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  ي اسالم ُكرددر آيينه
  پايگاه اطالع رساني مكتب قرآن كردستان

  

  

                                      آننماز شيسنّت تهران و بازداشت پ  باسابقه اهليها ز نمازخانه ايكيپلمب 
  

 يها  از نمازخانه  يكي با حمله به     يتي امن يروهاي ن ن،يآنال  يبه گزارش اسالم كرد به نقل از سن       
 ني انماز شي پده،زا ي موسداهللاي عبي نمازخانه، مولونيسنّت در تهران، ضمن پلمب ا باسابقه اهل

  . بازداشت كردندانمازخانه ر
 انقالب در ياند و از ابتدا  شهر محرومنيسنّت تهران از داشتن مسجد در ا  اهلنكهي توجه به ابا

 مانده است،   جهي نت ياند تا به آنها اجازه ساخت مسجد داده شود كه تاكنون تالش آنان ب              تالش
ا متاسـفانه صـبح امـروز      يهـا برگـزار مـ     در منازل و نمازخانـه     پنجگانه و جمعه را    ي خاطر نمازها  نيبه هم  كـشنبه ي( كننـد؛ امـ 

آبـاد تهـران واقـع در بلـوار          ها در منطقه سعادت     نمازخانه ني از ا  يكي با حمله به     يتي امن يروهاي كه ن  ميمطلع شد ) 89/بهمن/17
  .اند  آن را بازداشت كردهنماز شي آن را پلمب و پ،يفرحزاد

 كننـد، در  ليـ  خـود را تعط ي خواسته شده است كه نمازخانه هادي هم با ارعاب و تهدگريئوالن دو نمازخانه د  است از مس   يگفتن
 ي قانونيها ي آزادي اهللا در راستاري و پاسداشت شعايني دضي فرا يسنّت تهران جهت ادا    ها به همت اهل     نمازخانه ني كه ا  يحال
  .رديگ ي در آنها صورت نميگري دتي فعالچي هن،يآفر  و وحدتي و اخالقيني نماز و طرح مباحث ديي شده است و جز برپاريدا
سنّت تحمـل نـشده و بـر      اهليها  اقامه نماز و وجود نمازخانه  ران،ي ا ي اسالم ي جمهور تختي تأسف است كه در تهران، پا      يجا

 ي جاچي است كه در هي در حالني روبرو هستند؛ ايليسنّت با خطر پلمب و تعط  اهليها  اسالم، نمازخانهعتيخالف قانون و شر
 ي شود؛ و كساني صورت رفتار نمني به اي اسالمي در كشورهاعهي شتي و با اقل   ي اسالم ري غ ي مسلمان در كشورها   تي با اقل  ايدن

  . برسانندبي توانند ملتها را به وحدت و تقري گاه نمچي هي و تحملدگاهي دني دهند با چني را سر مبيكه شعار وحدت و تقر
  .ري و نعم النصي نعم المولل،ي و حسبنا اهللا و نعم الوكي اهللا المشتكيفإل
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     كند ي هزار كودك را دچار آسم م26 انهي سالگاريدود س
  

 هزار كودك 26 هر سال شود ي باعث مگاريدود س:  گفتاتي مبارزه با دخانتي جمعيي اجرا ريدب
  .در كشور مبتال به آسم شوند

 مصرف كنـد،  گاري پاكت سكي روزانه يگارياگر هر فرد س: داشت اظهاري محمدرضا معدن دكتر
 در  يگاري نفـر سـ    200 مطلب كه روزانـه      ني با عنوان ا   يو. زند ي م گاري هزار پك س   70ساالنه  

  .شوند ي دو نفر معتاد ميگاري نفر س10از هر :  افزودكنند، يكشور فوت م
 انيـ  عالوه بر ز   گاريمصرف س :  به دنبال دارد، گفت    يعات مختلف  در كشور كه تب    گاري مصرف س  ي با اشاره به عوارض ناش     يمعدن

  .شود ي كشور مي انسانيروي باعث هدر رفتن نگذارد، ي مي كه بر جايافتصاد
 فـرد  كيـ مـرگ  :  در جامعـه اشـاره كـرد و افـزود    گاري مصرف سي اجتماع يها  بي به آس  اتي مبارزه با دخان   تي جمع يي اجرا ريدب
 ي بعـضا بـه قـدر      گاري درمان عوارض سـ    يها  نهيهز.  آن خانواده را از هم بپاشد      تواند ي است م  يا   كه سرپرست خانواده   يگاريس

  . به دنبال داردزي را ني و رواني روحيها بي آس،ي است كه عالوه بر مشكالت اقتصادنيسنگ
ـ  اگاري س نهيهز:  گفت كنند، ي مصرف م  گاري نفر در كشور س    ونيلي م 12 حدود   نكهي با اعالم ا   يو  5 تـا  4 افـراد روزانـه    تعـداد ني
 گاري از عوارض مصرف س    ي درمان ناش  يها  نهي توسط دولت صرف هز    زي مبلغ ن  ني برابر ا  3 تا   2 كه   يدر حال .  تومان است  ارديليم
  .شود ي منهي در كشور هزگاري تومان بابت مصرف سارديلي م20 روزانه نيبنابرا. شود يم

    ر كركوك  جسد در شه3000 از شي با بي گور دسته جمعكيكشف 
 در كركـوك بـا      ي جمعـ   انور حاجي قائم مقام وزارت پيشمرگ كردستان، از كشف گوري دسته          

  . جسد خبر داد3000 از شيب
ـ  در جنوب كركوك،     شمرگي پ يروهاي گزارش اسالم ُكرد، پس از اسكان ن       به    گـور دسـته    كي

 جنايت انفـال   ازي بخش  رود حاصليگمان م  كشف شد كه     يالدي م 80  دهه     مربوط به  يجمع
ـ  رد گم كردن     ي بعث برا  مي كردستان افزود؛ رژ   شمرگي پ يروهاي مقام ن  نيا. باشد  پادگـان   كي

  . بود كه وجود نيروهاي پيشمرگ در كردستان باعث كشف اين گورها شدند  كردهري داي جمع  گور دستهني در محل اينظام

    بازداشتها در ميان اهل سنّت همچنان ادامه دارد 
  

 اسفندماه بازداشت و به     17شنبه    هاي سقز روز سه      دبيرستان يمي ش ري دب "ال هبكي محمد جم "
  .مكان نامعلومي منتقل شدند

دبيرسـتان  ( گزارش اسالم ُكرد، مأمورين اداره اطالعات شهرستان سقز به محل كار ايـشان               به
ست با توجـه  الزم به ذكر ا. اند مراجعه كرده و ايشان را در محيط آموزشي دستگير كرده       ) آويني

ي وي، هنوز خبـر مـوثقي از محـل بازداشـت يـا اتهـام                  به پيگيريهاي مستمر از طرف خانواده     
پيروي  اند و احتماالً اتهام ايشان   ايشان تا كنون چندين بار به اتهامات نامشخص بازداشت شدههمچنين . دست نيسترنامبرده د

  .باشد مي) رح(زاده از عالمه مجاهد كاك احمد مفتي
 كاك احمد   دي مجاهد، شه  ي  از عّلامه  يروي به اتهام پ   ي قادر نياسي و   ي در حالي است كه چندي قبل نيز آقايان عثمان عبد          اين
 "ي انحرافـ ي فكريها  نحلهيبررس" با عنوان يا سنّت در جلسه   به بزرگان اهل   يعي آخوند ش  يها  ني و اعتراض به توه    زاده يمفت

  .بازداشت شده بودند
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     رانيف دارو در اآمار وحشتناك مصر
 رانيا: ندي گوي دارو در كشور هشدار داده و م      هي رو ي نسبت به مصرف ب    راني ا ي بهداشت مقامات

  .استي مصرف كننده دارو در آسني دومنيپس از چ
 كشور نخـست    20 به لحاظ مصرف دارو و مراجعه به پزشك جزو           راني گزارش اسالم كرد، ا    به
 مـصرف   ،ي پزشك ي پژوهش اجيبر اساس نت  . قام دوم را داراست    م ني بعد از چ   اي بوده و در آس    ايدن
 مراجعـه كننـده بـه    مـاران ي درصد ب5 از شي در جامعه است و ب     يماري دارو خود عامل ب    هيرو يب

 رماي از داروها بيناش) تيحساس (ي بر اثر آلرژزي نماراني درصد ب10و . اند  شدهماري بر اثر مصرف دارو بها مارستاني بوها  درمانگاه
  .اند شده

طبـق  .  اسـت  يقـ ي تزر ي از انـدازه داروهـا     شي مصرف ب  ران،ي در ا  يي بارز فرهنگ دارو   يژگيو«: ديافزا ي م ني گزارش همچن  نيا
 داروها در   لي قب ني رقم چهار برابر سرانه مصرف ا      ني درصد بوده و ا    4/11 حدود   راني در ا  يقي تزر يآمارها، سرانه مصرف داروها   
 10 دهد ي انجام شده در كشور نشان مقاتي اعالم كرد، تحقني ارتقاء سالمت همچنودفتر آموزش » .جوامع در حال توسعه است

 هـا  كيـ وتيب ي مسكن و آنتي و داروهاشوند ي بدون مشورت با پزشك و به طور خودسرانه مصرف م      راني درصد داروها در ا    15تا  
  .دهند ي ملي مصرف خودسرانه را تشكزاني منيشتريب

 شـود  ي آن مبتال مـ ي از عوارض منفي ناشيماري بدون نسخه پزشك، خود به ب     يش، مصرف كنندگان دارو    پژوه ني اساس ا  بر
  . دهدي ملي جامعه را تشكماراني درصد كل بستيكه ب

 دكتـر  از نقـل  بـه  و شـده  دانـسته  شـهروندان  انيـ م در يماريب كي »دارو مصرف به ليم« يهمشهر روزنامه گزارش به نيهمچن

  .»دارد را جهان در دارو سرانه مصرف رتبه نيباالتر رانيا« :است افزوده رازيش يپزشك علوم دانشگاه يدارو و غذا معاون يمنتصر

     آمد روني پس از سه روز زنده و سالم از قبر بي هندينوزاد دو ماهه
  

 فوت كرده بود با خواب مادرش پس از نـبش    يوي ر دي شد يماري ب لي كه به دل   ينوزاد دوماهه ا  
  . آورده شدرونيه و سالم بقبر، زند

 خـواب  در مرتـب  يهنـد  مادر نيا ،"دجيا انيآس" يهند روزنامه از نقل به كرد اسالم گزارش به

 با كه نديب يم زنده را بود، شده سپرده خاك به شيپ روز سه كه را اش دوماهه نوزاد ب،يعج ييها

ـ  متوجـه  قبر نبش از پس و رفته نوزاد دفن محل به گريد نفر چند و همسرش همراه به اصرار  يم
  .است حركت حال در كودك يپا و دست كه ندشو

من .  خواهد او را از قبر خارج كنمي فرزندم زنده است و از من مدميخواب د:  خواب خود اظهار داشت    حي در تشر  ي مادر هند  نيا
 زنده اسـت    مي مشاهده كرد  م،ي آورد نروي خاك ب  ري كه نوزادمان را از ز     ي زنده باشد اما زمان    ي و مي كرد يو همسرم هرگز فكر نم    

  . استافتهي بهبود زي اش نهي ردي التهاب شديماري اعالم كردند كه به طور كامل بشكان پز،ي پزشكشاتي پس از آزمانيهمچن
 د،ي شديماري بلي كرده بودند كه در روز سه شنبه گذشته بدلدي نوزاد قطع امني اي از مداواي است كه پزشكان هندي در حالنيا

  . پزشكان معالج اعالم و به خاك سپرده شده بودي از سويمرگ و
 كردن همسرش حاضر بـه      ي راض ي كرد كه فرزندش زنده مانده است و فقط برا         ي تصور نم  چگاهي ه ي نوزاد افزود كه و    ني ا پدر

  .نبش قبر شده است
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     كشور ني تعداد مسلمانان در اعي كشور فرانسه از رشد سرري وزينگران
  

 ي طرح ضد اسالم   هي توج ي و برا  زي جنجال برانگ  ي كشور فرانسه، در اظهارات    ري وز "گئانكلود  "
، تعداد مسلمانان   " اسالم در جامعه   گاهي و جا  كييال" با عنوان    ي نشست يحزب حاكم در برگزار   

 ي طرح ضـد اسـالم  هيبه گزارش اسالم كرد، گئان در توج. رد كفيرا در فرانسه مشكل زا توص  
 خـود   هي قض ني و ا  افتهي شي كشور به شدت افزا    ني تعداد مسلمانان ا   نكهي ا حزب حاكم، با طرح   

 كردنـد امـا   ي مـ ي مسلمان در فرانسه زنـدگ ي تعداد كم1905در سال : مشكل ساز است افزود 
  خاص ي از رفتارها  ي و برخ  ني د كي رواني تعداد پ  يني چن ني دارند كه رشد ا    ود مسلمان در فرانسه وج    ونيلي م 10 تا   5 نيامروز ب 

  ! كندي كرد كه آنان را شوكه مادي فرانسه ي مشكل ساز برادهي پدكي ها را به عنوان ابانيآنان از جمله نماز خواندن در خ
 جـو  دي ها ضمن محكوم كردن هدف قرار گرفتن مسلمانان و تشداباني با حضور در خ    ي صدها تن از مسلمانان فرانسو     نيهمچن

ـ  و پا  دهي عق ي حزب حاكم در ارتباط با اسالم، احترام به آزاد         يشنهاديست پ  كشور، خواستار لغو نش    ني در ا  يضد اسالم   دادن  اني
  . كشور شدندني در ايبه اقدامات ضد اسالم

ـ  اي برگزاري اقدام حزب حاكم برا  يي با سر دادن شعارها    معترضان ـ  نام"طنتيشـ " نشـست را  ني ـ  و تأكدهي نشـست  :  كردنـد دي
  . اسالم استهي بلكه علستي حزب حاكم در ارتباط با اسالم نيشنهاديپ

 نشست ني اي امضا شد، برگزاراني ادني اندگاني كه توسط نماي اهياني بزرگ در فرانسه با صدور باني رابطه رهبران اد  ني هم در
  .را محكوم كردند

     كاراني هزار نفر بر تعداد ب600 و ونيلي مكي ساالنه شيافزا
  

بـا  :  گفـت  يعـ ي آب و منـابع طب     ،ي كشاورز ونيسي مهاباد و عضو كم    ندهي محمود زاده نما   جالل
ـ ي اقـشار جامعـه ا     تي كشورها، اكثر  ري كه بر خالف سا    نيتوجه به ا    را جوانـان و نوجوانـان       يران

 1,6 در كشور وجود دارد و هر ساله تعـداد           كاري ب ونيلي م 2,5 كه هم اكنون با      دهند، ي م ليتشك
  .  شودي آمار اضافه مني نفر به اونيليم

ـ  اكثر ركشورها،يبر خالف سا  : جالل محمودزاده افزود  م كرد،   به گزارش اسال    اقـشار جامعـه     تي
  . جوان استيا  جامعهيراني و اصوال جامعه ادهند ي ملي را جوانان و نوجوانان تشكيرانيا

 كشور يص و خصوي دولتيها  دانشگاهالنيالتحص  فارغمي عظليبا توجه به خ:  ادامه دادي اسالمي مهاباد در مجلس شوراندهينما
 هي بـا توجـه بـه سـرما    ني كار و اشتغال و همچنيايرشد جوانان جو به  روتي با توجه به جمعييزا  اشتغاليها  كارگاهجاديو عدم ا 

  . نداشته باشدكاري بكرده لي وجود ندارد كه جوان تحصراني در ايا  خانوادهتأسفانه كمتر در مناطق محروم، ميگذار
 ي اعالمي بر اساس آمارهارود؛ ي باال مزينگاه آنان به مقوله اشتغال ن    جوانان، توقع و   لي تحص نزاي م شيبا افزا :  كرد حي تصر يو

 نفـر  ونيلي م1�6 حدود زيدر كشور وجود دارد و هر سال ن(!) كاري نفر بونيلي م2�5 هم اكنون حدود ،ي متوليها  دستگاهياز سو 
  .شود ي افزوده متي جمعنيبه ا
 رقم م،ي پنهان را هم اضافه كنكاراني باي شاغل و مهي است و اگر آمار افراد نيي جوانان رقم بااليكاري گفته محمودزاده، آمار ببه

 يهـا  ني ماشـ شي و افـزا ي صـنعت ي كه با توسـعه كـشاورز  مينيب ي و روستاها مي مثال در بخش كشاورز يباالتر خواهد بود؛ برا   
 خانواده هفت نفره كشاورز كه در گذشته همه مـشغول كـار در              كي  و كند ي م داي كمتر تحقق پ   د مزارع با افرا   تيري مد يكشاورز

  . كنندتيري را مداري در اختي مقدار اراضني ازي با دو نفر نتوانند يمزارع بودن حاال م
ـ ا به توجه با اند  كرده سرگرم روستا در را خود اي هستند كاريب اي عمالً خانواده افراد ريسا گفت توان يم نيبنابرا :داد ادامه يو  كـه  ني

  .شوند شوند كار به مشغول آن با و كنند ترك را روستا كه ندارند يا ژهيو تخصص جوانان كه نيا اي ندارد؛ وجود يگريد كار و شغل

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


74747474        
        

 

 

 

 

 پنهان كاري و بي افراد شاغل فصلي اعالميمتأسفانه در آمارها:  شدادآوري مجلس يعي آب و منابع طب،ي كشاورز ونيسي كم عضو
 اشتغال مولد جادي عمالً نسبت به ااري در اختي به سرعت با اعتبارهادي باي رو وزارت كار و امور اجتماعني از ا ،كنند يرا منظور نم  

 را يي بـه روسـتاها، اشـتغال جوانـان روسـتا     شتري اعتبارات ب  قي اقدام كند و با تزر     يلي و رشته تحص   به جوانان بر اساس تجر    يبرا
  . كنديريا جلوگ كرده تا از مهاجرت جوانان به شهرهنيتضم

  .در پارلمان تركيه، جلسه دادگاهي وي روز گذشته برگزار شد» ليال زانا«علي رغم انتخاب شدن 
مـتهم   و شهر دياربكر در پارلمان جديـد تركيـه،   BDP ي حزب نماينده » ليال زانا« دادگاهي

ه تبليـغ كـرد   ،2007هاي نوروز سـال   در جشن) ك.ك.پ(است براي حزب كارگران كردستان 
منتخب مردم، ديروز در دياربكر برگزار شد، اما  ، جلسه دادگاهي اينبه گزارش اسالم كرد. است

  .وي در اين جلسه حضور نيافت
تكرار و تاكيـد   قاضي دادگاه بار ديگر اتهامات وارده عليه او را» ليال زانا«عدم حضور  رغم علي

  .گنجد  كرد كه سخنان وي در قالب آزادي عقيده و بيان نمي
وارد پارلمان تركيه شده اسـت و در   اعالم كرد كه موكلش به عنوان يك كانديداي مستقل» ليال زانا«وكيل » گوموش فتحي«

  .  سال زندان محكوم كرده است5را به » ليال زانا «اين دادگاه. نتيجه از مصونيت برخوردار است
 بود اما به جرم صحبت كردن به زبـان كـردي در پارلمـان                سال پيش نيز نماينده ي كردها در مجلس        20گفتني است ليال زانا     

 روانه زندان گرديد

  بازگشت ماموستا ايوب گنجي به زندان همدان
ماموستا ايوب گنجي نويسنده و امام جماعت سابق مسجد قباي سنندج پس از اتمام مرخـصي                

  .دان بازگشتاستعالجي به زن
به علت ابتال به عفونت ريه و آسـم بـه    ، ماموستا گنجي كه چندي پيشگزارش اسالم كرد به

گفته مي شود وي . پس از اتمام مرخصي به زندان بازگشت مرخصي استعالجي اعزام شده بود،
 بيمارستان توحيد سنندج بستري بوده و پس از آن جهت ادامه معالجه به به مدت يك هفته در

 در زندان مركزي همدان بسر مي برد 87فروردين  شايان ذكر است كه ايوب گنجي كه از. مارستاني در تهران اعزام شده استبي
محروميت دائم  نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، توسط دادگاه ويژه روحانيت همدان به به اتهام اقدام عليه امنيت و
  .شهرستان همدان محكوم شده است  سال تبعيد در10و  سال حبس 10از عنوان روحانيت و تحمل 

   تن از اعضاي انجمن سبز چيا بازداشت سه
 در شهرستان مريوان از توابع اسـتان  "سبز چيا " تن از اعضاي فعال انجمن محيط زيستي          سه

  .كردستان از سوي نيروهاي امنيتي دستگير شدند
اطالعـات بازداشـت      اداره  شنبه اول امرداد ماه در پي احضار به  فعال مدني روز گذشته سه اين

ميباشـند    بازداشت شدگان در مريـوان "ايرج قادري"و "شريف باجور"، "بهروز داروند". شدند
  . تا كنون از دليل بازداشت و وضعيت آنها خبري در دست نيست كه

  انـد كـه    آنها گفتـه   به  و مسئولين اين اداره كرده   اطالعات مريوان مراجعه  اداره ت فرزندانشان بهاين افراد بدنبال بازداش  خانواده
سبز چيا در شهرسـتان   پيشتر نيز يك فعال مدني ديگر و عضو انجمن. نكنند  مراجعه  آينده تا چند ماه براي پيگيري وضعيت انها

  . سر مي برد  تا كنون در بازداشت و بالتكليفي به  بود كه دستگير شده العات اط  نام فرزاد حق شناس از سوي اداره مريوان به
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  .است داشته مريوان جنگلهاي سوزي آتش مهار و خاموش و مردمي نيروهاي بسيج در گيري چشم تاثير انجمن اين است گفتني

  استقبال مساجد آمريكا از غير مسلمانان در ماه رمضان
 پيشنهاد داد كه در طي ماه مبـارك رمـضان   (CAIR)  اسالمي–روابط آمريكايي  شوراي 

غيرمسلمانان بـاز   براي آشنايي بيشتر با آداب و رسوم مسلمانان، درهاي مساجد آمريكا به روي
   .باشد

پيـشنهاد   (CAIR)  اسـالمي –ي اسالم كرد، شـوراي روابـط آمريكـايي    به گزارش خبرگزار
:  اسـت  و تأكيد كـرده  استقبال مساجد از غيرمسلمانان را راهي براي معرفي دين اسالم دانسته

  .هرچيز، مرد صلح و مشاركت است دهد كه يك مسلمان پيش از اين كار به ديگران نشان مي
اعتقـادات   غيرمسلمانان در طي ديدار از مساجد، به منظور تبادل اطالعات و يادگيري اين شورا همچنين پيشنهاد داده است كه

  .مسلمانان، در ضيافت افطار نيز شركت كنند
فرانـسويان نيـز بايـد      اقدامي بزرگ اسـت و  اين،:  اسالمي در همين رابطه گفت–شوراي روابط آمريكايي   رئيس"عمر احمد"

  . دهنده اين راه باشند ر اين كشور، ادامههراسي د براي تغيير انديشه اسالم

  هاي ايراني به بخشي از خاك عراقاعتراض مقامات كرد عراقي به حمله نيرو
 از امـروز  عراقي كرد مقامات عراق، كردستان و ايران مرزهاي در مسلحانه هاي درگيري دنبال به

 محتـرم  اسـت  عـراق  ملـي  حاكميـت  واقع در كه عراق كردستان ملي حاكميت تا خواستند ايران

  .شمارد
-درگيـري  دنبال به كه بودند داشته ماعال گذشته روز ايران نظامي مقامات كرد، اسالم گزارش به

 )آزاد كردسـتان  حيات( "پژاك"به وابسته ايراني كرد مسلح نظاميان شبه ميان اخير روزهاي هاي
  .آورند در خود تصرف به كامل بطور را پژاك نيروهاي پايگاه سه اند توانسته ايراني نيروهاي عراق كردستان مرزهاي در

مرزي ميان ايران و عراق وجود دارد  اگر مشكل: دراين رابطه به خبرگزاري فرانسه گفته استفرمانداري منطقه اربيل  سخنگوي
  .است، نه بمباران مردم غير نظامي راه حل آن مذاكره و حل و فصل اختالفات

  . جوينداز پشت جبهه كردستان عراق سود ميايران مي گويد نيروهاي پژاك براي حمله به ايران 

  محروميت دوساله بازيكن فوتبال بوسني بخاطر سجده شكر
 فوتبال صربستان در اقدامي غير منتظره يك بازيكن جـوان بوسـنيايي را بـه علـت     فدراسيون

 .محروم كرد ر رساندن گل به دوسال از فوتبال پس از به ثم"كبرااهللا "سجده كردن و گفتن 

ساله و مسلمان تيم فوتبال پودرينيا اخيرا در جريان يك بازي پـس   18  بازيكن"علي حاجيچ"
  . سر داد"اهللا اكبر"رساندن گل سجده كرده و فرياد  از به ثمر

 را  "بـر  اهللا واك  "فدراسيون صربستان پس از اعالم اين محروميت سجده اين بازيكن و گفـتن              
  . توصيف كرده است"تحريك آميز"
 .كـرد  اخـراج  بـازي  زمـين  از را وي قرمـز  كـارت  دادن نـشان  بـا  بالفاصـله  صحنه اين ديدن با مسابقه داور گزارش اين اساس بر

  .كردند ركت داور تصميم به اعتراض عالمت به را مسابقه ميدان ، نداد نتيجه آنها اعتراض ازآنكه پس پودرينيا فوتبال تيم بازيكنان
  .اتحاديه فوتبال صربستان نيز با بررسي اتفاقات اين بازي تصميم داور را تاييد كرده و راي به محروميت دو ساله حاجيچ داد
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   اسد در استان حمص و حمايت جوانان كُرد"هايشبيحه" نفر بدست 10كشته شدن 
  با يورش به خانه هاي مـسكوني در 2011-7-19امنيتي سوريه بامداد روز سه شنبه  نيروهاي

اقدام به تير   از توابع استان حمص به منظور ايجاد رعب و وحشت در بين مردم"تلبيسه"شهر 
  .اندازي كردند

سه شنبه بـا   روز تلويزيون العربيه و به نقل از شاهدان عيني گزارش داد نيروهاي امنيتي بامداد
تـدمر، واالنـشائات اقـدام بـه تيـر       يورش به مناطق الخالديه، البياضه، المعلمين، بابا عمر، باب

  .اندازي دوتن زخمي شدند كه يكي از آنها كودك استاين شاهدان گفته اند كه در نتيجه اين تير  .اندازي كردند
كه با پشتيباني ارتش صورت مي گيرد در   صداي گلوله و گشت زني نيروهاي امنيتي": از شاهدان عيني در اين باره گفت يكي

 ايـن  هاي هماهنگي محلي در سوريه كه وظيفه هماهنگي اعتراضات مردم كميته ".همه مناطق شهر تلبيسه مشاهده مي شود
 روز دوشـنبه  "شبيحه"لباس شخصي ها  عهده دارند در تماسي با خبرگزاري رويترز اعالم كردند نيروهاي امنيتي و كشور را بر

  . تن از معترضان را به قتل رساندند10
 اندازي سوي ديگر جوانان كرد سوريه با راه از .براساس همين گزارش نيروهي امنيتي تمام مناطق مذكور را محاصره كرده است

را بـه    توانسته اند تعدادي از نويـسندگان و هنرمنـدان كـرد   "انقالب جوانان كرد سوريه "صفحه اي درفيس بوك تحت عنوان
اعالم كردند كه آنها همگام و همراه همه مردم سـوريه   اين جوانان با ارسال بيانه اي به خبرگزاري ها .سوي خود معطوف كنند

  .الت مبارزه خواهند كرددمكراسي و عد براي تحقق آزادي

  افتتاح مسجد جامع استراسبورگ در ماه مبارك رمضان
فرانـسه از افتتـاح مـسجد جـامع ايـن شـهر در منطقـه                » استراسبورگ«مقامات مسلمان شهر    

  . ماه مبارك رمضان خبر دادنددر ايام»(Heyritz)هيريتز«
 و ساز مسجد جامع استراسـبورگ بـا    ، رئيس امور ساخت»دعايي فوآد«، گزارش اسالم كرد به

ادامـه دارد و اگـر كميتـه نـاظر بـر      » هيريتز«و ساز در ناحيه  كار ساخت :بيان اين مطلب گفت
خود را  رمضان درهايهاي عمراني طرح را تأييد كند اين مسجد در ايام ماه مبارك  طرح امنيت

  .گشايد به روي نمازگزاران مي
مـشاهده    وسـاز  هاي عمراني، اعضا هيچ مشكلي در كار سـاخت   كميته نظارت بر امنيت طرح در اولين بازديد اعضاي: وي افزود

  .نكردند اما بازديد از فاز دوم طرح هنوز انجام نگرفته است
اين مسجد، بار ديگر اين مكان عبادي  پس از برگزاري نماز عيد فطر در: دعايي در بخش ديگري از سخنانش تصريح كرد فوآد

  . وساز به مرحله نهايي خود برسد ساخت شود تا كار به مدت دو ماه تعطيل مي

  زايي موبايل براي كودكان به مراتب بيشتر است طر سرطانخ
مغز و  امواج موبايل به علت وجود آب در: هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت عضو

خطر بروز تومـور   شود كه كند و باعث گرم شدن آن مي هدايت الكتريكي در بافت مغز نفوذ مي
محمـد صـابري   . شـود  بيشتر مي ر باشد اين خطرسرطاني را در پي دارد و هر چه سن فرد كمت

تلفن همراه بـراي فـرد    زايي استفاده از هر چه سن فرد كمتر باشد شانس سرطان: اظهار داشت
جمجه كودكان و اينكه اشعه تلفن همراه  شود به دليل نازك بودن شود لذا توصيه مي بيشتر مي

   .اه استفاده كنندكمتر از تلفن همر ها كند بچه به راحتي در آن نفوذ مي
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به  در غير اين صورت.  سانتيمتر از خود فاصله دهيم30تلفن همراه را خاموش كرد و  هنگام خواب بهتر است گوشي: وي گفت
   .برد شود و درجه حرارت مغز را باال مي مي دليل وجود آب در مغز و هدايت الكتريكي آن امواج موبايل به راحتي جذب

هاي همراه نيز متفاوت  تلفن ميزان اشعه: رساند، گفت پيام كوتاه اشعه تلفن همراه را كمتر به مغز مي ده ازوي با بيان اينكه استفا
 كنند كه ميزان اشعه آنها به حد استاندارد باشد لذا اين مورد روي كاتالوگ مي هاي نظارتي بررسي است و آنها را زير نظر سازمان

   .بهتر است حداقل باشدذكر شده است كه  SAR تلفن همراه به نام
تمـاس گـرفتن در صـورتي كـه از      هنگـام : هاي تلفن همراه بهتر است كم باشد گفت بيان اينكه تعداد و مدت تماس صابري با

شماره را بگيرد و وقتي اتصال برقرار شد تلفـن همـراه را بـه گـوش خـود       شود بهتر است اجازه دهيم تلفن هدست استفاده نمي
   .شود رسد كمتر مي اي كه به مغز مي ن صورت ميزان اشعهكنيم كه در اي نزديك

قدرت خروجـي موبايـل بـراي دريافـت      دهي ضعيف، شويم به دليل آنتن همچنين هنگامي كه وارد آسانسور مي: اضافه كرد وي
اسـت   دهي ضعيف شود در اين هنگام و هر موقع كه آنتن يابد لذا توصيه مي افزايش مي هاي تلفن همراه به شدت اشعه از پايگاه

  .از تلفن همراه استفاده نشود

  هاي آمريكا نگراني از گرايش به اسالم در زندان
بـه ديـن    هاي آمريكا، گـرايش  مسئوالن زندان: تلويزيوني العربيه روز جمعه گزارش داد شبكه

 .آورنــد مــي  را خطــر بزرگــي بــراي امنيــت ملــي ايــن كــشور بــه حــساب زنــداناســالم در 

اي موضـوع اسـالم    برگزاري جلسه كميته امنيت ملي آمريكا در مجلس نمايندگان اين كشور با
  .گرايي در داخل زندان ها را بررسي كرد

 آثـار  اين پديده اي كوچـك اسـت امـا   :  پليس لس آنجلس در اين باره گفت"مايكل داوننگ"
  .اند اسالم گرا تحت تأثير قرار گرفته شمار زيادي از زندانيان وجود دارند كه از سوي افراد. بسيار بزرگي دارد

خصوص بنيادگرايي اسالمي برگزار مي كند،  س كميته امنيت ملي آمريكا دريي ر"پيتر كينگ"اين نخستين جلسه اي نيست كه 
  .داشت هايي را به همراه  علت متمركز شدن بر روي مسلمانان، بحث و جدلجلسات قبلي به كه جلسه جديد نيز مانند ضمن آن

- كمك مي"تروريسم"رشد اسالم گرايي در زندان ها به  در همين حال شماري از اعضاي كنگره با پيتر كينگ كه عقيده دارد

ــد و  ــد، اخــتالف نظــر دارن ــه اســالم از خــشونت  كن ــد رويكــرد ب ــوگير  معتقدن ــي هــدف و كــور جل ــي ب ــدگراي ــي كن  .ي م

آفريقايي تبارهاي آمريكا هستندكه بـه اتهـام    ميانگين زيادي از اين افراد. باالترين ميزان زندانيان را در جهان دارا است آمريكا
آن گرايش پيدا  اين درحالي است كه دين اسالم تنها ديني است كه زندانيان به سرعت به. برند هاي واهي در زندان به سر مي

ها جهت جذب و بسيج  هاي اسالمي فعال در داخل زندان گروه ها و مسأله زمينه و بستر مناسبي را براي سازمانمي كنند و اين 
ملـي آمريكـا بـه آن     اين چيزي است كه شماري از مسئوالن و مقامات سابق و كنوني كميتـه امنيـت  . كند زندانيان فراهم مي

  .اند و از آن هراس دارند معترف
  

 توانيدمي "ُكرد اسالم -  كردستان قرآن مكتب رساني اطالع پايگاه" مديريت با ارتباط يبرا است ذكر به الزم

  .فرماييد حاصل تماس ISLAMKURD.NET@GMAIL.COM ايميل آدرس با

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa

