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در آن ايام كنفرانـسي از سـوي برخـي از كـشورهاي        

ــش    ــازمان آزادي بخ ــون س ــازمانهايي همچ ــي و س عرب

فلسطين در شهر طائف عربستان سعودي تـشكيل شـده         

بود كه از مسائل مختلف از جمله اوضـاع اهـل سـنت و             

 و سني بحث كرده بودنـد و در  مسائل خالفي ميان شيعه  

. حكومت ايران نيز ايراداتـي وارد شـده بـود   به اين زمينه  

هر وقـت مـا انتقـادي    حكومت اين را بهانه كرده بود كه   

اض ركشي و خالف كاريها اعت  سبت به حق  نكرديم يا   مي

كـه شـما طـائفي      : گفتنـد نموديم، در پاسخ به ما مـي      مي

همان . گيريد و ميو از كنفرانس طائف خط گرفتههستيد 

بـه مـا و هـر اهـل سـنت      ! گونه كه حاال در مورد مشابه    

بـه هـر حـال دعـوت      . متعهد نسبت وهابيت مـي دهنـد      

عمومي از مناطق مختلف ايـران جهـت برگـزاري اولـين      

تا در . به عمل آمد) شمس(سالگرد شوراي مركزي سنت     

 هـم  61 مرداد سـال  15 و 14روزهاي پنجشنبه و جمعه   

ن ر دعوت شدگان اهل سنت در آ و هم ساي  اعضاي شورا   

در : الً هم گفتـه شـد     همانگونه كه قب  . لسه حضور يابند  ج

اي را اجاره كرده بوديم كه قبالً مدرسه بود كرماشان خانه 

ي اين مكان مقداري بزرگ بود و امكان برگزاري جلـسه     

تاقهـاي  اي كه در تمام ابه گونه. سالگرد در آن ميسر بود  

از اعـضاي  . ن نشـستن بـود  ا حياط امكآن، و پشت بام و   

هايي مثل  مرحوم شهيد كاك ناصر سـبحاني     شورا چهره 

م مرد. حضور داشتند) رح(و شهيد مولوي عبدالملك    ) رح(

ــتان   ــشين اس ــهرهاي كردن ــادي از ش ــتان، زي هاي كردس

مرحـوم  . آذربايجان غربي و كرماشان شركت كرده بودند      

رس و ابتـدا دو سـاعت در خـصوص تـ      ) رح(كاك احمـد    

خوف صحبت كرد كه ايـن موضـوع در دو نـوار كاسـت            

ه و جـاي                ضبط شـد و بحـقّ بحثـي اسـت شـايان توجـ

كل سخنان او در اين جلسه هفت ساعت بود در      . استفاده

پنج ساعت ديگر، ايشان سخنان بسيار شديد اللحني را به 

مسئولين نظـام و ناحقيهـا و دروغ هـاي          برخي از    نسبت

آنهـم  . و ملت كرد بيان كردنـد آنان نسبت به اهل سنت     

ي سـنت تـا    مركزيابه اين دليل بود كه از تشكيل شور       

نچه از تهمت و ناروا نسبت بـه     برگزاري اين جلسه، هر آ    

و مرحوم كاك احمد ممكن بود، بيان كـرده و از    ) شمس(

هيچ اقدامي عليـه اينـان كوتـاهي ننمودنـد و تهديـدات             

ين اتهامات را بـا  فراوان كرده بودند لذا كاك احمد تمام ا    

ادلّه تكذيب كرد و در عين حال مسئولين حكومت را بـه     

افراد ديگـري نيـز در آن نشـست از    . مناظره دعوت نمود 

د مـن هـم در   خو. جمله شهيد كاك ناصر صحبت كردند    

، 60ي تشكيل آن شورا در سال      اين جلسه همانند جلسه   

  . مجري برنامه بوده و لذا در جريان تمام مسائل بودم

قابل ذكر است كه در ابتداي برگزاري جلسه، جمعـي       

از براداران در خـصوص اوضـاع امنيتـي بـا كـاك احمـد           

صحبت كردند و به ايشان يادآور شدند كه افراد زيادي از     

 حـداقل    امنيتي در جلسه حضور دارند و       نيروهاي مخفيِ 

ند، قطعاً تعداد ديگري نيز كـه  اهنان شناسايي شدآ نفر  10

 در جلسه وجود دارند لذا از وي خواهش ، اندشناخته نشده

كردند كه بخاطر حفظ مردمي كه از شـهرهاي مختلفـي          

، روانـسر، كاميـاران، مريـوان، بوكـان    چون جوانرود، پاوه،   
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مقداري آرام صحبت كنـد و موضـع     . اندآمده.. . سنندج و 

 مرحوم كاك احمـد پيـشنهاد آنـان را        .تند سياسي نگيرد  

 جلسه و سخنراني سخنانش بـسيار      اما در اثناي  . پذيرفت

در پايان جلسه از ايشان سـؤال   ! تندتر از اوقات ديگر بود    

 چنين تند و بـي  ،كرديم كه چرا عليرغم قول و قرار قبلي  

پروا صـحبت كـردي و شـرايط حـاد امنيتـي را در نظـر              

ي ايـن  كـه بيـان همـه   : يشان در پاسخ گفتنـد  نگرفتي؟ ا 

ديني مي دانستم و ي شرعي و مسائل و مطالب را وظيفه  

لذا احساس كردم كـه اگـر ايـن حقـايق را بيـان نكـنم،                

در روز جمعـه  . كوتاهي نموده و حـق را كتمـان كـرده ام      

 پاياني جلسه صـادر و قرائـت شـد، جمعـي از            يقطعنامه

 15برادران به نماز جمعـه رفتنـد و در همـان روز يعنـي            

 مرداد ماه در نماز جمعه دو نفـر از بـرادران كـه مـشغول          

 ،بعـد از دسـتگيري    . پخش قطعنامه بودند، دستگير شدند    

  همه متوجـه شـديم كـه حكومـت بـه سـادگي از قـضيه         

مـا  . گذرد و امكان دستگيريهاي ديگر نيز وجود دارد       نمي

فوراً به سـنندج برگـشتيم سـعي كـرديم هـر چـه زودتـر         

نوراهاي سخنراني جلسه را تكثيـر و در دسـترس عمـوم        

 .ز بين رفتن آنها جلـوگيري كنـيم  قرار دهيم و از امكان ا   

لذا من كه در آنوقت در سنندج ساكن بودم نوراهـا را بـه       

-فاصله توسط جمعي از برادران زحمتسنندج آوردم و بال

 تكثيـر شـده و چنـدين سـري از آن بـه         ،كش آن دوران  

شهرهاي مختلف از جمله سردشت، بانه، بوكان، و ديگـر       

ي ايــن بحبوحـه ن ايـام و در  آدر . شـهرها فرسـتاده شـد   

هاي مختلفي از عصبانيت حكومت و احتمال      رحوادث خب 

اندك . رسيدا كاك احمد و مكتب قران به ما ميبرخورد ب

ي زمـاني بعـد و تنهـا ســه روز پـس از برگـزاري جلــسه     

 جمعي 61 مرداد سال  19 و   18شوراي مركزي سنت در     

 .ن در كامياران دستگير شدندآاز افراد و برادران مكتب قر 

صـيدمراد فتحـي،    : آقايـان .  نفر بـود   12نها حدود   آداد  تع

ناصر فتحي، بهاءالدين حسيني، برهـان حـسيني، حبيـب         

ي طاء حسامي و سعدي مردوخي از جمله  اهللا مظفريان، ع  

ي ايـن افـراد را پـس از     همـه . اين افراد بودنـد   

دستگيري بـه شـهركي در كنـار كاميـاران كـه       

 آنوقـت  جهت آوارگان عراقي ساخته بودند و در 

ايـن افـراد را   . ود منتقل نمودند بدر اختيار سپاه    

در يك ساختمان عادي نگهداري مـي كردنـد،         

ــاز   ــاهي اوقــات درهــاي خروجــي را ب     حتــي گ

گذاشتند تا افراد دسـتگير شـده بـراي فـرار          مي

كردن وسوسه شوند و در نتيجه يا آنان را حين       

فرار هدف گلوله قرار دهند يا برايـشان پرونـده        

 فـرار كـردن   ،ي افراد مكتب قـرآن   برنامهزي كنند اما    سا

نبود بلكه آنان بجـاي فـرار، در داخـل زنـدان اقـدام بـه             

نوشتن بيانيه اي نموده و آن را در بيرون منتـشر كردنـد         

آنـان در   . اين بيانيه اكنون در بايگاني مكتب وجـود دارد        

داخل بازداشتگاه و ما هم در بيرون اقدام به نوشتن بيانيه  

ا و اعتراض كردن نسبت به اين گونه برخوردهاي غيـر   ه

 در آنموقع بـه  .ديني و غير قانوني با مكتب قرآن نموديم    

ما خبر رسيد كه حكومت قصد دارد به منزل كاك احمـد     

اين خبر در كرماشان به كاك احمد       در سنندج حمله كند   

ي در آن زمـان مـن و همـسرم در خانـه          . هم رسيده بود  

ي شرع هـم در آن جـا       محكمه ،وديمكاك احمد ساكن ب   

قرار داشت يعني آنجا هم محل سكونت و هم محل كارم 

بود در اينجـا جهـت   » محكمه شرع كردستان«به عنوان   

پاسخ به بعضي دروغهاي برخي از دوستان قديم جـا دارد     

 كه كاك احمد حكـم حـاكم   59از سال : اشاراتي كنم كه  

 كـه  61اه شرعي كردستان را برايم نوشـت تـا مـرداد مـ         

و بازداشت شدم به دستور خـود كـاك احمـد محـل كـار       

ي كـاك احمـد بـود، در    ام همان خانـه سكونت با خانواده 

 همـسرم در  ،مدت سه سال و چند ماه بازداشت خودم نيز 

 20/8/64بعد از آزادي از زنـدان در        . كردنجا زندگي مي  آ

 آنگـاه شـوراي   ،نيز چند ماه در آنجا زنـدگي مـي كـرديم    

به دليل محل كـار بـودن و       : بت كردند و گفتند   وقت مح 

آمد و رفت فـراوان بـراي سـكونت دائـم قابـل اسـتفاده             
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نيست، لذا محل سكونتي برايمان اجاره كردند و از آنجـا           

  . رفتيم

 و بگيـر و ببنـدها، گفتـيم كـه        61يم به سـال     برگرد

 هجوم به منزل كاك احمد به شدت مطرح بود،          يشايعه

 اينكار جستجوي منزل كاك احمد كه هدف از: مي گفتند

من از جملـه  . ن استآو بردن اسناد و مدارك موجود در      

توانستم اين خبر را باور كساني بودم كه به هيچ وجه نمي 

 بـه  ،شود مأموران حكومـت انقـالب   آخر چگونه مي   .كنم

ا كـه كـاك احمـد      چـر !! منزل كاك احمد هجوم آورنـد؟     

راي اسـالم و ملـت   ي كار و فعاليت بـ داراي آنهمه سابقه 

 منزل اين شخصيت بزرگ دينـي  ،حال چرا و چگونه . بود

 ،در دوران انقـالب  ! د؟نـ دهو ملي را مورد هجوم قرار مي      

سران و رهبران انقالب از اهل تشيع، از كاك احمـد     خود 

 ،سـتودند كردند و شخصيت او را مـي   تعريف و تمجيد مي   

 حتي عكس وي را همراه عكس امام خميني چـاپ و در        

فرسـتادند و ميـان    بزرگ به شهرهاي مختلف مي  قطعات

صل علـي   «: حتي شعارهايي مثل  . كردندمردم پخش مي  

 و در را درست كرده بودند»  و كاك احمد خميني/ محمد  

همه جا سر مي دادند و در واقـع ايـن اقـدامات را همـان       

طرفداران سپاه پاسداران و افراد انقالبي انجام مي دادنـد           

  .ن چنين اقدامي از سوي حكومت سخت بودلذا باور كرد

ن سفارش كرده بود  به هر حال كاك احمد از كرماشا      

كه د ر اين ايـام كـه احتمـال چنـين هجـومي مـي رود                

ي  وي مكتـب تـدابيري اتخـاذ كننـد كـه خانـه        برادران  

هيچگاه خالي نباشد بلكه در طول شـبانه روز افـرادي در     

ز برادران و خواهران آنجا حضور داشته باشند و اين افراد ا 

زندگي نجا در آاو نگران ما بود كه . مسن و سالمند باشند   

 چـه  كرديم البته اين سفارش كاك احمد عملـي نـشد    مي

گرفـت تـا حـد زيـادي        بسا اگر چنين اقدامي صورت مي     

  .احتمال هجوم به منزل ايشان را منتفي مي كرد

 مـرداد  27در نهايت در ساعت يك بعد از نصف شبِ  

به منزل كـاك احمـد ريختنـد مـن       سال مأمورين   همان  

 منـزل   بيدار بودم و به همراه همسرم در اتاق اصليِ   هنوز

اتاق كوچكي هم در آن موقع  . دهمسرم مريض بو  . بوديم

. ي شـرع بـود  كنار اتاق اصلي بود كـه دفتـر محكمـه    در  

ي نيز در آن اتـاق خوابيـده بـود خانـه         ام ابوبكر   برادرزاده

و قـسمت مجـزا از هـم بـود و آقـاي      كاك احمد داراي د   

هاشم سيد الشهدايي هم در قـسمت ديگـر منـزل كـاك        

در . احمد سكونت داشـته و درآنجـا زنـدگي مـي كردنـد             

ساعت فوق الذكر زنگ منزل به صدا درآمد، آنهم پي در        

 ب درزدن وكوبيـدنِ ي زنگين نحوهپي و متوالي و از هم 

! يديم كــه مــأمورين مــسلمان انقالبــشــمنــزل متوجــه 

ي زنـگ زدن و  چرا كـه نحـوه  ! ستندهاسالمي جمهوري  

ــات  بدر ــأمورين اطالع ــدن م ــگ زدن   كوبي ــل زن ، مث

باشد كه البتـه ايـن نـوع زنـگ زدن     انسانهاي عادي نمي  

 ينصرفاً جهت ايجاد رعب و وحشت و دستپاچگي سـاكن      

 آمدم و سؤال كردم كه چه بمن پشت در. باشدمنزل مي

. ايـم ان آمـده ز سپاه پاسـدار كه ا: خواهيد؟ جواب دادند مي

با حكم : اسخ گفتند كهآيا حكم قضايي داريد؟ در پ    : گفتم

. ايم و البته فقط دو دقيقه با شما كـار داريـم         قضايي آمده 

من جهت پوشيدن لباس و آمادگي افـراد خانـه مقـداري         

دفع الوقت كردم كه ناگهان از طريق منزل فعلي محمـد         

رحوم آقا هادي قريشي ژيان مفتي زاده كه در آن زمان م      

در آن سكونت داشتند و از راه پشت بام و با طنـاب و از           

بعد خطاب به من گفتند كه !! ديوار به داخل منزل ريختند

در آن شـب آقـاي   . لباسهايت را بپوش و همراه با ما بيـا      

سعدي قريشي به منزل آقاي هاشم سيدالـشهدايي آمـده        

در آنجـا  بود و در منـزل وي مهمـان بـود، شـب را هـم           

خوابيده بود و آقاي قريشي هم در آنجا بدام افتادند و من   

و او را هم بردند، اما آقاي سيدالشهدايي را بعـداً  آوردنـد        

چون مأمورين منزلشان را بازرسي مي كردند و همسرش      

در هـر  . تنها بود اما همسر من با بودن ابوبكر تنها نبـود          

ر يـك  حال چشمان مـن و آقـاي قريـشي را بـستند و د           

ماشين پيكان سوار كردند و پس از رسيدن به زندان هـر       
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بعد از چند . كدام از ما را جداگانه در سلولي زنداني كردند     

 عـرض  ساعت آقاي سيدالشهدايي را به آنجا آوردند و در     

 نفر ديگر در سنندج بازداشـت   30 روز بيش از     انه   شب آن

تمام اين حـوادث و برخوردهـاي خـشن بـا افـراد            . شدند

ي شــوراي از قــضيه ناشــي ،كتــب قــرآن در آن برهــهم

هر چند حكومـت نـسبت بـه    . بود) شمس(مركزي سنت   

فعاليت مكتب قرآن نيز بسيار بدبين و ناراضـي بـود امـا          

تشكيل شمس با آن وسعت و فراگيري كه كـل منـاطق         

اهل سـّنت ايـران را در برداشـت باعـث شـد تـا تحمـل          

 و شخص كاك حكومت تمام شود و با افراد مكتب قرآن   

  . احمد، به عنوان مؤسس شمس برخورد كند

 حساسيت داشت بـه  شمسحكومت شديداً نسبت به     

دليل اينكه كـل اهـل سـنت در آن مـشاركت داشـتند و          

اقدامات قابل توجهي را در دفاع از اهل سـنت بـه عمـل        

تشكيل شوراي مركزي سنت انعكـاس بـسيار       . آورده بود 

ان داشت و به اميد وسيعي در سطح مناطق اهل سنت اير 

لـذا پـس از   . و جايگاه دفاع و حمايت از اهل سنت درآمد   

، حكومت از بـدو امـر بـه شـدت     60تأسيس آن در سال    

نسبت به آن موضع گرفت و مشكالت زيادي را بـر سـر      

خـش شـايعه و   پراه و فعاليت هاي آن قـرار دادنـد و بـا           

تحليل هـاي گونـاگون، تـالش نمودنـد كـه آن را ضـد              

 مذهب تشيع جلوه دهند لذا مرحوم كاك احمـد   انقالب و 

جهت خنثي كردن اين توطئه ها و دفـع شـبهات مطـرح      

شده، دعوت نامه اي را براي تمام خبرگزاريهاي داخلي و     

امـه  در اين دعـوت ن .  فرستاد ،خارجي كه در تهران بودند    

 مركزي سنت قـصد  ي اگفته بود كه بعنوان مؤسس شور    

ماهيت و اهداف آن روشنگري   ،دارد تا در مورد اين شورا     

ي خبرگزاريهاي داخلي و خـارجي جهـت      لذا از همه  . ندك

ورد، محـل  آپوشش خبري اين مصاحبه دعوت به عمـل        

برگزاري مصاحبه يك هتل قديمي به نام چهـل سـتون،         

در خيابان سعدي بود، حكومت نسبت به اين اقدام كـاك   

 احمد واكنش تندي نشان داد و اجازه ي برگزاري نشست 

ابتدا با خـود  . خبري و حضور خبرنگاران را نداد    

كاك احمد صحبت كردند كـه وي را منـصرف      

كه اين اقدام شما موجب : به ايشان گفتند. كنند

ايجاد تفرقه مي شود نخست از ايـن بـاب وارد         

شدند، كاك احمد تأكيد كـرد كـه مـصاحبه ي         

وي نه تنها موجب تفرقه نمي شود بلكـه ايـن          

مي شـود تـا پـرده از روي         روشنگري او باعث    

ــايعات   ــودن شـ ــار رود و دروغ بـ ــايق كنـ حقـ

ثابت شود، او مي خواست » شمس«درخصوص  

توضيح دهد كه كار اين شورا دفـاع از حقـوق و فعاليـت             

هاي قانوني اهل سنت ايران است نه مقابله با اهل تشيع    

ايشان در زمان مقرر، در هتل چهل ستون حاضر   . يا نظام 

كومت حتي به يك خبرنگار اجازه ورود شد اما مأموران ح

  . به آن هتل را ندادند بنابراين مصاحبه انجام نشد

» شـمس «مسئولين خوب مي دانـستند كـه اهـداف           

شرعي و قانوني مي باشد و هيچگونه مخالفتي با قـانون           

اساسي ايران نـدارد، امـا متأسـفانه آنـان از همـان آغـاز              

ي  جمهــورمبــاركتــشكيل حكومــت جديــد بــا عنــوان 

 به خالف مقـررات روشـن اسـالم و تـصريحات      ،اسالمي

اصولي از قانون اساسي همين جمهوري بـه فكـر حـذف          

 درصدي اهل سنت ايران بوده 30حقوق جمعيت بيش از   

فعاليـت هــاي ايـن جمعيــت و پيــشرفت و   ســد و بـراي  

جلـوگيري از  ! شكوفايي آن به جِد دسـت بـه كـار شـدند     

ممانعت از تبيين تشكيل شمس و فعاليت آن و همچنين       

و روشنگري كاك احمد در آن مصاحبه نيز در اين راسـتا     

  . و به همين منظور بود

 ي و ببنـدها   ريـ  و بگ  هايري شمس بعد از دستگ    تيفعال

 يعنـ ين آسـس اول  ؤچون م .دي رسانيبه پا 61مردادماه  

جمـع    شـد، ي همـان سـال زنـدان   وريشـهر  كاك احمد در  

 در  وبازداشــت زيـ  نيهمراهـان و  شـاگردان و   ازياديـ ز

ن آ ياعـضا   ازيتعـداد .  شـدند ي مختلف زنـدان  يشهرها

 و) رح( عبـدالملك    ي مولـو  ديجمله مرحـوم شـه     شورا از 
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 زيـ ن) رح (ياري اللهيمولو  حفظه اهللا و   دي عبدالحم يمولو

 از جمله مرحـوم  زي از اعضا نگري د يتعداد.  شدند ريدستگ

بعداً  به عنوان امام جمعه سقز و) رح (يمال عبداهللا محمد

  . مجلس خبرگان منصوب شدندهينما

ت در تمـام  سـّن  اهلهي قض نكهي ا لي حكومت به دل   اما

ت سـّن از بزرگ شدن مشكالت اهل    كشور مطرح نشود و   

 كنـد، فـشار را بـر كردسـتان     يريدر سطح كـشور جلـوگ    

 شـده   ريكرماشان دسـتگ  در كه   ي كسان يحت. متمركز كرد 

ئله فقـط در   تا مس د آزاد شدن  يبودند، پس از مدت كوتاه    

 لهي وسنيبد گر شود وه استان و چند شهر جلو     كيسطح  

 ا يـ  وي اسـتان هي قـض كيـ نشان دهند كـه مـسئله، تنهـا     

ت سـّن  است نه مربوط به مشكالت همـه اهـل         يامنطقه

 در نظـر داشـت كـه    ديـ  را باگـر ي نكته د  كيالبته  . رانيا

 به آنهـا از   يجهت دادن اصل   ت و سّن اهل ي عمده تيفعال

 وردمرحوم كاك احمد بود و لذا برخ     قرآن و   مكتب يسو

.  و شاگردانش متمركز نمـود    شاني ا ي را رو   اصلي فشار و

 از جملـه  ،كـرد  ريـ ت غسـّن گر اهلي ديمكتب در شهرها 

لـذا بـا از      نداشـت و   ي آنچنان تي فعال راني ا يمناطق شرق 

 كيـ  برخورد با    گريد» شمس «ي اصل ي رفتن هسته  نيب

موجـه و  » شمس«ان عضو  شهر به عنوكي دو نفر در    اي

 اعـضا در  ري با سـا  لي دل ني ا ه ب .ديرسي به نظر نم   يمنطق

  . نشديدي كردستان برخورد شدريغ

» شـمس  «ي تـرس داشـت كـه روز    نيـ  از ا  حكومت

 رديـ  خود را از سـر بگ  تيفعال  اظهار وجود نموده و    مجدداً

تـالش    داشـت و ياژهي وتي نسبت به آن حساس  نيبنابرا

ــز ــل آورد يادي ــه عم ــضا  را ب ــا از اع ــمس «ي ت  و» ش

 ي شـده بودنـد، تعهـد كتبـ       ي كه زنـدان   يگريمسلمانان د 

 مـثالً .  باشنده نداشتيكارهم» شمس« با  كه بعداً رنديبگ

 بـه  ي وابـستگ زيـ  مكتـب ن ي از اتهامات افراد زنـدان     يكي

 حكومت از ما، رد    يها از درخواست  يك ي بود و » شمس«

   مـا   كـه بـه   يابـه گونـه   . محكوم كردن آن بود    كردن و 

، آزاد ديـ را محكوم كن  » شمس« كه   يدر صورت : گفتنديم

  . شدديخواه

كساني در بيرون از زندان البته از غير مكتب نيـز، بـا    

ديگر وجود خارجي نـدارد و  » شمس«همين استدالل كه  

با توجه به اينكه محكوم كردن ايـن جريـان كـه وجـود            

خارجي ندارد، موجب آزادي زندانيان مـي شـود، از كـاك      

را » شـمس «ند كه به زندانيان بگويد تا ودبخواسته حمد  ا

محكوم كنند يا از آن تبرّي جويند ولـي كـاك احمـد در          

جواب گفته بود كه نبايد چنين اقدامي از سوي هيچ يك        

چون محكوم كردن . از زندانيان مكتب قرآن صورت گيرد

در حاليكه . به معني غير ديني دانستن آن است» شمس«

شده سّنت تشكيل ب اهلدفاع از مذهبه جهت   » شمس«

در شـرايطي كـه    . باشـد است، لذا كامالً ديني و حق مـي       

برخي زندانيان در زندانهايي مثل شهرهاي سقز و سنندج       

محبوس بودند و در معرض بمباران هوايي قرار داشتند و        

اوضاع امنيتي مناسبي نداشـتند، بـاز كـاك احمـد چنـين        

ن زمـان در  آما  : عنوان نمونه به  . اي را به آنان نداد    اجازه

زندان سپاه پاسداران، واقع در بلوار شبلي سـنندج زنـداني     

هـاي سـاختمان   بوديم، يك روز در اثـر بمبـاران، شيـشه         

آشپزخانه كه كمي دورتر از محيط زندگي مـا بـود، خُـرد         

ن روز را بـدون  آشده و قاطي غذا شده بود كه ناچـار مـا      

 سـقز در اثـر بمبـاران    و حتـي در زنـدان  . نهار بسر برديم 

تعدادي زنداني كشته شدند، عليرغم رسانيدن اين اوضاع         

و احوال به كاك احمد، باز اجازه محكوم كردن يا تبـرّي        

را نـداده بـود، البتـه از ديـدگاه كـاك احمـد        » شمس«از  

چرا كه اهداف آن، چه با نام . هنوز وجود داشت» شمس«

د بـراي  شمس و يا غيـر آن، اهـدافي مقـدس بـود و بايـ       

  .شدتحقق آنها تالش مي

 61 مـاه  تـا شـهريور   » شـمس «همچنانكه اشاره شد    

با دستگيري . ن در تهران بود   دفتر آ . فعاليت جدي داشت  

مرحوم كاك احمد و مسئول دفتر آن آقاي امين اكبـري         

  . نيز عمالً تعطيل شد» شمس«در تهران، 
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آيا اعضاي شوراي مركـزي سـنت، در طـول      : سؤال

  م حيات آن، نشست و جلساتي داشتند؟يك سال و ني
جلساتي در همان   » شمس«آري در آن مدت     : جواب

دفتــر تهــران داشــت، عــالوه بــر نشــست ســالگرد  در   

. كرماشان حداقل دوبار اين جلسات در تهران برگزار شـد     

مهر رسمي داشت و همچنـين شـماره حـسابي را جهـت         

  .دريافت كمكهاي مردمي افتتاح كرده بود

  در حال حاضر فعاليتي دارد؟» شمس«آيا : سؤال

اكنون نيز كساني در خارج از كشور با اين نام        : جواب

كنند و سايتي را نيـز بـا همـين نـام راه      دارند فعاّاليت مي  

ادامه » شمس«اند كه به فعاليت  اند، و مدعي  اندازي كرده 

اما من از جزئيات كار و نشستهاي آنها . داده و خواهند داد

  .اطالعي ندارم

 سـال از  27بـه نظـر شـما پـس از گذشـت            : سؤال

   تــشكيل شــمس، آيــا اهــداف و شــعارهاي آن در مــورد 
سّنت در ايران متحقـق شـده اسـت يـا خيـر؟ و آيـا              اهل

  شمس دستاورد ملموسي داشته است؟
بعـد از  » شمس«: در واقع همچنانكه گفته شد : جواب

يك و نيم سال تعطيل شد و لذا در داخل كشور نتوانست   

و در آن مـدت هـم   .  اهداف خود جامه عمـل بپوشـاند   به

هـا  اي و خنثي كـردن توطئـه    بيشتر درگير مسائل حاشيه   

عليه خود بود و عمالً مجالي الزم جهـت فعاليـت بـراي          

  .تحقق اهدافش بدست نياورد

را درگير مسائل سياسـي    » شمس«حكومت خواست،   

اش بـراي آن  خواست خـارج از اهـداف واقعـي    كند، و مي  

گفتند هدف شما كار و فعاليت  مثالً مي . تراشي كند هدف  

  . سياسي است و نهايتاً براندازي نظام

سـّنت  بازتاب جريـان شـمس در ميـان اهـل        : سؤال

ايران و مّلت كرد چگونه بود؟ و در خارج از كردستان چه     
ال      بازتابي داشت؟ و اگر شمس با همان اهداف دوباره فعـ

  هد بود؟شود، استقبال از آن چگونه خوا

ن زمان كـه مـن در كردسـتان         آدر  : جواب

آنهـم  . بودم، اوضاع كردستان بسيار آشفته بـود     

هـاي مـسلحانه اوايـل     بيشتر به دليل درگيـري    

 انقالب، لذا مـردم عـادي منطقـه از وجـود آن            

اما روشـنفكران و كـساني كـه       . اطالع بودند بي

اطـالع  » شمس«د و از وجود ندوستدار دين بود 

بعداً در ميان . ن بسيار استقبال كردنديافتند، از آ

ي مردم نيز جاي خود را باز كرد تا جائيكه عامه

و . گفتند مي »شمسي«ها  ها و اخواني  به مكتبي 

سّنت جهت ايجاد تـشكيالتي  حال اگر اين مجال به اهل     

و » شـمس «براي دفاع از حقوق آنها داده شود، و فعاليت   

نامـه آن و   و از مرام اهداف آن در ميان مردم بازگو شود،      

همچنين از شخصيتهاي تشكيل دهنده آن اطالع يابنـد،         

  .مطمئناً با استقبال مواجه خواهد شد

  با توجه بـه تجربـه اوضـاع عـراق و تـالش          : سؤال

سّنت اين كشور جهت احقـاق حقـوق خـود عليـرغم       اهل
وجـود اكثريـت شـيعي، آيـا تالشـي از سـوي گروههـا و        

» شـمس «تحقق اهـداف    سّنت جهت   هاي اهل شخصيت
  گيرد؟صورت مي
هـاي  در حال حاضر تمام گروهها و شخصيت       : جواب

كنند اما نـه  سّنت دارند آن اهداف را دنبال مي  دلسوز اهل 

به علت حساسيت حكومت نسبت به آن   » شمس«با نام   

هـاي ديگـري از   جاي خـود را بـه تـشكل      » شمس«. نام

هـاي  ر گـروه كثـ جمله اخوان و دوشاخه مكتب قـرآن و ا       

ي از اهـداف           دلسوز اهل  سّنت داده اسـت و بخـش مهمـ

  .باشدمي» شمس«همه اينها همين اهداف 
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