیو کیبا حمله به  یانتظام یروین، ۱۳۹7 بهشتیارد ۲7 پنجشنبه -
 (۱۳۹7 بهشتیارد ۲۸ -میتسن یضبط کرد. )خبرگزار زیآنها را ن یدختر و پسر جوان خودروها

به دلیل  تن از فعالین مدنی آذربایجان ۱۰خرداد،  ۳جمعه  -
توسط ماموران  ۸۵قیام سال  کشته شدگانبرگزاری یادواره 

و  شدهبازداشت  سپس امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و
  به زندان نقده منتقل شدند.

 

 

 

 وضعيت زندانيان 

یک  و زده به اعتصاب غذا زندانی دست 16،فشارهای طاقت فرسا این  در اعتراض به .فشار بر زندانیان ادامه داشت نیز درماه می
 دورصدلیل  ه بهمیباشند ک هشت نفراز بازداشت شدگان تظاهرات اهواز ،از این تعداد .کرده است رو دا اقدام به اعتصاب یزندان

 .زدند غذاای سنگین دست به اعتصاب  وثیقه ه

 :بعضی از نمونه های وضعیت زندانیان به شرح زیر است

که در اعتراض به شرایط زندان و نگهداری غیرقانونی نزدیک به یک ماه است  زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگسهیل عربی  -
تهران بزرگ مستمر این  زندان. مسئولین خود بدون درنظر گرفتن اصل تفکیک جرائم مجدد اقدام به اعتصاب غذا کرده است

خرداد، مسئولین زندان با گذاشتن شوکر بر سر  7زندانی را تحت فشار قرار داده اند. روز دوشنبه 
این زندانی سیاسی قصد داشتن از او اعترافی مبنی بر خودکشی در زندان بگیرند تا اگر سهیل بر 

خرداد  ۸روز سه شنبه وی آن نباشد. اثر اعتصاب غذا جان خود را از دست داد قوه قضاییه پاسخگ
بعدازظهر از محل  کیرا ساعت  یاسیس یزندان یعرب لیزندان تهران بزرگ سه نی، مسئول۱۳۹7

 یاطالع یزندان نیا تیمنتقل کردند. تاکنون از وضع یزندان تهران بزرگ به محل نامعلوم ۲ پیت
 باشد. یدر دست نم

 در اعتصاب غذا بودند. (روز ۲7 )روح اهلل مردانیو روز(  ۲۳ )اسماعیل عبدیهای به نامزندانی  معلمدو  طی ماه می، -

وضعیت غیر انسانی به دلیل  زندانی سیاسی ارژنگ داوودیعتصاب غذای طوالنی مدت ا تداوم -
زندانی سیاسی هیچ اطالعی در دست  این  از وضعیت آغاز شده است.اسفند  ۱۲از  زندان که 

  وی از بیماری قلبی و دیابت رنج میبرد. نیست.
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 هنگام مسئولین زندان به دلیل توهین یبهشت،ارد ۲۵از روز  وندلقاسم فوالدازندانی سیاسی ابو -
از هرگونه   خرداد، 8وی از روز  زده است.در زندان دست به اعتصاب دارو تحویلدهی داروها 

 تماس تلفنی محروم شده است.
سلولهای  در لدین قاسم زادهداوود و بهاءاهای دو برادر زندانی به نام ،اردیبهشت ۱۹روز  -

سال به اتهام قتل در  ۸ به مدت، این دو برادران ارومیه دست به اعتصاب غذا زدندانفرادی زند
زندان بسر میبرند، داوود یک زندانی قطع نخاعی است و کلیه هایش به شدت آسیب دیده اند. 

اده را به شدت مورد ضرب و بهاء الدین قاسم ز ،در انفرادی "علیرضا صفری"رئیس زندان به نام 
 شتم و تهدید قرار داده است.

را شدیدا تحت ضرب و شتم  مرتضی چاله کشی به نام ، یک جوان زندانامورین زندان تهران بزرگم  ،اردیبهشت ۲۸جمعه روز  -
 .دزندانی را شکستن این کتف و زانوی قرار داده و

از به در زندان سپیدار اهو هفتاد روز بیش از ساله اهوازی 15دانش آموز  مائده شعبان نژاد  -
و به علت شدت فشار  اتهام فعالیت در شبکه های اجتماعی در اینترنت تحت بازجویی قرار دارد

خانواده مائده از نظر مالی توان گرفتن وکیل  .شده استدرد و خونریزی معده  وارده بر وی، دچار
زداشت به سر لذا این دانش آموز کماکان در با را ندارند یتومان ونیلیم ۳۵۰ قهیقرار وث و پرداخت

 می برد.

 وضعيت زندانها 

یار زیاد ی است، بسر حکومتاساسا حاصل سیاست های اقتصادی ویرانگاتهامات آنها آمار زندانیان در زندان های حکومت ایران که 
ائه نمی ران قابل اندانیطالع رسانی، آمار واقعی زدر حالیکه به علت عدم شفافیت حکومت ایران در ا و تکان دهنده می باشد.

ز این نه هایی ات نموباشد، ولی می توان وضعیت اسفناک فعلی را از میان صحبت های مسئولین حکومتی گمان زد. در این قسم
 :آورده شده استصحبت ها را که قطعا گوشه ای از واقعیت است 

وانه زندان می رایران  درنفر  ۵۰به صورت متوسط هر یک ساعت،  حسن موسوی چلک"گفته است:رئیس انجمن مددکاری ایران 
 هایش صحبت وی در ادامه و نیمی از این جمعیت در زندان ماندگار میشوند . هزار نفر می رسد ۴۳۰وساالنه این آمار به  شوند

 میلیون پرونده قضایی نشان دهنده ضعف اخالق اجتماعی درایران است. ۱۵: وجود هگفت

د شده درزندان ها ماندگار هزار نفر از جمعیت وار ۲۰۰ی اجتماعی گفت: ساالنه به دنبال این خبر، محبوبی معاون امور آسیب ها
« یکتا» میلیون فقره ۶اد میلیون پرونده قضایی در ایران تشکیل شده که از این تعد ۳۰هستند. وی گفت تنها در دو سال گذشته 

 ازای یک فرد است.  بهیعنی یک پرونده 

 عمد در زندان هاوغیرزار زندانی جرائم مالی اعم ازعمد ه ۲۹: ه است زمان زندانها گفتصغر جهانگیر رئیس سادر خبری دیگر، ا
رابطه با جرائم مالی غیرعمد درزندان هستند. هفتاد درصد از  زن در ۳۶۰ وهزار نفر جرائم مالی غیر عمد هستند  ۱۸. داریم

نفر دو استان اول دارای  ۱۸۰۰نفر و تهران با  ۲۲۰۰سال سن دارند و استان های فارس با  ۴۰زندانیان جرائم غیر عمد زیر 
 ( ۱۳۹7اردیبهشت ۳۰ –خبرگزاری فارس )بیشترین زندانی جرائم غیر عمد هستند. 

نفر در زندان های این استان به علت محکومیت های  77۰: هم اکنون ه است ن رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفتهمچنی
  ( ۱۳۹7خرداد  ۲ –خبرگزاری ایرنا ) در حبس هستند. مالی
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درصد  7۰ا بیان اینکه مواد مخدر مسئله اصلی زندان ها است گفت: الهام فخاری رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران ب
 ۶۵و درصد از آن متاهل ۶۴هزار زندانی در شهر تهران هستند که  ۲۱گفت:  در ادامهوی  سال سن دارند. ۴۰زندانیان کمتر از 

 (۱۳۹7خرداد  ۶ –خبرگزاری خبر آنالین درصد زندانیان معتاد هستند. )

زن زندانی جرائم غیر  ۲۵۰گفته معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان، برآورد سازمان زندانها به طور متوسط حدود  به
وی میانگین سنی زنان  شود.عمد سالیانه در سراسر کشور زندانی هستند که با آزادی آنها تقریبا همین تعداد جایگزین می 

 ( ۱۳۹7اردیبهشت  ۱۵ –خبرگزاری ایسنا ) سال عنوان کرد. ۳7تا  ۱7زندانی را بین 

درصد  ۳هزار زندانی درشهر تهران بسر میبرند که از این تعداد  ۲۱ گفته است: نیز عی شورای شهر تهرانرئیس کمیته اجتما
   (۱۳۹7خرداد  ۶ -خبرگزاری رکنا) زنان و نیم درصد کودکان و نوجوانان هستند.

  سرکوب اقليتها

 و دستگیر شدند ییبها 7 . طی این ماهبه قوت خود باقی بودنیز می  طی ماهقومی  و اقلیتهای مذهبی های حکومت ایران بر فشار
اخراج  رگانیرداماد گفاعی مغیرانت به دلیل بهایی بودن از دانشگاهو شکیب تیموری  صدف وجدانیسه دانشجو به نام کیانا ثنایی، 

 ت.هم در زندان ها و هم بیرون از زندان ادامه داشته اسو دراویش همچنین فشار بر اهل سنت  .شده اند

 انعت کردهل سنت ممخاص اهراسم مذهبی از اجرای م اعمال فشار بر زندانیان سنی مذهب مرکزی زاهدان با مسئوالن زندان -
یراد گرفته اند ای آنان الباس ه های خود را کوتاه کنند و یک اقدام دیگر ازآنان خواسته اند تا ریشمسئوالن زندان ابتدا از اند. 

 اه کنند. را کوتکاله سنتی نگذارند و لباس های بلوچی خود گفته اند که 

ماموران امنیتی کرمان از برگزاری نماز جمعه اهل سنت در نمازخانه محله جمال الدین اسدآبادی  ،اردیبهشت ۱۴روز جمعه  -
  .ندادند را به نمازگزاران  ورودجلوگیری کرده و اجازه  کرمان

دوره دادرسی و محاکمه دراویش بازداشت شده آغاز با  -
 قیاز طر یمل تیامن هیاقدام علتن از آنان به اتهام  ۲۶ ،گنابادی

 هیعل یاجتماع و تبان ش،یدراو یتیدر فرقه ضد امن تیعضو
 شیر نظم و آساکشور، تمرد از دستور ماموران و اخالل د تیامن

 محکوم شدند.به حبس، تبعید و شالق ی عموم

در زندان  شیاز زنان دراو یافتیده است. طبق گزارشات دراعالم ش میوخ اریبس زین در زندان ها یگناباد شیزنان دروا تیوضع -
نام  در زندان بد شیکرده اند. زنان دراو یآب معدن یدرب قوط یکشند و آنها را مجبور به کار در باغچه و جمع آور یم یگاریب

 .شوندیم ینگهدار یناکوحشت یربهداشتیغ تیقرچک در وضع

به جرم شرکت در تجمعات  نیکه در زندان قرچک ورام اصل یانیشهناز ک -
تن از زنان  ۱۱برد.  یبه سر م یجسم میوخ  تیمحبوس شد، در وضع شیدراو

 طیدر شرا نیدر زندان قرچک ورام فیبه صورت بالتکل زین شیشده دراو ریدستگ
 .شوند یم یبازداشت نگهدار سخت در
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   نقض حقوق پایه

ی ایران با آن دسته پنجه روستاها د باالیی از مردم شهرها ودرص جامعه ایران، معظل جدی است که درگسترده و فزاینده فقر 
سیاست های . ریشه این فقر گسترده، نرم میکنند 

برای  .اقتصادی چپاولگرانه حکومت ایران می باشد
 گوشه کوچکی از وضعیت  می توان بهنمونه 

 سیستان و بلوچستاناستان اقتصادی مردم در 
عمق فقر و گرسنگی مردم در این  .اشاره کرد

به حدی است که نماینده زاهدان به گوشه  استان
 می کند. اذعانهای رسمی  ای از آن در رسانه

علیم یار محمدی نماینده زاهدان در مجلس تایید 
مردم این استان از هر نظر که فکر کنید در  :کرد

مردم روستاهای این  .شرایط نامطلوبی هستند
خوردن ندارند، نان ندارند، از استان آب سالم برای 

هزار نفر آب  ۳۵۰بر  مان است .حتی در خود شهر زاهدان بالغ قابل کتکنید در این استان هست و این غیرهر بیماری که فکر 
 .شودسالم لوله کشی ندارند و در خیلی از نقاط شهر نیز با تانکر آبرسانی می 

این نماینده تاکید کرد: خب وقتی مردم این استان از نظر تامین مواد غذایی از امنیت کامل برخوردار نیستند هیچ بعید نیست که 
ضعیتی به اهای جنوبی و حوالی چابهار و قصرقند وبرخی روست .واناتی نظیر گربه و کالغ بیاورندخوردن گوشت حیبه  مردم رو

 ( ۱۳۹7خرداد  ۶ -خبرگزاری ایلنا ) مراتب اسفبارتر از این دارند.
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