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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
 
 

نشر مطالب مختلف از رسانه هاي جمعي گوناگون در دا     به دنبال 
درست و نادرست ، اشاراتي به مكتب قرآن داشته ، و از طرف ديگر
و غيرمأذون از عنوان مكتب قرآن خاصتاً مكتب قرآن كردستان و 

ديريت مكتب قرآن در اسفند ماهسردرگمي در بين مردم ؛ شوراي م
تبيينتا با تماسهاي مستقيم و غيرمستقيم با افراد مؤثر و روشنگري و 

جدي براي رفع شبهات گوناگون و تالش در جهت بازگشت آقا
 . سلب اين عنوان از فعاليتهايش به عمل آورند قرآن يا 

     از آن تاريخ تا كنون هيأت مذكور كارهايي را انجام داده كه بخ
 در صورت لزوم گ،به ياري خدا . در اختيار عموم قرار مي گيرد 

 . آينده به اطالع خواهد رسيد 
 
 
 

شورا
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 
 
 

 ! شوراي مديريت مكتب قرآن 
 

 با سالم و احترام ، 
     چند ماه پيش در پي درخواست كاكه علي به آفريد ، كاكه ماجد روحاني با آقاي حسن 

 : اميني مالقاتي داشته و پيشنهاد كاكه علي را مبني بر 
كاكه احمد مفتي زاده با تبعيت از شوراي مديريت مكتب      الف ـ بازگشت به جمع پيروان 

 و يا . قرآن 
به دليل تعارض آن (      ب ـ انتخاب عنواني ديگر غير از مكتب قرآن براي فعاليتهاي خود ، 

 . ) فعاليتها با حركت ديني كاكه احمد 
انبان در حضور او نيز هرگونه اقدام در اين زمينه را به بحث با اينج. به وي ارائه مي دهد 

كاكه ماجد و اشخاص مورد تاييد ايشان منوط مي كند ـ مطلبي كه سه سال قبل نيز پيشنهاد 
 از پيشنهاد ،اما عمالً از آن انصراف داده بود ـ كاكه ماجد اين بار هم مانند بار اول كرده ، 

ل مي شود كه وي استقبال مي كند و در اين باره چند نامه ميان ايشان و آقاي اميني رد و بد
 . كاكه ماجد رونوشتي از آن مكاتبات را به اينجانبان داده است 

     اينك مجموعه ي مذكور ـ به دليل ارتباط آن با كل مكتب قرآن ـ به آن شوراي محترم 
 . تقديم مي گردد 

 
 

 فواد روحاني                                 سعدي قريشي
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
 سالم عليكم ! رادر محترم ايماني كاكه ماجد روحاني ب

با آرزوي خير و سعادتمندي براي شما و همه ي تالشگران صادق عرصه صلح و دوستي 
 چند طت و حكميت توسط خود شما همراه خداپسندانه و راستين اينك راجع به پيشنهاد وسا

 با مراجعه 84 / 2 / 25اريخ كس ديگر از اشخاص آگاه به داوري اسالمي و بي طرف كه به ت
 : به منزل كاك حسن اميني مطرح كرده بوديد عرض مي شود 

 دو روز قبل از آن بود همچنانكه آن روز نيز گفته شد ، ما از اين امر استقبال مي كنيم ، دقيقاً
ور حكم ـ به جناب ان مكتب قرآن تحت نظارت ، ـ در حضكه گفتگوي رو در رو را با برادر

ستا مال محمد امامي كه به منظور بازگردانيدن فضاي ديني تفاهم و تعاون از سقز به حاج مامو
ران و همكاران سنندج آمده بودند پيشنهاد و به ايشان نيز اعالم كرديم ، كه مايليم با آن براد

شيوه اي اسالمي بحث كنيم ، تا حقيقت از پس پرده هاي ظلمات هواها با سابق بنشينيم و ب
و من لم « و خود را بنماياند كه به درآيد ) ما أنزل اهللا ( ي خورشيد تابناك تابش اشعه 

فأولئك هم اهللا و من لم يحكم بما أنزل  ... ،يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون 
 ـ 47 و 45 و 44  آياتمائده» و من لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون  ... ،الظّالمون 

 ... ،ستم كارند  ... ،حكم نكند پس آنان كافرند ) قرآن ( كه به ما أنزل اهللا آري هر آنكس 
 . فاسقند 

مي را براي  و شما اسم خود و حاج ماموستا اما،آن روز اين مطلب بشما هم عرض شد 
بياييد كساني ديگر را كه بي طرف هستند و ايجاد حساسيت  : حكميت ذكر كردي و گفتي

ت شما دو نفر را قبول داشته ما هم حكمي: اكنون عرض مي شود . نيد نمي كنند نيز معرّفي ك
 و همراه با شما آقايان ماموستا مال محمد برده ره ش بانه و دكتر مصطفي خرم دل و كاك

 و عدم ايجاد تنش از سوي ايشان محرز ييم كه بي طرفهادي مرادي را نيز معرفي مي نمائ
كم به غير ما أنزل اهللا نيز  و عدم ح،ت قضاوت و از بابت آگاهي ديني و صالحي. است 
 ـ ضبط مباحث آن 1البته سه شرط ديگر مطرح شده با حاج ماموستا امامي يعني . طور همين



 

 ـ بعد از كتاب و سنّت استفاده از 2 ،جلسه يا جلسات و در اختيار دو طرف بودن نوارها 
 ـ حضور 3 ،هاي اين و آن  مطالب فقط مكتوب و مضبوط مرحوم كاك احمد نه نقل قول

اگر اكثريت داوران . جاي خود باقي مي باشند  ب،ليه و تصميم گير دو مجموعه اشخاص او
در پايان . محترم هر كدام از شروط را نامشروع دانستند ما از آن صرفنظر خواهيم كرد 

م ياز خداوند متعال خواستارت شما را در اين امر مهم موفقي. 
 

 : كتب قرآن كردستان از طرف شوراي م
 
 . ـ محمد يوسفي از جوانرود 3 ـ عمر محمد اميني از بانه ،      2 ـ حسن اميني از سنندج ،     1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 به ناو خوا
 

 سه الم ! براي گه وره م ، كاكه حسن گيان      
      سالمت و سعادتتان را از خداي داناي توانا مسئالت دارم 

 تان ، از اينكه اصل موضوع داوري را دوستانتان هم 84 / 3 / 19از نامه مورخ      با تشكر 
 : الزم مي دانم چند نكته را ـ جهت رفع هرگونه شبهه ـ روشن كنم . پذيرفته اند خوشحالم 

» ما هم حكميت شما را قبول داريم «  ـ در پاراگراف سوم ، سطر دوم نامه تان ، عبارت 1     
در حاليكه بنده آن روز !  پذيرفته است  كه گويا طرف ديگر آن را قبالًچنين داللت دارد

 با شرايط مورد نظر خودم ـ براي ابالغ موضوع ديگري آمده بودم و پيشنهاد داوري ـ طبعاً
 نخست با باالبداهه بود ؛ و مانند آنچه سه سال پيش در حضور كاك عبداهللا عرض كردم ،

 . ن سه سال پيش پذيرفته بوديد و اي كاش هما. شما مطرح گرديد 
ـ كه در شرط دوم آورده ايد ـ » بعد از كتاب و سنت «  ـ در مورد پيش جمله ي 2     

 بنده به تفصيل دستور جلسه ،راستش قدري تعجب كردم ؛ چرا كه در همان جلسه حضوري 
توب مغاير اكنون چرا مك. داوري را توضيح دادم و شما به فراست دريافتيد و تاييد كرديد 

 .است ؟ حق دارم گله مند باشم 
 و به اصطالح سياق ذهني  كه هدف از اقدام خود را گم نكنيممهم است!      توجه فرماييد 

بحث از كتاب و سنت در آن جلسه بدان ماند كه جمعي ـ في المثل ـ بر سر . داشته باشيم 
صنعت سينما و يا حتي حس  بروند راجع به ،فيلم سينمايي اختالف نظر دارند يك تفسير 

 . آيا چنين بحثي پاياني هم دارد ؟ نتيجه به جاي خود ! بينايي صحبت كنند 
اگر قصد حل اختالف است ـ كه انشاءاهللا هست ـ بايد مورد يا موارد ! كاكه حسن گيان      

اينجا اختالف برسر دو نوع برخورد و موضعگيري . اختالف را وجهه ي نظر داشته باشيم 
لذا بديهي است  . ندر ادعاي پيروي از آن دا،بت به داللتهاي فردي است كه هر دو موضع نس

كه دستور جلسه تنها و تنها بررسي انطباق يا عدم آن از سوي هر يك از اين دو موضوع باشد 
 . ئه حمه د داريم هر آنچه ـ به قول شما ـ به صورت مكتوب و مضبوط از مرحوم خالو با 



 

 اكنون به ادعا ،يگر وقتي اذعان به پيروي از آراء و نظريات آن شادروان      از طرف د
 چنانچه هر يك از طرفين ،درآمده و دست برقضا موجب اختالف نيز همين موضوع است 

 اصل پيروي از ،تباين ميان آن آراء و نظريات با كتاب و سنت شود ي مدعي وجود يجا
د به خود ـ البته به نوعي ديگر ـ همانجا رفع سوي همان طرف منتفي مي گردد و اختالف خو

 . شده است 
 طرح موضوع كتاب ،     به اين ترتيب از بديهيات است كه در جلسه اي با هدف فوق الذكر 

      حشو است و در نهايت موجب نقض غرض ، ايراد منطقي دارد ،و سنت و بلكه توحيد 
 .مي شود 

 :      اما تركيب داوران 
 .ناب ماموستا امامي را زحمت مي دهم و به حضورشان دلگرمم  ـ ج1     
 . نمي توانم بپذيرم را سعادت آشنايي ندارم و طبعاً» به رده ره ش «  ـ ماموستا مال محمد 2     
 ـ كاك مصطفي خرم دل ـ كه استاد بزرگوارم بوده و دوست عزيزم هستند ـ ترديد 3     

 . نمي شوند  چنين زمينه هايي وارد نشده و احتماالً دركه اصوالً چرا  دارم بپذيرند ؛
 .  البته كه حضورشان غنيمت است ، ـ مرادم كاك هادي مرادي 4     

     در هرحال اگر كه ـ به فرض ـ هيچيك از آقايان فوق الذكر شركت در اين داوري را 
 .د نپذيرند ، بنده به تنهايي اين امر خير را ـ انشاءاهللا ـ پيش خواهم بر

خديجه خانم سالم و عرض ادب دارم و از محبت و پذيرايي آنروزشان      در پايان خدمت 
عمر محمد :  آقايان ،همچنين سالم و احترام مرا به حضور برادران ناديده ام . سپاسگذارم 

 .اميني و محمود يوسفي ابالغ فرماييد 
 

 محمد ماجد مردوخ روحاني : با احترام 
                                                                                                   22 / 3 / 84    

 
 كاكه فواد مردوخ روحاني و كاكه سعدي قريشي ، جهت ابالغ : آقايان : رونوشت 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 ليكم سالم ع! برادر گرامي و ارجمند ، كاكه محمد ماجد مردوخ روحاني 

               با آرزوي سعادت و بهروزي شما از درگاه ايزد منان ، ضمن قدرداني از ابراز لطف 
             و بازگشت به نامه مورخ 84 / 3 / 19و احساس مسئوليت جنابعالي ، پيرو نامه مورخ 

 . حضرتعالي توجهتان را به موارد ذيل معطوف مي داريم 84 / 3 / 22
بوده و سه نفر از » شوراي مكتب قرآن كردستان «  ، 84 / 3 / 19 نامه مورخ  ـ نويسنده1

.  نامه را امضا كردند  ،برادران اعضاي شوري از جمله كاك حسن اميني به نمايندگي از آن
 خالف رويه معمول ، به جاي مورد خطاب قرار گرفتن نويسنده  نامه يعني به در جوابيه شما 

 اين عمل . فقط كاك حسن اميني مخاطب گشته است » ستان شوراي مكتب قرآن كرد« 
 موجوديت جمعيِ ،آيا جنابعالي : باعث متبادر شدن اين سوال به اذهان مي شود كه شما ، 

را تحت »  رحمه اهللا «جمعي از پيروان و شاگردان و منسوبين مرحوم كاك احمد مفتي زاده 
 الزم بود پاسخ شما ، در صورت قبول  ؟قبول داريد يا خير» آن كردستان مكتب قر« نام 

 ،نوشته مي شد نه خطاب به يكي از اعضاي آن » شوراي مكتب قرآن كردستان « خطاب به 
و اگر پاسخ منفي است اساساً تشكيل جلسات و رجوع به حكميت و داوري جهت حل 

ما را به اين در حالي است كه شما طرف .  سالبه به انتفاي موضوع است ،اختالفات دو جمع 
 به منزل كاك حسن 84/ 2 / 25 هعنوان مجموعه اي متشكل قبول داريد و در مراجعه مورخ

ناگفته پيداست يك فرد .  آنان چنان و چنين گفته اند ،آن جمع مرا فرستاده اند : فرموديد 
آن هم در رابطه با فعاليت ! نمي تواند به شما زحمت بدهد و بقبوالند كه با آنچنان پيامي 

 مورد تأكيد ياين موضعگيري ـ متأسفانه ـ نافي بي طرف. يني صدها نفر پيش كسي برويد د
 قرآن تأسيس شده توسط مجموعه مكتب: يادآور مي شود ! ست خود شما براي حكميت ا

 از  به صورت دو مجموعه مجزي1375 سال  از ؛كاك احمد مفتي زاده در قبل از انقالب
و » مكتب قرآن سنندج « يا » ن مكتب قرآ« تحت عنوان كه يكي . ند يكديگر عمل مي كن

فعاليت نموده و ما در مجموعه دوم داراي كار و » مكتب قرآن كردستان « ديگري به عنوان 
هم چنين . فعاليت جمعي بوده و به صورت شورايي اموراتمان را رتق و فتق مي نماييم 



 

به صورت علني اعالم داشته ايم » گاه ديد« ديدگاهها و نقطه نظرات خود را جزوه اي به نام 
 . جهت اطالع ارسال مي شود ،كه نسخه اي از آن 

مكتب «  از سوي حركت ، ـ اصل حكميت و الزامات آن از همان ابتداي بروز اختالفات 2
بنابراين قبول اين . پذيرفته شده و بارها به طرف مقابل پيشنهاد شده است » قرآن كردستان 

 به پذيرش اصل 1379 / 4 / 25 ه مورخ11به عنوان مثال در نامه شماره  . قضيه تازگي ندارد
توافقنامه و نامه هاي « اين نامه در مجموعه اي تحت عنوان . حكميت تصريح شده است 

 . منتشر شده است نسخه اي از آن جهت مزيد اطالع پيوست نامه است » پيرامون آن 
پرواضح است .  منزل كاك حسن تشريف آورديد به» مكتب قرآن «  ـ شما به عنوان سفير 3

لذا از بديهيات است كه .  بيان مي دارد و الغير آنچه را كه به وي سپرده شده است ،سفير 
 از سوي طرف مقابل نيز مورد پذيرش قرار ، هر آنچه را كه بيان مي فرماييد ،تصور نماييم 

 بحث از آن و ،بول از سوي طرف ديگر  تا زمان اعالم ق،اگر غير از اين باشد . گرفته باشد 
چندين بار و با  كاك حسن ،از ديگر سوي . تعيين شرايط در اين مورد بي فايده است 

صراحت كامل به شما يادآور شده اند كه ما جمعي و شورايي در اين مورد تصميم گيري 
ب بعد از اعالم پاسخ مكتو.  پاسخي داده نخواهد شد ،مي كنيم و بدون رأي و نظر شوري 

لذا .  روز نشان واضح از آن دارد كه ايشان به تنهايي تصميم گيري نكرده و نخواهد كرد 25
 تنها در ،اعالم جواب » مكتب قرآن كردستان « با عنايت به شورايي بودن كليه امور 

 به درازا كشيدن هر بار پاسخ به ،دليل روشن اين امر . صالحيت شوري است و الغير 
ـ نه تنها شوراي كردستان ده است كه در آن مدت شوراي عام مكتب قرآن جنابعالي بو

           به خالف گردانندگان. ه كرده است سنندج ـ تشكيل جلسه داده و براي شما پاسخ تهي
و هم كاك  ) 84 / 2 / 23( كه هم در مراجعه حاج ماموستا امامي به آنها » مكتب قرآن « 

از طرف آن ! ! ضاي شورا و از طرف غير اع! در همان جلسه )  84 / 3 / 27( برهان اميني 
 ! نان پاسخ قطعي و نهائي داده شده است مكتب به آ

  ـ 4
با بررسي كتب فقهي گذشته و حال و مراجعه به قوانين حقوقي و جرائي جوامع ) الف 

يكي از مختلف بشري درمي يابيم كه رجوع به داوري و قبول حكميت از ديرباز رايج بوده و 



 

همچنين براي داور و . طرق اساسي و مؤثر در حل اختالفات و فصل خصومت بوده و هست 
از جمله اين . حكم و شيوه و كيفيت داوري راهكارهايي ارائه و شرايطي تعيين شده است 

 رأي ،حكم و داور بايد با استناد به منابع و قوانين موجود و مقبول :  اين است كه  ،شرايط
م به تبعيت از تصميم و رأي و نظر او  طرفين ملز،اين صورت صرفنظر از نتيجه در . دهد 

  قاضي يا حكم بايد از علم قضا و منابعي كه بر اساس آن قضاوت ،از سوي ديگر . هستند 
 يا موضوع اختالف شرط داساساً در وهله اول علم به مور.  آگاهي داشته باشد ،مي كند 

 ابتدا از رموز و فنون علم قضا اطالع ، قاضي يا حكم ،ر سخن به ديگ. قاضي شدن نمي باشد 
سپس در مقام قضاوت با شنيدن ادعاي . حاصل نموده و در مسند قضاوت قرار مي گيرد 

طرفين و بررسي ادله و مدارك ارائه شده از سوي آنها ، و تطبيق آن با منابع و قوانين پذيرفته 
انچه ادعاي هر يك و انطباق آن را با منابع و شده ، علم الزم را حاصل مي نمايد و چن

نيزالزم است » ما نحن فيه « حال در . مقررات معهود نزديكتر يافت ، به آن حكم مي نمايد 
كامالً روشن شده و اعالم گردد و . ابتدا مبانيي كه داور و حكَم بر اساس آن حكم مي كند 

 .مورد پذيرش طرفين هم قرار گيرد 
اينجا اختالف بر  سر دو نوع برخورد «  در پايان صفحه دوم ذكر كرده ايد همانطور كه) ب 

  و موضعگيري نسبت به داللتهاي فردي است كه هر دو موضع ، ادعاي پيروي از آن را 
آراء و نظرات كاك  ) 1 : حال اينكه داللتها يا آراء و نظرات از دو وجه خارج نيست» دارند 
و  ) 2. آن است ... ين اسالم ، به مقتضاي شرايط زماني و مكاني  تبيينات وي از دين مباحمد ،

 ما ،حسب ارشادات و داللتهاي فراوان آن مرحوم ! يا هيچ گونه ارتباطي با اسالم ندارند ؟ 
به عبارت ديگر كاك احمد . معتقديم شق اول در خصوص آراء و افكار وي صدق مي كند 

 تبيينات ارزنده اي از كتاب ، مجتهدي آگاه به دين بنا بر تكليف ديني خود به عنوان مصلح و
كما اينكه خود آن بزرگوار در وصيتنامه اش چنين . و سنت را به جامعه عرضه نموده اند 

 ـ مسايلي از 1:  دو قسمت است ، عزيزانم آنچه من مي گويم ،آخر ... « : وصيت مي كند 
كه كار من فقط اين است ... )  و كالم و مانند فقه: غير از مسائل معلوم مدون ( مسلمات دين 

 اقتضاي طرح ، و شرايط جامعه ، وضع شما ،امروز : به ظن خود تشخيص مي دهم كه : كه 



 

 ـ آنچه با استفاده از زحمات 2.  يا فالن مسئله را دارد ؛ و فردا مسائلي ديگر را ،فالن 
 . » ... تنباط مي كنم  اس، و مراجعه مجدد به كتاب و سنت ،دانشمندان گذشته و حال 

پيان ... «  چنين مي گويد 1369 / 10 / 9 مورخ 243كاك احمد در نوار هفتم از شماره ) ج 
  دن له عولومئه وانه وا فره به له. به يه كه و جه مه و بن : بيژه خواهيش يان لي ئه كه م 

     ه م وتگه هه ر من يه ك كه ليم: مه سه له ن :  له كيتاب و سوننه ت باش باش ،ئيسالمي 
 ، ده ي تا تو ئه وه نه زاني ،ه » اصول الفقه «  يه ك ئه سل موهيم  مه نزورم،يه ك كه ليمه 

 . » ...  خاس لي حالي ناوي ، موته وه جيه نه بي ،تا تو ديقه ت نه كه ي 
 چاره مصون ماندن از اشتباهات و« :  چنين مي نويسد 10 بند 5وي هم چنين در نامه شماره 

و تصحيح ) و نيز نوشته هاي سابق (  نوشتن آنها و بعد مرور برآنها ،اعمال و اقوال گذشته ام 
ال «  و اال جمعي از صالحيتداراني كه ،اگر خودم فرصت يافتم كه بسيار خوب . آنهاست 

 . » با دقت در كتاب و سنت و نيز ساير بحثهايم اين زحمت را بعهده گيرد » يخافون لومه الئم 
در باب ويژگي قياس مع الفارق گفته مي شود كه ميان مقيس و مقيس عليه هيچ گونه ) د 

 . ارتباط و اشتراكي وجود نداشته باشد 
اساس و منشأ افكارو :  عرض مي شود كه ،حال با عنايت به بندهاي چهارگانه فوق الذكر 

ي تشخيص پس روشن است كه مبنا.  قرآن و سنت نبوي است ،آراء مرحوم كاكه احمد 
كه همان نوع تلقي و برداشت از اي طرفين نسبت به موضوع اختالف صحت و سقم ادعاه

 قرآن و سنت است ، در وهله اول و طبق اعالم صريح خود وي ،آراء و نظرات ايشان است 
و سپس آراء و نظرات مكتوب و مضبوط  ) 10 بند 5 و نامه شماره 243مطالب نوار شماره ( 

 غير از خدا و ،ه به اقرار خود ايشان كه ما نيز با داللت او آنرا باور داريم و صد البت. خودش 
 هيچ كس مصون از خطا و اشتباه نبوده و نيست و شخص كاك احمد هم از اين ،رسول او 

آراء و نظرات عموم در لذا در صورت وجود اشتباه يا تباين . قاعده مستثني نمي باشد 
. يح و تشخيص صرفاً قرآن و سنت رسول مكرم او مي باشد  مبناي تصح،دانشمندان اسالمي 

 نافي تبعيت از آنان از جمله كاك احمد نبوده و ،و چنين اعتقادي برخالف مرقومه جنابعالي 
به همين دليل علم و اطالع نسبي داوران به منابع مذكور از . اتفاقاً عين تبعيت مي باشد 

كه تذكر اين نكته حائز اهميت است . شد الزامات داوري در موارد مختلف فيه مي با



 

مهمترين خطري كه عقيده هر مسلماني را تهديد مي كند ، و حتي ممكن است بعضاً ـ در 
از دايره اسالم خارج كند ، تجاوز از مرز توحيد به سوي را ـ وي صورت فراهم شدن شرايط 

ت اين خطر را شخص كاك احمد در نوارها و نوشته هاي گوناگون ، به كرا. شرك است 
و اگر چنان تعصبي در « : از جمله در وصيت نامه اش چنين مي فرمايد . گوشزد نموده است 

باالتر و در رديف كتاب و ، شما پيدا شود كه بطور تقليدي ، نظرات مرا از نظرات يك انسان 
يد ؛ ديگر بخواهيد يا نخواهيد تدريجاً به شرك فرقه گري و ت مطلق بپندارسنت و حج

لذا تبعيت از كاك احمد و تعيين جايگاه براي او و » ... دچار خواهيد شد هب سازي مذ
 ضوابط مسلم ديني صورت گيرد و اتفاقاً اين يكي ار مهمترين ن بايد با در نظرداشت،آثارش 

پس قياس آراء و نظرات كاك احمد با يك فيلم سينمايي از نوع . موارد اختالف است 
 آراء و نظرات كاكه احمد با دو  و طرح آن صحيح نمي باشد چراكه قياسهاي مع الفارق بوده

حال طبق نص صريح و محكم قرآن .  و مستنبط از آنها مي باشد ،مرجع مذكور مرتبط 
مسلمانان در اختالفات و منازعات خود در هر امري كوچك يا بزرگ اعم از امور مادي و 

 . بسنجند  بايد آنرا به قرآن و سنت عرضه كنند و ،معنوي 
م في شي ءٍ سول و اولي االمر منكم فإن تنازعتالريا ايها الذين آمنوا أطيعوااهللا و أطيعوا « 

 59» فردوه الي اهللا و الرسول ان كنتم تؤمنون باهللا و اليوم األخر ذلك خيراً و احسن تأويالً 
با تمسك به ( پيغمبر و از ) با پيروي از قرآن ( ـ اي كسانيكه ايمان آورده ايد از خدا . نساء 

از خود فرمانبرداري ) اجماع = اهل حل و عقد ( اطاعت كنيد و از صاحبان امر ) سنت او 
) كشمكش پيدا كرديد و در امري از امور (  و اگر در چيزي نزاع و اختالف داشتيد ،كنيد 

 ؛ اگر به خدا و بر گردانيد) با رجوع به سنت نبوي ( و پيغمبر ) با عرضه به قرآن ( آنرا به خدا 
براي ) يعني رجوع به قرآن و سنت براي حل اختالف ( اين كار . روز قيامت ايمان داريد 

 .  شما بهتر و نيك فرجام تر است ـ 
 هر داوري حكم به غير ما انزل ت حكمي،و لذا اعالم مي داريم بدون استناد به كتاب و سنت 
 .  خواهد بود 84 / 3 / 19 مورخه 15اره اهللا بوده و مشمول حكم آيات مذكور در نامه شم



 

 اتفاقاً اين نكته از همان ، ـ در خصوص داشتن سياق ذهني و توجه نظر به موارد اختالف 5
،  اين نوشتار  2 مد نظر ما قرار گرفته و در همان نامه مذكور در بند ،اوايل شروع اختالفات 

 . جزو شروطمان در جهت رفع اختالفات ذكر شده است 
 بعنوان داور و يـ در خصوص اظهار نظر پيرامون پذيرش يا عدم پذيرش شخص يا اشخاص 6

مرجع صالحيتدار در خصوص تعيين شرايط و ويژگي داور : حكَم ، به عرض مي رسانيم كه 
شرايط . و حكَم و اينكه چه كساني حق حكميت دارند يا ندارند ، خود داوران محترم نيستند 

منابع ديني و حتي قوانين و مقررات وضعي و قراردادي بشر قيد و خصوصيات داوري در 
لذا .  است يشده كه از جمله مهمترين آنها ، حكم بر اساس منابع اصلي و هم چنين بي طرف

اين قول شما كه فالن شخص را بعلت نا آشنائي يا هر علت ديگر بعنوان همكار در امر 
در اينجا باز هم ـ متأسفانه ـ . ابل قبول نمي باشد داوري نمي پذيرم ، مستند به دليل نبوده و ق

       زيرا قبول يا عدم قبول داور يا داوران از حقوق طرفين ! نيز بي طرفي نقض شده است 
 من 84 / 3 / 19اساساً ذكر چهار نفر حكم در آن نامة مورخ . مي باشد آنهم با ادله مشروع 

ن كردستان داوري كليه علما و آگاهان متعهد به باب ذكر نمونه بوده و اال شوراي مكتب قرآ
و سنت در سراسر ايران و حتي خارج از ايران را قبول اصول و موازين ديني و آشنا به كتاب 

در حضور آنها و در مأل عام و با ضبط ويدئوئي ، حاضر به مناظره و : داشته و اعالم ميداريم 
 . هايت قضاوت آنان را قبول مي نماييم مباحثه در خصوص موارد مختلف فيه هستيم و در ن

راستي .  ـ رونوشت نامه را براي آقايان فواد مردوخ روحاني و سعدي قريشي فرستاده ايد 7
اگر امور طرف مقابل به صورت شورايي است ، بايد رونوشت به شوري ارائه مي شد نه دو 

به يقين و آ نرا ن متبادر اين اقدام شما اين شبه را به ذه. نيستد نفري كه حتي عضو شوري 
  .د گونه نقشي نداشته و نداري هيچ  كند كه اساساً در جمع مقابل شورنزديك مي

در خاتمه مجدداً از دلسوزي و اخالق كريمانه ي جنابعالي كمال تشكر و قدرداني را اعالم 
مان كاك حسن عزيز كه در مكتوب و حضور ، ژه نسبت به برادر بزرگ به وي. مي داريم 

چون با احترام گذاشتن براي برخورد  نوشته هاي . برخورد شما با وي ستودني بوده است 
مرحوم كاك احمد در رابطه با كاك حسن ــ كه ذيالً نمونه هايي از آن ذكر مي شود ــ ، 
همه ي ما نيز هرگونه رعايت ادب و احترام و محبت نسبت به او را ، از آن خود مي دانيم و 



 

مكتب قرآن « ينها را ، اهانت و بي حرمتي نسبت به مجموعه ي افراد همچنين خالف ا
 .تلقي مي كنيم » كردستان 

: كه در آن  ] 15/12/1369نامه خصوصي كاك احمد براي كاك حسن در مورخه ي  [ 
 روني خوه ت چيت له ته ك ده رو ده! كاكه گيانه كه م « : خطاب به او مي گويد ) الف 

          هه ر له به ره وه گه رمتر و ،حمه تي خوايه ئه رژي به سرتا و دلت  وا ئاوا ره ،كردوه 
 زورتر دلم پيت ،جار بو جار كه ئه ت بينم !  گيانه شيرينه كه م ،به راستي . به حالتر ئه بي 

 روژ بو ، ياخوا له الي خوا و خاساني خوايش ،يته وه بخوش ئه بيت و چاوم پيت روشن ئه 
        نيز در همان نامه او را خطاب مجدد كرده و ) ب » . خوشه ويستر بي  جوانتر و ،روژ 

       دلي منيشي وه كول هيناوه و ؛ به و ،شه وق و حالي گه رم و خوشي تو « : مي گويد 
 » .  خه ريكم قاقه زت بو ئه نوسم ،حاله وه 

 . والسالم علي الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه  
 

 :  شوراي مكتب قرآن كردستان     از طرف
 

 ــ محمود يوسفي از جوانرود 3ــ عمر محمد اميني از بانه      2عزت حالق از سنندج        ــ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 وه ناو خودا
 
ناچارم اعتراف كنم كه با كمال تأسف آنچه در اين يكي دو ماه : ددر آم 

دستگيرم شد ، وجود دنيا دنيا فاصله ميان دو طرفي است كه به نامهاي مشابه و با
استراتژي اين دو طرف از. ادعاي پيروي از كاك احمد مفتي زاده فعاليت دارند 

 از هر دو سو حاكماساس متضاد است و چنانچه خواست قلبي به رفع اختالف
 . نشود ، در گذر زمان ، شكاف و فاصله عميقتر و بيشتر خواهد شد 

 
 
 
 
 
 
 

 سالم عليكم ! كاكه حه سه ن 
 .همواره خواهان تندرستي و بهروزيتان هستم 

 : ابهامات بپردازم   برخياجازه بدهيد به پاسخ سؤاالت و رفع
 چرا شما را مخاطب مي گيرم ؟

حدود سه سال . از آغاز مروري بكنيم به نظر مي رسد الزم است سابقه ي اين جريان را      
        داشتيم و مالقاتي  منزل جناب كاكه مهدي قريشي پيش ـ به صورتي كامالً اتفاقي ـ

 از بنده خواستيد جهت رفع كدورتها ان ـي در حضور ايشان و كاك عبداهللا ـ اخويتجناب عال
بداهه بودن آن بود و بنده در باب مشورتي و يا بال  شخصيدرخواست البتهاين . اقدام كنم 

بالً قاما اينك كه موضوع را مرور مي كنم ، بعيد مي دانم . اطالعي و اصوالً اعتنايي نداشتم 
ذا حق داشتم و دارم كه مسأله را در اين باره با كسي و يا كساني مشورت كرده باشيد ؛ ل

 ! كامالً شخصي انگارم نه شورايي 
يازم    در هر حال ، پاسخ دادم كه من بي مايه ي بي نوا با كدام بضاعت بدين كار دست      

مي كنم كه مورد وثوق من هستي و مي دانم كه كاك فؤاد و كاك سعدي اعالم : ؟ گفتيد 
        .     بگذريم .  طرف مقابل گفتگو را شما مطرح كرديد اينجا هم اسامي. هم قبولت دارند 

مورچه وار به كارهايي مشغولم و سخت در مضيقه ي زمانم و روا نيست با : عرض كردم      
 . عمر را بر كار بيهوده بگذارم ،اين وضع 



 

 آيا چنين كاري را بيهوده مي داني ؟: پرسشي انكاري مطرح كرديد كه      
 فرجام ديگري ندارد ؛ مگر اينكه طرفين تعهد نامه اي را يبدون ضمانت اجراي : گفتم     

 .امضا كنيد كه در نهايت رأي مرا پذيرا باشيد 
 اگر آنان امضا نكردند چه فايده ؟ : پرسيديد      
 توان شماامضا كنيد ؛ در آن صورت تعهد مي كنم و مي نويسم كه تا آنجا: عرض كردم      

 . ماجرا را بر مالكنم ي ـ بدون هيچ مالحظه ام و زبان دارم ـو امكان قل
طبعاً اينجا هم تصديق مي فرماييد كه كاكه فؤاد و كاكه سعدي آن هنگام هيچ اطالعي از      

 .قضيه نداشتند 
 .علي اي حال قبل از خداحافظي قرارمان اين شد كه شما پاسخ بدهيد      
آقايان مطرح كردم و در كمتر از يك هفته اعالم آمادگي در اولين فرصت موضوع را با      

اما ايشان را براي امضاي چنين تعهدنامه اي و شركت در چنين گفتگويي دريافت داشتم ؛ 
 دوست  ي تعويق ؛ تا اينكه چندي پيش ـ به طوري كه عرض كردم ـپاسخ شما ماند به عهده

ستند خدمت شما بيايم و پيغامي را عزيزم كاكه علي به آفريد به محل كارم آمدند و خوا
اگر از جزئيات بگذريم ، بحث . برسانم كه مخاطب آن منحصراً شخص شما بود كه رساندم 

حل اختالف و داوري را باز شما مطرح كرديد ؛ تحت اين عنوان كه دو روز پيش جناب 
ب عالي آن بحث  و جنااموستا امامي نزد شما آمده اند ـ كه البته بنده اطالع نداشتم ـحاج م

بنده هم پيرو آن و با سابقه اي كه عرض . را به صورت پيشنهاد با ايشان در ميان گذاشته ايد 
. كردم ، در حقيقت تجديد مطلع نموده و آن سخن شايد فراموش شده را يادآوري كردم 

شما اين بار موافقت شخصي خود را اعالم داشتيد ؛ اما گفتيد كه به جمعي وابسته ايد و 
 . . . بنده هم پذيرفتم و باقي ماجرا . صحيح  نيست كه بي اطّالع آنان پاسخ نهايي بدهيد 

اس مسئوليت نسبت به  با احس،اين بود خالصه ي آنچه گذشت و بدين ترتيب ماجد      
 ميانشان كدورتي پيش دوستاني كه ـ درست يا غلط ـ قبولش دارند و اكنون ـ به هر دليل ـ

قدام به رفع ات كه با اشتياق بپذيرد و بكوشد كه هرچه زودتر و ريشه اي تر  طبيعي اس،آمده 
اين كدورت نمايد ؛ همكار انتخاب كند ؛ شرط بگذارد و همه ي تمهيدات را براي ايجاد 



 

و كرم و ياري ذات باري ببندد و  دل به فضل ،فضايي دوستانه به كار گيرد و با خلوص نيت 
 . بذور دوستي بيفشاند ، ي تفرّق و اختالف را ريشه كن كرده دوار باشد شجره ي خبيثهيما

فقير سراپا : بر مي آيد مقايسه كنيد كه اين صورت را با آنچه از فحواي نامه ي اخيرتان      
تقصير به قضاوت بين افرادي بنشينم كه نامشان را هم نشنيده ام و هرگز مرا نديده اند ؛ تازه 

 من مگر بنده كدخداي ده يا كالنتر محلّم ؟ و اصوالً! ف كنم برايشان شرط و شروط هم ردي
  رتق و فتق ها ؟خلوت گزيده را چه به اين ـ  به قول شما ـ 

 چرا پس از دريافت نامه ي نخست چنين استنباطي نداشتي ؟: ممكن است بپرسيد      
صيغه هاي مفرد        طب قرار داده و از  در آن نامه كه مرا مخا،از قضا : بايد عرض كنم      

اينكه .  همين معني مورد نظر خود را دريافتم ،استفاده كرده بوديد » كردي « و » گفتي « 
 پذيرفتني است ؛ چه در غير اين  ماجد را چنين خطاب كند ـ با قدري مسامحه ـ،كاكه حسن 

رامي ندارند ؛ صورت چگونه باور كنم جمعي كه اكثراً مرا نديده اند و دليلي هم براي بي احت
تا اين اندازه باالتفاق با انشاي فارسي بيگانه باشند كه ندانند چنين عباراتي هيچ مؤدبانه 

 ؟ ! نيست 
 باور كنيد درك نمي كنم كه چرا برايتان قابل قبول نيست كه ماجد به ،از اينها گذشته      

 كجا گفته ام آن جمع كاري ولو دشوار انجام دهد ؟) كاكه عه لي به آفريد ( خاطر دوستي 
          جز دوستي با پيروان كاك ن زمان چه ارتباط كاري و فكريي ـمرا فرستاده اند ؟ تا اي

دستِ كم به سطر دوم نامه ي اولتان ئه حمه د داشته ام ؟ چگونه سفير مكتب قرآن شدم ؟ 
ين دو نامه چه در فاصله ي ا. را حكم و واسطه خوانده ايد ممراجعه كنيد و ببينيد كه خود 

         اتفاقي افتاد كه در نامه ي دوم سفير شدم ؟ چگونه به اين سادگي ديگران را تكذيب 
 بر كتب ، سطر اول نامه ي اخيرتان ، 2 پاراگراف ، 2مي كنيد ؟ شما كه به استناد صفحه ي 

        كجا،احاطه داريد ( ! ) فقهي گذشته و حال و قوانين حقوقي و جزايي جوامع بشري 
 ديده ايد كه نخست به كسي اعالم وثوق و اعتماد كنند و او را در موضع مسئوليت قرار 

 رموز و فنون علم ، حقوق نخوانده است ، سپس بدو يادآور شوند كه فقه نمي داند ،دهند 
 ! قضا سرش نمي شود و اساساً بي طرف هم نيست 

 : اما دليل ديگري براي مخاطب قرار دادن شما      



 

درست است كه بنده در سلك شاگردان و پيروان كاك ئه حمه د نيستم و همواره خود      
 نيز  " من آنم كه رستم جوانمرد بود "درست است اهل . را از اين ادعا به دور داشته ام 

 گاهي من بي مقدار را نواخته اند هرگز بدان تفاخر نبوده ام و اگر ايشان ـ از سر حسن ظن ـ
لَش كسب اعتبار ننموده ام و همين جا اعتراف مي كنم كه تند قرار نداده و از قِب مس،نكرده 

آن نوازشها ناشي از حسن ظن مفرط ايشان نسبت به عموم و به انگيزه ي تشويق به خير بوده 
 .است والّا مرا به هيچ روي شايستگي چنين نوازش هايي نبوده و اينك نيز نيست 

 ر و اين كمترين را بشناسد و نداند كه از اَوان كودكي آغوش اما كيست كه آن بزرگوا     
 از بذل جان نيز ،پر مهرش را دريافته ام و از روزي كه دست راست و چپم را باز شناخته ام 

 . در قدمش دريغ نداشته ام 
 : به قول شاعر       

 وي گيان ئه چيته ده ر تيكه ل به شير مژيم و له دو  ئه م خوشه ويستيه ي له دلي پر په ژاره ما 
ش به خوبي آشنايم و از جمله نيك مي دانم كه تا چه اندازه تفرقه و اختالف با روحيات     

     بين نوع بشر روحش را مي آزرد ؛ چه جاي چند دستگي مسلمانان و دردناكتر از همه ، 
همه ادعاي آن ! خودتان را جاي من بگذاريد . ش دستگي بين مدعيان پيروي و شاگرديدو 

دوست داشتنش كجا ، قبول و تأييد ناگوارترين و آزاردهنده ترين جريان در دل حركتش 
 كجا ؟ 

 :  اكنون پرسشي پيش مي آيد .شخص شما اين دو دليل بنده براي مخاطب گرفتن      
    شما چطور اين اصل اخالقي را ترك كرديد و پاسخ نامه اي را كه تنها مخاطبش      

 ،به ديگران سپرديد ؟ تصور مي فرماييد نقل دو عبارت از مرحوم كاك ئه حمه د  ،بوديد 
  چنين عملي را توجيه مي كند ؟،آن هم در ارتباطي گسسته با اصل موضوع 

را بيشتر توضيح دهم ؛ چه از  " سياق " اجازه بدهيد موضوع ،بحث از گسستگي شد      
 .ده درك نشده است پاسخ مربوطه پيداست كه معني آن و مقصود بن

سياق را در نوشتار ، پيوستگي هم مي گويند و آن عبارت است  از پايبند بودن نويسنده      
     اگر باز هم مصداق قياس . در هر جمله و پاراگراف به غايتي كه مورد نظر نوشتار است 

. سقّز ترك مي كند راننده اي سنندج را به قصد مثالً : نباشد ، مثالي مي زنم ( ! ) مع الفارق 



 

 يروشن است كه در هر لحظه بايد مقصد را در نظر داشته باشد و به هيچ سوي ديگر
  .رسدكه هرگز به منزل نمنحرف نشود ؛ در غير اين صورت طبيعي است 

 فراهم كردن فضا و شرايط الزم ،گويا هدف از اين نامه نگاري ها ! كاكه حسن گيان      
 تخطئه ي طرف ،اگر چنين است . داندن يكدلي و دوستي بود براي رفع كدورت و بازگر

 نام و ، جز نبود سياق و بروز گسستگي ،تر كردن آتش منازعه در همين نامه مقابل و تيز
 : نتيجه ي ديگري مي تواند داشته باشد ؟ اما علّت چيست ؟ عرض مي كنم 

        ده و كنايه اي عنوان  بي هيچ پر،يك وقت نويسنده موضوعي را كه در ذهن دارد      
     در اين حالت . در خالل آن نيست مي كند و نيازي به تعريض ندارد ؛ زيرا هدف ديگري 

 از مسير بحث منحرف نمي شود و به بيراهه نمي زند ، حاشيه نمي رود ـ به طور طبيعي ـ
لبش سياق مند  مط،در نتيجه . و صد البته نقض غرض نمي كند ) حشو و زايد نمي نويسد ( 

 .ممكن است به لحاظ صنايع و آرايه هاي ادبي ضعيف باشد ؛ اما پيوستگي دارد . است 
 قصد دارد نكاتي را غير مستقيم و در پرده القا يك وقت هم نويسنده اي ـ  به هر دليل ـ     

لذا چنانچه صاحب قلم .  نوشتارش واجد هسته و پوسته مي شود ،در اين صورت . كند 
 لفظ و ، معاني و بيان را فراگرفته ، بديع ، ظرافتهاي ادبي را بشناسد ،ايي كافي داشته توان

وگرنه بروز چنين .  مي تواند اميدوار باشد كه به مقصودش برسد ،معني را بدانها بيارايد 
 هسته سر از پوسته "قلم  اجتناب ناپذير است و به اصطالح اهل ،مشكالتي كه مي بينيم 

 . خودمايي مي كند و اصل نيت نويسنده ـ كه سعي در پنهان كردنش داشته ـ "بيرون زند 
فرماييد از آن  كه مي ـ) داوري و وساطت ( ي اصل موضوع حال اجازه بدهيد درباره      

 اوالً احاله به محال ،به استناد به همين نامه ي اخيرتان :  به عرض برسانم استقبال مي كنيد ـ
 :چگونه ؟ باز عرض مي كنم .  سخت خلط مبحث دارد كرده ايد و در ثاني

از . داوري بايد توسط علماي اسالمي داراي احاطه به علم قضا انجام گيرد : مي فرماييد      
سوي ديگر بي گفتگو پيداست كه بررسي آثار كاك ئه حمه د ايجاب مي كند كه داور 

       ؛ پس كُرد غير ايراني خط كُردي بداند ؛ پس غير كُرد حذف مي شود ؛ فارسي بداند 
خود حال اگر بپرسم . مي خورد و مي ماند جمع محدودي كه كم و بيش خود مي شناسيد 

 افرادي ،سراغ داريد ؟ و از جمله . ) ..محيط بر علم قضا و ( ند نفر واجد اين شرايط شما چ



 

واهد بود ؟ اگر نه ـ كه بت خ حائز آن هستند ؟ جوابتان مث،كه در نامه ي اولتان نام برده ايد 
داوري كليه علما و آگاهان متعهد به اصول و موازين ديني «  جمله ي بلند و شعاري قطعاً نه ـ

ر حضور آنها  د،و آشنا به كتاب و سنت در سراسر ايران و حتي خارج از ايران را قبول داشته 
فيه وص موارد مختلف  حاضر به مناظره و مباحثه در خص،بط ويدئويي و در مالء عام و با ض

 نزد اهل خرد چه معني دارد ؟ » . هستيم و در نهايت قضاوت آنان را قبول مي نماييم 
جلسه ي داوري دستورش چيست ؟ تحقيق در انطباق يا عدم انطباق : و اما خلط مبحث      

 آنحراف هر يك از مواضع با آنچه از كاك ئه حمه د در اختيار داريد ؟ يا بررسي موارد ان
 مرحوم از كتاب و سنّت ؟ 

 بگذريم از هر آنچه ،اگر اولي است و بيني و بين اهللا قصد ديگري در پرده نيست  
اكنون چرا تسليم به حكم عقل سليم نباشيم و موضوعي چنين روشن را چنان . گذشت 

د  مي توان، باسواد فارسي در حد متوسط ،دشوار كنيم ؟ بديهي است كه هر انسان كرد زبان 
 ميزان پايبندي ،روح مطلب آن شادروان را درك كند و پس از استماعِ سخنِ دو طرف 

ريافته ام كه سخن كاك ئه حمه د ـ صرف نظر اين نكته را بنده هم د. طرفين بدان را دريابد 
 . سهل و ممتنع است و درك آن چندان هم دشوار نيست از صحت و سقم ـ

 عبارات ايشان برخي جمالت نامه و بعضي استنادات بهوچنانچه دومي است ـ كه البته      
 پرهيز از انجماد ، اين كه بسيار خوب است و مي تواند انعطاف پذيري چنين داللت دارد ـ

فكري و بالندگي را نشان دهد ؛ كه به باور اين بنده مهمترين شرط ادامه ي حيات يك 
 د براي شما در حكم افرادي اما در اين صورت مرحوم كاك ئه حمه. جريان فكري است 

 .در مي آيد .  .. سيد قطب و ، شيخ محمد عبده ،سيد جمال چون 
            منزل بنده ؛ كه ، تهران ، 69سال : مجلسي را يادآوري كنم كه شما هم بوديد      

از شاگردان ايشان و سرشناسان  1 نفره5 براي مرخصي آمده بودند و جمعي خالو ئه حمه د
بحث برداشتن ابروي خانمها و حكمي را كه مكتب در غياب ايشان . ضور داشتند مكتب ح

                                            
حسن اميني ، عزيز اميني ، امير عبيدي نيا ، روانشاد فاروق :  اسامي آقايان به ترتيب الفبا عبارت است از  ـ1

 . بنده هم به عنوان ميزبان و در جلسه حضور داشتم . فرساد و سعدي قريشي 



 

البته اين فتوا             " . !  ملعون است ،برو بردارد اهر زني كه  ": صادر كرده بود پيش آمد 
به خاطر داريد كه ايشان چند جمله .  با استناد به احاديث صادر شده بود ـ به زعم آقايان ـ

         چگونه جرأت ،شما  كه تا اين اندازه از قرآن بي اطالعيد !  برادرانم ": فت بيشتر نگ
حتي جاني و زاني ملعون ! مي كنيد طرف حديث برويد ؟ ماصدق ملعون را در قرآن ببينيد 

      براي برداشتن چند موي زائد چنين حكمي صادر  )ص ( حال چگونه پيامبرش . نيستند 
 " ! مي كند ؟ 

 فتوا به كتاب و سنّت و ، در پي مواردي از اين دست بود كه كُلّاً اجتهاد ،اطالع داريد      
 .استناد به روايات را براي شاگردانش ممنوع كرد 

 كتاب و سنّت را از اركان و مباني داوري  در نامه تان ـ با شهامت تمام ـشما، اكنون   
 به باور من نقطه ي قوت است ؛ به شرطي عرض كردم اين! دانسته و نقل و تفسير مي كنيد 

 " مباني اعتقادي "مفهومِ توجه داشته باشيد خلط ذو . كه تابع استراتژي هسته و پوسته نباشد 
هرگز نيك فرجام نبوده است ؛ آن هم در شرايط امروز كه سياست از  " مصالح سياسي "و 

 يكي از ،ه با رويكرد غالب تكنولوژي هم پيشرفته تر و پيچيده تر است و اگر بپذيريم ك
 آنچه در جاي جاي نامه ي شما به چشم . ابزارهاي آن تلون است ، مسلماً تنها ابزار نيست 

 . نوعي سياسي نگريِ جهان سومي است ؛ آن هم به صورتي ابتدايي و ناشيانه ،مي خورد 
 :م ان نامه ي دوم در ميان بگذاراينك مي خواهم مطلبي را هم با امضا كنندگ

 ،در آن پاراگراف آخر !  سالم و ادب و احترام مرا پذيرا باشيد و در ثاني برادران ،اوالً 
نه بالذات كه شما كاكه حه سه ن را ذم تحت المدح كرده ايد و ارج و اعتبار ايشان را 

اين به جاي خود ؛ نكته ي . عرضي و بسته به آن دوجمله ي كاك ئه حمه د دانسته ايد 
اد براي شما مناط اعتبار است و ـ به اكنون كه تا اين اندازه قضاوت آن روانش: مهمتر آنكه 
 توصيه مي كنم يك بار ديگر به دست نوشته ها و ، در اين ادعا صادقيد آرزوي من ـ

نوارهاي صوتي و تصويري ايشان مراجعه كنيد ؛ آنگاه تا دير نشده و دست اجل دفتر حياتتان 
بسيار بيش از كاكه حه سه ن ستوده و اوج عالقه و اعتماد خويش را  افرادي را كه ،را نبسته 

  فاعتبروا يا اولي "چه بگويم جز ! واگر نه .  دريابيد ،نسبت به آنان ابراز داشته است 
  "! االبصار 



 

 : پايان سخن 
       با ، اكنون بر اين باورم كه انگيزه و حس و حال حقير ،بنابر آنچه به عرض رسيد 

اينهمه بر شورايي بودن امورتان تأكيد مي كنيد و دوستان . ه هاي شما قابل جمع نيست برنام
 بوديد پذيرفتند و تكريم  كه شما را وقتي غريبان همين چند صباح گذشته تان را ـو برادر
 زير تازيانه ي سخره و تشر مي گيريد كه شورايشان پوشالي است ؛ اما خود در دو كردند ـ

دو امضاي كامالً متفاوت ) عمر محمد اميني ( ي من مي فرستيد زير يك نام نامه اي كه برا
 ! مي گذاريد 

     چقدر فاصله ي دست و زبان است يا رب              از داد و وداد آنهمه گفتند و نكردند 
لذا بدينوسيله عقيم ماندن تالش خود را اعالم داشته ، رونوشتي از مكاتبات را به كاكه 

 . كاكه سعدي مي دهم و همه را به خداي متعال مي سپارم فؤاد و
                                                                                              

 
 ماجد:   سعادتمند باشيد                                                                                  

 


