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  كُرد اسالم يآيينه در
  كردستان قرآن مكتب رساني اطالع پايگاه

  سلّم و عليه اهللا صلّي اهللا رسول ساحت به اهانت كردن محكوم در كردستان مردمي شرع حاكم و مفتي ي بيانيه
 الرّحيم الرّحمن اهللا بسم

 الْكَافِرُونَ كَرِهَ وَلَوْ نُورِهِ مُتِمُّ وَاللَّهُ بِأَفْوَاهِهِمْ اللَّهِ نُورَ لِيُطْفِئُوا يُرِيدُونَ

  !آزاده و مسلمان خواهران و برادران
 منجيـان  و آزادگـي  و آزادي راهبـران  دشـمنان  و معنـوي  هـاي  ارزش ضد دنياپرستانِ ي توزانه كينه و خصمانه موضعگيري گونه اين

  .آن پايان نه و است كار آغاز نه پرست قدرت دژخيمان چنگال از بشريت
 عيـاش،  ديكتـاتور،  حكّـام  راه سـد  و چشـم  خـار  آنـان  راسـتين  حواريون و اصحاب و عدالت، و مساوات و يكتاپرستي آوران پيام آخر

  .هستند و بوده فريب مردم و خودپرست
 معنوي وجود بر را خود انتقام و حقد و كينه زهرِ مزدورانشان، توسط بكوشند مختلف عناوين به ممكن فرصت ره در است طبيعي لذا

 چپـاول  بـه  تاريـك  رهگـذر  ايـن  از و سازند، استفاده قابل غير و آلوده را آنان منزّه شخصيت خود خام خيال به تا پاشيده آنان مبارك
 و ياران و پيام و فرستادگان از حفاظت و دفاع خود انسان و جهان فرمانرواي اينكه از غافل بپردازند، ها انسان مادي و معنوي مايملك
  :فرمايد مي كه آنجا است؛ گرفته عهده به را آنها محبوبان

  )38/حج(...)آمَنُوا الَّذِينَ عَنِ يُدَافِعُ اللَّهَ إِنَّ( و )51/غافر( )الْأَشْهَادُ يَقُومُ وَيَوْمَ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ فِي آمَنُوا َوالَّذِينَ رُسُلَنَا لَنَنْصُرُ إِنَّا(

 اهللا صـّلي ( مصـطفي  محمـد  النبيـين،  خاتم سنّت و شخصيت از حمايت راه در بركف جان و موحد سنّت اهل و خود طرف از اينجانب
 در يا و ديگر ي شيوه هر با يا و آمريكا در لمفي ساخت با را ايشان مقدس ساحت به اهانت و ادبي بي ايران، كردستان در ،)سلّم و عليه
 بـه  درنـگ  و دريـغ  مسير اين در جان و مال كردن فدا براي لزوم صورت در داريم مي اعالم و كرده محكوم و تقبيح شدت به جا هر
  .را آنان حبابا و اعوان و اصحاب و آل و آسماني، پيامبران و انبياء از كدام هر به اهانت همچنين .داد نخواهيم راه خود
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 بـراي  قلوب مرض تشديد و رسوايي جز تان اقدامات و رفتار اين با شما :گوييم مي كنندگانشان تأييد و ها القلب مريض آن ي همه به و
 نخواهيـد  آوردي دسـت  آزادانديشـان  و آزادگـان  ي همـه  و آسماني اديان فهيم اصحاب ساير و جهان مسلمانان انزجار و تنفّر و خود،
   .بغيظكم موتوا سپ .يافت

  كردستان مردمي شرع حاكم
  29/6/1391 – سنندج / اميني حسن

  شدند التدريس ممنوع سنّت اهل ُكرد معلمان و دبيران از نفر 25
  شدند التدريس ممنوع سنّت اهل كُرد معلمان و دبيران از نفر 17
 مربوطـه،  وزارت و كردسـتان  اسـتان  پرورش و آموزش نسازما طرف از هماهنگ اقدام يك در ايران؛ سنّت اهل با برخورد ي ادامه در
  .شدند التدريس ممنوع موچش و قروه بانه، مريوان، سقز، :شهرهاي پرورش و آموزش معلمان و دبيران از نفر 17
 را آن شدت نويد گذشته ماه چند جلسات در استان مسئولين كه -قرآن مكتب اسالمي حركت با برخورد هميشگي سياست به توجه با

 طـرف  از شـفاهي  دسـتوري  بـا  خـود  اذعـان  بـه  مـذكور،  شهرهاي !پرورش و آموزش مديران -بوديم آن شاهد همگي و بودند داده
 كردنـد  اقدام پرورش و آموزش معلمان عليه بار اين هستند، ادارات در كشور !امنيت و اطالعات وزارت ي نماينده كه حراست مسئولين

 چنـين  بـه  نسـبت  -قـانوني  طريـق  از – نيـز  آنـان  درمقابـل،  باشد؛ مي )»دفتري امور( اجرايي تمعاون به دبيري پست تغيير« آن كه
  .رساندند امر مسئولين اطالع به را الزم اعتراضات اجحافي،
 كنـارش  هـم  حراسـت  مسـئول  كـه - استان سازمان رئيس به خدمت، محل شهرستان پرورش و آموزش مديران به اعتراض از پس

 غيرقـانوني  و نـدارد  مقبوليـت  اسالمي جمهوري نظام در قرآن مكتب حركت كه استدالل اين با نيز او كنند، يم مراجعه -بود نشسته
 هـيچ  شـما  كـه  انـد  نمـوده  تأكيد !باال رده مسئولين كه كند مي اظهار و گذاشته صحه دستانش زير شفاهي غيرقانوني دستور بر است،
  .شويد مشغول )اجرايي معاونت( دفتري امور به فقط و باشيد نداشته آموزان دانش با ارتباطي
 حكـم  دانسـتن  غيرقـانوني  بـا  نيـز  آنـان  و كردنـد  مراجعه پرورش و آموزش وزارت به خود، حق از دفاع براي 91/6/28 شنبه سه روز

 ...و اسـت  معلمـان  تحقير و آميز تبعيض مذكور حكم كه مطلب اين بر تأكيد با مدرسه، اجرايي معاونت به دبيري پست تبديل شفاهي
 وقـت  دقـايق  آخـرين  در امـا  بودنـد؛  داده را استان سازمان رئيس و ها شهرستان مسئولين طرف از صادره رأي لغو براي مساعد قول
 اعالم پرورش و آموزش وزارت و استان هاي حراست رأي را آن و تأييد را التدريسي ممنوع حكم نيز وزارت كاربدستان شنبه، پنج اداري
  !.كنند مي ثابت پيش از بيش را خود صداقت و نمايند، مي

 بهتـرين  هم، خاص مورد اين در هستند، آشنا آن با سنّت اهل كُرد مردم سالهاست كه مذهبي و ملي ستم قبال در است، ذكر به الزم 
 ايـن  :كـه  فنـد واق مطلـب  ايـن  بـه  همه و اند، بوده حاضر كالسشان در ها سال طي كه هستند آموزي دانش هزار دهها منصفه، هيأت
  .باشند مي خود شهرهاي معلمان و دبيران بهترين جزء اخالقي و علمي لحاظ از برادران
 بـر  تأكيـد  ضـمن  زاده، مفتي احمد كاكه پيرو سنّت اهل مسلمانان با برخوردها گونه اين كردن محكوم با قرآن، مكتب مديريت شوراي
 رهبـر  حكـم  به بنا :است نموده اعالم بارها كه گونه همان و سپارد؛ مي آزاده يها انسان به را اقداماتي چنين قضاوت پيروان، استقامت
 خـود  مـذهب  و افكـار  و عقيـده  بـا  مقابله را برخوردها نوع اين لذا ندارد، سياسي فعاليت هيچگونه اكنون )زاده مفتي احمد كاكه( خود

  3/7/91 .داند مي )سنّت اهل(
  .شدند التدريس ممنوع سنّت اهل كُرد معلمان و دبيران از ديگر نفر چهار

 از نفـر  4 نيـز  بـار  اين )سنّت اهل كرد دبيران از نفر 17 التدريسي ممنوع( قبلي خبر پيرو ايران؛ سنّت اهل با برخورد سريال ي ادامه در
  14/7/91 .شدند التدريس ممنوع –قرآن مكتب اعضاي از – قروه و دهگالن شهرهاي موفق معلمان و دبيران
  دهگالن از - خدمت سال 29 - كارشناسي - ادبيات دبير - كرمي امجد
  دهگالن از - خدمت سال 24 - كارشناسي - شيمي دبير اميري احمد
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  دهگالن از - خدمت سال 22- كارشناسي - دبيرمشاوره - خواه علم حسن
  قروه از خدمت - سال 25 - ديپلم فوق - ابتدايي معلم - خالديان علي

  سنّت اهل كُرد معلمان و دبيران عليه مذهبي و ملي هاي ستم ي ادامه
 ديگر نفر 4 نيز بار اين كردستان؛ سنّت اهل معلمان و دبيران از )نوبت دو در( نفر 21 التدريسي ممنوع بر مبني قبلي هاي اطالعيه پيرو
  23/7/91 .شدند التدريس ممنوع زير اسامي به ديواندره، شهرستان در –قرآن مكتب اعضاي از – معلمان از

  خدمت سال 23 - ليسانس - عربي و ديني دبير - خالديان صابر
  سابقه سال 18- ليسانس - راهنمايي عربي و ديني دبير - حسيني رئوف
  سابقه سال 12- ليسانس - ابتدايي مشاور - رنجبر ادريس
  سابقه سال 23 - ليسانس -تجربي علوم دبير - سليمي عطاءاهللا

  .شد محكوم تعليقي زندان ماه شش به عباسي عبداهللا كاك
 انقـالب  دادگاه اول شعبه به كردستان مردمي شرع حاكم و مفتي دفتر مديران از يكي عباسي عبداهللا كاك 15/9/91 چهارشنبه روز 

  .گرديد ابالغ وي به سال 5 مدت به تعليقي زندان ماه شش حكم و احضار كردستان
 كردسـتان  اطالعـات  ي اداره نيروهـاي  توسـط  سنندج به كرمانشاه از بازگشت راه در 6/5/91 تاريخ به نامبرده كرد، اسالم گزارش به

  .گرديد آزاد توماني ميليون پنجاه ي وثيقه با روز 40 از بعد كه شد منتقل اداره آن بازداشتگاه به و بازداشت
  ..است شده ذكر وصال و مهكل نور، اي ماهواره هاي شبكه با ارتباط طريق از نظام عليه تبليغ ايشان، به ابالغي اتهام

   .دارد پي در زندان و شالق و بوده نظم در اخالل جمعه، امام سخنان به اعتراض و سوريه مردم از دفاع
 شهرسـتان  در كردسـتان  قـرآن  مكتـب  اعضـاي  از كاميـاران  مقيم محمد فرزند كمانگر اكبر علي آقاي 12/3/91 مورخ جمعه روز در

  .شد بازداشت دهگالن
 مالمحمـدامين  آقـاي  دهگـالن  و سـنندج  موقت ي جمعه امام سخنان به اعتراض در مذكور تاريخ در نامبرده كرد، سالما گزارش به

  .است بازداشت در كنون تا و شده تقلنم قروه زندان به و بازداشت امنيتي نيروهاي توسط راستي،
 انتقـاد  مـورد  را آنـان  و شـده  ور حمله خود شهروندان حقوق ننهاد پا زير اتهام به سعود آل و خليفه آل حكام به اظهاراتي در مالراستي
  .بود داده قرار شديد
 جنايـات  خصـوص  در چرا :گويد مي راستي مال به خطاب است، فلج كامالً پا و دست ناحيه از كه كمانگر اكبر علي آقاي ايماني برادر
  زني؟ نمي حرفي سوريه در اسد بشار

 زندان به و بازداشت كمانگر آقاي جمعه نماز پايان در .نامد مي تروريست را مخالفين و پردازد يم سوريه حكومت از دفاع به مالراستي
 تعزيـري  شـالق  ضـربه  20 و حـبس  چهارماه تحمل به نامبرده دهگالن، دادگاه در وي محاكمه از پس .شود مي منتقل قروه مركزي
  .شود مي محكوم
  !است شده ذكر نظم در خاللا مالراستي، سخنان به اعتراض خاطر به او اتهام
  .بود رفته دهگالن به خود باجناق ي خانه در مهماني جهت نامبرده كه است ذكر به الزم
  .برد مي بسر زندان در هنوز خانواده مكرر مراجعات رغم به و بوده دختر يك و زن يك داراي وي

  .نمايد مي محكوم را كرد مسلمان جوان ينا براي شالق و زندان حكم صدور و بازداشت و دستگيري كردستان قرآن مكتب
  
  
  

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


80  
  

   

  
  
  

 

 1391 پاييز 19شماره 
 

ماراه

  .شد آزاد وثيقه سپردن با پناهي حسين هاشم كاك
  .شد مرخص زندان از 13/7/91 مورخ در تومان ميليون يكصد معادل ملكي ي وثيقه سپردن با پناهي حسين هاشم كاك
 حـاكم  دفتر مديران از يكي و سنندج بخاري ماما ديني علوم ي مدرسه مدرس كردستان، قرآن مكتب رهبري شوراي عضو كه ايشان
 زنـدان  بـه  و بازداشـت  كردسـتان  اسـتان  اطالعات كل ياداره مأموران سوي از 12/6/91 مورخ در باشند، مي كردستان مردمي شرع
  .شد منقل سنندج شبلي بلوار در اطالعات ي اداره
 قـرار  ايشـان  بـراي  همـدان،  روحانيـت  ويژه دادسراي سوي از صادره قضايي نيابت حسب سنندج، انقالب و عمومي دادسراي قاضي
 اعالم تشيع مقدسات به توهين همچنين و آن به اهانت و نظام عليه تبليغ پناهي حسين آقاي اتهامات اهم .كرد صادر موقت بازداشت
 از پـس  13/7/91 مـورخ  در .اسـت  گرفته قرار مكرر و متعدد هاي بازجويي مورد بازجويان سوي از بازداشت، روز 32 مدت طي و شده
  .گرديد مرخص زندان از ملكي، ي وثيقه سپردن با و صادر وي براي تومان ميليون يكصد معادل وثيقه قرار موقت، بازداشت قرار پايان
 و بـاور  در كـه  دارد مـي  اعـالم  خـود،  عضـو  ايـن  به وارده اتهامات يكليه شمردن مردود ضمن كردستان، قرآن مكتب ديني حركت
 بـه  اهانـت  همچنـين  و گروهـي،  و حـزب  يـا  و جمعـي،  و فـرد  هر به توهين حركت استراتژي اساس بر و سنّت، اهل ديني اداتاعتق

 اي رويـه  چنـين  با هميشه و دانسته حرام قرآن، صريح نص به را، كفار و مشركين و اسالمي غير اديان حتي و اسالمي فرَق مقدسات
  .هست و بوده مخالف
 و حضـوري  مختلف، هاي شيوه و روشها به و نزديك و دور از كه مردم مختلف اقشار از كردستان قرآن مكتب حركت رهبري شوراي
 نمـوده،  اعـالم  ايشـان  ي خـانواده  و حركـت  اين با را خود همراهي و همدردي ديني، برادر اين بازداشت مدت طول در حضوري غير
  .دارد را سربلندي و موفقيت آرزوي اده،آز ملّت شما ي همه براي و آورده عمل به قدرداني عميقاً
  .است بوده احترام و ادب با توأم ايشان با بازجويان برخورد ي نحوه پناهي، حسين آقاي اظهارات حسب كه است ضروري نيز نكته اين ذكر

  شدند محكوم حبس ماه 44 به كردستان معلمان صنفي انجمن اعضاي از تن يازده
 اول ٔشـعبه  در صـبح  30/9 سـاعت  11/9/91 شـنبه  امـروز  كردستان معلمان صنفي انجمن اعضاي پرونده به رسيدگي جلسه آخرين 

  .گرديد برگزار سنندج انقالب دادگاه
 مصـطفي  ،فكوريـان  كمـال  ،قريشـي  علـي  ،نودينيان پيمان ،ملكي بها ،زندنيا رامين آقايان جلسه اين طي كرد، اسالم گزارش به

 مـاه  چهـار  بـه  كدام هر كه داشتند حضور وكيلي رضا و احمدي هيوا ،صادقي صديق محمد ،ناصحي پرويز ،نصرتي عزت ،سربازان
  .شدند محكوم سال دو مدت به تعليق و تعزيري حبس
  .است كرده اعالم نظام عليه تبليغ را فعالين اين اتهام سنندج انقالب دادگاه ذكراست شايان

  موچشي قرآن مكتب افراد براي زندان سال يك
 شـوراي  ي اطالعيـه  پخش اتهام به كه موچش قرآن مكتب اعضاي از نفر 8 تعداد 24/8/91 چهارشنبه روز بازداشت، زرو 25 از پس

 كـدام،  هر سرانجام بودند شده بازداشت - قرآني مكتب دبيران و معلمان از نفر 25 التدريسي ممنوع مورد در – قرآن مكتب مديريت
  .شدند صمرخ زندان از تعليقي، زندان سال يك حكم با

  شد احضار سنندج اطالعات ي اداره به زاده مفتي محمدژيان كاكه
 احمـد  كاكـه  فرزنـد  تنها( زاده مفتي محمدژيان كاكه احضاريه، ارسال با سنندج اطالعات ي اداره )صبح 10 ساعت 28/8/91 يكشنبه(

  .كرد احضار اداره آن به بازجويي براي را )زاده مفتي
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 قـرآن  مكتـب  كـه  اين و !قرآن مكتب فعاليتهاي بودن غيرقانوني :از بود عبارت السابق، في كما اطالعات ي اداره بازجوهاي اظهارات
 منـزل  در كالسـها  تشـكيل  بـا  مخالفت نيز و است؛ نكرده مجوز درخواست حكومتي هاي ارگان از خود، ديني هاي برنامه انجام براي
  .احمد كاكه
 نـه  لذا كنيم، نمي دخالتي سياسي مسائل در و داشته ديني فعاليت صرفاً ما چون :كه نكته اين به اشاره با محمدژيان، كاكه مقابل، در
 در .اسـت  فرمـوده  امر آن، به مردم دعوت و دين تبليغ به نسبت كريم قرآن در متعال خداوند بلكه نداريم، مجوز كسب به نيازي تنها
 فعاليتهـاي  مركـز  منـزل،  اين قرن، يك از بيش :كه است ذكر به الزم نيز، احمد كاكه منزل در ديني مراسم و كالسها برگزاري مورد
  .است بوده عراق و ايران كردستان مردم مختلف مشكالت حل و استفتاء منظور به مراجعه محل و ديني
  .رسيد اتمام به بازجويي ظهر 12:45 ساعت در
 ايشـان  از مختلـف  حالتهـاي  در محمـدژيان  كاكه از عكس چند گرفتن است، خورده چشم به امروز بازجويي در كه اي تازه مورد تنها
  !.است بوده
 اسـت،  رسـانده  مردم اطالع به را آن بارها كه خود، هميشگي مواضع اعالم طي قرآن مكتب مديريت شوراي است، يادآوري به الزم
 اكنـون  و سياسـي؛  هاي فعاليت بدون است ديگران هدايت و دعوت و خود تزكيه كارش )زاده مفتي احمد كاكه( خود رهبر توصيه بنابر
  .بيند نمي خود ديني فعاليتهاي براي مجوز گرفتن به نيازي انقالب، از قبل همانند نيز

  مرادزهي عبدالواحد مولوي درگذشت مناسبت به كردستان، مردمي شرع حاكم تسليت
 الرحيم الرحمن اهللا بسم
 راجعون اليه إنا و هللا إنا

 خـاش  آبـاد  اسماعيل دارالهداي علميه ي حوزه مدير مرادزهي عبدالواحد موالنا آقاي القدر جليل عالم كه يميافت اطالع فراوان تأسف با
 دسـت  از يكتاپرسـتي  و دينـي  داعيان به نيازمند سخت روزگار اين در .اند بربسته سفر رخت ابدي ي خانه به و گفته بدرود را فاني دار
 دينـي  علـوم  مدرسـه  خود، سوي از اينجانب .بود خواهد مسلمانان و سنّت اهل ي جامعه براي دردمندانه اي ضايعه كساني چنين دادن
 مولـوي  جنـاب  ويـژه  بـه  بزرگوار آن محترم خانواده به را مصيبت اين كردستان سنّت اهل مسلمانان از بسياري و سنندج بخاري امام

 االسالم شيخ جناب بخصوص بلوچستان و سيستان روحانيت ي جامعه و آباد اسماعيل علميه ي حوزه ايشان، برادر مرادزهي عبدالمجيد
 آن بـراي  را بـرين  بهشـت  و غفـران  و همگان براي را جميل صبر و جزيل اجر نموده، عرض تسليت -اهللا حفظه- عبدالحميد موالنا
  .خواستارم مهربان پروردگار از سعيد فقيد
 ايشـان  فقـدان  نگذارنـد  پـيش  از بيش تالش و سعي و بيشتر چه هر مسئوليت احساس با مرحوم آن شاگردان و همراهان است اميد
  .گردد كن شاد دشمن و آزار دوست خأل موجب

  اميني حسن
   كردستان مردمي شرع حاكم

  20/8/91 – سنندج بخاري امام ديني علوم مدرسه مدير و

  كردستان سنّت اهل پزشكان مدرك لغو
  ».آمد در پزشكان نام به بار اين تان،كردس سنّت اهل عليه مذهبي و ملي هاي ستم ي قرعه«
 عـدم  و تحصيل ي ادامه از محروميت“ خبر بار اين كه رسد مي گوش به خبري ايران سنّت اهل ي اوليه حقوق تضييع مورد در روز هر

 در كه چرا ت،اس نامأنوس آن با كامالً كنوني دنياي عمومي افكار كه اقدامي باشد؛ مي ”قرآن مكتب پيرو كُرد پزشكان مدرك تحويل
 مهـاجران  بـراي  حتـي  تحصـيل  امكانات كردن فراهم بلكه نيست، متصور تحصيل از محروميت تنها نه حاكميتي و نظام هيچ قانون
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 محـروم  كـامالً  المللـي  بـين  و انسـاني  حقـوق  ترين ابتدايي اين از ايران، سنّت اهل اما است، مملكتي مسئوالن وظايف از بيگانه اتباع
  .است كشور ساكنان اكثريت با عقيدتي و نژادي تفاوت اتهامشان، تنها كه دليل اين به هم آن باشد، مي
 پزشـكي  علـوم  هـاي  دانشـگاه  مسئولين -زاده مفتي احمد كاكه پيروان ويژه به– ايران سنّت اهل با برخورد سياست سريال ي ادامه در

 و بازداشـته  تخصص ي دوره تحصيل ي ادامه از را سنندج ساكن )رزيدنت( تخصصي دانشجوي پزشكان از نفر 3 همدان، و كردستان
  .كردند خودداري آنان به عمومي پزشكي مدرك تحويل از حتي
 و اطالعـات  وزارت :كه اند نموده اعالم بهداشت وزارت نيز و ها دانشگاه مسئولين ظالمانه؛ بسيار حكم اين به فراوان اعتراضات از پس
  .است مخالف شدت به شما يلتحص ي ادامه با !كشور امنيت
  :است شرح بدين پزشكان مشخّصات و اسامي

 ي نامـه  پايـان  دفاعيه، ي جلسه در كه كردستان، پزشكي علوم دانشگاه زايمان و زنان آخر سال رزيدنت -حيدري سروه دكتر خانم -1
 بـراي  ايشـان  شـدن  معرّفـي  از حراسـتيها  و گاهدانش مسئولين فوراً كند؛ مي )زاده مفتي احمد كاكه( رهبرش به تقديم را خود تخصص
 وزارت و مربوطـه  دانشـگاه  در حيـدري  دكتر طرف از فراوان هاي پيگيري از پس .آورند مي عمل به ممانعت )بورد پره( پاياني امتحان
 هـر  ي اوليـه  وقحقـ  از حقوقي و حقيقي شخص هر به نامه پايان تقديم« :كه مطلب اين به اعتراض و قانوني مراجع ساير و بهداشت
 شـفاهي  و كتبـي  پاسـخ  نـوع  هـر  دادن از ابتدا در كاربدستان ،»…و ندارد وجود تقديم ممنوعيت بر مبني قانوني و باشد مي دانشجو
 و اطالعـات  وزارت نيروهاي توسط بازجوئي جلسه چند از پس سرانجام و كردند؛ اعالم !!!امنيتي و حراستي را مطلب و ورزيده امتناع
  !».دانشگاهي و علمي مراكز در ويژه به ماست، قرمز خط زاده مفتي احمد آقاي از بردن نام« :كه داشتند اظهار ر،كشو امنيت

 در قبـولي  وجـود  بـا  -91 ورودي- همدان پزشكي علوم دانشگاه زايمان و زنان جراحي تخصصي دانشجوي -برنا ليال دكتر خانم -2
 تأييـد  را عمـوميش  پزشـكي  ي نامـه  پايـان  اطالعـاتي،  مقامـات « :دانشگاه سئولينم ي گفته به كالس، در حضور و تخصصي آزمون
  .نيست ممكن نيز تخصص تحصيل ي ادامه نتيجه در باشند، مي عمومي پزشكي مدرك فاقد حتي اكنون چون و !»اند نكرده
  .بودند كرده )زاده مفتي احمد كاكه( خود رهبر به تقديم را خود ي نامه پايان نيز ايشان

 ايشـان  – 91 ورودي – كردسـتان  پزشكي علوم دانشگاه كودكان هاي بيماري تخصصي دانشجوي –هوشياري سميه دكتر خانم -3
 پزشـكي  ي نامـه  پايـان  اطالعـاتي،  مقامات« :دانشگاه مسئولين ي گفته به كالس، در حضور و تخصصي آزمون در قبولي وجود با نيز

 ممكن نيز تخصص تحصيل ي ادامه نتيجه در باشند، مي عمومي پزشكي مدرك فاقد حتّي وناكن چون و »اند نكرده تأييد را عموميش
  .نيست
  .بود كرده )زاده مفتي احمد كاكه( خود رهبر به تقديم را خود ي نامه پايان نيز ايشان
 ،...“ تقـديم ” ي جملـه  ذفحـ  بـه  نسـبت  حراسـتيها  و دانشـگاه  مسئولين تهديدهاي و تطميع انواع به توجه با :است يادآوري به الزم

  .كرد نخواهند نشيني عقب خود مواضع از هرگز -تحصيل از كامل محروميت قيمت به حتّي -مذكور پزشكان
 بـر  تأكيـد  ضـمن  زاده، مفتي احمد كاكه پيرو سنّت اهل مسلمانان با برخوردها گونه اين كردن محكوم با قرآن، مكتب مديريت شوراي
 حال آزاده هاي انسان به -نيست موجود بشري و الهي عرف و قانون هيچ قاموس در كه- را اقداماتي ينچن قضاوت پيروان، استقامت

 هيچگونـه  اكنـون  -)زاده مفتـي  احمد كاكه( خود رهبر حكم بنابه – چون :است نموده اعالم بارها كه گونه همان و سپارد؛ مي آينده و
  28/7/91 .داند مي )سنّت اهل( خود مذهب و افكار و عقيده با قابلهم را برخوردها نوع اين لذا ندارد، سياسي فعاليت

  »الوكيل نعم و حسبنااهللاُ«
 و اسالمي برادري با متضاد و مخلّ و قانوني غير نامشروع، را اقدامات اينگونه كرد، اسالم -كردستان قرآن مكتب رساني اطالع پايگاه
  .دارد را احكام آن لغو انتظار و نموده محكوم را آن شديداً لذا دانسته، ملّي وحدت
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  گذاشت. جاي بر مصدوم 38 پيرانشهر آباد شين روستاي در دبستاني در سوزي آتش
 آمـوز  دانـش  38 پيرانشـهر  كيلـومتري  5 در آباد شين روستاي دخترانه ابتدايي مدرسه چهارم كالس نفتي بخاري گرفتن آتش پي در 

 طبـق  كـرد،  اسـالم  گـزارش  بـه  .اسـت  شـده  گـزارش  »وخيم« سوختگي، درصد 40 از بيش اب آنان از نفر 8 حال كه شدند مصدوم
  .اند شده منتقل آن كيلومتري 275 در تبريز و حادثه محل كيلومتري 135 در اروميه به مداوا براي حادثه مصدومان ها گزارش
 مدرسـه  مسـتخدم  دست از درس كالس از خروج حين در كه بوده كاربراتوري نفتي بخاري سوزي آتش مدرسه، اين مدير گفته به بنا
  .است گرفته آتش و شده رها
 تاكيـد  و شـد  ايران دولت پاسخگويي خواستار اسالمي، شوراي مجلس در سردشت نماينده خضري، رسول سانحه، اين به واكنش در
  .دهد مي استعفا پرورش و آموزش وزير بيفتد، اتفاقي چنين دنيا جاي هر در كه كرد
 بـه « حـوادثي  چنـين  است گفته مجلس علني جلسه در اسالمي، شوراي مجلس در سردشت و پيرانشهر مردم نماينده خضري رسول
  .»نيستند پاسخگو« باره اين در هم دولتي مقامات و دهند مي رخ »ها بخاري برخي از نادرست استفاده دليل

 در نفتـي  بخـاري  از همچنـان  چرا نيست معلوم و است داشته گاز كشي لوله آباد، شين منطقه كه است گفته نماينده اين حال عين در 
  .است شده مي استفاده مدرسه اين
 آمـوزش  مقامات و است بوده نفر 37 از بيش ديده حادثه آموزان دانش كالس جمعيت كه است كرده يادآوري همچنين خضري رسول
  .اند بوده تحصيل به مشغول زآمو دانش تعداد اين درس، كالس يك در چرا كه دهند توضيح بايد پرورش و

 .اسـت  نفـر  5400 و خانوار 1200 حدود جمعيتي داراي است شده الحاق شهر به روستا از تازگي به آباد شين محله كه است ذكر به الزم
  .هستند تحصيل مشغول پسرها بعدازظهر شيفت در و دخترها صبح شيفت در كه است راهنمايي و ابتدايي مدرسه دو داراي محله اين

 پايـان  بـه  نسـبت  هم پرورش و آموزش وزارت كه هستيم مدارس در تلخ حوادثي چنين شاهد سرما فصل شروع با ساله هر متأسفانه
  .كندنمي اقدامي حوادث اين به دادن

 كردستان اطالعات كل ي اداره خبري ستاد به پناهي حسين هاشم كاك مجدد احضار
 حركـت  رهبـري  شـوراي  عضو سنندج، بخاري امام ديني علوم ي مدرسه مدرسين از يپناه حسين هاشم كاك 16/9/91 شنبه پنج روز
 ميليـون  يكصـد  ي وثيقـه  قـرار  با قبالً كه كردستان، مردمي شرع حاكم و مفتي دفتر مسئولين از يكي و كردستان قرآن مكتب ديني
  .شد احضار كردستان استان اطالعات كل ي اداره خبري ستاد به مجدداً بود، شده آزاد توماني
 خـود،  ي ماهـه  يـك  بازداشت دوران بازجويان از يكي توسط خبري، ستاد در حضور با صبح 9 ساعت از ايشان كرد، اسالم گزارش به

  .گرفت قرار جواب و سؤال و بازجويي مورد مجدداً
 و كلمـه  و نـور  جملـه  از سـنّت  اهـل  زبان فارسي هاي شبكه با وي همكاري و ارتباط حول بازجو سؤاالت در شده مطرح مطالب اهم
 علـوم  ي مدرسـه  همچنـين  و مكتـب  اخالقـي  و ديني دروس هاي كالس و كردستان قرآن مكتب حركت هاي فعاليت ساير چنين هم
  .است بوده سنندج بخاري امام ديني
 قـوانين  و ماسـال  مبـين  ديـن  مقـررات  چـارچوب  در كردسـتان  قرآن مكتب است، شده اعالم بارها كه همانگونه است: ذكر به الزم

 مسئولين از و داده ادامه خود مشروع هاي فعاليت ي همه به اساسي، قانون 37 و 23 ، 19 ، 15 ، 12 اصول جمله از كشور ي موضوعه
 و جريانـات  دينـي  هـاي  فعاليـت  بـا  نگـري  واقعيـت  و انديشـي  دور صـدر،  ي سـعه  درايت، كارگيري به با كه رود مي انتظار حكومتي
 موانـع،  و مشـكالت  ايجـاد  كـه  اسـت  بـديهي  چون نباشند، آنان راه در موانع ايجاد فكر به و شده روبرو سنّت اهل ديني هاي حركت
 و ّسـنّت  اهـل  دينـي  باورهـاي  و عقايـد  چـارچوب  در خود ديني اهداف از را سنّت اهل عقايد راستين اصحاب ساير نيز و را ما گاه هيچ

  .داشت نخواهد باز جماعت
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 است   در ايران توليد شده» هاي بسيار خطرناكي بنزين«ر مدت اخير د
خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران، ايرنا، با انتشار گزارشي از نگراني شهروندان در مورد آلودگي فضاي شهرها بـه خـاطر اسـتفاده از    

 .بنزين توليد ايران خبر داده است
 .انـد  اري بنـزين در بـاك خودروهـاي خـود گاليـه كـرده      گـذ  هـايي از رسـوب   ايرنا همچنين نوشته كه برخي از شهروندان در تماس

شـود و   هاي توليد ايران مواد بسيار سنگيني وجود دارد كه سوخته نمي بر پايه گزارش ايرنا به نقل از يك كارشناس آمده كه در بنزين
 .شود كه براي سالمت انسان مضر است از اگزوزها به صورت خام خارج مي

با منصور كشفي، كارشناس نفت در تگزاس، نخست درباره تفاوت بنزين توليـد شـده در ايـران بـا بنـزين      وگو  در اين رابطه، در گفت
 :ايم خارجي پرسيده

ها آمـادگي   كند، بايد براي آن تصفيه اين نفت هاي مختلف را تصفيه مي هايي كه نفت منصور كشفي: توجه داشته باشيد كه پااليشگاه
 .هاي سنگين است شود، نفت هايي كه در ايران توليد مي تداشته باشد. براي اينكه بيشتر نف

هاي مخصوصي تصفيه بشوند كه در كشورهاي شرق آسيا كه خريدار نفت ايـران هسـتند،    هاي سنگين بايستي در پااليشگاه اين نفت
اند. به اين ترتيـب   ي كردهانداز هاي مخصوص نفت سنگين را راه مثل چين و كره پااليش شوند زيرا اين كشورها اين گونه پااليشگاه

  .كنند هاي سنگين ايران كه گوگرد زياد و گاهي هم سرب دارد، را تصفيه مي نفت
هاي سنگين را تصفيه كنند و متاسـفانه ايـن مسـئله     اند كه بتوانند نفت اندازي نشده هاي ما آن طور راه ولي در داخل ايران پااليشگاه

شـود كامـل نيسـت، و باعـث      هايي كه به ايـن ترتيـب تصـفيه مـي     ود و روند تصفيه نفتشود آلودگي هوا هر روز بيشتر ش باعث مي
  .شود ها مي هاي سنگين به موتور اتومبيل خسارت

نا به گزارشي كه امروز در خبرگزاري جمهوري اسالمي منتشر شده است، به گفته يك كارشناس، در گذشته توليد بنزين بـا افـزودن   ب
شود كه ظاهرا  اي به جاي آن مصرف مي بي تي ز ممنوع شدن استفاده از سرب، ماده ديگري به نام امگرفت كه بعد ا سرب صورت مي

  برد؟ اين ماده چيست؟ سوزي بنزين را باال مي درجه آرام
را كنند، براي اينكه كيفيت نفتـي   ها به نفت خود اضافه مي اينها يك مواد شيميايي هستند كه در بعضي كشورها در بعضي پااليشگاه

  .كنند تنظيم كنند كه تصفيه مي
هـاي   ولي چون توان تصفيه نفت داخلي ايران براي توليد بنزين مصرفي داخل كم است و اينها بيشتر، بنزين مورد نيازشان را در سال

هـا، تـوان    حـريم خريدند و حاال به علت ت كردند، مثال از امارات متحده نفت يا گاز و بنزين تصفيه شده مي اخير از خارج خريداري مي
ها به حركت در بيايند، به هر حال نفت را داخـل ايـران بـه     خريد بنزين را از خارج ندارند، مجبورند براي اينكه در داخل ايران اتومبيل

  .طور ناقص تصفيه كنند
مصرف را افزايش دهد. بـه  كنند كه هم كيفيت بنزين باال برود و هم ميزان  با اين كار به خيال خودشان از مواد شيميايي استفاده مي

هـا توليـد شـده اسـت و نتيجـه آن افـزايش        هاي بسيار خطرناكي در اين مـدت و در پااليشـگاه   اين ترتيب است كه متاسفانه بنزين
 .ها براي مردم است مشكالت تنفسي با سوخت اين جور بنزين
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