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پیرامون سؤاالت ضمن خدمت فرهنگیان استان تهران» تانمکتب قرآن کُردس«ي  بیانیه

P 
  !ي ایران اسالمیملّت مسلمان و آزاده

حرمتــی هنــوز قلــوب مــسلمین از زخــم هتــاکی و بــی 
ــت، حبیــب رببــه ســراج منیــر، پیغــام آور رحمــت و محب-

ـد مـصطفی ـ صـلوات     اهللا و سـالمه علیـه ـ     العـالمین، محم
ــاتور ملحــدان غ  ــه  ناشــی از کاریک ــشفی آالم نیافت ــی، ت رب

بود که دگر بـاره نـوك پیکـان و تیرهـاي زهـرآگین نفـاق                
نـشانه رفـت؛ و بـار       » للعـالمین رحمـۀ «و عدوات به سـوي      

و إنّـک   «ي ایـشان بـا خطـاب        دیگر مقام شـامخ و سـتوده      
مـورد اسـائه قـرار گرفـت؛ و گویـا ایـن          » لعلی خلق عظـیم   

  ...داستان را پایانی نیست
  

  !ملّت مسلمان
تی پـیش در جریـان طـرح سـؤال                قطعاً خبر داریـد مـد 

ــر آن   ــران ه ــتان ته ــان اس ــدمت فرهنگی ــمن خ ــه را  ض چ
ــاد و شخــصیت ممــدوح و ســتوده  نمــی بایــست اتفــاق افت
ــر اســالمشــده ــرار  ) ص(ي پیغمب ــاز هــم مــورد اهانــت ق ب
ـا بـا کمـال تأسـف و تـألم شـدید، اگـر کفـر و                  ! ؟!گرفت ام

ی در غــرب و ي دانمــارکالحــاد ســلمان رشــدي و روزنامــه
ي آیـــین خداونـــدي و توســـط دشـــمنان قـــسم خـــورده

ي بنـدگانش صـورت گرفـت، ـ و از دشـمنی کـه در جبهـه       
مستقیم بـا دیـن در حـال جنـگ اسـت جـز ایـن انتظـاري               
ــه       ــرزمینی ک ــالمی و س ــالد اس ــار، در ب ــن ب ــست ـ ای نی

ـدي، شـیعه     داعیه ي علـوي و نهـضت   دار اسـالم نـاب محم
پـروا بـه سـاحت پـاك و         حسینی است، آسوده خـاطر و بـی       

! ي ادب گردیـد اهللا ـ ارواحنـا فـداه ـ اسـائه     مقـدس رسـول  
خبـران از حکمـت و سیاسـت و نـه           آن هم نـه توسـط بـی       

کـه در     توسط ناآشنایان با سیره و سـلف رسـول خـاتم، بـل            
افــضل و مــادر نهادهــا و توســط معلّــمِ معلمــین، و در      

ان فرزنــد(!) نهـادي کـه مـسئولیت خطیـر تعلـیم و تربیـتِ       

ــون نفــر جمعیــت را   ــالغ بــر هفتــاد میلی کــشوري مــسلمان ب
و طـرح سـؤال بـا اسـتفاده از منبـع و مأخـذ               ! دار اسـت  عهده

نـــشین و نـــابرخوردار از امکانـــات و کـــسانی نـــه حاشـــیه
کـه مرکزنــشین و برخـوردار از دسـترنج یــک     تـسهیالت، بـل  

  !القراي اسالمیکشور پهناور و علمدار ام
  

  !مان و آزادهخواهران و برادران مسل
ــان هــم ــالیان درازي چن ــستید س ــه مستحــضر ه اســت ک

اهللا در کــشور اهانــت و فحاشــی بــه اصــحاب و ازواج رســول
ه  هـاي  گیـري از رسـانه    الحـال و بـا بهـره      اي معلـوم  توسط عد

پـروا امـري رایـج      ابـا و بـی      المال، بـی  ي بیت   عمومی و هزینه  
هاسـت در کتـب رسـمی مـدارس     سـال ! ؟!و معمـول گردیـده  

ــر همچــون   و ــشگاه و کتبــی دیگ ــبهاي پیــشاور و  :  دان ش
هـــاي رادیـــویی و حقیقـــت وحـــدت در دیـــن، در برنامـــه

ــه   ــش برنام ــا پخ ــونی ب ــون  تلویزی ــاگون، همچ ــاي گون : ه
-و در شـبکه   ... نویـسند و    هـا مـی   سریال امام علـی و پروانـه      

ي تـوهین موسـوم بـه سـالم         اي مخـتص و ویـژه     ي ماهواره 
حاب و ازواج و بعـضاً خـود   بر طبـل تـوهین و تفرقـه بـه اصـ         

کوبنـد و اگـر هـر از چنـدگاهی نـه در دایـره و               اهللا مـی  رسول
کــه در حــد صــدور بیانیــه، اعــالم  شـعاع منکــرات آنــان، بــل 

اي از اهــل ســنّت در  نظــر، یــا وعــظ و ارشــاد روحــانی    
ــدوده ــه و   مح ــراد و گالی ــخنی ای ــی، س ــسجد و محراب ي م

ــا تــوهین کننــدگ  ان بــه انتقــادي صــورت گرفتــه کــه چــرا ب
ــارد مــسلمان اهــل ســنّت        ــات بــیش از یــک میلی س مقد

ــل آن،  برخــوردي نمــی ــظ و قائ ــا واع شــود، خیلــی جــدي ب
ــدگان       ــشار دهن ــام انت ــه اته ــان را ب ــده و آن ــورد گردی برخ

ــه  ــب، تفرق ــورد   اکاذی ــتعمار م ــادي اس ــل و ای ــان، عوام افکن
  !؟!اندبازخواست و محاکمه قرار داده
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ــس  ســال ــه نیروهــاي خــدوم و دل ــراد هاســت ک وز و اف
ــا بهانــه  هــاي وزیــن علمــی در سیــستم آموزشــی کــشور ب

ي خـدمت حـذف و یـا اساسـاً بـه              واهی و خالی از گردونـه     
اي کـه خـالء نیروهـاي       شـوند، بـه گونـه     کار گمـارده نمـی    

کارآمـد، متعهــد و متـدین در سیــستم پرورشـی و آموزشــی    
ت قابل لمس و احساس استکشور به شد  .  

اي از هـــا توســـط پـــارهيي ایـــن ناکارآمـــد نتیجـــه
مــسئوولیت ناشناســان آن شــد کــه امــروز در روز روشــن و 
در نهادي که امـر پـرورش و ارتقـاء کـم و کیـف معلومـات            
و تعهد و تخـصص معلّمـان جامعـه را بـر عهـده دارد، ایـن         
ــار تنهــا بــه تــوهین بــه اصــحاب و ازواج بــسنده نکــرده   ب

را مــورد » رحمــۀللعالمین«کــه مــستقیماً شــخص    بــل
  !اند حرمتی قرار دادهانت و بیاه

هـا حـدود یـک مـاه از ایـن رسـوایی               آورتر از این    و درد 
ــسلمان و آزاده در    ــون م ــدها میلی ــساسات ص ــته و اح گذش

دار شده، امـا تـا کنـون برخـوردي بـا عـامالن              عالم جریحه 
  و آمران آن صورت نگرفته است؟ 

ــالی ــلمان    در ح ــت س ــه اهان ــسبت ب ــته ن ــه در گذش ک
ي دانمــارکی حکــم ارتــداد و اشــد    هرشــدي و روزنامــ 

گردیـد اکنـون   مجـازات از سـوي مـسئوالن مـا صـادر مـی      
ــرورزي     ــن کف ــا ای ــورد ب ــاي برخ ــه ج ــده  ب ــا ع اي در ه

اند بـا فراافکنـی و منحـرف سـاختن اذهـان عمـومی           تالش
ــردن    ــاوان را از گ ــوه داده و ت ــت جل ــم اهمی ــوع را ک موض

  .خویش خارج سازند
اي را بـه خـود      ادهمـدار آز  سؤالی که ذهـن هـر پرسـش       

اگـر تـوهینی بـه نـسبت اهـل      : نماید آن است کـه  جلب می 
گرفــت بیــت و یــا حتّــی مــسئوالن حکــومتی صــورت مــی

برخورد همان بود کـه هـست و سـکوت و تـسامح هـم در                
  این حد بود؟؟؟

  :وسیله بدین
ــروان   ــا پی ــتان «م ــرآن کُردس ــب ق ــوان  » مکت ــه عن ب

ــیش  ــی و پ ــی دین ــهحرکت ــ رو  و داعی ــل س نت و داران اه
ــان رســول  ال «بــه حکــم حــدیث نبــوي    ) ص(اهللامحب

یؤمن احدکم حتّی اکـون أحـب إلیـه مـن والـده             
خـود را مـسئول دانــسته   » و ولـده و النّـاس أجمعـین   

ــردن ایــن عمــل شــیطنت   ــیح و محکــوم ک - و ضــمن تقب
ــر ــرین و کف ــدس    آف ــاك و مق ــاحت پ ــه س ــسبت ب ــود ن آل

ر و پیغمبر خاتم، هـر گونـه سـکوت و عـدم برخـورد بـا آمـ                

سـطح بـا آن و خیانـت بـه اسـالم       طراز و هـم   عامل آن را هم   
و قــرآن تلقــی نمــوده؛ از مــسئوالن حکــومتی خواهــان      
ــت      ــوم ملّ ــرمین و از عم ــراي مج ــازات ب ــد مج ــراي اش اج
ــسلمانان و     ــایر م ــالمی و س ــران اس ــدار ای ــرافتمند و دین ش

ــه و    آزادي ــن توطئ ــل ای ــتاریم در مقاب ــان خواس ــان جه خواه
ــامی ـ در شــ    ــژه    نافرج ــه وی ــالم ب ــاي اس ــه دنی رایطی ک

ت بـا                ـت و مـود مسلمانان ایران بیش از هـر دورانـی بـه محب
ــر اســالم، آل و اصــحاب بزرگــوار   ت پیغمب صــلوات (شخــصی

نیازمندنـــد ـ خـــاموش    ) اهللا و ســـالمه علـــیهم أجمعـــین
گویـانِ بـه سـاحت    ننشسته تا به یاري خـدا، موذیـان و هـرزه          

  . خود بنشانیمپاك پیغمبر را یک بار دیگر سرجاي
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