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كُرددر آيينه ي اسالم
 پايگاه اطالع رساني مكتب قرآن كردستان

"كردستان استان افتاي كميسيون"يدرباره سؤالي به پاسخ در اميني حسن كاك

و عـوتد حركـت سايت در اخيراً احترامبا:كرد اسالم
ــوان تحــت اصــالح ــاي كميســيون« عن ــتان افت  اس

 پاسـخ فقهـيو شـرعي سؤاالت برخيبه»كردستان

 هـم هـا جوابيـه درج مرجع الظاهر عليو شود مي داده

 شـده مطـرح عنوان به توجهبا.باشد مي نامبرده سايت

 نظـر بـه»كردسـتان اسـتان افتاي كميسيون«:يعني

 علمـايي همـه به مربوط كميسيون اين كه رسدمي

 توضـيح ضـمن لطفاً.باشد كردستان سنّت اهل دلسوز

 كميسـيوني چنـين عضـو حضرتعالي آيا فرماييد اعالم

ــتيد ــا هس ــر؟ ي ــهو خي ــتي حيط ــه در آن فعالي  چ

.استاي محدوده

 الرحيم الرحمن اهللا بسم
 المجاهدين، المخلصين أصحابهو آله عليو محمّد سيّدنا النبيّين، خاتم علي السالمو الصالةو العالمين،ربهللا الحمد

.الدين يوم إلي بإحسان تبعهممنو
 همچنانكه:شود عرض بايد دارم عضويت آن در اينجانب آياو»كردستان استان افتاي كميسيون« عنواني درباره سؤال به پاسخ در

و مسـايل بـه پاسـخ دار عهدهو است موعهمجيكازاي شاخه عنوان اين شود مي فهم كميسيون يعني عنوان آن نخستي واژه از
 بـراي هـم آن كردسـتان در اصـالحو دعـوت تشكيالت به است مربوط نيز مذكور كميسيون پس مجموعه،آنيويژه مشكالت

 12 اصـل بـه توجـه بـا اوالً.باشد داشته وجود سنّت اهل براي افتاء هيأت يا مفتي عنوان با فردي اگر چون جريان، آن خود اعضاي
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 منع سنّت اهل براي ما مملكت در امري چنين متأسفانهكه– آزاد انتخاباتي شيوه به سنّت اهل مردم خود بايد ايران اساسي نونقا

 آن يـاو شـخص آن مرجعيتو بودن مفتي عمالً دايمو مكرر تلفني هاي تماسو مكاتبه يا مستقيم مراجعهباياو-است منتفيو

 حاصـل تمـاسو مراجعه آن به بتوانند مردم تا باشند، شده شناختهو معروف هيأت، آن يا فرد آن ثانياً اند،نمي تأييدو تعيين را هيأت

 باشـد، مـردم عمـوم اختياردرو شده اعالم آدرسو ايميل، تلفن، شماره:مانند آن با ارتباط ابزارو)داراالفتاء( آن محل:ثالثاً.نمايند

 بـه سـنّت اهل مذهبيو ديني منابع اساس بر سياسي حتّيو اجتماعي، خانوادگي، فردي، عملي،و فقهي هاي زمينهي همه در رابعاً

 در بخصـوص نمايـد، فتويو رأي اعالمو داده پاسخ االشهاد رئوس عليو علني معامله،و مسامحهو ابهام بدونو روشني شيوه

 سـنّت اهـل بـراي سالهاست اينها كه ...و بانكيي بهره حكمي،اضحو فطر عيدين روزهاي رمضان، مبارك ماه آغاز مانند مسائلي

 اسـت بديهي لذا است، شروط آن تمام فاقد نامبرده كميسيونكه.است گشته سردرگمي موجبو ساز مشكل آنان مياندرو ايران

 ديگـرنهو بنده نه بنابراين،باشد مي اصالحو دعوت تشكلّ اعضاي خاص بلكه نيست،و نبوده كردستان اهلي عامه به مربوط كه

.شناسيم نمي آنرا اعضاي حتيو نداشته عضويت آن در كردستان مستقل علماي
 از بسـياري سوي از بلكه كردستان مسلمانان طرف از تنها نه همگان دست در هاي تلفن شمارهو مشخص آدرس با سالهاست البته

 علمـي وسـع حددرو شده استفتاء بنده از امثالهمو شده ياد موارد در هم كرد غيرو ايراني غير بعضاًو ايران، سنّت اهلو كرد مردم

وام رسانيده انجام به شرعي حاكمي وظيفه با زمانهمو همراه را وظيفه اين عمالًو داده فتواو پاسخ وضوحو صراحت تمام با خود
.بود خواهم عموم خدمت در زمينهدوهررد حياتم آخر تا اهللا بركة عليو اهللا بإذن نيز بعد به اين از

 العظيم العلي باهللا الّا قوةالو حولالو

 نفر زاره 250 اكنون نفر هزار 10 انقالب اول زندانيان آمار

 اسـتان دادگسـتري كـل نفررئيس هراز 250 اكنون نفر هزار 10 انقالب اول زندانيان آمار

 موجب مجازات تشديد:گفت كشور در جرايموعوق از پيشگيري ضرورت بر تاكيد با لرستان

.شود نمي جرايم كاهش
 عمد غير جرايم زندانيان گلريزان مراسم در سخناني طي بدري علي كرد، اسالم گزارش به

 در روز به روز كشور هاي زندان در موجود زندانيان آمار متاسفانه اينكه بيان با لرستان استان

و بـوده نفـر هـزار 10 تنها 58 سال در كشور زندانيانارآم:كرد تصريح است، افزايش حال
.است يافته افزايش نفر هزار 250 از بيش به امروز ميزان اين كه است حالي در اين

 ادامـه بـرود، بينازاو شخصيتو بيفتد زندانبه كسيو دهدرخ جرميتا بگذاريم دست روي دست نبايدما اينكه بيانبا وي
را فراوانـي اجتماعي ناپذير جبران خسارات نيز زندانيآن خانواده اعضاي بلكه فردآن خود تنهانهكه شودمي باعث امر اين: داد

.شوند متحمل
 بيكـاري، فرهنگـي، فقـر:افـزود كشـور، هـاي زنـدان در زنـداني باالي آمار داليل به اشاره با لرستان استان قضايي شوراي رئيس

.است امر اينيلدال جمله از ...و پايين تحصيالت
 ايـن خـانواده به خسارت آمدن وارد هميشه، براي زنداني شخصيت رفتن سوال زير:شد يادآور زندان، سوء عواقب به اشاره با بدري

.است حبس مجازات منفي اثرات جمله از ...و افراد
 تشـديد حـتم طـور بـه:كـرد اظهـار است، مخدر مواد زندانيان به مربوط كشور در اعدامي آمار بيشترين متاسفانه اينكه بيان با وي

 ايسنا از نقلبه:منبع.ايم گرفته ناديدهراها محكوميت اين هاي لرزه پس راستا ايندرو شود نمي جرايم كاهش موجب مجازات
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 ايتاليا سيسيل در ساله هزار مسجد كشف

 هـاي بـه مخرو كشـف بـه موفـق آمريكـايي شناسـان باستان؛سيسيل شهر كنوني مسجد

.شدند سيسيل در حفاري عمليات هنگام در ميالدي10يا9 قرن به متعلق مسجدي
 زمـان در شـمالي، ايلينـويز دانشـگاه شناس باستاناز،»بالكو بيل« كرد، اسالم گزارش به

 ايـن ساختار.شد مسجد هاي مخروبه متوجه سيسيل غرب در قديمي قلعه باستاني حفاري

.است ناحيه همين اطراف در جديد مساجد از يكي شبيه مسجد
 فردي منحصربه زيبايي گذشته در كه شده ساخته خاصي گچ سنگ از مسجد باستاني بناي

.بود كرده ايجاد بنا اين براي
رقراهاآن اختيار در را ايتاليا ويژه به اروپا در مسلمانان حضور از جديدي اطالعات مطمئناً مسجد اين كشف:است معتقد»بالكو بيل«

 فارس:منبع.است شده تخريب سرعتبهها نورمن مسيحيان دوره در مسجد اين شناسان، باستان اعالم بنابه.داد خواهد

 شد بازداشت ديدگاه احمد ظفر ولويم
و از مدرسين علوم ديني مكتـب قـرآن دامـان ايرانشـهر مولوي ظفر احمد ديدگاه

در مجلـس، فرزند ارشد موالنا نظر محمد ديدگاه نماينده پي شـين مـردم ايرانشـهر
و اطالعاتي بازداشت شد .توسط نيروهاي امنيتي

در دو هفته گذشته مسافرتي به كردستان به گزارش اسالم كرد، مولوي ظفر احمد
از  و دوستانه با نزديكان خود، جهت ديـدار از ديدارهاي صرفاً عاطفي و پس داشته

و قانوني چنـد روزي بـه آن شهرهاي اقليم كردستان عراق نيز بعه صورت رس مي
و طبيعت آن جا بالفاصله به ايـران بازگشـته اسـت  و ديدن مناطق ديدني از شهرها و پس از بازديد .ديار نيز سفر كرده

ها حاكي از آن است شايد بازداشت مولوي ظفر احمد مرتبط با سفر ايشان به اقلـيم كردسـتان عـراق صـورت زني گمانه
ك در حالي از مرزهـاي گرفته باشد؛ و هـزاران نفـر و روزانه صـدها از مرز خارج شده و قانوني ه ايشان به صورت رسمي

و ديگر مناطق عراق سفر مي .كنند قانوني به سوي اقليم كردستان
و و امـاكن تـاريخي و جـز ديـدن شـهرها بنابه اظهار همراهان وي سفر به اقليم كردستان تنها مسافرتي عـادي بـوده

در بر نداشته استتوريستي هيچ مس .أله ديگري
از مسـافرت و سـفر بـه متأسفانه كشور جمهوري اسالمي ايران تنها كشوري جهان است كه اتباع آن پس هـاي داخلـي

و آزار قرار مي و بـاز بـا كمـال تأسـف، تنهـا كشـوري اسـت كـه ديگر نقاط كشور خود مورد بازخواست، تعقيب گيرنـد.
ت و عمره ميشهروندان آن از سفر حج از سفر خارجي مورد محاكمه قرار گرفتـه وسط دولتمردان خود منع و يا پس شوند

ميو گذرنامه .گردد هايشان توقيف
 ميزبـانو مسـافر عنـوان بـهو نداشته سفر آرامشو امنيت آن شهروندان كه است جهان كشور تنها شايد عبارت ديگر به

 آنـان علمايو سنّت اهل شهروندان مخصوص بيشتر برخوردو عملتشد اين البته گيرند، مي قرار محاكمهو پيگرد تحت

 يـاو عـزاداري مراسـم اداي بـراي ديگر شهروندان وگرنه استتر نمايان عمرهو حج مانند عبادي سفرهاي در غالباًو بوده

!مرتاحند!؟و آزاد كامالً عالم نقاط اقصيدر...و خوانندگان محفل در پايكوبيو رقصو مستهجن هاي مناسبت در شركت
از توابع شهرستان ايرانشـهر بـوده، از مدرسين مدرسه علوم ديني مكتب قرآن دامان شايان ذكر است مولوي ظفر احمد
در مجلس شوراي  و خوشنام بلوچستان، نماينده دور اول ايرانشهر از علماي محبوب پدر ايشان موالنا نظر محمد ديدگاه
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و از اعضاي شوراي مرك در تهران برگـزار گرديـد اسالمي (شمس)، كه اولين جلسه اين شورا در منزل ايشان .زي سنت
از كردستان حين مراجعه به بلوچسـتان صـبح روز چهارشـنبه مـورخ از دو هفته ديدار در90/9/9مولوي ظفر احمد پس

ر و از هواپيما بالفاصله توسط نيروهاي امنيتي دستگير از پياده شدن و تا به فرودگاه زاهدان پس وانه مكان نامعلوم شده
در دست نيست .حال اطالعي از سرنوشت ايشان

 شد احضار دادگاه به مجدداً اميني حسن كاكاكك

و حاكم شرع مردمي كردستان امروز سه بار ديگـر16/12/90شنبه حسن اميني مفتي
شدي به دادگاه ويژه .روحانيت همدان احضار

و بيانات خـويش به گزارش اسالم كرد، كاك حسن اميني متهم است كه در سخنراني
در زاهـدان، حكومـت را بـه كـم88التحصيلي طالب علوم ديني سـال در مراسم فارغ

و تضييع حقوق اهل و اقليت كاري .هاي قومي متهم كرده است سنّت
فـر خواسـت ايشـان عنـوان شـده، اظهـاراتي اسـت از جمله اتهامات ديگري كه در كي

سنّت، سنّت در تهران، مخالفت با طرح ساماندهي مدارس اهل همچون: ايراد از حكومت به دليل جلوگيري از ساخت مسجد اهل
و رسانه اعتراض به اهانت و زنـداني هاي جمعي نسبت به بزرگان اهل هاي مطرح شده در صداوسيما، مطبوعات  سنّت، بازداشـت

و دعوتگران اهل .سنّت به خاطر عقيده كردن علما
و از كاك حسن درخواست كرده تا مستندات خويش را و تبليغ عليه نظام به شمار آورده دادگاه عنوان كردن اين مطالب را كذب

 يد.در ارتباط با صحت اظهارت خويش ارائه نما

 جديد صيليتح سال در كشور آموزان دانش از درصد 37 از بيش تحصيل ترك
 هـزار 135و ميليون هفت از بيش جديد، تحصيلي سال در ايران، آمار مركز گزارش به بنا

 تحصـيل تركو نيستند تحصيل ادامه به قادر مختلف داليل به ايران آموزان دانش از نفر

 هـزار 300و ميليـون 12 از بـيش،»آفتاب« تحليلي– خبري پايگاه گزارشبه.اند كرده

 ايران آمار مركز كه حالي در كردند، آغاز را 1391-1390 تحصيلي سال ايراني آموز دانش

19تا7 سنين در نفر هزار 435و ميليون 19 ايران آموزان دانش جمعيت است كرده اعالم
".است سال

 انـده كرد تحصيلكتر جديد تحصيلي سال در نفر هزار 135و ميليون7 از بيش كه است آن از حاكي نتيجه گزارش، اين اساس بر

.دهد مي تشكيل را ايران آموزان دانش از درصد 37 از بيش رقم اين كه
- 1388 تحصيلي سال به نسبت 1388- 1389 تحصيلي سال در آموزان دانش تعداد ايران، آمار مركز گزارش اساس بر همچنين

.بود يافته كاهش درصدده،1387
 آموزي دانش جمعيت كاهش گذشته، هاي سال در جمعيت رشد تثبيت به توجه با كه است كرده خاطرنشان همچنين مذكور گزارش

.است اجتماعيو اقتصادي داليل به آموزان دانش تحصيل ترك از حاكي
 18 از ايـران آمـوزي دانش جمعيت كاهشو است مانده ثابت درصد، نيمو يك حد در جمعيت رشد نرخ گذشته دهه در است گفتني

 از حاكي نتيجهو استها كرده تحصيل ترك جرگه به آموز دانش ميليون شش حدود افزايش از حاكي نفر، ميليون 12 به نفر ميليون

.نيست تحصيل ادامه به قادرو كند مي تحصيل ترك آموز دانش يك ايراني؛ آموز دانش سه هر از كه است آن
 تـازهما"كه كرد اعتراف پرورشو آموزش وزارت معاونان از يكي گذشته سال كه نبرديم ياداز" است آمده گزارش اين انتهاي در

".نفر ميليون چهارده نه است نفر ميليون دوازده ما آموزان دانش رقم ايم فهميده
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 پـنجو بيسـت سـاليانه اينكه اعالم با اجتماعي هاي آسيب بررسي شوراي عضوو ايران مددكاران علمي انجمن رئيس پيش چندي

 پـرورشو آموزش وزارت در موجود خألهايو مشكالت حاضر درحال:داشت اظهار كنند، مي تحصيل ترك آموزان دانش از درصد

و مـدارس در هـا آمـوزشو درسي هاي كتاب نبودن روز به آنها، معشيتيو اقتصادي هاي درگيريو معلمان از زيادي تعداد ناتواني
 نظام براي گيرد، نمي صورت مسائل اين حل براي اقداميو است پرورشو آموزش مواجه حاضر حال در كه هايي آسيبو مشكالت

 جرس:منبع.شود مي تمام گران كشور تربيتو تعليم

 كشم مي آتش به را خاورميانه ساعت6 ظرف:اسد بشار

 غـرب اقدام هرگونه صورتدر كرده تهديد اسد بشار كه گويد مي عربي پايه بلند مقام يك

.كشيد خواهد آتشبهرا خاورميانه ساعت6 عرض در ور،كش آن عليه
 ديـدار در اسد بشار عربي، پايه بلند مقام يك از نقل به عراق النخيل خبرگزاري گزارش به

 اقـداماتي احتمـال بـه واكـنشدر، تركيـه خارجه وزير اوغلو داود احمد با خود پيش ماه دو

 خـوبي بـه بزرگ هاي قدرت كه است گفته اوغلو داود به داد، روي ليبيدركه آنچه مشابه

 بعـد سـاعت شـش كنـد، اصـابت دمشـق بـه موشك اولين دليلي هر به اگر كه دانند مي

.است شده ايجاد خليج نفتي هاي حوزه نزديك در آتشو آشوبو شده كشيده آتش به خاورميانه
او كـه داننـد مـي كشورها اين در گيرندگان تصميمكه كرده تصريح داردار جهان آبي هاي تنگه بستن توانايي اينكهبه اشاره با وي
.زند مي را حرفش فقط يا كند مي عملو گويد مي

 را آمريكـايي نظاميـان از نفـر هـزاران بخواهنـد اگرو كنندمي شوخي آمريكا با فقط عراق در كه است افزوده سوريه جمهور رئيس

.كشت خواهند
:است گفته تركيه خارجه وزير بهت ميان در اسد بشار عربي، قامم اين گفته به

 منتقـل جـوالن بلنـدي به موشك صدها كه ندارم نياز بيشتر ساعت شش كالً من شود انجام دمشق عليه واري ديوانه اقدام هر اگر

 هـاي دسـتگاه كـه بريـزد اسـرائيل سـر بـر آتشي تا خواست خواهم نيزاهللا حزب از حال عيندر.دهم قرار هدف را آويوتلو كرده

.اند نكرده بيني پيش را آن اطالعاتي
 عيندرو زد خواهد است خليج در كه را آمريكا ناوهاي ايران دوم، ساعت سه در اما داد خواهد روي ساعت سه در اتفاقات اين همه

.شد خواهند گرفته هدف جهان در اروپاو آمريكا به متعلق اهداف حال
.برساند مقابل هايطرف به را وي پيام عين تا است خواسته اوغلو داوداز سوريه جمهور رئيس
 پيام عين نيز تركيه اطالعاتي مقاميكو رفت عربستانبهگل عبداهللا، تركيه به اوغلو داود بازگشت از پس روزيككهستا گفتني

 نوروز:منبع.كرد منتقل واشينگتن به را اسد بشار

 اروميه زندان به سنت اهل مذهبي مبلغان انتقال با اطالعات وزارت مخالفت

 بـه شـهر رجـايي زنـدان در محبوس سنت اهل مذهبي مبلغان انتقال از اطالعات وزارت

.آورد مي عمل به ممانعت ايشان بازداشت محل زندان
 از تـن شـش ايـران، در بشـر حقوق فعاالن مجموعه خبري ارگان كرد، اسالم گزارش به

 خـرداد از مذهبي جلسات تشكيلو مذهب تبليغ اتهام به كه بوكاني سنت اهل شهروندان

 در كرج شهر رجايي زندان در خانوادهو شهر از دور همچنان هستند بازداشت در 1388 ماه

.برند مي سر به تبعيد
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 هـيمن سـال،6دهخسـروزا عبـداهللا سال،6 احسني عثمان سال،6 جوادي حسين سال، 10 برائي محمد ماموستا

 بـه تهران انقالب دادگاه 28 شعبه توسط زندان سال هشتو سي به مجموع در سال5 محمدي حسام سال،5 تختي محمود

.ندارد وجود تبعيدبهاي اشاره هيچ احكام اين در كه اند شده محكوم مقيسه قاضي رياست
 90 ماه خرداد يكمو سي در اروميه زندان به محكومان اين انتقال با اوين زندان احكام اجراي شهر، رجايي زندان مسئوالن گفته به

.است انتقال اين مخالف همچنان)اطالعات وزارت( امنيتي نهاد اما است، كرده موافقت
 هاي بندو اروميهو بوكان شهرستان اطالعات وزارت انفرادي هاي سلول در 88 خرداد از بوكاني شهروندان اين است توضيح به الزم

 قـرار فشـار تحـت اعتـراف براي تهرانو اروميه امنيتي-اطالعاتي نيروهاي توسطها مدتو بودند اوين زندان 240و 209 امنيتي

 زنـدان دو بنـد بـه آنجـاازو اويـن زندان 350 بند به 28 شعبه توسط حكم صدور از پس گذشته سال پاييز در نهايتدرو اند داشته

 هرانا:منبع.شدند منتقل كرج شهر رجايي

 شهر اين در سنت اهل اموال مصادره از لنگه بندر جمعه امام انتقاد

 ايـن در سنت اهل اموال او گفته به كه كساني از هرمزگان، استان در بندرلنگه جمعه امام

.كرد انتقاد گيرند،مي را عمراني هايپروژه بعضي اجراي جلويو كنندمي مصادره را شهر
 عنوان تحت كه افرادي از انتقاد ضمن لنگه، بندر جمعه امام ركني، كرد، اسالم گزارش به

 هيچگونـه بنده«:كرد خاطرنشان اند،شده مستقر بندرلنگهدر"امام حضرت فرمان ستاد"

 جلوو كنندمي مصادره را سنت اهل برادران اموال خود سر افراد اينو ندارم آن از اطالعي

.»گيرندمي را عمراني هايپروژه از بعضي
و كننـد مـي مصـادره را مـردم امـوال مجوزيچهبا؟ ندارد وجود لنگه بندر در قانوني آيا كه كرد مطرح را سوال اين ادامه در ركني
 گيرند؟ مي را عمراني هاي پروژه جلوي

و رودمي انتظامي نيروي نگهل بندردر«:گفتو كرد اشاره استان مركز در دوگانگيو قاچاق مسئله به همچنين بندرلنگه جمعه امام
 قاچاق سوخت طرف يك از كه كنندمي مشاهده"گچين" روستاي به بندرعباس مسير در مردم اما كند،مي آوري جمعراهاماهواره

!»نيست هوادوو بام يك اين كنند؛مي وارد آب سوي آن از خارجي اجناسو ماهواره وسايل ديگر سويازو شودمي
 شناسايي جهت ساله يك مهلتيباو اساسي قانون 49 اصل اجراي راستاي در 1368 سال در امام، فرمان اجراييادست است، گفتني

.كرد كار به آغاز ايران اسالمي جمهوري بنيانگذار خمينياهللا آيت دستوربهو پهلوي رژيم به وابستگان اموال مصادرهو
 بـه بايسـتي كه اموال آن از بخش آن تشريحو شده رها امالكو اموال قبال در كشور اجرائي قواي تكليف اساسي قانون 49 اصل

 آنالين سني:منبع.گيردمي بر در را شوند، مصادره ايران اسالمي جمهوري دولت نفع

 بپرهيزد سنت اهل مساجد ائمه انتصاب در دخالت از دولت

 طـي اسـالمي،يشـورا مجلـس در رشتخوارو خواف مردم نماينده سجاديان، رضا محمد

 موجـود مشـكالت رفع خواستار داشت، مجلس علني صحن در چهارشنبه ديروز كه نطقي

 اسـالم گـزارش بـه.شد تهران سنت اهل مذهبي مسايل ديگرو يوميه نمازهاي مورد در

 روز كـه مجلـس علنـي صـحن در دسـتور ميـان نطـق طـي سجاديان، رضا محمد كرد،

 رفـع خواسـتار كشـور، اساسي قانون 12 اصل به ستنادا با نمود، ارائه27/7/90 چهارشنبه

 دولت سوي از يوميه نمازهاي برگزاري در تهران در سنت اهل جامعه ساله چندين مشكل
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 اصـل با مغاير كه مساجد، جماعاتو جمعه امامان انتصابو سنت اهل امناي هيات تعيين در دخالت از دولت«:داشت اظهارو شده

 اسـتقالل اسـالم تاريخ طول همچون ديني، علوم مراكزوهاحوزه تا دهد اجازهو كند پرهيز است، كشوريعملو اساسي قانون 12

.»كنند حفظ را خود
 امـروزه«:نمـود خاطرنشـانو كـرد اشـاره جهـانو منطقـه در موجـود هـاي خيـزش به خود سخنان از ديگر بخشي در سجاديان

 بـه مسـلمانو مظلوم هاي ملت مردمو است شكسته هم در را استكباريوريديكتاتو نظام حصار منطقه سطح عظيم هاي خيزش

.»هستند دموكراسيو خواهي استقالل خواهي، آزادي قانونمداري، خواهي، عدالت دنبال
 پديـده مشـكل بـه اشـاره بـاوي.پرداخـت خـود انتخابيـه حوزه مشكالت برخي بيان به همچنين رشتخوارو خواف مردم نماينده

 حضـوري، جلسـات در بارهـا كـه اسـت خشكسالي منطقه اساسي مشكالت از يكي«:گفت منطقه، اين در آن تبعاتويخشكسال

 نيـز امسال اما ام،كرده گوشزد ذيربط مسئولينو نيرو كشور، كشاورزي، جهاد وزرايو جمهور رييسبهها نطقو تذكرات مكاتبات،

.»است نشده آن به خاصي توجهو اقدام نيز تاكنونو است خاطرهپرمو اسفبار دامدارانو كشاورزان براي وضعيت
 انتخابيـه حـوزه در نمونـه عنـوان بـه«:كـرد تاكيد استاني سفرهاي مصوبات اجراي در تسريع براي دولت از درخواست ضمن وي

 فريمانو چخماق رشتخوار، مسير احداث مرزي، بازارچه شدن فعال كارخانه، احداث جمله از اول سفر مصوبات عمده هنوز اينجانب

 آنالين سني:منبع.»است نگرديده اجرايي است، 85 سال فروردين به مربوط كه مصوبات، ديگرو

 انگلستان لستر دكتراي دانشجوي شافعي، افشين سرنوشت از مطلق خبرييب
گذشت بيش از دو ماه از بازداشت افشين شافعي توسط نيروهاي امنيتي از سرنوشـت ���

ا .طالعي در دست نيستوي
و شـهروند و امنيت دانشگاه لستر انگلستان افشين شافعي دانشجوي دكتراي اطالعات

آذرماه سالجاري توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شـده بـود26دركه نروژي–ايراني 
و اطالعي از سرنوشت وي به دسـت نيامـده  كماكان در بازداشت نيروهاي امنيتي است

.است
وويبا مالقات قصدبه پدرش عمومي حال وخامتپيدر مذهب سني–ايراني اين شهروند و پس از فوت پدر وارد ايران شد

و ممنــوع الخــروج شــد  و تعزيــه پــدرش بــود از ســوي اداره اطالعــات تهــران احضــار .در مــدتي كــه درگيــر مراســم دفــن
و قصد وي جهت خروج از در پس از اعاده پاسپورت وي توسط اداره اطالعات توسط نيروهاي امنيتي90آذرماه سال26كشور

و به مكان نامعلومي منتقل شد  در هتل هماي تهران بازداشت
و ضـبط وسـايل ايشـان نمودنـد .نيروهاي امنيتي پس از بازداشت وي با مراجعه بـه منـزل ايشـان اقـدام بـه بازرسـي منـزل

و دادسراي ويژه مستقر در اين زندان مراجعه كردهها به زندا در طول دو ماه بازداشت ايشان خانواده وي بار اند اما موفـقن اوين
و كماكان از سرنوشت وي بي و اين امر موجب نگرانـي شـديد خـانواده وي نيـز شـده به برقرار ارتباط با وي نشده خبر هستند

 نيوز است.منبع:سني

 سنّت اهل برجسته شخصيت دو حج سفر از ممانعت

 از تـندو،"نـارويي احمد موالنا"و"قاسمي محمدقاسم مفتي" سفرزا امنيتي نيروهاي

 بـه.كردنـد جلوگيري الحرام، اهللا بيت حج براي ايران، سنّت اهل برجسته هاي شخصيت

 زاهـدان، سـنت اهـل موقـت جمعـه امام قاسمي، قاسم محمد مفتي كرد، اسالم گزارش

و زاهـدان، دارالعلـوم راالفتـاي دا ريـيسو حديث استاد اسالم، نداييهفصلنام سردبير
 اداري معاونـتو حـديث اسـتاد زاهدان، سنت اهل موقت جمعه امام نارويي، احمد موالنا
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 بـين فرودگـاه در امنيتـي نيروهاي توسط هايشانگذرنامه توقيف از پس بودند، الحرام اهللا بيت حج سفر عازم كه زاهدان، دارالعلوم

 عملهب ممانعت حج، بزرگ فريضه ادايو مقدس مكان اين به آنها سفر از تهران، خميني امامليالمل بين فرودگاهو زاهدان المللي

.آمد
 اسـت، گشـته منطقـه مردم شديد نگرانيو تعجب باعث حج، بزرگ فريضه اداي از برجسته شخصيت دو اين ممانعت است، گفتني

.دارند مردم مختلف طبقات بين در فراواني بوبيتمح كه هستند علمي هايشخصيت صالحترينو سالمترين از آنها زيرا
 حالـت در زاهـدان در روز چنـدين تـا ايشانو شد بازگردانده فرودگاه از احرام حالت با قاسمي قاسم محمد مفتي است، ذكر به الزم

 آنالين سني:منبع.ماند باقي احرام

 شد كشور اداره مدعي توان نمي بزرگان حذفبا:زاده جاللي

و بزرگ هاي شخصيت شود نمي:گويد مي ششم دوره در مجلس نماينده زاده جاللي جالل
 صـالح بـود، هـم كشور اداره مدعي بعدو كرد حذف كشور اجرايي هاي صحنه از را مطرح

 بـا گـوو گفت در زاده جاللي جالل.شود داده آزادي ها جناح همه به كه است اين در كشور

 فـردي كـه نـدارد جـودو طلبـان اصالح فعاليت براي ناسبيم فضاي:افزود ايلنا، خبرنگار

.كند پيدا حضور انتخابات در طلبي اصالح لقاي تحت بخواهد
 اصالح فعاليت از ممانعتو ها توهين، گرا اصول هاي رسانه هاي هجمه:افزود ادامه در وي

.كند مهيا سالم رقابت يك گيري شكل براي را فضا تواند نمي طلبان
 امـا باشد مناسب سياسي فعاليت براي فضاو بگذارند احترام هم به رقبا كه است، رقابت زماني رقابت:كرد تصريح سياسيلفعا اين

.دارد وجود فعاليت براي فضا كه گفت توان نمي ندارند هم نشست برگزاري توان حتي ها طلب اصالح وقتي فعلي شرايط در
 آسـتانه شـدن كـم دهنـده نشان اصالحات، جبهه هماهنگي شوراي همايش پيش برگزاري از ممانعت اينكه به اشاره با زاده جاللي

باها طلب اصالح كه اينجاست سوال كنندمي صادر حكم شود، مي ادعاو دليل بدون قضاوت وقتي شرايط ايندر:گفت است تحمل
 كنند؟ آماده حضور براي را خوداي پشتوانه چه
 ايـن:كـرد خاطرنشـان نيسـت، ساخته كاري هم طلبي اصالح بزرگان دست از حتي موجود شرايط به توجه با اينكه بر تاكيد با وي

 اينو شود جاري طيف اين در اعتماد فضاي تا شود پذيرفته طلبان اصالح مطالباتو پيشنهادات كه كند مي پيدا بهبود زماني شرايط

.شود نمي داوري پيش شانيتفعال به نسبتو برخوردها آن با كه باشند داشته را اطمينان
 نيازي خود حق احقاق دنبال به كه است اين طلبان اصالح دوستي وطنو استقالل داليل از يكي اينكه بر تاكيد با سياسي فعال اين

 از طيفـيو گـروه سـوي از درخواستي هيچ كه اند كرده اعترافهمها غربي سال2 گذشت از بعد:گفت ندارند، بيگانگان دخالت به

.است طلبان اصالح صداقت دهنده نشان اينو اند نداشته ايران
.كنند مي عنوان را مسائل گونه اين ندارند كشور به خاطري تعلقو هستند فضا كردن آلود گل دنبال به كه كساني اما:افزود وي

 بـه وضـعيت اسـت نيز افزايش حالدرو دارد وجود اصولگرايان بين حاضر حال در كه اختالفي به توجهبا:كرد تصريح زاده جاللي

.شود مواجه مشكل با كشور اداره انتخابات در ها طيف همه وجود بدون كه استاي گونه
 كـه است دراين كشور صالح بود، كشور اداره مدعيو كرد حذف كشور صحنه از مطرحو بزرگ هاي شخصيت شود نمي:گفت وي

 حـداكثري مشـاركت شـاهدو كننـد احسـاس را خود راي تاثيرگذاري فضا اين مشاهدهاب مردم تا شود داده آزادي ها جناح همه به

 جرس:منبع.باشيم
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 دانيممي حرامراآنو شد نخواهيم جنگ واردكُردي نيروي هيچ عليه:بارزاني مسعود

 احقـاق ضـرورت بـر"لنفـه" تحليلـي-خبري پايگاه با گفتگو در كردستان اقليم رئيس

و ايـران هـاي دولـت دادن پايـان لزومو كردستان هاي بخش ديگر در كردهايمل حقوق
 اين در بارزاني مسعود.كرد تاكيد كردستان اقليم مرزي مناطق به نظامي حمالتبه تركيه

 حق بر آفريقا، شمالو خاورميانهي منطقه در اخير مردمي هاي خيزشبه اشارهبا مصاحبه

.كرد تاكيد منطقه هاي ملتي همه براي سرنوشت تعيين
 آنچه:گفت كشور اين در كرد ملت حقوقو سوريه وضعيت مورد در كردستان اقليم رئيس

 سـوريهدر كه ديگري شخص هر يا اسد بشار.است سوريه در دمكراسي برقراريو كردها ملي حقوق احقاق است، مهم ما براي كه
 ايـن در كـرد ملـت حقوق به بايد حالت ايندرو كند مي تغيير مطمئناو بود نخواهد گذشته مثل كشور اين در اوضاع كند، حكومت

 جملـهاز مسـئله اينو كند حل را كشور اين در كردهاي مسئله بايد باشد سوريه در ثبات خواهان كه دولتيهر.شود اعتراف كشور
 آن از هـدف كـه كردسـتان، اقليم مرزي مناطقبه تركيهو ايران اخيراتتهاجم مورد در بارزاني.است سوريه در ثبات عدم عوامل

 كردستان اقليم براي مشكالتيك.ك.پ عليه تركيهو پژاك عليه ايران جنگ:گفت، شده اعالم پژاكوككپ مواضعبه حمله

 چنـين هرگـزو دانـيم مـي حرام را كرد وهاينير ميان جنگ واقع در كنيم، شركت جنگ اين در خواهيم نميما.است داشته پي در

 را جنگ ايني هزينه تواند نمي كردستان اقليم بود، نخواهد هميشگي وضعيت اين:افزود ادامه در اقليم رئيس.كرد نخواهيم كاري

 برسند خود اهداف به توانند نمي جنگ طريق از طرفين، از يك هيچ.بيابند مشكالت اين براي جنگ از غير حلي راه بايد.كند تحمل

.بياورند روي مذاكرهو گفتگو به بايد همهو
 نبايـد ديگري نيروي هيچ فدرال عراق مرزباني نيروي يا كردستان اقليم نيروهاي از غير:كرد اعالم همچنين كردستان اقليم رئيس

 حقوق احقاق جهت در آميز صلح هاي تالشي ادامهبهرا تركيه پارلمان كرد نمايندگان ادامه در بارزاني.باشد داشته حضور مرزها در

 موثرتر طريق اينازو دهند ادامه خود مبارزاتبه تركيه پارلمان در بايد كردها من نظربه:گفتو فراخواند كشور اين در كردها ملي

 هـاي جريانو احزابي كليه حضور با كردستان ملي كنفرانس برگزاري مورد در همچنين كردستان اقليم رئيس.شد خواهند ظاهر

 كردها صلح پيام اعالم هدف با ملي كنفرانس:كرد عنوان گردد، برگزار ميالدي جاري سال در بود قرار كه كردستان، سراسر سياسي

 اخيـر هـاي روزياف جنگباو وضعيتي چنين در اما شود، برگزار بود قرار اروپاييو آمريكا، سوريه عراق،، تركيه ايران، كشورهاي به

.افتاد خواهد تاخير به كنفرانس اين احتماال

 شد مشرف اسالم به جهان فوتبال بازيكن برترين ميسي، ليونل

 برتـرين ميسـي ليونـل.شـد مشرف اسالم به جهان فوتبال بازيكن برترين ميسي، ليونل

 خبر رمضان مبارك ماه در شدنش مسلمان از است آرژانتين اهل كه جهان فوتبال بازيكن

 مسـلمانباو است محبتو صلح پيام حامل اسالم:گفت شدنش مسلمانازپسوي.داد

و اسـالم مـورددر:كرد اضافهوي.شودمي نمايان مسلمان در اسالم شخصيت فرد شدن
امخـانوادهو نزديكـان دوسـتان، اميـدوارموامرسـيده كامـل قناعـت بـه شدن مسلمان

 اسالم جهان اخبار:منبع.نشود عوض شدنم مسلمان از پس من به ديدگاهشان
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 خبرنگاران بازداشت در جهان اول مقام ايران،
افـزايش يافتـه 2011اند در سال هاي زندان قرار گرفته تعداد خبرنگاراني كه پشت ميله

 179است. جمهوري اسالمي ركورد بازداشت خبرنگاران را در اين سال شكسته است. از 
محـدوديت بـراي آزادي. هاي ايران هسـتند نفر در زندان42زداشتي جهان، خبرنگار با

و شمال آفريقا  مطبوعات بنا بر گزارش كميته دفاع از خبرنگاران در كشورهاي خاورميانه
 تاكيـد گزارش اين. دارند بهتري وضع اروپاو مركزي آسياي. دارد قرارحد در باالترين

درصد بيشـتر از بـاالترين20شت شده در سال جاري كند كه تعداد خبرنگاران بازدا مي
. انـد بوده زنداني جهان خبرنگار در سراسر 179در تاريخ اول دسامبر امسال يعني يك هفته پيش،.ميزان در دهه نود بوده است

ق42برپايه اين گزارش، ايران با تعداد.گذشته سالاز بيشتر نفر34 يعني اين رار دارد. اين رقم پس خبرنگار بازداشتي در راس
هـا شـروع شـد. بـه گفتـه اميـد به اوج خود رسيد. يعني زماني كه موج وسـيع سـركوب88از انتخابات رياست جمهوري سال 

و نـوعي نگار در تبعيد، اين موج باعث شد امكان هرگونه گزارش معماريان، روزنامه دهي آزادنه بـراي خبرنگـاران از بـين بـرود
و در كنار چهره.ات ايران حاكم شودخودسانسوري در مطبوع هايي چون ژيال بني يعقوب، عيسـي سـحرخيز، احمـد زيـدآبادي

المللـي جايزه بـين"2010اشاره كرده كه سال"سحام نيوز"بهمن احمدي عمويي، گزارش به نام محمد داوري، سردبير سايت 
مياين كميته به او تعلق گرفت. او از شهريور سال گذشت"آزادي مطبوعات  دويچه وله منبع: برد.ه در زندان بسر

 داريم زنداني 13000 حاضر حال در اما است نفر 3000 حداكثر مشهد زندان ظرفيت مشهد: دادستان
و سي و انقالب مشهد در يكصد امين جلسه علني سومين دوره شوراي دادستان عمومي

ز و گفت: ظرفيت اسـمي زنـدان مشـهد ندانشهر، به بيان وضعيت هاي مشهد پرداخت
به گزارش ايلنا، محمود.زنداني داريم 13000نفر است اما در حال حاضر 3000حداكثر 

ذوقي با بيان اينكه وضعيت زندان مشهد از حيث تراكم زنداني نامطلوب است، تصـريح 
و كانون اص و تربيت مشهد به طـور كرد: آمار زندان مركزي مشهد، اردوگاه چناران الح

مي 9953و 15000ميانگين وجود  و انقـالب.دهـد زنداني را نشان دادسـتان عمـومي
آن مشهد ادامه داد: در ماه و مشهد تنها شهري بوده اسـت كـه آمـار زنـدانيان هاي اخير كاهش ورودي به زندان مشهد داشتيم

وي با اشاره.اي جز زنداني كردن افراد نداريم امنيت اجتماعي چاره كاهش يافته ضمن اينكه در بعضي جرايم مانند جرايم مخل
هاي مـالي منجـر بـه زنـداني هاي مالي عنوان كرد: از مجلس انتظار داريم اين قانون را اصالح كند تا محكوميت به محكوميت

به.شدن افراد نشود و بازداشتگاههاي موجود كشور تا پر بودن ظرفيت زندانه"گفتني است، بعد از اذعان مقامات قضايي كشور ا
و تربيتي كشور، از احداث"سه برابر ظرفيت و اقدامات تاميني و رييس سازمان زندان ها ، چندي پيش معاون رئيس قوه قضاييه

و گفته بود: عمليات احداث برخي از اين بازداشتگاه ها هـم اكنـون در حـال 47  بازداشتگاه تا سه سال ديگر در كشور خبر داده
و همچنـين سـال"به گزارش ايرنا، غالمحسين اسماعيلي همچنين اظهار داشت.انجام است بودجه اين سازمان در سـال نـود

سمنبع:جر"هاي ديگر، بايد قدري افزايش يابد تا بتوان عمليات ساخت بازداشتگاه ها را طبق زمان بندي پيش برد. 

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

 تماس حاصل فرماييد. islamkurd.net@gmail.comتوانيد با آدرس ايميل مي
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