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  ي اسالم ُكرددر آيينه
  پايگاه اطالع رساني مكتب قرآن كردستان

  
  

    مصر جمهوري رياست انتخابات در مرسي محمد دكتر پيروزي مناسبت به كردستان مردمي شرع حاكم پيام
  

  

 الرّحيم الرّحمن اهللا بسم
  !مرسي محمد دكتر ايآق جناب مصر، عربي جمهوري محترم رياست ارجمند و فاضل برادر
 بركاته و اهللا رحمة و عليكم السّالم
 و مسـرور  را عـدالت  جوينـدگان  و تشـنگان  و خواهـان  آزادي و جهـان  مسلمانان ي همه جنابعالي پيروزي كه دانيد مي قطعاً
 بيشـتر  فشـار  تحـت  خـواهي  حق و ديني ي عقيده خاطر به آنانيكه بخصوص دانند، مي خود به متعلّق را آن و ساخته، اميدوار
 اصلِ دو آن از صيانت براي ناپذير خستگي و مستمرّ جهاد و ، انسان حريت رب، توحيد كه هستند متوجه خوب زيرا باشند، مي

  .است اسالم يعني شما فكر محور و منهل مساوات، و عدالت نمودن همگاني و بسط جهت و اصيل
 خـود  حسـاب  بـه  را شـما  شكسـت  و موفّقيـت  دانسـته،  خـويش  عتقادا و خود ي نماينده را فكرتان و حضرتعالي عموماً پس
 را مبـارك  پيروزي اين آنان، از بسياري و خود طرف از اينجانب لذا ايران، سنّت اهل و زبان كرد مردم ما جمله از. گذارند مي
 عمـق  از ديـار  آن جاهدم مسلمانان بخصوص مصر، باستاني كشور متمدن و فهيم رشيد، مردم ي همه و بزرگوار برادر آن به
 برايتـان  را سـربلندي  و موفّقيـت  قسـط،  بـه  الناس قيام براي رسل مرسل و احد، واحد اهللا از و گفته، تهنيت و تبريك قلب

 الناس دخول« نتيجه در و »اهللا كلمة« اعتالي و اسالم محبوبيت و رونق ي مايه حضرتعالي حقيقي پيروزي كه. خواستارم
 ي نتيجـه  دقيقـاً  دينـي  مقـررات  بـه  عمـل  در اطرافيانتـان  و شما شكست ناكرده خداي و شد، خواهد »أفواجا اهللا دين في

  .داد خواهد معكوس
 و ايجابي ي نتيجه دو با ايم داشته فراوان مسلمانان سردمداري و ديني ادعاي با هاي قيام اسالم، جديد و قديم تاريخ طول در

  .كننده مأيوس و نادر بسيار رسان خير و ايجابي موارد و زياد، بسيار مخرب و لبيس موارد -متأسفانه- كه اشاره مورد سلبي
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 ي»اسـوه « بـا  شـما،  از بيشتر سن سال شش ي تجربه و ديني اندك بضاعت و دانش داشتن با ايمانيتان برادر اين اعتقاد به
 لـو  ودّوا« كـه  آنـان  بـا  داهنـه م عدم و »للعالمين رحمة« و ،»عظيم خلق« اوصاف در) ص(اهللا رسول دادن قرار خويش
 و.. .الكـافرين  علـي  اعـّزة  المـؤمنين  علـي  اّذلـة « كـه  آنـاني  عداد در همكاران و خود گرفتن قرار و، »فيدهنون تدهن

 پر و درخشان دوران بسان آن زمان چند هر. شد خواهد محقّق آن ايجابي ي نتيجه با حقيقي پيروزي »الئم لومة اليخافون
 بـراي  واضح بس است اي اسوه بزرگوار آن براستي كه باشد، اندك و كوتاه عبدالعزيز عمربن راشده ي هخليف پنجمين افتخار
  .اسالمي زمامداران ي همه
  آمين الّلهم. شماست همراه تاريخي و بزرگ ابتالي و آزمون اين در مسلمانان تمام موفقيت انتظار و خير دعاي خاتمه در

  

  اميني حسن: ايمانيتان برادر
  ايران/كردستان استان مركز/سنندج/كردستان شرع محاك

11/4/91 
  

  "حوادث تندباد" كتاب ي درباره كردستان مردمي شرع حاكم اميني، حسن كاك بيانيه

 الرّحيم الرّحمن اهللا بسم
 انتشـار  خصـوص  در اي بيانيـه  ايـران  كردسـتان  مدني و مطبوعاتي فرهنگي، فعاالن از جمعي كه يافتم اطالع پيش چندي

 من متأسفانه حاليكه در اند، داده جاي خودشان جمع در هم را اينجانب اسم كه اند كرده منتشر "حوادث باد تند" نام با تابيك
 تلفن بشماره خانمي نيز 24/3/91 بتاريخ زمينه اين در. كنم اطالعي بي اظهار كه بود طبيعي لذا بودند، نگذاشته جريان در را

 بيانيـه  نه من گفتم كرد، سؤال بيانيه آن امضاي مورد در و زنم، مي زنگ ايسنا از: گفت و زد زنگ تهران از 02122840140
 ارشـاد  وزارت از رسمي مجوز كتاب آن داشت اظهار خانم آن باشد، ديگري شخص شايد ام، خوانده را كتاب آن نه و ديده را
 مقدسـات  و مذهب به آنها در زيرا دارم ايراد دارند ارشاد وزارت رسمي مجوز كه هايي كتاب از بسياري به من گفتم دارد، هم

 يـا  اسـت  مجاز آن كه اينست بخاطر نه ام نكرده امضا را بيانيه آن گويم مي كه اين پس است، شده توهين سنّت اهل مذهبي
  .بگويم را واقعيت خواهم مي بلكه مجاز، غير
  :سـهرابي  رضـا  آقـاي  قول به يا "حقدنامه" و "نامه فحش" كتاب را، كتاب هم و كردم مطالعه را بيانيه هم بعد روز چند اما
  ."فحاشي باد تند"

 امضـاء  از يكي كه هستم راضي كامالً: دارم مي اعالم ام شده مطلع هم بيانيه محتواي از و نموده مشاهده را كتاب كه اكنون
 بـارزاني،  مصـطفي  مـال  مرحـوم  مـد، مح قاضـي  مرحوم همچون هايي شخصيت بنده باور به زيرا باشم، بيانيه اين كنندگان
 بـه  توهين شرافتمند، و اصيل كرد هر و باشند مي سنّت اهل و كرد ملت افتخار و رموز امثالهم و زاده مفتي احمد كاك مرحوم
 ملـت  ايـن  اكنون آنچه كرد، خواهد تلقي ُكرد ملّت حق به خواهانه آزادي مبارزات به جفا و خود به توهين را آنان از يك هر
 بـزنيم  كنـار  را تـوزي  كينه و جويي انتقام حس و انصافي بي اگر كه است بزرگواران آن مجاهدات و ها فداكاري ي نتيجه ددار
 ي سـفره  سـر  اينـان  اما مبارزان، ديگر زحمات براي نهادن ارج با بود، خواهد بيشتر بقيه از بارزاني مرحوم سهم كه بينيم مي
  .باشند قدردان و شاكر مهماناني كه است بايسته و شايسته و اند، نشسته آنان
 تخريـب  جـز - كـردي  فرهنـگ  و زبـان  بـه  خـدمتي  هيچ و كشند مي يدك را كرد نام تنها كه نيستند كساني مخاطب البته

  .باشند داشته نتوانند هم! شايد و ندارند خود ي كارنامه در -كرد ملت رموز و رهبران و ها شخصيت
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 از كـه  باشـد،  مـي  كُـرد  ملّـت  هـاي  شخصيت و رموز تخريب ي پروژه آغاز اين: بداننند بايد كرد آزاده و دلسوز و فهيم مردم
  .رسيد خواهد هم حال و گذشته ديگر هاي شخصيت به نوبت دور چندان نه ي آينده در و شروع بارزاني مرحوم
 همچـو  توانـد  مـي  شـما  هوشياري و بيداري كه برخوردارند سياسي و مادي فراوان امكانات از گسترده طرح اين اربابان زيرا

  .سازد نوميد و ورشكسته را سهامدارنش و كرده مواجه شكست با را آن هميشه
 نيـز  و سـنّت  اهـل  مـذهبي  و اسـالمي،  عقيـدتي  هـاي  كتـاب  بـه  چرا ما ارشاد وزارت: است مطرح نيز  پرسش اين اينجا در

 خـوان  هفـت  طي با مگر! فرمايد نمي عطا مجوز اند داشته اناير ملّت انقالب در را باال سهم غالباً كه كشور داخل روشنفكران
 هاي كتاب به اما.. .و اهللا رحمه و عليه اهللا سالم عنه، اهللا رضي حضرت،: مانند مؤدبانه و ديني هاي واژه حذف با آنهم رستم،
 سـطح  در و عـالي  كيفيـت  بـا  شود، مي داده انتشار و چاپ اجازه سادگي اين به.. .و سابق رژيم عوامل توهين و فحش از پر

  .بود خواهد شريك آن در باشد مطلبي به راضي كس هر: قرآن متعدد آيات به بنا كه گسترده
  

  اميني حسن
  كردستان مردمي شرع حاكم

4/4/91 
  

 شد بازداشت اميني حسن كاك كردستان، مردمي شرع حاكم  دفتر مسئولين از عباسي، عبداهللا كاك
كـاك عبـداهللا عباسـي از اعضـاي مكتـب قـرآن كردسـتان و يكـي از          6/5/91ه مورخ به گزارش اسالم كرد، روز جمع

كرمانشاه توسط نيروهاي  –مسئولين دفتر كاك حسن اميني، مفتي و حاكم شرع مردمي كردستان، در پليس راه سنندج 
علـت دسـتگيري و    ي كل اطالعات استان كردستان انتقـال يافـت. هنـوز از     امنيتي بازداشت شد و به ستاد خبري اداره

  .وضعيت ايشان در بازداشت، خبر موثقي در دست نيست
سـنّت وضـعيت ايـن     ي ايشان، و طبعاً مسـلمانان متعهـد اهـل    بديهي است كه حركت مكتب قرآن كردستان و خانواده

  .نمايند دعوتگر ديني را پيگيري مي
  .اخبار و گزارشات بيشتر متعاقباً به اطالع عموم خواهد رسيد

  
  (رض) عمر حضرت مسجد جمعه امام "گلنواز عبدالسالم ماموستا" دادگاهي ي جلسه دومين

  .است داشته ادامه ساعت 4 به نزديك بعدازظهر 14:50 ساعت تا صبح 11:10 ساعت از چهارشنبه روز 91/ 3/10 تاريخ در
 دفاعيـات  دادگـاه،  اين در بار رينآخ براي نيز عبدالسالم كاكه دادگاه، قاضي چابك آقاي توسط وارده اتهامات تفهيم از پس
  .كرد مكتوب را خود

  :وارده اتهامات
  .-است بوده محمد قاضي مرحوم بحث كردن مطرح منظورشان – دمكرات حزب نفع به تبليغ -1
  .سني و شيعه ميان اختالف ايجاد به اقدام روحاني، يك عنوان به -2
  …و گروه اين به افراد جذب براي تالش نيز و زاده مفتي احمد قايآ از پيروي و قرآن مكتب !قانوني غير گروه در عضويت -3

 از كتبـي  بطـور  سـاعت  2 حدود در) سردشت -عليه اهللا سالم - عمر حضرت مسجد جماعت و جمعه امام( عبدالسالم كاكه
 تـاريخي  ئلمسا بحث و محمد قاضي مرحوم شخصيت ي درباره توضيحات با را دوم و اول اتهام دو و. نمودند دفاع خودشان
 جـدال  و انگيـز  تفرقـه  مباحـث  گونه هر از پرهيز با ،)عليه اهللا ةرحم( شافعي حضرت مذهب ويژه به سنّت اهل و ُكرد ملت

  .گفت پاسخ مذهبي،
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 گرايـي،  گـروه  و حزب از بدور و ديني حركت يك عنوان به قرآن مكتب فعاليت و كار تشريح ضمن سوم، بند ي درباره اما و
 هدايت جهت در تالش از كه است كرده واعالم دانسته خود سعادت راموجب قرآن مكتب در زاده حمدمفتيا كاكه از پيروي

  .كرد نخواهد دريغ مسير اين در افراد راهنمايي و
  .كردند اعالم اطالعات و انتظامي و نظامي نيروهاي را پرونده شاكيان

  قرآن مكتب وبسايت :منبع .باشد تبريز روحانيت ژهوي دادگاه در بعدي دادگاهي شايد: كه اند كرده ذكر آخر در و
 

  !شد احضار همدان روحانيت ويژه دادگاه و كردستان اطالعات اداره به اميني حسن كاك
 كردسـتان  قـرآن  مكتب شوراي رئيس و مردمي شرع حاكم اميني، حسن كاك 9/3/91 مورخه شنبه سه كرد، اسالم گزارش به 

 فتـوا،  صـدور  اسالم، مبين دين دعوت و تبليغ زمينه در گوناگون مسايل پيرامون و فراخوانده كردستان اطالعات كل ياداره به

  .گرفت قرار گفتگو و تحقيق مورد حاكميت، از هايي بخش از انتقاد و سياسي، و اجتماعي مسايل مورد در اظهارنظر
  :بود ذيل قرار به حسن كاك با مطروحه مسايل اهم

  ).كلمه و نور( سنّت اهل اي ماهواره هاي شبكه و آمريكا صداي فردا، راديو وله، دويچه جمله از رجيخا هاي رسانه با مصاحبه -1
 و كُـرد  ملّـت  نسـبت  بـه  مـذهبي  و ملّـي  هـاي  سـتم  وجود بر دال -زاده مفتي احمد كاك مرحوم از تأسي با- اظهارنظر -2

  .راناي ملّت ي همه نسبت به گوناگون هاي ستم همچنين و ايران سنّت اهل
 بابـت  هزينـه  دريافـت  همچنـين  و تحصـيلي  مختلـف  مقاطع در آموزش بابت هزينه دريافت خاطر به حاكميت از انتقاد -3

 در مـورد،  دو هـر  در مـردم  از سـنگين  وجـوه  دريافت و مرتبط اشخاص و ها دستگاه كار بر نظارت عدم و درمان و بهداشت
  .حكومت بر ي وظيفه و است رايگان اسالم در اينها حاليكه

 منـابع  به استناد با و علما نظر اساس بر رمضان مبارك ماه اعالم و قربان و فطر عيد مراسم از جلوگيري نسبت به انتقاد -4
  .مطالع و افق اتّحاد ي دايره در هالل روئيت رغم به سنّت، اهل مستدالت و
 از اسـتفاده  عـدم  همچنـين  و جمهـوري،  رياست و مجلس انتخاباتي نامزدهاي ي گسترده هاي صالحيت رد به اعتراض -5

  .اي منطقه و كشوري باالي رده هاي پست و مناصب در سنّت اهل و ّكرد مستقل شايسته و خدوم نيروهاي
 و جمعـه  ائمـه  نصـب  و عـزل  نيـز  و سـنّت،  اهـل  ويژه آموزشي و عملي عقيدتي، امور در قانوني غير دخالت به اعتراض -6

  .اساسي قانون 12 اصل خالف رب آنان مناطق در خطبا و جماعات
7-...  
 مردمـي  شـرع  حـاكم  و انجاميـد  طـول  به ها ساعت امنيتي مسئولين با حسن كاك نشست در ديگر، موارد نيز و مباحث اين

 در داده، قـرار  بررسـي  مـورد  را خود انتقادهاي و ادعاها همواره خويش هاي مصاحبه و گفتار نوشتار، در همچنانكه كردستان
  .پرداخت خويش اظهارات به نسبت داليل تشريح و ارائه به مستدلّ و دقّت با زني جلسه اين

 پيرو نيز همدان روحانيت ويژه دادگاه سوي از 11/3/91 مورخه شنبه پنج روز: جلسه اين از پس روز دو تنها است ذكر شايان
 مردمـي  شرع حاكم اميني حسن كاك و ارسال ذيل مضمون با اي احضاريه 16/12/90 مورخه اتهامات تفهيم و قبلي احضار

  :شد احضار نيز دادگاه آن به كردستان
  

  همدان روحانيت ويژه دادسراي: حضور محل صبح، 9 ساعت ،30/3/91 حضور تاريخ
 روحانيـت  ويـژه  دادگـاه  بـه  16/12/90 مورخه صورتجلسه شرح به را خود ادعايي مستندات و اثباتي مدارك -: حضور علت
  .نماييد ارائه مرجع اين به الذكر فوق مورخه تا همدان
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 كـه  را ذيل اتهامات و احضار را اميني حسن كاك نيز 16/12/90 مورخه در همدان روحانيت ويژه دادگاه : اطالع مزيد جهت
  :رساند وي اطالع به بود شده عنوان ايشان خواست كيفر در
  .قومي هاي اقليت و سنّت اهل حقوق نسبت به حكومت كاري كم و تضييع -
  .ديگر مناطق برخي و) تهران( ايران پايتخت در سنّت اهل مسجد ساخت از جلوگيري دليل به حكومت از ايراد -
  .سنّت اهل ديني هاي حوزه و مدارس ساماندهي طرح با مخالفت -
  .سنّت اهل بزرگان به نسبت جمعي هاي رسانه و مطبوعات كتب، سيما، و صدا در شده مطرح هاي اهانت به اعتراض -
  .مذهبي و ديني آراء و عقيده خاطر به سنّت اهل دعوتگران و علما كردن زنداني -

 خـود  مستندات تا كرده درخواست حسن كاك از و آورده شمار به نظام عليه تبليغ و كذب را مطالب اين كردن عنوان دادگاه
 .نمايد ارائه خويش اظهارات صحت به ارتباط در را
  

  اميني حسن كاك دادگاه جلسه لغو با رابطه در كردستان قرآن مكتب اطالعيه

 الرّحيم الرّحمن اهللا بسم
  !ايران سنّت اهل و كردستان سرافراز و آزاده مسلمان، ملّت

 بركاته و اهللا رحمة و عليكم السالم
 ي هعـد  ،30/3/91 بـراي  همدان روحانيت ويژه دادگاه به اميني حسن كاك كردستان، مردمي شرع حاكم مجدد احضار پيرو

 حـق  بـه  مواضـع  از حمايت ابراز ضمن اي رسانه طريق از و حضوري تلفني، صورت به عزيز، و بزرگوار مردم شما از كثيري
 شـنبه  پـنج  روز اينكـه  بـه  نظر اما. بوديد داشته اعالم همدان دادگاه به وي همراهي و مشايعت جهت را خود آمادگي ايشان،
 لغـو  را الـذكر  فـوق  ي شـده  تعيـين  ي جلسه حسن كاك با تلفني تماس طي انهمد روحانيت ي ويژه دادگاه 18/3/91 مورخ
  .است شده منتفي مسافرت اين نموده،
 فهـيم،  مـردم  شـما  پشـتيباني  و همراهـي  اعـالم  از وسـيله  بدين »الخالق يشكر لم المخلوق يشكر لم من« حكم به اينك

 ي همه براي و نموده قدرداني و تشكر صميمانه اند كرده انيرس اطالع كه ها رسانه ديگر و ها سايت نيز و دلسوز، و قدرشناس
  .نماييم مي مسئلت را سربلندي و خير پاداش و جزيل اجر متعال خداوند از عزيزان اين

  

 كردستان قرآن مكتب رهبري شوراي
  

  رمضان مبارك ماه آغاز مناسبت به كردستان مردمي شرع حاكم اميني، حسن كاك پيام

 الرّحيم الرّحمن اهللا بسم
 أصحابه و آله علي و بعده، نبيّ ال من علي السّالم و الصّالة و وحده، هللا الحمد

 بركاته و اهللا رحمة و عليكم السّالم! مسلمان خواهران و برادران
  �فَانتَهُوا عَنْهُ نَهَاكُمْ وَمَا فَخُذُوهُ سُولُ الرَّ آتَاكُمُ وَمَا: «فرمايد مي كريم قرآن در تعالي اهللا

 ايـن  و ،)بكشـيد  دست آن از داشت حذر بر آن از را شما آنچه و بگيريد را آن داد شما به و آورد شما براي آور پيام اين چهآن(
  :فرمايد مي رمضان مبارك ماه شروع ي درباره اإلتّباع واجب و بزرگوار رسول
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  البخاري واهر »ثالثين شعبان عدّة فأكملوا عليكم غبّي فإن لرؤيته، أفطروا و لرؤيته صوموا«

 نشـد  رؤيـت  و بود پوشيده شما بر ماه اگر پس بخوريد، را روزه شوال هالل رؤيت با و بگيريد، روزه رمضان ماه هالل رؤيت با( 

 بـا  -سّلم و عليه اهللا صلّي – اهللا رسول فرموده، اين در ،)-كنيد آغاز را رمضان ماه روزه آنگاه– كنيد تمام را شعبان ماه روز سي

 اعـالم  پـس  دارد، مـي  بيان »أفطروا و صوموا« امرِ ي صيغه با را رمضان مبارك ماه پايان و آغاز به علم چگونگي متما صراحت

 و دينـي  غيـر  نامشـروع،  شـيوه،  آن بـا  مخالفـت  يـا  شد داده توضيح ي طريقه خالف به گرفتنش روزه و ماه اين پايان و شروع
 بـه  معتقـد  آنانكـه  چـه  شيعي، چه و سنّي چه است مسلمانان ي همه باور اين و باشد، مي اسالم پيامبر فرمان و حكم با مخالفت

 اعـالم  ديگـر  كشـورهاي  و ايـران  كشـور  تلويزيـون  و راديو از سال هر ندارند، باور آن به كه آناني چه و هستند مطالع اختالف

 و مجتهـدين  جمهـور  .گـردد  اعـالم  شـوال  يا رمضان ماه آغاز رؤيت، به توجه با تا شده تشكيل هالل رؤيت هيأت كه شود مي
 امـام  خـود  نـه – شـافعي  علماي از برخي جز هستند، مطالع اتّحاد به معتقد تشيع اهل علماي از اي عده و سنّت اهل دانشمندان

 بـه  معتقـدين  از كـه  نـووي  شـرف  بـن  يحيـي  زكريا امام يعني شافعي المذهب في مجتهد و دانشمند .شيعي علماي و -شافعي

 بـراي ( .داند مي مطلع هم را اذان ي دقيقه 32 يا فلكي ي درجه هشت ي فاصله با ي منطقه دو وجود، اين با ست،ا مطالع اختالف

  )شود مراجعه اينجانب »هالل رؤيت ثبوت« ي جزوه به بيشتر توضيح
 در كردستان با مطلع هم كشورهاي و مناطق در رمضان مبارك ماه هالل رؤيت ثبوت به توجه با و گذشت آنچه مبناي بر اينك

 فردا ميالدي، 2012 جوالي 19 و شمسي 1391 تيرماه 29 مطابق قمري، 1433 سال شعبان نهم و بيست شنبه پنج روز غروب

 انجـام  توفيـق  متعـال  قـادر  خداونـد  از تبريـك،  عرض با همراه باشد، مي رمضان مبارك ماه روز اولين 30/4/1391 جمعه روز

 بـودن  بسـته  و بهشـت  درهـاي  بودن باز ماه غفران، ماه قرآن، نزول ماه بركت، و خير ماه اين در را آستانش ي شايسته عبادات

 مرحمـت  و قـدرت  بـا  خـواهم  مـي  وي از نيـز  و  خواسـتارم،  شـما  ي همـه  و خود براي را شيطان كشيدن بند به و دوزخ درهاي

 و سـتمكار  ديكتـاتور،  حكّـام  عليـه  مجاهـد  و خواسـته  پـا  به هاي ملّت پيروزي و رهايي ي وسيله مبارك ماه اين در اش مطلقه
  .بعزيز اهللا علي ذلك ما و سازد، فراهم اسالم دنياي ويژه به جهان ي همه در را گر سركوب

  
  اميني حسن

  سنندج/كردستان مردمي شرع حاكم
  

    شد محكوم يزد شهرستان به تبعيد سال 3 به هبكي محمدجمال
 از– هبكي محمدجمال 4/3/91 تاريخ به 3465 رأي شماره حكم طي !كارمندان اداري تخلفات به رسيدگي بدوي هيأت
  .كرد تبعيد يزد استان به سال 3 مدت به را – قرآن مكتب پيروان
 تـاريخ  در باشـد،كه  مـي  خـدمت  ي سـابقه  سال 20 با سقز پرورش و آموزش در شاغل شيمي دبير هبكي، جمال محمد

 .بـرد  سـر  بـه  بازداشت در) روز 71( 28/2/90 تا و دستگير، رسهمد درب جلو سقز، اطالعات نيروهاي توسط 18/12/89
 قرآن مكتبوبسايت  :منبع

  

  

   "اسالم كُرد -پايگاه اطالع رساني مكتب قرآن كردستان "الزم به ذكر است براي ارتباط با مديريت 
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