دعوت دکتر سعید زیباکالم برای عیادت
از همسر جانباز کریم نورمحمدی
دانشجویان شفیق هموطنم!
به حول و قوه الهی بنا دارم امروزجمعه ساعت  3بعد از ظهر
از همسر جانباز کریم نورمحمدی در بیمارستان سوانح و
سوختگی شهید مطهری در خ ولیعصر عیادت و ابراز
همدردی کرده ،عذر تقصیر آورم برای آنچه بر او و امثال او
در این سالها گذشته است .دل هر انسانی که ذرهای انسانیت
و شفقت در وجودش مانده باشد از این همه حقکشی و
خودکامگی بیرحمانه به درد میآید.
عزیزان! بیاییم بدون ذرهای مالحاات سیاسی در این
کمترین گام مشارکت کنیم و برای لحااتی مرحمی بر
زخمهای عمیق و دیرپای این خانواده ستمدیده شویم و از
مسئوالن بنیاد شهید رفع سریع همه آالم و ستمهای بر این
خانواده را خواستار شویم که سکوت ما یقینا ما را شریک
جرم و جنایات آن خودکامگان ستمگر خواهد کرد .و الی اهلل
ترجع االمور.

بخشی از نامه دانشجویان انقالبی
چگونه می شود که در ام القری جامعه اسالمی همممسمر
یکی از کسانی که جانش را برای برپایی این نمامام فمدا
کرده و به درجه ی رفیع جانبازی نائمل گشمتمه ،بمرای
احقاق حقوق اولیه اش از یک نهاد ظاهرا انقالبی ،مجبور
می شود صورت خود را به آتش بکشد تا بتوانمد صمدای
خود را به گوشهای سنگین مسولیمن بمرسمانمد .شمدت
فاجعه رخ داده به حدی باال است که اذهان عموممی در
بهت و حیرت فرورفته و منتار پاسخ اقناع کننمده ممی
باشد .الزم به ذکر است که سانسور رسانه ای و عدم ارائه
گزارشی صحیح از جزئیات واقعه نه تنها خشم مملمت را
کاهش نداده بلکه آن را دوچمنمدان خمواهمد کمرد.
لذا ما دانشجویان انقالبی اتحادیه انجمن های اسمالممی
دانشجویان ( دفتر تحکیم وحدت ) بعد از شنیدن خمبمر
این فاجعه ی هولناک به سراغ خانواده جانباز مورد نامر
رفتیم واز شرایط آن ها مطلع شدیم ،اما با سخنان بن یاد
تهران و شرح حال خانواده جانباز مطابقت ندارندد.
به علت عدم تطابق و برای روشن شددن افدراد
تقصیر کار و همچنین یافتن راه حل برای مشکالت
همسر محترم این جانباز گرامی ،درخواست مدی
شود تا یک جلسه فوری با حضور خانواده محتدرم
جانباز و اعضای دفتر تحکیم وحدت ،برقرار شود تا
هر چه سریعتر به این وضعیت رسیدگی شود و ملمت در
جریان امور قرار گیرند.

روایت خود سوزی همسر جانباز نورمحمدی
عصر روز دوشنبه  61اسفندماه  59خبر یک
خودسوزی در میدان هفت تیر تهران ،مقابل
ساختمان بنیاد شهید منتشر شد .فردی که اقدام به
خودسوزی کرد همسر یک جانباز دفاع مقدس بود.
خانواده جانباز کریم نورمحمدی که چند ماه در
بیمارستان ساسان تهران تحت درمان است  ،در پی
وعده مسئوالن بنیاد شهید مبنی بر مساعدت جهت
خرید خانه جدید ،خانه ای که در آن سکونت
داشتند را می فروشند  ،اما پس از این اقدام با
کارشکنی و خلف وعده مسئولین بنیاد مواجه شده
و نه تنها مساعدتی از طرف بنیاد به آنان تعلق نمی
گیرد بلکه وامی که قرار بود از طرف بانک برای آنها
تهیه شود نیز به مشکل بر می خورد.

مادرش هم به نشانه اعتراض ،چادری کوچک در
برابر بنیاد شهید برپا می کند و در دست نوشته
ای خواسته و اعتراضش را اعالم می کند .
حدود ساعت چهارده همان روز ،ماموران پلیس
به قصد جمع کردن  ( ،با درخواست بنیاد شهید )
 ،وارد می شوند و قصد جمع کردن چادر و
بازداشت همسر کریم نورمحمدی را دارند .به
گفته فرزند جانباز ماموران پلیس به همسر این
جانباز توهین کرده و الفاظ زشتی را به کار می
برند و برای دستبند زدن و بازداشت وی اقدام می
کنند ،که با اعتراضش مواجه می شود و در
حالیکه بنزین در یک دست و فندک روشن در
دست دیگرش می گیرد ،تهدید می کند که اگر
به او دست بزنند ،اقدام به خودسوزی می کند .

در نهایت در تاریخ مقرر ،خانه را تخلیه کرده و
وسایل خانه را به پارکینگ بنیاد شهید انتقال می
دهند و صورت جلسه می کنند  .مراجعات مکرر به
بنیاد شهید برای تعیین تکلیفشان که از ماه ها پیش
آغاز شده ،بی نتیجه می ماند و در نهایت همسر و
فرزند این جانباز آواره خیابانها می شوند .

بر روی دست و صورتش می ریزد و با فندک

فرزند جانباز نورمحمدی در این رابطه گفت” :پس

مشتعل ،آتش می گیرد .پس از سوختن

از این واقعه (تجمع  61اسفند)  ،آقای صمیمی

ایشان ،ماموران وی را با دستبند به داخل

رییس بنیاد شهید تهران با ما تماس گرفت و

ساختمان بنیاد شهید برده و برای چند

گفت چرا در تجمع شرکت کردید؟ کارتان را

ساعت بازداشت می کنند.

مراجعه کردیم .

پس از مشاهده وخامت حال وی برای درمان به

انجام نمی دهیم! فردای آن روز به بنیاد شهید

تا کارمان را پیگیری کنیم که ماموران حراست از
ورودمان به بنیاد جلوگیری کردند و گفتند ”به
دستور رییس بنیاد(آقای صمیمی) شما حق ورود به
ساختمان را ندارید ”
صبح روز  69اسفند ،در پی ممانعت از ورود
خانواده جانباز کریم نورمحمدی به ساختمان بنیاد
شهید ،فرید ،پسر این جانباز به بیمارستان ساسان
می رود تا جویای حال و وضعیت پدرش شود ،و

با وجود این تهدید ،مامور نیروی انتظامی
همچنان بر بازداشت او اصرار دارد و به سمت
همسر جانباز می رود که در این بین ،بنزین

بیمارستان منتقل می شود .کمی بعد فرزند
جانباز به محل می رسد و وقتی ماموران حراست
بنیاد شهید او را به ماموران پلیس معرفی می
کنند ،پلیس او را هم بدون هیچ توضیحی
بازداشت می کند .بازداشت فرزند این جانباز
حدود پنج ساعت طول می کشد و در نهایت ازاد
می شود هم اکنون همسر جانباز در بیمارستان
سوانح سوختگی شهید مطهری بستری است.

حمیدعلی صمیمی رئیس بنیاد شهید تهران در
رابطه با خودسوزی همسر یک جانباز در تهمران
توضیحاتی داد :در روزهای گذشته شاهد بمروز
اتفاقی برای همسر جانباز ،آقای نمورممحمممدی
بودیم .ایشان از جانبازان  69درصد ما بودند که
به دلیل عارضه مادرزادی و بیماری صعبالعالج
متأسفانه قطع نخاع شده بودند و بیماری ایشان
در عارضه جنگی نمیگنجد .اما با این وجود بما
توجه به شرایط ویژهای که داشتنمد او را بمه
کمیسیون پزشکی ارجاع دادیمم و جمانمبمازی
ایشان به  59درصد ارتقاء یافت و بمه دلمیمل
عارضه نخاعی که داشتند خدمات یک جمانمبماز
 07درصد را دریافت میکمنمنمد و در حموزه
خدماترسانی هم حتی برای همسر و فمرزنمد
ایشان به عنوان همیار و پرستار از طریق بیممه،
هزینههای پرستاری پرداخت میشد.
اما به دلیل نگهداری و رسیدگی نامطلوب ،ایمن
جانباز عزیزمان دچار زخم بستر مزمن شد که با
بیماری دیگرشان تعامل برقمرار و شمرایمط را
برایشان دشوار کرد .بنابراین ابتدا ایشان را در
یکی از مراکز آسایشگاهی مرتبط با بنیاد شهیمد
و امور ایثارگران بستری کردیم و مراقمبمتهمای
اولیه نیز به عمل آمد .سپس جانباز نورمحممدی
به بیمارستان ساسان منتقل شد.

توضیحات بنیاد شهید تهران
درباره خودسوزی همسر یک جانباز
همسر و فرزند این جانباز سرافراز بارها تقاضاهایی داشتمنمد
که عمدتا غیردرمانی بود .مانند این که مسکنشان کوچک
است و میخواهند به جای دیگر نقل مکان کنند .در ایمن
راستا به ما نیز گفته بودند که میخواهند مقابل سفارتخانمه
های دو کشور خارجی نیز حرکت اعتراضی داشته باشند .ما
نیز بارها با ایشان نشمسمتهمای ممتمعمددی در مسمیمر
خواستههایشان برگزار کردیم و راهنماییهایی ارائه شد امما
متوجه شدیم که هزینهای برای خرید منزل بزرگتمر دارنمد
چندان صحیح نیست و از طرفی از ما میخمواسمتمنمد کمه
منزل شان به واسطه ما به فروخته شود اما این کار از نمامر
قانونی در توان و حیطه انجام وظایف ما نبود

همچنین ایشان پیش از این نیز خدمات مسکن را
دریافت کرده بودند تا اینکه شخصا خودشان اقدام به
فروش منزل کردند و پس از آن مجدد تقاضای کمک
داشتند .ما نیز وام مسکنی که پیش از این به ایشان
تعلق گرفته بود را تسویه و مجدد وام مسکن دیگری
را برایشان تجدید کردیم و از محل دیگری هم وام
بالعوضی برایشان در نار گرفتیم که همین وام نیز از
نار قانونی دارای مشکالتی بود ولی از منابع دیگری
این وام به ایشان اختصاص یافت.
همچنین دو برابر کمکی که به یک جانباز  07درصد
اختصاص مییابد به ایشان تعلق گرفت اما از آنجایی
که مبادا برای سایر ایثارگران شبه و شکی ایجاد شود
از بیان رقماش خودداری میکنم.
با توجه به تکرار این مسئله که میخواهند به خارج
بروند اما نه برای درمان ،برای ما محرز شد که این
مبلغ را برای تهیه مسکنشان نمیخواهند تا اینکه
تجمعاتی شکل گرفت و به نار ما دلیل انتشار
عکسهایی توسط همسر این جانباز در این تجمعات و
در زمانی که در چادری نشستهاند و در نهایت
خودسوزی کردهاند ،بحث درمان نیست و هدف
دیگری را دنبال میکنند.همسر این جانباز هم اکنون
در یکی از بیمارستانهای تخصصی سوانح و سوختگی
بستری است .درصد سوختگی ایشان چهار تا پنج
درصد است و تا دو ،سه روز آینده نیز مرخص خواهند
شد .پس از بهبودی کامل مجدد با آنها نشستهایی
برگزار خواهیم کرد.

به راستی انتظارات خانواده نور محمدی

از بنیاد شهید چه بود؟
بنیاد شهید مدعی شده است که انتظارات خانواده جانباز نور محمدی انتظارات غیر درمانی
بوده است اما با توجه به صحبت با افراد مطلع که در جریان کار این خانواده بودند متوجه
بودیم که انتظارات به شرح زیر بوده است:
در ابتدا خانواده نورمحمدی از بنیاد شهید می خواهد که با توجه به وضعیت جانباز نور
محمدی به وی آسایشگاه بدهند اما با توجه به وضعیت خاص جانباز هم آسایشگاه های
قطع نخاع از پذیرش ایشان امتناع می ورزند (به دلیل مشکالت عصبی جانباز) و هم
آسایشگاه های اعصاب و روان(به دلیل مشکالت نخاعی ایشان )
بعد از این که تمام آسایشگاه ها به بهانه های مختلف از پذیرش ایشان امتناع ورزدیدند
این خانواده تصمیم گرفت جانباز را در خانه نگهداری کند و طبق قوانین بنیاد شهید باید
امکانات درمانی جانباز را فراهم کند اما بنیاد در این کار نیز سنگ اندازی می کرد و کار
خانواده نور محمدی را راه نمی انداخت.
بعد از این که بعد از پیگیری های متوالی جانباز را به بیمارستان ساسان منتقل کردند
خانواده متوجه شدند که وضعیت بیمار در بیمارستان نه تنها روبه بهبودی نیست که روز به
روز وخیم تر می شود و تصمیم گرفتند جانباز را به خانه بیاورند اما حراست بیمارستان به آنها
گفت که ترخیص بیمار فقط و فقط با اجازه بنیاد شهید صورت می گیرد.
جانباز کریم نور محمدی عالوه بر این که قطع نخاع است با توجه به این که در
معرض موج انفجاری قرار گرفته از نظر اعصاب و روان نیز مشکل دارد اما در پرونده ایشان
تنها دلیل جانبازی ایشان اصابت تیر به پای جانباز است و بقیه موارد کال محسوب نشده.
جالب این جاست که یک بار مسئولین با این جانباز به عنوان جانباز شیمیایی بازدید
داشتند.
بنیاد شهید مدارک جانباز را گرفت تا به کمیسیون ببرد اما با کمال تعجب بعد از تشکیل
کمیسیون درصد ایشان از  52درصد به پانزده درصد کاهش پیدا کرد.
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