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؟!فتی استک حسن امینی حاکم شرع و ُمآیا کا

مل دارد و آنھم أینی بھ کار برده شد کھ بسی جای تحسن امکاک ھنگام کنکاش در سایتھا اصطالحی برای ٩١اوائل سال 
است، با توجھ بھ شناختی کھ سالھاست از وی دارم آنچھ بنده می خواھم کمی بھ آن بپردازم توضیح بسیار !اصطالح مفتی

.مختصری است در مورد کاک حسن امینی

سیس أبھ سنندج آمد و در جریان ت٥٥ال سبود کھ در ) بوکاناز توابع شھرستان (پیش نماز روستای تبت حسن امینی کاک 
بھ آن اوھم، ھمراه عده ای از افراد–شھرھای مریوان و سنندج زاده درعالمھ کاک احمدمفتیتوسط - مدرسھ قرآن 

. بودانآموزنوکھ معلم ،او بودیکی از معلمان مدرسھ ھممدرسھ پیوست و

بھ نفر از یارانشانچند صدھمراه بھبرادرکشی زمانی کھ کاک احمد جھت جلوگیری از خونریزی و ٥٨در سال 
کاک  احمد در ی وجود نداشت و ند، مدتی کسی در کردستان برای پاسخگویی بھ مسائل حقوقی و مدنکرمانشاه ھجرت کرد

قبال پاسخ بھ پرونده ھای مراجعین اھل سنت در زمینھ ھای –نوشت کردستانی دادگستری نامھ جوابیھ ای بھ ٥٩سال 
ت پاسخگویی این مسائل کاک حسن امینی را بھ نمایندگی از خود جھو- یکی از وظایف حاکم شرع بود ... حقوقی ومدنی و

معرفی کرد؛ پس از آغاز دشمنی حکومت ایران با کاک احمد،عمال این مسئولیت بھ کاری حکومتی تبدیل شد وتابحال 
٦٩کاک حسن نیز درسال . ھراز چندگاھی با انتخاب یکی از مالھای منصوب حکومت این امور بھ انجام می رسد

نفر دیگر از افراد مکتب قرآن ٣ھمراه از طرف کاک احمد بھ)بھ شورای مدیریت مکتب قرآنخطاب نامھ ی سوم در( 
-) منزل کاک احمد( قبل از اخراجش  از مکتب قرآن –٧٨سال حدودبھ عنوان عضوھیئت افتاوقضا انتخاب می شود وتا

.مسایل فقھی مراجعین پاسخ می دادبھ

ھم کھ بھ حاکم شرع بودنش، امسال اضافھ شده وقید مردم را! این اصطالح جدید ُمفتی:سؤالی کھ اینجا مطرح است اینکھ
را با این واژه خطاب نموده یا کدام یک از علمای اھل سنت اوو؟کدام مردم بھ اوداده شده استتوسط ھم یدک می کشد،

روزی دیگر !روزی حاکم شرع؟!نیستداردآشفتھ روانیالتی کھ حاکی از تخّی؟ آیا اینھا جز !استاز اواستفتاء کرده و
وآیا این القاب ؟!رمی گرددآیا برای این ھوسھا حدی متصّو! امروز ھم ُمفتی! رییس شورای رھبری مکتب قرآن کردستان

می تواند توان کسی را بھ اثبات برساند وشخصیتی موجھ بھ او القا کند؟

استعداد واقعا مستلزم ؛»فتیُم«یھی است کھ مطرح شدن ھر فردی بعنوان حاکم شرع و باالتر از آنبدای مسئلھ این 
مطرح شدن در محافل عامیانھ و غیر علمی بسیار ساده و سریع واضح استدر زمینھ ھای علوم اسالمی است، وتوانایی 

حسن امینی را بعنوان فردی با کاک اما نکتھ جالب توجھ اینجاست کھ ھیچ محفل علمی و حوزوی در سراسر ایران ،است 
وجود اینکھ ازنظر ِسّنی از افرادی ھمچون شھیدان کاک ناصرسبحانی وبا؛سواد و آگاه بھ علوم اسالمی نمی شناسند 

می آنھا با او سطح علاما تفاوت -سال بود١٥کاک فاروق با اواختالف ِسّنی–بود سالھا بزرگتر،وکاک فاروق فرساد
نظیر دوران حیات خود کمکاک فاروق فرساد براستی از علمای وافرادی نظیر کاک ناصر سبحانی.اختالفی ماھوی است

علمی ای کاک حسن امینی با چھ پشتوانھ اما .استمطرحبودند و حتی اکنون نیز نامشان در مجامع علمی اھل سنت 
اینگونھ در میان محفل علمای اھل سنت جنوب بھ ایراد سخنرانی می پردازد و آیا بھ این موضوع فکر کرده است کھ حتی 

تفسیر، ھستند کھ براحتی می توانند با مطرح نمودن سواالتی در زمینھ ھای علوم اسالمی از جملھ دانشجویانی وطلبھ ھا
.بی اطالعی او را نسبت بھ این علوم اثبات نماینداصول و منطق،بالغھ،صرف و نحو،،حدیث

مطرح است !مکتب قرآن بیش از سیزده سال است کسی را کھ اکنون بعنوان حاکم شرع و مفتی اھل سنتمدیریت شواری 
الزم بھ یادآوری است کھ محکمھ شرع بیش بیرون کرده است و - کاک احمدبھ اتھام خیانت بھ تفکر–از منزل کاک احمد 

و اکنون نیز ھیئت افتاء و می کندز یک قرن است کھ در منزل اجدادی کاک احمد در سنندج بھ مشکالت مردم رسیدگی ا
بنابر راھکار کاک احمد مبنی بر اینکھ ھرکاری شورایی باشد و مسائل شرعی نیز بصورت جمعی و ھیئتی پاسخ -قضاء 

اکنون در محکمھ شرع ھم نیست؛پس رسمیت خود را با او.اندت گماشتھ ھّمرفع مشکالت فقھی مراجعین بھ - داده شوند
.؟!این نام چگونھ کسب می کند
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ھیچگاه ًاندارد و اساسسیاسی نیز آشنایی اولیھپر واضح است کھ کاک حسن حتی با اصطالحات ھم از لحاظ سیاسی 
ندارد چھ برسد سیاسیکتئوریمحافل جایی دری سیاسی در منطقھ مطرح نبوده است، فردی با این وضعیتلبعنوان رج

.بھ این کھ بخواھد در روابط و ساز و کارھای سیاسی نیز دخالت داشتھ باشد

از یازده نفر بعنوان راحمایت خود طی اعالمیھ ای در سنندج کھ کاک احمد مفتی زاده ٥٨در انتخابات شورای شھر سال 
! ینی بھ میان نیامدھیچ نامی از کاک حسن ام،افرادی اصلح اعالم نمود

و پافشاری چندین سالھ در جا" مکتب قرآن کردستان"موردی دیگر کھ بسیار جای تامل است مطرح نمودن عنوان جدید 
ھ تنھا در ھیچ کدام از دست نوشتھ ھا و سخنرانی اصطالح ننای، سایتھا وشبکھ ھای ماھواره ایستاندختن این اصطالح در

بلکھ توجھ کاک احمد بھ مطرح نمودن اصطالحی ،نداردمفتی زاده وجودھا و آثار مربوط بھ قبل و بعد از زندان عالمھ 
بوده " مکتب قرآن"؛ ایشان کدؤمکھ اصطالح بوده کامال اسالمی و بدون اعمال محدودیت در منطقھ جغرافیایی خاصی 

سپرده "  شورای مدیریت مکتب قرآن"و مدیریت آن را بر عھده شورایی تحت عنوانفالن وفالن،نھ مکتب قرآن ست ا
آثار ایشان زنده کردن دین بر اساس نسخھ اول بھ احمد مفتی زاده با توجھ کاکاست، چرا کھ اساسا از شاخص ھای تفکر 

بھ -؛نھ فقط کردستان،ن تمامی بشریت استاست و ھدف آن خوشبخت نمود) -ص-حرکت حضرت رسول(حرکت 
تحریف این عنوان و مطرح نمودن عنوانی -طبقاتی گویای ھمین نکتھ استکاربردن اصطالح رفع ستمھای ملی ومذھبی و

. نمی تواند داشتھ باشدومطرح کردن خود عالمھ مفتی زاده دلیلی بجز محدود جلوه دادن تفکربا این جھت گیری ھیچ

جامعھ شناسی ھر منطقھ ای دارای ویژگی ھا و شرایط خاص خود است بعنوان مثال در کردستان بدلیل مطرح لحاظ از 
خود سران ؛ھا را علیھ اھل سنتھئھ ھا و تفرقعموم مردم عامل اصلی توط،احمد مفتی زادهکاکعملکردوشدن تفکر

،در بعضی مناطق دیگربعًاطرا بازی می کند، اماکھ نقش یک عامل حکومت ،آخوندی ھتاکمثال دانند و نھ حکومت می
اھل سنت :"گاه پیش می آید کھ حتی امام جمعھ ای برای اعالم عیدین نظر رسمی حکومت را می گوید و اشاره می کند کھ

بھ بعضی !اما تقاضامندیم رھبروحدت طلبمان! اموال خود را در اختیار او قرار دھد،حاضر است گوش بھ فرمان رھبر
این ھنگام جمعیت بھ ناگاه در"...و!از مسئولین استانی کھ بھ مقدسات اھل سنت توھین می کنند تذکرات الزم را بدھد

د ھمانن-فردی مانند کاک حسن امینی در چنین فضایی نقش یک قھرمان را داردطبیعی است . دھندیید تکبیر سرأمنزلھ ت
نظام و سوگند بر این نکتھ کھ سالھا و قرنھاست با برادران تشیع زندگی در زاھدان کھ پس از مداحی٨٧سخنرانی مرداد 

بدون اشاره بھ شھادت یکصد نفر - سرافرازی نظام وحکومت را داریمی آرزوو!کرده ایم و ھیچ مشکل خشنی نداشتھ ایم
.-از علمای اھل سنت

ب زباشد براحتی متوجھ این موضوع خواھد شد کھ در طول تاریخ ھر گروه و حبرخوردارسیاسیینگرشازکسی کھ
امکان پیروزی در نبرد سیاسی را نصیب خود خواھد کرد، اما پر واضح تعھد بھ آرمان ھا و اعتقادات خود،سیاسی با 

کھ شدیدا او را متھم بھ شورای مدیریت مکتب قرآنکاک حسن با توجھ بھ موضع گیری ھای جریانی قوی بنام است 
و بھ فرض اگر در آینده بخواھد احتمال موفقیتش درحدصفر می باشد؛،خیانت بھ کاک احمد و مکتب قرآن نموده است

روی آورد آنروز احزاب سیاسی مخالف وی با وگروھھایی برای نیل بھ اھداف خود بھ مقابلھ و رقابت سیاسی با احزاب 
بیانیھ ھا و سی دی ھای شورای مدیریت مکتب قرآن و نیز اعالمیھ ھای محمد ژیان مفتی (توجھ بھ مستندات ارائھ شده 

نند کھ مکتب قرآن بنابر حکم شدیدترین افشا گریھا را علیھ او خواھند کرد چراکھ ھمھ گروھھا و احزاب می دا) زاده 
نیک می دانند، کسی کھ بھ ، ودیگران است بدون فعالیتھای سیاسیکارش تزکیھ خود و دعوت و ھدایت ، حرکترھبر

ودر زمانی کھ در سنندج غریب ونا آشنا خدمات فراوانی کردندبھ اوسال با او بودند و٢٠نسبت دوستانی کھ بیش از 
رابردست گرفت "لأنا رُج" وَعلم چنین برخورد کردبود، اسکانش دادند وچھ محبتھایی بھ نسبت خود وخانواده اش داشتند؛

فعالیت سیاسی او را در نطفھ نخواھد بود وچنین فردی قابل اعتمادلذا را برتر ازجمع دانست، وبھ ناگاه تفکر فردی خود
کھ بھ حزب "روژھھ الت"ھ محلیھمانگونھ کھ چند سال قبل بدنبال مصاحبھ کاک حسن با ھفتھ نام. خفھ خواھند کرد
دشمنان ملت کرد را " طی دو مقالھ تحت عنوان " خھ بات"طرفداران آن حزب بھ نام یکی از ورشده بود،دمکرات حملھ 

شدیدترین حمالت را بھ او کرده بود و او را با عناوینی ھمچون خائن بھ ھمکیشان، ابن الوقت، عجوزه " بھتر بشناسیم
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بلکھ ،کنون پیروز میدان نبوده استتانھ تنھااز جنبھ سیاسی مورد خطاب قرار داده بود پس کاک حسن ... ھزار داماد و 
پس موضعگیری ھای او نھ بھ جریانی شددر برخوردھای سیاسی آتی نیز موفق نخواھد بوضوح می توان حدس زد کھ 

.اساس حرکت دینی بر صداقت و عدم خیانت استوار استبھ ویژه ؛سیاسی منتھی می شود و نھ بھ یک جریان دینی 

در بررسی فعالیت شورای مدیریت مکتب قرآن ھمانگونھ کھ بارھا اعالم کرده اند مھمترین کارشان اشاعھ ی آراء و 
نظرات کاک احمد می باشد و با توجھ بھ اینکھ شاکلھ اصلی مکتب قرآن را افرادی با تجربھ و فعال در حرکت تشکیل داده 

مطرح کردن شخصیت و نظرات کاک احمد در سطوح مختلف مدعا اند در این مھم بھ ھدف خود رسیده اند و شاھد آن 
کتب قرآن جامعھ، شبکھ ھای ماھواره ای و سایت ھای گوناگون اینترنتی می باشد و بنده در اوائلی کھ کاک حسن را از م

کنون کھ لب چیست؟ اما اامطاین ھمھ  وقت و ھزینھ برای روشنگری ال را می پرسیدم کھ اینؤاخراج کردند مرتب این س
بسیاری از مطالب کاک احمد را بھ ھابھ آن بیانیھ ھا و سی دی ھا مراجعھ می کنم متوجھ می شوم کھ در البالی افشاگری

. اطالع عموم رسانده اند

»ھای دروغین ھمیشھ سقوطھای مھلکی بدنبال خواھند داشتصعود« 

نظام ھا با وجود ھزینھ ھای چند میلیارد دالری سالھا با مطالعھ حوادث اخیرجھانی متوجھ می شویم کھ بسیاری از این 
حیثیتی بھ آتشی تبدیل شد کھ خرمنھا چھ زود در مدت کمی تمام آن ھزینھ ؛برای پوشاندن نفاق و ظاھر سازی

دن بازی کر؛تغییر نیافتنی است"ار نخواھد بودھرگز دروغ ماندگ"این سنت الھی کھ.تبدیل کرد پوشالینشان را بھ خاکستر
در مورد کاک احمد نیز بھمین گونھ است ھرکس مختصر .با تفکرات بلند بزرگان ھزینھ بسیار سنگینی خواھد داشت

آشنایی در مورد آثار ایشان داشتھ باشد بوضوح متوجھ می شود فرد گرایی و رئیس و مرئوس جایی در تفکر توحیدی 
ذ نماید صحت و سقم آن بنابر معیار ارائھ شده ی کاک احمد و اگر کسی بھ نام ایشان موضعی اتخا. ایشان نخواھد داشت

استفاده از امکانات شبکھ ھای ماھواره ای برای کسی ممکن باشد و ،اگر بنابر شرایط پیش آمده. بالفاصلھ آشکار می گردد
چنین تصور خامی کند کھ با وجود اینکھ من بسیاری از آراء و نظرات کاک احمد را قبول ندارم اما می توانم بعنوان 

. الت بیھوده استجانشین او مطرح شوم یقینًا سیر در تخّی

شناختھا بھتر خواھد ، بیشترمطرح شدن افرادآشکارتر می شود واتفاقا باگذشت زمان ھر روزبا،عملکرد وتناقضات
بھ دلیل اعتقاد بھ نبود -روزی بھ تبعیت از مالھای دست آموز کھ کاک احمد را : اینکھ، مورد کاک حسن نیزدرو.بود

٦ھ ای موسوم بھ بیانیھ بیانیایشان نیز در. تکفیر کردند-حاضرنھ درعصربّیت وحتی یک نفرکافربھ خاطر عدم اتمام حّج
م ودیگر روز َد. استفاده نمود"جھانیکفر" کفر قبول نداریم واز اصطالح ی کاک احمد را در مورد ایمان وما رأ:نوشتند

بدون رضای –سخن راندن شرایط جایی بھ مصلحت ودر ھربھ ھر حال این روِش. از روشنفکری وامروزی بودن زد
.اش جز نفاق نخواھد بودھنتیجگرفتن،وموضع -خالق

عدم صداقت وتناقضات فکری وشخصیتی کاک حسن، باز عده ای نمی خواھند موضعشان را بھ چرا با وجود این ھمھ 
!نسبت او تغییر دھند؟

؛بودمتبلورشدر شخصیتکھ کاک احمد مفتی زاده بھ شدت بھ آن معتقد وداری معنوی ومادّیامتیازتفکرتوحیدی وضد
برتری طلبانی ھستند کھ در ھر حال بھ دنبال ارضاء غرایز آنانی کھ بھ القاب وعناوینی دل خوش کرده وبرای بسیاری از

سالم وآیت الحجة امال و"کاربردن الفاظی ھمچون بھ بایشان قائل .شھرت طلبی خود می باشند، قابل قبول نیستمادی و
ھمانند مردم عادی، کھ کسی (.ا برای خود وپیروانش انتخاب کردر) برادربزرگ(لفظ ُکردی کاک،نیستند... اهللا وشیخ و

پایھ ریزی شورایی بھ صورت صریح قرآن کریم،نّصحرکتش را مطابقتمام امورونیز)امتیازی بھ مخیلھ اش خطور نکند
.ستکرده ا

شاید درس از تجربھ ی ناموفق . بھ رسوایی بانیانش خواھد انجامید،سانسور وتحریف،تکنولوژیخوشبختانھ درعصر 
. طریق نمایندسیمای ایران روشی لقمان گونھ برای آنانی باشد کھ تازه می خواھند طّیوصدا
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را دوستانش علیھ مکتب قرآن تھیھ کردندسال گذشتھ کلیپی را کھ کاک حسن و! بھ عنوان مثال شبکھ ماھواره ای نور
ھایی این ، ازبینندگان خواست کھ کلیپاندمجری با این خیال کھ نمایشی بی بدیل ومستند را پخش کرده ومودپخش ن

وارسال آن بھ شبکھ ی )جاھد ُکردُم(توسط اینجانب بھ محض پاسخ گویی بھ آن وتھیھ کلیپ ...چنینی تھیھ وارسال نمایند و
با پخش ھردو کلیپ : د، گرچھ بارھا بھ آنان گوشزد شده است کھکرده انآن خودداریپخش ازسال ھنوز١نور، پس از 

بھ قضاوت موجود وھمھ از آن استفاده می کنند و" youtube"کلیپ مورد نظر درھرچند.قضاوت را بھ بینندگان بسپارید
ولغو مدرک ممنوع التدریسی معلمان "خش اخبار کھ بھ پدر ! یا شبکھ ماھواره ای کلمھو. شبکھ نور خواھند نشست

وحال قضاوت ! نمایش دادحسن امینی را کاک، عکس ره کرد پس از نمایش عکس کاک احمداشا" نیآپزشکان مکتب قر
را نسبت بھ کاک معلمان و پزشکانبھ ویژه کسانی کھ خود بارھا موضع این ؟مردم اھل سنت غرب کشور چھ خواھد بود

مکتب قرآن راشناختھ اند ،نزدیکی از گروھھای اسالمی کھ خود سالھا ازیا مثال سایتو. حسن وافشای خیانتھایش دیده اند
٥٦می کند وتاریخچھ سال"!مکتب قرآن کردستان"لفظ اشاره بھ ،گری می داننداوضاعش را بھتر از حرکت دیو

م مقام را رھبرمکتب قرآن وجانشین کاک احمد خطاب می کنند، قائمطبوعات رسمی حکومتی او.رابرایش ذکر میکند
...مکتب قرآن را رادیکال ومعتدل می داند ورا میانھ رو واو) موسوی(تقریب مذاھب

؟ کھ در ھرصورت صحت !یا داللت بر عدم اطالع دارد یا عدم صداقت؛حال خارج نیست٢نظرھا ازاظھارواین اخبار
.دق کاتبین وقائلین را بھ شدت مخدوش می کندِصو

کھ جایگاه علمی وسیاسی کاک مایھ گذاشتن باید برای فایده ای باشد وگرنھ آنھا نیک می دانندآبروازاین ھمھ ھزینھ و
اری زبرگمکتب قرآن اجازه ی ،اینکھ در سنندج مسجدی را در اختیارش گذاشتھ اند ودرمقابل!حسن در چھ حدی است

ی دانند اگرفردی مطرح شود ھرنوع معاملھ بھتر از ھرکسی مو، حکایت از برنامھ ھا دارد؛کالس قرآن رانداردیکحتی 
وگرنھ سیاسیون آسان است اما اگر اداره جریانی بھ صورت شورایی باشد احتمال انحراف تقریبًا غیرممکن است،با اوای

بعضی از . ھزاراستیک در حدود ،جریان کاک حسن با مکتب قرآنعیتی ھم بھتر از ھرکسی می دانند کھ نسبت جم
گاه مبارز مطرح کنند؛وتی مذھبی ای ماھواره ای ھم می خواھند کاک احمد را فقط بھ عنوان شخصّیمجریان شبکھ ھ

چیزی کھ حتی دشمنانش تابحال آنقدر! غرض ورزی بھ حدی می رسد کھ علنا حتی منکر مجتھد بودن ایشان می شوند
.خود را بھ باد انتقاد نگرفتھ اندمشاعر

.بسیاری از واقعیات را بھتر آشکار خواھد ساختخود بھ ھر حال گذشت زمان،

ُمجاھد ُکرد
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