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گزارش از وضعیت حقوق   300حدود گزارش پیش رو حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی 
ی بلوچ در محدوده یک سال شمیس اول فروردین  ی فعالی  تا اول  1397بشر منتشر شده توسط کمپی 

 است.   1398فروردین 
 

 مقدمه    
 حکومت "جمهوری اسالیم" 

ی
ین" در سایه عدم رسیدگ کشور را به خود   منطقهبلوچستان لقب "محرومتر
با  1388که در کنار "محرومیت" اداره امنیبر را تجربه کرده که از سال   منطقه ایاختصاص داده است. 

دن رسیم امنیت به سپاه پاسداران  ایط نظایم ستر ل شر تشدید یافته است. محرومیت را در کنار کنتر
ی خود گویای بسیاری از سخن های نگفته و وضعیت بغرنج منطقه است.   امنیبر گذاشیر

 
ی پائ یو بلوچستان دارا ستانیوس و مسکن استان سنف عمویم یششمار  نیطبق آخر   د یام بیضی  نیتر  ی 
 
ی

ایط ممکن است.  است به زندگ  این یعبی در همه شاخص های توسعه این استان در بدترین شر
مربــع و در س ۵.۳۴در کشور  آموزشر  یفضا مربــع است.  ۳.۱۱و بلوچستان  ستانیمتر ی همچنمتر  نیا ی 

و معلمان  آمار شباز معلم شتر یهزار معلم کمبود دارد و ب ۱۲از  شیهزار کالس درس و ب ۱۱استان 
ی هست.   را داراست خریدخدمات ی آموزش نت  از سوی دیگر این  که بیانگر سطح ضعیف و کیفیت پائی 

استان باالترین آمار بازماندگان از تحصیل را دارد که این آمار سه سال پیش نیم میلیون نفر عنوان شده 
ی زمینه  250ی اخت  تا بود که در سالها نماینده زاهدان در  یارمحمدی میعلهزار نفر بیان یم شود. در همی 

و بلوچستان، گفت :  ستانیدر استان س لیبا انتقاد از آمار روزافزون بازماندگان از تحص سال گذشته
ی  راستا انجام نداده است.  نیدر ا آمار نداشته و اقدام عمیل نیبه ا متاسفانه دولت توجیه با در نظر گرفیر

 این سخن یارمحمدزیه آمارهای اعالم شده از سوی مسئوالن آموزش و پرورش جای تردید دارند. 

 
ی

ایط زندگ ی اشتغال شر یب پائی  مویم مردم رو عاز سوی دیگر با افزایش قیمت اجناس در بلوچستان، و ضی
ی مساله زمینه ساز اعتصابات عمویم مردم د  ر چندین شهر شد. به بدتر شدن نهاده است همی 

 7جزو  ، که استان سیستان و بلوچستان رو وضعیت زیر ساخت های جاده ای بسیار ضعیف است 
 قرار داده است.  استان بحرانی کشور از نظر حوادث ترافییک

نتیتلفن و ا یها رساختیز وضعیت   ی تنها در  نتر چابهار  هیحوزه انتخاب یشهرستان ها یروستا ۷۳۴نت 
نتیتلفن همراه، ا ت  نظ فاقد ارتباط کامل مخابرانر   و تلفن ثابت است.  نتر

ی ساالنه دولت هزاران هکتار زماز طرفی دیگر در زمینه کشاورزی که تنها شغل بویم منطقه است    زراعبر  ی 
  د ت  گیاز مردم م کند،یم اد یآنچه از آن "رفع ترصف" بهانه را در بلوچستان  به  ر یعشا یمناطق دام پرور  ا ی

 کشاورزان شده است.   یبرا یادیکه باعث مشکالت ز 
ی محصوالت کشاورزی تولیدی منطقه به عنوان کاالهای قاچاق توسط پلیس راه های  در برخی از موارد نت 

ی شیکشاورز اهل پ  بویم از یمحصول پاستان ضبط و مصادره شده اند همانند   بازرش ستیشباز در ا ی 
ی کشاورز ن  و و به عنوان قاچاق مصادره  فیتوق بارنامه قانونی  غمت  عل که  نرصت آباد زاهدان مکلف به  ت 

ی سنگ مهیپرداخت جر   ماه زندان شد.  ۸و  ی 
 رو به شغل مرگبار سوخت بری و ک

ی
ی ما یحتاج زندگ ی این مسایل سبب شده تا مردم جهت تامی  اال بری بی 

اندازی مستقیم بیاورند،  مرزی  ند که ساالنه ده نت  و فراقانونی که مورد تت  وهای نظایم و انتظایم قرار یم گت 
 نفر کشته و زخیم یم شوند.  ها 
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این موارد تنها گوشه ای از مشکالت موجود در استان است که برگرفته از آمارها و گزارشهای یک سال 
 اخت  به عنوان نمونه و مقدمه نگاشته شدند. 

 
 وضعیت زندانیان:                          

 
 و صدور حکم اعداماعدام 

 
مورد تحت جرائم مربوط به  20زندانی احراز شده است که از این تعداد  45دستکم اعدام  1397در سال 

،  3نفر به اتهام قتل و قصاص،  16مواد مخدر و  نفر به اتهام محاربه از  3نفر به اتهامات سیاش و امنیبر
 . اعدام شدند  مورد به اتهام نامعلوم مورد تجاوز به عنف و یک 2طریق شقت مسلحانه، 

 3مورد در زندان بجنورد،  3مورد در زندان کرمان،  12مورد در زندان زاهدان  24اجرای این احکامات 
جند و   مورد در زندان ایرانشهر بوده است.  1مورد در زندان بت 

ی حکم اعدام دریافت کرده است  نت 
ی در این مدت یک زندانی دریافت این حکم اعدام در حایل بود   . همچنی 

 سال زندان دریافت کرده بود.  15حکم  این زندانی  که پیشتر 

 
 

 نقض حقوق زندانیان        
 

مورد شکنجه و  11مورد نقض حقوق زندانیان گزارش شده که از این تعداد  62در سال گذشته دستکم 
، و سایر موارد    پزشیک، بالتکلیفی طوالنی مدت فراقانونی

ی
ب و شتم، و البافر مواردی چون عدم رسیدگ ضی

 بوده اند.  چابهار و زابل  اند که عمده این موارد در زندان های زاهدان و سپس در زندان شاوان
ی   پزشیک فوت کردند که یک نفر از  4در سال گذشته  همچنی 

ی
زندانی در زندان زاهدان به دلیل عدم رسیدگ

 آنها شهروند افغانستان بوده است. 
ی نشان یم دهد که   به پرونده و بالتکلیفی  5گزارشهای به دست آمده همچنی 

ی
زندانی به دلیل عدم رسیدگ

 ورد منجر به مرگ شده است. های طوالنی مدت دست به خودکیسر زدند که در یک م
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ی به خارج از  زندان ها در استان سیستان و بلوچستان به طور امنیبر اداره یم شوند و از بروز هر گونه ختی
ی یم شود. در مواردی زندانیانی که اقدام به انتشار گزارشهای نقض حقوق بشر نمودند  زندان جلوگت 

غم توسط مسئوالن زندان به قرنطینه منتقل شده و م ورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. از این رو علت 
اینکه زندانهای استان جزو مناطق آشکار نقض حقوق بشر اند اما به دلیل فشار مسئوالن زندان گزارشها 

 به ندرت به خارج از زندان درز یم کنند. 
ی در سال پیش اجرای دستکم  هر اجرا شده مورد حکم شالق در مال عام در شهرستان ایرانش 4همچنی 

بات بیهوش شده و به بیمارستان  است که در یک مورد متهیم به نام اسماعیل اربانی در اثر شدت ضی
 منتقل شد. 

 

 
                 

 بلوچ شهروندان و نقض حقوق فراقانون  ماموران مسلح؛ رفتارهای  
 
اندازی های  1397سال    و تت 

مستقیم و مکرر ماموران مسلح همانند سالهای گذشته رفتارهای فراقانونی
، لباس شخیص و ... علیه شهروندان بلوچ ادامه یافت.  وی انتظایم، سپاه پاسداران، دریابانی  شامل، نت 

نفر از شهروندان  100نشان یم دهد که دستکم  1397گزارشهای به دست آمده در بازه زمانی یک ساله 
 نفر زخیم شدند.  48شته و نفر ک 52بلوچ کشته و زخیم شدند. که از این تعداد 

اندازی ماموران در سال  نسبت به مدت مشابه  1397این یعبی آمارهای به دست آمده در خصوص تت 
ی نشان یم دهد و هیچ گونه بهبودی  1396  مشاهده نشده است. در این خصوص افزایش چشمگت 

ی های کارگزاری شده 3تعدادی از این افراد )دستکم  توسط سپاه در مست  سوختتی  نفر( در اثر افنجار می 
 ها بوده است. 
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اندازی های فراقانونی برای متوقف کردن یک خودرو در حال فرار باعث کشته و  ی تت  در برخی از موارد نت 
 زخیم شدن شهروندان در حال عبور و مرور شده است. 

ی کشته شدند چنانکه در   ماموران کودکان کار نت 
اندازی های فراقانونی ی در تت  اندازی ماموران همچنی  اثر تت 

 ۱۲ نگلهیساله و مروان س ۱۸ نگلهیسلطان س به نام های دو برادر  زرآباد به سمت خودرو در حال حرکت 
 ساله فرزندان خدابخش اهل زراباد کشته شدند. 

اندازی مکرر به شهروندان بلوچ موضوع   های عمویم مردم را در نر داشته است، علما و تت 
نگرانی

اض خود را نسبت به  ی  این اقدامات فراقانونی نمایندگان مجلس مکررا اعتر در بیان کرده اند اما تغیت 
از سوی دیگر ماموران از نویع مصونیت قضانی بهره یم برند و  مشاهده نشده است. عملکرد ماموران 

 تل شهروندان بلوچ مورد بازخواست جدی قرار نگرفته است. تاکنون هیچ ماموری بخاطر ق
 

                        :
 
 وضعیت جامعه مدن

 
 بازداشت ها   
 

ی بلوچ احراز شده است. شهروند بلوچ  49دستکم بازداشت در سال شمیس گذشته  ی فعالی  برای کمپی 
ب و شتم بازداشت ها بدون حکم قضانی و توام با خشونت بوده و در اکتر  موارد شاهدان عیبی از ضی

ی بازداشت شدگان پس از انتقال به خانه های  بازداشت شونده در صورت مقاومت، ختی داده اند. همچنی 
ب و شتم قرار گرفته و در  امن یا بازداشتگاه های وزارت اطالعات یا اطالعات سپاه مورد شکنجه و ضی

افات اجبا  ری اخذ شده است. برخی از موارد از بازداشت شدگان اعتر
ان ایرانشهر پس از بازداشت مورد شکنجه،  ان ایرانشهر، تجمع کنندگان حایم دختر کما اینکه در واقعه دختر

افات دیکته شده  ی دست به اعتر اعدام صوری و فشارهای نا متعارف دیگر قرار گرفتند تا در برابر دوربی 
 علیه خود بزنند. 

ش به و  ی بازداشت شدگان از دستر کیل، تماس تلفبی با خانواده محروم بوده و در برخی از موارد تا همچنی 
 ماه ها خانواده از محل نگهداری فرزند خود مطلع نبودند. 

 
 
 نقض حقوق اقلیت قویم و مذهب    
 

ط کرده که کاندیدهای  115قانون اساش ایران به سبی ها حقوق برابر نداده است، اصل  قانون اساش شر
د و این اصل ایل االبد غت  قابل تغیت  عنوان بر مذهب رسیم کشور یعبی شیعه باشریاست جمهوری باید 

ی رئیس جمهور باید سوگندنامه ای ادا کند که طبق آن بر پاسداری از مذهب رسیم   شده است.  و همچنی 
در واقع سنگ بنای تبعیض علیه اهل سنت در قانون اساش درج شده است. کشور متعهد باشد. 

غم اینک ه در بند های دیگر قانون اساش نوشته شده که حقوق سبی برابر با شیعه است اما در عمل علت 
 هیچگاه بدان عمل نشده است. 

ی احضارهای مکرر تهدید و ارعاب باعث  ، و میل بلوچ ،  و همچنی   فعاالن مذهبی
بازداشت های فراقانونی

ی ترور ایجاد جو خفقان شده است.  چه بسا عبادتگاه های اهل سنت  و اعدام  تخریب و برخی از فعاالن نت 
  در سال گذشته، به طور سیستماتیک آنها را به تغیت  معتقداتشان دعوت کنند  شده و یا  تالش شده که
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جهت فرار از احضار و تهدید و فشار ارگانهای  به دست آمده که فعال مذهبی  ۱۱ گزارشر از  دستگم
 د. امنیبر  مجبور به ترک استان و کشور شدن

 کهاحراز شده است  مورد نقض حقوق اقلیت های مذهبی در بلوچستان  53سال گذشته دستکم  یک در 
 بقیه موارد مربوط به اهل سنت اند. مورد مربوط به اقلیت بهانی است و  6 از این تعداد 

 
 
نت     آزادی مطبوعات، اینتر
 

ایط مناسب نبوده است.  ی شر نت نت  از سوی عدم اعطای مجوز چاپ و در حوزه آزادی مطبوعات و اینتر
  
ی
نشر ، از سوی درج عبارات "ویژه اهل سنت" بر کتاب ها و فشار بر نویسندگان اهل سنت، و از طرف

گرانی اقالم چاپ و نشر همه و همه دست در دست هم داده که صنعت چاپ و نشر به شدت ضعیف و 
 ضفا بر اساس سلیقه حاکم باشد. 

جداگانه،  یهاهی( در ابالغ1397 ماهید 27و انقالب شهرستان زاهدان،  عمویم یدادشادر سال گذشته 
دادشا حاضی  نیا یار یداد 13 ۀخواسته است تا در شعب نیآنال سبی  رسانی اطالع گاهیتن از کارمندان پا 4از 

 شوند. 

ی قبل  چهار پرسنل مدنر  نیا نکهیتوجه به ا با  قرار   نی بازجوتوسط اطالعات سپاه زاهدان احضار و مورد نت 
انی های مولوی  گرفتند.  همه و همه بخاطر انتشار متفاوت اخبار و گزارشهای اهل سنت و سختی

 عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان بوده اند. 
ی ساماندیه شاخ های مجازی  کما اینکه دادستان زاهدان از بازداشت تعدادی از فعاالن مجازی و همچنی 

نت دارد. ختی داده که داللت بر محد  ود سازی در حوزه مجازی و اینتر
ی  نت در استان سیستان و بلوچستان را اضافه کرد که پائی  یب پاوین نفوذ اینتر بر همه این مشکالت باید ضی

ی  نبر نت 
یب در کل کشور است و باعث مشکالت زیادی برای دانشجویان و کسب و کارهای اینتر ترین ضی

 شده است. 
 
 کودکان  و  حقوق زنان  
 

دختر در ایرانشهر توسط مولوی محمد طیب امام جمعه  41اواخر خرداد ماه سال گذشته ختی تجاوز به 
ی از آن آشکار شد. نی نی ش در گزارشر اختصایص از 

اهل سنت این شهر منتشر شد که بعدا ابعاد بیشتر
ی تجمیع یونی فرم پوش بودن تجاوزگران ختی داد. این موضوع باعث نگرانی مردم شده و باعث  شکل گت 

ان شد.   در شهر با درخواست امنیت برای دختر
ی بار در منطقه بلوچستان در این سطح منتشر یم شد باعث  ابعاد این واقعه در حوزه زنان که برای اولی 
 به حقوق زنان و حمایت از آنها در برابر ناامبی های احتمایل در جامعه شد. 

ی
 درخواست عمویم رسیدگ

نطقه باز هم تعداد کیم از زنان قربانی تجاوز برای شکایت پا پیش گذاشتند اما بخاطر سنبر بودن م
 پویشهای مردیم برای درخواست شکایت و حمایت از این زنان شکل گرفت. 

 به این مشکل دست به بازداشت تجمع کنندگان زده و از آنها جاز سوی دیگر حکومت به 
ی

ای رسیدگ
افات اجباری در خصوص اغتشاشگری   ان ایرانشهر همانند اعتر گرفت و با شد شدن ماجرا پرونده دختر

 بقیه پرونده ها بسته شد. 
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ی بلوچ به   ی فعالی   آشکار شوند در همان زمان کمپی 
این واقعه باعث شد ابعاد مساله تجاوزهای پنهان بیشتر

"آبروی  گزارشر دست پیدا کرد که حکایت از آن داشت که ییک از زنان قربانی تجاوز  برای حفاظت از 
 طایفه" به ازدواج متجاوز در آورده شده بود. 

 نکته مثبت این واقعه عطف توجه بیشتر مردان و زنان در خطه بلوچستان به حقوق زنان بود. 
 

 بودن منطقه و انتشار فقر و نی سوادی شاهد موارد نسبتا 
ی الزم به ذکر است که بخاطر سنبر همچنی 

بنابر صالحدید خانواده هایشان هستیم که آمار دقیق و واقیع از آن  زیادی از ازدواج زود هنگام نوجوانان
 در دست نیست و نیازمند آگاه سازی و باال بردن بینش اولیای اومور برای رفع این مشکل دارد. 

 
ی به جای درس به کار گمشاته  کودکاندر خصوص   ی با افزایش گرانی و بیکاری خانواده ها کودکان بیشتر نت 
ایط کودکان در بلوچستان مناسب نیست. یم شوند و ب  ه طور عمویم شر

ی شناسنامه برای بسیاری از کودکان،  ی بیمه و یارانه به دلیل نداشیر سوتغذیه،باز ماندن از تحصیل، نداشیر
ی در مشاغل سخت و کودک کار شدن، کشته شدن در کالسهای درس غت  استاندارد، ضعف  بکارگت 

ال والدت همه و همه باالترین آمار موجود در کشور را دارد و در سایه بهداشت، مرگ و مت  نوزادان در ح
 مسکوت یم مانند وکودکان بلوچ را  تبدیل به قربانیان خاموش ساخته است.  مشکالت دیگر 

 
خانوارهای روستانی مناطق دورافتاده بسیار نگران کننده است.  کودکان نی شناسنامهاز سوی دیگر مساله  
و بلوچستان به دلیل برخی مشکالت هیچ گاه موفق به دریافت شناسنامه و سجل  و سخت گذر سیستان

 نی بهره و دارای هیچ نوع مدرگ  
هویبر نشده اند و براین اساس از هر نوع امکانات عمویم و خدمات دولبر

 .که هویت آنها را نشان دهد نیستند
 

را داده است، اما مشکالت ناشر از گرچه در دو سال اخت  دولت اجازه تحصیل کودکان نی شناسنامه 
بر ادامه  است، بعلت فقدان شناسنامه  خانوار  و یارانه دولبر  محرومیت از بهره برداری از امکانات عمویم

ی یا ترک تحصیل این دانش آموزان شده  تحصیل کودکان تاثت  منفی گذاشته است که موجب عدم پیوسیر
ی نیازهای است،   مایل دانش آموز را ندارند. و خانواده ها توانانی تامی 

 
شهروند  ده هااخیر شناسنامه ها و تابعیت های  در سالهایگزارشهای دریافت شده حاکی از آن بوده که 

ابطال و ل، دشتیاری، سرباز و گرمین بیت  به بهانه های مختلف در نواحی زاهدان، میرجاوه، زاب بلوچ 

 .منع خدمات شدند
 

 کار و کارگران      
 

 احراز شده است که شامل موارد متعددی از جمله  مورد نقض حقوق کارگران 26در سال گذشته دستکم 
مرگ در اثر عدم رعایت ایمبی کار توسط کارفرمایان، اعتصاب به دلیل عدم دریافت حق الزحمه، جریمه 

ی بخاطر دست زدن به اعتصاب، کمبود دستمزد  بوق زدن اعتصاب به شکل   بوده که باعث شکل گت 
 های مکرر در اثر افزایش قیمت سوخت و ... در نر داشته است. 

ی جو امنیبر  نبود سندیکاهای کارگری در بلوچستان و نا منظم بودن مطالبه گری حقوق کارگران و همچنی 
 موجود در استان باعث تضعیف گزارشگری در این حوزه شده که باز هم نیازمند توجه بیشتر است. 
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 1397نمونه های از گزارش های مهم سال     
 

 گزارشهای کوتاه ذیل به ترتیب ماه گنجانده شده اند: 
 

اتژ  بر یموقع یچادران کنارک که دارا یساکنان روستا - برای است  نزدیک به ساحل دریا  کیاستر

ها و کوچاندن  یآتش سوز  نیاحتمال عامدانه بودن اچندیمن بار متوایل منازلشان آتش گرفت که 

ی بار مطرح شد.  ساکنانش  97 نیفرورد 7 برای چندمی 

 
که چند کیسه بار برنج به محمد اهل ساربوگ از توابع قرصقند   ت  فرزند فق یسیعبدالواحد رئ -

 مورد اصابت چند گلوله قرار گرفتاز فاصله نزدیک توسط ماموران پاسگاه ساربوگ همراه داشت 

 97 نیفرورد 10و جان خود را از دست داد و ملقب به شهید نان حالل شد. 

 

خودرو حامل  کیسمت  بهشاخه مرصاد شاوان  انتظایم یو ت  ماموران ن میمستق یانداز ت  در اثر ت -

شهروند افغانستان کشته و  ۴شاوان_گشت دستکم  ت  آمدند در مس مهاجران افغان که از مرز یم

 97فروردین  14. ند شد زخیم گر ینفر د ۱۴

 

کت در هماو کاک حسن امیبی  جیاز سفر موالنا گرگوزارت اطالعات  -  یها شیبه زاهدان جهت شر

  دانش
ی

 97فروردین  20 کرد.   یت  استان جلوگ نیا بی یمدارس د آموختیک

 

اندازی مستقیمپاسگاه دلگان   انتظایم یو ت  ن ماموران - سه  دختر بچه کینفر از جمله  ۴ در تت 

 97 نیفرورد ۲۳را کشتند.  به نام حسنا بامری ساله

 

ده ها مورد آتش سوزی در نخلستان های بلوچستان و در مواردی از عامدانه  گذشتهدر سال   -

گزارش منتشر شد. خرما عمده ترین اقتصاد توسط افراد نا شناس   آتش زدن نخلستان ها بودن 

 1397بویم منطقه است. سال 

 

دانشگاه آزاد  فارش اتیصمصام استاد ادب د یمنتشر شد که حم یمجاز  یدر شبکه ها نی ویدیو  -

به  و یدیو  نیاداد.  بلوچ و اعتقادات اهل سنت نشان یم انیرا در حال اهانت به دانشجو  اسالیم

دهشعت باعث خشم مردم و  که در   داشت در مقابل دانشگاه را در نر  و برگزاری تجمعانر گستر

  97خرداد  4 . نهایت باعث اخراج و بازداشت وی شد 
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پرداز خوش ذوق شاوانی  یدهوار  د یسع - ی  مارستانیدر ب و مورد سوءقصد قرار گرفته  شاعر و طتی

 97خرداد  22 رفت.  ا یزاهدان از دن

 

ان را مورد تجاوز قرار یم داد  - افشای تجاوز یک باند تبه کار یونی فرم پوش در ایرانشهر که دختر

شد که سپاه پاسداران به جای برخورد با متجاوزان  باعث برگزاری تجمعانر در حمایت از زنان

افات  دست به بازداشت تجمع کنندگان از جمله عبدهللا بزرگزاده و شاه بلوچ زد ه و ویدیو اعتر

اضات زیادی در نر داشت.  
 97خرداد  28دیکته شده آنها را پخش کرد که اعتر

 

 عبدالشکور ترشانی  -
ز خروج از مسجد توسط افراد شهرستان خاش پس ا بی ید یاز علما ،دکتر

شک، از مسئوالن حوزه علم یو  ناشناس ترور شد.  ی مخزن العلوم خاش و  هیاستاد دانشگاه، دندانتر

 97تت   4 . رفتشهرستان به شمار یم نیبرجسته اهل سنت ا یهاتیاز شخص

 

و بلوچستان  ستانیاستان س ندگانیزاهدان در مجلس و عضو مجمع نما ندهینما یارمحمدی میعل -

 ۱۰استان ختی داد و گفت که طبق آمار بدست آمده از  نیدر ا تیهزار فرد فاقد هو  ۲۰از وجود 

ی هزار نفر تع ۷استان بالغ بر نیهزار نفر فرد بدون شناسنامه درثبت نام اول درا شدند؛  فیتکل یی 

 97 تت   25 منطقه دارد.  نیدر ا تیهزار نفر فرد بدون هو  ۲۰اما آمارها نشان از 

 

 لیاسماع»، «۵ساله، اهل زاهدان، از بند  ۲۱بخش، درمحمد شه» با نام های اشیس سه زندانی  -

(، زیهکیهللا ن تی)آ زیه هللا نونر  اتیح»و « ۴ساله، از بند  ۲۳ ،بخش، معروف به بهشبر شه

 ،  97 ور یشهر  12اعدام شدند. ساله،  ۲۴معروف به اکتی

 

شاوان به سمت خاش در اثر  یلومتر یک  ۶۵حامل مهاجران افغان در  وتا یدستگاه خودرو تو  کی -

 7 شدند.  نفر زخیم ۳۵حادثه چهار نفر کشته و  نیماموران واژگون شد که در ا ز یو گر  بیتعق

 97مهر 

 

 یفشارها“خود ختی  منبع العلوم کوه ون در کانال رسیم بی یمدرسه د ر یمد عبدهللا مالزیه یمولو  -

نفر از  ۳۰از  شیگفت: تاکنون بو   را افشا کرد  هیحوزه علم نیبر ا” خودش یوهات  سابقه ن نی 

و شکنجه شده  زندانی  و برخی  د یاحضار ، تهد بر یامن یدستگاه ها مدرسه توسط برخی  نیطالب ا

 97مهر  8 .داده شده است یکه احضار شدند به اجبار دستور همکار   از کسانی  اند و از برخی 

 

ی جوان بلوچ در اثر م ۳شدن  بدنبال کشته و زخیم - جالق به مرز،  مردم  ت  سپاه در مس یگذار   ی 

 97آذر  1 . دند یجالق را به آتش کش یمنطقه، بخشدار 
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ی بشهرستان خان به بلوچ امام جمعه ،جمال زیه یمولو  - افراد  یپس از اقامه نماز صبح از سو  ی 

ب گلوله به قتل رس  6دن بلوچ ها در گلستان بود. وی از مخالفان طرح مسلح کر  . د یناشناس به ضی

 97آذر 

 

ک زاهدان ن - ده ا  یدست به بازداشت ها بر یو امن انتظایم یوهات  در محله بازار مشتر ی در ب یگستر   ی 

ب و شتم همراه بوده این اقدام پس از کشته شدن مشکوک یک مامور  شهروندان بلوچ زدند، که با ضی

  97دی  22  راهور انجام گرفت و سپاه از پاکسازی منطقه ختی داد. 
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