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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

 
  جھانگير محبی: فرستنده

 ٢٠١٢ اگست ٢۵

  

  جاني آذرباۀ زلزلۀيدرحاش

  

   بازداشت شدرزادي شديسع

  

   کنندی مودشد،نابي اندیم" چه گوارا "  ھرآنکس را که مانند ی آزاددشمنان

  . ازدست دادی مدتی انسان دوستش را براگرازمعلمانِ ي دیکي ابان،ي دفاع ازکودکان کاروختيجمع

  . فعال حقوق کودک در زندان اھر دست به اعتصاب غذا زدرزادي شدي سعھرانا؛

   ١۵:۴٠ ساعت ١٣٩١ ]سنبله[وري شھر٠٢ پنجشنبه

ان ی سال جار]اسد[ ماه مرداد٣١ که سه شنبه رزادي شدي سع- ھرانا یخبرگزار ه زدگ ه زلزل داد ب ام کمک و ام  ھنگ

و ه نح راض ب ود، در اعت ده ب ان بازداشت ش راۀدر ورزق دارطي بازداشت و ش ه ی نگھ ر دست ب دان اھ ود در زن  خ

  اعتصاب غذا زد

دانرزادي شدي سعران،ي فعاالن حقوق بشر در اۀ مجموعی به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبربنا ه زن  اھر  که ب

و ه نح راض ب ده است در اعت ل ش رۀمنتق دارطي بازداشت و ش ود در ای نگھ ذاني خ صاب غ ه اعت دان دست ب  ی زن

  .محدود زده است نا

ه ی امداد رسانی که برااباني دفاع از کودکان کار و ختي جمعی از اعضارزادي شديسع ه زده ب  و کمک به مردم زلزل

  . در ورزقان بازداشت شد]اسد[ مرداد ماه٣١ روز سه شنبه یشخص اتھام مگونه چي رفته بود بدون ھجانيآذربا

  . شدرزادي شدي سعی دفاع از حقوق بشر کردستان خواستار آزادسازمان
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رکي در گري را به ھمراه دو نفر درزادي اطالعات، شمورانأم   را کمپ کمک به زلزله زدگان بازداشت کردند دو نف

  .آزاد کردندمگر

  . سرندی به کمپ فعاالن روستای انتظامیرويوزارت اطالعات و ن یروھاي نۀھرانا؛ حمل 

   ٢١:٣٨ ساعت ١٣٩١ وري شھر٠١ چھارشنبه

اعنيمورأ و می انتظامیروھاي ن- ھرانا یخبرگزار  ی وزارت اطالعات از ظھر امروز با حمله به کمپ فعاالن اجتم

   سرند قصد پلمب و اخراج مددکاران را دارندی در روستایو حقوق بشر

اب رن ان خب ا، ارگ ه اطالع گزارشگران ھران شر در اۀ مجموعی ب وق ب االن حق راه ی انتظامیروي نران،ي فع ه ھم  ب

ه ،یجاني به زلزله زدگان آذربای مخالفت با کمک رسانی وزارت اطالعات در راستانيمورأم ا حمل  از ظھر امروز ب

اع االن اجتم تایبه کمپ فع شر در روس وق ب صد پلمپ و ی و حق ا مقاومت خراجا سرند ق ه ب ته ک ددکاران را داش  م

   کمپ را نداشته اندني لحظه توان پلمب انيفعاالن حاضر در آنجا روبرو شده و تا ا

ه انيمورأما به م: " گفتی کمپ در تماس تلفنني از حاضران در ایکي شي پیلحظات ه پلمب مي گفت تور ب ه اگر دس  ک

  ."دي خود را انجام دھ و شما کارمي داخل کمپ ھستزي ماندي کمپ دارنيا

   بازداشت فعاالن استی و تالش آنان برای انتظامیروي نی کمپ توسط ون ھاۀ از محاصری خبرھا حاکنيھمچن

راشاني ضد شورش در محل و تالش ایروھاي از حضور نی حاکزي اخبار ننيآخر  ادي بازداشت حاضران کمپ ی ب

 شده است

   نفر در مناطق زلزله زده٣۵ و بازداشت ی مردمیروھاي به کمپ نیتيموران امنأ مۀھرانا؛ حمل

   ٢٣:۴٣ ساعت ١٣٩١ ]سنبله[وري شھر٠١ چھارشنبه

ه زددهي بنا بر اخبار رس- ھرانا یخبرگزار اطق زلزل اي شمال غرب کشور، نۀ از من اعاتیتي امنیروھ ا شي پی س  ب

ردهی مردمیروھاي نفر از ن٣۵ اقدام به بازداشت ی مردمی کمک رسانیھا حمله به کمپ داد در   ک صد ام ه ق ه ب د ک ان

  برند یمنطقه به سر م

  

ربنا ان خب ا، ارگ شر در اۀ مجموعی به اطالع گزارشگران ھران وق ب االن حق د ساعِت گذشته ی در طران،ي فع  چن

   کرده استريي تغی کمِپ سرند به کلتيوضع

ا ند کمپ کمک مخدوش تالش داشتیئ با حکم قضاسيلو پکاني پني امروز دو ماشی ابتدااز د ی مردمیھ  را پلمب کنن

  . مواجه شدندنا و حاضری مردمیروھايکه با ممانعت ن
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ه محل را تخلیروھاي کمپ را محاصره کردند و از نسيلو پیروھاي نش،ي پیساعت دهي کمپ خواستند ک مقامات .  کنن

ر، نما (یمحل دار اھ دگانيفرمان ر و تبرن رزي اھ تان ھ مزين) زي و تبرسي و دادس ه س ا  ب ا ب د ت ت کمپ حرکت کردن

   کنندی ھمراھیتي امنیروھاين

امدر ا کمپ سرند آغاز شد و تم رای مردمیروي ن٣۵ ی ساعات گذشته برخورد ب ه ب اطق ی ک ه من داد و کمک ب  ام

  زلزله زده رفته بودند بازداشت شدند

ه که به یاني از جمله دانشجوی مدنیروھاي نفر از ن٣۵ منطقه ني گزارش در اني بر ابنا ه رفت ه منطق د  قصد کمک ب ان

   بازداشت شدندیحضورداشتند که ھمگ

ع آور  به کمپیتي امنیروھاي نزي ذکر است که روز گذشته نقابل تار جم د و خواس رده بودن ه ک ا حمل وریھ ا   آنی ف ھ

روز عملی احکامۀيھا با تھ آن.  مواجه شدندیئشدند که با مقاومت مردم و در خواست حکم قضا ود  خاتي مخدوش ام

اال  کمپني ای وجود دارد که با جمع آوری نگراننيا. اند  حمله کردهی امدادیروھاي ننيرا ادامه دادند و به ا ا ک ا و  ھ ھ

   در راه منطقه است به صورت مطمئن به دست مردم نرسدھا وني مردم که توسط کامیئ اھدایاياش

 ،ی ملکیاحمد رونق: شت شدگان عبارت  است از بازدای اسامديدست مارسه  در کمپ بنا که از حاضری بر آماربنا

هي  ر،ی روناسري ام،ی ملکی حسن رونق،ی ملکی رونقنيحس د خلوص،ی حسامحان رام شجاع،ی واح  دي نو،ی بھ

اقي قوشه، مماي ش،یخانجان شار، فرث اندي  اف ور، لي اسماعی مرتض،ی روح سدي حمپ ودی علان،يبي رضا م  ،ی  محم

رد، یدي سعسهي  فرناز احمدزاده، نف،ی جعفر نظام،یني حسالي دان،یومن طاھر مسعود وفابخش، ھ،یمحسن صامع  ف

د د ارجمن لمانلي راد، اسماعیمحم ر  س ور،  مھ ان باشیپ رگس خ،ی باغب د ام،ی اللھري ن روز ،ی صالحني محم  بھ

را ص،ی ملکی رونقري ام،ی رفعتلي اسماعاحبان، سپھرداد صپور، ی  پناھالدي م،یعلوم رااني  ک،یادي زھ ور مي ک  و پ

   ورزندهسيآرتم

دای که قصد کمک به زلزله زدگان با جمع آوری مدنیروھاي از کشور نیگري در نقاط دزي نني از اشيپ  ی کمک، اھ

را ع آوریخون و افتتاح حساب ب ا  کمکی جم دیھ ا تھدی نق تند ب اي ندي را داش اتیتي امنیروھ  مواجه شده ی اطالع

بش سبز را در ھمن تن از فعاال٣ اطالعات ۀ اداراز جمله در شھرستان گرگان،. بودند رده ني جن  رابطه بازداشت ک

 یروھاي توسط نی نقدیھا  کمکی که به قصد جمع آوردي رسی بانکیھا  خبر از انسداد حسابزي نگريدر نقاط د. بود

   و اصالح طلب برقرار شده بودیمدن


