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!راه را براي کمک هاي مردمی به زلزله زدگان باز کنید؛ابزار سرکوب را کنار بگذارید
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1391شهریور 4شنبه، 

با گذشت دو هفته از زلزله در «: بیانیه مشترکی گفتنددرامروز عبدالکریم الهیجیو شیرین عباديمدافعان حقوق بشر 
نه تنها آمار پنهان کاري ادامه می دهند و تاکنون سکوت و همچنان به سیاستجمهوري اسالمیدولتمردان استان آذربایجان،

نیازهاي مردم و و از رسیدگی بهمالی را اعالم نکرده اند،هاي شده و خسارت خرابواقعی جانباختگان، روستاها و خانه هاي 
ا اعزام سپاه پاسداران به منطقه و ایجاد وحشت و دستگیري ده ها ، بلکه بنخستین طفره رفته اندکافیکمک هايرساندن 

».کنندنیز اخاللکمک هاي مردمی به هم میهنان آسیب دیده درفعال مدنی و امدادگر داوطلب می کوشند 
ده ها روستا به صدها نفر از مردم در این زلزله جان خود را از دست داده اند، . دو هفته از زلزله در استان آذربایجان می گذرد

دولتمردان از انتشار آمار مشخص و روشن تعداد . طور کامل از بین رفته اند و ده ها روستاي دیگر به شدت آسیب دیده اند
نفر اعالم شده است، اما منابع غیررسمی رقم 318تا 252تعداد تلفات در منابع رسمی تاکنون از . جانباختگان سر باز می زنند

.تن تخمین زده اندهزارچند و حتا 1600، 1500قربانیان را 
. دولتمردان از همان ابتدا کوشیده اند با ایجاد محدودیت ها از کمک هاي مردمی و غیردولتی به زلزله زدگان جلوگیري کنند

جمعیمردميهاکمکضبطونه تنها کمک هاي الزم را به مردم ارایه نمی کنند، بلکه با به کارگیري سپاه پاسداران آنها
گروه هاي غیردولتی دولت حساب هاي بانکی .می کوشند مانع امدادرسانی به قربانیان زلزله اخیر آذربایجان شوندشدهيآور

کهیروانشناسانچنینهموکودکانیاجتماعمددکارانگروه هایی از . به زلزله زدگان را مسدود کرده استکمک براي مردمی 
تبریز،واهراطالعاتادارهيسوازشانمداركتوقیفبهتهدیدبابودند،رفته یروستایمناطقبهزدگانزلزلهبهکمکيبرا

ویبهداشتموادملاحاز وسایل نقلیه یبرخبا بازرسی کامیون ها و وانت ها در جاده ها، سپاه.اندشدهمنطقهتركبهمجبور
. توقیف کرده استرامردمیخوراک

و پرستار پزشککمبود. ی نیاز دارندروانپزشکپزشکی و خدماتویبهداشتکمک هاي غذایی، دارویی،زلزله زدگان به شدت به
ازیغذایموادمناسبناتوزیعاز مناطق زلزله زده مردم . وبا شده استاز جملهی عفونيهايماریبباعث افزایش خطر شیوع

هاللسازمان دولتی نمایندگاناحت. کندیمانباررایافتیي درهاکمکسپاهبنا به گزارش ها.هستندمندگلهسپاهيسو
در مواردي نیز مشاهده شده که بنا به گزارش ها، .می شودآنها از دخالت مانع سپاهقادر به فعالیت چندانی نیستند زیرااحمر

. ماموران دولتی در عرضه کمک بین خانواده هاي مختلف استثنا قایل می شوند
آنها از ارایه کمک هاي الزم به مردم و حتا چپاول کمک هاي مردمی و بین المللی خودداريفساد فراگیر در میان دولتمردان و 

هنوز در اذهان مردم زنده تجربه هاي گذشته. استشده مردم ي گسترده اي اعتمادموجب بی در تمام موارد مشابه در گذشته، 
یا حتا کمی دورتر زلزله هاي طبس ) 1382(و بم ) 1375(، اردبیل )1369(رودبار زلزله هاي مثل یپس از حوادث. است

نیروهاي مردمی، فعاالن مدنی و سیاسی ـ اجتماعی بودند که با برخورداري از به طور عمده ، )1341(و بویین زهرا ) 1357(
نده اشتافتآنهااعتماد مردم به یاري 

این بار دولتمردان می خواهند اما . رفته اندزلزله زدگانبه یاري و دیگر هم میهنان فعاالن مدنی . این بار نیز استثنا نیست
در . با زلزله زدگان را به انحصار خود درآورند و در این راه ابایی از به کارگیري نیروهاي امنیتی و نظامی ندارندو ارتباطتماس

ده ها امدادگر داوطلب، فعال مدنی و هاي ضد شورش،با استفاده از ماشینبا حمله خشونت آمیز سپاهروزهاي گذشته 
با شهریور 3روز جمعه چند تن از این عده در.د دستگیر شده انده بودناجتماعی که بالفاصله پس از زلزله به کمک مردم رفت

یت به حبس هاي بعضی از این عده داراي سابقه محکوم. مانده انددر بازداشت همچنانولی تعداد زیادي آزاد شدند، وثیقه 
سال 12حکم که (نوید خانجانی مثل هستند،اجتماعی و حقوق بشري مسالمت آمیز به خاطر فعالیت هاي مدت طوالنی 



سال 1محکوم به (اسماعیل سلمانپورو)سال زندان5محکوم به (واحد خلوصی ، )تایید شده استدر تجدید نظر او زندان
) سال15محکوم به زندانی وبالگ نگار (حسین رونقی ملکی. زندان به سر می برنداکنون در خطر انتقال قطعی به) زندان

.که در مرخصی درمانی از زندان به سر می برد اکنون به زندان تبریز منتقل شده است
:دولتمردان جمهوري اسالمی باید

.د و شرط آزاد کنندامدادگران داوطلب و فعاالن مدنی و اجتماعی بازداشت شده را فوري و بدون قیتمام -
اعتمادي به آنها ندارند و با کنار گذاشتن اهرم هاي فشار و سرکوب مثل سپاه همبپذیرند که مردم در این زمینه -

.پاسداران راه را براي امدادرسانی فعاالن مدنی و اجتماعی و کمک هاي مردمی باز کنند

، دارنده جایزه صلح نوبلشیرین عبادي
نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران ، عبدالکریم الهیجی


