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   کنم بازنامه کی بی نام تو                سرآغاز بهترین  نام تو اي                
  
  

 علیـرغم  83دو سال پیش در زمستان     » راه ما «ي دینی   شریه
دیـد، بـا مـدد       اي که در سر راه خود مـی         مشکالت عدیده 

مـسیران، اولـین شـماره     الش پیگیر تعدادي از هـم  الهی و ت  
طـور   از آن زمـان تـاکنون دنیـا بـه       . خود را منتـشر سـاخت     

طـور أخـص، شـاهد تحـوالت          عموم و مناطق کردنشین به    
کـه   تحـوالتی . اسـت  فراوان و در عین حـال شـگرفی بـوده     

است و از ایـن   همراه داشته  بعضاً موفقیت مسلمانان را نیز به     
ــاکریمجهــت خــداي ســبحان   ــا،  . را ش ــار اینه ــا در کن ام

متأسفانه حوادث تلـخ و نـاگواري نیـز در کردسـتان روي            
است که آثار و عواقب زیانبار آن براي ملّـت کـرد و               داده

در ایــن میــان . اهـل ســنّت بــه راحتـی قابــل جبــران نیـست   
ي خـود   حرکت دینی مکتب قرآن کردستان بنا بـه وظیفـه      

در مقابــل آنهــا در مقــاطع مختلــف و بــه صــور گونــاگون 
احساس مسئولیت کرده و به طریق مقتضی مواضع خود را    

ي هفـتم تیرمـاه       اسـت، کـه از جملـه آن بیانیـه           اعالم داشته 
 بـود کـه بـه تفـصیل بـه روشـنگري در              -1385-سالجاري

اسـت، کـه      خصوص مسائل و شبهات مطرح شده پرداخته      
  به لطف خداوند با استقبال فراوان مردم مسلمان و 

  
  

اجوي در منــاطق مختلــف کردنــشین و دیگــر منــاطق خــد
لذا با توجه به مفصل بودن بیانیه و به جهت        . مواجه گردید 

لــزوم دقــت و توجــه کــافی مخــاطبین بــه آن، و همچنــین  
هاي موجود در راه انتـشار    مشکالت عارضی و محدودیت   

انـدرکاران نـشریه بـه        مجله راه ما، آن بیانیه از سوي دست       
 تلقی گردید و شماره 85ي بهار و تابستان     عنوان ویژه نامه  

لـذا اگـر در میـان خواننـدگان ارجمنـد           . جدید منتشر نشد  
انـد،   کسانی به لحاظ تأخیر در انتشار رنجیده خـاطر گـشته     

متواضعانه مراتـب اعتـذار و پـوزش خـود را نـسبت بـه آن        
  .دارد عزیزان ابراز می

          
دف گـشت بـا فـرا           اولین روز فصل پاییز امسال مصا        -

رسیدن ماه پرفیض و برکت رمضان و ایجاد یک فرصـت          
ــاك     ــه و پ ــت روح و روان و تزکی ــت تقوی ــتثنائی جه اس

مکتـب قـرآن   . نمودن خود از معصیت و نافرمانی خداونـد  
کردستان نیز به عنوان یک حرکـت دینـی و اسـالمی، در              

ــه   ــراهم کــردن زمین ــا ف ي  شــهرهاي مختلــف کردســتان، ب
ي رمـضان از جملـه نمـاز         هاي ویـژه    رنامهبرگزاري منظم ب  
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هـاي احیـاء،      تراویح، وعظهاي پـس از آن و مراسـم شـب          
ي عبادتی سالم و منطبق با سنت نبوي را بـراي مـردم      زمینه

مسیران و سـایر اقـشار عالقمنـد فـراهم       مسلمان ازجمله هم  
هـاي   نمود که به فضل خداونـد تبـارك و تعـالی موفقیـت          

  . حاصل گشتارزشمندي نیز در این راه
 
             هر چند شـروع رمـضان بـا همـاهنگی اکثریـت           -

قریب به اتفاق اهل سنّت ایران در اول مهرمـاه آغـاز شـد،      
اما متأسفانه و در کمال تعجب و ناباوري با اینکه سی روز       

بــود در اعــالم عیــد فطــر و   مــاه رمــضان بــه پایــان رســیده 
ماهنگ نبوده برگزاري نماز عید، روحانیون منطقه با هم ه       

نظمـی در میـان مـردم شـدند بـه          و باعث سردرگمی و بـی     
که در بعضی از شهرها و برخی مـساجد نمـاز عیـد               طوري

  . برگزار نشد1/8/1385در روز دوشنبه 
 مـسجد   70 مسجد حـدود     200در شهر سنندج از مجموع      

» لـی   زینـه «نماز عید اقامه کردند، که از جمله آنهـا مـسجد          
هــاي نمــاز عیــد توســط حــاکم شــرع مردمــی   خطبــهبـود، 

کردســتان کــاك حــسن امینــی اقامــه گردیــد، ایــشان در   
 1385/ 1/8امروز دوشـنبه  : هاي عید گفتند بخشی از خطبه 

 روزه ماه رمضان 30عید فطر است چون صرفنظر از اینکه    
به پایان رسـیده هـالل مـاه شـوال نیـز در برخـی از منـاطق            

لذا دلیـل   . است  کان روئیت شده  کردنشین از جمله شهر بو    
شرعی یا قانونی بـراي ممانعـت از برگـزاري مراسـم نمـاز        
عیدفطر از سوي هـیچ فـرد و جمعـی حقیقـی یـا حقـوقی                 

او رهبــران و روحــانیون دینــی منطقــه را بــا . وجــود نــدارد
گیریشان در قبال عید بـه سـه گـروه تقـسیم      توجه به موضع 

عـالم نمـوده و بـا       کسانی که امروز عیـد را ا      : نخست. کرد
برگزاري نماز عید، اجراي حکـم خداونـد را بـر هـر امـر                

: دوم. دیگري مقدم داشتند که باید از آنها قـدردانی کـرد          
کسانی هستند که واقعاً از روي صدق و بـاور قلبـی امـروز      

دانند و روزه هستند؛ ما هم   دوشنبه را روز آخر رمضان می     

نـشاءاهللا خداونـد   کنـیم کـه ا   از صمیم قلب برایشان دعا می   
کــسانی : امـا دسـته سـوم   . منـان عبادتـشان را قبـول فرمایـد    

ــالم      ــا آن را اع ــستند ام ــود روزه نی ــروز خ ــه ام ــستند ک ه
دارند و نماز عید فطر را براي اهالی مسجدشان به جـا              نمی
آورند، تعـدادي از آنـان تحـت فـشارند و معـذور امـا            نمی
عـذوریت و  گونـه م  ي دیگر آنان آگاهانه و بدون هیچ    عده

محدودیت حق را کتمان کرده و مردم را از انجـام شـعائر         
ــه نمــاز عیــد منــع مــی   ــان کتمــان   دینــی از جمل ــد، این کنن

 ...  اهللا هستند و  سبیل کنندگان دین و صد عن

  
ــه              - ــه برنام ــه     در ادام ــالم علی ــمنان اس ــزي دش ری

مسلمانان و مقدسات آنها، پـاپ بـه عنـوان بـاالترین مقـام             
گیـري و اهانـت    سیحیان نیز همسو با آنان اقدام به موضـع       م

ــز     ــاریخی نمــود و نی ــات ت ــسلمانان و تحریــف واقعی ــه م ب
همچنــان شـــاهد جنایــات رژیـــم صهیونیــستی در قبـــال    
ــه     ــارش علی ــا و اقم ــات آمریک ــسطین و جنای ــسلمانان فل م

امیــد . هــستیم... مــسلمانان جهــان در عــراق وافغانــستان و 
 دولتهاي تابعـه بـه دور از تفـرق و        است تمامی مسلمانان و   

چنددستگی و اولویت مسائل اعتقـادي در صـفی واحـد و       
یکپارچه نسبت به مسائل دینی، فکري اساسی و کاربردي         

ي کفـر جهـانی علیـه       جهت حل مـشکالت و دفـع هجمـه        
  .اسالم و مسلمانان بنمایند

  
در خاتمــه ضــمن دعــوت از تمــامی اقــشار و جمعیتهــاي   

و برادري، دست دوستی و محبت را به        مسلمان به همدلی    
ي دلسوزان اسالم و ملت کرد دراز کـرده و بـه            سوي همه 
نظران  فشاریم و همانند گذشته از تمامی صاحب   گرمی می 

نمــائیم تــا در پربــار کــردن  و نویـسندگان درخواســت مــی 
  .نشریه کماکان آن را یاري رسانند
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