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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ جنوری ١٧

 !ھا به زندان؟لزله زدگان بی پناه و مدافعان آنز
   

جه نرم می کنند و در شرايط  ورزقان، ھريس و اھر با سرمای سخت دست و پنۀاين روزھا روستاھای زلزله زد

برخی از مردم ھنوز در چادرھا ھستند، اما اغلب ترجيح داده اند به جای يخ زدن در چادر، . دلخراشی به سر می برند

 قبلی خود بروند و احتمال مرگ، زير آوار احتمالی را به مرگ حتمی بر اثر سرما ترجيح ۀبه خانه ھای ترک خورد

 . درسه، بسيار بدتر از قبل استاما وضعيت کودکان م. دھند

در حالی که بسياری از زلزله زدگان آذربايجان شرقی، ھم چنان بی سرپناه مانده اند و در سرما و يخ بندان در معرض 

 نفر از ٢٠ قضائيه حکومت اسالمی، به ۀانواع و اقسام بيماری ھای مسری و گرسنگی و يخ زدگی قرار دارند؛ قو

بنابراين، زلزله زدگان ھم چنان بی پناه ھستند و . ه زدگان شتافته بودند، حکم زندان صادر کردافرادی که به کمک زلزل

  !مدافعان آن ھا نيز راھی زندان ھا می شوند

 نفر از ٢٠ اول دادگاه انقالب تبريز، طی حکمی ۀ، شعب٢٠١٣ جنوری ١۵ برابر با ١٣٩١ جدی ٢۵روز دوشنبه 

به زلزله زدگان شھرھای اھر، ھريس و ورزقان به اين مناطق رفته بودند، به افرادی را که در جريان کمک رسانی 

  .زندان محکوم کرد

حقوق بشر خبرگزاری «گو با خبرنگار سرويس  و عباس جمالی، وکيل مدافع تعدادی از محکومين به زندان در گفت

دگانی که در حال کمک رسانی به به ھنگام دستگيری تعداد بازداشت ش: ، در اين باره گفت» کمال حسينی-موکريان 

 نفر مابقی را در مرحله ١۴ نفر از آنان را محاکمه کردند و ٢١ نفر اعالم شد، که ٣۵زلزله زدگان آذربايجانی بودند، 

  .دادسرا بدون محاکمه آزاد کردند

نفر پس از ٢١اين : ه دادبود، ادام» اجتماع و تبانی به قصد برھم زدن امنيت ملی«وی، با بيان اين که اتھام اصلی آن ھا 

 ميليون تومانی از زندان آزاد شدند منھای آقای حسين رونقی ۶٠گذشت يک ماه بازداشت، ھمگی با سپردن وثيقه ھای 

 سال زندان محکوم ١٢ ساله داشتند و آقای نويد خانجانی که ايشان ھم در تھران به ۵ملکی که در تھران محکوميتی 

  .بودند

ی شھر از آوردن ايشان به ئوالن زندان رجاؤاين که در پی اخطاريه دادگاه، مسنام برده به دليل البته : جمالی، افزود

دادگاه انقالب تبريز سر باز زدند و خانجانی در جريان دادگاھی نتوانست در دادگاه حاضر شود، لذا پرونده ايشان 

  .کماکان مفتوح مانده است
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 نفری که محاکمه شدند احکام متفاوتی ٢٠ول دادگاه انقالب تبريز برای  اۀاين وکيل دادگستری، با بيان اين که شعب

حسين رونقی ملکی، واحد خلوصی، بھرام شجاعی، حميدرضا مسيبيان و بھروز علوی : صادر کرده است، ادامه داد

ھم چنين . ندھرکدام در رابطه با اتھام اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی به تحمل دوسال حبس محکوم شد

آقايان حميدرضا مسيبيان به اتھام توھين به رھبری و بھروز علوی به اتھام فعاليت تبليغی عليه نظام ھر کدام اضافه بر 

  . ماه ديگر زندان محکوم شدند٣ ماه و ۶محکوميت دوساله ای که اشاره شد، به ترتيب به 

 ميالد پناھی پور، شايان وحدتی، محمد ارجمندی راد، آقايان؛ حسن رونقی ملکی، وحيد روحانی،: جمالی، اضافه کرد

اسماعيل سلمانپور، ھومن طاھری، سپھرداد صاحبان، مسعود وفابخش، محمدعلی صالحی، محسن صامعی، مرتضی 

اسماعيل پور، دانيال حسنی، علی محمدی و امير رناسی ھمگی به اتھام اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی، 

بنده و ھمکارانم به عنوان وکيل مدافع اين چند نفر به احکام : جمالی، خاطرنشان کرد. ه حبس محکوم شدند ما۶به 

  .صادره از طرف دادگاه معترضيم و اميدواريم که دادگاه تجديدنظر اين احکام را نقض کند

انی به زلزله زدگان وی، با بيان اين که افراد محکوم به زندان، ھرگز در آن گير ودار قصد سوئی از کمک رس

کلين ما قصد چنين اقداماتی ؤاين که مھيچ دليل و مدرکی دال بر : شھرھای اھر، ھريس و ورزقان را نداشتند، ادامه داد

 به صورت داوطلبانه قصد کمک به آسيب ديدگان زلزله را افراد بازداشت شده صرفاً . را داشته باشند، وجود ندارد

  .داشتند

ی جرم نيست و دستگير کردن ئن به عده ای زلزله زده در ھيچ جاما معتقديم کمک کرد: تاين وکيل، اظھار داش

ايشان با بيان اين که افراد دستگير شده، عده ای جوان بودند که از شھرھا و . داوطلبان کمک رسان توجيه قانونی ندارد

بسياری از آنان :  خود بشتابند، ادامه دادۀديدنقاط مختلف ايران جمع شده بودند تا بلکه بتوانند به ياری ھم وطنان آسيب 

  . شناختند) داوطلبان کمک ھای مردمی به زلزله زدگان آذربايجان(برای اولين بار ھمديگر را در اين کمپ 

داوطلبان حاضر در کمپ توانسته بودند در مدت زمان کمی کمک ھای مردمی زيادی : جمالی، ھم چنين اضافه کرد

  . مردم را نيز مختل کردۀع کنند که اقدام به دستگيری آنان، کمک رسانی داوطلبانبرای زلرله زدگان جم

افراد محکوم شده اتھام ھای ديگری : گو بيان کرد و  نفر از اين متھمان در پايان اين گفت٧عباس جمالی، وکيل مدافع 

ری، داشتند که از طرف دادگاه موران به ھنگام دستگيأھم مبنی بر، تھديد عليه بھداشت عمومی و تمرد از دستور م

 اين افراد مفتوح مانده ۀ در مورد اين اتھام ھا پروندانقالب به علت عدم صالحيت به دادگاه عمومی فرستاده شده و فعالً 

  .است

 اين ۀله نشان دھندأمسھمه اين ھمين پرونده نيز به انبوه پرونده ھای ضدانسانی حکومت اسالمی افزوده شده و قبل از 

ت غيرقابل انکار است که سران و مقامات اين حکومت، از اقدامات انسان دوستانه و ھمبستگی انسان ھا، حتی اگر واقعي

  .قدر وحشت داردند چ، آسيب ديده ھم باشدیياری رسانی به انسان ھا

 ھنوز ھم اين ول حکومت اسالمی، نه تنھا به موقع به ياری آسيب ديدگان نشتافتند، بلکهؤارگان ھای مسعالوه بر اين، 

  .رھا شده اند» خدا«مردم رنج ديده و مصيبت ديده در فصل سرما به امان 

مجلس " ورزقان ۀت زلزله زدگان به حدی دلخراش است که حتی صدای هللا وردی دھقانی، به اصطالح نماينديوضع

ی كه ئبسياری از روستاھا.. : .کرده است وضعيت زلزله زدگان چنين اقرار ۀ درباراو، اخيراً .  نيز درآمده است"نشين

 ھای مناطق گردشگری ترك خورده   اند و بسياری از ديوار خانه مورد ھدف سازمان گردشگری ھستند، تخريب شده

 اند و در روستاھای دور دست حداقل تخريب   درصد تخريب شده١٠٠طور  زده به  روستا در مناطق زلزله ٢٠٠.ھستند

ی در برابر زلزله حتی با شدت كم تر نيز ئروستاراصولی و غيرمستحكم منازل ساخت غي.  درصد بوده است٢٠آن ھا 

طبق . پذير است، امكان تخريب اين منازل با يك پس لرزه و حتی سنگينی حاصل از بارش برف ھم وجود دارد آسيب 
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ب و نوسازی شود؛ زده تخري  شھری در مناطق زلزله ۀھزار خان١٠ی و ئ روستاۀ ھزار خان٢٠برآورد بنياد مسكن بايد 

  او، در ادامه با انتقاد از اين.  اند  ساختمان يك طبقه پايان كار گرفته۵طبق آمارھای به دست آمده در مناطق شھری تنھا 

 واحد در حد ۵٠٠ ھزار و٢ھزار واحد اعالم شده، تنھا ٢٠زيكی ندارد، از شھرھا پيشرفت فكه روند ساخت و ساز در 

 گچ كاری ۀ ھزار واحد به مرحل۵در مجموع :  ترين حالت می توان گفت بينانه در خوش .دان سفت كاری پيشرفت كرده 

 ھزار نفری ساكن ٢٠ی جمعيت زده، برا كيدھای بسيار مبنی بر اسكان موقت مردم زلزله أبا وجود ت.  اند رسيده

اكنون سرگردان ھستند،   وار ھم ھزار خان١٢.  كانكس بين آن ھا توزيع شده است٨٠٠ ھزارو ٨ی، تعداد ئروستا

 زدگان اعالم كنند، چرا كه واقعيت امر چيز ديگری  ی نبايد آمارھای غلط در رابطه با وضعيت زلزلهئوالن اجراؤمس

 درصدی كارھا سخن به ميان آورند، چرا كه ھنوز بيش از نيمی از مردم ٩٠والن نبايد از پيشرفت ؤمس. تاس

   ھا به كلی از بين رفته  ھا و جاده شود، در حالی كه راه والن چطور اعالم می ؤاين رقم اعالم شده توسط مس. انندسرگرد

گازرسانی، آبرسانی، بھداشت و اماكن عمومی بايد . اند و ھيچ اقدامی ھم در راستای نوسازی آن ھا انجام نشده است

كشاورزان كه برای . رددحالت عادی سابق برگ  اين ھا ھمگی بايد به،ھمگی نوسازی شوند و مشاغل از دست رفته

 ريزی كرده بودند، بر اثر اين اتفاق بسياری از محصوالت آنان از بين رفت و درآمدشان به  برداشت محصول برنامه

بايد . زده بدھكار بانك ھا ھستند و بايد قسط بدھند صفر رسيد، اين در حالی است كه بسياری از كشاورزان مناطق زلزله 

  . تر شود  شان بيش حال اين افراد بدھكار كه درآمدی ندارند، فكری انديشيده شود و الاقل فرصت بازپرداخت تسھيالت به

را نيز چنين به  حيف و ميل کردن و باال کشيدن کمک به زلزله زدگان ۀ اقرارھای خود، دربارۀاين مجلس نشين، در ادام

ھا   استانی خبر می دھند، بايد مشخص شود اين ھزينه ۀ برابری بودج٣ ۀی كه از ھزينئوالن اجراؤمس: زبان می آورد

مبالغی كه به مردم وام داده شده، دوباره بازپس خواھند گرفت و در كنار آن نيز مردم و ھالل . صرف كجا شده است

  اند و برای جمع رده سفانه برخی افراد در استانداری و فرمانداری برای خود پاتوق درست كأمت.  اند احمر ھم كمك كرده

اما برخی با درست كردن . كنند  صورت گزينشی عمل می   شورا كه نزديك است، بهۀی برای انتخابات آيندأآوری ر

.  گزينشی اين مبالغ را با اھداف سياسی خود برای انتخابات پرداخت می كنندطور كامالً  پاتوقی در استانداری به 

شود، برای بازپرداخت آن مھلت حداقل يك ساله پس از   ساخت مسكن پرداخت می  صورت جعاله و تسھيالتی ھم كه به

  . اند پرداخت ھم نگذاشته

 ۵اين زلزله حدود : ی از استان آذربايجان شرقی گفتئ ھا  در بخش١٣٩١ اسد ٢١ ۀاو، ضمن تشريح ابعاد مختلف زلزل

وستای استان را مورد آسيب قرار داد كه از اين  ر٣٠٧ثير مستقيم و أھزار كيلومتر مربع از وسعت استان را تحت ت

  .  روستا با خاك يك سان شد۵٧تعداد، 

از اين تعداد :  واحد عنوان كرد و افزود۵٠٠ھزار و ١٨ی تخريب شده در اثر اين زلزله را ئ ھای روستا او، تعداد خانه

ت و مابقی نيز مربوط ازی قرار گرف واحد متعلق به جمعيت اصلی اين مناطق بود كه در اولويت بازس۵٠٠و   ھزار٩

 ميليون تومان وام ١۴ی ئ روستاۀبرای ھر خان.  صورت فصلی، در اين مناطق سكونت داشتند ی بود كه بهئبه خانوارھا

 ساله منظور شده و عالوه بر اين، دو ميليون تومان كمك بالعوض برای كمك به ١۵ درصد و بازپرداخت ۴با كارمزد 

برای ساكنان . مين معيشت مردم اين مناطق در نظر گرفته شدأليون تومان برای كمك به تساخت و ساز و يك مي

 كه به   ميليون تومانی تعلق گرفت؛ ضمن اين٢شھرھای آسيب ديده نيز بسته به ميزان آسيب ديدگی بنا، وام بالعوض 

 زده ھمزمان با  ازی مناطق زلزلهبازس.  درصد تخريب شده وام معادل وام مسكن مھر در نظر گرفته شد١٠٠ ھای  خانه

 اسد ٢١ ۀميزان خسارات مالی زلزل. كرد  تر می  مين مصالح مورد نياز را سختأنوسانات نرخ ارز بود و ھمين امر ت

 ميليارد تومان ٨٠٠ اختصاص يافته در اين مناطق، تا امروز حدود ۀرا بالغ بر يك ھزار ميليارد تومان و مجموع ھزين

 زدگان در نظر گرفته شده   چنين اعطای تسھيالت و اعتبارات به زلزله ھا و ھم  برای بھبود زيرساخت بوده كه اين رقم
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 برداری  زودی در اين منطقه به بھره  كنستانتره مس به ۀاين منطقه دارای منابع غنی مس بوده و فاز دوم كارخان. است

  .خواھد رسيد

 ۀ مضحکۀيد درد اصلی اش رقابت و کشمکش با رقبايشان در آستان مجلس برمی آۀآن گونه که از سخنان اين نمايند

مقصر اين وضيعت را او، احمد عليرضا بيگی، استاندار آذربايجان شرقی .  است١٣٩٢انتخابات رياست جمھوری سال 

  !؟...اسفبار و نابسامان زلزله زدگان دانسته و ھم چنين نوسانات ارز را

. تر و يخ زدگی قرار دارندسرمای بيشبارش ھای پی در پی و سرما، در معرض ھم اکنون مردم آسيب ديده، در اثر 

عدم رسيدگی جدی ی که پايشان به اين منطقه رسيده است از ئھاگو با شاھدان و رسانه  و برخی از آن ھا در گفت

از سوی ديگر، . دوضع خود ندارنبه  با شروع فصل سرما سخن گفته و اعالم کرده اند که اميدی  اوالن حکومتی حتؤمس

 کانکس ھا در ھالل احمر مانده ،بسياری از زلزله زدگان ھنوز در چادر به سر می برندکه  آن ھا در حالی ۀبراساس گفت

  . و بين مردم توزيع نمی شود

 اما برخی مدارس که از زلزله سالم درآمده اند به محل اسکان. اغلب کالس ھا از قبل از زلزله ھم در کانکس بوده است

يکی از . ند مسير طوالنی بين روستاھا را طی کنندادر اين سرما و يخ بندان بچه ھا مجبور. عمومی تبديل شده اند

 روستای جوشين، ۀمدرس: جوانانی که برای امدادگری به کمک مردم رفته، مشاھدات خود را چنين بازگو نموده است

 روستای انويق که يکی از زيرمجموعه ھای ۀمدرسدر . دانش آموزان ھشت روستای ديگر را ھم تحت پوشش دارد

جوشين است، ھر سه دانش آموز با يک مداد می نويسند، يعنی معلم متن يک ديکته را بايد سه بار بخواند و بچه ھا به 

ن با تمام اي«: اين کمبود در برابر بحران سوخت از نظر مدير اين مدرسه اولويت ندارد و می گويد. نوبت ديکته بنويسند

  ».کمبودھا، مشکل اصلی ما سوخت است و لوازم التحرير جزو نيازھای ثانويه محسوب می شود

 ٣٢٠ درصد برای ٩٠ تا ۵يس کل آموزش و پرورش آذربايجان شرقی، ميزان خسارت را بين ئی، رئفيروز رضا

کفش، کيف، کتاب و دفتر برای رفتن به مدرسه بايد لباس، : يکی از دانش آموزان گفته است. مدرسه اعالم کرده است

مجبور ھستم برای تحصيل به تبريز بروم که آن ھم ھزينه ھای زيادی «: او ادامه داد. تھيه کنيم که ھيچ کدام را نداريم

  ».من ناچارم ترک تحصيل کنم. مين ھزينه ھا برای خانواده ام امکان پذير نيستأبا اين وضعيت ت. دارد

اکی از آن است که کمک ھای مردمی و حضور اقشار گوناگون اجتماعی و  شواھد و گزارشات و بررسی ھا حۀھم

اقتصادی و فرھنگی از جمله ھنرمندان کشور در ميان زلزله زدگان بود، تا با کمک به آسيب ديدگان زلزله بخشی از 

ھامات و  کمک رسانی، اتۀخسارات سنگين مالی و روانی را جبران کنند، اما در پی حضور پر احساس مردم در صحن

ی پيش رفت که برخی از افراد و فعاالن توسط نيروھای امنيتی ئ امنيتی شروع شد و تا جا-ليسی وبرخوردھای پ

  .بازداشت شدند

در گزارشات متعدد آمده است حکومت ضمن کوتاھی در بازسازی و ارسال کمک ھای بين المللی و داخلی به مناطق 

 . آن ھا کرده استۀلتی را نيز متوجه مردم و کمک ھای داوطلبانآسيب ديده، مشکالت و نواقص کمک رسانی دو

در حالی که پايگاه اطالع رسانی رياست جمھوری گزارش داده بود که ھم زمان با سفر احمدی نژاد به استان آذربايجان 

  . ھزار واحد مسکن ساخته شده مورد بھره برداری و در اختيار مالکان آن ھا قرار گرفت٣شرقی، بيش از 

 ساختمان ھای در حال ساخت ۀيس بنياد مسکن در مجلس دربارئدر مجلس شورای اسالمی، اظھارات ر اھر ۀاما نمايند

بارھا اعالم شده است که نزديک به سه ھزار واحد مسکونی در «: در مناطق زلزله زده را دروغ ناميده و گفته است

ھزار واحد؟ برويد در منطقه و ببينيد کدام خانه را تحويل چه کسی گفته است سه . مناطق زلزله زده در حال ساخت است

 »مردم داده اند؟
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ھنوز در بسياری «: او، می گويد.  فالحی، در شھرستان اھر و ھريس حتی يک ساختمان ساخته نشده استۀبه گفت

ساختمان ساخته دودی عدر برخی روستاھا تعداد م. ار استاين ھا ھمه شع. مناطق آوار برداری ھم انجام نگرفته است

. ی که برخی از آن ھا دارای سقف ھستند و برخی تنھا ديوار دارندئساختمان ھا. است مورد ١٠١٢شده است حدود 

اين شعارھا و آمارھای عجيب و غريبی که اين روزھا .  فندوانسيون و زير ساخت باقی مانده استۀتعدادی ھم در مرحل

 ساخت و سازھا ۀدر منطقه مصالح برای ادام.  شنويم، ھمه حرف است ساخت و ساز در مناطق زلزله زده میۀدربار

  ».وجود ندارد

در چنين شرايطی، و با وجود تھديدھای حکومت اسالمی، نه تنھا نبايد از کمک رسانی به زلزله زدگان غافل بود؛ نه 

والن ؤوسط ارگان ھا و مسمردمی تتنھا بی تفاوتی حکومت اسالمی در قبال زلزله زدگان و حتی باالکشيدن کمک ھای 

 کرد، بلکه بر آزادی ھمه کسانی که در رابطه با زلزله زدگان دستگير شده اند و ھم چنين بر آزادی ءحکومتی را افشا

  !کيد کردأ زندانيان سياسی در سراسر ايران تۀھم

فالکت، ر، فقر و حکومت اسالمی ايران در کليت خود و با ھمه جناح ھايش، حکومت جھل و جنايت، سانسور و ترو

ی است که بايد با قدرت مردمی، به ئوسطا، قرون ...ی، تزوير و ريا، شالق و شکنجه، اعدام و سنگسار وئدزد و مافيا

  !زباله دان تاريخ فرستاده شود

  ٢٠١٣ جنوری شانزدھم -  ١٣٩١دی جچھارشنبه بيست و ھفتم 

 

 

 


