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  رد صالحيتها

  
تاآنون دويست تن از افراد تاييد , در رسيدگي قانوني شوراي نگهبان: عضو حقوقدان شوراي نگهبان

  صالحيت شدند  
  2004 ژانويه 20 -1382 دي 30سه شنبه 

 تن از افراد را تاييد صالحيت 200رونده ها تاآنون در بازنگري پ: عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت
  .تنها به تكليف قانوني خود مي انديشيم, ايم و اين روند ادامه خواهد داشت و در اين مسير  آرده

پرونده هاي افراد عدم احراز و رد صالحيت : به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، عباس آدخدايي گفت
مورد بازنگري قانوني قرارگرفته و اينك با , با تالش اعضاي شورا, شده در هيات هاي اجرايي و نظارت

  .دقت ادامه دارد آه اين موارد به تدريج به اطالع خود افراد خواهد رسيد
به " سرعت بخشيدن"با تكليفي آه رهبر معظم انقالب براي ما ايجاد آرده اند موظف به : وي افزود

  .اهيم دادرسيدگي قانوني شديم و اين آار را انجام خو
موظف به بازنگري در پرونده ها هستيم و به , ما براساس دستور صريح قانون: آدخدايي تاآيد آرد

  .هاي استعمارگران خارجي توجهي نداريم  مداخله
مورد باور مردم و , ها در خاورميانه ارائه مي دهند  امروزه چهره حقوق بشري آه غربي: وي افزود

, اين گوه دخالت هاي بيگانگان, نها را مدافع حق مردم نمي شناسدمتفكران جهان نبوده و آسي آ
مربوط به دوران گذشته است آه آنها براي ملت ما نماينده معرفي آردند آنها بايد فهميده باشند آه 

  .باز شده است, بيست و پنج سال قبل پرونده استقالل ملت ايران
 حمايت غربي ها مي توانند از ملت ايران و نهادهاي آساني آه تصور مي آنند با: وي در پايان تاآيد آرد

  .باج بگيرند اشتباه مي آنند, قانوني
  پايان پيام 

  
   نمايندگان متحصن در مجلس شوراي اسالمي10ي  ي شماره بيانيه

  2004 ژانويه 20 -1382 دي 30ه سه شنب
  . نمايندگان متحصن در مجلس شوراي اسالمي قرائت شد١٠ ي  ي شماره بيانيه

، متن آامل اين بيانيه به شرح ذيل )ايسنا(به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران 
  :است

  ملت شريف و آگاه ايران
آنند آه  نمايندگان شما در مجلس شوراي اسالمي امروز دهمين روز تحصن خود را در حالي سپري مي

يق تاييد صالحيت آساني آه غيرقانوني عليرغم تاآيد مسئوالن نظام بر استيفاي حقوق ملت از طر
اند و عليرغم تالش براي سانسور  اند، هنوز حرآت و پاسخ روشني مشاهده نكرده ردصالحيت شده

خبري تحصن، نه تنها از آگاهي مردم نسبت به اهداف اين تحصن آاسته نشده، بلكه خوشبختانه روز 
لت و نهادهاي مدني با حرآت قانوني و به روز شاهد اعالم همدلي و همبستگي قشرهاي گوناگون م

  .آرام نمايندگان متحصن هستيم
تواند، برخي تبليغات ناصوابي را آه عليه  هاي به حق و قانوني ما مي از آنجا آه اعالم و انتشار خواسته

خواهند اين حرآت را لوث  گيرد، خنثي ساخته و حربه را از دست آساني آه مي تحصن صورت مي
دانيم خواسته هاي خود را به صورتي  گيرد، الزم مي  گوناگون آن را تحمل نكنند مينموده و به طرق

تر با ملت در ميان بگذاريم و در اين برهه، اطالع رساني صحيح درباره اين اهداف و  تر و صريح روشن
دانيم و در خالء و سكوت خبري رسانه ملي و رسمي آشور،  ها را بزرگترين خدمت به ملت مي خواسته

توانند ايفاء نمايند، زيرا معتقديم استيفاي  مردم بهترين و موثرترين نقشي را در رساندن اين پيام مي
حقوق ملت در گرو مشارآت، همفكري و استفاده از روشهاي قانوني و مسالمت آميز توسط مردم و 

  .نهادهاي مدني است
  ملت عزيز ايران

 استان آشور آامال ٢٨ ها در  ، نحوه ردصالحيتمتاسفانه براساس اطالعات، مدارك و شواهد موجود
اي از پيش تعيين شده صورت گرفته است، آه نتيجه آن محروم آردن قريب  دار و براساس برنامه جهت

 آرسي مجلس است و تنها امكان رقابت بين ١٨٠ نيمي آانديداها از رقابت انتخاباتي در بيش از 
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گيرد آه در   آرسي باقيمانده صورت مي١٠٥ ر سر داوطلبان آن هم به شكلي بسيار ضعيف فقط ب
ها نيز نحوه چينش داوطلبان به شكلي است آه نمايندگان محافظه آار به مجلس  بسياري از اين حوزه

، قطعا فرصت انتخاب را از مردم سلب نموده و اصل جمهوريت نظام را زير  راه يابند، لذا ادامه چنين روندي
ن انتخاباتي مخدوش و غيرقانوني و محكوم به بطالن است، در اين شرايط برد، بنابراين چني سوال مي

راه حفظ مشروعيت نظام، تجديدنظر اساسي در نحوه نظارت بر انتخابات است، اآنون دليل اصرار 
هاي صورت گرفته در مقابل آن بيش از پيش بر  مجلس ششم و دولت بر اصالح قانون انتخابات و مقاومت

هايي روبرو نگردد، ولي به  خواستيم آه نظام در آينده با چنين چالش ست، ما ميهمگان روشن شده ا
هايي آه در ادامه  هر تقدير امروز راه برون رفت از اين مرحله را پايداري بر اجراي قانون، از طريق راه حل

وسط دانيم ، زيرا مجلسي آه پيش از انتخابات، سرنوشت بيش از دويست آرسي آن ت خواهد آمد ، مي
گيرد،  هاي نظارت تعيين شده، روشن است آه ترآيب آن به نفع جرياني خاص در آشور شكل مي هيات

جرياني آه سابقه عملكرد آن بر مردم معلوم است و قطعا اين مجلس غيرقانوني و غيرمردمي بوده و 
  .مشارآت مردم و نهادها و گروههاي سياسي و مدني را با خود نخواهد داشت

 تن آنان داراي هيچ ٢٤٠٥ اند آه  انيم تعداد داوطلبان اين دوره بيش از هشت هزار تن بودهالزم است بد
و ” عدم احراز صالحيت“ درصد رد شدگان تحت عنوان ١٨ اند،  اي در مراجع چهارگانه نبوده گونه سابقه

 درصد به ٩٨/١٠  و ٢٨  ماده ٣  درصد به استناد بند ٨٩/٢٣  و ٢٨  ماده ١  درصد به استناد بند ٤١/٣٢ 
اند آه بيشترين فراواني   درصد نيز تحت عناوين ديگر رد صالحيت شده١٥  و حدود ٢٨  ماده ٥ استناد بند 

تشكيل  “ ٣٠  ماده ٥ بند “ و  “ ٢٨  ماده ٣  و ١ “و بندهاي “ عدم احراز صالحيت“استناد براي ردصالحيت 
  .دهد مي

 مجمع تشخيص ٢٣/٨/٧٨  و ماده واحده مصوب ٧/٩/٧٨ حال با توجه به آنچه آمد و صراحت مصوبه 
دارد رد صالحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسالمي بايد مستند به  مصلحت نظام آه مقرر مي

  :داريم قانون و براساس مدارك، داليل و اسناد معتبر باشد، اعالم مي
داليل و “دارد و نه متكي به ” ند قانونيمست“نه  به دليل فقد مدارك، ” عدم احراز صالحيت“ از آنجا آه -١ 

است، بنابراين هم به دليل قانوني و بداهت حقوقي آن و هم به دليل منطقي، نافذ نبوده “ مدارك معتبر 
  .و محكوم به بطالن است

موضوعيت پيدا ” رد“در اين موارد آه مستند قانوني مفقود و داليل و مدارك معتبر نيز اساسا وجود ندارد، 
است آه بايد آنان را تاييد نمود و يا چنان آه در ديدار شوراي " اصل برائت"ند زيرا يا مبناي عمل آ نمي

باشد و از آنجا آه " عرف"بايست مبناي عملي متكي به  نگهبان با مقام معظم رهبري بيان شد، مي
يد رسيده، پس تاييد اند و صالحيت قانوني آنان نيز قبال به تاي هاي اجرايي مرآب از معتمدين مردم هيات

استناد "توان آنان را بدون  هاي اجرايي نافذ بوده و از اين نظر نمي اين دسته از داوطلبان توسط هيات
نتيجه آنچه صالحيت اين افراد آه . ردصالحيت آرد" فقد مدارك و داليل معتبر"و به طريق اولي " قانوني

هاي انتخاباتي به  اي نگهبان براي حضور در رقابتبايست توسط شور اند مي قبال مورد تاييد قرار گرفته
  .وزارت آشور اعالم گردد

 درصد آنان ٤١/٣٢ اند آه   قانون انتخابات ردصالحيت شده٢٨  درصد ردشدگان به استناد ماده ١٣/٦٩  -٢ 
درصد  ٢/٥٦ به عبارت ديگر . باشد  همين ماده مي٣  درصد آنان به استناد بند ٨٩/٢٣  و ١ به استناد بند 

داوطلبان به اتهام عدم اعتقاد و التزام عملي به اسالم و نظام مقدس جمهوري اسالمي و قانون 
از آنجا آه اين دسته نيز نه بر اساس ادله و مدارك معتبر، بلكه بر اساس . اند اساسي ردصالحيت شده

 به داوطلبان بوده الجمله ايراد نسبت ناروا نفوذ سليقه و نفوذ گرايش خاص سياسي صورت گرفته و في
آه اثبات آن نيازمند ادله و مدارك محكم و متقن و بعضا حكم دادگاه صالحه است و تعاليم قرآن و سيره 

دهد آه به سادگي آس يا آساني را رمي به عدم اعتقاد  السالم به احدي اجازه نمي معصومين عليهم
ساسي نيز نيازمند مدارك و داليلي است آه و التزام به اسالم نمايد، و عدم وفاداري به نظام و قانون ا

هاي محتمل و قانون  اي از قانون و يا گزارش لذا صرف تفسير نادرست و سليقه. قانونا معتبر باشد
  .باشد تفسير، به معناي فقد دليل است و هرگز مجوزي براي ردصالحيت نمي

ماده نيز تاييد صالحيت شوند و در شدگان مستند به بندهاي مذآور در اين  بنابراين الزم است ردصالحيت
آه گفته شد الزم است حكم دادگاه صالحه و مدارك و داليل متقن آه نه قابل  موارد بسيار نادر نيز چنان

  .انكار باشد و نه قابل ترديد ارايه گردد، به نحوي آه عقول جامعه آن را مورد ترديد قرار ندهند
 و بندهايي آه براي ردصالحيت بقيه داوطلبان نيز بدان استناد  و ساير مواد٢٨  ماده ٥  در مورد بند -٣ 

مدلل به مدارك موثر "به غير از مواردي آه . اي عمل شده است شده است آه در موارد بسياري سليقه
" قانونا"ي ذاتي و قانوني آنها واصل شده و  ي وظيفه در حيطه" مراجع چهارگانه"است آه از " و معتبري

مل باشد، در ساير موارد مجوزي براي ردصالحيت وجود نداشته و غيرقانوني تلقي تواند مالك ع مي
  .گردد مي

ي آساني آه يك بار تاييد صالحيت شده   در مورد نمايندگان تاييد شده مجالس قبلي و فعلي و همه-٤ 
جاري است و در مواردي آه " اصل استصحاب"و پس از آن عدم صالحيت آنها احراز نشده است نيز 

متكي به مدارك معتبري باشد آه از جانب مراجع چهارگانه " مورد خالف"ادعاي خالفي وجود دارد بايد 
. ارايه شده و طبق قانون نيز آن خالف، موجب محروميت فرد از حقوق اجتماعي مصرح در قوانين باشد

  .نداند بايد تاييد شو بنابراين آليه آساني آه بدون دليل و مدرك معتبر ردصالحيت شده
خواهيم   ما از شوراي نگهبان با توجه به مسووليت قانوني خويش در پاسداري از قانون اساسي، مي-٥ 

ي ملت را جدي گرفته و مورد توجه و عمل قرار دهد و به  هاي قانوني نمايندگان متحصن در خانه خواسته
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الذآر موجب  هاي سابق حل جا آه تاخير در اقدام عملي براي تحقق راه علت زمان محدود پيش رو، از آن
شود، نسبت به  ي انتخابات مي هاي سالم و برگزاري عادالنه از دست رفتن زمان براي حضور در رقابت

در همين جا ما با حمايت و پشتيباني از مواضع روشن و قاطع شوراي . تسريع در اعالم نتايج اقدام آند
رفت از مسايل پيش رو  مبارز آه در جهت بروني دوم خرداد و مجمع روحانيون  هماهنگي گروههاي جبهه

 نسبت به بررسي و تحقق ٢/١١/١٣٨٢ خواهيم شوراي نگهبان تا تاريخ  تواند بسيار موثر باشد، مي مي
هاي روشن و قانوني تحقق پيدا نمايد، نمايندگان متحصن به  اگر اين خواست. ها اقدام نمايد اين خواسته

ي جديدي خواهد شد و بعد از آن ما  غير اين صورت تحصن وارد مرحلهدر . تحصن خود پايان خواهند داد
انگاري نسبت به حقوق مردم و داوطلبان، در مقابل ملت و  آن شورا را به دليل عدم توجه و سهل

  .دانيم نمايندگان آنان مسوول مي
آر و عدم الذ خواهيم در صورت عدم پذيرش راههاي سابق جمهوري و وزارت آشور مي  ما از رييس-٦ 

اند تا زمان مقرر در قانون، به منظور حفظ و پايداري  ي آساني آه غيرقانوني ردصالحيت شده تاييد آليه
ي آساني  شوندگان، اسامي آليه آنندگان و انتخاب از قانون اساسي و حقوق ملت يعني حقوق انتخاب

آند، رسما در   آنان صدق نمياند و مستندات قانوني رد بر ردصالحيت شده" دليل و مدرك"را آه بدون 
فهرست داوطلبان اعالم براي انتخابات درج آنند تا امكان انتخاب سالم و عادالنه ـ آه جمهوري اسالمي 

  .آند براي مردم فراهم گردد ساالري ديني را تضمين مي و مردم
  
   ملت بزرگوار و آگاه ايران-٧ 

ها و نهادهاي مدني آه با ارسال  ا، احزاب، شخصيتي گروهه ما با ابراز تشكر و قدرداني از شما و آليه
هايي آه  ها و اطالعيه ايد و با تشكر از بيانيه نامه و پيام و حضور در جمع متحصنين از آنان حمايت نموده

در تاييد و همراهي و همگامي با اين تحصن منتشر گرديده و با سپاس از همدلي تمامي شهرونداني 
رسانيم خوشبختانه اين رفتار  اند به اطالع مي شور ابراز همدردي نمودهآه در بيست و هشت استان آ

آميز نمايندگان شما در خانه ملت تا آنون دستاوردهاي خوب و موثري را در پي  قانوني و مسالمت
در آنار " اصل جمهوريت نظام"و " آزادي انتخابات"داشته است و توجه همگان را نسبت به موضوع مهم 

ما معتقديم ايجاد اميد و اعتمادسازي در ميان مردم براي اصالحات و . جلب نموده استآن " اسالميت"
طلبان از نتايج بزرگ اين  ي دوم خرداد و همگرايي ميان تمامي اصالح طلبان و گروههاي جبهه اصالح

آميز اميد به  هاي قانوني و مسالمت توان بر اساس حرآت اعتراض مدني است؛ زيرا باور داريم مي
  .ي نظام جمهوري اسالمي رقم زد رداهاي بهتر را در سايهف

ي تحصن خويش اعالم  آميز و ادامه هاي قانوني و مسالمت گيري از روش ما بار ديگر ضمن تاآيد بر بهره
انتخابات آينده بايد بتواند رفتار . ساالري ديني است هاي قانوني مذآور ضامن مردم داريم خواسته مي

ي امام راحل تجلي آن  هرم مديريت جامعه را با اراده و خواست ملت آه به فرمودهنهادهاي حاآميتي و 
گيرد و  در مجلس است منطبق نمايد؛ زيرا هويت ملي، با مجلس متكي به آراي ملت شكل مي

ي آحاد  ي اعتماد مردم و حاصل مشارآت گسترده گاه آن گستره مجلسي در رأس امور است آه تكيه
  .ملت باشد
   االباهللا العلي العظيموماتوفيق

  نمايندگان متحصن در مجلس شوراي اسالمي
 ٣٠/١٠/١٣٨٢  

 انتهاي پيام

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

در صورت عدم امكان برگزاري انتخابات در عراق، راهكارهاي ديگر : سيدعبدالعزيز حكيم اعالم آرد
  .بررسي خواهد شد

  2004 ژانويه 20 -1382 دي 30سه شنبه 
ي خبري الجزيره، سيدعبدالعزيز حكيم  به نقل از شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

از مطالبات آيت اهللا سيستاني، مبني بر : رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، اظهار داشت
  .آنيم برگزاري انتخابات در عراق حمايت مي

ازمان ملل جهت بررسي احتمال برگزاري انتخابات در عراق، در خواست آرد آه وي همچنين از س
  .هياتي به اين آشور اعزام آند
آيت اهللا سيستاني و ما خواستار آن هستيم آه سازمان ملل براي : سيدعبدالعزيز حكيم تصريح آرد

ن هيات با نمايندگان ي برگزاري انتخابات، هيات فني و تخصصي به عراق اعزام آند و اي بررسي مساله
  .گو آند و شوراي حكومت انتقالي عراق و نيز آيت اهللا سيستاني ديدار و گفت

  انتهاي پيام
  

ي شوراي حكومت انتقالي عراق و اعضاي حكومت آمريكايي از حضور سازمان ملل  هاي عالي رتبه مقام
  . متحد در عراق استقبال آردند
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  2004 ژانويه 20 -1382 دي 30سه شنبه 
  

رساني سازمان ملل متحد در تهران،  به نقل از دفتر اطالع) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
فكر : پل برمر، حاآم آمريكايي عراق پس از ديدار با آوفي عنان در مقر اين سازمان در نيويورك گفت

  . اشتيمآنم همگي در خصوص اهميت از سرگيري نقش سازمان ملل در عراق اتفاق نظر د مي
شوراي حكومتي و حكومت ائتالفي اميدوار است سازمان ملل براي ايفاي نقش خود در : برمر افزود

  .تر رخ دهد عراق به اين آشور بازگردد و اميدوارم اين اتفاق هرچه سريع
ما نيز از اين آه حكومت انتقالي در مذاآرات : ي انگليس در عراق نيز گفت ستاك، نماينده جرمي گرين ا

ي ماه اوت به بعد  جاي سازمان از حادثه. ستقيم با سازمان ملل متحد شرآت آرد، بسيار خوشحاليمم
خواهيم سازمان ملل نقش آامل و مستقلي در دوران انتقالي برعهده  ما مي. در عراق خالي است

  . طرف و ناظر هدفمند در آل روند انتقال را داشته باشد تواند نقش بي سازمان ملل مي. گيرد
يي از حضور  چي، رييس شوراي حكومت انتقالي عراق نيز در آنفرانس خبري جداگانه عدنان پاچه

  .  استقبال آرد هاي انسان دوستانه سازمان ملل در روند سياسي، اقتصادي و فعاليت
تر تيمي را راهي عراق  اي منصوب آند و هرچه سريع ي ويژه خواهيم نماينده ما از دبيرآل مي: وي گفت

  . يد، تا امكان و احتمال برگزاري انتخابات براي شوراي قانونگذاري را بررسي آندنما
ي ما است و من  اين اميد همه. اميدواريم آه سازمان ملل نقش فعالي داشته باشد: چي افزود پاچه

  .افتد آنم اين امر اتفاق مي خوشبين هستم و فكر مي
اهللا سيستاني خواستار برگزاري  عراق نيز گفت آيتعبدالعزيز حكيم از اعضاي شوراي حكومت انتقالي 

  .ي فني برگزاري انتخابات در عراق را بررسي آند خواهد يك آميته انتخابات مستقيم است و مي
  انتهاي پيام

  
ي دهها هزار تن از مردم بغداد در اعتراض به فدرالي شدن  ي خبري الجزيره از تظاهرات گسترده شبكه

  .عراق خبر داد
  2004 ژانويه 20 -1382 دي 30 سه شنبه

دهها هزار تن از : ، خبرنگار الجزيره در بغداد اظهار داشت)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي  از مناطق مختلف و در اعتراض به نظام فدرالي عراق و نيز سياست) دوشنبه(شيعيان بغداد امروز 

  .زار آردنديي برگ آمريكا در اين آشور، تظاهرات گسترده
تظاهرآنندگان، هم چنين در اين تظاهرات با سردادن شعارهايي ضمن محكوم آردن ايجاد هرگونه نظام 

  . ي سريع صدام در عراق شدند فدرالي در عراق، خواهان محاآمه
تظاهرآنندگان با حمل پالآاردهايي، ضمن حمايت از مطالبات مراجع ديني جهت برگزاري انتخابات اظهار 

  . آه اين حق بايد به مردم عراق داده شودداشتند 
در اين تظاهرات بسيار گسترده، تظاهرآنندگان شعارهايي ضدآمريكايي سر دادند و هم چنين با 

  . سردادن شعارهايي، خواهان برگزاري انتخابات در عراق شدند
  انتهاي پيام

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   82 دی 30: روزنامه های تهران 

  2004 ژانويه 20 -1382 دي 30سه شنبه  -بي بي سي 
تظاهرات مردم عراق در پشتيبانی از آيت اهللا سيستانی و مبارزات انتخاباتی اصالح طلبان و محافظه 

  .کاران مهمترين عنوان های روزنامه های صبح و عصر تهران را تشکيل می دهند
رقابت « ، آفتاب يزد با تيتر »اريوی مخالفان را خنثی کرد انسجام اصالح طلبان سن« ياس نو با عنوان 

، و »ترديد روحانيون مبارز برای شرکت در انتخابات « ، شرق با تيتر »برابر يا انصراف اصالح طلبان 
به » گردانندگان نمايش تحصن در صدد به تأخير انداختن انتخابات هستند « جمهوری اسالمی با عنوان 

  .ی در صحنه سياسی ايران پرداخته اندرويارويی انتخابات
کيهان بی هيچ اشاره به خبر تحصن چند تن از ايرانيان در برلين، در خبری سفير آلمان در تهران را به 

با مأموريت يک جاسوس و عامل خارجی برای ايجاد آشوب در « اقدامات غير قانونی و سوال برانگيز که 
خوانده و از وزارت خارجه خواستار اخراج »  عنصر نامطلوب «متهم کرده، وی را » کشور شباهت دارد 

  . وی شده است
اين روزنامه ادعا می کند که سفير آلمان چند روز قبل در پی دستوری که از خاوير سوالنا دريافت کرده با 

يکی از اعضای هسته مرکزی اصالح طلبان تماس گرفته و او را از تصميم پارلمان آلمان برای اعالم 
اين روزنامه در پايان خبر خود همان لحن تهديد آميزی را که گاه . يت از متحصنين با خبر کرده استحما

نسبت به مخالفان داخل کشور می گيرد، نسبت به سفير آلمان گرفته و ظاهرًا خطاب به وزارت خارجه 
ای غير قانونی آيا احتمال نمی دهيد اين ديپلمات متخلف و آشوبگر در جريان فعاليت ه« نوشته است 

خود با برخورد غيرتمندانه کسانی رو به رو شود که حضور آشوبگران مخصوصا از نوع خارجی آن را بر 
  .»نمی تابند؟ 
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روزنامه جمهوری اسالمی نيز سرمقاله امروز خود را به قطعنامه اتحاديه اروپا درباره انتخابات مجلس 
شته است اتخاذ چنين مواضع و به کار بردن چنين واژه ايران اختصاص داده و با نقل پاره هايی از آن نو

هايی در قبال انتخابات مجلس که قاعدتًا يک امر داخلی است، دخالت آشکار و وقيحانه در امور 
جمهوری اسالمی ايران است و بايد سفرای آنها احضار شوند و اين قطعنامه مداخله جويانه را پس 

  .بگيرند
ان مجلس را در پيگيری رد صالحيت ها، بی سابقه ترين چالش سياسی روزنامه شرق مقاومت نمايندگ

در طول دو دهه اخير در عرصه قدرت ايران خوانده، اما کيهان از قول حسين نوش آبادی نماينده مردم 
ورامين نوشته است مردم ايران به نمايندگان متحصن فهماندند که از حرکت های افراطی حمايت نمی 

  . کنند
رش انتخاباتی خود ياد آور شده است که خواسته اصالح طلبان اکنون تنها تاييد صالحيت شرق در گزا

کانديداها نيست بلکه آنان تأکيد می کنند که اين عمل بايد در زمانی مناسب صورت گيرد تا کانديداها 
  .فرصت کار انتخاباتی و تبليغی نيز بيابند

ز بی نتيجه ماندن تالش هايشان، حرکت ديگری روزنامه جمهوری اسالمی نوشته است متحصنين پس ا
به نوشته اين روزنامه از روز . را در زمينه به تعويق انداختن انتخابات با همکاری وزارت کشور آغاز کرده اند

گذشته رايزنی هايی با مديران اجرايی انتخابات برای به تعويق انداختن انتخابات و ايجاد وضعيت بحرانی 
  . که از جمله آنها می توان به استعفای استانداران و فرمانداران اشاره کرددر کشور آغاز شده 

 آيين نامه 169 ماده 4و سر انجام آنکه روزنامه های ايران و اعتماد نوشته اند ديوان عدالت اداری، بند 
 قانون اجرايی سازمان زندان ها درباره نگهداری زندانيان به صورت انفرادی جهت تنبيه انضباطی را خالف

يک ماه پيش هاشمی شاهرودی رييس قوه قضاييه اعالم کرده بود که در . شناخته و ابطال کرده است
  .توسعه قضايی ايران جايی برای زندان انفرادی نيست

  
 

   فاجعه ملي-زلزاه بم
 

  بم ، يكپارچه فرياد خشم و انتقام 
  ستان بم گزارش ده روزه از سفر اتحاديه دانشجويان مبارز در مشهدبه شهر

  اتحاديه دانشجويان مبارز در مشهد 
  
  

دست به . ده روز در بم بوديم و اآنون با آوله باري از غم و اندوه و خشم فرو خفته به مشهد بازگشتيم 
فقط آسي آه در بم باشد و آمي از انسانيت و . قلم بردن و نوشتن گزارش ديگر آار ساده اي نيست 

گر چه مي . اين گزارش را مي نويسم . مد آه ما چه مي گوييم بشر دوستي در وجودش باشد مي فه
گرچه مي . دانم مانند هزاران گزارش ديگر، ميليون ها نفر آنرا نخواهند خواند و از آن بي خبر خواهند ماند

در . در نهايت فرقي برايشان نخواهد آرد دانم اگر عده اي هم حوصله آنند و رنجنامه بم را بخوانند ،
زارشم را مي نويسم آه بازيهاي مسخره انتخاباتي رژيم اسالمي شروع شده و همه شرايطي گ

زندگي عادي و فالآت بار خود را دنبال مي آنند و سياسيون مخالف رژيم به طرز آودآانه اي تحت تأثير 
ري آه با اين وجود براي تو مي نويسم ، براي تو يك نف. جو تبليغاتي رژيم به دنبال بازيهاي آنها هستند 

  . شايد اتفاقي و از سر بي حوصلگـي اين گزارش را مي خواني 
  

. خبر زلزله بم باعث شد آه براي ثبت نام به عنوان داوطلب به سازمان جوانان هالل احمر مراجعه آنيم
مي گفتند ما فقط آساني مي . از همان روز اول برخورد بدي با ما و ديگر متقاضيان داوطلبي آردند

مي گفتند . مي گفتند حراست بايد نيروهاي اعزامي را تأييد آند. شناسيم ودمان ميفرستيم آه خ
در اخبار سيماي الريجاني و روزنامه هاي اصالح طلب و محافظه . نيرو زياد است . اصًال نيرو الزم نداريم

 مردم مرتب مي گفتند اآلن بم ترافيك شده چون. شد  آار نيز چيزي بيشتر از اين چرنديات گفته نمي
نيروي انساني و آمكهاي آااليي مردم آنقدر در بم زياد است آه به هيچ . همه در انجا هجوم آورده اند

اخبار . چيز احتياج نيست و تازه داوطلبين و حتي پرسنل رسمي را سازمانهاي دولتي را بر مي گردانند 
 بم شنيده مي شد آه البته آامًال اميدوارآننده و خوشبينانه از ارسال آمكهاي خارجي و مردمي به

  . ايرانيان ساده دل و ساده لوح نيز به راحتي آنرا باور آردند
  
    
  
    
  

ولي ما به اين دست مزخرفات رژيم اسالمي گوش نكرديم و بدون توجه به نصيحتهاي آودآانه خانواده 
  . هاي خود راهي بم شديم 

  

www.iran-archive.com 



رسانه هاي رژيم اسالمي هيچ ترافيك برخالف اخبار منتشرشده توسط سيماي الريجاني و ديگر 
در جاده البته تعدادي آاميون حامل مواد غذايي و بطري . سنگيني در جاده آرمان به بم مشاهده نشد 

جاده . ولي از صف طوالني خودروهاي آمك رساني خبري نبود. هاي آب و لباس و پتو ديده مي شد 
ر بم ، شهر فروريخته و فاجعه ديده بم رسيديم اآنون به شه. ورودي به شهر بم گوياي همه چيز است 

. ساختمانها به آلي ويران شده . از ابتداي ورود همه چيز نشان از عمق خرابي و فاجعه است . 
از بي . صداي شيون و ناله از هر طرف به گوش مي رسد. زخميها آنار خيابان پراآنده و سرگردانند

آنقدر اين شهر به . ين نظم هر چه گفته شود آم است برنامگي و عدم هماهنگي و حتي نبود آوچكتر
از ابتداي ورود به شهر با فضاي پر از گرد و خاك و . هم ريخته آه حتي آمبوالنسها هم تصادف مي آنند 

بايد اينجا باشي تا بفهمي چه . شهر زلزله زده بم . اينجا بم است .بوي تعفن و خون مواجه مي شويم 
از اينجا به بعد تعداد زيادي مأمور نيروي انتظامي را مي بينيم آه .  مي رسيم به ميدان ارگ. خبر است 

ماسك به صورت زده و با چهره هاي بهت زده با وجود داشتن اسلحه ، ترس و وحشت را مي توان در 
مأموران آادري آمابيش در خودروهاي لندآروزر در . اينها سربازان وظيفه هستند.چهره هايشان ديد

 شهريور معروف به ميدان 17اولين جايي آه توقف مي آنيم ، ميدان .  پرسه مي زنند خيابانها
ساختمان فرمانداري شهر در حاشيه اين ميدان واقع بود آه امروز فقط ويرانه اي از آن . فرمانداري است 

 را در زير تعدادي زنده ظاهرًا سگهاي زنده ياب سوئيسي توانسته اند در اطراف اين ويرانه ،. باقي است 
چند دستگاه تلفن عمومي در حاشيه . تنها يك لودر مشغول جابجا آردن آوار است . آوار تشخيص دهند

اما بالفاصله . ميدان نصب شده آه مي توان به صورت رايگان با شهرهاي مختلف آشور تماس گرفت 
. ن سرداران شهيد مي رويم به مرآز مخابراتي بم واقع در نزديكي ميدا. اين تلفنها نيز از آار مي افتد

. اينجا نيز تعدادي تلفن عمومي نصب شده آه صفي از جمعيت جلوي آن منتظر تماس گرفتن هستند
معلوم است آه . خطوط تلفن و مخابرات از روز يكشنبه هفت دي در بم توسط فرانسوي ها راه افتاد 

نشگاه علوم پزشكي مشهد جنب مرآز درمانگاه سيار دا. مخابرات رژيم اسالمي از اين عرضه ها ندارد 
يك درمانگاه آثيف و آلوده آه اگر حتي انسان سالم را به آنجا ببرند دچار . مخابراتي بم مستقر شده 

. بيماران سرگردان منتظر هستند آه حداقل يك پرستار يا بهيار به آنها رسيدگي آند. بيماري مي شود
ار بيرون آشيده شده ، از آمبوالنس هالل احمر به درمانگاه يك نفر با دست و پاي شكسته را آه از زير آو

به امدادگران مي گويند اينجا شلوغ . بيمار در حال آه و ناله روي بالنكاد است . سيار منتقل مي آنند
معلوم نيست زخميها با آن حال وخيم بايد به . است و پزشك نداريم ، مريض را به جاي ديگر منتقل آنيد

  . راجعه آنند تا باالخره يكي آنها را پذيرش آندچند درمانگاه م
  

دوساعت با هليوآوپتر روي شهر !!! آنهم با چه تمهيدات امنيتي . خامنه اي و خاتمي به بم آمدند
يك ساعت با . هليكوپتر هر دوي آنها در محل سخنراني در نزديكي ميدان فرمانداري نشست . چرخيدند 

آنها حتي جرعت نكردند با . اني آردند و دوباره با هليكوپتر برگشتندتمهيدات امنيتي در اين مكان سخنر
اتومبيل به همراه محافظها و پاسداران خود بين مردم بم بيايند تا شهر را از نزديك ببينند تا بدبختي و 

 به 1357محمدرضا شاه و فرح وقتي در شهريورماه . فاجعه اي را آه رژيم اسالمي باعثش بوده ببينند
واقعًا به درون شهر آمدند تا با يك حرآت تبليغاتي به ظاهر با مردم  . زلزله زده طبس سفر آردند منطقه

طبس اعالم همدردي آنند آه با واآنش انقالبي مردم در آن زمان روبرو شدند و با فحش و شعار و 
جرعت مي اگر مقام مزخرف رهبري و رئيس جمهور فاشيست اسالمي . سنگ مردم آنها را بدرقه آردند

آردند و با همان پاسدار واسلحه و محافظ و اتومبيل هاي ضد گلوله خود به درون شهر مي آمدند، مردم 
البته مقام مزخرف رهبري و نوآر آاسه . خشمگين بم مطمئنًا نمي گذاشتند آنها زنده از بم خارج شوند

 آنها با هليكوپترشان به همين خاطر. ليسش خاتمي فاشيست اين مساله را به خوبي مي دانستند 
  آمدند و رفتند 

  
اينجا قبال پارك توريستي و تفريحي مقابل بناي ارگ بم بوده : ستاد معين استان خراسان ،هالل احمر 

همه . جلوي در ستاد جمعيت زيادي ايستاده .ولي اآنون قرارگاه هالل احمر خراسان در آنجا واقع است 
پير زني شيون مي آند آه هيچ چيز . غيره به اينجا آمده اند براي گرفتن پتو و چادر و غذا و آب و 

مادري با تنها فرزندنش آه از زلزله جان سالم به در برده ، پدر ها و مادر ها، بچه هاي آوچك و .ندارد
جوانان ، بعضي زخمي با سر باندپيچي شده ، بعضي ظاهرا سالم ولي آثيف و بالباسهاي پاره و بدون 

خوشبختانه . وارد ستاد مي شويم .  التماس آنان در خواست غذا و پتو  مي آنند آفش جلوي در ستاد
تعداد زيادي چادر در اينجا بر پا شده و محل . تعدادي از بچه هاي آشنا را در آنجا مالقات مي آنيم 

چون چادر هاي ما خيلي بهتر و . البته تبعيض آميز است . اسكان و خواب ماهم در اين چادرها ست 
به ازاي . در هر چادر اقال يك المپ روشن وجود دارد . رگتر از چادر هايي است آه به مردم مي دهند بز

ولي با وجود والور هاي نو و بزرگ در چادر ، باز هم اينجا شبها . هر نفر داوطلب  دو يا سه پتو نيز است 
  . سرد است 

  
 در دست گرفته اند و خوشبختانه اينجا به محض ورود متوجه مي شويم آه بچه هاي ما بيشتر آارها را

اينجا هم بايد قانون شكني آرد تا بتوان . از آاغذ بازي هاي مسخره و آارهاي قانوني خبري نيست 
شروع آار ما با بار آردن يك . مسئولين هيچ آنترلي روي ما ندارند . آاري را نسبتا موفق انجام داد 

خيابانهاي . بته از امروز به بعد تقريبا هميشه آار ما همين بود ال. وانت از چادر و پتو و موآت آغاز شد 
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 آه حوزه آاري ستاد خراسان بود ، تحت پوشش 1ابوذر ، خيابان خيام ، سيد طاهرالدين ، و آال منطقه 
آار ما تقريبا از اول صبح تا نيمه شب اين بود آه هر چه جنس در انبار بود مي . بچه هاي ما قرار گرفت 

آساني بودند آه چهار روز آنار آتش و بدون هيچ امكاناتي آنار .  بين مردم تقسيم مي آرديم برديم و
هر موقع وانت ياآاميون ما با آاالهاي آمك هاي مردمي به آوچه و خيابانها اعزام . خيابان مي خوابيدند 

و و غيره مي آردند مي شد ، مردم به سمت ما هجوم مي آوردند و با التماس از ما طلب غذا و دارو و پت
خانه ، تلويزيون ، تخت ، فرش ، . بايد اين صحنه را تجسم آنيد آه همه چيزتان را از دست داديد . 

و تصور آنيد آه نزديك ترين آسان و فاميل هايتان را از . وسايل گرمائي ، يخچال ، و خالصه همه چيز 
الل احمر در خيابانها و آوچه ها بدويد و دست داده ايد ، حاال با چنين وضعي بايد دنبال وانت هاي ه

گر چه هر وقت ما به ميان مردم مي رفتيم با . براي يك مقدار لباس و پتو و غذا و چادر التماس آنيد 
وجود ازدحام جمعيت زياد و شلوغي از ماشين پياده مي شديم و با احترام آاال هارا بين مردم تقسيم 

  . مي آرديم 
  

همان هالل احمر سابق ( توان به عنوان افشا گري در مورد جمعيت هالل احمق از جمله مواردي آه مي
  . بيان آرد ، تناقض صحبتهاي مسئولين با واقعيت هاي موجود در بم بود )
  

انصافا مردم ايران و مردم آشورهاي جهان آمك هاي  فراواني به زلزله زدگان بم : آمك هاي مردمي 
ما آه در بم بوديم . اين مردم بودند آه به داد مردم رسيدند . كي نبود البته غير از اين هم آم. آردند 

اما دآتر نور باال رئيس آل هالل احمر . هر چه بود آمك هاي مردمي بود . چيزي از طرف دولت نديديم 
 دي يعني دو روز بعد از زلزله ادعا آرد آه ديگر به آمك هاي جنسي مردم نيازي 7آشور در روز يكشنبه 

 و انبارهاي هالل احمر در آل آشور پر شده و جا ندارد و از مردم خواست آه از اين به بعد آمك نيست
زيرا آنقدر . البته تا حدودي هم اين حرف درست است . هاي نقدي خود را به نهاد هاي رژيم برسانند 

ل آنها آافي مردم آمك رساني آردند آه اگر همه اين آمك ها بين مردم بم توضيع شود ، براي يك سا
. آمك هاي مردمي خيلي دير به دير اينجا ميرسيد . اما اينجا در بم اوضاع آامال بر عكس بود . است 

. به خيلي ها پتو نمي رسيد . هميشه در انبار ستاد ما با آمبود مواجه بوديم . اغلب هم نمي رسيد 
در هر چادر سه يا چهار خانواده  . خيلي ها بايد مدتها صبر مي آردند تا  شايد يك چادر به آنها برسد

آنقدر آمبود بود آه مثال در خيلي از چادر ها ده يا دوازده نفر مي خوابيدند و شايد . زندگي مي آردند 
شبهاي سرد بم را فقط آسي آه در آنجا باشد مي فهمد آه . به آل آنها فقط سه پتو رسيده بود 

بود آه بايد با يك وانت قديمي به مردم آمك رساني مي آنقدر امكانات آم . چقدر غير قابل تحمل است 
ما هر بار . آاغذ بازي هاي اداري اينجامفهومي ندارد . اينجا اصال ما قانوني عمل نمي آنيم . آرديم 

افسوس . انبار ستاد را غارت مي آرديم ، پشت وانت يا آاميون مي ريختيم و به ميان مردم مي برديم 
چون هميشه تعداد محدودي جنس و .  مردم مي رفتيم شرمنده مي شديم آه هميشه وقتي به ميان

لباسها اغلب ، . غذا آم بود . پتو آم بود . آاال داشتيم آه به مردم بدهيم و به خيلي ها نمي رسيد 
هر بار به هر . چادر ، موآت ، والور، و غيره آم بود . لباسها ي آهنه و پاره و غيرقابل استفاده بودند 

آنقدر فرصت آم بود و . ن يا آوچه اي مي رفتيم اگر چيزي گير مردم مي آمد ، شانس آورده بودند خيابا
بايد سريع عمل مي آرديم آه به تعدادي از مردم آاال مي رسيد و به تعدادي نمي رسيد آنقدر آمك 

وردن رساني ضعيف و بد انجام مي شد آه مامثال مي ديديم ، يك منطقه دو روز است آه حتي آب خ
خيابانها و آوچه ها آنقدر . چشمهاي منتظر و ملتمس مردم به ما ، آتش در دلمان بر پا مي آرد . ندارند 

حال انيكه مردم بدون ماسك . آلوده بود آه ما باوجود داشتن ماسك به صورت ، تحمل ماندن نداشتيم 
  . آهنه است و رو به پارگي چاردهايي آه به مردم مي دهيم اغلب . در آنار آوارها زندگي مي آردند 

  
رژيم اسالمي تا حدي بي . مشكل ديگر نبود يك آمار درست و دقيق در مورد شهر است : آمارگيري 

يك مسئول مي گويد . عرضه است آه حتي نمي داند اين شهر قبل از زلزله چه تعداد جمعيت داشته 
از .  ديگر مي گويد دويست هزار نفر مسئول. يك مسئول مي گويد صدو بيست هزار نفر . نود هزار نفر 

شهري مثل شهر تهران يا . طرف ديگر شهرهايي آه روي گسل و روي خط زلزله هستند معلوم است 
ولي شهري . بنابراين آمار گيري از اين شهر ها وقت گير است . مشهد از جمعيت زيادي برخوردار است 

اگر ستاد حوادث غير .  آمارگيري به عمل بيايد مثل شهر بم فقط يك ماه ياآمتر وقت مي برد تا از آن
مترقبه چنين آمار گيري اي از شهر هاي روي خط زلزله ندارد ، پس با بودجه ساالنه دويست ميليارد 

  توماني براي مقابله و پيش گيري اين گونه حوادث چه مي آند ؟ 
  

ر در مورد توضيع آاال و چادر مسئله ديگر توجيه احمقانه ايست آه مسئولين رژيم اسالمي و حالل احم
آنها . آنها اشكال اصلي را متوجه روستائيان نرمانشير و مردم جيرفت مي آنند . بين مردم مي آنند 

اما اين . گويند تعداد زيادي از آساني آه چادر و پتو و غيره گرفته اند از روستاهاي اطراف هستند  مي
 بگوييم بيست درصد آساني آه چادر يا پتو گرفته اند در بدترين حالت بايد. ادعاي دروغي بيش نيست 

ببينيد تا چه حدمردم ايران فقير و بدبخت هستند آه حاضرند به خاطر گرفتن . ، ساآن خود بم نيستند 
با اين وجود . يك چادر ، دو يا سه روز در سرماي شبانه بم بمانند تا بتوانند يك چادر و يا چند پتو بگيرند 

چادر يا پتو  يا غذا توسط روستاييان اطراف بم ربوده شده باشد ، باز هم آمك هاي هر چقدر هم آه 
  . مردمي آنقدر زياد است آه ميتوان با آن آل مردم بم و روستاهاي اطراف آن را پوشش داد 
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اشكال ديگر در آمار گيري اين است آه ما بايد در چنين شرايط بحراني بعد از زلزله از مردم آمار 

طريقه آمار گيري به اين صورت است آه بايد در هر . تيم تا دفترچه خواربار براي آنها صادر آنيم گرف مي
خيابان و آوچه به سر خرابه ها و ويرانه ها برويم تا يك نفر را مثال به عنوان صاحب آن خانه پيدا آنيم و از 

احمقانه ترين روش براي بعد از اين روش . او در مورد خودش و خانواده اش براي آمار گيري سوال آنيم 
در چنين شرايطي معموال بيشتر افراد بازمانده از زلزله حاضر نبودند آه به سر آوار . وقوع فاجعه است 

معموال اآثر بازماندگان زلزله چادرهاي خود را حداقل پنجاه يا صدمتر دورتر از آوار و مكان . خود برگردند 
در اين . آثرا از باز گشت به محل قبلي خود وحشت داشتند همه ا. سابق زندگي خود زده بودند 

انگار آه مردم مجرمند وبايد ثابت آنند . وضعيت آمار گيري به اين شكل يك نوع تحقيقات پليسي است 
در چنين شرايط حساسي . اين خود يك بي احترامي ديگر به مردم است . آه اين جا زندگي مي آردند 
دست داده و هر باز مانده چندين نفر در خانواده خود آشته داده ، ما بايد آه هر آس همه چيزش را از 

از طرفي . دست اين باز مانده را مي گرفتيم و سر آوار خانه اش مي آورديم و از او آمار گيري مي آرديم 
ود هر باز مانده اي اقال پنج يا ده آشته در خانواده خ. در هر خانواده تعداد زيادي آشته وجود داشت 

در چنين شرايطي مابايد از هر باز مانده اسم زنده ها و آشته ها را براي درج در برگه آمار . داشت 
هر بار آه ازهرآس در مورد اسامي آشته هايش سوال مي آرديم بغض آنها مي ترآيد . پرسيديم  مي

  . و اشك آنها و ما جاري مي شد 
  

زيرا در آوچه يا . ر گيري بعد از زلزله  آارايي نداشت مشكل ديگر اين بود آه اصال چنين روشي براي آما
به همين خاطر اگر دراين بين .خيابانها تقريبا همه هواي همديگر را داشتند و همديگر را تاييد مي آردند

آسي غير ساآن و از روستاهاي اطراف همان جا بود ، مي توانست ادعا آند آه مثال فالن خانه آه 
بنابراين هر چقدر . وست و بقيه آساني آه در آن محل بودند نيز او راتاييد آنند آامال ويران شده مال ا

هم آه ما مي خواستيم دقيق باشيم  و مردم را درچنين شرايط حساسي سوال پيچ مي آرديم و اين 
اگر برنامه مدوني . گونه به آنها بي احترامي مي آرديم ، باز هم امكان تقلب به راحتي وجود داشت 

امداد رساني و آمك رساني به مردم در شهرهاي روي خط زلزله از مدتها قبل وجود مي داشت و براي 
همه چيز از قبل برنامه ريزي شده بود و نهادها و سازمانهاي مشخصي براي مقابله با حوادث غير 

 نمي داشت آه آمادگي اين گونه موقعيتها را مي داشتند ، اآنون با اين مشكل مواجه مترقبه وجود مي
 نيمه 1 يا 12آنقدر آه خود ما مجبور بوديم از صبح تا . از طرفي تعداد نيروي انساني آم بود . شديم 

  . شب هم آار آمارگيري انجام دهيم و هم آار توزيع آاال 
  

مشكل ديگر آمار گيري اين بود آه خيلي از مردم آه در اثر زلزله زخمي شده بودند به بيمارستانهاي 
اما به علت نبود هماهنگي و برنامه ريزي بيماران و . اي ديگر انتقال پيدا آرده بودند آرمان و شهره

مصدومين زلزله پس از مدت آوتاهي از بيمارستان ترخيص مي شدند ، ولي هيچ نهادي حتي 
بهمين خاطر ما در بم با تعداد زيادي از . بهزيستي آنها را تحت پوشش حمايتي خود قرار نمي داد 

 روز در بيمارستان آرمان 5 يا 4چون مثال .  به رو مي شديم آه در ليست آماري ما نبودند مردمي رو
با وجودي آه مثال يك راسته از خيابان يا آوچه هايش را . بستري بودند و حاال آنها را به بم برگرداند 

و منتظر يك پوشش داده بوديم ولي باز مي ديديم ،  عده اي تازه آمدند و آتش آوچكي روشن آردند 
آرديم متوجه مي شديم مثال عده اي حتي از بيمارستانهاي  وقتي از آنها تحقيق مي. چادر هستند 

با حال بيمار و زخمهاي التيام . تهران ترخيص شدند و بدون هيچ گونه حمايتي آنها را به بم برگرداندند 
ا يا ويرانه ها منتظر گرفتن يك چادر نيافته ، بايد يا پشت در هاي ستاد هاي هالل احمر يا آنار خرابه ه

حتي ما آه در آنجا بوديم . واقعا غير قابل تصور است ! ! !          براي داشتن يك سر پناه ، مدتها صبر آردن 
  . نتوانستيم آامال حال و وضعيت آنها را درك آنيم 

  
تبعيض را مي توان در همين قرار گاههاي هالل احمر در شهر بم ديد : تبعيض و تضادهاي طبقاتي در بم 

در هر چادر در قرار گاه . داوطلبان بايد شبها در چادر مي خابيدند و مسئولين شبها در آانكس و آانتينر . 
در ساختمانهاي ويران نشده اما اغلب مسئولين .  نفر داوطلب مي خوابيدند 15 ياحتي 10 يا 8تعداد 

البته اغلب مسئولين هالل احمر در خود شهر بم حضور نداشتند ، بلكه در . مثل سوله هاي ورزشگاهها 
ارگ جديد آامال سالم است و . ارگ جديد آه بيست آيلومتر با خود شهر بم فاصله دارد اقامت داشتند 

ثل ما بايد براي گرفتن صبحانه يا نهار يا شام رقابت داوطلبين م. از خسارات زلزله شهر بم در امان مانده 
به علت اينكه در منطقه و محل تحت پوششان        مي آردند و مثال بارها پيش آمد آه تعدادي از بچه ها 

  مشغول آمك رساني به مردم بودند ، دير به محل قرار گاه
. چيزي بود آه به مردم مي داديم غذاي داوطلبين همان . مي رسيدند و از شام بي بهره مي ماندند 

اما آشپزخانه آميته امداد براي مسئولين و آارمندان ماموريتي غذاي . …  تن ماهي ، آنسرو لوبيا و 
اما . شبها با وجود اينكه دو يا سه پتو استفاده مي آرديم تا صبح در چادر مي لرزيديم . گرم مي داد 

حال ببينيد وقتي بين مسئولين و . آافي برخوردار بودند آارمندان و مسئولين در آانكسها از گرماي 
آارمندان با داوطلبان و اعضاي هالل احمر تا اين حد تبعيض است ، اين مسئولين چه برخوردي باخود 

  . مردم خواهند داشت 
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آساني آه پول داشتند و از طبقات مرفه بودند ، خانه هاي . اما تضاد طبقاتي اينجاهم مشهود بود 
گرچه حتي ساختمانهاي آجري و اسكلت فلزي نيز در بم آسيب ديده بود و غير .  تري داشتند محكم

اما ميزان تخريب خانه هاي قشر مرفح آمتر بود و آنها توانسته بودند بسياري از . قابل سكونت بود 
اق بناي خشتي آه اآثريت قريب به اتف. اسباب و وسايل خود را از زير آوار سالم بيرون بكشند 

ساختمانها ي شهر بم را تشكيل مي داد  به طور صد در صد ويران شده بود و بيشترين آشته هم از 
 درصد تخريب شده بود آه البته اين 70 تا 50اما بناهاي اسكلت فلزي و آجري بين . همين بناها بود 

 بودند و به علت اما اين ساختمانها تعداد آشته آمتري داده. نشان از غير استاندارد بودن آنهاست 
در شهر بم آال تعداد محدود . آمتر بودن ميزان تخريب خيلي از وسايل اين خانه ها نيز سالم مانده بود 

ي ساختمان دولتي از قبيل ساختمانهاي نوساز ادارات مخابرات ، ساختمان جهان گردي ، ساختمانهاي 
هم به علت نداشتن استاندارد ، ترك هاي بانكهاي نوساز ، و چند سوله ورزشي فرو نريخته بود آه آنها 

  . البته در آشور جهان سومي و عقب مانده ايران آامال طبيعي است . جدي در بناي ساختمان داشتند 
  

اما اينجا هم طبقات محروم بودند آه بيشتر له مي شدند وهميشه اين طبقات باال و سرمايه داران 
 سرمايه اي و پولي بيرون از شهر بم داشت فورا آاميون هر آس. بودند آه جان سالم به در مي بردند 

اينجا . و تريلي آرايه مي آرد و اسباب و وسايلش را بار ميزد و به آرمان يا به شهر هاي ديگر مي رفت 
پولدارها و سرمايه داران لودرها را براي منازل تخريب شده خود . حتي لودر ها هم مي شد آرايه آرد 

 اينچ 24تلويزيون . تي آارگر مي گرفتند تا وسايل خود را از زير آوار بيرون بكشند آرايه مي آردند ، ح
 آه فقط بدنه آن آسيب ديده بود ، 206سوني ، آامپيوتر ، آمد و مبلمان شيك ايتاليايي ، اتومبيل پژو 

انه هاي حتي گاوصندوق ، مقدار زيادي طال و جواهرات و از اين قبيل جلوي چشم خود ما از زير آوار خ
آنها آه پول و سرمايه داشتند به سرعت وسايل خود را جمع مي آردند و از . سرمايه داران در مي آمد 

عده اي هم آه موقتا مانده بودند ، به اين علت بود آه ميخواستند وسايل گران . شهر بم مي رفتند 
اما اآثريت .  بزرگ و نوداشتند اين عده حتي براي خودشان چادهاي. بهاي خود را از زير آوار دربياورند 

مردم بم آه از طبقه محروم و فرو دست هستند و جايي در شهر آرمان يا شهر هاي ديگر براي زندگي 
ندارند ، بايد در همان بم مي ماندند ، بايد اگر چادري به آنها رسيده باشد در همان چادر هاي آهنه و 

ان بمانند و منتظر باشند تا شايد بخشي از اين آمك بايد درهمين شهر وير. سرد هالل احمر بخوابند 
هاي خارجي به آنها برسد و شايد به آمك مردم دنيا روزي دوباره در حتي يك خانه آوچك و محقر در بم 

گرچه بعيد به نظر مي رسد با دزدي هايي آه جمهوري اسالمي از آمك هاي مردمي . زندگي آنند 
ضه گي مسئولين جمهوري اسالمي ، بم بتواند بم سابق شود چه ايران و خارجي ها آرده و با بي عر

برسد به اين شعار ها و گنده دماغي هاي مسئولين رژيم اسالمي آه مي گويند بم را محكم تر و بهتر 
  . خواهيم ساخت 

  
قبل از .   در مورد اين بخش هر چه بگوييم آم گفتيم ! ! !  : زحمات و آارهاي مسئولين رژيم اسالمي 

نكه به بم سفر آنيم در تلويزيون و اخبار مدام مي گفتند آه چه آمك ها آه به دست مردم بم ميرسد اي
و مسئولين شبانه روزي آار مي آنند ، لودر هاي جهاد سازندگي و بسيج و وزارت صنايع سه شيفته و 

جالب بود آه اين . شبانه روزي مشغول آارو آوار برداري هستند و حتي آار بازسازي  بم نيز آغاز شده 
شب . اما واقعيتي آه ما در بم ديديم چيز ديگري بود . سخنان رادرست دوروز بعد از زلزله مي گفتند 

اول ورودمان به بم وقتي حدود ساعت هشت شب ديديم لودرها در آنار خيابانها پارك شده و هيچ آاري 
ستان ديگر ما آه قبل از ما در بم اما دو. نمي آنند و راننده اي پشت آنها نيست آمي تعجب آرديم 

صبح . حاضر بودند گفتند آه آامال طبيعي است و آم آم واقعيتهاي بيشتري برايتان آشكار خواهد شد 
در واقع هر روز و هر شب مي ديديم آه لودر ها و آاميونهاي . روز بعد اين واقعيت برايمان آشكار تر شد 

در سطح شهر و .  حتي از جاي خودتكان هم نمي خورند آه جلوي ستاد هالل احمر خراسان پارك شده
. خيابانها آن هم فقط صبحها تعدادي لودر و آاميون را ميديدم آه به آندي مشغول آوار برداري هستند 

گرچه همان طور آه گفتيم طبقه سرمايه . خنده دار است آه مي گفتند آار باز سازي هم شروع شده 
موقع سر آوارهاي خود حاظر ميشدند و لودرها را به سمت آوارهاي دار هميشه فرصت طلب است و به 

خود هدايت مي آنند تا بتوانند هر چه زودتر وسايل خود را بيرون بكشند وباوسايل خود از شهر خارج 
  . شوند 

  
يكي ديگر از افاضات و الطاف جمهوري اسالمي به مردم محروم و فاجعه ديده بم گرفتن مراسم شب 

سرتاسر شهر بم تعدادي از وانت نيسانهاي نيروي مقاومت بسيج و . بانيان زلزله بم بود هفت براي قر
سپاه با بلندگو در خيابانها تردد مي آردند و به مردم اعالم مي آردند آه قرار است مراسم شب هفت 

 بم قربانيان زلزله با مداحي آهنگران و يكي دو تاي ديگر از همپالگي هاي مداح مسخره خودشان در
در چنين شرايطي آه مردم همه صبح و شب به ياد نزديكانشان و به خاطر بدبختي و . شود  برگزار مي

فالآت خودشان گريه مي آنند ، واقعا هنر مي خواهد آه سگ دربار رژيم اسالمي چون آهنگران با آن 
 و ناراحت تر آردن مردم اصال اينها آاري به غير از افسرده آردن. صداي مزخرفش بتواند مردم را بگرياند 

به جاي اينكه به مردم باز مانده از زلزله بم روحيه دهند ، بيشتر، آنها را درخود و بدبختي . بلد نيستند 
  . خود غرق مي آنند 
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خدمت و لطف شايان ديگر رژيم اسالمي ، فرستادن صادرات آخوند از مشهد و قم به شهر زلزله زده بم 
ساي اين آخوند ها اين بود آه چشم اجساد را ببندند ، نماز ميتي برايش آار و تالش طاقت فر. بود 

زيرا زنده ها و انسانهاي زنده از ديدگاه . بخوانند و بادعايي از مفاتيح الجنان جسد را به خاك بسپارند 
دنيا دور فاني است و زلزله هم از الطاف و برآات و آزمايشهاي الهي . دين مبين اسالم ارزشي ندارد 

اين مرده . چون دنيا دوست و جهنمي هستند . بنابراين آساني آه زنده ماندند اهميتي ندارند . است 
اصالمگر مي شود مرده اي را بدون آيه اي از . ها هستند آه بايد مورد لطف حضرات آخوند قرار گيرند 

  . قرآن و نماز ميت و دعا هاي مفاتيح الجنان دفن آرد 
  

 ها و بازمانده هاي زلزله از فرط عصبانيت سر به شورش نگذارند و خداي اسالم را البته براي اينكه زنده
شاآر باشند آه چنين باليي سرشان آورده و به قول آخوند ها به تقدير الهي خودشان تن دهند و لب از 
 اعتراض و ناشكري فرو بندند ، بسيج و سپاه و سازمان تبليغات اسالمي و آانون پرورش فكري آودآان

و آموزش و پرورش ، تعداد زيادي تعداد قران و آتابهاي ادعيه و آتابهاي آموزشهاي  اسالمي براي 
البته شايد توي خواننده درك نكني آه آتاب . آودآان بين مردم آن هم به صورت رايگان پخش آردند 

ان چقدر مي تواند قران و مفاتيح الجن. داستانهاي امامان براي آودآان بمي چقدر مي تواند مفيد باشد 
آنها مي توانند دوباره به خدا رو بياورند تا دوباره خدا عصباني . براي مردم فاجعه ديده بم مفيد باشد 

اگر نميدانيد علت زلزله بم را ،پس اآنون . نشود و قهرش  نگيرد تا بقيه مردم بدبخت بم را قتل عام آند
اين بود آه چون مردم بم به خدا و اسالم پشت آرده يكي از افاضات نماينده ولي فقيه در بم . بدانيد 

البته بعيد به نظر مي رسد آه باز ماندگان زلزله . بودند و به خدا فحش ميدادند دچار اين بال شده بودند 
چون شبهاي آوير سرد است و ممكن است آتابهاي قران و دعا و آتابهاي . بم هنوز ادب شده باشند 
البته آاغذي هم آه براي . دآان اشتباهًا براي روشن آردن آتش بكار رود داستانهاي امامان براي آو

  . چاپ قران بكار مي رود آاغذ خوب و مرغوبي است و در آتش بمي ها خوب مي سوزد 
  

الطاف و زحمات شبانه روزي رژيم اسالمي مسلمًاخيلي بيشتر از اين مواردي است آه مابه آن اشاره 
  . ي رژيم جمهوري اسالمي به مردم زلزله زده بم همين ها بود آه گفتيم ولي مهمترين آمكها. آرديم 

  
فرصتي پيش آمد تا در بيمارستان : خدمات رساني سيستم درمان ايران و آشورهاي خارجي در بم 

موارد بسياري پيش مي آمد آه . آمريكائيها و آمپ صليب سرخ هم به عنوان داوطلب آار آنيم 
مصدومان و بيماران . بهداشتي ايران و آشورهاي خارجي مقايسه آنيم توانستيم بين سيستم  مي

بسياري از آنها به توصيه پزشكان . زيادي به آمپ صيب سرخ و بيمارستان آمريكائيها مراجعه مي آردند 
مثال مصدومي بود آه براثر زلزله در سه جاي پايش شكستگي داشت و . ايراني به آنجا مي آمدند

ه ظاهرًا بهترين و سالم ترين بيمارستان باقيمانده بم بود فقط پاي او را پانسمان و باند بيمارستان امام آ
  . ولي در بيمارستان آمريكائيها از پاي او عكس راديولوژي گرفتند و پاي او راگچ گرفتند . پيچي آرده بود 

  
جساد ، بسياري از به علت سرما و بي سرپناهي مردم بم و آلودگي محيط و بوي تعفن باقي ماند از ا

نبود آب آافي و سالم و آنسرو هاي از تاريخ مصرف گذشته . مردم دچار عفونتهاي مختلف شده بودند 
اغلب بيماران هنگامي آه به . نيز مردم را دچار بيماريها و عفونتهاي آليوي و روده و معده آرده بود 
قاياي بيمارستانهاي باقي مانده رجوع درمانگاههاي سيار هالل احمر يا دانشگاههاي علوم پزشكي يا ب

عده اي هم آه . آردند ، به آنهادر بيشتر اوقات رسيدگي نمي شد و آنها را حتي معاينه نمي آردند  مي
معاينه مي شدند در وضعيت بسيار اورژانسي بودند آه آنهارا نيز به علت آمبود دارو و پزشك به 

  . بيمارستانهاي صحرايي صليب سرخ مي فرستادند 
  

به اعتراف خيلي از دآترهاي ايراني . تفاوت داروهاي ساخت ايران با داروهاي خارجي نيز مشهود بود 
آه در آمپ صليب سرخ مشغول به آار بودند ، داروهايي آه مثال آمريكائيها يا فرانسوي ها يا نروژي ها 

آنتي بيوتيك ، بروفن ، .  بود به بيماران و مصدومين ميدادند بسيار اثر گذار تر از داروهاي ساخت داخل
پاراسيتامول و انواع و اقسام داروهاي ديگري آه توسط دآترهاي خارجي و از داروخانه همان 

اين البته يك . بيمارستانهاي خارجي تجويز مي شد ، بسيار موثر تر و بهتر از داروهاي آشغال ايراني بود 
ا ايراني مستقر در بيمارستانهاي خارجي اين حرف به اعتراف دآتره. نظر سياسي و شخصي نيست 

  . بود 
  

بدون آوچكترين اقراق در بخش بهداشت و : اما توضيحاتي هم درمورد خدمات رساني نيروهاي خارجي 
شكل و طراحي و معماري چادرهاي آنها و مكان و نوع قرار گرفتن آنها ، . درمان آمريكائيها بهترين بودند 
تقريبا روزي .  پزشكي و مخابراتي و برخورد آنها بابيماران ، بهترين بود نظم و برنامه ريزي ، تجهيزات

آامال با حوصله و احترام . دويست بيمار يا مصدوم در بيمارستان صحرايي آمريكائيها پذيرش مي شدند 
اين گروه از طرف يك سازمان غير دولتي و از بيمارستانها ي بوستون . به مريض ها رسيدگي مي آردند 

گر چه دولت آمريكا و دولت جمهوري . ساچوست آمريكا  به عنوان داوطلب به بم اعزام شده بودند و ما
اسالمي در ابتدا براي مناسبات پشت پرده سياسي بين خودشان ، به اين گروه داوطلب آمريكائي 

يمارستان اما چيزي آه آامال مشهود بود اين بود آه اغلب آارآنان ب. اجازه اقامت در بم داده بودند 
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در بحث هايي آه مثال بادآتر گري متخصص اطفال . آمريكائي مانند ما با دولت آمريكا آامال مخالف بودند 
و استاد دانشگاه هاروارد داشتيم او نيز مانند ما به شدت با دولت مذهبي جرج دبليو بوش و آابينه 

  . نظامي بوش مخالف بودند 
  

 8با وجودي آه استاندارد آاري . مريكاييها و آال نيروهاي خارجي بود نكته ديگر پرآاري و پر انرژي بودن آ
ساعت بيشتر نيست و تازه تمامي آنها به صورت داوطلب و بدون حقوق و دستمزد آار مي آردند ، به 

مسئله ديگر آار قشنگ . علت آمبود نيرو اغلب آنها بين دوازده تا شانزده ساعت در روز  آار ميكردند 
. اين هم از همان تفاوتهايي است آه فرد گرائي با انزوا طلبي و درون گرائي دارد . آنها بود گروهي بين 

اما فرهنگ غربي با وجودفرد . فرهنگ ايراني و شرقي يك فرهنگ قبيله اي و همچنين درون گراست 
يكائيها آليه آادر پزشكي و پرستاري و غيره آمر. گرائي ، آارگروهي و فرهنگ جمعي بسيار قوي دارد 

صمصميت و آار گروهي آنها به حدي بود آه . همگي به طرز آامال زيبا و هماهنگي باهم آار ميكردند 
مثال دآتر گري متخصص اطفال و استاد . اصال رئيس و مرئوس و رده بندي شغلي در آنجا مطرح نبود 

گروهي بعضي وقتها جلوي دانشگاه هاروارد و يا دآتر آريس ارتوپد و استاد دانشگاه ماساچوست در آار 
گاهي حتي زباله . در ورودي و فنسهاي بيمارستان صحرائي مي ايستادند وحتي نگهباني هم ميدادند 

اگر الزم بود حتي سر برانكاد مريض را هم مي گرفتند . هاي درون چادر را خودشان هم بيرون مي بردند 
ردن چادرهاي بيمارستان صحرائي يا حمل يا هنگام جمع آردن و يا بر پا آ. و بيمار را حمل مي آردند 

  . همه آمك مي آردند . جابجائي وسايل ، هيچ فرقي بين دآتر و پرستار و بهيار نبود 
  

هر روز تعداد زيادي . نكته ديگر همان طورآه گفته شد افتضاح بودن سيستم بهداشت و درمان ايران بود 
اجعه مي آردند ، در حالي آه قبال به درمانگاهها مريض يا مصدوم به بيمارستانهاي صحرائي خارجي مر
در ايران هنگام وضعيت عادي هم بيمارستانها به . و بيمارستانهاي سيار هالل احمر مراجعه آرده بودند 

مثال هر روز تعداد زيادي مسدوم . بيماران خوب سرويس نمي دهند چه برسد به وضعيت بحراني در بم 
جعه مي آردند آه شكستگي داشتند ولي هيچ آس آنها را پذيرش نكرده به بيمارستان آمريكائيها مرا

موارد ديگري همچون . بود و پزشكان ايراني فقط محل شكستگي را پانسمان و باند پيچي آرده بودند 
همگي اين بيماران . عفونت ريه ، گلو درد ، مسموميت ، معده درد ، عفونت روده و غيره نيز فراوان بود 

انگاههاي سيار ياحتي به بيمارستان امام در بم مراجعه آرده بودند ولي به هيچ عنوان درمان قبال به درم
ولي وقتي توسط پزشكان آمريكايي پذيرش مي شدند ، ممكن بود حتي با وجود امكانات . نشده بودند 

راي مسئله جالبي آه وجود داشت ارزش جان و سالمتي انسانها ب. محدود آنها را بستري هم بكنند 
در چنين شرايط حساسي و با اين امكانات محدود در بيمارستان آمريكائيها . نيروهاي داوطلب خارجي 

موارد سوختگي به خصوصي در مورد .  روزي آه در بم مستقر بودند ، و بچه به دنيا آمد 7در مدت 
يها همراه پدرش مراجعه  ساله به بيمارستان آمريكائ7بچه اي . آودآان در زلزله بسيار اتفاق افتاده بود 

. در اثر زلزله آبجوش روي صورتش برگشته بود و نصف صورت و يك چشمش را سوزانده بود . آرده بود 
اما يك هفته بعد از زلزله به همين شكل مانده بود و بيمارستانهاي ايراني او را حتي پانسمان نكرده 

فرو رفته بود و باعث زخمي شدن چشمش يا دختري آه در اثر زلزله ميله اي در چشم چپش . بودند 
بيمارستانها و پزشكان ايراني فقط چشم او را پانسمان آرده بودند ، در حالي آه آن پسر . شده بود 

بچه آه سوختگي داشت با آمك و هماهنگي آمريكائيها به بيمارستان تهران منتقل شد و آن دختر آه 
 3. يمارستان آمريكائيها مورد جراحي قرار گرفته دچار آسيب ديدگي چشم شده بود در اتاق جراحي ب

يك از آودآان آه از زير آوار او را نجات داده بودند ، توان . نوزاد بودند آه هر سه مشكل تنفسي داشتند 
اما پزشكان آمريكايي توانسته . دستگاه تنفسي او به طور آل از آار افتاده بود . نفس آشيدن نداشت 
 ماهه را زنده نگه 5صي آه پزشكان ايراني اصال تا به حال نديده بودند اين نوزاد بودند با دستگاه مخصو

زماني آه قرار بود اين نوزاد را تحويل هالل احمر دهند تا به بيمارستان آرمان منتقل شود ، . دارند 
 ميزان  ثانيه30مرتب تاآيد مي آردندآه با دقت و هر . همگي پرسنل بيمارستان آمريكايي نگران بودند 

يكي از مسئولين هالل احمرآه قرار بود اين . تنفس و آار دستگاه توسط پزشكان ايراني آنترل شود 
  :" نوزاد را تحويل بگيرد با حالت وقيحانه اي گفت 

  
. تفاوت ديدگاه آمريكائيها با مسئولين ايراني در اينجا بود ." اين همه در زلزله مردند ، اين يكي هم روش 

اد به حدي براي پرسنل بيمارستان آ مريكايي مهم بود آه هنگامي آه نوزاد را تحويل هالل جان اين نوز
البته خوشبختانه با تجهيزات پزشكي آمريكائيها و تاآيدات و . احمر دادند همه بدون استثنا گريه آردند

  . مان منتقل شدحساسيتهايي آه نسبت به اين نوزاد داشتند ، نوزاد را با موفقيت به بيمارستاني در آر
  

در يك هفته اي آه آمريكائيها در بم حضور داشتند مسئولين رژيم اسالمي جهت همان آارهاي تبليغاتي 
آروبي رئيس مجلس رژيم  .به بم سفر آردند و با تمهيدات امنيتي از بيمارستان آمريكائيها بازديد آردند 

رشوراي عالي امنيت ملي ، مشاور اسالمي ، جميله آديور، محسن ميردامادي ، حسن روحاني دبي
  . استاندارو انواغع و اقسام مسئولين رژيم اسالمي از آمپ آمريكائيها بازديد آردند

  
البته با هلكوپتر در زمين خاآي نزديك بيمارستان صليب سرخ فرود مي آمدند با محافظان و پاسداران 

مد اين مسئولين آثيف اسالمي آزار آنقدر رفت و آ. خود از بيمارستان هاي خارجي بازديدمي آردند
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حسن روحاني دبير . دهنده و مزاحم بودآه پزشكان آمريكائي به اين رفت و آمدها شاآي شدند 
 بيمار اورژانسي در 3شوراي عالي امنيت ملي درست زماني از بيمارستان آمريكائيها بازديد آرد آه 

سئولين رژيم فاشيستي اسالمي با آلي مشاور هر آدام از اين آقايان و خانمهاي م. بيمارستان بودند 
حضور پي در پي . و محافظ و خبر نگار صدا وسيما و روزنامه مي آمدند و فقط مايه مزاحمت بودند 

مسئولين آثيف اسالمي در آمپ آمريكائيها فقط مكان بيماران را شلوغ مي آرد و جلوي آار دآترهاي 
آنها با اين .  اسالمي سالمت انسانها اصال مهم نيست گرچه براي مسئولين. گرفت  آمريكائي را مي
البته . خواستند مانند يك سگ براي ارباب خود يعني دولت آمريكا دم تكان دهند  رفت وآمدها مي

درگيري بين دو جناح و رقابت هر دو جناح براي رابطه با رژيم آمريكا باعث شد آه محافظه آاران آه از 
با اين آار . مريكائيها و نيروهاي خارجي حاضر در بم تهمت جاسوسي بزنند اين رابطه ناآام شدند به آ

در حالي آه آمريكائيها براي وارد آردن تجهيزات بيشتر برنامه . آل برنامه هاي آمريكائيها نيز تغيير آرد 
ر ايران ريزي آرده بودند ،بازيهاي آثيف سياسي دولت آمريكا و دولت ايران باعث شد آنها نتوانند بيشتر د

 16 دي گفته بود آه قرار است تا سه شنبه 14دآتر گري يكي از پزشكان آمريكايي روز يكشنبه . بمانند 
برنامه اي . دي ماه تجهيزات پزشكي ، دارو، چادر و آال امكانات بيشتري از آمريكا به شهر بم وارد شود 

 دي 16قرار بود .  ماهه بود 3حداقل آه در ابتدا نيروهاي آمريكايي براي آمك رساني به بم داشتند ، 
 16 و تعداد زيادي پزشك متخصص و جراح و پرستار به صورت داوطلب از CTSCAN  و MRIماه دستگاه 

اما برخوردي آه جمهوري اسالمي با داوطلبان آمريكائي آرد ، غير قابل توجيه و . دي وارد بم شوند 
هاي سياسي داوطلبان آمريكايي را از بم اخراج در واقع به علت مشكالت و حساسيت. فاشيستي بود 

در حالي آه آنها به بهترين شكلي در مدت همين يك هفته آه در بم بودند بسيار خوب وعالي . آردند 
البته انسان .  دي ماه بم را ترك آردند 15پرسنل داوطلب آمريكايي روز دوشنبه . آار آرده بودند 

ادرهاي بيمارستان ، تجهيزات پزشكي و هر چه امكانات با خود دوستي آنها به  حدي بود  آه تمام چ
البته قابل . آورده بودند را همينجا در بم گذاشتند و تحويل بيمارستان صليب سرخ مستقر در بم دادند 

  . پيش بيني بود آه نگذارند بهترين نيروي خارجي مستقر دربم يعني آمريكائيها زياد اينجا بمانند 
  

طالعاتي رژيم و رفت و آمدشان به بيمارستان آمريكائيها در روز هاي آخر آامال مشهود حضور نيروهاي ا
  . بعد از اين رفت وآمدهاي نيروهاي اطالعاتي رژيم اسالمي بود آه آمريكائيها را از بم اخراج آردند . بود 

  
. ي نيز پيش آمده بود البته اين حساسيت درمورد نروژي ها يا فرانسويها ، آلمانيها و ديگر نيروهاي خارج

روزهاي اول آه جمهوري اسالمي اجازه داده نيروهاي امداد رساني خارجي بدون ويزا به ايران بيايند به 
روزهاي اول چنان حساسيت ها زياد بود آه اگر . دليل حساسيت شديد مردم و دنيا در آن روزها بود 

اما آرام آرام . سي جلوي او را نمي گرفت مثال آريل شارون نخست وزير اسرائيل هم وارد بم مي شد آ
  . قانوني آه فقط دست و پا گير و مزاحم است . همه چيز روال اداري و قانوني در بم به خود مي گيرد 

  
دآتر مايكل يكي از مسئولين آمپ  بيمارستان نروژي به طور سر بسته و خصوصي از مشكالت 

طي جلسه اي آه پزشكان . امات ايران اشاره آرد سياسي به وجود آمده در مورد خودشان از طرف مق
فنالندي و نروژي و همچنين پزشكان فرانسوي و آلماني داشتند به مشكالت سياسي پيش آمده از 

طي برنامه . طرف دولت ايران براي آنها اشاره شد و همچنين از عدم همكاري هالل احمر شكايت شد 
البته به شرط . ي توانند حد اقل يكسال در بم بمانند اي آه صليب سرخ براي شهر بم دارد ، آنها م

  . اينكه نظام جمهوري اسالمي پاپيچ آنها نشود و براي آنها مشكل يا منع قانوني ايجاد نكند 
  

بزرگترين اختالف و تبعيض بين نيروهاي داوطلب و : نيروهاي داوطلب و نيروهاي آادري و ماموريتي 
  . نيروهاي ماموريتي بود 

  
در تمام . بان به بهترين شكل و با احترام به مردم بم امداد رساني و آمك رساني مي آردند داوطل

يا با وانت در شهر و منطقه تحت . مدتي آه ما در بم بوديم تقريبا هيچ شبي خواب درست نداشتيم 
بها يا بايد ش. پوشش خراسان مي گشتيم و به مردم لباس و قند و چايي و آنسرو و غيره مي داديم 

امنيت آنقدر افتضاح بود آه حتي با وجود نيروي انتظامي از . درهمان ستاد خود مان نگهباني ميداديم 
مورد جالبي آه پيش آمد اين بود آه عده اي با لباس نيروي . انبار ستاد هالل احمر دزدي مي شد 

 خراسان محافظت مي  روز مثال  از ستاد3انتظامي و بيسيم و اسلحه و وانت نيروي انتظامي به مدت 
حال . بعد روز سوم معلوم شد آه همه اينها قاچاقچي و دزد هستند و اصال اهل بم نيستند . آردند 

فكرش را بكنيد آه تا چه حد نيروي انتظامي بي عرضه است آه يك عده مي توانند به عنوان نيروي 
الي آنند و مثال محافظ ستاد هم  روز انبار ستاد را خ3انتظامي با اتومبيل و بيسيم واسلحه و لباس 

  . از اين رو بچه هاي داوطلب خود نگهباني و محافظت از ستاد را به عهده گرفته بودند . باشند 
  

درمورد آادرها و پرسنلي آه به صورت ماموريت از طرف هالل احمر يا دانشگاههاي علوم پزشكي يا 
پزشكان و نيروهاي ماموريتي آه به بم . ح بود شهرداري يا استانداري و غيره آمده بودند وضعيت افتضا

 صبح 11 تا 9دو ساعت اول صبح مثال بين ساعت . اعزام شده بودند ، معموال از زير آار در مي رفتند 
در اين ساعات حتي . همه پزشكان و پرستاران ايراني در آمپ و بيمارستانهاي صحرايي حضور داشتند 
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اما بعد از اين دو ساعت تقريبا آمپها . ن دو برابر تعداد بيماران بود تعداد پزشكان و مترجمان و پرستارا
پزشكان خارجي مرتب از اين مسئله گله مي آردند آه با وجود اينكه . خالي از نيروهاي ايراني ميشد 

  . اينها حقوق مي گيرند و ماموريتي به اينجا آمدند اصال آار نمي آنند 
  

ارستانهاي خارجي تنها چيزي آه مشهود بود آار مداوم نيروهاي در تمامي آمپهاي صليب سرخ و بيم
اگر امروز هالل احمر آمي آبرو برايش مانده و مردم بم از هالل . داوطلب خارجي و داوطلبان ايراني بود 

گرچه منتي . احمر تشكر مي آنند ، فقط به خاطر آار و تالش بشر دوستانه بچه هاي داوطلب است 
مردم . حتي بچه هاي داوطلب هم هر آاري آرده باشند براي مردم آم است . ت هم سر مردم بم نيس

. آاري آه مابراي شما بمي ها آرديم از سر لطف نيست . بم بايد از ما و از دولت و رژيم طلبكار باشند 
  . اگر نكنيم انسان نيستيم . بايد آمك آنيم 

  
آنها جوري به مردم آمك . وطلب فرق داشت اما آمك رساني نيروهاي آادري هم آامال بانيروهاي دا

  . انگار آه به مردم صدقه ميدهند . رساني ميكردند آه انگار مردم چيزي هم به آنها بدهكارند 
  

انگار آه جلوي . از باالي وانت يا آاميون حامل آاال ، آنسروهاي تن ماهي و لوبيا را پرت مي آردند 
 برخوردي بود آه هم سپاه و بسيج و هم نيروهاي اين. سگ ولگرد يك تكه گوشت ميانداختند 

  . ماموريتي هالل احمر يا مردم مي آردند 
  

اما پيدا آردن و نجات دادن زنده ها از زير آوار نيز تفاوت نيروهاي داوطلب و مردمي را با ارتش و سپاه و 
م اسالمي آاري براي شايد بتوان گفت آه تقريبا رژي. بسيج و نيروهاي ماموريتي هالل احمر آشكار آرد

اغلب مردم در هر محل آه حدس مي زدند آسي در جايي زنده است ، . نجات زنده ها از زير آوار نكرد 
سگهاي . آن منطقه ياآوار را با بيل ياحتي دست جابجا مي آردند وزنده ها را از زير آوار نجات مي دادند 

دي زنده را توانستند رد يابي آنند و به آمك زنده ياب سوئيسي و آلماني و ايتاليايي نيز تعداد زيا
  . نيروهاي داوطلب خارجي و داوطلبان هالل احمر آنها را از زير آوار بيرون آشيدند 

  
رژيم اسالمي با آن . مانندبقيه آارنامه هايش . آارنامه رژيم اسالمي در مسئله زلزله بم نيز سياه بود 

 و وزارت مسكنش در درجه اول مسئله پيشگيري از ساخت و سازهاي غير استاندارد شهرداريهايش
در مرحله دوم آار امداد رساني و آمك رساني را با بي عرضگي تمام . اينگونه وقايع را در نظرنگرفت 

  . آنقدر بي عرضه آه نتوانستند يك شهر آوچك دويست هزار نفري مثل بم را پوشش دهند . انجام داد 
  

د آه اين همه آمكهاي مردمي و خارجي آه براي مردم شده بود سر از از طرفي بسيار آشكار و عيان بو
اگر در شهر بم بگرديد حتي يك قوطي آنسرو . بازار سياه و فروش به آشورهاي آسياي ميانه در آورد 

خارجي يا پتوي خارجي يا چادر خارجي يا لوازم بهداشتي و هر چيز خارجي ديگري را نمي توانيد پيدا 
آجاست اين . پس كجا رفت اين كمكهاي خارجي   " به ما اعتراض مي آردند آه مردم بم. آنيد 

البته گه . " به ما هر چه رسيده همين آنسروهاي تاريخ مصرف گذشته ايراني است . آاالهاي خارجي 
گداري در ساك و چمدان بعضي از مسئولين رده پايين تعداد آمي آنسرو ياغذاي آماده يا شكالت 

گرچه احتماال مقدار آمي از اين آمكها در چمدانهاي . رانسوي يا روسي مي ديديم آمريكايي يا ف
ولي مسلما انبارهاي پر هالل احمر منتظر تريليهايي هستند آه آاالها و آمك . مسئولين رده پايين بود 

  . هاي مردمي را به افغانستان و پاآستان و ترآمنستان و تاجيكستان و غيره صادر آنند 
  

وجود وقاحت و دروغگوئي مسئولين و حاآمان رژيم اسالمي و اربابانشان در آشورهاي سرمايه با اين 
نورباال رئيس آل هالل احمر آشور باآمال پررويي در تلويزيون حاضر مي شود و . داري غربي زياد است 

 باشد ما اصال اگر به اين مسئولين. از موفقيتهاي چشمگير هالل احمر و رضايت مردم بم صحبت ميكند 
هيچ وقت مشكل نداريم و همه چيز روي روال است و همه چيز  به خوبي پيش مي رود و مسئولين 

  . هم هميشه همه آار را درست و دقيق و بي اشكال انجام مي دهند 
  

محمد علي آريمي استاندار اصالح طلب دولت فاشيست خاتمي در تلويزيون حاضر مي شود و باآمال 
نيروهاي خارجي به صورت سمبليك به بم آمدند و بيشتر دست و :"دعا ميكند آه وقاحت و دروغگويي ا

آنهايي آه از شهر خارج شدند . " از طرفي هم از مردم بم مي خواهد . " پاگير بودند تا اينكه آمك آنند 
آريمي . " ما االن هيچ مشكلي نداريم وهمه چيز براي زندگي مردم بم فراهم است . به شهر برگردند

ين استاندار اصالح طلب رژيم آنقدر وقيح است آه حاضر است براي تبليغات و گنده دماغيها و حمد و ا
سناي مسئولين رژيم اسالمي به مردم دروغ بگويد و مردمي را آه ازبم گريختند و به شهر هاي ديگر 

  . پناه آوردند رادعوت به باز گشت آند 
  

هنه و سرد هالل احمر به سر ميبرند بايد براي گرفتن غذا وقتي آساني آه دربم حاضرند ودر چادرهاي آ
وقتي در هر . و پتو و لوازم بهداشتي التماس آنند و مدتها منتظر باشند تا شايد چيزي نصيبشان شود 

 نفر  زندگي مي آنند وهمين بازمانده هاي مقيم بم را رژيم اسالمي 13 تا 7 خانواده و حدود 4 يا 3چادر 

www.iran-archive.com 



 دهد ، مي خواهد بادعوت از مردمي آه از بم گريختند ، فقط بدبختي آنها را بيشتر نمي توانند پوشش
  . آند تا مثال به وجهه و اقتدار رژيم آثيف اهللا صدمه اي نخورد 

  
از طرف ديگر در حالي آه پرسنل پزشكي و پرستاري خارجي مقيم در صليب سرخ از عدم همكاري و 

يت دارند مسئولين رده باالي صليب سرخ و سازمان ملل براي بي نظمي هالل احمر و نبود امنيت شكا
خوش آمد رژيم آثيف و فاشيستي اسالمي از هالل احمق و دولت ايران تقدير مي آنند و مدعي مي 

البته در افتضاح بودن در دنيا ، هالل . شوند آه اين نوع آمك رساني و امداد رساني دردنيا بي نظيربود 
  .  ارتش وسپاه و بسيج جمهوري اسالمي بي نظير بود احمر و وزارت بهداشت و

  
در پايان باخشم و اندوه فراوان اعالم مي آنيم آه از مردم بم شرمنده ايم ، شايد ماهم هر آنچه در توان 

شايد بعضي وقتها به خاطر خستگي آنطور آه بايد به شما آمك . داشتيم براي شما انجام نداديم 
  .  شما احترام نگذاشتيم نكرديم وآنطور آه بايد به

  
اما شما . مردم بم بايد بدانند آه هر آنچه برايشان انجام شده وظيفه انساني و بشر دوستي ما بوده 

اگر شما به اين فاجعه گرفتار شديد تقصير رژيم اسالمي . بايد از ما و از رژيم اسالمي طلبكار باشيد 
  . است 

  
به خاطر . وز وضعيت شماتغيير نكرده تقصير رژيم اسالمي است  روز از زلزله هن20اگر بعد از بيش  از 

بي عرضگي و نبود مديريت و به خاطر اين است آه چادر هاي نوي هالل احمر و چادر هاي نوي 
به خاطر اين است آه آمك هاي مردمي در انبار هاي . آمريكائي را رژيم به آشورهاي ديگر مي فروشد 

  . رسد  شما نميهالل احمر تلمبار شده ولي به 
  

از مردم مي خواهيم همانطور آه هميشه به فكر هم بودند ، اآنون نيز مردم جهان ، مردم بم را 
  . بم نبايد فراموش شود . فراموش نكنند 

  
بشر . چون از مسئولين رژيم اسالمي آه هيچ انتظاري نيست . مردم بم اميدشان به مردم جهان است 

  . ياز دارد دوستان جهان بم به آمك شما ن
  

. باشد تا روزي شر رژيم فاشيستي اسالمي با همه محافظه آاران و اصالح طلبانش را از ايران بكنيم 
باشد تا روزي پاي چوبه دار سران اصالح طلب و محافظه آار از جمله خامنه اي و خاتمي و آروبي و 

باشد تا فرداي رژيم سرمايه  . استانداران اصالح طلب رژيم پايكوبي آنيم و مرگ آنها را جشن بگيريم
داري اسالمي ، رژيمي نوين و انساني و مقتدر بسازيم تا بابرنامه ريزي و پيشگيري ديگر شاهد اين 

مشيتهاي الهي از جمله زلزله نباشيم و بازلزله نيز مثل پديده اي طبيعي و قابل جلوگير برخورد آنيم ، 
  .و آمريكا و اروپا با آن برخورد مي آنند همانطور آه آشورهاي پيشرفته چون ژاپن و چين 

  
  به اميد پيروزي انقالب نوين و مدرن ما عليه 

  
  رژيم فا شيستي جمهوري اسالمي 
  اتحاديه دانشجويان مبارز در مشهد 

mfufront@yahoo.com   
27/10/82 –17/ 1/2004   
  
 
  
  

  گوناگون
  

   ارسالي به وسيله اي ميل-اخبار راديم آمريكا
  2004 ژانويه 20 -1382دي  30ه سه شنب

پارلمانی ممنوع   کانديدا را که از شرکت در انتخابات٢٠٠در تهران، شورای نگهبان صالحيت حدود 
العمل آيت اله خامنه ای گفت   يک عضو شورا با استناد به دستور .ساخته بود، دوباره تائيد کرده است

 شورای  .يگران نيز احتماال تائيد خواهد شدد بازنگری وضعيت کانديداها ادامه خواهد يافت و صالحيت
 کانديدای نمايندگی مجلس، يک بحران ٨٢٠٠صالحيت يک سوم  نگهبان نزديک به دو هفته پيش، با رد

 ٨٠کسانی که صالحيت آنها رد شده، اصالح طلب تلقی می شوند، حدود  اکثر. سياسی براه انداخت
  . هستندشورای اسالمی از جمله آنها نماينده فعلی مجلس
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  امشب به وقت شرق آمريکا، نطق ساالنه رئيس جمهوری را در اجالس٩پرزيدنت بوش ساعت 
عراق دفاع کند و  مشترک کنگره آمريکا ايراد خواهد کرد، انتظار می رود در آن از تصميم خود به جنگ با

 با استفاده از فرصت آقای بوش  مقامات کاخ سفيد می گويند .به بيان ارجحيت های داخلی اش بپردازد
آنچه او در سه سال گذشته به دست آورده  سعی خواهد کرد توجه عمومی را از رقيبان دمکرات خود به

پرزيدنت بوش به تصميم ليبی برای رها کردن جنگ افزارهای  همچنين انتظار می رود. تغيير دهد است،
در اين ميان، نتايج . د استناد کندبر کارآئی سياست خارجی دولت خو غير قانونی ، به عنوان شاهدی

نشان می دهد که اکثر آمريکائيان از برنامه های داخلی رئيس جمهوری ناراضی  يک نظر خواهی جديد
  .هستند

   
کار از بين بردن  منابع خبری آمريکا گزارش می دهند که کارشناسان آمريکائی و بريتانيائی برای آغاز

تايمز حاکی است که ممکن است  گزارش نيويورک.  کشور رفته اندتکنولوژی و مواد اتمی ليبی به آن
نقل از يک مقام ارشد دولت بوش می نويسد   نيويورک تايمز به  .آنها ظرف چند هفته وارد عمل شوند

نيز طرح هائی را برای از بين بردن ده ها تن گاز  دانشمندان و کارشناسان تسليحات شيميائی ليبی
 روز دوشنبه، مقامات آمريکا و  .ساخته شد، تهيه می کنند ب های شيميائیخردل که برای پرکرن بم
آژانس بين المللی انرژی اتمی، وابسته به سازمان ملل متحد، کار از بين بردن  بريتانيا موافقت کردند که

د گرفت، تائي آوری مواد و تجهيزات را، که به وسيله کارشناسان آمريکا و بريتانيا انجام خواهد و جمع
  .کنند

   
فلسطينيان و يک   خانه متعلق به٣٠يک مقام فلسطينی در غزه می گويد بولدوزرهای ارتش اسرائيل 
 به گفته شاهدان، بولدوزرها و  .اند مسجد را در اردوگاه آوارگان َفتح در نزديکی مرز مصر منهدم کرده

بازان پيش از آن که ساختمان اردوگاه شدند، و سر تانک ها در ساعات پيش از سحرگاه سه شنبه وارد
 اسرائيل می گويد از اين خانه  .اجازه دادند اثاثيه خود را جمع کنند ها را در هم بکوبند، به ساکنان آنها

 در اين ميان، در کرانه غربی، ده ها نفر از يهوديان در يک. اسرائيليان استفاده می شد ها برای حمله به
ديوانعالی اسرائيل را  سربازان بر آن بودند حکم. اسرائيل درگير شدندمحله خارج از محدوده، با سربازان 

  .ساخته شده بود، اجرا کنند برای ويران کردن يک کنيسه چوبی، که در تخلف از دستور دادگاه
   

جنوب لبنان  مقامات نظامی اسرائيل می گويند هواپيماهای جنگی آن کشور به هدف های حزب اله در
تلفات گزارشی نرسيده  دای بلند انفجارهائی در دره بقاع شنيده شد، اما در موردص. حمله کرده اند

روز دوشنبه يک سرباز اسرائيلی   اين حمله پس از آن صورت می گيرد که ستيزه جويان حزب اله .است
واقعه را بسيار جدی ناميد و گفت تالفی خواهد  يک افسر ارشد اسرائيل، اين. را در مرز لبنان کشتند

حزب اله راکتی به سوی بولدوزری که او آنرا برای پاک   سرباز زمانی کشته شد که جنگجويان .دش
اسرائيل اعتراف کرده است که سرباز . هدايت می کرد، شليک کرد کردن مواد منفجره در امتداد مرز

  .متر به داخل خاک لبنان پيش رفته بود هنگام وقوع حادثه، چندين
   

آمريکا در روز  های آمريکا ادعای مقامات افغان را که در جريان يک حمله هوائیدر افغانستان، نيرو
روز سه شنبه در کابل   يک سخنگوی نظامی آمريکا . غير نظامی کشته شدند، رد می کنند١١يکشنبه 

در جريان درگيری در واليت  به خبرنگاران گفت مدرکی وجود ندارد که نشان دهد نيروهای ائتالف
سربازان آمريکائی و افغان با شورشيان ضد  به گفته او، در حالی که. ير نظاميان را کشتنداووزگان، غ

 مقامات محلی در  .کشتند، هيچ هواپيمائی به کار گرفته نشد  تن از آنها را۵دولتی در گير شدند و 
چينو کشته  کودک در منطقه چار ٤ تن، از جمله ١١در حمله هوائی ائتالف  اوروزگان روز دوشنبه گفتند

 چنين اطالعاتی احتماال نتيجه تبليغات بقايای رژيم سابق طالبان: نظامی آمريکا گفت  سخنگوی. شدند
  .است

   
 پرويز   .همکاری کنند ترکيه و پاکستان قول داده اند در نبرد با تروريسم بين المللی نزديکتر با يکديگر

امضای سلسله توافق هائی برای   درمراسممشرف، رئيس جمهوری پاکستان، روز سه شنبه در آنکارا
 رهبر   .نجدتِ َسزر، همتای ترک خود پيوست نبرد با تروريسم و بزهکاری های سازمان يافته، به احمد

ها را بازتابی از تصميم دو کشور به نبرد با تروريسم خواند  ترکيه در کنفرانس خبری مشترکی، توافقنامه
ری عليه تروريسم، امکان مبادله اطالعات و کارشناسان را فراهم قراردادهای همکا و ژنرال مشرف گفت

  .آورد می
   

 رئيس جمهوری روسيه خواهان همکاری گسترده تر با بانک جهانی شده است و می گويد رشد
والديمير پوتين روز   .اقتصادی روسيه به آن اجازه می دهد نقش فعالتری در امور مالی جهانی ايفا کند

مسکو، همچنين گفت می  ريان مالقات با جيمز ولفنسون، رئيس بانک جهانی، درسه شنبه در ج
می تواند در کوشش هائی که  روسيه اينک: خواهد درباره مساله بدهی های عراق بحث کند و افزود

فقير تر جريان دارد، فعاالنه تر مشارکت  برای از بين بردن فقر، از طريق بخشيدن بدهی های کشورهای
روسيه بخواهد اقتصاد کشور را از وابستگی به صادرات  ظار می رود آقای ولفنسون از رهبران انت .کند

علی رغم دستاوردهای اقتصادی مهم در سالهای : روسيه می گويد  وزارت امور خارجه. نفت دور سازند
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  .بانک جهانی نياز دارد اخير، روسيه هنوز به کمک
   

پيمائی کردند و   هزار نفر از حاميان يک روحانی جوان شيعه راهدر بغداد و ديگر شهرهای عراق، ده ها
 معترضين، مخالفت خود را با  .شدند خواهان اعدام صدام حسين، که اينک در بازداشت آمريکا قرار دارد،

اسير جنگی ابراز داشتند و به پيشنهاد تشکيل يک نظام  تصميم اخير آمريکا در رفتار با او به عنوان يک
 آنها می گويند از آن بيم دارند که چنين نظامی به جای اکثريت  .کردند درال در عراق اعتراضحکومتی ف

 تظاهرات روز سهَ شنبه به دعوت. اندازه به کردها و مسلمانان اهل تسنن قدرت بدهد  شيعه، بيش از
ت، برپا شده اس مقتدا صدر، که از زمان سقوط صدام پيروان زيادی در ميان شيعيان جوان به دست آورده

  .بود
   

نفت و بنزين،  دولت نيجريه چند ساعت پيش از آغاز يک اعتصاب سراسری، در اعتراض به افزايش بهای
 بامداد سه  .اجرا خواهد کرد اعالم کرد دستور دادگاه را برای تعليق موقت ماليات جديد بر مواد سوختی

رهبران اتحاديه کارگری دستور داد اعتصاب  بهشنبه، يک دادگاه تجديد نظر در ابوجا، پايتخت نيجريه، 
خواست اخذ معادل يک سنت ماليات اضافی بر بهای نفت و  سراسری را به تاخير بياندازند و از دولت

 در واکنش به حکم دادگاه، رئيس  .روز دوشنبه آينده متوقف سازد بنزين را تا رسيدگی به موضوع در
اعتصاب را تا زمانی که دولت فدرال دستور دادگاه را اجرا نکرده گفت اتحاديه ها  کنگره کارگری نيجريه

  .لغو نخواهند کرد است
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