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  ي اسالم ُكرددر آيينه
   مكتب قرآن كردستانپايگاه اطالع رساني

  

  تي مبارزه با وهابي لواريسّنت ز  به اهلنيتوه

  مورخه شنبه  سه - يقادر نياسي و يعبد عثمان انيآقا بانه، شهرستان از دهيرس يهاگزارش بنابه
 كامـل  شيتفت و يانتظام و ياطالعات يروهاين  حمله از پس كه بامداد كي ساعت در ،14/10/89

ـ ز تعـداد  نيهمچن و يشخص مدارك و اسناد هيكل و وتريكامپ منازل، ـ موبا نـوار،  جـزوه،  يادي  و لي
 بـه  .شـدند   داده انتقـال  سـنندج  زنـدان  بـه  -بودنـد،  كرده بازداشت را آنان و ضبط را ...و وتريكامپ

ـ  احمـد  كاك ديشه مجاهد، ي علّامه از يرويپ كرد، اسالم گزارش  بـه  اعتـراض  و )رح( زاده يمفت

 يفكـر  يهـا   نحلـه  يبررسـ " عنوان با يا  جلسه رد سنّت  اهل بزرگان به يعيش آخوند يها  نيتوه
  .باشد يم نامبردگان اتهامات از ،"يانحراف

ـ  نيمعلّم و ونيروحان يبرا شهرستان نيا اجتماعات يها  سالن از يكي در ،24/8/89 مورخ دوشنبه شده ادي جلسه است ذكر به الزم  و يعرب
 عنـوان  تحـت  و نمـوده  سـنّت   اهـل  ي برجـسته  يعلما به يهتّاك به شروع يقم ادب يب سخنران آن در كه بود  شده برگزار ياسالم نشيب

 دنيشـن  تحمـل  تـوان  كـه  نيمعلمـ  از نفـر  چنـد  جلـسه  در نيحاضر نيب در كه بود داده قرار تمسخر مورد را سنّت  لاه اعتقادات ت،يوهاب

 و نيتـوه  بـه  دادن جـواب  و اعتـراض  از پـس  نداشـتند،  را نّتسـ   اهـل  اعتقـادات  و برجسته يها  تيشخص به نسبت يفحاش و يحرمت يب
  .بودند نموده ركت را جلسه اعتراض ي نشانه به ،يعيش آخوند يها يهتاك

  

   آبادزلي به زندان ديني اهللا حسفي و انتقال ماموستا سيلغو مرخص

ـ ب آباد يحاج زندان از جوانرود، مشهور و سرشناس يعلما از ينيحس اهللا فيس ماموستا  بـه  ستوني

 در ماموسـتا  به است يگفتن .شد لغو شانيا يمرخص و منتقل -آباد زليد- كرمانشاه يمركز زندان

ـ  و شـده  داده يمرخـص  اجازه ربا 3 فقط خود زندان مدت طول ـ ا نيهمچن ـ ا در شاني  از مـدت  ني

  .اند بوده محروم خود حقوق از ياريبس
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ـ ا شركت بر يمبن زندان نيمسئول درخواست مقابل در شانيا شجاعانه مقاومت انتقال، علت كرد، اسالم گزارش به  انيزنـدان  ريسـا  و شاني

  .شود يم ماموستا جناب با نيمسئول يريدرگ و نزاع به منجر كه بوده عاشورا اميا يزن نهيس مراسم در سنّت اهل
 كـه  بـوده  كردسـتان  قـرآن  مكتـب  يهبرر يشورا عضو و جوانرود اءياألنب خاتم مسجد جماعت امام اهللا، فيس ماموستا است ذكر به الزم

 اعتقـادات  جزء سنّت اهل منظر از كه ...و منكر از ينه و معروف به امر اد،ياع جماعت، و جمعه ينمازها ييبرپا !!ميجرا به بار نيچند تاكنون

  .اندشده محكوم اريد از ديتبع و زندان مرتبه نيچند به ددگريم يتلق
 ژهيـ و دادگاه" توسط و بوده جوانرود حومه در "يباباجان نيبنز پمپ مسجد" در جمعه نماز ياقامه ن،شايا رياخ شدن يزندان علت نيهمچن

  .اندشده اصفهان رميسم شهرستان به ديتبع سال 6 آن از پس و حبس ماه 6 و سال 2 كردن يسپر به محكوم ،"تيروحان
  

  از لغو اعدام تا بازداشت خانواده

 روز اعدام، به محكوم يسنندج يزندان ،يفيلط اهللا  بيحب عداما حكم كه  آن از پس :كرد اسالم

 سيرئ اعالم با ،يالملل نيب يها سازمان درخواست و مردم زيآم اعتراض تجمعات با كشنبهي
 سنندج، يتيامن يروهاين روز، نهما شامگاه در شد، لغو يثانو اطالع تا سنندج يمركز زندان

 تأييـد  بـا  نيز ايران در بشر حقوق يالملل  بين كمپين .كردند بازداشت را شانيا خانواده ياعضا

 ورشي يفيلط يآقا پدر منزل به شب كشنبهي ،يتيامن يروهاين كه است كرده اعالم خبر اين

  .اند كرده زداشتبا را يو خانواده ياعضا تمام ل،يوسا ضبط و منزل شيتفت با و برده
 اخيـر بـه همـراه خـانواده     يزها كه در روي از افراد ي بر اساس اين گزارش، برخ     نيهمچن

  .اند  پرداخته بودند نيز بازداشت شدهي سياسي وضعيت اين زندانيگير ي به پيلطيف
  

   ييكاي آمريساي مثبت قرائت قرآن در كلامديپ

 از يمـوج  كـا، يآمر يساهايـ كل از يكـ ي در يسعود يدانشجو كي توسط ميكر قرآن قرائت

  .ختيبرانگ را اسالم نيد رامونيپ سؤاالت
 ليتحـص  كـا يآمر يها  دانشگاه از يكي در كه هيبورس سانسيل فوق يدانشجو "جعفر احمد"
 كـرد  قرائت كايآمر يساهايكل از يكي در بايز يصوت با را ميمر مباركه سوره از ياتيآ كند، يم

 روانيپ يسو از ميكر قرآن و اسالم نيمب نيد ميتعال مورد در يسؤاالت ختنيبرانگ موجب كه

 يها  شبكه از ياريبس توسط مسلمان يدانشجو نيا يبايز قرائت .شد گريد انيدا از ياريبس
  .شد داده يخبر پوشش كايآمر يونيزيتلو

 خاطرنـشان  داشـت،  خواهد كايآمر در ياسالم فرهنگ نشر در ييبسزا ريتأث انيدانشجو كردن هيبورس نكهيا به اشاره با جعفر احمد

ـ با و ميكن يم حركت واحد ريمس كي در ما همه اما متفاوتند، گريكدي اب ها  فرهنگ و انياد نكهيا رغم يعل :كرد ـ  قبـول  دي  كـه  ميكن

  .است يجزئ مسائل در رنظ اختالف تنها ما اختالفات
 مسلمان دانستند ي دانشجوكي را نمونه ي دانشجو را ستوده و وني از حاضران، اقدام اياري، بس"سبق" ي خبرگاهي گزارش پابه

 در گـشودن بـاب   ي از افراد، سـهم بزرگـ  ي با وجود مخالفت برخسا،ي در داخل كلباي با صوت زميائت قرآن كر  قر  : كردند ديو تأك 
  . داشته استگري داني ادرواني پاني در مني مبني دني چهره احي و تصحاسالم ني و شناساندن داني ادانيگفتگو م
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  درخواست سياستمدار آلماني براي آموزش اسالم در مدارس

 اعضاي حزب سبز آلمان پيشنهاد آمـوزش و معرفـي اسـالم در مـدارس يكـي از                   يكي از 
  .اياالت اين كشور از سال تحصيلي آينده را مطرح كرد

 ضـمن   "فاليـا   نـورت ريـن وسـت     " رئيس حزب سـبز آلمـان در ايـاالت           "مونيكا دوئكر "
ت درخواست براي همكاري مجامع مذهبي اسالمي براي آموزش اسالم در مدارس اين ايال

وي .  خواهد بود2011-2012سال تحصيلي ) براي چنين اقدامي(زمان مناسب : اعالم كرد
شـوراي  "ته اسـالمي بـه عنـوان         هـاي برجـس    ازمانتوان از س    افزود كه در اين زمينه مي     

  . براي آموزش اسالم استفاده كرد"مشاور
  .شود هد بود كه در آن اسالم آموزش داده مي نخستين ايالت آلمان خوا"فاليا نورت رين وست" صورت تحقق اين موضوع، در
  

   گالري تصاوير اسالم كرد افتتاح گرديد

- كـاك احمـد مفتـي    ي شـهيد،   تصوير از عالمه250گالري تصاوير اسالم كرد با بيش از    

  .افتتاح گرديد) رح(زاده
ا را  هـ    اسالم كرد با نشر اين گالري انتظار دارد، دوستاني كه تصاويري غير از اين              مديريت

توانند به هر نحوي    را برايمان ارسال فرمايند و از تمامي كساني كه مي          در اختيار دارند آن   
ما را ياري دهند تقاضاي كمك نموده و پـذيراي انتقـادات، پيـشنهادات و مقـاالت شـما                    

  .هستيم
  

تأسيس شدايفرنيلين دانشگاه اسالمي در كالاو   

:  اسالم در غرب گفـت  نهي و محقق در زم    "اتونيكالج زا " از مؤسسان    يكي "وسفيحمزه  "
 از بقـا    ناني اطم ي كه برا  دندي رس يي به جا  تي آمده در نها   كاي كه به آمر   ي مذهب تيهر جمع 

  . نقطه استن شناخته شوند و جامعه ما هم اكنون در هماتي داشتند به رسمازين
حوطـه   در م  يا  اجـاره  ي خـال  ي كالس فقط پانزده دانـشجو داشـت و از فـضا           اولين گرچه

ـ  ام تونـا ي حال كـالج زا    ني ا با  استفاده شده بود،   ي در بركل  ايفرنيدانشگاه كال   اسـت بـه     دواري
  . شناخته شودي دانشگاه اسالماولينعنوان 
ـ  فقـه، اله ،ي اسالماتي ادبيها  نهيها در زم  چهار ساله كالس  برنامه ـ  پخي و تـار اتي  شنهادي

  . مسلمان هستندي فعلاني دانشجويانشگاه را دارند، گرچه تمام دني اجازه ورود به اانيشده و معتقدان به همه اد
ـ   ايـ فرني كه خـود در دانـشگاه كال       ي فرد تونا،ي در كالج زا   ي مسئول امور آموزش   ان،ي باز حاتم :  گفـت  كنـد،  ي مـ  سي تـدر  ي در بركل
وجـود دارنـد كـه در     زيـ  نيگري ديمؤسسات اسالم.  مبارزه با جهل استي براهي اولي از راهكارهايكي ي به طور كل  التيتحص

  .رديها قرار گ  دانشگاهني قصد دارد در زمره بهترتوناي اما زاكنند، ي متي فعاليلي تكمالتي تحصنهيزم
 از دو هزار مسجد و شيامروز ب. كنند ي مي زندگكاي مسلمان در آمرونيلي شش مدهد ي وجود دارد كه نشان ميآمار:  افزودانيباز

. مي دچار كمبود هـست    ي كه در مورد امام جماعت و رهبران مذهب        ستي در حال  نيا.  وجود دارد   كشور نيپانصد مدرسه در سراسر ا    
  .ستندي نشوند، ي كه با آن روبرو مياند آماده مواجهه با مسائل  فرستاده شدهكايمر كه به آيامامان جماعت:  افزوديو
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 و آنچـه در مدرسـه   ام ي مذهبدي عقا ني ب توانستم يمن نم :  كالج آمده گفت   ني به ا  لي ادامه تحص  ي ساله كه برا   21 ،ي مهر هيسم
  جماران: منبع .شد ي من مي مسئله باعث دلسردني تطابق برقرار كنم و اغلب اآموختم يم
  

   از مسلمانانيآ يب  افي جاسوسفي كثوهيش

ـ  ،"يآ يب  اف" ران،يا شبكه از نقل به كرد اسالم گزارش به  گـر يد بـار  كـا يآمر فـدرال  سيپل

  .ساخت آشكار كشور نيا مسلمانان جامعه با را خود يدشمن
 در يمـسجد  بـه  ورود بـا  كه يآ يب  اف جاسوس كي :داد گزارش ليم يليد يسيانگل روزنامه

 يبـرا  تا داشت را يستيترور اقدامات با مسجد نيا نمازگزار مسلمانان كيتحر قصد ايفرنيكال
 شـد  يمقامات همان ليوتح و ريدستگ مسجد نيا مسلمانان يسو از كند، يجاسوس يا يب  اف

 نام "ليمونت گيكرا" كه جاسوس نيا .بودند كرده اعزام مزبور مسجد به را جاسوس نيا كه

 خصوص در يسخنران به شروع مسجد در بود، كرده يمعرف "زيالعز فاروق" را خود اما داشته

 اتنهـ   نـه  بـرده   نـام  نكهيا از غافل دادند، ليتحو سيپل به را يو مسجد نيا بزرگان اما كرد "ها  ساختمان ساختن منفجر" و "جهاد"
  .است يآ يب اف يمخف مامور بلكه ستين مسلمان

ـ   اف يسو از است، دار  سابقه مجرم كي كه ليمونت استخدام ل،يم يليد نوشته  به  انتقـادات  مـسلمانان  هيـ عل يجاسوسـ  يبـرا  يا يب

ـ  انجـام  كـه  يكار خاطر به گذشته ماه 15 يط كه هگفت ليمونت .است ختهيبرانگ كايآمر فدرال نهاد نيا هيعل را يديشد  از داده، يم

  .است شده معاف اتيمال دالر هزار 177 پرداخت
 مـسلمان  جامعـه  ديشـد  خـشم  از دارد، عهده بر را مسجد 75 يندگينما كه يجنوب يايكالفرن ياسالم يشورا عضو ،"ديس ليشك"

  .داد خبر اقدام نيا از كايآمر
 سـپتامبر  11 از پـس  كه است شده سبب ياقدامات نيچن ست؛ يمدع و كرده دفاع خود كيتاكت نيا از نانهمچ يا يب  اف حال نيا با

  .شود يخنث ياريبس يستيترور اتيعمل
  

   مجدد، اسالم كُردلتريف

 يهـا تي وب سـا ري همراه با سـا   "اسالم كرد " مكتب قرآن كردستان     ي اطالع رسان  گاهيپا
 لتـر يشـود، ف ي خوانده م"ياانهي رااميقانون جر"ه كه   ت همزمان و با استناد به آنچ      سّناهل

  .شدند
 مظلوم اهـل    ي تاب تحمل صدا   نگ،يلتري محترم ف  نيرسد كه مسئول  ي به نظر م   نيچن نيا

 نـسبت بـه اهـل    ي و فحاشني توهي را برا  عي تش يهاتيسنت را نداشته و در مقابل، وبسا      
  .اندسنت باز نگه داشته

ـ  فشارها بر جامعـه اهـل سـنت ا         ديتشد"ت   اقدام كه از جمله اقداما     نيا باشـد،  ي مـ  "راني
 اهل سنت تاخت و تاز نموده و در ديها بر عقانهي زمي است در همه داري ب يها و وجدان  اني ب ي آزاد ،ي قانون اساس  حيمخالف صر 
 روز  ي با تهمـت و فحاشـ       اهل سنت  ون،يزيها از جمله تلو    رسانه ري است كه در سا    ي در حال  نيا. اندينمايها خود را م   تمام عرصه 

 جـاد ي ايها برا رسانهيروز شبانه غاتي به مقدسات اهل سنت و تبل      ني بر عدم توه   ي مبن ي رهبر يافزون مواجه بوده و برغم فتوا     
 كـه  يا بـه گونـه  ده آنان سلب شاني و وحدت مني طرفاني اعتماد مينهي زم عمالًيا اقدامات شتابزدهني با چن،ياوحدت رسانه 
  .باشندي باغ مني اي از درهاگري دي درشير روز منتظر گشااهل سنت ه
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تواننـد در خبرنامـه اسـالم كـرد عـضو شـوند تـا               ي مـ  ت،ي سا دي به مطالب جد   ي دسترس ي به ذكر است كاربران محترم برا      الزم
  . شما فرستاده شودليمي اخبار و مطالب به انيدتريجد

  

   خواهد شدي اسالم كشوركي يصدر اعظم آلمان اعالم كرد كه كشورش بزود

 گفـت  "نـه يآلگما فرانكفـورتر " روزنامـه  با يا مصاحبه در آلمان اعظم صدر "مركل آنگال"

  .شد خواهد ليتبد مسلمان كشور كي به يبزود آلمان
 آلمـان  كه نيا اعالم با مركل خانم "muslimvillage" از نقل به كرد اسالم گزارش به

 هـا آلمـان  تـا  باشـد يم فهيوظ كي جامعه يبرا زين يكپارچگي و شوديم متحمل را يراتييتغ

 را خودمـان  ميدار كه سالهاست" افزود نديايب كنار مهاجران با و رنديبگ عهده بر را تيمسئول

 نـسبت  را يتربرجسته يهابخش ندهيآ در تا رونديم شيپ يسمت به ساجدم و ميزنيم گول

  ."دهند اختصاص خود به بودند گذشته در كه آنچه به
 يزود بـه  آلمـان  گفت؛ است، كرده اسالم يبرا محكم دژ كي به ليتبد را كشورش سرنوشت، نكهيا اعالم با مركل خانم نيچنهم
  .شوديم اسالم يبرا محكم دژ كي به ليتبد

  .باشد يم مسلمانان از ينفر ونيليم 5 تا 4 تيجمع يدارا آلمان موجود يآمارها طبق
 است افتهي شيافزا نفر ونيليم 2,5 به 82،000 از مسلمانان تيجمع گذشته، سال 30 در .است متفاوت اريبس انگلستان در تيوضع و

  .اندبوده سايكل ابتدا در آنها از ياريبس كه دارد وجود ايتانيبر سراسر در مسجد هزار كي از شيب حاضر حال در و
 جنـوب  در .ابـد ييم شيافزا درصد 45 به يمارس و سيپار در نسبت نيا .هستند مسلمان سال 20 ريز افراد از درصد 30 فرانسه، در

  .دارد وجود سايكل از شيب مساجد فرانسه،
  .هستند مسلمان هيروس نوجوانان از يمين نيهمچن و هلند جوانان و نوجوانان از درصد 25 و كيبلژ نوجوانان از درصد 50

 و اسـلحه  افكـن،  بمب بدون كه دارد وجود اروپا در خداوند ياري بر دال ييهانشانه كه بود كرده اظهار راًياخ يبيل رهبر يقذاف معمر
  .شد خواهد مسلمان قاره كي به ليتبد اروپا كهيا گونه به بود ميخواه اروپا فتح شاهد يبزود ريشمش

  

   است دهي رساني پا  بهگريت كرد د انكار مّلاستيس: اردوغان

 انيپا  به كرد ملت انكار استيس گريد  كه كرد اعالم  هيترك ريوز نخست اردوغان بيط رجب

  .است  دهيرس
گـوتى گفـت   سهر مـو شـ  مجتمـع مـسكونى در       كي در مراسم افتتاح      هي ترك ري وز نخست

 و تنهـا    گذاشته  بر شهروندان منطقهمي مستقرىي تاثنشنى هي انكار ملت كرد و حاش     استيس
ـ  پا  بههاني ا امروز همه. اند نفع برده   بازرگانان اسلحه  ـ .  اسـت  دهي رسـ اني  بـر  نيوى همچن

ـ  بعـد اهم   كرد و گفت از امروز به     دي تاك  نطقه م نيعمران و آبادانى ا    ـ  بتي ـ  ا  بـه شترىي  ني
  عراق كردستان ياسالم اتحاد :منبع . دادمي خواه منطقه
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   جهانيها درصد از مرگ4الكل عامل 

 ي بـرا دهايـ هد تنيتـر  مهم  از يكي الكل را به عنوان  ي سازمان بهداشت جهان   شي پ يچند
  . كردي معرفيسالمت جهان

 درصد از تمـام  3,2 عامل  يمصرف مشروبات الكل  م  .2000 گزارش اسالم كرد، در سال       به
 نيـ  مشخص شد اي سازمان بهداشت جهان رياما در گزارش اخ   .  جهان بود  يرهايمرگ و م  

 . كـرده اسـت    داي پ شي هم افزا  گري درصد د  0,6 به   كي سال گذشته نزد   10 در طول    زانيم
 ،ي عوامل بروز سرطان، اختالفات خانوادگنيتر  از مهميكي ياكنون مصرف مشروبات الكل

 و يلي از محل كـار، افـت تحـص   بتي غت،ي مسموم،ي خودكش،ي خانگيها طالق، خشونت 
  .شوند يمانند آن محسوب م

 كرده است و هرچـه قـدر   داي پشيا افزدهد ي توجه نشان م   ها يدني نوش ني كه به ا   ي گذشته تعداد زنان   يها   در طول سال   متاسفانه
ـ  زنان آن كشور ن    ني در ب  ي مصرف مشروبات الكل   زاني باشد به همان اندازه م     ي بهتر تي در وضع  ي كشور از لحاظ اقتصاد    كي  زي
ـ        لي دال نيتر   كشور از مهم   كي ر د ي رفاه اقتصاد  شيافزا. شود ي م تر  شيب ـ     ي عالقـه بـه مـشروبات الكل  زنـان   ني خـصوصا در ب

  .شود يمحسوب م
 به سمت مـصرف  زيها را ن  آنتواند ي كودكان دارد و م   ي رو يتر  شي ب ري تاث ي زنان به مشروبات الكل    ادي است كه اعت   ي در حال  نيا

  . كندبي ترغي نوجواننيالكل در سن
 در زيـ  مـصرف ن زانيـ  منيتـر   و كـم ي شـمال يكـا ي مصرف الكل متعلق بـه آمر زاني منيتر شي منتشر شده بي با آمارها  مطابق

ـ  يني دي باورهالي به دلي اسالمي از كشورهاياريدر بس.  وجود دارد  يا  ترانهي مد يكشورها  وجـود  ي كه در مورد مـشروبات الكل
 از مـصرف  ي و خـسارات ناشـ  هـا  يماري شده است بنييها تع  مصرف آني كه برايني سنگيها  مجازاتلي به دلنيچن دارد و هم  

  .ت اسگري ديتر از كشورها  كميالكل به طور قابل توجه
ـ  ادهـد  ي به همراه دارد، اما آمارها نـشان مـ  يادي زيها نهي تصور كنند مصرف الكل فقط در بخش سالمت هز         ياري بس ديشا  ني

  . گذار هستندري تاثي و اجتماعي اقتصاديها  در تمام بخشباي تقرها يدنينوش
 ي سراسر جهان به مصرف مشروبات الكل       درصد از افراد شاغل در     5 تا   3 ني كار ب  ي طبق آمار منتشر شده توسط سازمان جهان       بر

 ،ي مختلـف اقتـصاد  يهـا   پوند به بخشارديلي م 20 به   كي نزد ي مانند انگلستان مصرف مشروبات الكل     يدر كشور . معتاد هستند 
 هـزار  85 و شود ي مصرف الكل گزارش ملي خشونت به دلونيلي م1,2هر سال . كند ي وارد م  نهي و سالمت هز   ي اجتماع ،يديتول

  .افتد ي اتفاق مي مشروبات الكلدني نوشلي فقط به دليانندگحادثه ر
 خانواده به   ي از اعضا  يكي كه   ييها   درصد از خانواده   62 در   بايتقر.  است ي خانوادگ ي زندگ ي برا داتي تهد نيتر   از مهم  يكي الكل

 ماننـد   ي دچار مشكالت  زين گري درصد د  31 و   افتد ي اتفاق م  ي كالم اي يكيزي ف يها   معتاد هستند خشونت   يمصرف مشروبات الكل  
  .شوند ي و مانند آن ميفقر و مشكالت روان

  ها ي جهان سومي ضرر براها، ي جهان اوليسود برا

 نيتـر    حـال مهـم    نيانـد و در عـ        جهان واقع شده   افتهي توسعه   ي در كشورها  يكننده مشروبات الكل  دي مهم تول  عي تمام صنا  باًيتقر
 تر  شي جلب ب  ي برا يني سنگ يها  نهيها هز    شركت نيا.  حال توسعه ساكن هستند     در ي مشروبات در كشورها   نيكنندگان ا   مصرف

  .هاست  ابزار آننيتر  مهمغاتي تبلني بني ادر و دهند ي انجام مها يدني نوشنيمردم به ا
 گرفته  انجاميها ي و اطالع رسان رانهيشگي اتخاد اقدامات پ   لي در حال توسعه به دل     ي از كشورها  ياري جاست كه در بس    ني ا جالب

 در حال ي به كشورهايادي حفظ سود خود توجه زيها برا  شركتنياما ا.  در حال كاهش استي به مشروبات الكلنيتعداد معتاد
  . كشورها را به مصرف الكل سوق دهندني جوانان اكنند ي مياند و سع توسعه نشان داده
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 را بـه    يني سـنگ  ي حـال ضـررها    ني شده و در ع    ري سراز افتهي توسعه   ي به كشورها  ي الكل باعث شده است سود سرشار      مصرف
ـ ها، جرائم و جنا      خانواده ي فروپاش ،ي مشكالت خانوادگ  ،ياگر تصادفات رانندگ  .  كند لي جهان تحم  افتهي توسعه   يكشورها  را  ياتي

ـ ها را به حـساب آور    آن يها  نهيهز مشروبات به وجود آمده و       نيكه در اثر مصرف ا     ـ  مـصرف ا ني متوجـه خـسارات سـنگ   مي  ني
  . شدمي خواهها يدنينوش

  

  كافي نت ها ملزم به درج كدملي كاربران خود هستند

 در جلسه ستاد پيشگيري و مبارزه با جـرايم  ي شرقجاني استان آذرباي كل دادگستر سيير
ها ملـزم هـستند مشخـصات      نتي كافاني پس متصدنيخاص استان، اظهارداشت كه از ا   

  .د ثبت كننانهيستفاده از را و زمان ايكاربران خود را با درج كد مل
 در  يا  انهي را مي تخلفات و جرا   شتريب:  جلسه فزود  ني در  ا   يفي، شر "اسالم كرد " گزارش   به

ـ تواند تا حـد ز    ي كه درج مشخصات كاربران م     رديگيها صورت م     نت يكاف  از وقـوع    يادي
  . كنديريجرم جلوگ

-تهي كملي به تشك شركت مخابرات استان را مكلف ني استان همچن  ي كل دادگستر  سيير

  . كندي خودداررمجازي غيهانتي شركت از ارائه خدمات به كافني كرد و خواست اي نظارتيا
 يهـا    و ارائـه برنامـه     تـال يجي فرهنـگ د   يهـا    خانه ليتشك:  خواند و ادعا كرد    ي مهم اري را بس  مي از وقوع جرا   يريشگي پ ،يفيشر

ـ  ليهـا، تـشك     نـت ي بركاف شي از پ  شينظارت ب   ن،   آموزنده به نوجوانان و جوانا     ي و نرم افزارها   يفرهنگ  اعمـال  ،ياانـه ي را سي پل
 يهـا   از ارتباط نداشتن آنها با شـركت ناني و اطم يابي بازار يها و بازدارنده از طرف قضات، نظارت بر شركت        ي واقع يهامجازات

 مربوط به آن از     مي و جرا  نترنتي ا انهي را  مربوط به  يها  ها و دستورالعمل   نامه نيي آ ني قوان ني و تدو  ي توسط سازمان بازرگان   يهرم
 از وقوع يريشگي در پي اساسيها و قضات از راهكارها نتياف كاني متصداريطرف اداره كل ارشاد استان و قرار دادن آن در اخت

  . استانهي راميجرا
 بـودن   ديدر استان ما به علت نوپد     :  اشاره و گفت   زي در تبر  يا  انهي را مي جرا ژهي شعبه و  لي جلسه به تشك   ني در ا  زي ن زي تبر دادستان

 متناسـب بـا نـوع جـرم در     ي مختلفيها مجازاتمي جراني اي براي ولستي مشهود ن يادي خاص ز  مي خوشبختانه جرا  مي جرا نيا
  . شده استينيبشيقانون پ

 در كشور ياانهي راميا جرني افراد از مهمترتيثي و هتك حبي نشر اكاذ،ي بانكيها  از حسابرمجازيبرداشت غ:  افزودي اللهليخل
  .هستند

  

   تونسي رسمونيزيپخش اذان از تلو

 تونس، پخش اذان كه سالهاست ممنوع بوده كتاتوري د"ي بن علني العابدنيز"پس از فرار 
  .از سر گرفته شد

ـ  ز ي جمهور استي سال ر  23 گزارش اسالم كرد، در مدت       به  تـاكنون اذان از     ني العابـد  ني
 صـدا و  7 كانال د،ي جدي در اقدامينشده بود كه پس از فرار و    دهي كشور شن  ني ا ونيزيتلو
 ي كانـال رسـم  ني اذان از امي و پخش مستق ي تونس مبادرت به قطع اخبار سراسر      يمايس

 نه تنها با پخش اذان مخالف بود بلكه در دوران      نين العابد ي گزارش، ز  نيبر اساس ا  . نمود
 يدي شـد  يهـا  مخالفـت  يجاب اسالم  نماز در مساجد و ح     ي بر تونس با برگزار    تشيحاكم
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  . را بر بانوان محجبه اعمال كرده بودياري بسيهاتينموده و ممنوع
 افـت، ي كشور خاتمه ني مردم اي اعتراض و كودتالهيگراي او كه باألخره به وس ستيز و غرب  پس از سقوط دولت اسالم     نيهمچن

  . كندري را در حال فرار دستگي همكاران وني همچندولت موقت حكومت را بدست گرفته و ارتش توانست گارد محافظ و
 تونس، ايجاد احزاب بر اساس اصول ديني ممنوع و نظام بن علي به رفتـار تنـد خـود               ي است بر اساس قانون اساسي قبل      يگفتن

  .عليه مسلمانان معروف بوده است
  

  يباديها تن از شهروندان تا دهيري و دستگي فاضليسرنوشت مبهم مولو

 تي شـهر در وضـع     ني از آن است كه امام جمعه بركنار شده ا         ي حاك باديبرها از تا   خ نيآخر
  .اند بازداشت شدهيتي امنيروهاي توسط نزي از مردم نيادي قرار داشته و تعداد زيمبهم

 از سـمت  يريـ گ دسـتور كنـاره  نكهي پس از ا ن،ي آنال ي گزارش اسالم كرد به نقل از سن       به
 داده شد، مردم در مراسم نمـاز  ي موالنا محمد موحد فاضل    به باديامامت جمعه شهرستان تا   

 دستور اعتراض نموده و خواستار امام جمعه خودشان شدند و حاضر            ني شهر به ا   نيجمعه ا 
 اعتراضات  ني ا جهي كه در نت   ند،ي نماز جمعه را برگزار نما     گري د ينشدند كه به امامت شخص    

ـ  ترتنيـ مـاز را اقامـه نمـود و بـه ا       و ن  افتي در مراسم نماز جمعه حضور       يموالنا فاضل   بي
  .اعتراضات فروكش كرد

ـ ي امنيروهـا ي در سطح شهر شروع شد، كـه ن   يتي امن يروهاي ن يزن نماز و اتمام مراسم نماز جمعه،  گشت        ي پس از ادا   اما   بـا  يت
ـ اآموزان  از دانشي تعدادزي جوانان و نژهي شهر، به ونيها تن از مردم ا از منازل، ده   ي به برخ  ورشي  و هـا ابـان ي شـهر را از خ ني

  . روند همچنان ادامه داردني نمودند، كه اهاه و روانه بازداشتگاريمنازل دستگ
 به مشهد احضار شده اسـت كـه تـا     مجددا3/11/89ً كشنبهي روز  ،ي منتشر شده، موالنا محمد فاضل     يها  بنا بر گزارش   نيهمچن

  .ستي در دست ني وتي از وضعي اطالعچيكنون ه
  

   استي نبوده و واجب شرعيرفتني نرفتن به تظاهرات جمعه پذي براي عذرچيه: يقرضاو

:  مبـارك گفـت  ي با انتقاد از كشتار مردم مصر توسط مزدوران حـسن     ي قرضاو وسفي خشي
كـردن   كردن ملت خود مشغول شـده اسـت و در حـال مـسلط              يمبارك به كشتن و قربان    

 با هـشدار بـه مبـارك        يو. كردي م نفرعو كه   ي است، همان كار   گري د يا بر عده  يا  عده
 گـاه يبـه گـزارش پا    . كشتار مردم حرام است   : درباره سرانجام ظلم و سركوب اظهار داشت      

ـ  در ادامـه ضـمن تمج      ياسـالم كُـرد، و     – مكتـب قـرآن كردسـتان        ياطالع رسـان    از  دي
ـ   يابـان ي از آنان خواست اعتراضات و تظاهرات خ       ري التحر دانيكنندگان در م    تظاهر  رك را ت

ـ  از دندي شه اي پس   د،ي و خود را ثابت كن     ديبه حضور خود ادامه ده    : كرده و اظهار داشت   ن  اي
  .ديشوي كرد و سعادتمند مدي خواهي شرافتمندانه زندگاي ديرو يم
  . كردديكأ ملت تيروزي مصر تا زمان پياسي سيها بر ضرورت اتحاد گروهني همچنشانيا
نگـاران، پزشـكان، ائمـه و       ساز خواهـد بـود از روزنامـه        تظاهرات روز جمعه سرنوشت    نكهي با اشاره به ا    ي عالم برجسته مصر   نيا

  . جوانان مصر بشتابند و در تظاهرات روز جمعه شركت كنندياري نماز جمعه خواست كه به يخطبا
 است  يشركت در تظاهرات سرنوشت ساز روز جمعه واجب شرع        :  اظهار داشت  اني اهل سنت در پا    ي علما ي جهان هي اتحاد سيرئ

  .ستي نرفتهي پذنهي زمني در اي عذرچيو ه
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 رفـتن بـه     ي و مردم را برا    زند،ي بر هااباني به خ  تيزهر و امامان جماعت خواست با لباس روحان        األ وخي از همه علما و ش     يقرضاو
  .ستنديأن بكنندگا  صحنه اعالم كنند و در كنار تظاهري هفته را روز حركت به سوني كنند و جمعه اقي تشوري التحردانيم
  

  ني مسلمانان آرژانتي براشتري بي مذهبيها يآزاد

ـ  به مسلمانان ا   شتري ب يها ي ارائه آزاد  ي برا يدي جد ني قوان نيآرژانت  كـشور بـه منظـور       ني
  .كند ي اعطا متي از آزار و اذمي بدون بشان يني فرائض دياجرا

 به  ن،ي قوان ني ا بي تصو  تالش دارد تا با    ن،ي جمهور آرژانت  سي، رئ " فرناندز نايستيكر" دولت
اسـالم  "بـه گـزارش     .  بدهد ي در اماكن عموم   ي پوشش اسالم  تيزنان مسلمان اجازه رعا   

 تواننـد  ي ميني زنان مسلمان آرژانت د،ي قانون جد  ني براساس ا  ،يوي به نقل از پرس ت     "كرد
  . خود استفاده كننديي شناسايها  كارتي براي با پوشش اسالمييها از عكس

 به مـسلمانان    يشتري ب يني د يها ي آزاد دي قانون جد  ني ا بي با تصو  د،يافزا ي گزارش م  نيا
  . داشته باشندني با جامعه آرژانتيشتري بييگرا  همتوانند ي و جامعه مسلمانان مگردد ي اعطا مني التيكايمنطقه آمر

  ».كرد فصل و حل بهتر يزندگ يبرا را ها اختالف توان يم كه است نيا جهان يكشورها همه به و همه به ما اميپ« :گفت فرناندز
  ». شودلي تحمگراني هرگز به ددي نبا،ي درباره مسائل مذهبژهينقطه نظرات مختلف به و«:  افزوديو
 قانون زنان مسلمان قادر خواهند      ني گزارش استقبال كرد و گفت، براساس ا       ني از ا  ن،ي آرژانت ي مركز اسالم  ري، مد " صالح ريسم"

  . آنان همسو خواهد بودي مسئله با اعتقادات مذهبني خود داشته باشند كه ا يي شناسايها  كارتي محجبه رويريبود تا تصاو
  . شكل اجرا كندني كشور به بهترني ايي قضاستمي و سسي پلي قانون را با همكارني تالش دارد تا اد،يگو ي مني آرژانتدولت

  .دهند ي ملي را تشكني آرژانتتي از دو درصد از جمعشي، مسلمانان ب2009 در سال "ويپ"سسه ؤ مي نظرسنججي نتابراساس
 با جامعـه  ي مذهبيها ني را دنبال كرده و در آئي اسالميها  جهان، سنتي اسالمي از كشورها ي به رغم دور   ني آرژانت مسلمانان

  .مسلمانان جهان متحد هستند
  
  
  

 اسالم -ن كردستان پايگاه اطالع رساني مكتب قرآ"الزم به ذكر است براي ارتباط با مديريت 

  .فرماييدتماس حاصل   islamkurd.net@gmail.comتوانيد با آدرس ايميل  مي"ُكرد
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