
  
  
 

  
  
  

  ي اسالم كُرديينهآدر 
  پايگاه اطالع رساني مكتب قرآن كردستان

  

 

 بزرگ مركز در وحدت نداي

 كردستان استان در كشور غرب اسالمي

 
 قرآن مكتب رساني اطالع پايگاه گزارش به

 مــورخ يكشــنبه روز كــرد، اســالم - كردســتان

 در كشـور  غـرب  اسالمي بزرگ مركز 91/11/8

ــرل و نظــارتي نهــاد كــه ســنندج  علمــاي كنت

 باشـد،  مـي  ايران كردنشين مناطق در سنّت اهل

 پيــامبر مــيالد و وحــدت ي هفتــه مناســبت بــه

 ضـمن  -مسـل  و آلـه  و عليـه  اهللا صلي -  اسالم

 مراسـمي  سنّت، اهل ماموستايان و علما از دعوت

 از يكـي  آن جريـان  در كـه  اسـت  كـرده  برگزار

 در "فلسـفي " آقـاي  نام به تشيع اهل روحانيون

 سـنّت  اهل ميان آن لزوم و وحدت ضرورت باب

 علمــاي حضـور  در و نمـوده  سـخنراني  شـيعه  و

 هماننـد  نبايـد  حكومـت  كه گويد مي سنّت، اهل

 در و باشـد  معاويه و ابولهب و وسفياناب و ابوجهل

 .دارد بـر  قـدم  پيـامبر  و اسالم با دشمني راستاي
 -عنـه  اهللا رضـي - معاويه حضرت اينكه به نظر
ــاور در ــاد و ب ــل اعتق ــنّت اه ــت، و س  از جماع

 فرمانـدهان  و مجاهدان از و اهللا رسول ي صحابه

 هماننـد  وي بـه  اهانـت  و اسـت  اسالمي بزرگ

 باشـد،  مـي  دين بزرگان و صحابه ساير به اهانت

 بـه  مجلـس  در حاضـر  سنّت اهل ماموستايان لذا

 مـذهب  شيعه روحاني به و نموده اعتراض شدت

 دسـته  آن از پـس  و شده ور حمله وحدت مدعي

 كردسـتان  اسـتانداري  وارد تكبيرگويان و جمعي

 از يكــي جملـه  از مســئولين از برخـي  انــد. شـده 

 فـالح  دارسر نام به المقدس بيت سپاه فرماندهان

ــله ــل در بالفاص ــر مح ــده حاض ــمن و ش  ض

 پيگيري قول سنّت، اهل روحانيون از عذرخواهي

  .دهند مي را ماجرا
 ايـن  است، تأمل جاي واقعه اين در كه آنچه

 ي هفتـه  در كـه  باشـد  مي مهم و اساسي ي نكته
 حكومـت  ادعـاي  بـه  حاليكه در و وحدت نام به

 يبـرا  اسـالم  جهان انديشمندان از كثيري جمع
 ايـران  در وحدت المللي بين كنفرانس در شركت

 حسـاس  احـوال  و اوضـاع  در چنين هم و هستند

 يعنـي  كشـور  غـرب  سـنّت  اهل قلب در منطقه،

 علمـاي  ميان در و كردستان استان مركز سنندج

 و جسـارت  بـا  شـيعه  روحـاني  يـك  سـنّت  اهل
 به مكرر هاي توهين ي ادامه در و تمام شرمي بي

 سـاير  و پيـامبر  مطهـرات  اجازو ، كرام ي صحابه

ــه جماعــت و ســنّت اهــل مقدســات  از يكــي ب

 پيـامبر،  ي صحابه ميان از ها شخصيت بزرگترين

 مــثالً وســيله بــدين و  نمــوده اهانــت پــروا بــي

 تقويـت  را سـني  و شيعه ميان وحدت خواهد مي

 گفـت  نابـاوري  و تعجـب  كمال در دارد جا و كند

 :كه
    رسد مي بري باغ اين از دم هر

 رسد مي تري تازه از تر زهتا 
 كردسـتان  قرآن مكتب رساني اطالع پايگاه

 آميـز  توهين اقدام اين تقبيح ضمن كرد، اسالم -

 ي همه از وحدت، اصطالح به ي هفته در هم آن
 يكصـدا  كـه  خواهـد  مـي  ملـت  و دين دلسوزان

 و نمـوده  محكـوم  را اي مذبوحانه اقدامات چنين
 دارنـد.  اعالم اندازان تفرقه از را خود تنفر و انزجار

ــي ــدام نهمچن ــجاعانه اق ــته و ش ــي دس  جمع

ــتايان ــاي و ماموس ــل علم ــنّت اه ــر س  را حاض
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 مصـداق  همچنين و اهللا سبيل في جهاد مصداق

 الجهـاد  افضـل  فرمود: كه � پيامبر حديث اين

 چنـين  قطعـاً  دانسته جائر، سلطان عند حق كلمة

 و ماموسـتايان  اين سوي از اي شجاعانه ي مقابله
 تجديـدنظر  موجـب  ،سـنّت  اهـل  دينـي  رهبران

 و شـده  خـود  مواضـع  در دروغگويـان  و هتاكان
 مسلمانِ مردم بيشتر چه هر دلگرمي و پشتيباني

  .داشت هدخوا همراه به را ايران سنّت اهل
  

   پناهي حسين هاشم كاك

 همدان روحانيت ويژه دادسراي در

 گرفت قرار بازجويي مورد

 
ــه ــزارش ب ــرد، اســالم گ  هاشــم كــاك ك

 دينـي  علـوم  ي مدرسه مدرسين از پناهي حسين

 اعضـاي  از و سـنندج  -اهللا رحمـه – بخاري امام

 روز در كردسـتان،  قـرآن  مكتب رهبري شوراي

 ي ويـژه  دادسراي در 91/12/20 مورخ شنبه يك
 بـازجويي  مـورد  همـدان  شـهر  در واقع روحانيت

 بـه  تـوهين  بـر:  مبنـي  اتهامـاتش  و گرفتـه  قرار

 بـه  تـوهين  امينـي،  حسـن  اسـتاد  دادگاه قاضي

 وي بـه  كشـور  امنيـت  عليه اقدام و تشيع عقايد

  .گرديد تفهيم
 ساعت سه به نزديك كه دادگاه ي جلسه در

 كليـه  رد ضـمن  پناهي حسين آقاي كشيد، طول

 و دينـي  فعاليتهاي تمامي خود، بر وارده اتهامات
 و نّتسـ  اهل مذهب چارچوب در را خود اسالمي
 ضـمن  و دانسـته  كشور اساسي قانون و جماعت

 از عضـوي  عنـوان  بـه  دينـيش  مواضع بر تأكيد

 كردسـتان،  قرآن مكتب اسالمي حركت اعضاي

 شــدن مختومــه و خــود از اتهــام رفــع خواســتار

  .گرديد اش پرونده

 كـه  شـده  اعـالم  ايشـان  به جلسه پايان در

 بـه  مجـدداً  بايـد  دادگـاه  جلسه در شركت جهت

  .كند راجعتم همدان
 بـه  هنـوز  دادگاه، بعدي ي جلسه تاريخ هتالب

  .است نشده ابالغ وي
  

 »پانصد و هزار«1357 سال در ايران

 !»هزار ده« امروز داشت، امامزاده

 
 امـامزاده  پانصـد  و هزار1357 سال در ايران

 ايـران،  مجلس نماينده دو هزار! ده امروز داشت،

 اوقـاف  سازمان مسئوالن برخورد عدم از انتقاد با

 شـجره  بـدون  هـاي  زاده امـام " با خيريه امور و

 از تفحـص  و تحقيـق  طـرح  گيري پي از ،"نامه

 ايـران  هاي زاده امام تعداد دادند. خبر سازمان اين

 .است شده "برابر هفت" انقالب، پيروزي از عدب
 نماينــده آبــادي ايمــن جعفــرزاده غالمعلــي

 خبرنگـاران  باشـگاه  بـه  ارتبـاط  همين در رشت،

 ايـران  دولتـي  تلويزيون - راديو به وابسته جوان

 "اي  برنامـه  هيچ" اوقاف سازمان كه است گفته
 خــود عملكــرد مــورد در ابهامــات رفــع" بــراي

 آن از تفحـص  و تحقيـق  جـز  يا چاره و نداشته

 .ندارد وجود
 3( دي 14 پنجشـنبه  مجلـس،  نماينده اين
 رئـيس  محمـدي  علـي  كـه  كرده اعالم ژانويه)

 بـه  پاسخگوي براي خيريه امور و اوقاف سازمان

 بودجـه  برنامه، كميسيون در نمايندگان سواالت

 درآمـدها  درباره اما كرده، پيدا حضور محاسبات و

 سـوال  بـه  "شفافي جواب" اوقاف هاي هزينه و

 .است نداده كنندگان
 نظـارت  وظيفه خيريه، امور و اوقاف سازمان

 سرتاسـر  در را موقوفـات  نيـز  و مذهبي اماكن بر

 .دارد عهده بر ايران

 مصـاحبه  در آبـادي  ايمـن  جعفـرزاده  آقاي

 جـزو  اوقـاف  درآمدهاي" است: گفته خود امروز

 بـر  محاسـبات  ديـوان  و نيست دولت درآمدهاي

 نيـز  سـازمان  ايـن  و نـدارد  نظارتي درآمدها اين

 ".كند نمي منتشر و تهيه را شفاهي ترازنامه
 از نقـل  بـه  ايلنـا  خبرگزاري پيش، هفته سه

 هزار 10 وجود از فرهنگي ميراث كارشناس يك

 2 حـدود  تنهـا  كه بود داده خبر ايران در زاده امام
 "دارند نامه شجره و سند آنها هزار

 مـورد  در سوال بر الوهع كه كرده تاكيد وي

ــدهاي ــازمان درآم ــاف، س ــزت و وي اوق  اهللا ع

 تحقيـق  طرح گير پي نماينده ديگر مال، يوسفيان

 صـورت  بـه " اوقـاف  سـازمان  مايلند تفحص، و

 ابتــداي در ايـران  در كـه  دهـد  جـواب  "شـفاف 

 و داشـته  وجـود  زاده امـام  چنـد  انقالب پيروزي
 ."تاس رسيده تعداد چه به ها زاده امام اكنون"

ــا وي ــر ب ــام اينكــه ذك ــد هــاي زاده ام  فاق

 كنند مي درآمدزايي اوقاف براي تنها" نامه شجره

 كـه  داشـته  اظهـار  "اند شده دين وهن موجب و

 فاقـد  هاي زاده امام بود داده قول" اوقاف سازمان

 ايـن  تاكنون متاسفانه كه كند جمع را نامه ه شجر

  ."است نداده انجام را كار
 سند بدون زاده امام هزار 8
 ايلنـا  ايـران،  كار خبرگزاري پيش، هفته سه

 از فرهنگـي  ميـراث  كارشـناس  يـك  از نقـل  به

 بـود  داده خبـر  ايـران  در زاده امام هزار 10 وجود

 نامـه  شجره و سند آنها تاي هزار 2 حدود تنها كه

 .دارند
 در هـا،  زاده امـام  ايـن  كـه  بـود  افزوده وي

 ايـران  سراسـر  در (زيارتگـاه)  بقعـه  هزار 8 حدود

 از بـيش " هـا  آن از برخي در كه اند شده پراكنده

 .است  شده دفن "زاده امام يك
 ربيعــي حســن ،1390 ســال مــاه مــرداد در

 تعـداد  خيريـه،  امـور  و اوقاف سازمان سخنگوي

 "هـزار  11 بـه  نزديـك " را ايران هاي زاده  امام
 ايـن  در هـا  زاده امام كه بود افزوده و كرده اعالم

 ايـران  انقـالب  پيـروزي  السـ  بـه  نسبت سال،
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 حـدود  ،1357 سـال  در انـد.  شده "برابر هفت"

 .است داشته وجود ايران در زاده امام 1500
 شـرق،  روزنامـه  بـا  مصاحبه در ربيعي آقاي

 نوادگـان  و فرزنـدان  را هـا  زاده امـام  ايـن  تمـام 

 كـه  بود گفته و كرده معرفي اسالم پيامبر خاندان

 "زائـر  نفـر  نميليو صد از بيش" 1389 سال در
 .اند كرده مراجعه ها زاده امام اين به
سازمان اوقـاف سـال گذشـته، در پاسـخ بـه      "

انتقادات وارد بـر ايـن سـازمان در مـورد عـدم      
اعـالم كـرده    'امام زاده هاي جعلـي 'برخورد با 

بقاع متبركه مورد احترام كـه  'بود كه برخورد با 
ملجاء و پناهگاه مـردم بـوده و داراي قـدمت و    

قه تاريخي و مورد توجه علما و قاطبه مـردم  ساب
 'علمـا و قاطبـه مـردم   '، با عكس العمـل  'بوده

 "مواجه خواهد شد
 فـوق،  مصـاحبه  انتشـار  از كمـي  فاصـله  به

 بـه  پاسـخ  در اي، بيانيـه  صدور با اوقاف سازمان

 از ايـران  نشـريات  برخي در شده مطرح انتقادات

 هـاي  زاده امـام  بـا  سـازمان  ايـن  برخـورد  عدم

 همچـون  ها استان برخي در كه نوشت "جعلي"

 مســئولين همكــاري بــا اوقــاف ادارات گــيالن،

 تخريـب " به اقدام استان تامين شوراي و محلي

 .اند كرده "جعلي بقاع
 خصـوص  در لـيكن " افزود: اوقاف سازمان

 پناهگـاه  و ملجـاء  كـه  احتـرام  مورد متبركه بقاع

 و تـاريخي  سـابقه  و قـدمت  داراي و بـوده  مردم
 را [آنهـا]  بـوده،  مـردم  قاطبـه  و علما توجه ردمو
 كـه  داد قرار خدشه مورد واهي هاي بهانه به نبايد

 خواهـد  سـويي  تبعـات  اماكن اين چهره تخريب

 ".داشت
 بـا  برخورد "تبعات" توضيح در سازمان اين

 در كـه  بـود  نوشته "احترام مورد" هايزاده امام

ــن ــورت، اي ــا" ص ــا يقين ــه و علم ــردم قاطب  م

 بـي  بـي  منبـع:  "داد. خواهند نشان عملال عكس

  فارسي سي
  
  
  

   سنت اهل زندانيان از تن شش

 شدند اعدام

 
 "سلفي" به موسوم سنت اهل زنداني شش

 اهـل  روحـاني  يـك  تـرور  در شود مي گفته كه

 .شدند اعدام شنبه پنج روز داشتند، نقش سنت
 شـش  هرانا، از نقل به كرد اسالم گزارش به

 در كـه  اعـدام  بـه  محكـوم  سلفي زندانيان از تن

 انتقـال  حصار قزل زندان به جاري سال ماه آبان

 مـاه  دي هفتم شنبه پنج روز سحرگاه بودند يافته

 .شدند اعدام 91
 اعـدام  خـانواده  بـه  نزديك و آگاه منبع يك

 افـراد  اين جنازه تشييع است قرار" گفت: شدگان

 يـك  به تنها و شود برگزار امنيتي مقامات توسط

 مراسـم  در حضـور  اجـازه  خـانواده  عضايا از نفر

 ".است شده داده جنازه تشييع
 رحيمـي،  بهنام رحيمي، اصغر احمدي، بهرام

 هوشـيار  كريمي، زند كيوان بهمني، ظاهر محمد

 بـه  مـتهم  قضـايي  مقامـات  سـوي  از محمدي

 شـنبه  پنج روز كه بودند سلفي گروه در عضويت

 .شدند اعدام
 ايـن  مانمته از ديگر تن چهار است، گفتني

 كمـال  احمـدي،  حامـد  نامهـاي  بـه  نيـز  پرونده

 بـه  دهقـاني  جمشيد و دهقاني جهانگير مواليي،

 غـذا  اعتصـاب  در و شـده  منتقل انفرادي سلول

 .برند مي بسر
 در افراد اين تمامي كه است توضيح به الزم

 انقـالب  دادگاه 28  شعبه سوي از 90 سال تيرماه

 اتهـام  بـه  مقيسـه  قاضي رياست به تهران شهر

 در مشــاركت و ســلفي گروههــاي در عضــويت

 فاقـد  افـراد  ايـن  اند. شده محكوم اعدام به ترور،

 عـالي  ديـوان  در آنهـا  حكم و بوده تعييني وكيل

 پرونـده  گذشته هاي ماه در و شده تائيد نيز كشور

 احكـام  اجراي دايره به حكم اجراي جهت ايشان

  .بود شده ابالغ كرج شهر رجايي زندان
  

   ايراني هزار 600 ساالنه

 شوند  مي زنداني

 
 ارتكـاب  دليـل  بـه  ايراني هزار 600 ساالنه 

 شـوند.   مـي  كشور هاي زندان وارد مختلف جرايم

 اعـالم  قضـاييه  قـوه  راهبردي معاون را رقم اين

ــرده ــه و ك ــزان اســت گفت ــت مي  ورودي جمعي

  .نيسـت  كشـور  زيبنـده  و قبـول  قابـل  ها زندان
 لحاظ به ايران جهاني، آمارهاي آخرين اساس بر

 نخسـت  كشـور  10 فهرست در زنداني، جمعيت

 رقمـي  ثابـت،  زنداني هزار 250 دارد. قرار جهان

 مثــل كشــورهايي از پــس را ايــران كــه اســت

 داده قـرار  ششـم  رتبـه  در و.. هنـد  چين، آمريكا،

 را هــا آمــار ايــن منتقــدين برخــي البتــه اســت.
 ايهـ  سـازمان  از تعـدادي  معتقدند و پذيرند نمي

 تحـت  رسما كه هستند هايي زندان داراي امنيتي

 از دقيقـي  آمـار  و نيستند ها زندان سازمان كنترل

 .نــدارد وجــود زنــدانيان گونــه ايــن تعــداد
 نفـر  هزار 250 به حالي در ايران زندانيان جمعيت

 سـازمان  قضـايي  معاون گفته به كه است رسيده

 تعـداد  1386 سـال  در كشـور،  كـل  هـاي  زندان

 اسـت.  بـوده  نفـر  هزار 158 حدود ايران زندانيان

 از پـيش  شـده  تاييد آمارهاي اساس بر همچنين

 جمعيـت  با ايران زندانيان تعداد اسالمي، انقالب

 بــوده هزارنفــر 10 حــدود دوره، آن ميليــوني 36

 ولـي  دوبرابر حدودا جمعيت حاضر حال در است.

 ايـن  اسـت.  شده برابر 25 از بيش زندانيان تعداد

 بـه  بـدانيم  كه شود مي تر كننده نگران وقتي آمار

 شـمار  به درصد 20 ساالنه قضايي مقامات گفته

  .شود مي اضافه ايران زندانيان
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   براي تحصيل منع

 سنت اهل كُرد دكتراي دانشجوي

 
 سـنندج  سـاكن  كبودي چشمه اسماء خانم 

ــر ــوزش در رياضــي رســمي ودبي ــرورش آم  وپ

 باشـد،  مـي  -الزهـرا  فاطمة دبيرستان -كامياران

ــار در كــه ــدريس،موفق كن ــه ت  مــدرك أخــذ ب

 دانشـجوي  عنـوان  بـه  رياضي ارشد كارشناسي

 دكتـراي  آزمون در )91نيز( وامسال ممتازگرديد،

 دانشـگاه  در عـالي  نمره با (آناليز) محض رياضي

 پايــان از پــس شــود. مــي پذيرفتــه كردســتان

 مـدير  طرف از )ماه بهمن 24(اول ترم امتحانات

 داده اطـالع  ايشـان  به اخراجشان رياضي، گروه

 .شود مي
 مـديريت  شـوراي  قبلـي  هاي اطالعيه پيرو

 دبيـران  التدريسـي  ممنوع بر مبني قرآن، مكتب

 ســنّت اهــل پزشــكان مــدرك لغــو و ومعلمــان

 سـنندج  اطالعـات  ي اداره نيز بار اين كردستان؛

 ادامـه  مـانع  كردستان دانشگاه حراست طريق از

 – ”كبـودي  چشـمه  اسـماء  ” خانم تحصيل ي
 آن )آنـاليز ( محـض  رياضـي  دكتراي دانشجوي

 از ايشــان اخــراج موجــب و گرديــد، -دانشــگاه

 .شد دانشگاه
 كـه  دانشـگاه  رئـيس  ،اسـت  ذكـر  به الزم 

 در گيرنـده  تصـميم  مقـام  بـاالترين  بايـد  ظاهرا

 بـي  اظهـار  ايشـان  اخراج دليل از باشد، دانشگاه

 سـاخته  مـا  از كـاري  گويد: مي و نموده اطالعي

 .نيست
ــل  ــراج دلي ــانم اخ ــمه ”خ ــودي چش  ”كب

 عنـوان  بـه  13/9/91 تاريخ در كه است اتهاماتي

 تخلفـات  بـه  رسـيدگي  بدوي هيأت اتهام ابالغ

ــدان اداري ــرورش آمــوزش كــل اداره كارمن  وپ

 .باشد مي كردستان استان
 موجـود  كه چيزي تنها اتهام! ابالغ برگ در 

 اتهامـات،  وتمـامي  اسـت،  اداري تخلـف  نيست

 .باشد مي مذهبي و عقيدتي
 :اتهام موارد واما 
 جهـت  در معلمان و آموزان دانش تحريك 

ــه ــذهبي تفرق ــع و م ــرر توزي ــه مك  در اعالمي

 در كاميـاران  شهرسـتان  الزهرا فاطمه دبيرستان

-92 تحصـيلي  سال آبان و مهر هاي ماه جريان
 :قبيل از موضوعاتي با 91
 سنت اهل پزشكان مدرك لغو -1
 سـنت  اهـل  عليـه  ومذهبي ملي هاي ستم -2 

 كردستان
 ايران سنت اهل با برخورد سياست سريال -3 

 از مـاجرا  اصـل  :كـه  است يادآوري به الزم 

 پرورشـي  مربـي  :كـه  شـد  آغـاز  91 ارديبهشت

 در باشـد)  مـي  تشـيع  اهـل  خـود  كه( دبيرستان

 مـي  سنت اهل درصد98 از بيش كه اي مدرسه

ــند، ــ صــبحگاه مراســم در باش ــليت از سپ  تس

 آمـوزان  دانـش  از ،!!!فاطمـه  شهادت يافسانه

 … و بنويسند مقاله زمينه اين در كه خواهدمي
-مـي  كبـودي  چشمه اسماء خانم مقابل در 
ــد ــن :گوين ــما، اي ــوهين كارش ــه ت ــان ب  و بزرگ
 …و است سنت اهل مقدسات

ــين  ــعي وچنـ ــرفتن موضـ ــان گـ  و همـ
 بـا  آخراالمـر  كـه  ،همـان  حراسـت  احضـارهاي 

 آمـوزش  هـاي  حراسـت  اي زنجيـره  هماهنگي

 ي اداره نماينـدگان  كـه  – دانشـگاه  و وپرورش
 اخـراج  دانشـگاه  از ايشـان  -باشند مي اطالعات

  قرآن مكتب سايت منبع: شوند. مي
  
  
  
  
  
  
 

   تنها فقر و بيكاري

 .است كردستان دردهاي از بخشي
 

 
ــر و بيكــاري  دردهــاي از بخشــي تنهــا فق

  .است كردستان
 سـايت  از نقـل  بـه  كـرد  اسـالم  گزارش به

 گذشـته،  سال در كه دهد مي نشان ها آمار تابش،

 و كـرده  فـوت  تصـادف  اثر در نفر 68 و هزار 20
 گونـاگون  هـاي  راه بـه  نيـز  نفـر  هـزار  هشتصد

 ميـزان  از رسـمي   آمـار  هرچنـد  اند. شده مجروح

 گفتـه  ي پايه بر نشده،اما گزارش 91 سال تلفات

 انـدازه  بـه  روز، پـنج  درهر « كشور پليس سريي

 نفـر  سيصـد  نزديـك  كه آذربايجان زلزله تلفات

 ايـن  بـا  .«داريـم  اي جـاده  تلفات شده، گزارش

 ميـر  و مـرگ  آمـار  تـرين  باال كشورمان حساب،

 .داراست را جهان در اي جاده تصادفات از ناشي
 كردسـتان  در جـاده  تلفـات  ميان، اين در اما

 بـر  عـالوه  و اسـت  كشـوري  ميـانگين  از بيشتر

 و اجتمـاعي  پيامـدهاي  كردستاني، جوانان مرگ
 .دارد دنبال  به نيز بسياري فرهنگي
 گفـت:  مطلب اين بيان ضمن مرادي ساالر

 كردسـتان،  در جـاده  سـاخت  ي هزينه ميانگين

 نيازمنـد  اين و است كشوري ميانگين برابر چهار

 سـاخت  بـراي  اعتبـار  اختصاص و تر بيش توجه

 بزرگراهـي  اسـت،  مياندواب به كرمانشاه بزرگراه

ــه ــت از ك ــال بيس ــل س ــاز قب ــا و آغ ــود ب  وج

 درصـد  50 كنـون  تـا  شـده،  انجـام  هـاي  تالش

 تعطيـل   آن قطعـات  از بسياري و داشته پيشرفت

 در روسـتايي  راه آسفالت  متوسط همچنين .است

 متوسـط  با رقم اين كه است درصد 38 كردستان

 فاصـله  بسـيار  باشـد  مي درصد 60 كه كشوري

 .دارد
 شوراي مجلس عمران كميسيون عضو اين

 مسـكن  وضـعيت  با رابطه در همچنين اسالمي،
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 دولـت  تعهـد  گفـت:  كردسـتان  اسـتان  در مهر

 و مهـر  مسـكن  واحـد  هزار سي ساخت محترم،
 (بـا  روسـتايي  مسـكن  واحد هزار ده  سازي مقاوم

 دو وجـود  و اسـتان  بـودن  خيـز  زلزلـه  به عنايت

 چهل از جمعاً و است بوده نطقه)م در فعال گسل

 هـزار  سـي  سـال،  پايان تا بايد مذكور واحد هزار

 ده لحظـه،  اين تا ولي شد،  مي مردم تحويل واحد

 !دارد سؤال جاي كه  شده تحويل واحد هزار
 داشـت:  اظهار باره همين در سنندج نماينده

 در صـنعت  حـوزه  رتبه رسمي آمارهاي اساس بر

 وجـود  با است. بوده كشوري 29 و 28 كردستان

 بـه  بـانكي،  اعتبـارات  درصد دهم7 از كمتر اين،

ــدا اختصــاص كردســتان ــرده پي ــي از و ك  طرف

 و منـابع  همخواني عدم بهانه به استان هاي بانك
 كـاهش  حوزه اين در را خود تسهيالت مصارف،

 نيـافتگي  توسعه تسلسلي دور همان   (اين اند. داده

 اعتبـاري  مسـه  اختصـاص  رابطه اين در است).

 نمـودن  اجرايـي  و كردسـتان  اسـتان  بـه  بيشتر

 راهگشـا  كشـور،  غرب و شرق شوراي مصوبات

 .بود خواهد
 وجـود  بـا  همچنـين  كـرد:  نشـان  خاطر وي

 در معـدني  عظـيم  هـاي  پتانسـيل  و هـا  ظرفيت

 سيصـد  حـدود  از درصد 90 آمار بر بنا كردستان،

ــد ــدني واح ــال مع ــتان، در فع  دســت در كردس

 منـابع  عمـده  و بـوده  يركردستانيغ برداران بهره

 استان از شود  فراوري كه اين بدون استان معدني

 كردسـتان  معـادن  فروشـي  خـام  شود. مي خارج

 بخـش  ي افـزوده  ارزش كـردن  خارج بر عالوه

ــدن، ــاري مع ــار دوش از ب ــاري آم ــان بيك  جوان

 .است نداشته بر كردستاني
 جمعيـت  درصـد  70 اينكـه  بيـان  با مرادي

 بخــش در غيرمســتقيم يــا يممســتق  كردســتان

 بـا  كردسـتان  كـرد:  تأكيد است، فعال كشاورزي

 كشـت  قابل هاي زمين درصد 6 بودن دارا وجود

ــابع درصــد 7 و ــد درصــد 2  كشــور، آب من  تولي

 مسـأله،  ايـن  كـه  كرده خود  آن از را محصوالت

 ايـن  نادرست مديريت و اختصاص  عدم از نشان

 مهـار  هـاي  آب اسـتان،  نياز وجود با چرا دارد. امر

 بـه  درصد 95 تا آبريز هاي حوزه از برخي در شده

 و هـا  روستا حتي و شود مي منتقل استان از خارج
 ويرانـي  دچـار  ها سد ساخت خاطر  به كه مناطقي

 بـزرگ  شـهرهاي  در نشـيني  حاشـيه  و نابودي و

 اي بهـره  هـا  سد اين وجود نعمت از هنوز اند، شده

 .اند نبرده
ــن ــو اي ــع عض ــدگ مجم ــتان اننماين  اس

ــتان، ــار كردس ــت: اظه ــرا داش ــا چ ــود ب  وج

 سـوي  از امـر  ايـن  تأييـد  و متعـدد  هاي پيگيري

 تخصـيص  زمينـه  در كنون تا مربوطه، مسئوالن

ــه و مناســب ــدن و آب عادالن ــداقل بازگردان  ح

 (سـدهاي  استان مهم سد سه مديريت از بخشي

 كارسـازي  كـار  كـاظمي)  شهيد و تلوار گاوشان،

 .است نگرفته انجام
 و بهداشـتي  بـد  وضعيت افزود: ادامه در يو
 در پزشـكي  تجهيـزات  و امكانـات  فقرِ و درماني

 عنـوان   بـه  سـنندج  در ويژه  به كردستان، استان

 روشـني  بـه  ديوانـدره  و كاميـاران  و استان مركز

 بــه بيمــاران مراجعــه و اعــزام شــود. مــي  ديــده

 از نـاگوار  خبرهاي و تهران و همجوار هاي استان

 و بهداشـت  شـبكه  ضعف دليل  به انبيمار مرگ
 روزه چنـد  در مدعاسـت.  ايـن  بـر  گـواه  درماني،

 از يكــي در بــاردار مــادري مــرگ گذشــته،

ــتان ــاي بيمارس ــنندج ه ــيش و س ــن از پ  در اي

 ايـن  در را بيماران رواني امنيت و اعتماد ديواندره،

 .است برده سؤال زير حوزه
 ملي، و كالن سطح در كرد: خاطرنشان وي

 مـثالً  اسـت،  محروميت نوع چند دچار كردستان

 رغـم   بـه  چـرا  اساسـي  قـانون  64 اصـل  بـر  بنا

 پـس  كردستان نفري ميليون نيم و يك جمعيت

 اسـتان  نماينـدگان  شـمار  هنـوز  سال، بيست از

 است؟ نكرده پيدا افزايش كردستان
 محتـرم  هيـأت  از لـذا  است؟ عدالت اين آيا

 كي افزايش پيشنهاد به نسبت دارم تقاضا دولت
 كردسـتان  اسـتان  نماينـدگان  مجمع به نماينده

 و شـغلي  وضـعيت  كـه  آن بـر  افزون كند؛ اقدام
 بـا  مقايسـه  در كردستان ادوار نمايندگان منزلتي

 سـؤال  جـاي  و نيست قياس قابل ها استان ساير

 ادوار نماينـدگان  از برخـي  اسـت  درست آيا دارد،

ــتان، ــرفاً كردس ــاه در ص ــار جايگ ــي ك  و شناس
 شوند؟ گرفته كار به پايين سطوح رد اي مشاوره

 بهبـود  براي پيشنهادم كه اين بيان با مرادي

 انتخابيـه،  حـوزه  مـردم  زندگي و اقتصادي وضع

 جـاي  بـه  كردسـتان  مرزهـاي  در كه است اين

 منبـع  تنهـا  كه كساني با قهري برخورد و انسداد

 بايــد اســت بــري كــول درآمدشــان و معيشــت

 دارم عـان اذ گفـت:  شود، انجام صحيح مديريت

 رسـاند  مي آسيب داخلي توليد هاي پايه به قاچاق

 ورود از جلـوگيري  و برخـورد  هدف، واقعاً اگر اما

 بانـدهاي  و تشكيالت با بايد است قاچاق كاالي

 قـانون  زدن دور و ها لنگرگاه از كه اي دانه درشت

 برخـورد  كنند، مي كالن سطح در قاچاق به اقدام

 .يچارهب و ضعيف بران كول با نه شود
 در شـده  ارائه آمارهاي كه است حالي در اين

 آن تبعـات  و اسـت  درصـد  30 تـا  بيكاري زمينه

 مـن  نظـر   بـه  لذا .باشد مي.…و اعتياد و طالق

 بخـش  گـذاران  سـرمايه  بر عالوه كه است الزم

ــي، ــش خصوص ــي بخ ــز دولت ــه وارد ني  عرص

 بايـد  واقـع  در .شـود  كردستان در گذاري سرمايه

 بـزرگ  هـاي  بنگـاه  و هـا  نهـاد  چـرا  كـه  پرسيد

 صـندوق  و اجتمـاعي  تـأمين  جملـه  از اقتصادي

ــتگي ــور بازنشس ــتان در …و كش  بــه كردس

 برخـي  در كـه  چنـاني  آن هـاي  گـذاري  سرمايه

 اند؟ نكرده اقدام شده انجام ديگر هاي استان
  تابش منبع:

 نتيجه ها، اهوازي گسترده بازداشت

  !!االزهر هاي درخواست

 
 انـد  داده گزارش اهواز از بشر حقوق فعاالن

 هـا  شخصي لباس با همراه انتظامي نيروهاي كه
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 مالشـيه  كـوي  در وسـيعي  بازداشتهاي به اقدام

 .اند نموده،8/2/2013 جمعه روز در اهواز
 هـا  ده جمعه روز صبح محلي منابع گفته به

 در انتظــامي نيروهــاي و امنيتــي عناصــر از تــن

 از زيـادي  تعـداد  و شـده  منتشـر  مالشـيه  كوي

 .اند نموده دستگير را عرب هموطنان
 نيروهــاي كــه انــد نمــوده اضــافه فعــالن

 ميـان  در وحشـت  و رعب ايجاد براي اطالعاتي

 از جلــوگيري جهــت و عــرب فرهنگــي فعــالين

 اينگونــه بــه اقــدام شــعر شــب و تجمــع تكــرار

 .اند كرده خودسرانه هاي بازداشت
 و شـاعر  چنـدين  شـدگان  دستگير ميان در
 :شود مي ديده فرهنگي و مدني فعال

 -3بـاوي،  محمـد  -2 ،سيالوي عبداهللا -1
 عـودة  فرزنـد  حبيب -4،جليل فرزند بدوي جواد

 -6عبيــد، فرزنــد هاشــمي ماجــد -5كروشــات،
 سـالم  -8 صـرخي،  توفيـق  -7بـداوي،  صـدوق 

 -10،سـاله  30 حمودي نواف -9،زادگان دغاغله
 خسـرجي  حكـيم  -11،ساله 24 حمودي حسين

ــاله، 21 ــراهللا -12 س  21 منصــوري(مزرعة) خي

 حميـد  فرزنـد  بوعذار(سـيالوي)  ناجي -13،ساله

 يعقـوب،  فرزنـد  زهيـري  يوسـف  -14 ساله، 19

 خليـل  -16 حسـين،  فرزنـد  بـدوي  سجاد -15

 .ساله 22 محسن فرزند خسرجي)(مرواني
 و )رامشـير (خلفيه شهرهاي در پيش چندي

 بـدليل  را عـرب  جوانـان  از اي عـده  نيـز  آبادان

 .اند نموده دستگير مذهبي و فرهنگي يتهايفعال
 نماينــده مهرنيــا اصــغر فوريــه 2 شــنبه روز

 در آبـادان  در انقـالب  و عمومي دادگاه دادستان

 از شـماري  بازداشـت  از خبـر  هـا  رسانه با گفتگو

 اين“ كرد: ادعا و داد آبادان شهر در عرب جوانان

 قـدام ا خليج كشورهاي در آموزش و تردد با افراد

 تسـنن  مـذهب  بـه  پيوستن براي افراد جذب به

ــد، مــي ــه او كردن ــا داد ادام ــدام ب ــات، اق  اطالع

 مختلـف  نقطـه  چنـد  در افراد اجتماع هاي مكان

 مهرنيـا  ”شدند. دستگير متهمان و شناسايي شهر

 كتـاب  متهمـان  اقامـت  محـل  در نمـود:  اضافه

 يافتـه  عـرب  نويسـندگان  به متعلق عربي هايي

 اعترافـات  و قضـايي  هـاي  جوييباز از پس شده!

 دادگـاه  اختيار در و شد تكميل پرونده نامبردگان!،

ــادان قضــايي حــوزه اســالمي انقــالب  قــرار آب

 .گرفت
 علــت از شــدگان دســتگير هــاي خــانواده

 تـا  آنهـا  سرنوشت و خود فرزندان شدن بازداشت

 سـالمت  نگـران  و ندارنـد  اطالعـي  هيچ كنون

 آزار، از بشـر  حقـوق  فعالين هستند. خود عزيزان

 محاكمـات  و انسـاني  غيـر  رفتارهـاي  شكنجه،

 ايـن  قضـائي  و امنيتـي  مقامـات  توسط ضالمانه

  نيوز سني منبع: .هستند نگران جوانان
 

 حقوق از االزهر شيخ شديد انتقاد

 نژاد احمدي با ديدار در ايران سنت اهل

 
 نژاد، احمدي محمود با ديدار در االزهر شيخ

 اهل حقوق رعايت به را ايران اسالمي جمهوري

  .نمود توصيه سنت
 رئـيس  بـا  ديـدار  در ،"الطيـب  احمد" شيخ

ــور ــورمان، جمه ــه كش ــراي ك ــركت ب  در ش

 ســـازمان ســـران اجـــالس دوازدهمـــين

 اسـت،  كرده سفر مصر به اسالمي هاي همكاري

 حقـوق  اعطـاي  خواسـتار  شـديداللحني  بيانيه با

 احتـرام  همچنين و ايران سنت اهل جامعه كامل

  .شد سنت اهل دساتمق به
 بـراي  تـالش  لـزوم  بـر '' الطيب احمد شيخ

 اهـل  جامعـه  شـهروندي  كامـل  حقـوق  اعطاي

  .كرد تاكيد ''ايران سنت
 تبليغـات " همچنـين  االزهر دانشگاه رئيس

 را "سـنت  اهل كشورهاي در تشيع اهل مذهبي
 .داد قرار شديد انتقاد مورد

 مشـاورين  از يكـي  ،"الشافعي حسن شيخ"

 خبـري  كنفـرانس  يـك  در نيز زهراال شيخ ارشد

 احترام شد، برگزار نژاد احمدي دكتر حضور با كه

 حيـاتي  و مهـم  بسـيار  را سنت اهل مقدسات به

 از برخـي  تعـرض « نمود: تصريح و كرد توصيف

 او همسـران  و اسـالم  پيـامبر  صحابه به شيعيان

 را كشـور  دو بـين  روابـط  و بـوده  قبول  غيرقابل
  ».كند  مي مشوش
 ايـران  جمهور رئيس از لشافعيا حسن شيخ

 بـه  تـوهين  عليه ايران ديني مراجع'' كه خواست

 رضـي  -عثمـان  و عمر ابوبكر، عايشه، حضرات

 را هـا  تـوهين  اين و نموده صادر فتوا -عنهم اهللا
 فـراهم  تفـاهم  مسـير  تا كنند اعالم حرام و جرم

 ».دشو
 كند، توهين صحابه به كس هر"

  "نيست مسلمان
 در نـژاد  احمـدي  دكتر سخنان از بخشي در

 "تابنـاك " سايت توسط كه االزهر، اساتيد جمع
 كــس هــر« اســت: آمــده اســت، شــده منتشــر

 و سـني  را اي شـيعه  كـه  جهت اين در بخواهد،
 كنـد،  تـالش  و عمـل  كند، شيعه را تسنني اهل

  ».نيست � اسالم پيامبر مسير در شك بدون
 اســت: آورده همچنــين تابنــاك ســايت

 اعـالم  صـراحت  بـه  كرد: تصريح نژاد  احمدي«

 صـحابه  بـه  دنيا كجاي هر در كس هر كنم، مي

 و نيسـت  مسـلمان  كند، توهين � اسالم پيامبر
 نـوكر  بلكـه  اسـت،  برنداشته گام اسالم مسير در

    »است. آنها خورده يباز و بيگانگان
  الينآن سني منبع:

 سلماس سنت اهل روحانيون احضار

 !!اطالعات اداره به
 

 
 سـنت  اهل مبلغين و روحانيون از تن چندين

 اطالعـات  اداره بـه  سـلماس  تابع روستاهاي در

 .اند گرفته قرار بازجويي مورد و احضار
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 خبري ارگان هرانا، گزارشگران اطالع به بنا

 ايـن  ايـران،  در بشـر  حقـوق  فعـاالن  مجموعـه 

 اطالعـات  مـاموران  بـازجوئي  تحـت  روحانيون

 در اداره ايـن  بـا  اريهمكـ  برعدم مبني سلماس

 بـا  روحـانيون  ايـن  تنگاتنـگ  نزديكـي  با ارتباط

 بـه  اعتـراض  همچنـين  و روستاها اين در مردم

 و عملـي  عقيـدتي،  امـور  در قـانوني  غير دخالت
 اتهامـات  جملـه  از نيـز  سنت  هلا ويژه آموزشي

 وزارت مـاموران  و شـده  شـمرده  روحـانيون  اين

 تهديد احضار، ضمن شهرستان اين در اطالعات

 "تلفـن  تمـاس  بـا " و احضـاريه  بدون كه كردند
 .يابند حضور اداره اين در بايد

 روحانيـان  جملـه  از گـزارش،  همين پايه بر

 گوبـه،  قصـرك،  روسـتاهاي  از شده، احضار كرد

 صـوفي  خناوين، ستونرش، هشتراك، كند، قزل

ــاد،  بروشــخواران، ملحــم، آشــناك، ســنجي، اب

 ديگـردر  نشـين  كـرد  روستاي چندين و گوزيك

 وزارت مـــاموران طـــرف از شهرســـتان ايـــن

 تهديـد  و بـازجويي  مـورد  درسـلماس  اطالعات

 .اند قرارگرفته
 ايـن  در اطالعـات  وزارت ماموران درضمن

 و باطـل  را روحـانيون  ايـن  اكثـر  حج شهرستان
 يــك كــه را آنهــا حقـوق  كــرده اعــالم ممنـوع 

 دينـي  فعاليـت  صـرفا  و سياسـي  غير ي موسسه

 .است كرده قطع ند؛ميك پرداخت ومذهبي
 سنت اهل روحاني چندين كه شود مي گفته

 طـرف  از بـار  سـه  گذشته سال يك از كمتر طي

ــاموران ــات وزارت م ــلماس در اطالع ــورد س  م

  هرانا منبع: .اند گرفته قرار تهديد و بازجويي
  
  

 علماي از يكي ناجوانمردانه ترور

زاهدان در سنت اهل

 
 
 علمـاي  از يكي ،"براهويي عبداهللا مولوي"

 )1391 بهمـن  13( جمعه روز زاهدان، سنت اهل
 شـهادت  بـه  و شـده  تـرور  ناشناس افراد توسط

 .رسيد
 سـني  از نقـل  بـه  كـرد  اسـالم  گـزارش  به

 ديـروز  ناشـناس،  مسـلح  افـراد  تعـدادي  آنالين،

ــه ــن 13( جمعـ ــدام يـــك در )1391 بهمـ  اقـ

ــتي ــه، و تروريس ــوي" ناجوانمردان ــداهللا مول  عب

 شـهر  مسـاجد  از يكـي  جماعت امام ،"براهويي

  .رساندند شهادت به و كرده ترور را زاهدان
 خـودروي  يـك  بـر  سـوار  كـه  مسـلح  افراد

 خـودروي  سـوي  بـه  تيراندازي با بودند، سواري

 در جمعـه  نمـاز  مسـير  در كـه  جوان، مولوي اين

  .رساندند شهادت به را وي بود، حركت حال
 براهـويي،  عبداهللا مولوي شهيد است گفتني

 شـهر  سـطح  مكتـب  چنـد  در دريست بر عالوه

 واقـع  سـنت  اهل مساجد از يكي امامت زاهدان،

 بـه  و داشت عهده بر نيز را زاهدان بدر خيابان در

 فرزنـدان  بـه  دينـي  احكام آموزش و قرآن تعليم

  .بود مشغول مسلمان
ــازه نمــاز  14( شــنبه روز عصــر ايشــان جن

 و طـالب  علمـا،  از كثيري جمع حضور با بهمن)
 بـه  زاهـدان  مكـي  جـامع  مسجد در مردم عموم

 اقامـه  عبدالحميـد  موالنـا  االسـالم  شيخ امامت

  .گرديد
 ضـمن  كوتاه، سخناني در عبدالحميد موالنا

ــه، عمــل ايــن شــديد محكوميــت  را آن بزدالن
 توصـيف  "ناجوانمردانه" و "تروريستي" اقدامي

 تـا  خواسـت  امنيتـي  و قضايي مسئولين از و كرد

 عوامـل  و يگيريپ سريعتر چه هر را موضوع اين

 دســتگير و شناســايي را تروريســتي اقــدام ايــن

  آنالين سني منبع: نمايند.
  

   عامل سومين رطانس

  ايران در مير و مرگ
 

 مهـر،  خبرگزاري از نقل به كرد اسالم گزارش به

 پيشـگيري  و سرطان همايش اولين اجرايي دبير

 محيطـي،  زيسـت  هـاي  آلودگي افزايش گفت:

 از شـدن  دور و تحركـي  كـم  وزن، اضافه شيوع

 گسـترش  معرض در را ايران سالم، زندگي شيوه

 .است داده قرار سرطان
 حـال  در سرطان افزود: فروتن عليرضا دكتر

 ايــران در ميــر و مــرگ عامــل ســومين حاضــر

 نفـر  هـزار  70 از بيش ساالنه و شود مي شناخته

 مـي  انتظـار  شده، مبتال بيماري اين به كشور در

 90 تـا  آينده سال 20 از كمتر تا سرطان بروز رود،

 .يابد افزايش درصد
 بــودن پيشــگيري قابــل بــه اشــاره بــا وي

 مهمتـرين  پيشگيري شد: يادآور سرطان بيماري

 شـمار  به سرطان با مقابله روش ترين صرفه با و

 ســازمان آمــار براســاس طوريكــه بــه رود. مــي

 صـحيح،  تغذيـه  سالم، زندگي با جهاني بهداشت

 از پيشـگيري  بـا  همـراه  و مناسـب  بدني فعاليت

ــر بيماريهــاي ســاير ــر غي ــد واگي ــت مانن  و دياب
 درصـد  40 از تـوان  مي عروقي قلبي بيماريهاي

 .كرد جلوگيري سرطان به ابتال موارد
 بيماريهـاي  شـيوع  اينكـه  به اشاره با فروتن

 و اقتصـادي  توسـعه  بـا  سـرطان  جمله از مزمن
 اظهــار دارد، معكــوس رابطــه جامعــه اجتمــاعي

 ميـر  و مـرگ  تمـام  درصـد  70 از بـيش  داشت:

 و كـم  درآمـد  بـا  كشورهايي در سرطان از ناشي
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 منـابع  كشـورها،  اين در كه دهد مي رخ متوسط

 درمـان  و تشخيص پيشگيري، براي دسترس در

 .است محدود بسيار سرطان
 سـرطان  همايش اولين اجرايي دبير گفته به

 زيسـت  محـيط  بـه  مربوط عوامل پيشگيري، و

 بيولوژيـك  و شـيميايي  يزيكـي، ف فضاي شامل

 مـوارد  درصـد  23 حـدود  عامـل  انسـان،  اطراف

 پـنجم  يك و انسان در موقع از پيش مير و مرگ

 40 از بـيش  همچنـين  .است سرطان بروز موارد

 شـده  شناسايي تاكنون شغلي زاي سرطان عامل

  .است
  

   مجدداً عباسي عبداهللا كاك

 گذشته ماه سه در بار سومين براي و

 اطالعات كل اداره خبري ستاد به

 .شد احضار كردستان

  
 دفتـر  مـديران  از يكي عباسي عبداهللا كاك

 مردمـي  شـرع  حاكم و مفتي اميني، حسن كاك

ــه 2/11/91 دوشــنبه روز در كردســتان  ســتاد ب

 احضـار  كردسـتان  اطالعـات  كل ي اداره خبري

 4 از بـيش  مـدت  بـه  صـبح  9 سـاعت  از و شده
ــاعت ــورد سـ ــازجويي مـ ــرار بـ ــت قـ  .گرفـ

 قـرآن  مكتـب  رسـاني  اطالع پايگاه" گزارش به

ــتان ــالم - كردس ــرد اس ــان ،"ك ــان از ايش  زم

 بـه  ديگـر  بـار  سـه  كنـون  تـا  زندان از مرخصي

ــات ي اداره ــده احضــار اطالع ــر و ش  جلســه ه

 قـرار  بازخواسـت  و بازجويي مورد ساعت چندين

ــه ــت. گرفت ــور اس ــازجويي مح ــا ب ــد ه  همانن

 و تاقــداما بازداشــت، ايــام هــاي بــازجويي
 دينـي  حركت چارچوب در وي ديني هاي فعاليت

 و مفتـي  دفتـر  در كـار  كردسـتان،  قـرآن  مكتب
 در دينـي  دعـوت  كردستان، مردمي شرع حاكم

 ايـن  از مسـائلي  و قـرآن  هـاي  كالس و مساجد

  .است بوده دست
 تكـرار  ضـمن  اخيـر،  بـازجويي  ي جلسه در

ــازجويي ــاي ب ــته ه ــوي از گذش ــازجو، س ــه ب  ب

 كـار  از تا شده تطميع و تهديد مختلف هاي روش

 بـا  كـه  بـردارد  دسـت  خـود  ديني هاي فعاليت و

 شـده  روبـرو  ديني برادر اين ايستادگي و واكنش

 .است
 مبــارك مــاه در ايشــان كــه اســت گفتنــي

 در را روز چهـل  و بازداشـت  جاري سال رمضان

 قــرار صــدور از بعــد و گذرانــد. انفــرادي ســلول

 ي شـعبه  سـوي  از توماني ميليون پنجاه ي وثيقه
 از وثيقـه  توديـع  بـا  سـنندج،  انقـالب  دادگاه اول

 قبيـل  از اتهامـاتي  با نامبرده .شد مرخص زندان

 بـه  دادگـاه  سوي از و شده روبرو نظام عليه تبليغ

 .گرديد محكوم تعليقي حبس ماه شش
 ضـمن  كردستان، ن قرآ مكتب ديني حركت

 مهمتـرين  قـانونيِ  غيـر  اقدامات اين محكوميت

 در و األول ربيـع  ماه در هم آن كشور، يتيامن نهاد

ــتانه ــرانس ي آس ــاالنه كنف ــه ي س ــه ي هفت  ب

 بـر  را فشـار  نـوع  هـر  ايجـاد  وحـدت،  اصطالح

 اسـالم  ضرر به سنّت اهل مذهبي و ديني فعاالن

 سـني  و شـيعه  ميـان  وحـدت  ادعاي با منافي و

 بـا  امـر،  مسـئولين  كـه  رود مـي  انتطار و داند مي

 از منطقــه، و جهــان حســاس شــرايط درك

 هـر  ي تفرقه ايجاد باعث كه چنيني اين اقداماتي

 بـدبينيِ  نتيجه در و سني و شيعه ميان بيشتر چه

دسـت  شـود،  مـي  نظام به نسبت مردم مضاعف 

 مـوازين  چـارچوب  در كه را سنّت اهل و برداشته

 اساسـي  قـانون  12 اصل جمله از قانوني و ديني

 فشــار تحــت ايــن از بــيش كننــد، مــي فعاليــت

 .گذارندن
  كردستان قرآن مكتب رهبري شوراي

  
  
  
  
  
  

 و عدالت اجراي منتظر همچنان

 هستيم كشور اداره در مشاركت

 
 منتظـر  همچنـان  ايـران  سـنت  اهل جامعه

 كشــور اداره در مشــاركت و عــدالت اجــراي

 سـني  از نقـل  بـه  كـرد  اسالم گزارش به	است.

 بخشـي  در زاهدان سنت اهل جمعه امام آنالين،

 خاطرنشـان  ديـروز  جمعه نماز در خود سخنان از

 پيـروزي  سالگرد چهارمين و سي آستانه در :كرد

 ايـران  سـنت  اهـل  جامعـه  و داريـم  قرار انقالب

 در مشـاركت  و عـدالت  اجـراي  منتظر همچنان

 نيروهـاي  در سـنت  اهـل  چرا است. كشور دارها

 اسـتخدام  دولتي دستگاههاي از بسياري و مسلح

 از بايـد  شئون همه در نابرابري و تبعيض نشوند؟

  .شود برداشته ميان
 وابسته جناحي هيچ به" اينكه بيان با ايشان

 كـه  اي طلبـه  عنـوان  بـه  مـن  افـزود:  "نيست

 هـا،  جنـاح  همـه  خيرخـواه  و انديشم مي مستقل

 در كـه  بـاورم  ايـن  بـر  هسـتم،  حاكميت و اقوام

 راهگشـاي  تنهـايي  به جناح يك حاكميت ايران

 .شـود  عمـل  نـاحي فراج بايد و نيست مشكالت
 بـه  جناح يك انحصار در كشور اداره گرفتن قرار

 اصـالح  چـه  جناح، يك .نيست كشور مصلحت

 كشـور  تواند نمي تنهايي به اصولگرا، چه و طلب

 سـني  يـا  شيعه به متعلق فقط اناير .كند اداره را

 شـدند.  كشـته  سـني  و شـيعه  جنگ، در نيست.

 كننـد  مي تحمل هم با سني و شيعه را ها تحريم

 منـاطق  هـا  تحـريم  ايـن  از را آسيب بيشترين و

 كشـور  ايـن  فرزنـدان  مـا  بينند. مي نشين سني

 سـنت  اهـل  حرمت لذا نيستيم. بيگانه و هستيم

 اداره يـك  در كه نباشد اينگونه شود، رعايت بايد

ــاطق در مركــزي  نفــر 250 از نشــين ســني من

 .باشـند  سنت اهل نفر 20 يا 10 فقط آن پرسنل
 از مسـلح  نيروهـاي  نبايـد  داشـت:  اظهار ايشان

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


82 
 

   

  
  
  

 

 1391 زمستان 20شماره 
 

 ماراه

 محـروم  سـنت  اهـل  رسـمي  نيروهـاي  حضور

 ايجـاد  در ما و هستند شما برادر سنت اهل .باشند

 سـنت  اهـل  .كرديم مشاركت و همكاري امنيت

 جـرأت  بـه  است. كرده حفظ را ملي يتامن و آبرو

 دسـتگاههاي  تـالش  بـر  عـالوه  كه گوئيم مي

 از اعـم  ايـران  سنت اهل مردم امنيتي، و قضايي

 برقـراي  در تحصيلكردگان و انديشمندان علماء،

 رعايـت  .انـد  كـرده  همكـاري  جامعـه  در امنيت

 كـه  است حقي بر خواسته مذاهب و اقوام حقوق

 جهـان  در حاكم وضعيت نظام رهبران اميداواريم

    بشنوند. را ايران ملت صداي و ببينند را
  آنالين سني منبع:

  
   ميلياردي هاي ضريح ساخت موج

  !!!ايران در

 
 تومـاني  ميليـارد  14	ضـريح  سـاخت  از بعد

 البتـه  ديگـر  ضـريحي  )ع(حسين حضرت	براي

 و )ع(عســكري حســن حضــرت بــراي	بزرگتــر
 كـه  اسـت  سـاخت  دسـت  در )ع(هادي حضرت

 تومان ميليارد 20 نيز ضريح اين كار انجام هزينه

 كـه  اسـت  حـالي  در ايـن  .است شده بيني پيش

 بحـران  گرفتـار  كشور سطح در اكنون هم دولت

 از و اسـت  جهـاني  هـاي  تحريم موج و اقتصادي

 بـه  رو شـدت  به مردم معيشتي مشكالت طرفي

 جامعـه  نيازمنـدان  بـه  روز به روز و است افزايش

 .گردد مي افزوده
به گزارش اسـالم كـرد بـه نقـل از واحـد      

 پـنج 	كاره نيمه ضريح اين ساخت مركزي خبر،
 سـال  سـه  از قمـي  هنرمنـدان  را متـري  نيم و

 نـيم  و چهار آن ساخت در و اند كرده آغاز پيش
 مـس  تـن  يـك  و طـال  كيلوگرم 70 ،نقره تن
 .تفاده مي كننداس

با توجه به اينكه چوب اين ضـريح از نـوع   
سـال بـرآورد    500ساج است اسـتحكام آن تـا   

   .شودمي
 ،طـراحي نقـوش اين طرح را اسـتاد علمـداري  

سـاخت سـازه    ،سـاخت چـوبي را اسـتاد ديـدار   
ضريح را استاد خـوش نـژاد و خطـاطي گنبـد     
 .هاي ضريح را استاد موحدي بـر عهـده دارنـد   

 20مسئول كـارگـاه هزينه كـل ايـن طـرح را    
ميليارد تومان اعالم و پيش بيني كرد تـا يـك   
سال آينده ضريح تكميـل و بـه سـامرا منتقـل     

چنـين از  حجـت االسـالم الجـوردي هم    شود
در فرعي در اين كارگاه  8در اصلي و  4ساخت 

ايــن درهــا پــس از تكميــل  :خبــر داد و گفــت
 .ساختمان حرمين به سامرا منتقل خواهـد شـد  

  .  منبع: واحد مركزي خبر
در پايان اين خبر الزم به يـادآوري اسـت كـه    

 عمـر  مـدت 	و	اين عزيزان اوليـاي خـدا بودنـد   
ــايي ــا را خــود دني ــواي ب ــرين و الهــي تق  كمت
 و زر هرگـز  و انـد  كـرده  سپري زندگي امكانات
 دنيايشـان  زنـدگي  در تأثيري دنيوي زيورآالت
ـ  متأسـفانه  اكنون اما	.نداشت ن گونـه هزينـه   اي

ها نوعي عبادت به شـمار   كردن براي اين بارگاه
 ايـن  به رود در حالي كه نيازمندان جامعه ما مي

 مطمئنـاً  و هـا،  بارگاه تا نيازدارند بيشتر ها سرمايه
 هـايي  بارگـاه  تـا  اسـت  تـر  پسنديده اهللا نزد اين

  .كردن درست طاليي
  

 
 با ارتباط براي است ذكر به الزم

 مكتب رساني اطالع پايگاه" مديريت

  "كُرد اسالم - كردستان قرآن

  توانيد با آدرس ايميلمي

islamkurd.net@gmail.com  
  تماس حاصل فرماييد.

    

 بـودن  مسلمان اصوالً. ندارد مشخصي حد و مرز مسلمان، انسان مسئوليت اسالم در

 در هستي پهنه تا را فرد معنوي و مادي وجود مسئوليت اين و مسئوليت با است برابر

 تناسـب  بـه  مسـئوليت  هـاي دايره و ها شعاع افزايش و گسترش منتهي. گيردمي بر

 .دارد بستگي فرد امكانات گسترش و افزايش
 زاده (رحمه اهللا)كاك احمد مفتي
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