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        امامامامــــــــاد اياد اياد اياد ايــــيييي
        

  ن آازخواني تاريخ مكتب قرب

 )بخش دهم( در گفتگو با كاك حسن اميني

  
  
   

 بـه » لَـات وژ هـه  بـو ر  «سـايت   ستان در گفتگو با وب    كاك حسن اميني عضو شوراي رهبري مكتب قرآن كرد         

، زاده و مكتب قرآنهاي مربوط به كاك احمد مفتيچرايي، ت مطرح شده پيرامون مسائل و مشكالت كردستانسؤاال
 صورت گرفت كـاك حـسن حـوادث    87در اين مصاحبه كه در بهمن ماه سال . در اوايل انقالب و اكنون پاسخ گفت  

از آن جا كه مصاحبه با سايت .  روزه سنندج را تشريح كرد5 مريوان و ماجراي جنگ 1358اه سال  تيرم23مربوط به 

ــو ر« ــهب ــاتوژ ه ــالع     » لَ ــاه اط ــه؛ پايگ ــورت گرفت ــردي ص ــان ُك ــا زب ــتان    ب ــرآن كردس ــب ق ــاني مكت رس

)www.islamkurd.com/fa (   خـود الزم  بنابه درخواست جمع كثيري از كاربران و ديگر بازديد كنندگان محتـرم بر
دانست جهت اطالع عزيزاني كه با زبان كُردي آشنايي ندارند ايـن گفتگـو را بـه زبـان فارسـي ترجمـه و بـه تمـام                     

  : متن كامل اين گفتگو را در پي بخوانيد. خوانندگان عزيز تقديم نمايد
  
 آيا در اساس هدف اصـلي مكتـب قـرآن           -1

ضمانت و محقق ساختن حقوق ملي ملـت ُكـرد          

اد حكومتي اسالمي مـشابه حكومـت       بود يا ايج  

  جمهوري اسالمي؟

هـدف اصـلي مكتـب قـرآن و بنيانگــذار آن      -
زاده فراهم سـاختن زمينـه      كاك احمد مفتي  : يعني

براي تحقـق سـه اصـل بنيـادين         
ــه  ــع س ــي رف ــي «ســتم يعن  ،»مل

كه از  . بود» طبقاتي «و» مذهبي«
ابتــداي تأســيس مكتــب قــرآن و 

ايــن ، فعاليــت هــاي كــاك احمــد
بنيادين بـه عنـوان شـعار و     اصول  

هــدف غــايي در گفتــار و نوشــتار 
ــود  ــوس ب ــان و ملم ــشان نماي . اي

پرواضح است كه بدون قدرت حكومتي تحقق اين        
  . خواسته ها ناممكن است

توان گفـت بهتـرين نـوع       پس با دقت در اين اصول مي      
حكومت جهت تحقق آن اهداف وسپس نظـارت بـر آنهـا و      

انون و برنامــه الهــي و محافظــت از آن همــان حكومــت قــ
زيرا بنا به شهادت دوست و دشمن در طـول       . اسالمي است 

تاريخ حـداقل دو بـار در حكومتهـاي خلفـاي دوم و پـنجم            
 –حكومت عمر بن الخطـاب و عمـر بـن عبـدالعزيز             : يعني

 ايـن اصـول تحقـق       –رضي اهللا عنهمـا     
يافته اند و هيچكدام از سـتمهاي مـذكور      

واره مـردم   به ويژه ستم طبقاتي كـه همـ       
جهان به خاطر آن در رنج و عـذاب بـوده        

 و اكنون هم بيشتر از هـر زمـان از           –اند  
 وجــود نداشــته و مــشاهده -آن عاجزنــد
  . نشده است

تـوان گفـت كـه چنـين        در نتيجه مي  

  .ه بودانجام گرفت» لَاتوژ ههبو ر«سايت تر نيز با وبي كاك حسن اميني پيشاين بخش از مصاحبه :اشاره
 

از ديدگاه اسالم ملت كرد حـق       

هـاي  دارد همچون تمـام ملـت     

     .دنيا مستقل و آزاد زندگي كند

دين بـدون سياسـت همچـون       

انسان بي خانه و كاشانه اسـت       

 ماننـد انـسان   : به عبارتي ديگر  

 .    الل است كرو
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تــر آزمــايش شــده و قــانون و حكــومتي پــيش
لذا به  . امتحان خود را سرافرازانه پس داده است      

ن تالش شـود و بـدان     جا خواهد بود كه براي آ     
  . اميدوار بود

 كه هيچ تفكر و انديـشه و      : گويمقاطعانه مي 
حكومت ديگري در جهان اين گونه در معـرض         

  . آزمايش قرار نگرفته است
موفقيت ايـن دو حكومـت مرهـون تفكـر و           
انديشه اولين منبـع قانونگـذاري اسـالم يعنـي          

ـ     َأيَُّهاَأيَُّهاَأيَُّهاَأيَُّها    َياَياَياَيا    ����: فرمايدآن جا كه مي   . قرآن است  ـ النَّ ـ النَّ ـ النَّ     اسُاسُاسُاسُالنَّ
    َوَقبَائِلََوَقبَائِلََوَقبَائِلََوَقبَائِلَ        ُشعُوباًُشعُوباًُشعُوباًُشعُوباً        وََجعَْلنَاكُمْوََجعَْلنَاكُمْوََجعَْلنَاكُمْوََجعَْلنَاكُمْ    َوُأنَثىَوُأنَثىَوُأنَثىَوُأنَثى    ذََكٍرذََكٍرذََكٍرذََكٍر    مِّنمِّنمِّنمِّن    َخَلْقَناُكمَخَلْقَناُكمَخَلْقَناُكمَخَلْقَناُكم    إِنَّاإِنَّاإِنَّاإِنَّا

    َعِلـيمٌ َعِلـيمٌ َعِلـيمٌ َعِلـيمٌ     اللَّهَاللَّهَاللَّهَاللَّهَ    إِنَّإِنَّإِنَّإِنَّ    َأْتَقاُكمَْأْتَقاُكمَْأْتَقاُكمَْأْتَقاُكمْ    اللَّهِاللَّهِاللَّهِاللَّهِ    ِعندَِعندَِعندَِعندَ    َأْكَرَمُكمَْأْكَرَمُكمَْأْكَرَمُكمَْأْكَرَمُكمْ    إِنَّإِنَّإِنَّإِنَّ    ِلَتَعاَرُفواِلَتَعاَرُفواِلَتَعاَرُفواِلَتَعاَرُفوا
  ) 13/حجرات( ����        َخِبيرٌَخِبيرٌَخِبيرٌَخِبيرٌ

به  (اي مردم ما شما را از مرد و زني        «: يعني
شـما را تيـره تيـره و      ،  آفريده ايم ) نام آدم و حوا   

و  (قبيله قبيله نموده ايم تا همديگر را بـشناسيد        
هر كس با تفـاوت و ويژگـي خـاص درونـي و              

ي و در پيكـره   ،  بيروني از ديگري مشخص شود    
بي . )ي انساني نقشي جداگانه داشته باشد   جامعه

گمان گرامي ترين شما نزد خدا متقي ترين شما    
از پنـدار و     (رخداوند مسلماَ آگاه و بـا خبـ       . است

) از حـال همـه كـس و همـه چيـز       ،  گفتار شـما  
   ».است

    الِْكتَابَالِْكتَابَالِْكتَابَالِْكتَابَ        َمعَهُمَُمعَهُمَُمعَهُمَُمعَهُمُ        وَأَنزَْلنَاوَأَنزَْلنَاوَأَنزَْلنَاوَأَنزَْلنَا        ِباْلَبيِّنَاتِِباْلَبيِّنَاتِِباْلَبيِّنَاتِِباْلَبيِّنَاتِ    ُرُسَلَناُرُسَلَناُرُسَلَناُرُسَلَنا    َأْرَسْلَناَأْرَسْلَناَأْرَسْلَناَأْرَسْلَنا    َلَقدَْلَقدَْلَقدَْلَقدْ�
    ِفيـهِ ِفيـهِ ِفيـهِ ِفيـهِ     اْلَحدِيدَاْلَحدِيدَاْلَحدِيدَاْلَحدِيدَ    َوَأنَزْلَناَوَأنَزْلَناَوَأنَزْلَناَوَأنَزْلَنا    ِباْلِقْسطِِباْلِقْسطِِباْلِقْسطِِباْلِقْسطِ    النَّاسُالنَّاسُالنَّاسُالنَّاسُ    ِلَيُقومَِلَيُقومَِلَيُقومَِلَيُقومَ    َواْلِميَزانََواْلِميَزانََواْلِميَزانََواْلِميَزانَ

    َينـُصُرهُ َينـُصُرهُ َينـُصُرهُ َينـُصُرهُ     َمـن َمـن َمـن َمـن     اللَّـهُ اللَّـهُ اللَّـهُ اللَّـهُ     َلمََلمََلمََلمََوِلـَيْع َوِلـَيْع َوِلـَيْع َوِلـَيْع     ِللنَّـاسِ ِللنَّـاسِ ِللنَّـاسِ ِللنَّـاسِ     َوَمَناِفعَُوَمَناِفعَُوَمَناِفعَُوَمَناِفعُ    َشدِيدٌَشدِيدٌَشدِيدٌَشدِيدٌ    َبْأسٌَبْأسٌَبْأسٌَبْأسٌ
  ) 25/حديد( ����        َعِزيزٌَعِزيزٌَعِزيزٌَعِزيزٌ    َقِويٌَّقِويٌَّقِويٌَّقِويٌّ    اللَّهَاللَّهَاللَّهَاللَّهَ    إِنَّإِنَّإِنَّإِنَّ    ِباْلَغْيبِِباْلَغْيبِِباْلَغْيبِِباْلَغْيبِ    َوُرُسَلهَُوُرُسَلهَُوُرُسَلهَُوُرُسَلهُ

ما پيغمبران خود را همراه با داليـل        «: يعني
به ميـان مـردم روانـه        (متقن و معجزات روشن   

) آسماني و قوانين   (و با آنها كتابهاي    ).كرده ايم 
نمـوده  نـازل  ) شناسايي حق و عدالت (و موازين 

و . دادگرانه رفتـار كننـد    ) برابر آن در ميان خود     (ايم تا مردمان  
آهن را پديدار كرده ايـم كـه داراي نيـروي زيـاد و سـودهاي                

ارسال انبياء و نزول كتب      (هدف از . فراوان براي مردمان است   
اين است كـه    ) آسماني و همچنين آفرينش وسائلي چون آهن      

ي نهان ستادگانش را به گونهخداوند بداند چه كساني او را و فر
خداونـد نيرومنـد و   . يـاري كننـد   ) از ديدگان مردمان   (و پنهان 

  ».چيره است
بي ترديد تمام پيغمبران را با دليل : به عبارتي خالصه يعني

و با برنامه و قانون بـراي آن        ) معجزه (و برهان غير قابل انكار    
كـه بـراي    ) تا مردم را ياري دهند و تحريك كنند        (ايمفرستاده

برپايي قسط و عدالت قيام كنند به گونـه اي كـه بـه هـركس       
   .سهم خود تعلق گيرد

امـا  . گرچه آيات و احاديث فراواني در اين مورد وجـود دارد   
ي فوق و دو آزمون و تجارب تاريخي اي كه بدانها         تنها دو آيه  

اشاره شد جهت اطمينان بخشيدن و خوش بيني بـه حكومـت         
لذا به جا خواهـد بـود كـه      .  كافي است  ديني به روش اسالمي   

براي ايجاد چنين حاكميتي تالش نموده و با ايثار مال و جـان        
  . از هيچ كوششي فروگذار نكرد

آيـا  :  كه اشاره نموديدسؤال اما در مورد پاسخ آن قسمت از     
هدف ما ايجاد حكـومتي بـوده هـم مـدل و مـشابه حكومـت                

ســنامه و بــا دقــت در شنا: جمهــوري اســالمي خــواهم گفــت
خصوصيات حكومت اسـالمي و اهـداف و برنامـه هـايي كـه              
حركت مكتب قرآن به خاطر آن و مبتني بـر آن اصـول بنيـاد               

 حكومـت فعلـي ايـران سـنخيت و          – متأسـفانه    –نهاده شـد    
تناسبي با اهداف و حكومت اسالمي مورد نظر كـاك احمـد و             

هم چنان كه عـرض     : براي نمونه . مكتب قرآن نداشته و ندارد    
، كردم اهداف اصلي در تأسيس مكتب قرآن رفع سه ستم ملي         

مذهبي و طبقاتي بود در حالي كه هم اكنون ما تحت تعـرض             
  . ايمقرار داشته و مورد همان سه ستم قرار گرفته

   

 در گذشته و حال منتقدين و بعضاََ مخالفـان مكتـب            -2

 هجـري شمـسي را    1358 تير ماه سـال      23حوادث  ،  قرآن

ين اشتباهات مكتب قرآن قلمـداد نمـوده و         همچون بزرگتر 

 نمايند كه اولين پايگاه سپاه پاسـداران را مكتب را متهم مي   
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در مريوان مستقر نموده و حتي اعـضاي مكتـب          

به شهرونداني كه نسبت به آنان اعتراض نموده        

تيراندازي كرده كه در نتيجه ايـن زد و خوردهـا           

اگـر ممكـن اسـت      . تعدادي كـشته شـده انـد      

الي بـه لحـاظ ثبـت در تـاريخ هـم بـوده           جنابع

  مقداري در مورد اين حادثه بحث نماييد؟

 هـيچ  1358 در حقيقت مكتـب قـرآن سـال        -
گونه اطالعي از تـشكيل مقـر سـپاه پاسـداران در         

نه شوراي مركزي (. شهرستان مريوان نداشته است
) مريوان مكتب قرآن سنندج و نه شوراي فرعي در     

ضور افراد مسلح چند نفر اما بعد از تأسيس مقر و ح
از هواداران مكتب در ميـان آنـان قـرار گرفتنـد و             
چنان كه عرض كردم حضور آنـان در جمـع افـراد     
سپاه ازروي ميل و رغبت شخصي خود بوده نه بنا          

 شوراي مكتب و رهبـر     ؛به تصميم جمعي و حركي    
  . اندو اداره كننده آن هم اطالعي از اين امر نداشته

 هجري شمسي نقـشه اي      1358 تير   23حادثه  
. بود عليه مقر سـپاه و افـراد مـسلح مـستقر در آن         

گروههـاي مــسلح آن دوران بيانيــه پخــش كــرده  
ــراض و اعــالم   ــد جهــت اعت ــا دارن بودنــد كــه بن
نارضايتي بـه نـسبت كـاهش قيمـت محـصوالت           
كشاورزي و دسترنج روستائيان راهپيمائي خواهنـد   

ايـن  كرد و از مـردم دعـوت كـرده بودنـد كـه در               
مردم هم از اين    . راهپيمايي اعتراضي شركت كنند   

نقشه پشت پرده بي خبر و عده اي شـركت كـرده           
محل راهپيمايي و اجتماع بعد از آن را جلـو          . بودند

ساختمان صدا و سيماي مركز مريوان تعيين كرده        
، بودند؛ محلي كه مقر سپاه هم در آن نزديكي بـود    

و سيما را بهانه    در واقع مقر را نشانه گرفته و صدا         
در اطراف ساختمان مقر سـپاه افـراد        . ساخته بودند 

مسلح گروههاي سياسي آن موقع سنگر گرفتـه و         
به محض اين كه مردم ناآگاه و       . مستقر شده بودند  

بي اطالع از موضوع به بهانه راهپيمايي به مـسير          
رسيده بودند افراد مسلح از قبل آمـاده و در سـنگر       

حمله و تيراندازي قرار داده بودند و چند مقر را مورد ، نشسته
افـراد داخـل    . نفر از افراد داخل مقر را به قتل رسانده بودند         

مقر هم در دفاع از خود به مهاجمان بيرون تيراندازي كـرده     
در واقع افرادي كه بيـرون     . و تعدادي از آنان را كشته بودند      

ه از ساختمان مقر كشته شده بودند مردم عادي نبودنـد بلكـ      
افراد مسلحي بودند كه به قصد حملـه و قتـل و عـام افـراد        
. مستقر در ساختمان بدانجا رفته و به آنها حمله كرده بودنـد    

شود افرادي كه بيرون از ساختمان كشته شده       اآلن ادعا مي  
 امـا ايـن ادعـا      ،  انـد بودند شهروندان عادي و بي گناه بـوده       

افـراد عـادي و    تواند درست باشد بدان دليل كه اگر آن         نمي
غير مسلح بودند پس افراد سپاه كه داخل مقركشته شدند با           

  !چه وسيله اي و توسط چه كساني كشته شدند؟
مكتب قرآن در تشكيل آن مقـر و     : كنمباز هم تأكيد مي   

  . حادثه به وجود آمده اطالعي نداشته است
   

 ديدگاهي وجود دارد كه امروزه گفتمـان غالـب در           -3

همان ناسيوناليسم طرفدار سكوالريـسم   كردستان ايران   

 با توجه به اين كه كاك احمد همواره در مباحـث         –. است

 -. خود مخالف تفكر جدايي دين از سياست بـوده اسـت        

  نظر شما در اين باره چيست؟

 در مورد اين كه قاطعانه و مبتني بر واقعيت ادعا كـرد        -
ن و  كه اكثريت مردم كردستان ايران خواهان چه نوع گفتما        

. اي هستند دور از حقيقت بوده و حرف درستي نيستانديشه
زيرا كسي در اين زمينه سرشماري و تفتيش عقيده نكرده تا 

خواهند و تابع چـه  دقيقاً مشخص شود اكثريت مردم چه مي 
انديشه اي هستند؛ پس چنين ديدگاه و ادعايي به باور مـن            

ــت  ــت اس ــط و نادرس ــسمت   . غل ــت ق ــن اس ــه ممك گرچ
ليسم آن طرفـداران زيـادي داشـته باشـد امـا قطعـاً            ناسيونا

چـون  . ناسيوناليسم با مدل سكوالريسم را شامل نمي شـود        
بايستي در طول اين همه سـال كـار و         اگر اين گونه بود مي    

كوشش احزاب ناسيوناليسم سكوالريستي تا به حـال توجـه         
 را به خود جلـب نمـوده و حقـوق      - مورد ادعا  -اين اكثريت   
  . نمودندآنان را گرفته و تأديه ميتضييع شده 
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مرحوم پيشوا قاضي محمد و هم مـسيرانش        
با روش و مدل دينداري و مسلماني وارد ميدان         
شدند و همه ديـديم كـه چقـدر زود جمهـوري            
كردستان با بهره گيري از حمايت مردم مسلمان 

بي ترديد . كُرد به بار نشست و به حكومت رسيد
اآلن هم حزب مدعي اگر بعد از مرحوم قاضي و 

و خواستار حمايت از حقـوق ملـت كُـرد همـان           
مسير بنيانگذاران جمهوري مهابـاد را مـدنظر و         

داد خيلي وقت بود كـه بـه        فرا راه خود قرار مي    
زيـرا هـم    . همان حقوق مشروع دست يافته بود     

اين روش امتحان و آزمايش : چنان كه گفته شد
  . خود را پس داده است
يـن از سياسـت هـم بايـد         در مورد جدايي د   

دين بدون سياست همچون انـسان بـي        : بگويم
ماننـد  : خانه و كاشانه اسـت بـه عبـارتي ديگـر          

  . انسان كرو الل است
   

در رابطه با زندگي سياسي كاك احمد         -4

امـا  ،  شـود مطالب زيادي نوشته شـده و مـي       

كه حوادث سالهاي آغازين    بسياري از كساني    

ـ  ا در دن جمهــوري اســالمي ر ســركار آمـ

اي متفق القولنـد    به گونه ،  كردستان نوشته اند  

كه كاك احمد بيش از اندازه به رهبران مركـز      

اطمينان داشته و نتيجه ايـن همـه اطمينـان           

هاي متفاوت و سپس تحركات     سبب برداشت 

جنابعالي هم  . هاي اشتباه بوده است   و تاكتيك 

اي كـه بـا     به صورت غير مستقيم در مصاحبه     

ايـد بـه ايـن       داشـته  "ازچشم انـد  "نشريه  

-اطمينان هاي فراوان كاك احمد اشاره كـرده      

ايد؛ ممكن است دالئل و منشاء پيدايش ايـن       

همه اطمينان و باور كـاك احمـد بـه نـسبت            

 را  57-59سران حكومت مركزي در سالهاي      

  از ديدگاه خود بيان فرمائيد؟

 در حقيقت علـل و منـشاء آن اطمينـان و         -
مـه هـاي اعـالم شـده از      باورها به شـعار و برنا     

آنهـا  ،  گردد باز مي  1357سوي رهبران شيعه مذهب قيام سال       
شدند و بـر  مي با نام اسالم با كاك احمد و يارانش وارد گفتگو         

بارها تأكيد كرده ، دادندهاي اسالم به ما وعده مياساس برنامه
قانون حكومت ما بر اساس تعاليم و آمـوزه  : داشتندو اعالم مي  
كاك احمد و ديگر رهبران اهل  ...، اسالم خواهد بودهاي دين 

سنت ايران هم بر اساس آن چه كه از اسالم آموخته بودنـد و              
دانستند كه در اسالم تفاوتي ميان ملـت        مي،  بدان پايبند بودند  

دليل هم تأسيس . ها وجود نداشته و نخواهد داشتها و قوميت
 دليل و مدرك    هاي اسالمي در اوايل اسالم بود كه با       حكومت
پـس طبيعـي اسـت      .  اول آن را توضـيح دادم      سـؤال  در پاسخ 

حكومتي كه حقوق تمام قوميت ها و ملت ها را بدون تبعيض            
و تفاوت مد نظر داشته باشد نه تنها نگران كننده نيست بلكـه             

  . خوشحال كننده بوده و جا دارد كه از آن حمايت شود
  اگر گفته شود چرا باور كرديد؟ 

بدان دليل كه در آيين اسالم كـذب و دروغ          : فتخواهيم گ 
وجود ندارد و اجازه دروغ گفتن و دروغ پردازي و فريب مـردم             

آن هـم دروغ گفـتن و فريـب دادن هـم            ،  به كسي داده نشده   
  !!كيش و هم سنگر خويش

ما از ديدگاه خود به نسبت دين و تصوراتي كه از تعـاليم و              
تيم و بـر اسـاس آن   نگريـس مفاهيم ديني داشتيم به آنهـا مـي       

تعاليم و دستورات ديني بود كه هيچگاه تصور نمي كرديم كـه     
اين گونه عهد و پيمان ناديده گرفته شود و ايـن گونـه پيمـان           
شكني صورت بگيرد به گونه اي كـه خيلـي راحـت از سـوي               

  . رهبران قيام اسالمي عهد شكني و دروغ صورت بگيرد
   

 5وخته شدن جنگ   بسياري از احزاب كُرد علت برافر      -5

ــد و شــما هــم روزه ســنندج را اشــتباهات شــما مــي دانن

آيـا بـا   . دانيد نماينده مركز را عامل آن جنگ مي     "صفدري"

 سال از آن ماجرا شما به عنوان يـك  30سپري شدن حدود   

 هرچند اندك هـم     –طرف از آن درگيري تصور نمي كنيد كه         

  ايد؟  مسبب ايجاد آن جنگ بوده-بوده باشد

 كه  1358 روزه سنندج در روزهاي نخست سال        5گ   جن -
كمتر از يك ماه و نيم از عمر انقالب و ايجاد حكومت تازه كار    

در ابتداي اين حادثه تلخ و ناگوار       . ايران گذشته بود اتفاق افتاد    
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اي از يـاران  كاك احمد مفتي زاده بـه اتفـاق عـده    
، نزديك و افراد سرشناس حركت در سنندج نبودند       

اي گفتگــو و مــذاكره بــا ماموســتا شــيخ بلكــه بــر
عزالدين حسيني و ديگر رهبران گروههاي سياسي 
كُرد و چند شخصيت مطرح مستقل در شهر سـقز          
در منزل امام جمعه وقت سقز مرحوم ماموستا مال         

كه من هم در ، عبداهللا محمدي اجتماع كرده بودند 
رفت بعدها چنان تصور مي. آن جلسه حضور داشتم

ن جلـسه در آن موقعيـت حـساس و    كه تـشكيل آ  
؟ بــا انگيــزه جهــت دار و !خــارج از شــهر ســنندج

جهت برافروختن آتـش آن جنـگ بـوده     ،  مشخص
از آن جا كه در غيـاب كاكـه احمـد و عـدم              ! باشد

حضور ايشان در سنندج برافروختن آتش جنگ در        
  . سنندج آسان تر بود

آن جنگ نه تنها براي مـا هـيچ گونـه سـود و           
بلكه برعكس بسيار هم به     ،  بر نداشت فايده اي در    

در نتيجـه عاقالنـه و      ،  ضررو زيـان مـا تمـام شـد        
خردمندانه نخواهد بود چنان تصور شود كه مـا در          

  . ايمآن دست داشته
   

ك يـه " مكتب قرآن در ماجراي روستاي       -6

اي موضـع خـود را بـه نـسبت      به گونـه  "وهشه

ــشونت را   ــراط و خ گروههــاي اســالمي كــه اف

اند روشن نمود؛ آيا اين حركـت مكتـب   برگرفته  

قرآن براي رفع آن شبه نبود كـه گويـا شـما بـا          

  القاعده و انصاراألسالم در ارتباط هستيد؟

 بـه  1375 همچنان كه اطالع داريد از سـال        -
. بعد حركت مكتب قرآن به دوشـاخه تقـسيم شـد          

 و ديگري موسـوم     "مكتب قرآن "شاخه اي به نام     
كـه بنـده بـا مكتـب      "مكتب قرآن كردسـتان   "به  

ــت دارم   ــار و فعالي ــتان ك ــرآن كردس ــاجراي . ق م
 از سوي شاخه ديگر مكتب "وهك شه يه"روستاي  

اين اقـدام بـدان   . بوده و هيچ ارتباطي با ما نداشت 
خاطر صورت گرفته بود كه امام جمعه و جماعـت           

هـاي  وقت روستا به نام مالمحمد علوي در يكـي از خطبـه      
ض شده و ايشان را با عنوان كافر        جمعه به كاك احمد متعر    
علت رويـداد آن روسـتا بـه        ) ؟!! (و مشرك قلمداد كرده بود    

اين خاطر بود و هيچ ارتبـاطي بـا القاعـده و انـصاراألسالم              
نه ماموستاي روستا آن موقع ارتباطي با گروههـاي       . نداشت

هـاي مكتـب   انصار و القاعده داشت و نه هيچ كدام از شاخه 
نمود شود كه آن اقـدامات در جهـت خـتم          تا چنان وا  ،  قرآن

  . ارتباط با آنان و رفع شبه در اين زمينه بوده باشد
   

 مخالفان شما و بعضي از محافل روشـنفكري بـر           -7

اين باورند كه شما هرگاه ضعيف و ناتوان هستيد در مورد        

آشتي و عدم جبر و اكراه در پذيرش آيين اسالم صحبت           

لح و آشـتي را برافراشـته       كنيد و به طور كلي پرچم ص      مي

مخالفان و دشمنان خـود     ،  اما در موقعيت قدرت   ،  كنيدمي

مـاجراي شـالق زدن     . بريدرا سركوب نموده و ازبين مي     

پيشمرگان كومله و آنان را در آب سرد انـداختن بنـا بـه              

دستور كاك احمد در آن موقع و علم كردن شعار بـرادري   

دهيد به   سر مي  و زندگي مسالمت آميزي كه امروزه آن را       

  . شودعنوان فاكتوري خيلي وقتها از آن بحث مي

بـا دسـتور كـاك      ،  آيا شما پيام امروز مكتب قـرآن را       

احمد در خصوص برخورد با پيشمرگان كومله را متعارض        

  بينيد؟ چرا؟ و متباين نمي

از يك طرف مـا     : خواهم بگويم ابتدا مي !  برادر محترم  -
ايم كه تالش كرده باشيم بودههيچ وقت آن اندازه قدرتمند ن 

چون چنين قدرتي يا از قواي      ،  بين ببريم  مخالفان خود را از   
حكومتي و يا به حكم نبردهاي مسلحانه ممكن است كه ما         

ايـم؛ نـه در     هيچگاه هيچكدام از ايـن دو گزينـه را نداشـته          
ي مـسلحانه را  قدرت حكومت سهمي داشته ايم و نه مبارزه 

ب آن مخالفان خود را از صحنه خارج و      ايم تا به سب   برگرفته
هيچگاه آن اندازه ضـعيف    از طرف ديگر هم   . يا ازبين ببريم  
ايم كه به دليل ضعف و نـاتواني از بـرادري و          و ناتوان نبوده  

هاي سياسي احزاب و گروه، زندگي مسالمت آميز با اشخاص
ترديـد  اگر اين گونه بود بي    . و صاحبان قدرت صحبت كنيم    

هـاي سياسـي و معـارض       مام احـزاب و گـروه     حكومت از ت  
بايـستي در   قدرتمندتر است در آن صورت ايـن مـسأله مـي          
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در حـالي كـه     . افتادارتباط با حكومت اتفاق مي    
مكتب قرآن كردستان در مقابل با تبعيض و بي         

، ملت كرد ،  عدالتي هاي حكومت نسبت به خود     
اهــل ســنت و ديگــر مظلومــان هرگــز ســاكت 

بـه ايـن دليـل در       . فته است ننشسته و آرام نگر   
همين ايام نزديك دو تن از علماي ديني ساكن         
شهرسـتان جــوانرود كــه هـردو عــضو شــوراي   
رهبري مكتب قرآن كردستان بودند به نامهـاي        

اهللا حـسيني و ماموسـتا حـسين        ماموستا سـيف  
 30حسيني دستگير و روانه زندان شدند اولي به  

 مـاه   10 سال تبعيد و دومـي بـه         6ماه زندان و    
زندان و چهار سال تبعيد محكوم گـشته انـد؛ و           
يا در همين ايام نزديكتر يكي ديگـر از اعـضاي    
شوراي رهبري به نام كاكه هاشم حسين پناهي     

 ســال كــار رســمي در دادگــستري  12پــس از 
؟ و خيلـي    !شهرستان كامياران از كار اخراج شد     

بـر ايـن اسـاس طـرح       . موارد ديگر از اين قبيل    
ي در ارتباط با مواضع مكتب چـه        چنين ادعاهاي 

در گذشته و چـه در حـال روا نبـوده و اتهـامي              
  . است واهي و دور از عدل و انصاف و واقعيت

ــرد     ــالق زدن و در آب س ــا ش ــه ب در رابط
انداختن پيشمرگان كومله من شخصاً اولين بـار        

اصـالٌ چنـين   . شـنوم است چنين حرفـي را مـي      
فاقي كـه   تنها ات ،  قضايايي وجود خارجي نداشته   

رخ داده بود يـك بـار در حيـاط مـسجد جـامع              
سنندج در ميان ازدحام جمعيت و جـر و بحـث            

يـك نفـر داخـل حـوض       ،  بر اثر هل زدن   ،  افراد
بنده يك بار ديگر  . اين كل ماجرا بود   ،  افتاده بود 

به خدا قسم شـمايي كـه آن        : كنمهم تأكيد مي  
موقع ممكن است اصالٌمتولد نشده باشيد چقـدر   

ماجرا با خبر بوده ايد من و كاكـه احمـد           از اين   
ايم امـا  آن اندازه خبر داشته و در آن دخيل بوده        

  ؟ !مثل خون سياوش اين ماجرا تمام شدن ندارد
   

 رابطه دين و مليت يكي از مباحث قـديمي اسـت در             -8

ملت كرد به نسبت     كشورهاي اسالمي؛ دينداري و اعتقادات    

 توانست به گونـه اي      دين اسالم مكانيزمي است كه خواهد     

  . يكپارچگي ملت را حفظ كند

 به نظر شما دين در جامعه كردي چنان قابليتي دارد كـه      

  اتحاد ملي مذهبي در آن به وجود بيايد؟

 هـم   سـؤال   به اين  2و1ت  سؤاال كنم در پاسخ   تصور مي  -
  . پاسخ داده شد

   

چنان كه از زندگي نامه و آثار كاك احمد پيداست           آن -9

الهاي زيادي تحت تأثير افكار ملي گرايانـه بـوده          ايشان س 

اگر اشتباه نكنم جنابعالي هم در چند جايي گفته ايد تـا            ،  اند

قبل از آشنايي با كاك احمد از اعضاي حزب دمكرات بـوده             

در اين صورت افكار ملي گرايانه بـراي شـما افكـاري            ،  ايد

 آشنا و مبارزه ملي در مقاطعي قسمتي از زندگي شـما را بـه      

امـا مـع الوصـف در سـالهاي پـس از      ،  خود اختصاص داده  

بينيم كه مكتب قـرآن عمـالَ نمـي         پيروزي انقالب ايران مي   

ي نيروهاي ملي قرار گيرد و حتـي در بعـضي           تواند در جبهه  

 اينجاست كه   سؤال ي مقابل آنان قرار گرفته؛    موارد در جبهه  

آيا در اساس نگاه شما بـه مـسائل قـومي بـا نگـاه ديگـر                 

 متفاوت است يا ايـن  – مانند حزب دمكرات –روهاي ملي   ني

در هرم قدرت است به      ي نقش باال  كه مناقشه همان مسأله   

  عبارتي باال دستي در به دست گرفتن قدرت؟

آن چه در مورد رابطه كاك احمد و بنـده بـا حـزب             !  بلي -
دمكرات كردستان عنوان شده حقيقـت دارد ايـشان تـا زمـان             

كرد را دوست داشـته و خواسـتار تحقـق          وفاتش همواره ملت    
اي  آن هم در قواره و اندازه  -حقوق مسلم اين ملت بوده است       

يعني برابري و يكساني . كه دين اسالم آن را تعيين كرده است
كامل با تمام قوميتها و مليتهاي ديگر جهان چه در داخل و چه 

 در اشعار و نوشـته هـايش حتـي در اواخـر             -در خارج از ايران   
كمتـر كـسي از   . ياتش اين واقعيات به خـوبي نمايـان اسـت     ح

پكـي  چـه  «اعضاي حزب دمكرات سروده اي همچـون اشـعار      
را سـروده   » كوردسـتاني جـوانم    «و» الفاوي داخ « ،»لواتصه

  . است
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ام و بـر    من هم به مليت بسيار عالقه مند بوده       
اساس دستورات و تعاليم دين مبين اسالم خواستار 

كرد بوده و هستم و اميدوارم با       تحقق حقوق ملت    
ام همواره بر ايـن  استعانت از خداي سبحان تا زنده    

توانيـد بحثـي را   براي نمونه مـي  . مسير باقي بمانم  
ام و ضـبط    ارائه داده » مليت اسالم و  «كه در مورد  

كـرد مـسلمان   : امدر آن جا گفته. شده گوش دهيد  
 نمي تواند دين خود را حفظ كند و خود را مسلمان          
پندارد بدون اين كه براي ملتش در تالش باشد و           

از ديدگاه اسالم ملـت كـرد حـق دارد       : باز گفته ام  
هاي دنيا مستقل و آزاد زنـدگي       همچون تمام ملت  

  . كند
چه سـالهاي  ، ما چه در جريان پيروزي انقالب     

ــه هــيچ    پــس از آن و ــا علي ــه تنه ــون هــم ن اكن
حزب و جماعتي كه صادقانه در جهـت        ،  شخصيت

حقاق حقوق مشروع و مـسلم ملـت كـرد تـالش            ا
نموده باشد اقدامي نكرده ايم بلكـه همچنـان كـه           
اشاره كردم خود نيز با تمـام وجـود در ايـن مـسير       

در حالي كه افراد و احزاب ديگر       . تالش نموده ايم  
عليه ما و در مقابل ما ايستاده و بسياري از اعضا و        

ل شهادت هوادارانمان را شهيد كردند به عنوان مثا     
 و يا شـهادت     "شبلي"سه برادر از اعضاي خانواده      

هـا نمونـه     و ده  "نمكي"سه برادر ديگر از خانواده      
ديگر؛ با اين وصف ما تا به حال به احـدي تعـدي             

  . نكرده و كسي را نكشته ايم
آن چه در اين جا الزم اسـت مـورد بررسـي و             
دقت قرار بگيـرد ديـدگاه و آراء و نظراتـي بـود در        

ط بــا چگــونگي مبــارزه و مطالبــات حقــوقي ارتبــا
ي ما با روش ديگر احزاب خويش كه عقايد و شيوه

حال پس از سـپري شـدن       . و گروهها متفاوت بود   
 سال اكثر آن احزاب و گروهها به درست بودن          30

، روش مبارزه ما در مطالبـه حقـوق پـي بـرده انـد          
همان روشي كه ما بارها آن را بيان نموده و بر آن          

مبارزه و مطالبه حقـوق بـه روش   :  داشته ايم تأكيد

، قـانون  ي  به وسـيله  ،  با قلم ،  مبارزه با گفتمان  ،  دنياي امروز 
روشنگري و جهت بخـشيدن بـه       ،  روشنگري در ميان مردم   

هاي مشروع آن هم در بطـن       طرفداران حقوق بشر و آزادي    
اين موضوع هم نيـاز بـه بررسـي و      . جامعه و در ميان مردم    

شتري دارد كــه ايــن مجــال مقتــضاي آن كالبدشــكافي بيــ
  . نيست

   

 به نظر شما آيا در ابتداي انقالب دين و نيروهاي           -10

ديني كردستان به عنوان ابزاري جهت تضعيف جريانهاي        

البته از طريـق تقـسيم كـردن        ،  ملي به كار گرفته نشدند    

جامعه و نفاق هايي كه در آن روزها در كردسـتان ايجـاد             

  شد؟

 قبل اشاره  سؤال همچنان كه در پاسخ   ،  س اتفاقاَ برعك  -
كردم نيروهاي غير اسالمي بودند كه عامل تقسيم و تفرقـه     
ميان مردم شدند و سبب آن ضرر و زيان سنگين به جامعـه      

به فرض اين كـه   ! خوب،  مظلوم و ستمديده كردستان شدند    
حـاال چـرا همـان      ،  حرف آنها در آن وقت درست بوده باشد       

كردنـد   موقع ما را مقـصر قلمـداد مـي   افراد و احزابي كه آن 
مگر ، امروز خود به چندين گروه و دسته ديگر منشعب شدند  

اكنون ملت كرد به حقوق خود رسيده است كه آنان منشعب   
  !شوند؟

به طور قطع و مسلم اكنون نياز بـه اتحـاد و انـسجام و               
    زنــدگي مــسالمت آميــز خيلــي بيــشتر از گذشــته احــساس 

اكنـون هـم مـا مقـصريم كـه آنـان            : ندشود؛ نكند بگوي  مي
  !شوندمنشعب و متفرق مي

ماهي را هر وقت از آب      "به هرحال هر چه بوده گذشته       
  ".بگيرند تازه است

   

 خود مختاري اسالمي براي اولين بـار پيـشنهاد          -11

 به اطالع " عالمه نوري"دولت بني صدر بود كه از طريق      

گ مهابـاد بـه     رسد و ايشان هم در ميتين     دكتر قاسلمو مي  

آيا اين پاسخ   . دهدخود مختاري اسالمي جواب مثبت مي     

مثبت دكتر قاسملو حاوي پيام زندگي مسالمت آميـز و در       

هم بودن را با شما و ديگر نيروهاي اسـالمي در بـر              كنار
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نداشت؟ شما در جهت همبـستگي باورهـاي        

ملي بـا اعتقـادات اسـالمي مـردم تـالش و            

  اقدامي انجام داديد؟

آن چـه اعتقـاد و      : خواهم بگـويم  دا مي  ابت -
برابري و مساوات ملت ، خواست و آرزوي ما بود   

. بود؛ برابري ملت كرد با ملتهـاي ديگـر ايـران           
زيرا همان طور كه در پاسخ به پرسشهاي قبلي         
عنوان شد بر اساس تعاليم واقعـي ديـن اسـالم     
تمامي ملتها و انسانها در تمامي حقوق يكسانند        

  . اين واقعيت هم عنوان شددليل و برهان 
از طرف رهبران قيام ملت ايران و مسئوالن        
حكومت تازه به قدرت رسيده ايران هـم چنـين          
وعده اي به ما داده شد و مـا تـا زمـان تـدوين             
قانون اساسي همچنان به اين و عده ها اميدوار         
بوديم اما زماني كه قانون اساسي تدوين شـد و          

هـاي داده  دهيكساني و مساوات اسـالمي و وعـ   
آن وقت ! شده ناديده گرفته و زير پا گذاشته شد     

ما ته قضيه را خوانديم و از آثار و پيامـد مثبـت             
ت و ملت كرد و ديگر ملتها سّنانقالب براي اهل

  . نااميد شديم
كه پس از هجـرت كاكـه       : اين را هم بگويم   

احمد و يارانش از سنندج به كرمانشاه از سـوي          
هاد شـد كـه بيائيـد تـا      حكومت به ايشان پيـشن    

خودمختـاري كردســتان را بـه شــما مــسلمانان   
واگذار كنيم اما كاكه احمد دريافت كه اين وعده 
هم دامي است براي درگير ساختن و مقابل هم         
قراردادن مسلمانان با احزاب و گروههـاي غيـر         

شما احـزاب و گروههـاي   : اسالمي؛ لذا فرمودند  
حرفـي  ديگر كردستان را راضي كنيد مـن هـم          

  . ندارم
در حقيقت اگر آن موقع ما خودمختاري كـه         

 اگـر اسـتقالل كامـل را بـراي كردسـتان          ،  هيچ
 گروههاي سياسي غير – متأسفانه –گرفتيم مي

ديني آن وقت نه تنهـا از مـا تقـدير و تـشكري      

شـدند و  نداشتند بلكه بدون ترديد با ما وارد جنگ و كارزار مي       
جو ! چكار كنم و چه بگويم    . يردگذاشتند آن استقالل پا بگ    نمي

  . و فضاي آن وقت اينجوري بود
  

 بدون ترديد كاك احمد به عنـوان يـك شخـصيت            -12

ديني مشهور و مطرح در جهان اسالم بـا قـدرتهاي دينـي             

كشورهاي منطقه داراي ارتباطات وسيع و چند جانبه بـوده؛          

آيد كه كاك احمد و مكتب      پيش مي  سؤال خيلي وقت ها اين   

توانستند از اين نفوذ باالي خود در جهت حمايـت           مي قرآن

، اما هيچگاه چنين كاري نكردند    ،  از مسأله كرد استفاده كنند    

جنابعالي آيا نظري غير از اين داريـد؟ حـداقل بـراين بـاور         

نيستيد كه هم كاك احمـد بـه عنـوان شخـصيتي مطـرح و        

شناخته شده و هم مكتـب بـه عنـوان يـك جريـان دينـي                

   ؟اند كردهكم كاري صاحب نفوذ 

 هـم   سؤال  قبل به طور صددرصد پاسخ اين      سؤال  پاسخ -
  . هست
  

خـواهم   جهت اطالع خود و بعضي از خوانندگان مي      -13

بـا  » بابا مـردوخ روحـاني     «از زبان جنابعالي موضوع ارتباط    

ام امتيـاز  چون در نوشـتارها خوانـده  ، مكتب قرآن را بشنوم 

ش و پرورش وقت صـادر  مكتب قرآن كه از سوي اداره آموز 

  شده به نام بابا مردوخ روحاني بوده است؟

بابـا مـردوخ    «:  ابتدا الزم است به اين نكته اشاره كنم كـه          -

دو شخـصيت جـدا     » اهللا مـردوخ كردسـتاني    آيـت  «بـا » روحاني

كسي كه حدود يكصد جلد كتاب را تأليف نموده كـه دو            . هستند

ايـن  ،  باشـد  مـي  "فرهنگ مردوخ " و   "تاريخ كردستان "مورد آن   

بابـا مـردوخ   . شخصيت آيت اهللا مـردوخ كردسـتاني بـوده اسـت         

. پرهيزكـار و دانـا بـود   ، اهل عقيـده ، روحاني هم شخصيتي ديني 

، باشـد  مـي  "مـشاهير كـرد   " كتاب تاريخي بسيار با ارزش       لفؤم

زاده بود يعنـي بابـا مـردوخ     همسر ايشان خواهر كاكه احمد مفتي     

   -ي آنان را ببخشايدند مهربان همه خداو–داماد كاكه احمد بود 

مدرسـه قـرآن در زمـان      اگر به فرض وجـود امتيـاز بـراي      -

به نام ايشان قائل باشـيم   حكومت شاهنشاهي و صدور اين امتياز  

تنها بـدان سـبب بـوده كـه بـراي تأسـيس مدرسـه مـدرك                 ،  -

تحصيلي مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش الزم بوده كه كاكه           

كي نداشته اما بابا مردوخ داراي مدرك بوده و به          احمد چنين مدر  
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به نـام بابـا     ،  اين دليل ممكن است اگر امتيازي بوده      

مردوخ روحاني بوده باشـد كـه مـن شخـصاٌ از ايـن           

  . موضوع اطالعي ندارم
  

 را در كردســتان "چــپ" شــما آينــده -14

 در  "چـپ "بينيد؟ از ديدگاه شما آيـا       چگونه مي 

  يرومند است؟كردستان داراي پايگاهي ن

 اين كه جريان موسوم به چپ در كردسـتان           -
وجود دارد قابل انكار نيست اما به باور من پايگـاه           

. شـود تـر مـي   آنان در كردستان روز به روز ضعيف      
 همچنان كـه در گفتگـو بـا دو هفتـه نامـه      –زيرا  

 ملـت كُـرد ملتـي       –ام   اشاره كـرده   »التروژهه«
د با بي خدايي و توانخداشناس و ديندار است و نمي

بي دينـي سـازش كنـد سـي سـال پـر و پاگنـده                
دشمنان و ممانعت از تبليغات حقيقي دين از يـك          
سو و طرفداري و حمايت ناپسند بعضي از دوستان         
از دگر سـوي نتوانـستند محبوبيـت ديـن را از دل           

  . اكثريت مردم كُرد خارج سازند
تنهـــا حـــزب و جريـــان و شخـــصيتهايي در 

ننــد نيرومنــد باشــند كــه بــدون تواكردســتان مــي
دستكاري و مداخله در بـاور و اعتقـادات دينـي و             

بـراي ديگـر    ،  ميراث فرهنگي و تاريخي ملت كُرد     
حقوق مسلم و مشروع تضييع شده و زيرپا گذاشته         

مـردم آگاهنـد فعاليـت و       . ي وي فعاليت كند   شده
 . تحركات همگي را زير نظر دارند

   

ينــده  ممكــن اســت برنامــه سياســي آ-15

مكتب قرآن را مقداري دقيـق عنـوان فرمائيـد؟          

شما خواهان ايجاد چگونه سيستم حكـومتي اي        

براي اداره كردستان آينده هستيد؟ آيا بـر ايـن           

باوريد كه با سـركار بـودن جمهـوري اسـالمي           

امكان ايجاد سيستم مورد نظر شما وجود خواهد      

  داشت؟

تر روش حكومت مـورد نظـر خـويش را           پيش -

 اكثريـت مـردم   -1: ودم اما هر حكومتي كـه     بيان نم 

 گردانندگان آن حكومت مجري و تـابع        -2آن را انتخاب كند     

هـا   آزادي بيان و تعاطي تمامي افكار و انديشه-3قانون باشند  

-چنين حكومتي شايان احترام و مايه  ،  در آن وجود داشته باشد    

  . ي خوشحالي است
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قسمتي از نيروهاي كرد به ناچار بدان پنـاه بـرده و آن را          

اي از مبارزه جهت حصول آزادي بـه كـار          به عنوان شيوه  

اصوالٌ شما به   ،  كنيداند شما آن را چگونه ارزيابي مي      بسته

  مبارزه مسلحانه اعتقاد داريد يا نه؟ اگر نه چرا؟

ز به باور من همچنان كه شما هم اشاره كرديد تنهـا ا            -
روي ناچاري روا خواهد بود كه دسـت بـه سـالح بـرد و در      

آن هم به شرط اين كه بـراي مـدت          . كوهستان پناه گرفت  
طوالني خود را براي آن آماده كرده و بتوان سر پـاي خـود              

بـراي شـناخت و    . ايستاد؛ نه از ترس مار به آتش پنـاه بـرد          
تا زمـاني   : كنمتشخيص ناچاري هم بسيار كوتاه عرض مي      

مكان دعوت و تبليغ و اعالم موجوديـت وجـود داشـته            كه ا 
باشد زمان پناه بردن به سالح و خشونت فرا نرسيده و مسير 

ي دعـوت و تبليـغ و       ناچاري و اجبار نيست هر چند عرصـه       
در . اعالم موجوديت بسيار تنگ و باريك و داراي مانع باشد     

به باور و شناخت من از آيـين اسـالم جهـت            : گويمآخر مي 
 به مردم هم استفاده از اعالم و دعوت و تبليـغ الزم           خدمت

است و هم استفاده از ابزار سالح و مجاهدت با جان و مال؛      
كدام در مجال و موقعيت خود  اما همچنان كه اشاره شد هر   

كنگر و ماست هر كـدام      ": چنانكه مثل كردي مشهور است    
  "به نوبه خود
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حزب اهللا ، شما چگونه جريانهايي مانند حماس    ،  هم دارند 

  كنيد؟را ارزيابي مي ...و يا القاعده و

: گـويم  قبل در اينجا هم مـي      سؤال  بر اساس توضيحات   -

آنهايي كه ناچار بودند سـالح مباركـشان بـاد و دستـشان درد        

  . نكند
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