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   پيام تسليت كاك حسن اميني حاكم شرع مردمي كردستان

 به مناسبت درگذشت موالنا احمد نارويي
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  إنّا هللا و إنّا إليه راجعون

با نهايت اندوه و تـألم اطّـالع يـافتيم كـه عـالم فرزانـه، دعـوتگر        
ر و يار همراز، جناب موالنا احمد ناروئي، امام جمعه موقّـت  مجاهد، براد

ي دارالعلوم، دنياي فاني دونـان   اهل سنت زاهدان و استاد حديث حوزه
را بدرود گفته و به جهان باقي خوبان رخت سفر بربسـته اسـت، تـا در    
كنار صادقانِ صـديقين آرميـده و از غـدر و محنـت مـدعيان دروغـين       

اي  ستي در اين روزگارِ سخت نيازمند به دعوتگرانِ دينِ يكتاپرستي از دست دادن چنين كساني ضـايعه بياسايد، كه به را
ي اهل سنّت و ديگر مسلمانان خواهد بود، اما چه توان كرد؟ جز رضا به قضاي مدير  بس بزرگ و دردمندانه براي جامعه

اين اولين يار از دست رفته نبوده و آخرين نيـز نخواهـد    مدبر هستي هيچ انديشه و رفتار و اقدامي پسنديده نخواهد بود.
ي يـاران و   ي چنين مجالي تـالش مجدانـه، خسـتگي ناپـذير و جبـران كننـده       ي كار و اقدام درخور و شايسته بود، چاره

نـدگان  باشد، كه در اينصورت خاطر سفر كرده آسوده و شاد، و دسـتاورد بازما  ي اهل سنّت مي ي جامعه شاگردان و قاطبه
 .به مراتب فزون و در ازدياد

ي اهل سـنّت كردسـتان    ي علوم ديني امام بخاري سنندج، و قاطبه اينجانب از سوي خود، مدرسين و طلّاب مدرسه
ي محتـرم آن مرحـوم مغفـور، اسـاتيد و طلّـاب       اين مصيبت مؤلمه را به جناب موالنـا عبدالحميد(حفظـه اهللا)، خـانواده   

ي اهل سنّت ايـران تسـليت عـرض نمـوده، اجـر       ي روحانيت سيستان و بلوچستان و به همه جامعهي دارالعلوم،  داغديده
جزيل و صبر جميل را براي همگان، و غفران و بهشت برين را براي آن فقيد سعيد از پروردگار مهربان خواسـتارم. اميـد   

و تالش بيش از پيش نگذارنـد فقـدان   است همراهان و شاگردان آن مرحوم با احساس مسئوليت هر چه بيشتر، و سعي 
  .ايشان موجب خأل دوست آزار و دشمن شادكن گردد

  حسن اميني
  حاكم شرع مردمي كردستان

  ي علوم ديني امام بخاري سنندج و مدير مدرسه

 ردی اسالم کُدر آیینه
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  پلمپ يك مسجد اهل سنّت در تالش توسط نيروهاي امنيتي

گـذرد   سال از فعـاليتش مـي   6سنت در تالش كه  يك مسجد اهل 
  .توسط نيروهاي امنيتي پلمب شد

بنا به اطالع گزارشـگران هرانـا، ارگـان خبـري مجموعـه فعـاالن       
 29شـنبه   حقوق بشر در ايران، مسجد رضوانشهر تالش صـبح روز سـه  

 .ب شدارديبهشت ماه توسط نيروهاي امنيتي پلم
ايـن  «يك منبع مطلع در اين خصوص به گزارشـگر هرانـا گفـت:    

در منطقه ســنت  بــه اهــلبه خاطر ندادن مجوز ساخت مسجد مســجد 
هاي امنيتي و انتظـامي   اما نيروگذرد  سال از فعاليت آن مي 6تالش توسط مردم منطقه با مجوز مسكوني ساخته شده و 

  .»كردند پآن را پلم
از شهرهاي شيعه نشين از جمله تهران شهروندان سني از حق داشـتن مسـجد مخصـوص     گفتني است، در بسياري

 .خود محروم هستند

  .ي جهان اسالم درگذشت شيخ محمد قطب، انديشمند برجسته
كي از انديشـمندان و نويسـندگان برجسـته    ، ي"محمد قطب"شيخ 

سـالگي   95) در سـن  1435جمادي الثـاني   4جهان اسالم، روز جمعه (
  .درگذشت

رساني سني آنالين به نقل از سايت خبري  به گزارش پايگاه اطالع
، انديشمند بزرگ جهان اسالم، شـيخ محمـد قطـب،    "مفكرة االسالم"

) در 1393فـروردين   15/ 1435الثـاني   جمـادي  4صبح امـروز جمعـه (  
 .المللي شهر جده وفات نمود مركز پزشكي بين

هاي متعددي در زمينـه   شيخ محمدقطب داراي تأليفات و سخنراني
  .باشد هاي جهان غرب عليه امت اسالمي مي دعوت اسالمي و نيز برنامه

وفـات وي بـه   وفات شيخ محمدقطب موجب حزن و اندوه محافل مختلف اسالمي شده است، به طـوري كـه خبـر    
  .هاي اجتماعي منتشر شد سرعت و به طور گسترده در شبكه

  .قرار است جنازه اين عالم برجسته جهان اسالم روز شنبه در شهر جده به خاك سپرده شود
مصـر ديـده بـه جهـان گشـود. وي       "أسيوط"از توابع استاد  ،"موشا"در شهر  1919آوريل  26شيخ محمدقطب در 

مدارس و مكاتب قاهره فراگرفت. سپس وارد دانشگاه قاهره شده و ضمن فراگيـري كامـل زبـان     تعليمات ابتدايي را در
التحصيل شد. دكتر محمدقطب همچنين چند سالي از عمر علمي خويش را  از اين دانشگاه فارغ 1940انگليسي، در سال 

شناسـي از ايـن مؤسسـه     ت و رواندر مؤسسه آموزش عالي معلمين گذرانيده و موفق به اخذ مدرك ديپلم در رشته تربيـ 
  .شد
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دست بـود، از انديشـمندان برجسـته فكـري و انقالبـي       اي مشهور و چيره شيخ محمدقطب، عالوه از اينكه نويسنده 
  .رفت معاصر نيز به شمار مي

تأليف در موضوعات مختلف دارد كـه مهمتـرين آنهـا عبارتنـد از: جاهليـة       30شيخ محمدقطب بيش از 
اقعنا المعاصر، و كيف نكتب التاريخ اإلسالمي، ال إله إال اهللا عقيـدة وشـريعة ومـنهج حيـاة،     القرن العشرين، و

  .العلمانيون واإلسالم، شبهات حول اإلسالم، و حول التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية

شهر بزرگ و كوچك  80حزب صلح و دموكراسي) رياست (  BDPحزب كُردي

  .تركيه را تصاحب كرد
هـاي تركيـه بـا گسـترش      انتخابات شوراهاي محلي و شـهرداري  

و دمكراسي در مناطق كُردنشين ايـن كشـور، پايـان     قلمرو حزب صلح
  .يافت

به گزارش آژانس خبررساني كُردپـا، بخـش قابـل تـوجهي از آراي     
انتخابات تركيه شمارش گرديده و نتايج غيررسـمي حـاكي از پيـروزي    

 .حزب حاكم عدالت و توسعه به رهبـري رجـب طيـب اردوعـان اسـت     
توسط حـزب حـاكم خبـر     درصد آرا45هاي تركيه از كسب حدود  رسانه
شهر بزرگ تركيه از جمله آنكارا و استانبول در دست نمايندگان حـزب عـدالت و توسـعه     85شهردار از  62دهند كه  مي
 .باشد مي

درصد و 35گرا، رقيبان اصلي حزب آقاي اردوغان نيز به ترتيب حدود  خواه خلق و حركت جنبش ملي حزب جمهوري
ختصاص داده و براي اولين بار سه زن از سه حزب مختلف به عنوان شهرداران ديـاربكر،  درصد آراء عمومي را به خود ا4

  .اند قاضينتب، و ايگين انتخاب شده
 10باشـد، شـهرداري مراكـز     همچنين حزب صلح و دمكراسي كه نزديك به حزب كارگران كُردستان(پ.ك.ك) مي

  .د كرده استاستان عمدتا كُردنشين جنوب و جنوب شرقي تركيه را از آن خو
تاكنون موفق به در اختيار گرفتن شهرداري ديـاربكر، درسـيم،    (BDP )نامزدهاي بزرگترين حزب كُردي در تركيه

بينـي انتخـاب    اند و شمارش در استان آگري كـه پـيش   بتليس، ماردين، وان، باتمان، حكاري، شرناخ، اغدير و سرت شده
  .سيده استشود، به پايان نر نامزد حزب صلح و دمكراسي مي

شهر بزرگ و كوچك از ميان نامزدهاي حزب صلح و دمكراسي انتخـاب گرديـده    80شود شهرداران حدود  گفته مي
  .باشد كه نشان از گسترش قلمرو اين حزب كُردي در تركيه مي

 .تن طي اختالفات جناحي و گروهي كشته و شمار بيشتري نيز زخمـي شـدند   10در انتخابات روز گذشته در تركيه، 
در همه انتخابات تركيه به نوعي پيروز كارزا با رقيبان اصلي خود بـوده و انتخابـات    2002حزب عدالت و توسعه از سال 

  .هاي داخلي و خارجي است اخير حاكي از محبوبيت اردوغان و حمايت از وي در سياست
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بـس   بوده و در اين ارتباط آتـش هاي سياسي كُردستان  اردوغان در چند سال اخير درصدد نزديكي با احزاب و جريان
 .شـود  ارتش تركيه با حزب كـارگران كُردسـتان و پيـام صـلح عبـداهللا اوجـاالن در راسـتاي ايـن سياسـي عنـوان مـي           

استان تركيه بـراي   81حزب سياسي در  26نفر حائز شرايط راي دادن بودند كه  831هزار و  969ميليون و  52مجموعا 
  ند.  كسب آراء آنان به رقابت پرداخت

 
  ادي در اين كشورشكايت مسلمانان ميانمار به دادگاه بين المللي از تبعيض نژ

اقليت مسلمانان روهينگيـا در ميانمـار، تصـميم دارنـد بـه خـاطر        
تبعيض نژادي و آوارگي مسلمانان اين كشور، عليه مسـئوالن ميانمـار   

  .المللي شكايت كنند به دادگاه بين
اي كه در مورد مسائل و  مسئوالن مركز جهاني روهينگيا در جلسه

روكسـل، پايتخـت بلژيـك، برگـزار     مشكالت مسـلمانان ميانمـار در ب  
الملـل و مسـئوالن اروپـايي بـه      كردند، بر اهميـت توجـه جامعـه بـين    

مسلمانان روهينگيا و جلوگيري از آوارگي آنان بـه كشـورهاي مجـاور    
 .تأكيد كردند

در اين جلسه كه بسياري از امامان جماعت، وكال و فعاالن سياسي حقوق بشر از كشورهاي بلژيك و هلنـد حضـور   
المللي مطرح كرده و از مسـئوالن   داشتند، مركز جهاني روهينگيا تأكيد كرد كه مسئله مسلمانان ميانمار را در دادگاه بين

  .ميانمار به خاطر آوارگي مسلمانان شكايت خواهد كرد
ت ميانمـار  ، رئيس اتحاديه روهينگيا در اراكان، در اين باره تأكيد كرد: اتحاديه اروپـا بـا مقامـا   "طاهر محمد سراج"

 .تواند بر دولت اين كشـور بـراي بازگردانـدن حقـوق از دسـت رفتـه مسـلمانان فشـار وارد كنـد          دائماً ارتباط دارد و مي
وي خاطرنشان كرد: اتحاديه اروپا قدرت كافي را براي ملزم كردن دولت ميانمار براي كاهش ظلم عليه مسـلمانان دارد،  

اي نزديـك، ايـن تجـاوزات آشـكار را      ا در رأس كارهاي خود قرار دهد تا در آينـده لذا بايد مسئله روهينگياهاي ميانمار ر
  .متوقف سازد

  شوراي حقوق بشر: دولت ميانمار نقض حقوق بشر در روهينگيا را جدي بگيرد
 كشـور  ايـن  دولت از اي، قطعنامه صدور با ست جاري ميانمار در آنچه به واكنش در نيز ملل سازمان بشر حقوق شوراي

  .دهد انجام »روهينگيا« مسلمان اقليت انساني حقوق نقض و تبعيض از جلوگيري براي بيشتري تالش كه استخو
اي از دولت ميانمار خواسـت   سوئيس با صدور قطعنامه» ژنو«شوراي حقوق بشر سازمان ملل در جلسه اخير خود در 

  .قليت مسلمان روهينگيا به كار بنددتا تمام تالش خود را براي مقابله با تبعيض و تجاوزات مستمر عليه ا
اين شورا ضمن محكوم كردن تجاوزات مستمر عليه مسلمانان ميانمار، از دولت اين كشور خواسـت، بـه مسـلمانان    

  .اجازه دهد تا به صورت آزادانه در اين كشور زندگي كنند و از حقوق شهروندي كامل برخوردار باشند
اي ايـن مسـئله و    هـاي ريشـه   وگو ميان اديان براي بررسي علت هيل گفتدر اين قطعنامه همچنين، بر ضرورت تس

  .طرفانه در مورد تجاوز به حقوق مسلمانان روهينگيا تأكيد شده است تحقيقات مستقل و بي
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ترين اقدام خود عليه مسلمانان ميانمار، نام اقليت روهينگيا را از فرم آمار رسمي اين  ست دولت ميانمار در تازه گفتني 
  .ور حذف كرده استكش

تواننـد خـود را در ايـن     آميز گفته بود: مسلمانان روهينگيا مـي  سخنگوي دولت ميانمار در خصوص اين اقدام تبعيض
ست كه اين نام، از سوي مقامات ميانمار بر مهـاجران غيرقـانوني كـه از     معرفي كنند؛ اين درحالي "بنگالي"كشور با نام 

  اند اطالق شده است.  هبنگالدش به اين كشور مهاجرت كرد

  االسالم موالنا عبدالحميد به افترائات اخير  جوابيه دفتر شيخ

  اي افراطي هاي زنجيره سايت
االسـالم موالنـا عبدالحميـد بـا      اخيرا در پي مصاحبه حضرت شيخ 

آنالين و گاليه ايشان از بعضي مراجع تقليد، كـه بـا حفـظ     سايت سني
 صـورت  	ارچوب عـرف و منطـق  حرمت شخصيتي اين بزرگان و در چـ 

توانـد بـا مطالعـه     ي منصـفي مـي   طوري كه هر خواننده به است، گرفته
اي وابسته بـه   هاي زنجيره مصاحبه مذكور قضاوت كند، برخي از سايت

افراطيون در واكنش به آن، به دروغ و تهمت پرداختـه و آن را تـوهين   
 .اند به حضرت آيت اهللا مكارم شيرازي عنوان كرده

ست كه هيچ نوع توهيني در اين مصاحبه وجود نداشته و صرفا مطالبي در حد يك گاليه عـادي مطـرح    درحالياين 
هـاي   امـا سـايت   .شده است، به طوري كه اين مطلب در مصاحبه با خبرگزاري تقريب كـامال توضـيح داده شـده اسـت    

سـنت نمـوده و بـه صـورت      به علماي اهلپردازي، تهمت و توهين صريح نسبت  اي در حد وسيعي اقدام به دروغ زنجيره
  .چون توهين به يك عالم توهين به همه علماست .كنند گسترده آن را تبليغ مي

توانند بپذيرند  آور است كه تنگ نظري و تندروي آقايان تا آنجا رسيده است كه يك گاليه عادي را هم نمي تعجب 
باز شدن آب سيستان كه با اقـدامات مردمـي و وسـاطت    و حتي يك كار مثبت صددرصد ملي مثل آزادي گروگان ها و 

  .سنت انجام گرفت و باعث خوشحالي ملت ايران شد، هم براي آقايان قابل تحمل نيست علماي اهل
آفريني هسـتند تـا    هاي مذكور اهداف سياسي خاصي را دنبال نموده و در پي جنجال واقعيت امر اين است كه سايت

سنت و محروم كردن آنها از حق و حقوق قانوني، كه رئيس محترم جمهـور وعـده    اي اهلبه اهداف خود، كه همان انزو
سنت هيچ حقي قائل نيسـتند، بلكـه    اند كه براي اهل هاي مذكور در گذشته نيز نشان داده آن را داده است، برسند. سايت

ها وجود ديگـران را   افراد و جريان سنت ايران را در محروميت نگه دارند. مشكل اينجاست كه اين خواهند جامعه اهل مي
زنند. نگراني بزرگ آقايان آن اسـت   حرمتي و توهين مي شان. لذا هر روز دست به بي كنند چه برسد به حقوق تحمل نمي

سنت استفاده شود. تمام  سنت مانند برادران شيعه شهروند درجه يك قرار گرفته و از شايستگان و توانمندان اهل كه اهل
قـدر زيـاد اسـت كـه هـيچ مقـامي        و هياهوي آنها فقط به همين منظور و هدف است. آزادي اين گـروه آن اين جنجال 

  .شان را بگيرد تواند آنها را زير سؤال برده يا جلوي نمي

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


 نشريه داخلي مكتب قرآن كردستان

 

84 

االسالم موالنـا عبدالحميـد، مسـير     سنت، خصوصا حضرت شيخ تاكيد بر اين نكته الزمي است كه مسير علماي اهل
انـد، چـه رسـد بـه يـك عـالم و        ه و الحمدهللا تا كنون هرگز به يك انسان عادي هم توهين نكـرده اعتدال و تقريب بود

 .خـواهي كننـد   گرفت، اين ظرفيت در آنها وجود دارد كـه معـذرت   شخصيت ديني. اگر خداي ناكرده توهيني صورت مي
راد را نخواهيم داد و حساب آنهـا بـا   توانيم به كسي توهين كنيم، جواب اين اف از آنجايي كه ما اهل جنجال نبوده و نمي

  .اهللا تعالي است
  االسالم موالنا عبدالحميد دفتر شيخ

  سنت زاهدان امام جمعه اهل

  ت كُرد از جوامع بين الملليزنداني عقيدتي اهل سنّ 7نامه استمدادخواهي 
زنداني اهل سنت از جوامع بين المللي و حقـوق   7استمداد خواهي 

  بشري و وكالي مستقل
 حقـوق  هـاي  كميته و ها نهاد تمامي از تشكر كمال و ادب عرض ضمن

 انجـام  اقـدامي  هرگونه ما پرونده انداختن جريان به جهت تابحال كه بشري
 انـور  كريمـي،  (ايـوب  اسـامي  بـه  نفـر  7 ما كه رسانيم مي عرض به اند، داده

 فرهـاد  و بشارت خسرو شيخه، كامران آبسته، قاسم عبداللهي، داود خضري،
 مهابـاد  شهرستان غربي بايجان آذر استان در 16/9/1388 تاريخ در سليمي
 منـازل  در مـا  همـه  كـه  حالي در و دستگير العاتاط وزارت ماموران توسط
 5 بحـال  تـا  و شديم منتقل اروميه بازداشتگاه به و اند كرده مراجعه دادستاني تماس با خسرو و كامران، قاسم، انور، خصوصا و خود
 را خـود  گنـاهي  بـي  و ايـم  كـرده  مكاتبه ذيربط مراجع تمامي به اينكه رغم علي بريم، مي سر به كشور زندانهاي در بالتكليف سال
 و روحـي  جسمي، سخت هاي شكنجه زير و اند كرده جابجا زندان چند را ما نداريم؛ ديگري گناه باورمان از غير كه ايم نموده اعالم
 آمـده  هوش به عمل از بعد وقتي كه اي گونه به آنجا در گرفتن اعتراف و بيمارستان به وي انتقال و حضري انور (خودكشي رواني

 كـه  هـايي  برگـه  امضـاء  و مهـر  و واهـي  اعترافـات  به مجبور باشد) مي ادعا اين بر شاهد بهترين اين و است بوده رنگي انگشتش
 و خـاني  مصـطفي  ولـي  بنامهاي آن مان مته كه كردند مي سرباز يك قتل به متهم را ما بار يك اند، كرده دانيم نمي را آن محتواي

 اسـت  گرديـده  قطعي و صادر ها آن حكم بلكه اند كرده اعتراف انتسابي بزه به تنها نه و اند شده دستگير 87 سال در گوشواره شاهو
 بخـاطر  و انـد  داده شهادت ما گناهي بي بر و امده اوين دادسراي بازپرسي 6 شعبه به اخيرا و اند داده شهادت ها آن بر شاهد نفر 8 و

 جرايـد  و ملي رسانه در نجار محمد كشور وزير و اي اژه محسني كشور كل دادستان مهاباد، رژه مراسم 89 سال انفجار از بعد اينكه
 بتـاخير  را مـا  گنـاهي  بـي  بـر  شهادت شهود، اين است بوده تندرو كرد هاي سني كار انفجار اين كه كردند اعالم صراحت به وقت

 شـهادت  مـا  بيگنـاهي  بـر  و شـده  ضرحا دادسرا در و شدند دستگير انفجار اين در داشتن دست به متهمين اينكه از بعد و انداختند
 سـپري  زندان كنج در رسيده اثبات به اتهامي بدون و صالح ذي مرجع در اتهام تفهيم بدون كه است سال 5 حدود ما حاال دادند،
 وقحقـ  و المللـي  بـين  جوامـع  تمامي از لذا شود، مي وارد هايمان خانواده و ما بر مضاعف رواني روحي، فشار روز به روز و كنيم مي

 رسـاندن  راه در و بكننـد  بيشـتري  توجه ها، بعضي هدفمند سياستهاي قربانيان ما پرونده كه تقاضامنديم مستقل وكالي و بشري
  .نكنند كوتاهي مطلوبي نتيجه به آن

  سنت اهل ردكُ زنداني 7 طرف از تشكر كمال با
  سليمي فرهاد -عبداللهي داود سيد -ابسته سيدقاسم -كريمي ايوب -خضري انور -شيخه كامران -بشارت خسرو
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