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 مجموعه اي از اخبار و رويدادهاي هفته در شهرهاي کردستان                     : نگاه هفته 
        نسان نودينيان ـ نسرين رمضانعلي

 

بـانـوان   " ليال آژير مشاور امور     
ليال آژير .  است "استاندار کردستان 

اخيرا و در روزهـايـي کـه جـنـبـش               
برابري زنـان و مـردم سـکـوالر بـه               

مبارزه جهاني با خشونت  استقبال 
مـيـرونـد در هـمـايشـي            عليه زنان  

دولتي با حجاب داعشي جعلـيـات       
اسالمي را کـه سـالـهـاي مـديـدي               
ــان و مــردم در                 ــوســط زن اســت ت
کردستان بعقب رانده شده اسـت را        

 :گفته است
شــونــت عــلــيــه زنــان  در           خ  "  

ســطــح خــانــوادگــي، کــاري و               ٣
و "  اجتماعي قابل طبقه بندي است 

ــگــي، تــعــدد         : " افــزود حــبــس خــان
زوجــات، اجــبــار بــه تــن فــروشــي،          
ــيـــزيـــکـــي، روانـــي،           خشـــونـــت فـ
اقتصادي، کـالمـي و قـتـل انـواع              

 ". هاي خانگي است خشونت
ــت             ــن اســت خشــون ســئــوال اي
خانوادگي ــ فـيـزيـکـي ــ روانـي ـ                   
اقتصادي و کالمـي چـرا در ايـران            
ــمـــيـــت داعشـــي                ــحـــت حـــاکـ تـ

ــاي ــحــت             ه ــران ت اســالمــي در اي
حاکميت جمهوري اسـالمـي وجـود        

خشــونــت فــيــزيــکــي اســيــد      .  دارد؟
پـــاشـــي، خشـــونـــت اقـــتـــصـــادي         
مضــاعــف، تــبــعــيــض و خشــونــت        

در نطام جمهوري اسالمـي     کالمي  
 . نهادينه است

  نماينده خشونت عليه زنان  ليال آژير
 !در کردستان است

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسان نودينيان 

اداره اطـالعـات و      :  بوکان
کوباني را تنهـا  " ها از کمپين      سلفي

 جلوگيري کردند" گذاريم نمي
هـاي     آوري کـمـک       کمپيـن جـمـع     

مردمي براي آوارگـان کـوبـانـي کـه             
ام مـهـرمـاه بـا مـجـوز رسـمـي                   سي

فرمانداري بوکان آغاز بـه فـعـالـيـت          

کرده بود، پس از دو هفته فعالـيـت،          
اداره اطــالعــات بــوکــان از ادامــه            

هاي اين کمپيـن جـلـوگـيـري           فعاليت
همچنين رضا شريفي بوکانـي      .کرد

کوبـانـي را     " يکي از مجريان کمپين   
از سوي شـش نـفـر      "  گذاريم  تنها نمي 

ــفــي مــورد ضــرب و شــتــم و                 ســل

بـه گـفـتـه        .حرمتي قـرار گـرفـت         بي
شاهدان عيني، رضا شريفي بـوکـان      
در ترمينال شهر بوکان مورد حـملـه        
قرار گرفته و از ناحيه سـر زخـمـي و         
مدت يک شب در بيمارستان تـحـت         

 .مراقبت پزشکي قرار گـرفـتـه بـود         

طبق خبر سلفيها در شهر بـوکـان         
براي جلوگيـري از کـمـک رسـانـي بـه                
مردم مقاوم کـوبـانـي از جـمـع آوري               
کمک جلوگيري کـرده انـد و مـردم را              
مورد اذيت و آزار قرار داده اند طـبـق      
همين خبر يکي از مجريـان کـمـپـيـن            

از طـرف    ”  کوباني را تنها نگذاريـم      ” 
سلفيـهـا مـورد ضـرب و شـتـم قـرار                  

 حمايت وزارت اطالعات  
 از سلفيها در کردستان 

 

 

 

 

 

 

 

 طه حسيني

در اطـالعـيـه قـبـلـي  کـمـيـتـه                  
کردستان حزب کمونيست کـارگـري       
بــه بــازداشــت تــعــدادي از شــرکــت          
کنندگان در جريان تظاهـرات دفـاع         

. از مردم کوباني اشاره کرده بـوديـم         

بنا به خبرهاي رسـيـده بـه کـمـيـتـه                
 نـفـري کـه در          ١٧ کردستان حزب،    

جريان تـجـمـع و تـظـاهـرات مـردم                
ســنــنــدج و در حــمــايــت از مــردم             
کوباني دستگير شده بودند همـگـي       

اسـامـي   .  با قرار وثيقـه آزاد شـدنـد         
خـالـد   :  آزاد شده گـان عـبـارتـنـد از           

سهراب جاللي، پشتـيـوان     ،  حسيني
حسيني، جهانبخش وکيلي، اجـالل      

 دستگير شدگان روز جهاني دفاع از مردم کوباني 
 در سنندج آزاد شدند

بيست و پنجم نـوامـبـر روز جـهـانـي رفـع                  
 بـه    ۱۹۸۱ ايـن روز      .  خشونت عليه زنان اسـت    

) خواهران مـيـرابـال     ( ياد سه زن قهرمان آزادي      
 تـوسـط     ۱۹۶۱ در کشور دومنيـکـن، کـه در            

ديکتاتور وقت وحشيانه به قتل رسيده بـودنـد،       
بعنوان روزي بين الـمـلـلـي بـراي اعـتـراض بـه                  

در . خشونت عليه زنان گرامي داشته شده است 
 ۴ (  نـوامـبـر        ۲۵  سازمان مـلـل       ۱۹۹۹  سال  

 روز جهاني رفع خشونت عليه زنان رابه روز اعتراض جهاني 
 ! به اسيد پاشي و جنايات اسالم عليه زنان تبديل کنيم
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 ۲  صفحه 

 ۲  صفحه 

 ۴  صفحه  ۳  صفحه 

نماينده ولي فقيه حجت االسالم 
سيد مـحـمـد حسـيـنـي شـاهـرودي              
شامگاه دوشنبه در جـلـسـه شـوراي        
فرهنگ عمومي استـان کـردسـتـان         

هرچه فاصله بيـن  “ :  در سنندج گفت  
افراد با دين در جامعه افزايش پيـدا   
کند ناهنجاري هاي اجـتـمـاعـي از           
جمله طالق نيز گسترش يافته و بـه        

 وي   .” معضلي تـبـديـل مـي شـود           
فاصله گـرفـتـن از ديـن و مسـايـل                
اقتـصـادي را اصـلـي تـريـن دلـيـل                 
افزايش طالق در جامعه دانسـت و         

مابقي داليل بهانه اي بيـش     “ :  گفت
نيست و دوري از دين باعث از هـم           
پاشيدگي کانون خـانـواده هـا شـده             

 ”.است

  ! مردم از دين فاصله گرفته اند

 

 

 

 

 

 

 
 ۲  صفحه  عبدل گلپريان 



 

754شماره 2*��ا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ۱  از صفحه  ۱ از صفحه 

 ۱ از صفحه  ۱  ازصفحه 

اين نظام بـا سـرکـوب زنـان و              
مـقـابلـه بـا هـرنـوع آزاديـخـواهــي               
جنبش زنان، با دسـتـگـيـري هـاي            
گسترده فعاليـن زن، بـا تـحـمـيـل              
جحاب اجباري و روان کردن خـيـل       
مزدوران بسـيـج و حـزب اهللا، بـا               
اســــيــــدپــــاش هــــا و فــــتــــواي              
ــســت از              ــي ــاش ــاي ف ــوره ــاس ــن داي

ــرهــاي      ــب ــجــاعــي       مــن ــرا ارت ــت اول
توانسته نظام فاشيستي و اسالمي 

راه حل ليال آژير  .  اش را حفظ کند   
: " عليه خشونت به اين شرح اسـت      

براي رفع اين مشکـل در جـامـعـه            
ايران نبايد به دنبـال راهـکـارهـاي          
جهاني باشـيـم بـلـکـه بـايـد طـبـق                 
باورهاي قومـي و مـذهـبـي خـود              

 ".راهکار مناسب پيدا کنيم
زنان و مردم سکوالر بيش از        

سي سال است راه حل هاي مذهبي 
مـردسـاالري و نـامـوس         ( و قومي  

راه .  را تـجـربـه کـرده انـد           ) پرستي

حل هاي ليال آژير ادامه خشونت و 
ايــنــهــا بــه   .  نــابــرابــري زنــان اســت    

جنبش مبارزه عليه خشونت زنـان       
ايــنــهــا خــود    .  بــي ربــط هســتــنــد     

مــوضــوع اعــمــال خشــونــت و بــه           
انــقــيــاد کشــانــدن زنــان در نــظــام           

. فاشيسم اسالمي در ايران هستند 
ليال آژير نماينده خشـونـت عـلـيـه            

مدافعين   .  زنان درکردستان است  
واقعي و حـقـوقـي مـبـارزه عـلـيـه                
خشونت در شـهـرهـاي کـردسـتـان             
صدها زن مبارز و انقالبي هستند      
که با پرچم رهايـي از سـتـم کشـي            
زنان و مبارزه عـلـيـه خشـونـت بـا              
جان و دل و با فداکاري و بـا دادن            
ــدان و                 ــه هــاي فشــار و زن ــن هــزي
دستگيري از حقوق برابري زنـان و       
عــلــيــه خشــونــت مــبــارزه کــرده و          
فضاي سياسي شهرها را راديـکـال      

 .و انساني کرده اند
***    

 ... نماينده خشونت ليال آژير

در عــيــن حــال اداره        . گــرفــتــه اســت  
اطالعات دو تن از دست اندر کـاران         
اين کمپين را به اطالعات احضـار و         

اين در .مورد بازخواست قرار داده اند
حالي است که ايـن کـمـپـيـن مـجـوز               
قانوني از طرف فـرمـانـداري بـرايـش           

 . صادر شده است
مسئولين اطالعات به فـعـالـيـن        

فرمانـداري بـي     ”اين کمپين گفته اند  
خود کرده است که مجوز صادر کرده       
است چون تجمعات و راهپيمايهـا بـا      

و همـيـن   “  مجوز ما بر گزار ميشوند    
باعث شده است که ادامه کـاري ايـن          
کـمــپـيــن از طــرف اطــالعـات رژيــم            

  .متوقف شود
ســلــفــيــهــا در کــردســتــان ايــران         
هميشه مورد پشتيباني حکـومـت و        
بخصوص وزارت اطالعات بوده انـد       
جمهوري اسالمي از وجود اين طيف       
بغايت مرتجع و منفور از دستگيـري      
انقالبيون گرفته تا شـرکـت دادنشـان          
در گشت و کشتـار مـردم کـردسـتـان           
استفاده کرده است حقيقت اين اسـت        
که سلفيها بدون کـمـک و هـمـکـاري              
سپاه و اطـالعـات رژيـم نـخـواهـنـد                

 .توانست جايي آفتابي شوند
مردم کردستان نقش منفـور ايـن      
دار و دسته را در دوره هاي تـاريـخـي           
متفاوت ديده اند و اجازه نـخـواهـنـد           

داد که به همين ساده گي ابراز وجـود       
سلفيها و سپاه و اطـالعـات و        .  کنند

همه دم و دستگاهـاي رژيـم پشـت و            
اگـر نـيـروهـاي       .روي يک سکه هستند 

جمهوري اسالمي با زور و اعـدام و            
زنــدان دارنــد بــر مــردم حــکــمــرانــي           
ميکـنـنـد امـا بـا وجـود هـمـه ايـن                    
زورگويها مردم روزانه در مـقـابـلـش           
ايستادگي، اعتراض و مـبـارزه خـود         

در چنين شرايـطـي     .  را پيش مي برند   
نبايـد گـذاشـت در کـنـار مـزدوران،               
نيروهاي سلفيها جرئـت ابـراز وجـود          

 .داشته باشند
اگر اينها در کنار و با پشتيباني        
اطالعات و نيروهاي حـکـومـتـي بـه           
جوانان و مبارزين حـملـه مـيـکـنـنـد             
مردم بخصوص جوانان بايد در سطح      
ــاهــنــگ و                 ــم ــعــي خــود را ه وســي
سازمانيافته کرده  و به مقابله با اين        

  .طيف مرتجع بپردازند
بايد از ابراز وجودشان جلوگيـري       
کرد و در همه جا مورد  تنـفـر مـردم             

بـايـد ايـن طـيـف را در              .  قرار گيرنـد  
مجامع و امـاکـن عـمـومـي تـرد و                 

نبايد گـذاسـت در هـيـچ         .  منفرد کرد 
کجا و هيچ نمايش مسخره اي ابـراز          

بايد به اينها حالي کـرد       . وجود کنند 
که در ميان مردم هيچ جا و مکـانـي          

 .*ندارند و منفور هستند

 ... حمايت وزارت اطالعات        

قوامي، شهال نـادر، اکـبـر گـالبـي،            
يدي صمدي، شهرام بخشنده، اقـبـال       
شــبــانــي، اشــکــان پــريــوش، واحــد          
قـانــونــي، نــعــمــت نــعــمــتــي، عــادل         
کــريــمــي، بــهــنــام رضــايــي، عــمــر           

 .شعباني و مسعود زماني
کـــمـــيـــتـــه کـــردســـتـــان حـــزب       
کــمــونــيــســت کــارگــري آزادي ايــن          

عزيزان را به خانواده هايشان و مردم 
 . مبارز شهرسنندج تبريک مي گويد

حکومـت اسـالمـي حـق نـدارد            
اعتراضات مردم را بعناوين و بهانـه   
هاي مـخـتـلـف سـرکـوب و تـجـمـع                 
کنندگان را مورد ضـرب و شـتـم و              

آزادي بي قيد و   .  بازداشت قرار دهد  
شرط عقيـده، بـيـان، اجـتـمـاعـات،             

مطبوعات، تظاهرات، اعـتـصـاب،       
تحزب و تشکل حق انـکـار نـاپـذيـر             

 . همه شهروندان است
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

  ٩٣  آبان ٢٢ 
 ٢٠١٤  نوامبر ١٣ 

 ... دستگير شدگان روز جهاني          

روز جـهـانـي رفـع         " را بعـنـوان      )  آذر
همگام .  پذيرفت" خشونت عليه زنان 

با ورود هرچه بيشتر زنـان بـه بـازار             
کار و در سالـهـاي اخـيـر هـمـراه بـا                 
شکل گيري جنبشي نوين و پرقدرت  
براي رهايي زن در جهان، مـبـارزه و          
اعتراض عـلـيـه خشـونـت بـر زنـان                
گسترش يافته و روز جهاني آن بيش       
از پيش مـورد تـوجـه قـرار گـرفـتـه                 

بي شک در جوامع اسـالم زده        .  است
نظير جمهـوري اسـالمـي ايـران کـه              
خشونت سيستماتيک و همه جـانـبـه        
عليه زنان، از حجاب و قوانين ضـد         

و تــجــاوز و      زن گــرفــتــه تــا اعــدام         
اسيدپاشي و غيره، يک رکن سيستـم    
ســيــاســي و ســتــون حــکــومــت را             
تشکيل ميدهد، روز جـهـانـي رفـع            
خشونت عليه زنـان فـرصـتـي بـراي             
گسترش مبارزه علـيـه زن سـتـيـزي            

 . عيان حکومت فراهم کرده است
امسال بي ترديد وحشيانه تريـن      
و آشکارترين نمونه هاي خشونت بـر       
عليه زنان توسط داعشيان در عراق       

بــه .  و ايــران صــورت گــرفــتــه اسـت         
بردگي بردن زنان در عراق و فروختن      
آنها در بازار و اسيدپاشي بر صورت  
زنان در ايران شـرم آورتـريـن نـمـونـه               
هــاي رفــتــارهــاي زن ســتــيــزانــه و             
تبعيض آميزي است که کـل اسـالم          

جا دارد   .  سياسي بر آن استوار است    
 نـوامـبـر امسـال را بـه روز                ۲۵ که  

جهانـي اعـتـراض عـلـيـه خشـونـت               
اسالم سياسي عليه زنان بطور کـلـي        
و عليه جنايتهاي داعش در عراق و      
سوريه و اسيدپاشي در ايران تبـديـل        

  . کنيم
حزب کمونيست کـارگـري هـمـه         
زنان و مردان مبارز و آزاديخـواه در         

ــا را                    ــورهـ ــر کشـ ــگـ ــران و ديـ ايـ
( نوامبر ۲۵ فراميخواند که در روز  

بـه هـر شـکـل و شـيـوه کـه                  )   آذر۴ 
ميتوانند عليه جنايات داعشيـان و     
اسالميون بر عليه زنـان بـه مـيـدان             

بويژه تا آنـجـا کـه بـه ايـران              .  بيايند
برميگردد بايد اسـيـدپـاشـي عـلـيـه             
زنان در اصفهان کـه دسـت کـثـيـف             
اسالم سياسي و حـکـومـت اش در            
پس آن پيداست را مـحـکـوم کـرد و             
روز جهاني رفع خشونت بـر زنـان را           
به فرصتي براي نمايش همبسـتـگـي     
جهاني با جنبش رهايي زن در ايـران    
و حـمـايـت از مـبـارزه مـردم بــراي                 
رهايي از شـر حـکـومـت اسـالمـي              

 . تبديل کرد
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۱۳۹۳ آبان  ۲۷ 
 ۲۰۱۴  نوامبر ۱۸ 

 ... روز جهاني رفع خشونت عليه زنان          

 روز جهاني رفع خشونت عليه زنان را به روز اعتراض جهاني           
 !به اسيد پاشي و جنايات اسالم عليه زنان تبديل کنيم   

بايد به اين نماينده ولـي فـقـيـه            
فهماند که در شـهـرهـاي کـردسـتـان            
تاريخا دين مـورد تـمـسـخـر مـردم             

آنچه که مردم اکنـون در       .  بوده است 
واکنش به بساط دين و مـذهـب از            
خود نشان مي دهـنـد هـمـانـا عـدم             
همخواني آرزوهاي  خود با بـخـتـک          

 سال اسـت بـا      ٣٥ اسالمي است که    
زور، زندان، اعدام و برقراري قوانيـن   
ارتجاعي خواسته است آنـهـا را بـه            
مردم تـحـمـيـل کـنـد و مـردم نـيـز                   
سالهاست بـا مـبـارزات خـود مـي             

 .کوشند آنرا عقب بزنند
اظهارات نماينده ولي فقـيـه در        
کردستان اولين اعتراف از اين نـوع        

طـي حـاکـمـيـت اسـالمـي،             .  نيست
امامان جمعه، آيت اهللا هاي ريـز و          
درشت و جناب ولي فقيه نيز بـارهـا        

از فاصله گرفتن مردم از دين داد و         
با و بـدون      .  فغان بسيار سر داده اند    

طالق، با و بدون معضالت عديده و  
کمر شکن اقتصـادي، مـردم بـويـژه           
نسل جوانـي کـه طـول عـمـرش بـه                 
اندازه عـمـر رژيـم اسـالمـي اسـت،              
ــن                ــي ــوان بشــدت از مــذهــب، از ق
ــداع              ارتــجــاعــي اســالمــي و از اب

 . کنندگانش متنفر و بيزارند
جامعه ايران از جمله شـهـرهـاي        
کردستان هيچگاه براي مذهـب تـره        

مـــدرنـــيـــزم، .  خــورد نـــکـــرده انـــد       
سکوالريسم و همسويي با فرهنـگ       
مدرن و پيشرو، آن سطح از توقعات       
و انتظاراتي است که مـردم و نسـل           
جوان بعنوان الگو از خود نشان مي      
دهند و خود را با آن تـعـريـف مـي               

اعمال فـالکـت اقـتـصـادي و          .  کنند

تحميل فرامين و قوانين ارتجـاعـي        
مذهبي  در بيش از اين سه دهـه و             
در بوق و کرنا کردن ديـن، تـنـفـر و               
بيزاري مردم را بحدي رسانيده است      
که کاربدستان حکومت شب و روز         
بر منبرهـايشـان دارنـد از فـاصـلـه              

ايـن  .  گرفتن مردم از دين مي نالنـد      
اعترافات قبل از هـر چـيـز گـويـاي             
بصدا درآمـدن نـاقـوص نـيـسـت و               
نابودي دين، برچيدن بساط تحميـق       
ــراس و وحشـــت                 ــه و هـ ــعـ جـــامـ
کاربدستان حـکـومـتـي از ضـديـت            

مـردم تـنـهـا بـه          .  مردم با دين است  
فــاصــلــه گــرفــتــن از ديــن بســنــده             
نخواهند کرد بلکه در صدد هستند       
اين تعفن اسالمي را يـکـبـار بـراي            

.       هميشه از صحنه جامعه پاک کنند  
 ٢٠١٤   نوامبر ١٨ 

 ...اعترافات نماينده ولي فقيه          

 ۱ از صفحه 
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شود، اين شـش نـفـر، رضـا             گفته مي 
شريفي بوکانـي را مـرتـد و مـلـعـون                

  .اند ناميده
 

 نفر  ٥ ! نا امني اماکن مسکوني
 جان خود را از دست دادند     

ساختمان سه طـبـقـه در      :  آبان٢٥ 
تخـريـب   "  جوب کبود سفلي  " روستاي  

 نفر جان خود را از دسـت    ٥ و براثر آن    
در نخستين دقايق اين حادثـه       .دادند

 نفر که جان خود را از دسـت داده              ٣ 
بودند از زير آوار بيرون کشيده شـدنـد         
و بــعــد از دو ســاعــت تــجــســس از              
چگونگي حادثه دو تن ديگر از جـان         
باختگان را نـيـز از زيـر آوار بـيـرون                 
کشيده و به بيمارسـتـان انـتـقـال داده             

 .شدند
 

 انفجار مين
 نفر در زمين هاي  کشـاورزي          ۲ 

هـنـگـام شـخـم        "   بان  گندم" ي    محدوده
زني بر اثر انفجار مين زخـمـي و بـه              
بيمارستان شهر اسالم آبـاد مـنـتـقـل            

 تـا اواخـر هـفـتـه            ٩٠ از سـال    .  شدند
 انفجار مـيـن و مـواد          ١٣٢ گذشته،  

منفجره باقي مانده از دوران جـنـگ          
 سالـه در اراضـي آلـوده بـه مـيـن                  ٨ 

شهرستان قصرشيرين روي داده اسـت      
 نـفــر    ١٢٢ کـه بــر اثـر ايـن حـوادث               

 . نفر نيز کشته شده اند١٣ مجروح و 

 نفر در ١٢٦ سال گذشته نيز ١٠ طي   
قصرشيرين بـر اثـر انـفـجـار مـيـن و                 

 ٨ ي جـنـگ          هاي عمـل نـکـرده       گلوله
 .اند ساله جان خود را از دست داده

 
 خودکشي

  بـابـک قـربـانـي        : زندان کرمانشاه 
هـاسـت     قهرمان کشتي فرنگي که ماه    

بـرد     به جرم قتل در زندان به سـر مـي           
کـنـد و بـه           اقدام به خوردن قرص مـي   

وي پـس     .دهـد   زندگي خود پايان مي   
از شنيدن حکم قصاص خود اقدام بـه        

 .خودکُشي کرده است
 

 ٢٧ سميه ملکي دانشجـوي     : سقز
آويـز کـردن بـا           ساله  از طـريـق حـلـق          

 .طناب به زندگي خود پايان داد

 
 زندان

 ٧٥ عمر امامي  سـال      :  جوانرود
در سن هيجده سـالـگـي بـازداشـت و             
سپس به حبس ابد محکـوم گـرديـده،       

 سـال زنـدان  بـا            ١٨ سرانجام پس از   
 ميليون توماني به ٢٥٠ توديع وثيقه   

مدت يک هفـتـه بـه مـرخصـي آمـده               
 .است

 
مـحـکـومـيـت سـه         :  کرمانشـاه 
لو اهل  حسن خدابنده. زنداني سياسي

صـحـنـه و کـيـانـوش رسـتـمـي اهــل                  
 سـال زنـدان       ١٥ کرمانشاه هر يک به      

نعمـت فـتـحـي بـه           .محکوم شده اند  
  . سال زندان محکوم شده است۱۰ 

 
بخشش و تجات جان زنداني      

 محکوم به اعدام    
 سـال از قـتـل        ١٧ پس از گذشت    

به اعـدام  "  م. الف" يک زنداني محکوم    
 مـقـتـول بـه            در ايالم اکنون خـانـواده     

بــخــشــش ايــن  زنــدانــي مــبــادرت             
تـنـي   "  اين زنداني با تالش    .ورزيدند

از "  چند از معـتـمـديـن اسـتـان ايـالم             
 .دار رهايي يافته است چوبه

 
 زندان ميناب

محمدحسين رضايي که سه سال     
بـرد بـه        است در بازداشـت بسـر مـي         

دليل ضرب و شـتـم شـديـد کـتـفـش                 
شکسته نياز به عمل جـراحـي دارد،           
امـا مســئـوالن زنـدان بـا مـعــالـجــه               

 .کـنـنـد      پزشکي وي مـخـالـفـت مـي         

محـمـد حسـيـن رضـايـي در زمـان                " 
بازجويي در بـازداشـتـگـاه حـفـاظـت             
اطالعات سـپـاه سـنـنـدج بـه دلـيـل                 
آويزان شدن بـلـنـد مـدت و ضـرب و                
شتم شديد، کتفش شکـسـتـه و نـيـاز             

 ."فوري به عمل جراحي دارد

 
 کارگران

بهنام ابراهيم زاده هـمـچـنـان از            
سوي دستگـاه قضـايـي از مـالقـات             

 !حضوري با خانواده اش محروم است
نيما ابراهيم زاده فـرزنـد زنـدانـي          
ســيــاســي بــهــنــام ابــراهــيــم زاده در            

شـنـبـه    !  بيمارستان محك بستري شـد  

 آبان ماه، نيما براي چندمين بـار      ١٧ 
و در ادامه روند شيمي درماني خـود        
در بيمارستان بستري شد، طبق گفته      
پزشكان اين مركز، نيما هـر بـيـسـت            
روز يكبار به مدت هفت روز بايد بـه          
بيمارستـان مـنـتـقـل شـود و تـحـت                 
شيمي درماني و مـراقـبـت پـزشـكـي            
قرار گيرد، بعد از حوادث پنج شـنـبـه     

 اوين و انتـقـال بـهـنـام        ٣٥٠ سياه بند  
ابراهيم زاده به سلول انفرادي و پرونده       
سازي براي ايشان به اتهام ارتباط بـا         
احمدشهيد و فـعـالـيـت تـبـلـيـغـي از                
داخل زندان و در نتـيـجـه آن تـبـعـيـد                
ناعادالنه وي به زندان رجايـي شـهـر،          
شرايط براي خانواده ايشان به مراتـب      
بدتر از قبـل شـد، چـراكـه هـمـسـر و                  
فرزند بيمار اين زنداني به دليل دوري    
راه و هزينه هاي رفت و آمد، تاكـنـون     
موفق به مالقات با بهنام نشده اند و    
اين مشكل رنـج آنـهـا را مضـاعـف              

همه اينها در حـالـيـسـت          .كرده است 
كه نبود سرپرست خـانـواده در كـنـار            

-همسر و فرزند و تـنـگـنـاي مـالـي               
اقتصادي در برابر هزينه هاي سرسـام       
آور درمان نيما و مـخـارج روزانـه و              
اجاره خانه، فشارهاي طاقت فرسايي     

 .را براي اين خانواده به بار آورده است

اين زنداني همچنان از سوي دستگـاه       
قضــايــي از مــالقــات حضــوري بــا            

بـهـنـام     .خانـواده اش مـحـروم اسـت          
زاده فعال کارگري که از سـوي         ابراهيم

دادگاه انقالب بـه اتـهـام اجـتـمـاع و                
 سـال حـبـس تـعـزيـري             ۵ تبـانـي بـه        

محکوم شده است و در حـال سـپـري           
کـردن دوران حــبــس خــود در زنــدان            

 .رجايي شهر مي باشد
 

بهنام ابراهيم زاده نياز به مداواي   
 !!!عاجل دارد  

زنداني کارگري بـهـنـام ابـراهـيـم            
زاده عضو شوراي نمايندگان کـمـيـتـه       
پيگيري که به اتهام حق ثبت تشـکـل         
و اعــتــصــاب و ديــگــر مــطــالــبــات           

 سـا ل حـبـس        ۵ قانوني به   مشروع و 
محکوم و در حال گذراندن پنـجـمـيـن          
سال حبس خـود مـي بـاشـد وي در                 

 اويـن    ۳۵۰ يورش ددمنشانه به بنـد       
بــه شــدت مــورد ضــرب و شــتــم و                

آسـيـب   "  شکنجه قرار گرفته و شـديـدا    
 روز به علـت  ۱۰۰ ديده است و حدود     

مقاومت جانانه در برابر جنايت هـاي    
 در سـلـول       ۲۰۹ اداره اطالعـات در       

به زنـدان  "  انفرادي به سر برده و نهايتا     
جهنمي رجايي شهر تبعيد شـد و در          
اينجا نيز به علت عدم انتقال به بـنـد           

 روزاعـتـصـاب غـذاي        ۲۵ سياسي با   
 روز آن خشک بود مسئولـيـن را     ۴ که  

وادار به عقب نشيني و انتقال به بـنـد      
وي     سياسي محکوميـن کـرد ،        ۱۲ 

در چند سال اخير نوبت جراحـي دارد         
کــه عــلــيــرغــم اصــرار خــانــواده اش           
همچنان با ممانعت مسئولين روبـرو       

وسالمتي او بشـدت در خـطـر          .  است
کـمـيـتـه حـمـايـت از شـاهـرخ                 .است

 ۱۹/۸/۱۳۹۳ -زماني
 

آزادي پشتيبان حسيني از  
 دستگير شدگان روز حمايت      

 از کوباني  

ــه                 ــده س ــي ــزارش رس ــه گ ــا ب ــن ب
 پشتيبان حسيـنـي   ۲۰/۸/۹۳ شنبه

فرزند خالد حسيـنـي فـعـال کـارگـري            
دربند و عضو کميته همـاهـنـگـي بـا            

 ميليون توماني و بعد ۱۰ قرار وثيقه   
 روز بازداشت از زندان مرکـزي      ۱۰ از  

جمـع کـثـيـري از         .  سنندج آزاد گرديد 
ــارگــري و                 ــن ک ــي ــال ــع ــران و ف کــارگ
اجتماعي ايشـان را اسـتـقـبـال و تـا                

 . منزل همراهي کردند
الزم به ذکر است کـه پشـتـيـبـان             
حسيني يک روز بعـد از دسـتـگـيـري             
پـدرش در روز جـهـانـي حـمـايـت از                  
کوباني به اداره حـفـاظـت اطـالعـات           
نيروي انتظامي سنندج براي پيگيري     
وضعيت پدرش مراجعه کرده بود کـه        
از طرف نيروهاي امنيتي بازداشت و      
ســپــس بــه زنــدان مــرکــزي ســنــنــدج          
منتقل و بعد از آن بـه هـمـراه خـالـد                 

صمدي بـه اداره کـل       ... حسيني و يدا 
حفاظت اطالعـات سـنـنـدج انـتـقـال             

کميته هماهنگي براي کـمـک      .گرديد
به ايجاد تشکـلـهـاي کـارگـري آزادي            
ايشان را بـه خـانـواده و دوسـتـان و                  
تمامي کارگران تبريک مـي گـويـد و           
خواهان آزادي فوري و بـدون قـيـد و              
شــرط اقــاي خــالــد حســيــنــي و                   

صمدي و ديگر کارگران زندانـي  ... يدا
 .و فعالين سياسي دربند مي بـاشـد        

کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد      
 تشکل هاي کارگري

  
 آزادي خالد حسيني و   

 يداهللا صمدي    

عصر پنجشنبه خالد حسيـنـي و        
يـداهللا صــمـدي از اعضـاي کــمـيـتــه              
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشکلهاي کارگري که در ارتـبـاط بـا          
تجمع مردم سـنـنـدج بـه مـنـاسـبـت                
روزحمايت ازمردم کوباني دسـتـگـيـر        

شــده بــودنــد بــه قــيــد وثــيــقــه آزاد                
پشتـيـبـان    ( فرزند خالد حسيني  . شدند

نيز که هنگام مـراجـعـه بـه          )  حسيني
حفاظت اطالعات شهر سنندج جهت     
پي گيري وضعيت پدرش دستگيـر و        
به زندان سنندج منتقل شـده بـود در           

 .روز چهارشنبه آزاد گرديد
در حال حاضر غـالـب حسـيـنـي            
،افشين نديمي،يوسـف آبـخـرابـات و          
واحده سيده، ديگر اعضـاي کـمـيـتـه            
هماهنگي همچنان درزنـدان بـه سـر           

کميتـه هـمـاهـنـگـي بـراي             .مي برند 
کمک به ايجاد تشکلهـاي کـارگـري ،          
ضــــمــــن تــــبــــريــــک آزادي ايــــن              
عزيزان،خواهان آزادي ديگر اعضـاي      
اين کميته و همه کارگران و فـعـالـيـن           

 .کارگري مي باشد
کميته هماهنگي براي کـمـک بـه          

-ايـــجـــاد تشـــکـــلـــهـــاي کـــارگـــري       
 ٢٢/٠٨/٩٣ 

 
تبريک به مناسبت آزادي يداهللا    

   صمدي و سيد خالد حسيني   

هاي کـارگـري ،      کارگران ، تشکل  
همانـگـونـه    !  هاي شريف و آزاده     انسان

 کـمـيـتـه       ۲۱ که در اطالعيه شـمـاره        
دفاع از فعالين کارگري مهاباد اشاره   

اول ( کرده بوديم در روز دهم آبان ماه        
 حـمـايـت از           روز جـهـانـي     )  نوامبـر    

کوباني يداهللا صمدي فعـال کـارگـري         
ديـگـر در شـهـر            به همـراه چـنـد تـن         

و به زندان سـنـنـدج        سنندج بازداشت 
 ۲۲ امروز پنج شـنـبـه       .منتقل شدند 

ــان     ــاعــت        ۱۳۹۳ آب ــداهللا    ۱۶  س  ي
صمدي به همراه سيد خالد حسـيـنـي          
با قيد وثـيـقـه آزاد شـدنـد ، وثـيـقـه                    
تعيين شده براي يداهللا صمدي عضـو        
هيئت اجرايي کميته دفاع از فعالـيـن    
کارگري مهاباد و دبير انجمن صنفي      

هــاي ســنــنــدج و          کــارگــران خــبــازي   
 ميليون تومان بـود      ۲۰ مبلغ     حومه

کــه امــروز بــا گــذاشــتــن ســنــد آزاد             
  .گرديد

مــا اعضــاي کــمــيــتــه دفــاع از           
فعالين کارگري مهاباد ضمن تبـريـک    
به خانواده يداهللا صمدي و سيد خالـد        
حسيني و همينطور کـارگـران خـبـاز           
سنندج و حومه خواستار آزادي بـدون       

 کارگران زنداني و      قيد و شرط تمامي   
کـمـيـتـه      . زندانيان سياسي هسـتـيـم      

 .*دفاع از فعالين کارگري مهاباد

 ۱ از صفحه 
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دادگاهي در شهر سليمانيه   
نشست علني انجمن شهر را تا   

 ! انتخاب شهردار ممنوع اعالم کرد   
 نوامبر دادگاهي در شهر ۱۳ روز  

سليمانيه نشست هاي علني انـجـمـن        
شهر را ممنوع کرد و خواهان تعيـيـن         

الزم به .  روز شد۱۵ شهردار در مدت  
ذکر است که هـم اکـنـون نـزديـک بـه                 
هفت ماه از انتخابات شـهـرداريـهـاي         
اقليم کردستان مي گـذرد و بـخـاطـر            
اختالفات، احزاب حـاکـم هـنـوز هـم             
نتوانسته اند شهردار شهر سليـمـانـيـه         

دراين شهر دو حزب . را انتخاب کنند
رقيب اتحـاديـه مـيـهـنـي و جـنـبـش                 
گوران هر يک خواهان پسـت شـهـردار          
هستند و برگزاري دهها جلسه انجمن      
شهر و مالقات هئيتهاي طرفيـن هـم         
نتوانسته خاتمـه بـه ايـن تـخـاصـم و                
جنگ قدرتشان بدهد و پـيـش بـيـنـي            

 روزه   ۱۵ مي شود که بعد از مهـلـت          
اگر توافقي حاصل نشود ايـن دادگـاه         

 .انجمن شهر را منحل اعالم کند
 

اظهارات يکي از نمايندگان     
 پارلمان اقليم کردستان    

 !به دزدي و چپاول 
عـلـي مـحــمـد صـالــح يــکـي از               
نمايندگان پارلمان اقليم کردستـان از        

 نوامـبـر، ضـمـن       ۱۳ حزب گوران روز  
اعـتـراض بـه مـطـلـبـي کـه کـس يـا                     
کساني که به امضاي او منتشر کـرده   

من مـي دانـم کـه          "  اند اظهار داشته  
اين نوشته نگراني کسانـي اسـت کـه            
من از پرونده آنهـا اطـالع دارم و يـا                
روي روشن شدن پرونده هـايشـان کـار          
ــي کــنــم کــه از جــملــه آنــهــا،                       م
بازنشستگي زودرس و غيـر رسـمـي،        
دو و ســه حــقــوق بــگــيــري، دزديــدن            

تـجـارت بـا داعـش، دزديـدن               نفـت، 

 تـن گـاز و روانـه کـردن آن بـه                   ۱۵۰ 
الزم به ياد آوري است که . است" ايران

 ۲۳ احزاب ناسيوناليست کرد بعد از       
سال حاکميت بـر اقـلـيـم کـردسـتـان،               
دزدي و چپاول آنها از امـوال مـردم،            
جزئي از حاکميت قومي عشـيـره اي          
آنها را تشکيل مي دهد و اعـتـراض          
اين نماينده، تنها بخش کوچک و رام         
شده اعتراض ميليوني مردم را نشـان   

مردم بسياري از شـهـرهـاي    .  مي دهد 
 و   ۲۰۱۱ اقليم کردستان هم در سـال      

بــا شــروع انــقــالبــات در کشــورهــاي          
عربي به خيـابـان آمـدنـد و از طـرف                
احزاب حاکم مورد يـورش وحشـيـانـه          
قرار گرفتنـد و دهـهـا نـفـر از مـردم                  

 .معترض را به خاک و خون کشيدند
  

پرداخت حقوق بخشي از       
 کارمندان دولت    

روز هجدهم نوامبر اردالن محمد 
از مسولين مالي شـهـر سـلـيـمـانـيـه               
اعالم کرد که در چـنـد روز گـذشـتـه                
بودجه چند وزارتخانه پرداخـت شـده،        
اما هنوز از پرداخـت بـودجـه وزارت           
فرهنگ و داخلي خبري نـيـسـت و از           
اربيل هيچ پيشنهادي براي پـرداخـت        

الزم بـه    .  بودجه ايـن بـخـشـهـا نشـده           
ذکــراســت کــه بــخــشــهــاي زيــاي از            
کارمـنـدان دولـت اقـلـيـم کـردسـتـان                
بدليل قـطـع بـودجـه از طـرف دولـت                
مرکزي عراق ماههاست حقـوشـان را        
دريافت نکرده اند، و اخير طبق توافق 
دولت مرکزي و حکومـت اقـيـم قـرار            

 هزار بشکـه  ۱۵۰ است در برابر روزي  
نـــفـــت خـــام بـــه دولـــت مـــرکـــزي               

ميليون دالر دريـافـت کـنـد و              ۵۰۰ 
حــقــوق کــارمــنــدان دولــت را از آن              

 .بپردازند

 نفر به جرم تجارت با داعش     ١١ 
 . دستگير شدند 

 نوامبر کـريـم سـنـجـاري          ۱۱ روز  
وزير داخلي حکومت اقليم کردسـتـان       

 نفر به جرم تجارت   ۱۱ اعالم کرده که    
سنجـاري  .  با داعش دستگير شده اند    

محكوميت آنها و يـا تـبـرئـه           "  گفت  
کــردنشــان را بــايــد دادگــاه تصــمــيــم          

 نـفـر     ۱۱ و در باره اينکه ايـن    "  بگيرد
چه کساني هستند و آيا از مـقـامـات          
حکومت اقليم هستند هيچ اشاره اي       

الزم به ذکـر اسـت کـه بـعـد از                . نکرد
حمله داعش به عراق حکومت اقلـيـم         
و بويژه حـزب دمـکـرات بـه رهـبـري                
بارزاني هميشه متهم بوده که بـا ايـن       
گروه جـنـايـت کـار و وحشـي داد و                  
ستدد مي کند و حـتـي بسـيـاري از               
ناظران سـيـاسـي تصـرف شـنـگـال و               
مناطق آن توسط داعـش را نـتـيـجـه             
بند و بست حزب دمـکـرات بـا گـروه             

 .داعش مي دانند
  

دستگيري سه روزنامه نگار در    
 ! منطقه گرميان

 نـوامـبـر      ۱۲ طبق گزارشي روز       
ــز، کــارزان احــمــد و              گــرمــيــان عــزي
سـرکـوت سـالم ســه روزنـامــه نـگــار              
روزنامه رايل از طـرف دادگـاهـي در           

روزنـامـه رايـل      .  کالر بازداشت شدند  
همان روزنامه اي است که سردبير آن         
کاوه گرمياني توسـط احـزاب حـاکـم           
ترور شد و حتي در اين باره مـحـمـود        
سنگاوي عضو دفتر سياسي اتحاديه     

جـرم  .  ميهني به دادگاه فراخوانده شـد  
روزنامه نگاران بازداشت شده انتشار     
گزارشـي از دزدي و چـيـاول احـزاب               
حاکم مـي بـاشـد و گـويـا يـکـي از                     
مسولين اتحاديه ميهني از شـاکـيـان      

نکتـه جـالـب در ايـن           . آنها مي باشد 
پرونده اين است که طبق قوانين خـود         
حکومت اقليم نبايد هـيـچ روزنـامـه            
نــگــاري بــخــاطــر روزنــامــه نــگــاري          
دستگير و زنداني شود، و بـازداشـت          
اينها ظاهرا تحت عنـوان تـاخـيـر در            
معرفي به دادگاه بود، امـا کـارنـامـه           
احزاب ناسيوناليست در بـرخـورد بـه          
روزنامه نگـاران و مـخـالـفـيـن خـود               

 .سياهتر از اين شعبده بازيهاست
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


