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  یاد ایـام یاد ایـام 
  بازخوانی تاریخ مکتب قرآن در   

  گفتگو با کاك حسن امینی                  
  بخش هشتمبخش هشتم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خوشـحالیم از اینکـه بـار دیگـر         ! کاکـه حـسن    :راه ما 
بــه خــدمت رســیدیم تــا در  مــورد امــور مکتــب قــرآن، و  
ــار ایـــن تـــشکّل اســـالمی در   چگـــونگی تأســـیس وکـ

  . کنیمکردستان ایران صحبت
ــید دو  ــته باش ــاد داش ــه ی ــر ب ــه    اگ ــم ب ــر ه ــار دیگ ب

ــار در   تفــصیل در ایــن مــورد بحــث کــردیم کــه آخــرین ب
 بـود، امـشب هـم کـه شـب شـانزدهم مـرداد               83زمستان  
ــال  ــه 87س ــت در ادام ــه    اس ــؤاالت ب ــث و س ي آن بح

ایــم و از شــما بخــاطر فرصــت و زمــانی خــدمتتان رســیده
سـگزاریم، اگـر بـه خـاطر     ایـد سپا که در اختیار ما قـرار داده   

ــرت     ــه بحــث هج ــدارمان ب ــرین دی ــید در آخ ــته باش داش
کــاك احمــد و طرفــدارانش بــه کرماشــان و اقامتــشان در  

  .ي کار و فعالیت اسالمی مکتب رسیدیمآنجا و ادامه

 ایــن بارمــان در مــورد ســالگرد شــوراي     : ســؤال
 در تهـران تأســیس  1360اســت کـه در ســال  » شـمس «

ــا . شــد ــم س ــین مراس ــاه  و اول ــرداد م لگرد تأســیس آن م
  . سال بعد در کرماشان برگزار شد

ــه؟    ــی چ ــاً شــمس یعن ــه اساس ــست ک ــئوالمان این س
ــود؟    درکجــا تأســیس شــد؟ هــدف از تأســیس آن چــه ب
نماینــدگان آن چــه کــسانی بودنــد؟ کــار  شــورا تــا کجــا 
ــا نــه؟ و در   ــا اکنــون وجــود دارد ی پــیش رفتــه بــود؟ و آی

  چه وضعیتی است؟
ــواب ــسم اهللا: ج ــرحیمب ــرحمن ال ــد هللا رب .  ال الحم

یدنا محمـد و علــی  العـالمین والـصاله و الـسالم علـی سـ     
ي مـن هـم از شـما و بقیـه    . تـه اجمعـین  آله وصحبه و احب   

ــسئله    ــن م ــی ای ــراي بررس ــه ب ــی ک ــاریخیِ برادران ي ت
ســنت کردســتان، چنــین مجــالی را مکتــب قــرآن و اهــل

ن ایــد متــشکرم و از خــداي مهربــان برایتــافــراهم کــرده
عمر بـا برکـت و موفقیـت در خـدمت بـه دیـن و ملتتـان              

  .را مسألت دارم
: هایتــان بایــد عــرض کــنمامــا در پاســخ بــه پرســش

ــی  ــد مفت ــاك احم ــن   ک ــه ای ــرد ک ــالش ک ــی ت زاده خیل
ــران رخ داد،    ــه در ای ــی ک ــن انقالب ــسلمانان، ای حرکــت م
سرمشق و نمونه شـود بـراي وحـدت و همـاهنگی میـان              

ــوام ایر  ــران، اق ــاي ای ــر   ملته ــاي دیگ ــراي ملته ــی و ب ان
به هر حال قبالً گفتـه شـد کـه متأسـفانه آنچـه              . درجهان

دلـــسوزان ملـــت ایـــران و  هـــدف و آرزوي او و دیگـــر
مـسلمانان بـود تحقـق نیافــت، و ایـن امـر اضـافه بــر آن       

کـر شـد باعـث گردیـد کـه      ذعوامل و مـسائلی کـه قـبالً       
ــ   اي از یــارانش از کردســتان بـــه   دهکــاك احمــد و عـ

هجرت کننـد تـا حـوادثی کـه بیـشتر بـه علـت             رماشان  ک
توجهی به مـوارد یـاد شـده، و نادیـده گـرفتن مـصالح               بی

ــساب او و   اســـالم و انقـــالب روي خواهـــد داد بـــه حـ
البتـه بـا توجـه بـه     . اسـالم مـورد نظـر وي نوشـته نـشود     

مـن اصـبح و لــم   «: rي پیـامبر بزرگـوار اسـالم    فرمـوده 
ه شـبی را    کـسی کـ   » یهتم بامور السلمین فلـیس بمـسلم      

ي مــشکالت آنــان بــدون اهتمــام بــه مــسلمانان و چــاره
ــست، نمــی  ــرد او مــسلمان نی ــسر ب ــیب ــات توانــست ب تف

ـد بــود ببینـد حکومـت در مـورد حقــوق        بمانـد، لـذا مترص
ســنت ایــران چــه تــصمیماتی گرفتــه و چــه خواهــد اهــل
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کرد، بـه طـور طبیعـی در کـشوري کـه مقـررات اسـالم و              
ت کـه مـردم تقاضـاي حـق         عدالت حاکم باشـد الزم نیـس      

ــا   خــود را بکننــد مگــر اینکــه، ایــن حــق، آنقــدر پنهــان ی
ــه آن     ــد و متوج ــت آن را نبین ــه حاکمی ــد ک ــک باش کوچ
نشود، کـه در آن صـورت الزم اسـت فـردي، یـا جمـاعتی           
ــی    ــود ول ــه آن ش ــت متوج ــا حاکمی ــد ت آن را روشــن کنن
ــان،     ــه بی ــه حاجــت ب ــان اســت چ ــه عی ــزي ک ــی چی وقت

 را تقاضـا کننـد چـون همانگونـه          دیگرالزم نیـست کـه آن     
مـن  : فرمایـد  مـی  متعـال خداونـد : که قبالً نیز اشـاره شـده   

ــه ــامبران هم ــسالم (ي پی ــصاله و ال ــیهم ال ــراي ) عل را ب
  :امبرپایی و پیاده کردن قسط در زمین فرستاده

 ) ô‰s)s9 $ uΖ ù=y™ö‘ r& $ oΨ n=ß™â‘ ÏM≈uΖ Éi� t7ø9$$ Î/ $ uΖ ø9t“Ρ r&uρ ÞΟßγyètΒ |=≈tGÅ3ø9$# šχ#u”�Ïϑø9$#uρ 

tΠθà)u‹ Ï9 â¨$ ¨Ψ9$# ÅÝó¡ É)ø9$$ Î/ (1  

کس، هر گـروه و جمـاعتی        قسط یعنی سهم، یعنی هر    
سهم خودشان را بگیرند و آنچه  که حق ایشان اسـت و بـه     

. هـا لحـاظ گـردد   باید داشته باشند بـراي آن  آن نیاز دارند و 
بنابراین، معلوم است کشوري یا نظـامی کـه اسـمش نظـام        

. زم است که خودش آن قسط را پیاده کنـد         اسالمی باشد ال  
چـون وقتـی مـسئولیت آن       . و الزم نیست که مطالبه شـود      

 حکومت، انجام چنین امري باشد، دیگـر نیـاز بـه مطالبـه و          
اساساً شاید فرد یا جماعتی باشـند نداننـد کـه        . گفتن نیست 

بایــد خواهــان حــق خــود باشــند، یــا اصــالً نداننــد حــق و 
صورت نباید حقوق آنـان پایمـال       حقوقشان چیست، در این     
  .شده و به آنان ظلم شود

حـال آنگونـه کـه از یـک حکومـت اسـالمی در            به هر 
خصوص رعایت حقوق همگـان و اجـراي قـسط بـه ویـژه              

رفتـد عمـل نـشد، لـذا کـاك      سنت انتظار می  نسبت به اهل  
ي دینی و قانونی و مـسالمت   احمد به فکر افتاد که به شیوه      

ایران اقـدام کـرده و خواهـان حفـظ و      سنت  آمیز، براي اهل  
در اینجـا بیـشتر حقـوق مـذهبی     . ایفاي حقوق آنـان گـردد     

مدنظر است چون حقوق ملی قبالً در موردش بحـث شـده            
است که کاك احمـد چـه تالشـهایی را در ایـن خـصوص               

سنت در مورد هر   در نهایت با توجه به باور اهل      . نموده است 
ق امـور کـه بایـد    گیري عمـومی و رتـق و فتـ        گونه تصمیم 

                                                
  25حدید  -1

باشـد، تـصمیم گرفـت ایـن امـر مهـم را نیـز               » شورایی«
شورایی کند و براي این کار از صاحبنظران و علماي دینـی      

 60 فـروردین سـال   13 و 12 سنت دعوت کـرد تـا در   اهل
دور هم جمـع شـده و شـورایی جهـت           ) تعطیالت رسمی (

و ایـن   . سـنت ایـران انتخـاب نماینـد       پیگیري حقوق اهـل   
سـنت  ي یکی از نمایندگان اهلتهران و در خانهنشست در  

ي که نماینـده منطقـه   محمد مجلس، جناب مولوي نظر  در
  .سیستان و بلوچستان بود برگزار گردید

سـنت  مرحوم کاك احمد به عنوان رهبر مسلمانان اهل       
مناطق کردنـشین ایـران و مرحـوم مولـوي عبـدالعزیز بـه              

 ایــران، عنــوان رهبــر اهــل ســنت سیــستان و بلوچــستان 
شمس هم کـه    . را تأسیس کردند  » شوراي مرکزي سنت  «

 باشـد و ي این شورا مـی اشاره کردید مرکب از حروف اولیه     
شمس همان خورشـید   اسمی با مسمی و جالب درآمد، زیرا    

هـا و   گـروه  باشـد، کـالً احـزاب،     افشان و دمابخش می    نور
به حروف اول کلماتی که آن عنـوان      ها همینطوراند، تشکل

  .شوندگذاري میشود اسمآن درست میاز 
در آن دو روز که در تهـران جلـسه بـود از کردسـتان،               

ي منـاطق آمـده   سیستان و بلوچستان، بنـدرعباس و همـه       
با این نشست و براي تحقق آن اهداف بـه   »شمس«بودند  

مس وجود آمد و تا جایی که به یاد دارم اعضاي شوراي شـ     
نـام   ي مناطق مختلف آمـده بودنـد،   نفر بودند که از همه 9

اي از آنها هنـوز    ي آنها را به یاد ندارم ولی اسامی عده        همه
  :در خاطرم هست به شرح زیرند

امـام  (  ماموستا مال عبـداهللا محمـدي      -1: از کردستان 
) ي سقز و در اواخر حیاتش نماینده مجلـس خبرگـان       جمعه

هـاي  که بـه دسـت گـروه      ( وي مرحوم مال صالح خسر    -2
انقالبـی   مسلح وقت شهید شد، نامبرده انسانی با همـت و         
کـرد و از  بود، و شرافتمندانه و با دست رنج خود زندگی می      

 -3) کـرد هاي سابق و الحق چیزي دریافت نمـی       حکومت
) ي سـابق قـصر شـیرین   امام جمعه(مرحوم شیخ عبدالعزیز  

ان از کردهـاي    اینـ . کاك ناصر سـبحانی     مرحوم شهید  -4
 جنـاب   -5سـنت   از دیگـر منـاطق اهـل      . سنت بودنـد  اهل

که اکنون هـم در قیـد حیـات اسـت و          (مولوي عبدالحمید   
ي دارالعلـوم آن شـهر     امام جمعۀ شهر زاهدان و مدیر حوزه      

) -خداوند عمر طوالنی بابرکت به وي عطا فرمایـد        - است
فرزنــد (  مرحــوم شــهید مولــوي عبــدالملک مــالزاده، -6
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 در کراچـی  74 اسـفند  14م مولوي عبـدالعزیز کـه در       مرحو
 مرحوم  -7) سنت شهید شدند  پاکستان بدست دشمنان اهل   

مـشهد و یکـی از     سـنت شـهر   از اهل (مولوي سعید فاضلی    
) فـت مدرسین حوزه بود، دو سال قبل دار فانی را به درود گ           

  ). ي شهر بیرجندامام جمعه(  مرحوم مولوي اهللا یاري -8
یـا بـه    (ران اعضاي شـوراي مرکـزي سـنت         این بزرگوا 
بـدین سـان    » شـمس «. بودنـد » شـمس «) عبارت مشهور 

درخشید، با مطالعۀ اساسنامه و مرامنامه آن که آنها را کـاك      
و مؤسـسین آن    » شمس«توانید اهداف   احمد نوشته بود می   

 قـانون اساسـی ایـران بـه         12البته اصـل    . را بهتر بشناسید  
ح دارد، لیکن بـسیار ضـعیف    سنت تصری برخی از حقوق اهل   

 آن هـم رعایـت و      -متأسـفانه  -با این وجود    ! آمیزو تبعیض 
  ؟!شوداجرا نمی

سـنت در    این شورا درست شد براي دفاع از حقوق اهل        
سراسر ایران و در قطعنامـه پایـانی آن نشـست از حکومـت       

سـنت  خواسته شد در رادیو و تلویزیون چند ساعتی به اهـل          
 بـا نظـارت ایـن شـورا موضـوعات           اختصاص داده شود که   

 خیلی کوچک و    سنت پخش کند که این خواسته     خاص اهل 
باشد زیرا نزدیـک بـه سـی درصـد مـردم ایـران       طبیعی می 

سـنت  سنت هستند، علمـاي دیـن و صـاحبنظران اهـل        اهل
دهند که عقاید و افکار و احکام مربوط به ایـن     تشخیص می 

ده و پخـش    بنـدي شـ   مذهب کدامند و چگونه باید اولویـت      
تفـاوت، کـه هـر    هاي اسمی و بیگردد نه غیر سنی یا سنی   

چه به آنها دستور داده شود اجرا و پخش کـرده و برایـشان               
هم اکنون در سنندج، رادیو و تلویزیـون بـا نـام            !! فرق نکند 

کنـد،  سنت اعالم برنامه مـی صدا و سیماي کردستان و اهل     
دیگـر  ولی صدا و سـیماي مراکـز مـشهد و قـم و منـاطق                

سـنت  نشین، بیشتر از شبکه کردستان، به مسائل اهـل        شیعه
  !!کنندو کمتر به آن توهین می! پرداخته

هـاي شـمس ایـن بـود کـه        قسمتی دیگـر از خواسـته     
سـنت را آن    تعلیمات دینی مدارس دولتـی در منـاطق اهـل         

آمـوزش و پـرورش قـرار     شورا تهیه کرده و بعـداً در اختیـار     
 ائمه جمعه و جماعت، مدرسـین       دهد، همچنین حکام شرع،   

از . سـنت را تعیـین کنـد      ها در منـاطق اهـل     حجرها و حوزه  
، به جاي توجه  »شمس«همان آغاز تأسیس و شروع به کار        

به مطالبات دینی و قانونی آن، مقابله کردن و تهمت و افترا          
ي نسبت به آن شروع شد، تا آنجا که امام جمعـه و نماینـده    

ر کرماشان، این نـوع مقابلـه را        پایه یک مذهبی حکومت د    
: شروع کرد و از صدا و سیما پخش شد بـا عبـاراتی ماننـد              

ی کنند، و حت  اند به کرماشان و دارند توطئه می      اي آمده عده
 ایـن گونـه اتهامـات و        !!تهدید به بیرون کـردن مـا نمـود        

تهدیدات از مقامات عالی مذهبی و حکومتی در تهران نیـز         
اك احمـد خـود در کرماشـان      آن وقـت کـ     .شـد شنیده می 
کرد، دفتري در تهران هم دایـر کردنـد بـه نـام             زندگی می 

بـا اسـم و     » شمس«که از طریق آن دفتر،      » شمس«دفتر  
آرم مشخص و رسـمی، و علنـی  مکاتبـاتی بـا مقامـات و          
دوایر حکومتی شـروع کـرد، و چنـین نبودکـه بـه صـورت          

  .تشکل و حزبی مخفی، غیرقانونی و ضدنظام باشد
بنا به  » شمس«مورد برگزاري مراسم اولین سالگرد      در  

بایـست  ، مـی  60 فروردین 13 و   12تاریخ تأسیس آن یعنی     
همان روزهاي سال بعد برگزار شود ولـی جـو سیاسـی             در

 منطقه در آن وقت،  نسبت به ما از جانب حکومت آنقدر نـا     
امن و آشفته بود که به کاك احمد توصیه شـد، تـا مراسـم       

ار ننماید، چون ممکن است اگر این مراسـم         سالگرد را برگز  
برگزار شود هر کس که در آن شرکت کنـد او را بازداشـت            

هـاي حکـومتی منطقـه و       نمایند چون هم از سوي دستگاه     
هم از جانب مقامات مرکزي اتهامات تفرقـه بـین سـنی و             

شـد، لـذا کـاك      چینی و تهدیدات شدیدتر می    شیعه، توطئه 
ي این جـو و    ادامه. أخیر بیندازد احمد پذیرفت که آن را به ت      

پـس از ایـن مـدت       . انتظار ما تا مرداد ماه بـه درازا کـشید         
دیگر نباید از این بیـشتر زمـان بگـذرد،          : کاك احمد فرمود  

-گـوئی باید حتماً این مراسم برگزار شود زیرا آن همه منفی     
شود؛ اگـر نشـستی   ها و آن همه تبلیغاتی که علیه شورا می  

ي منـاطق نباشـد و توضـیحاتی        از همه و مجمعی عمومی    
داده نشود در مورد عملکرد و اهداف این شورا، شاید چنـین     

هاي نـاروا کـه   شود که این تبلیغات منفی و تهمت      فهمیده  
آخر آن زمان نیز ماننـد زمـان      . شود راست باشد  علیه ما می  

خودمان اتهام توخالی و فریبکارانه وهابی بودن نـسبت بـه         
سنّت، مطرح بود، تـا بـدین   د و موحد اهل  هر مسلمان متعه  

سنت، خـارج  ي دعوت و خدمت به اهلاتهام او را از صحنه   
و اتهام دیگر، وابـسته بـودن بـه کنفـرانس     . و حذف نمایند  

 بـه همـان     -طائف عربستان و دریافـت پـول از آنـان نیـز           
  . شایع و رایج بود-منظور مذکور
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