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 نسان نودينيان
نقـطـه از      ٥ در شهر کرمانشاه در 

حومه اين شهر پنچ نفر را بجرم "روزه    
خــواري" شــالق زده انــد. در نــظــام                 
فاشيستي جمهوري اسالمي زنـدگـي     
شخصي مـردم در چـنـبـره تـهـديـد و                

قــانــون  بــراســاس« ارعــاب اســت.            
مجازات اسالمي، هر کس علـنـاً در     
انظار و امـاکـن عـمـومـي و مـعـابـر               
تظاهر به عمل حرامي نمايد به حبس 

ضـربـه      ٧٤ ماه يا تـا    ٢  روز تا ١٠  از
. ايـن     » شالق مـحـکـوم خـواهـد شـد          

قانون فاشيسم اسالمي اسـت. مـردم      
در ايران بيش از سه دهه است با ايـن    
نظام درگير هستـنـد. ايـن "قـوانـيـن"             

 فاشيستي را عقب زده اند. 
 

مناسک روزه خـوانـي و "سـيـنـه               
زنــي" را بــه  مــراســم هــاي"حســيــن               
پارتي"   تبديل کرده اند. روزه خـواري    
عمال توده اي است. مردم در سه دهه  
گذشته به ابزار تهديـد و ارعـاب ايـن          
نظام فاشيستي تن نـداده انـد. مـردم           
عقب ننـشـسـتـه انـد. قـوانـيـن قـرون                 
وسطايي اين نظـام را مسـخـره و در            
واقــع دفــورمــه کــرده انــد. بــا آغــاز               
مــنــاســک هــاي مــذهــبــي مــاه هــاي          
موسوم به "رمضان" و "محرم" بسـاط      
طرح هاي ويژه پليس و ارازل و اوبـاش  
نهادهاي سرکوب جمهوري اسـالمـي     
پهن ميشود.  اقدامات و طـرح هـاي      
ويژه رنگ باخته اند. ناکام شـده انـد.        
مردم در سطح ميليوني روزه خـواري      
ميکنند. ناکامي  سـرنـوشـت "طـرح           

عفاف و حجاب" هم مثل روزه خواري 
شده اسـت. گـزارش وزيـر کشـور در                

هـزار     ۲۲۰ تاکـنـون     دولت يازدهم؛  " 
نفر به نيروي انتظامي برده شده اند و   
ازآنها تعهد گـرفـتـه شـده اسـت. ايـن              

هـزار     ۹۰۰ اقدام باعث باز شدن پاي   
نفر به کالنتري ها و دادسـراهـا شـده          
است. تاثير اين حضور در آيـنـده ايـن       
خواهد بـود کـه حسـن سـابـقـه بـراي                
اشتغال و تحصيل ايـن افـراد صـادر          
نخواهد شد." وزير کشور ادامه داد "     
گزارش نيروي انتظامي کـه طـي سـه        
ماه گذشته آماده شده است حـکـايـت      

تذکـر بـه بـانـوان          ۱۸۷۸۵ از دريافت 
بـانـو،      ۸۶۲۹ بدحجـاب، بـازداشـت        

بانوي ديـگـر، تـعـويـض           ۱۵۷ توجيه 
نفر به  ۴۵ لباس و اخذ تعهد، معرفي 

مــالــک    ۳۷۷۰ دادســرا، تــذکــر بــه          
خـودرو     ۵۶۷۲ ماشين و برخورد بـا      

بررسي   ".ناهيِ عفاف و حجاب دارد
اين آمار ابـعـاد نـاکـامـي جـمـهـوري             
اسالمي را بخوبي به نمايش گذاشـتـه   

تـحـمـيـل مـنـاسـک مـذهـبـي               است.   
همواره بخشي از هويت رژيم اسالمي 
بوده است. در روزهاي "ماه رمضـان"      
مزدوران جمهوري اسالمي درمدارس 
وادارات، دانشگاهها، بيمارستانـهـا،   
فرودگاهها، فـروشـگـاه هـاي بـزرگ،            
ورزشگاه هـا، امـاکـن عـمـومـي در               

ها، در خيابان   رستوران ها و  کنسرت
به ايجاد مزاحـمـت بـراي مـردم مـي            
پردازند. کنترل پليسي را شـدت مـي      
بخشند و با تهديد و ارعاب به ايجـاد  

 فضاي سرکوب مشغولند. 
 

با ايجاد هر نوع کنترل پليسي بـا  
هر دستگيري و شـدت بـخـشـيـدن بـه           
تهديد و ارعاب براي ميليونها نفر از   
ساکنين شـهـرهـا ايـن سـوال مـطـرح              
ميشود؛ "آيا جـمـهـوري اسـالمـي در           

حاکميت سرکوب و خفقان و    ۳۵ طي 

 

 ۲ صفحه                   

 ۴ صفحه 

 

خبر مسرت بخش! پيش  
رضا   کاملبسوي آزادي 

 شهابي!  
 

کمپن ما تا آزادي بـهـنـام    
ابراهيم زاده و ده ها کـارگـر     

 زنداني ادامه دارد"
 

خبر پايان اعتصاب کـارگـر   
 انقالبي رضا شهابي 

 
موافقت نمايـنـده دادسـتـان بـا          

 –مرخصي پزشکي رضا شـهـابـي        
پايان اعتصاب غذاي رضا! بيانـيـه    

مــوافــقــت نــمــايــنــده      –٧٥ شــمــاره   
دادستان با مرخصي پزشکي رضـا    

پايـان اعـتـصـاب غـذاي            –شهابي 
امين روز اعـتـصـاب       ٥٠ رضا. در  

غذاي رضا شهابي در روز يکشنبـه  
تــيــر مــاه آقــاي خــدابــخــشــي            ٢٩ 

نــمــايــنــده ي دادســتــان تــهــران بــا            
مراجعه به بيمارستان بر بالين رضا 

حاضر شد و با تـوجـه بـه وخـامـت            
ــملــه                  ــي رضــا از ج وضــع جســم
خونريزي شديد معده، الغـري، بـي       
ــده ي                ــدي حســي و مشــکــالت ع
جسمي در حضور رضا و همـسـرش   
اعالم نمود که با مرخصي پزشکـي  
رضا موافقت مي کـنـد و از رضـا          
نيز درخواست نمود کـه اعـتـصـاب       

  غذاي خودش را متوقف نمايد.
 

نگاه هفته: مجموعه اي از رويدادهاي 
 هفته در شهرهاي کردستان 

 نسرين رمضانعلي-نسان نودينيان  

گفتگوي مسعود بارزاني با 
 خبرنگار بخش انگليسي الجزيره

 
ــا             ــي ب ــتــگــوئــي طــوالن در گــف
خبرنگار الجزيره، مسعـود بـارزانـي      
رئــيــس اقــلــيــم کــردســتــان در بــاره           
استقالل کردستان مي گوئيد" عـراق   
تقسيم شده، و روز بـه روز هـم ايـن            
تقسيمات عميقتـر مـي شـود". در            

اين گفـتـگـوي طـوالنـي خـبـرنـگـار              
الجزيره چندين بـار بـه شـيـوه هـاي              
مختلف از بارزاني در باره استـقـالل   
کردستان و تصميم او در ايـن بـاره           
مي پرسد، که مسعـود بـارزانـي در        
نهايت مـي گـويـد  کـه ايـن مـردم                 
کردستان است که بايد راي بدهند و   
مردم اين حق را دارنـد کـه در يـک              
ــات شــرکــت کــنــنــد و از               انــتــخــاب

کشورهاي دنيا مي خواهد کـه اگـر       
مــوافــق نــيــســتــنــد حــداقــل مــانــع          
نباشند. در بـخـش ديـگـري از ايـن             
گفتگو،  مسعود بارزاني اشاره مـي  
کنـد کـه کـمـيـسـونـي در پـارلـمـان                   
کــردســتــان بــراي چــگــونــگــي طــرح        
رفراندم تشکيل شـده، امـا مـعـلـوم          

 ۳ صفحه   ۲ صفحه  

ــاع از آزادي و               ــت دف ــي ــع جــم
انقالب در اطالعيه اي عنـوان کـرد     
که بايد به کـمـک مـردم کـوچ کـرده              
مريوان بشتـابـيـم. زمـزمـه حـرکـت             
بسوي مريوان از سـنـنـدج گسـتـرده          

ــجــمــع     ۵۸ مــرداد       ۵ شــد. روز        ت

وسيعي از مردم براي راهپيمايـي از    
 .سنندج به مريوان شکل گرفت

هزاران نـفـر از مـردم سـنـنـدج               
درميدان اقبال جمع شدند و حرکتـي  
سازمانيافته بـراي راهـپـيـمـايـي از           

 سنندج به مريوان آغاز شد. 

 برگي از تاريخ
 

 عبدل گلپريان
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 ۱ از صفحه

رضا شهابي با توجه به اظهارات 
نماينده ي دادستان مـبـنـي بـر آغـاز          
روند صـدور مـرخصـي پـزشـکـي از               
ابتداي ساعات اداري پيش رو، که در 
واقع اجرايي شدن خواسـتـه هـاي وي        
مــي بــاشــد اعــالم نــمــود نــظــر بــه               
درخواست اکيـد دوسـتـان، فـعـالـيـن            
کــارگــري، تشــکــل هــا و نــهــادهــاي          
داخلي و خارجـي و نـيـز درخـواسـت            

 ٥٠ همسر و اعضاي خانواده اش در     
 ٧ امين روز اعتـصـاب (از سـاعـت            

) ٩٣ تـيـرمـاه         ٢٩ عصر يـکـشـنـبـه        
دست از اعتصاب غذا بر مـي دارد؛      
اما چنانچه کوچکترين ممانـعـت يـا      
تغييري در روند اجرايي شدن خواسته 
هايش ايجاد گردد مجدداً اعتـصـاب   
غذاي خود را از سر خواهد گـرفـت و       
تن به عمل جراحي نيز نخـواهـد داد.     
در صورت صدور مرخصي پزشکـي،  
رضا شهابي با عمل جراحي که بـايـد   
هر چه سريعتر انجام گيـرد مـوافـقـت       
خواهد نمود. پزشکان معالج با توجه  
به اوضاع جسمي رضا انـجـام عـمـل         
جراحي و نيز مرخصي پزشکـي بـعـد      
از عمـل را بـراي سـالمـتـي رضـا و                 
خروج وي از ايـن بـجـران و وخـامـت            
جســمــي ضــروري اعــالم کــرده انــد.          
ــي                 ــاع از رضــا شــهــاب ــه دف ــت کــمــي

 ١٣٩٣ تيرماه ٢٩ 
 

اعتصاب کارگران سد بنير 
 مريوان 

 
نـفـر      ۴۵۰ بنا به گزارش رسيده،   

از کارگران سد بنـيـر مـريـوان از روز           
ــبـــه       ــنـ ــارشـ ــراي ۲۵/۴/۹۳ چـــهـ بـ

چــنــدمــيــن بــار در ســال جــاري، در            
اعـتــراض بــه وعــده هــاي کــارفــرمــا          
مبني بر پـرداخـت عـيـدي و پـاداش            

و عــدم پــرداخــت حــقــوق            ۹۲ ســال   
 ۹۳ فروردين و ارديبهشـت و خـرداد         

بنـا بـه ايـن         دست به اعتصاب زدند. 
ــدود         ــزارش ح ــفــر از ايــن            ۳۵ گ ن

کارگران، که در قسمت حـمـل ونـقـل         
مشغول به کار مي باشند از مـاه اذر    

حقوق خود را دريافت نکرده انـد     ۹۲ 
و همراه با قسمتهاي مخزن و ديوار و 
تونل در اعتراض به اين وضعيـت در    
اين اعتصاب شرکت کرده اند. کميته  
ي هماهنگي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد             

 تشکل هاي کارگري
 

ادامه تجمع اعتراضي کارگران  
 شرکت کولهايم در سنندج

 
کارگران شرکت کولهـايـم   تير:  ٢٩ 

در سنندج بار ديگر در اعـتـراض بـه        
اخراج بي رويه کارگران در مقابل اين 
شرکت دست به تجمع زدند. کارگـران   
معترض گفتنـد نـهـادهـاي دولـت و            
کارفرماها در اين شرکت قصد دارنـد  

تـن از    ٦٠٠ تا يک ماه آينده بيش از     
کارگران را به بهانه اتـمـام پـروژه سـد         
داريـــان از کـــار اخـــراج کـــنـــنـــد.               
خاطرنشان مي شود روز شنبه هـفـتـه    

تير جمعي از کارگران ايـن  ٢١ گذشته 
تـن  ٥٠ شرکت در اعتراض به اخـراج      

از رانندگان در مـقـابـل ايـن شـرکـت             
 دست به تجمع زده بودند.

 
کارگر شهرداري سنندج  ٢٠٠ 

 اخراج شدند
 

اتـحـاديـه آزاد کـارگــران ايـران :              
ــارگــران روز مــزد                 ٢٠٠  ــر از ک ــف ن

شهرداري سنندج در روزهاي اخير از   
کار خود ، اخراج شدند طـبـق اخـبـار       
رسيده به اتحاديه آزاد کارگـران ايـران     

چـنـد سـال          اين کارگران که هـمـگـي   
سابقه کار دارند ، از طرف شـهـرداري   
اخراج شدند الزم به ذکر است که ايـن  
کارگران در طي اين سالها ، قـرارداد    
روز مزد با شهـرداري داشـتـنـد و در           
صورتي که کارگران ، در ايام تعطيـل  
و يا روزهايي کـه بـه سـر کـار خـود                
حاضر نميشدند از حقوق و مـزايـا و         
بيمه محروم بوده اند اين کارگـران بـه     
مدت سه مـاه مـيـبـاشـد کـه حـقـوق               

و     خـود را دريـافـت نـکـردنـد                هاي
شهرداري سنندج سه ماه از بيمه هاي 
ايــن کــارگــران را نــيــز بــه تــامــيــن                
اجتماعي واريز ننموده است کارگـران  
در روزهاي آينده در اداره کار سننـدج  
طرح شکايت خواهند کـرد اتـحـاديـه       

 آزاد کارگران ايران
 
ــر: ٧  ــي کــارفــرمــاي شــرکــت        ت

تن  ٧ ساختماني "بانتا آبيدر" سنندج   
از کارگران شاغل در ايـن شـرکـت را        

کـارفـرمـاي ايـن شـرکـت            .اخراج کرد
کارگر به بهانه کـم   ٧ ضمن اخراج اين 

کاري، ديگر کارگران ايـن شـرکـت را        
نيز تهديد کرده در صورتي کـه خـوب     
کار نکنند ، آنان را نيز اخراج خواهـد  
کرد. شرکت بانتا در سـه راه شـريـف         
آبــاد ســنــنــدج مشــغــول احــداث                
ساختمانهاي تجاري و مسکوني مي 

کارگر با دستمزدهاي در   ٨٥ باشد که 
ــومــان در آن              ٣٧٥ حــدود     ــزار ت ه

مشغول به کار هستند. الزم بـه ذکـر        
است که مقداري از اين دستمزد نـيـز     
به بهانه هايي نظير حق بيمه و غـيـره     

 .از کارگران کسر مي شود
 

کاهش امنيت شغلي کارگران  
کوره پزخانه به دليل رکود بازار  

 کار
 

رکـود بــازار ســاخــت و ســاز بــه            
هـا هـم سـرايـت            فعاليت کوره پزخـان 

است و سوي ديگر افزايش بهـاي   کرده
قيمت حامـلـهـاي انـرژي بـويـژه گـاز              
باعث شده نيمه فعال شدن کوره هـاي  

 .هاي آجر پزي شده است واحد
نـايــب ريـيــس انـجــمــن صــنــفــي          

هـاي قـرچـک        پـزخـانـه        کارگران کـوره    
ورامين، از کاهش امـنـيـت شـغـلـي           
کارگران کوره پزخانه به دلـيـل رکـود        

چـنـد بـرابـر شـدن           .بازار کار خبر داد
قيمت حامـلـهـاي انـرژي بـويـژه گـاز              
مــوجــب نــيــمــه فــعــال شــدن بــرخــي           
واحدهاي کوره پزخانه شـده اسـت بـا          
ذکر مثالي افزود: اگر قبال يک واحـد     
دو ميليون تومان بهاي گاز مصرفـي  

داد هم اکنون اين رقم  در يک دوره مي
 .ميليون تومان رسـيـده اسـت      ۱۰ به 

افزايش قيمت حـامـلـهـاي انـرژي در            
حالي عملي شده که قيمت آجر هـيـچ     
گونه افزايشي نداشته به همين دلـيـل   
توليد براي توليد کننده آجر به صرفـه  
نيست وتوجيهه اقـتـصـادي نـدارد از         
طرف ديگر کشش خريداران اجـرهـاي   
سنتي به سـمـت اجـرهـاي صـنـعـتـي             

عــالوه بــر    .ســوق پــيــدا کــرده اســت        
ــد     ــدي،         مشــکــالت واح ــي ــول هــاي ت

هـا از       کارگران شاغل در کوره پزخانه
مشکالت مضاعفي همانند نواقـص  

اي، عدم ايمني وبهداشـت   سوابق بيمه
 .ها روبرو هستند در کارگاه

 
 شالق بدليل روزه خواري

 
خـواري بـه پـنـج            درپي اتهام روزه

ضـربـه      ٧٠ جوان در کرمانشاه، حکم 
 .شالق در مورد آنها به اجراء درآمـد 

ايــن حــکــم طــبــق قــانــون مــجــازات          
اسالمي است که تظاهر به هر عـمـل     
حرامي در انظـار عـمـومـي را "جـرم             

هـويـت ايـن       .کـنـد   مشهود" تلقي مي 
باشد اما بنابه  پنج جوان نامعلوم مي

خبر "ايلنا"، حکم مـزبـور عصـر روز          
گــذشــتــه در چــهــار نــقــطــه از شــهــر             

 .بــه اجــرا درآمــده اســت       کــرمــانشــاه
هـاي دولـتـي از           پيـشـتـر خـبـرگـزاري        

ضــربــه    ۸۰ اجـراي دو مــورد حـکــم           
خـواري"   شالق به اتهام "تظاهر به روزه 

در قـانـون      .در شهر شيراز خبر دادنـد 
جـرم،     ١٤٨ جزايي ايران براي حداقل 

  .مجازات شالق مقرر گرديده است
 

 دستگيري، زندان و محکوميت
 

ساکن شـهـر     ساله ٦٦ رحيم رشي 
مهاباد از زمان بازداشتـش در يـکـم        

تنها يکبـار دادگـاهـي       ٩٢ اسفندماه 
شده و سرنوشت او همچنان نامعـلـوم   

 ١٥ وي پس از بـازداشـت،        .باشد مي
روز را در بازداشتگاه اداره اطالعـات  
شهرستان مهاباد سپري کرد و بعدها 
به زندان مرکزي ايـن شـهـر مـنـتـقـل              

 .گرديد
هژير هوشياري به اداره 

اطالعات احضار و مورد بازجويي  
 قرار گرفت.

 
هژيـر يـکـي ديـگـر از اعضـاي                

هژير هـوشـيـاري،     .مکتب قرآن  است
پـنـجـمـيـن عضــو مـکـتـب قـرآن در                  

ي اخير به  سنندج است که در دو هفته
ــورد               اداره اطــالعــات احضــار و م

 .گيرند بازجويي قرار مي
هـاي اجـتـمـاعـي           شـبـکـه   بانه:    

جوان روستاي "سـيـوچ" بـه         ٤ اسامي 
زاده فــرزنــد      اســامــي رامــيــن حســن     

اهللا، رامـيـن رسـتـمـي فـرزنـد                 فـيـض  
پـنـاه فـرزنـد          طاهـا، صـالح عـبـداهللا        

صــالــح و ســامــان شــهــيــدي فــرزنــد           
محمود   را منتشر نموده که از سوي 
افراد مسـلـح بـازداشـت و از مـحـل               

اي در  نگهداري آنان نيز خبر تأييدشده
 .دست نيست

 
"اسـعـد و قـرنـي کـاکلـه              تير:  ٢١ 

گلواني" در روستاي پسوي پيرانشـهـر    
از سوي نيروهاي اداره اطالعات ايـن  
شهر بازداشت و به مکان نامعلومـي  

مــامــوران اداره    .مــنــتــقــل شــده انــد     
اطالعات هنگـام بـازداشـت ايـن دو           
شهروند تعـدادي خـانـه آنـهـا را نـيـز                
تفتيش کرده اند و مـقـداري وسـائـل           
شخصي و اسناد را ضبط و بـا خـود       

  .برده اند
 

 قتلهاي مشکوک
يــکــي از ســاکــنــيــن روســتــاي            
"درياوي" از توابع شهرستان سـقـز بـه        
دليل نامعلومي بـه قـتـل رسـيـده و              
همزمـان دو بـرادر سـاکـن روسـتـاي               
"پيرگل" از توابع اروميـه بـا اسـلـحـه            
ــرم کشــــــتــــــه شــــــدنــــــد                    .گــــ

سـالـه      ٥٥ همچنين  سعيد کَسنزاني 
ساکن روستاي دريـاوي در مـنـطـقـه            
سرشيو سقز در مـنـزل شـخـصـي بـا             

بيست و    .ضربات چاقو به قتل رسيد
ساله و  ٤٨ يکم تيرماه  کمال يوسفي 

سـالـه بـه دلـيـل             ٥٠ حاکم يـوسـفـي      
اختـالفـات مـلـکـي و کشـاورزي بـا                

 .شليک گلوله کشته شدند
 تبعيد و اخراج

 
اســمــاء چشــمــه کــبــودي دبــيــر           
ــه شــهــر             ريــاضــي مــدارس دخــتــران

سال تدريـس بـه      ١٥ کامياران پس از 
مدت سه سال به استان يـزد تـبـعـيـد          

اسما عضو مکتب قرآن بوده،  .گرديد
سال قبل در آزمون دکترا ريـاضـي      ٢ 

محض دانشگاه کُردسـتـان پـذيـرفـتـه         
شــده بــود، امــا چــنــد مــاه پــس از                

 .تحصيل از دانشگاه اخراج شده بـود 
اسماء چشمه کبودي پس از اعتراض 
به اخراج از دانشگـاه، نـه ايـنـکـه بـه             

شـود،     اعتراض وي پاسخي داده نمـي 
بلکه اعتـراضـش مـنـجـر بـه صـدور              
حکم "نفي بـلـد" (تـبـعـيـد)از طـرف                  
هيأت تجديدنظر شعبه يکم رسيدگي 
به تخلفات اداري کـارمـنـدان وزارت        

 .آموزش و پرورش شد

 

تحميق، قادر بوده مردم آزاديخـواه  
و مـبـارز را وادار بـه تـبـعـيـت و                  
اجراي قوانين قرون وسطايـي خـود     
کند؟ پاسخ اين سوأل با تـوجـه بـه        
سطح باالي اعتراضات آشـکـار و       
نــيــمــه پــنــهــان مــردم در ســطــح             
ميليوني، منفـي اسـت. مـردم از           
ايـن نــظــام مــتــنــفــرنــد. مــردم در            
شــهــرهــا مــيــتــوانــنــد و قــادر بــه           
اعــتــراضــات تــوده اي و جــمــعــي          
هستند. مردم ميتوانـنـد صـحـنـه         

ــهــام                ــه ات روزه « هــاي "شــالق" ب
را تبديـل بـه اعـتـراض،         »  خواري

تــظــاهــرات و راه پــيــمــايــي روزه            
خواران کنند. اسالم دين تهـديـد و      
ارعاب است. رهايي و آزادي مـا         
در گرو سرنگوني رژيـم فـاشـيـسـم          
اسالمي است. در شرايط کـنـونـي     
اعتراضات گسترده و بـکـارگـيـري     
اقدامات اعتراضي راديکال امري 

 مهم و قابل توجه است.   
 ٢٠١٤ ژوئيه ٢٣ 

 اسالم دين ارعاب ...
 ۱ از صفحه 

 ۳ صفحه                   
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نيست که آيا ايـن پـروسـه چـه مـدت            
طــول خــواهــد کشــيــد. الزم بــه يــاد             
آوريست با وجود طرح بحث استقـالل  
کردستان از طرف مسعود بارزانـي و    
امروز حمايت بسيـاري از جـريـانـات         
سياسي از استقالل، بسياري بـر ايـن       
باورند که احزاب ناسيـونـالـيـسـتـي و         
حاکم در کردستان عراق، در اين بـاره    
بيشتر مشغول معامله و سـاخـت و         
پاخت هستند تا طرحـي جـدي بـراي        
مراجـعـه بـه آراي مـردم و تصـمـيـم                  
رفراندم براي اسـتـقـالل کـردسـتـان و             
مسعود بارزاني هم در اين مصاحـبـه   
طوالني بارها اشاره مي کند که آنهـا  

 در واقع راهي ديگري نمي بينند.
 

بازگشت جالل طالباني به 
 کردستان

 
جالل طالبـانـي رئـيـس جـمـهـور            
عــراق و رهــبــر اتــحــاديــه مــيــهــنــي           

جـوالي بـعـد        ۱۹ کردستان روز شنبه 
از ماهها دوري از عراق به کردسـتـان   
بازگشـت. طـي اعـالم خـبـري آراس               
جنگي برادر زاده طالباني اعالم کـرد  
که، جالل طالباني به شهر سليمـانـيـه    
رســيــده و بــه زودي اعضــاي دفــتــر             
سياسي اتحاديه ميهني بـا او ديـدار       
خواهند کرد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه            
جالل طالباني از يک سال و هفت ماه 
پيش بدليل بيمـاري بـه آلـمـان سـفـر             
کرده بود و در بـاره بـازگشـتـش هـم              
هنـوز اطـالع دقـيـقـي از وضـعـيـت                 
جسمي او در دست نيست و آگـاهـان     
مي گويند که طا لباني تواناي حـرف  
زدن خود را دست داده و هنوز بشدت 
بيمار است. طبق تقـسـيـم قـدرت در          
عراق رئيس جمهور که عمـال پسـتـي      
تشريفاتي است بـه جـالل طـالـبـانـي             
رسيده بود و هم اکنون هـم بـاز قـرار          
است طبق اين تـقـسـيـمـات قـومـي،            

مذهبي  و قبيله اي در عراق اتحاديه 
مـيــهـنــي کســي را بــعـنــوان رئــيــس            
جمهور عراق مـعـرفـي کـنـد، کـه در             
هفته هاي گذشته، اين انتخاب باعث 
تنش و اخـتـالفـات جـدي در مـيـان               
رهبري اتحاديه ميهني شده و هـنـوز     

 هم ادامه دارد. 
 

پارلمان کردستان هئيت  
انتخابات و رفراندم براي جداي را 

 تصويب مي کند.
 

شوان احمد نوعمان عضو هيئـت  
قانون گذاري در پـارلـمـان کـردسـتـان         
اعالم کرد که هفته آينـده در جـلـسـه         
پارلمان کردستان قرار است چگونگي 
هيئـت انـتـخـابـات و رفـرانـدم بـراي                 
جدائي کردستان تصويب شـود. ايـن        
عضو پارلمان کردستان همچنين مي 
گويد قرارهاي در بـاره انـتـخـابـات و          
رفراندم به هيئت ما رسيده بود و مـا    
هم با ادغام هر دو قـرار و تصـويـب            
آنها، آنرا به اعضـاي پـارلـمـان ارائـه            
داده ايم و قـرار اسـت، پـارلـمـان در                
 جلسه اين هفته آنـرا تصـويـب کـنـد.         

 
 

داعش در شهر موصل دست  
 به پاکسازي مذهبي زد.

 
ــروه                  ــري گ ــي ــدرت گ ــد از ق ــع ب
تروريستي داعش و اعالم خالفتشـان  
در شهر موصل و بخشهاي زيادي از   
عراق، آنها به مسيحيان شهر موصل 
فشار آورده اند که يا بـايـد مسـلـمـان        

هـزار ديـنـار عـراقـي            ۵۵۰ شوند، يا 
سرانه بپردازند و يا شهـر مـوصـل را        
ترک کنند. در اين باره و بعد از اتمـام   
اخطار اين گروه قـلـدر و وحشـي روز          
يکشنبه شهردار شهر موصل به اسـم    
سلمان فارسي طي بيانيه اي خواهـان  
اجراي کامل قانون جـديـد پـاکسـازي       

مذهبيشان شد و گفته مي شـود هـم     
اکنون اکثر مسيحـيـان ايـن شـهـر را            
ترک کرده و روانه اقليم کردستان و يـا    
بخشـهـاي ديـگـر عـراق شـده انـد و                   
حکومت اقليم کردستان در اين بار از 
مراجع بين المللي تقاضـاي کـمـک و        
همکاري در کـمـک بـه ايـن آوارگـان                

 جديد شده. 
 

جنگ قدرت در ميان  
اتحاديه ميهني بر سر تعيين  

رئيس جمهور عراق همچنان  
 ادامه دارد

 
کــوســرت رصــول عــلــي و مــال           
بختيار از اعضاي رهـبـري اتـحـاديـه        
ميهني در دو پـيـام جـداگـانـه اعـالم           
کرده اند کـه، تـنـهـا دفـتـر سـيـاسـي                
اتحاديه ميهني حق تـعـيـيـن رئـيـس         
جمهور را دارد. اين بيانيه ها پـس از    
آن منتشر مي شود که گـويـا نـجـمـه          
دين کريم به عنـوان رئـيـس جـمـهـور           
عراق انتخاب شده و اين دو اعضـاي    
رهـبــري اتــحــاديــه مــيــهــنــي هــم در           
مخالفت با اين انتخاب اعـالم کـرده       
اند که " هر قدمي در مـخـالـفـت بـا             
دفتر سياسي، براي انـتـخـاب رئـيـس        
جمهور برداشته شود، هيچگاه قـبـول   

 نخواهد شد". 
 
 

يکي ديگر از کارگران  
 مهاجر جانش را از دست داد

 
ماه جوالي جـنـازه      ۱۹ روز شنبه 

ساله اهل کردستان ايران   ۲۵ کارگري 
به اسم علي يـار احـمـدي در حـوالـي            
شهر سليمانيه پيدا شد. طبق گـزارش   
خبرگزاري کردپا، اين کارگر در يکـي  
از کارگاهاي ساختـمـانـي در مـحلـه          
قرگه شهر سليمانيه مشغـول بـه کـار        
بــوده. در چــهــار مــاه گــذشــتــه ايــن              
هشتمين کارگر مهاجر ايرانيست کـه  
در مناطق اقليم کردستان جـانـش را       
از دست مي دهد. گرچه اين کارگر به 

طرز مشکوکي جـانـش را از دسـت            
داده و ممکن است خـودکشـي کـرده        
باشد و يا کساني او را به قتل رسانده 
باشند، اما در چند سال گـذشـتـه در        
منطقه اقليم کردسـتـان بـه دلـيـل نـا             
امـنــي مـحــيــط کـار دهــهـا کــارگــر             
مهـاجـر کـه بسـيـاري از آنـهـا اهـل                   
کردستان ايران بوده اند جانشان را از   

 دست داده اند. 
اسالميون در اعتراض به استخـر  
 عمومي دست به اعتراض مي زنند.

 ۲۰ طيق گزارشي روز يکشـنـبـه      
ماه جوالي تعدادي از اسالمـيـون در     
شهر اربيل در اعتراض به بازگشـائـي   
استخري عمومي در شهر سليـمـانـيـه     
که روزهاي سه شنبه خود را به شناي 
خانواده ها اختصاص داده دسـت بـه       
اعتراض زدند و خواهان بـرچـيـدن آن        
شدند، همچنين اين خبر مـي افـزايـد      
معترضين با تعدادي از نـمـايـنـدگـان      

پارلمان کردستان مالقات کرده اند و   
آنــهــا نــيــز قــول پــيــگــيــري خــواســت          
ارتجاعي اسالميون عقب افتاده شده 
اند که بر يکي از پـالکـاردهـاي خـود       
نوشته بودند" استخر عمومي توهيـن   
به مسـلـمـانـان اسـت". الزم بـه يـاد                    
اوريست که سالـهـاسـت در مـنـاطـق           
اقليم کـردسـتـان جـريـانـات مـرتـجـع              
اسالمي تا آنجاي که تـوانسـتـه انـد،         
چه از طريق قوانين ارتجاعي، چـه از    
طريق تهديد، ترور و بي حـرمـتـي بـه       
مـردم بــخــشـي از ســنــت کــثــيــف و              
ارتجاعي خود را بـه مـردم تـحـمـيـل           
کرده اند و احـزاب نـاسـيـونـالـيـسـت               
حـاکـم در قـدرت هـم جـز سـازش و                   
مماشات با آنها هيچ گاه کوچکتريـن  
قدمي را براي دفاع از سکـوالريـزم و     
کوتاه کردن دست مذهب و مذهبيون 

 از زندگي مردم بر نداشته اند.  

  اخبار هفتگي... ۱ از صفحه

 

 

ــويـــلـــي فـــرزنـــد               ــراء گـ اسـ
محمدرحيم که يـکـي از پـرسـنـل            
بيمارستان "تامين اجتماعي" شهر 
کاميـاران بـوده بـه حـکـم هسـتـه                
گزينش منطقه دو هـمـدان از کـار        

اين پـرسـتـار سـاکـن         .اخراج گرديد

کامياران که به مدت سه سـال در      
بيمارستان "تامين اجتماعي" شهر 
کامياران پرسـتـار بـوده بـه دلـيـل             
عضويت در مکتـب قـرآن از کـار          

 .اخراج گرديده است

 ۲ از صفحه 
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مســيــر جــاده خــاکــي ســنــنــدج          
مريوان مملـو از جـمـعـيـت شـد. در                
مسير راه مردم روستاهاي اطراف بـا    
راهپيمايان اعالم همبستگي کـردنـد     
و سيل مواد خوراکي و نـوشـيـدنـي و       
هر گـونـه امـکـانـات ديـگـر تـوسـط                
روستائيان بطرف راهپيمايان سـرازيـر   
ميشد. در شهرهاي ديگر کردسـتـان،    
مهاباد، سقز، بانه، سردشت و بوکـان  
نيز راهپيمايي و برپايي کمپينـهـايـي    
در پشتيباني از مـردم مـريـوان بـراه             

 .افتاد
 

رژيم اسالمي که اين همبستگـي  
سراسري مردم کردسـتـان را مـيـديـد          
بهراس افتاد و ميـکـوشـيـد تـا بـراي           
خنثي کردن آن کـاري صـورت دهـد.        
بطور موقت اقدام به عـقـب نشـيـنـي        
ــراي حــل                   ــتــي را ب ــئ ــد و هــي کــردن
اختالفات و مشکالت موجود روانـه    
مريوان کردند. ابتـدا فـردي از سـران           
سپـاه را بـراي مـذاکـره فـرسـتـادنـد.                 
نمايندگان مردم مـريـوان و در راس           
آنها فواد مصطفي سـلـطـانـي طـرف          
مــذاکــره کــنــنــده بــودنــد. فــرمــانــده           
اعزامي از حضور و وجود پـاسـداران     
محلي در داخـل شـهـر دفـاع کـرد و              
گفت:"در صورت عـدم پـذيـرش ايـن             
خواست، مـردم بـايـد خـود را بـراي                

جنگ آماده کنـنـد". مـذاکـرات يـک            
هفته بطول انجامـيـد. فـواد هـر روز            
نتايج مـذاکـرات را در اردوگـاه  بـه               
اطالع مردم ميرساند. مـذاکـرات بـه       

 .بن بست رسيد
 

در تمام طول وقايع و رويدادهـاي  
کردستان در مريوان، حزب دمکـرات  
کردستان عراق که بـه قـيـاده مـوقـت          
مشهور بود، مستقيما در همراهي با 
رژيم تازه بقدرت رسيده اسـالمـي بـا        
ــکــرد               ــي ــمــکــاري م ــوان ه ــام ت ــم  .ت

راهپيمايان سنندج به مريوان، بعد از 
يک هفته به اردوگاه رسيدند و مـورد      
استقبال گرم مردم کوچ کرده مـريـوان   
قــرار گــرفــتــنــد. شــور وشــوق و                     
همبستگي غير قابـل وصـفـي تـمـام          

 فضاي اردوگاه را در بر گرفته بود.
 

فواد مصطفي سلطاني در جريان 
مذاکرات و براي جلوگيري از وقايعي 
نظير آنچه رژيم اسالمي در سنندج بر 
مردم تحميل کرده بود با نمايـنـدگـان    
دولت توافقاتي را به امضا رساند. از  
جــملــه عــبــور و مــرور بــدون ســالح             
نــيــروهــاي دولــتــي و ســازمــانــهــاي          
ســيــاســي در داخــل شــهــر و آزادي              

 دستگير شدگان در پادگان مريوان. 
 

مرداد مـاه گـردهـمـايـي         ۱۲ روز 
بزرگي در اردوگاه کاني ميران بعنوان 
پايان اين حرکت عظيـم و بـا صـدور          

ماده اي برگـزار شـد.      ۵ قطعنامه اي 
بر بستر وقايع کامياران، کـوچ مـردم     
مريوان و راهپيمايي مـردم سـنـنـدج         
بطرف مريوان، جريان لمپن اسـالمـي   
مفتي زاده هـر روز در مـيـان مـردم             

 .حاشيه اي تر ميشد
 

روز بعد از بازگشت کوچ کـنـنـده      
گان مريـوان بـه داخـل شـهـر، حـزب               
دمکـرات کـردسـتـان عـراق (قـيـاده               
موقت) که با رژيم اسالمي همکاري  
ميکرد. اعـالم کـرد کـه شـهـر بـايـد                 
تحت کنترل آنـهـا اداره شـود. مـردم            
شهر مريوان در اعـتـراض بـه جـريـان          
قياده موقت در همياري و همدسـتـي   
با ارتجاع محلي و رژيم اسالمي، در   
محل دژباني اين شهر متحصن شـده  
و خواهان خـروج پـاسـداران از شـهـر            

 .شدند
 

فرمانده پادگان با متحصنين بـه  
گفتگو نشست و قول داد که به وضـع  
موجود رسيدگي کند. نيروهاي قياده  
مــوقــت بــا هــمــکــاري پــاســداران و            
مزدوران محلي و فئودالهاي منطقه، 

کـيـلـومـتـري         ۵ از روستاي دزلي در     
مريوان بـه سـوي ايـن شـهـر حـرکـت                
کردند. در اين موقع خبـر رسـيـد کـه          
تعـداد زيـادي از مـردم اورامـان در               
روستاي "قوزي قال" در محور روانسر   

کيلومتري پاوه تحصـن   ۱۰ پاوه و در 
کرده اند. تحصـن و اعـتـراض مـردم           
پاوه نيز به حضور پـاسـداران در ايـن          

 .شهر صورت گرفته بود
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برگي از تاريخ
   

 

 


