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  !ادران ارجمند، آقایان علماي کردستانبر

 

ــرادي وسوســه  ــه اطــالع رســیده کــه اف گــر و فریبکــار، ب
ــی ــاء م ــان الق ــد کــهآقای ــت مــی: کنن خواهــد وضــع اوالً، دول

ــوگیري    ــی مــن جل ــدگی علمــا را ســرو ســامان بخــشد؛ ول زن
 از "رهبـر دینـی  "ام کـه وظـایف   ثانیـاً پیـشنهاد کـرده     ! کنممی

رفتــه شــود و آنــان را بــه کــارگري و چوپـــانی      آقایــان گ 
و متأســـفانه، بعـــضی از بـــرادران بـــا صـــداقت و ! بگمارنـــد

نیت هم، بـه ایـن وسوسـه هـاي مزدورانـه بـاور کـرده                خوش
  !اندمند شدهو از من، گله

ناچار، بـه منظـور رفـع شـبهه و        
ــه     ــی کـ ــدن واقعیتـ ــن شـ روشـ

آن را » وسواســـــهاي خنّـــــاس«
ن را انــد توجــه آقایــاتحریــف کــرده

  :کنمبه توضیحات ذیل جلب می
ــاه  .1 ــین م ــس از  در اول ــاي پ ه

ــت  ــان آی ــالب، آقای ــی و انق اهللا جنت
شیخ حسین کرمانی بـا عنـوان نماینـدگی از طـرف امـام، بـه                

اي تعیـین کـنم   سنندج آمدنـد و پیـشنهاد کردنـد کـه نماینـده        
تــا هرمــاه مبــالغی فــراوان در اختیــار وي گــذارده شــود و بــه 

ر ترتیــب کــه بخـواهیم بــه آقایــان علمــا  هـر انــدازه و بــه هـ  
ــردازیم ــاالخره  . ماهانــه بپ پــس از جــرو بحثهــاي طــوالنی، ب

آقایان نـامبرده را متقاعـد کـردم کـه بـه جـاي اتخـاذ چنـین                  
ــت ــز، مؤســسهروشــی اهان ــور  آمی ــام ام ــراي تم اي رســمی ب

دینــی کردســتان بوجــود آیــد و تمــام آقایــان علمــا و حفــاظ  
ــساحد   ــه م ــان و خدم ــرآن و مؤذن ــدان  ق ــورت کارمن ــه ص  ب

ــا برنامــه  اي مــنظم رســمی آن مؤســسه، اســتخدام شــوند و ب
ــواع خــدمات دیگــر از    ــی، ان ــات دین ــه تبلیغ ــر وظیف عــالوه ب
تدریس در مراکز آموزشـی دولتـی و مـدارس دینـی تـا سـایر                
خـدمات اجتمــاعی بــه تناســب اسـتعدادها بــه آقایــان ســپرده   

 همــه زیــرا. شــود کــه در برابــر ایــن خــدمات حقــوق بگیرنــد
دانیـد کـه گـرفتن پـول مجـانی یـا بـه عنـوان أجـرت در                 می

  .برابر تبلیغ دین چه اندازه نامشروع و ننگین است
اي پس از جلـب موافقـت آقایـان جنتـی و کرمـانی، نامـه              

در ایــن زمینــه خطــاب بــه آقــاي مهنــدس بازرگــان نخــست 
و ) ایـد هـاي آن را دیـده  کـه همـه، نـسخه    (وزیر وقت نوشـتم     
ــان آ ــیلۀ همـ ــسخهبوسـ ــام قایـــان نـ اي از آن را بـــراي امـ

  .فرستادم تا دستور الزم به دولت بدهند
دو سـه مـاهی پــس از آمـدنم بـه کرماشــان مـدیر کــل       .2

ــسؤول     ــرف م ــت از ط ــوان مأموری ــه عن ــتان ب ــاف کردس اوق
ــه       ــصویب بودج ــالم ت ــا اع ــد و ب ــان آم ــه کرماش ــاف ب اوق
ــه    ــرد ک ــسه اســالمی درخواســت ک ــان مؤس ــشنهادي هم پی
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ــرانماینــده ــه عهــده گــرفتن وظــایف الزم ایــن کــار  اي ب ي ب
اما بـا توجـه بـه اعمـال مخفـی و آشـکار گذشـته           . معرفی کنم 

ــه هجــرت مــا از کردســتان شــده   ي حکومــت کــه منتهــی ب
ــه  ــوابی نداشــتم جــز اینک ــود، ج ــور،  : ب ــن ام دیگــر مــن در ای

ــدارممداخلــه ــان آقــاي  . اي ن ــاه پــس از ایــن جری ــاز چنــد م ب
ــیس ــر دا رئ ــشنهادي پ ــمن پی ــه  جمهورض ــسترده ب ــه و گ من

همین مسأله نیـز اشـاره کردنـد کـه بـاز جـوابی مثبـت نـدادم                  
ــام و      ... و ــدگان ام ــرف نماین ــر از ط ــار دیگ ــد ب ــاالخره چن ب

نماینـدگان دولـت، درخواسـت شــد کـه الاقـل در بـاره بهبــود       
وضــع علمــا و مــدارس و ســـایر امــور دینــی کردســـتان      

ن امـا بـه هـر حـال همیـشه نظـرم چنـی           ... رهنمودهائی بـدهم  
پـرداختن ماهانـه ي بـدون نظـم و غیـر رسـمی بـه            : بوده کـه  

  .باشدآقایان خیانت به دنیا و آخرت آنان می
در ماوراي این ظواهر، بعضی از عمال حکومت همیـشه در         .3

کوشـیدند کـه یکـی تـسلیح     اجراي دو طـرح ضداسـالمی مـی       
افرادي ازستمگرترین ملّاکها بود و دیگري پروبـال دادن مجـدد           

 دین فروشی که سالها عمال ساواك بودنـد بـراي       به همان عده  
از آنجا که نتـایج    . خیانت به شما و به اسالم و به همه مسلمانان         

چنین طرحهایی چیزي جـز حاکمیـت مجـدد سـتم و فریـب و               
بـار مخالفـت    هـاي زیـان   خیانت نخواهد بود با این قبیل برنامـه       

 ایـن   کتابچه در باره کردسـتان توضـیحاتی بیـشتر در         (ام  ورزیده
  ).زمینه دارد

آیـا  : و اکنون، قضاوت با خود شما اسـت آقایـان علمـا کـه             
نظرات و پیشنهادهاي من در بـاره شـما خیرخواهانـه اسـت یـا               

خواهند انجـام دهنـد؟ آیـا بـه       آنچه بعضی از عمال حکومت می     
 بـه تناسـب     -عنوان کارمند رسـمی و بـا تعهـد انـواع خـدمات            

مـشروع اسـت یـا بـا ایـن       حقوق گرفتن، آبرومندانـه و   -شرایط
دلیل از دسـت ایـن و آن گـرفتن؟ و          روش ننگین فعلی، پول بی    

آیا کارگري و چوپانی با معناي واقعی دو کلمه افتخـارآمیز اسـت        
و مورد قبول الهی، یا وضع تحقیرآمیـزي کـه بعـضی از آقایـان              

خواهند بر شما تحمیل کنند؟ امیدوارم آقایان دقـت فرماینـد           می
هادهاي من بـه آن عبـارات چـه انـدازه حیانـت             تفسیر پیشن : که

و توجه داشته باشید که با تحقیر از کارگري و چوپانی یـاد       (است  
دانـیم کـه   ادبانـه اسـت در حـالی کـه مـی         کردن چه اندازه بـی    

انـد، و حتـی قـسمت    چوپان و کارگر بـوده  » ع«پیغمبران بزرگ   

با کـارگري و چوپـانی      » ص«عمده عمر پربرکت پیامبر اسالم      
  ).ذشته استگ

من از زندگی پرمـشقت و رنـج      ! آقایان علما و برادران عزیز    
فالنـی  : گوینـد کـه  وبه شـما دروغ مـی  (اکثریت شما خبر دارم     

). خواهد شما با سـختی بگذرانیـد      خودش در رفاه است ولی می     
من از شما انتظار دارم که به خاطر سعادت واقعی دنیا و آخـرت              

م و علم همـانطور کـه سـالهاي    خود و به خاطر احترام نام اسال     
اید مدتی دیگر را نیز عمومـاً      زیادي را با فقر و گرسنگی گذرانده      

با فشار احتیاج بگذارنید تا خیانتکـاران بـه جـاي اینکـه از شـما           
رو بسازند و حرمت و عـزّت      اراده و دنباله  مزدورانی مفتخور و بی   

جــه  گرداننــد و در نتی"مــاده"و ارزشــهاي معنویتــان را فــداي 
استضعاف مادي و معنوي را که در گذشته، بوسیله ي عـده اي             
از همین عمامه دارانِ بی دین، بر شما تحمیل مـی شـد زنـده                

ناچار شوید پیـشنهادهاي خیرخواهانـه ایـن برادرتـان را           سازند؛  
القول باشید آنان مجبـور بـه       یقیناً اگر همه شما متفق    . اجرا کنید 

ند شد، و یقینـاً عـالوه بـر نفـع          بار فعلی خواه  تغییر وضع اهانت  
معنوي و اخروي، باالخره پس از تحمل مدتی دیگـر سـختی و      
فشار از نظر مادي و دنیوي نیز سود خواهید بـرد، وانگهـی اگـر        
واقعاً هیچ راهی براي اداره زندگی مـادي نداشـته باشـید بجـز              

تـر  کارگی و چوپانی، باز زندگی کارگر و چوپان هم شرافتمندانه         
کننـد؛ و هـم     آنچه آقایان فریبکار براي شما ترسیم می      است از   
  .ترآسوده

آمیزتـرین مراتـب قـدردانی نـسبت بـه آن         با اظهار احتـرام   
تـسلیم  » مزدورسـازي « همت که به برنامه    برداران بزرگوار بلند  

شوند، و ایمان و شخصیت علمی و آخرت خـود و حیثیـت             نمی
 با انتظـار تفکـر هـر      اسالم را به خاطر مادیات بر باد نمیدهند و          

ي زندگی حضرت محمد و جانشینان و       تر در نحوه  چه صمیمانه 
چـه   و توجه هر - علیه و علیهم الصلوه و السالم-یاران صادق ایشان  

  .بیشتر و عمیقتر به اندرزها و هشدارهاي فراوان قرآن کریم
) ÷Π r& óΟ çF ö6Å¡ym  βr&  (#θè=äzô‰s?  sπ̈Ψyfø9$#  $£ϑs9uρ  Νä3Ï?ù'tƒ  ã≅sẄΒ  tÏ%©!$#  (#öθn=yz  ÏΒ 
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   کرماشان –والسالم علیکم و رحمه اهللا 

  زادهبرادرتان احمد مفتی
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