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ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ                                                              3ه بیانیّ                                       ِمۡسِب ٱَّلله

 َۡفِسهِۦ ِيَن ٱۡصَطَفۡيَنا ِمۡن ِعَبادِنَاۖ فَِمۡنُهۡم َظالِٞم ِّلِ ۡوَرۡثَنا ٱۡلِكَتََٰب ٱَّله
َ
ۡقتَِصٞد َوِمۡنُهۡم َسابُِقُۢ بِٱۡۡلَۡيَرَٰتِ ُثمه أ َٰلَِك  َوِمۡنُهم مُّ ِِۚ َذ  بِإِۡذِن ٱَّلله

1ُهَو ٱۡلَفۡضُل ٱلَۡكبِيُ             
   

            به بايد را وآموزشي پرورشي لتحوّ ايجاد روش بفرستد،«  بالخيرات سابق»  وعده، طبق ايجامعه براي خدا اگر»        
 در  اين كه قرآن  را القاء نمايد، مانند هاتناسب آن، آيه  به و اقتضاي احوال جامعه از قرآن استنباط كند؛تناسب           

 « كاكه احمد مفتي زادههای یادداشت»  «. الزم تدريج با شود،مينازل براي تحوّل همان جامعه،  همان زمان            

                    بدار در كردسدتان،  ايدن ، فرسدتد مدي ي را براي هددايت انادانها    «سابق بالخيرات»ت الهي كه براي احياي دين خود، طبق سنّ    

«فَٱۡسَتقِۡم  »بزرگ مردي قيام نمود كه با اجراي حكم     
   اي دفاع از دين خدا وبندگانش را رها نكرد و خدود مدددا   لحظه 2

 : انقالبي در نظر دين بود اناانبارز تعريف      

قبول، ارزيابي  ّ و و رد كااد اجتماعي،   و  معيار رواج است كه: موضوعي را، با  اناان انقالبي، در نظر دين، كاي  » 
آميز بر ذهن و قلب اناان. او، با داشتن يدا  ، دامي است تحقير«باءناآ هكذا وجدنا»در نظر اناان انقالبي، معيارِ  كند.نمي

، «مدا »و « مدن »زند. او، از واباتگي تقليدي به هر ندوع  ها را، محکّ نمي، افكار و آداب و برنامه«پايگاه مردمي»نداشتن 
                «أغدالل »و« إصدر »كندد بدراي نجدات خلدق از     د تادليم. او جهداد مدي     هدر نندد از دشدمن     آزاد است و؛ در برابر حدقّ د  

ي آن؛ هر نند مردمش، (، بعد از جهاد براي آزادگي خود از درون، و همراه بي وقفه): گرفتاري از درون، و از بيرون
)و جهداد، يعندي: تحمّد      اش زنند و، عذابش دهندد  اش خوانند و؛ تهمت مكر يا خيانت و غيرهتحقيرش كنند و؛ ديوانه

ِ  َسبِيلِ يَُجَِٰهُدوَن ِِف  »ها است كه: دشواريها(. او، از آن داندد: تنهدا راه خداسدت،    زيرا مي.3« َوََل ََيَافُوَن لَۡوَمَة ََلٓئِم    ؛ٱَّلله

ِۚ » ؛ و«ژاران هه»ي بشر، بخدوص راه نجات همه او ناگواريهاي زندگي و فشدار و سدختيهاي معيشدت را    . 4« ِمۡنَها َجآئِٞر

اسدت در وطدن و   « غريب»آغاز كار، ها، نجات يابند. او در پذيرد براي خود، بلكه مردمي از ناگواريها و سختينيز مي
شود و؛ بار انداخته و سالح افتداده، سدفر بدا    ي خود. و اگر هم هميشه غريب ماند، خاته نميزادگاه خود، و حتّي خانه

ي گذشته، با ثَبات تا اين لحظده اسدت و؛ اوّلدين    همه  ي رسيدن به منزل پاياني د كه ارزش عظمتش را به پايان: به لحظه
گدردد، كده بدا     در راه ماتقيم پر دردسرش، نده سادت مدي    رساند. اوامت و سرفرازيش در اين لحظه د نمي پاداش استق

اي از نهدار  وقت، از مرحلده گيرد، كه بيتمايلي به راست يا نپ، آسايشي طلبد و، رفاهي جويد؛ و نه شتاب ناروا مي
ي بعد بجهدد. سدخن دل و زبدان او در برابدر تمدام      له)يا: امر به معروف و نهي از منكر(، به مرح« جهاد بيرون»ي مرحله

ُ َحۡسبَُنا ٱ » خطرها و دردسرها، ِۚ  »، اسدت و   5«َونِۡعَم ٱلَۡوكِيُل  ؛َّلله َۡناا ِ تََوَّكه ِۚ  » و 6«لََعَ ٱَّلله َٰ َماآ َاََذۡتُتُمونَاا نه لََعَ  .7«َّلَۡصاِرَ

 بدا گرفتداري و گمراهدي خلدق، دشدوار. و شداباش و      سازگاري با آزار خود براي او هموار است و؛ سازش با فاداد و،  

ي سدفري  ي مبارکِ انداختن بار جام و در آوردن جامهي راه ضعيف فريب، درآن اوّلين لحظهگلباران طيِّ با شرفانه

ُتَها ٱّلهۡفُس ٱلُۡمۡطَمئِنهةُ  » ،تن از قدّ و باالي جان ته
َ
أ  « 08و08و08صفحات  6نامه نامه ها،  ».«است  8«... َيَٰٓ
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    ام را : وظيفهگويد، آنگونه كه خود ميكشاندميديگران در اراده و اقدامش او را به افراط و تفريط ن و ذمّهرگز مدح 

 خداوند متعال است.  ،  نتيجه بادهمميانجام 

اخال  ديني و غيرديني  ،درستي كه اناان بهكاكه احمد براي پيروان مكتب قرآن معياري است براي سنجش برخوردها و اين

استواري و      ،پوشيش از خطاهاي ديگران، و در مقاب ها و بخشش و نشمناپذيرش به اناانمحبّت وصف  را بازشناسد؛

ش مداهنه نكرده، و به خاطر     تفكّرسر  سديدش در عقايد و نظراتش گواه بر جامعيّت صفات داعي است، هرگز برقول

ها اص  است نه رضايت آنها. نه آن روزها كه كشد، نراكه معتقد است: سعادت انااناش دست نميوظيفهها از  گوييخوش

ماند اي معدود كاي اطرافش نميشود و نه آن ايّام كه جز عدّهسنّت، همراه و تابعش هاتند دنار غرور و استكبار مياه 

 فرمايد:ميت استوارش اثري ندارد، خود كشد، و اساساً مدح و ذمّ ديگران در شخديّدست از تالش مي

 «.اگر تمام دنيا تشويق و يا نفرينم كنند برايم مااويات، مهمّ انجام وظيفه ورضايت خداوند متعال است»      

 كدددددددار مدددددددردان روشدددددددنيّ و گرمدددددددي اسدددددددت    

 

 كدددددار دوندددددان، حيلددددده و بدددددي شدددددرمي اسدددددت      

به دعوت و  و به صورت پراكنده در محاف  كندميماير اصلي خود را انتخاب  -.ش ه -34زاده از سال كاكه احمد مفتي

، با اين هدف كه مالمانان نمايدميقرآن  يسيس مدرسهاقدام به تأ در مريوان و سنندج  65پردازد، در سال ميهدايت مردم 

ي ئل. با شروع طوفان انقالب به دالشودژه جوانان روبرو مياستقبال مردم به ويبا  قرآن را به قرآن برگرداند؛ كه بيگانه شده از

 و موقتاً گيردميه عهده برا  ترهبري اه  سنّ و عمالً ،شدهايران همراه  ميبا كاروان انقالب مرد بارها اعالم كردهكه خود 

 .شودمي ليف ثانويه مشغولبه حكم ضرورت به تك مي كند وليه را تعطي  تكليف اوّ

 ملّت، به ويژه هاي ايرانملّتت و سنّجهت احقا  حقو  اه  ، لين حكومت وقتس از پيروزي انقالب و بدعهدي ماؤوپ 

از گوش  ( عمال65ًمهر  25)در حاينيه ارشاد  شكه احمد با انجام مذاكرات فشرده  در تهران و سخنراني تاريخي، كاردوك

 گردد. ميباز ،يپرورش اناانهاي مكتبيعني د، د و به برنامه اصلي خوميا الن ناشنوا و صداقت ماؤو

   كنم كه: كارما، از ايدن پدس، تنهدا پدرورش و آمدوزش و تبليدی اسدالمي اسدت، بددون اينكده بدا مادائ              باز تأكيد مي»      
 بده    ر را،خواهد با من هم مادير باشدد، بايدد ايدن تدذكّ     سياسي عملي روز، خود را درگير سازيم. و هر مالماني كه مي      
 « 834ی كردستان صفحه درباره 88/4/95 » .«طور جدّي رعايت كند        

     تر شدن جمع، ادهدشدگان، و هم آم عِ تزكيهدهي، براي هم تميزتر شدن درون فرد، و بيرون جمددر ماير حركت ال»  

ُ َماِِف ُصُدورُِكۡم ِِلَۡبَتِلَ )»گوناگون اختياريامتحانهاي هم ،و«بال»غيراختياريِامتحانهايهم به استنياز   َص  وَ  ،ٱَّلله ِِلَُمِحِ
ا ََكَن ٱ » و1«َما ِِف قُلُوبُِكۡمِۚ  نُتۡم َعلَۡيهِ مه

َ
َٰ َمآ أ ُ ِِلََذَر ٱلُۡمۡؤمِننَِي لََعَ ِيِِبِۗ ،َّلله َٰ يَِمزَي ٱۡۡلَبِيَث ِمَن ٱلطه   «88صفحه 8مه نانامه ها، »(2«َحَّته

با حضور  د  به ويژه در ماجراي هجرت 65و  65و به اين دلي  در سالهاي  اعده ماتثني نياتقرآن نيز از اين ق مكتب

و پيروان در  پس از زنداني شدن كاكه احمد؛ كندميمكتب قرآن بيشترين ريزش را در حيات خود تجربه  د  حركترهبر

به  افراد حركت  استكه كاكه احمد در زندان  مياد و در ايّوشمي آغاز سركوب مكتب قرآن  علناً 52و  56 هايسال

اشتباهات  عدم شناخت از ماير رهبر و اهداف آن، دنار علّتبه  ،و با وجود دلاوزي پردازند،ميمكتب قرآن  ياداره
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آنچنان از آن عملكردها آزرده است ايشان خود  شوند.ميكاكه احمد ي شدهو در نتيجه انحراف از خطوط تبيينفراوان، 

 فرمايد:مي كه

رو   هادر آخرت آن روز نهاني ،در خدمت به بندگانش زيغي نبوده نيّتمدر  ،م همه خطاهايمكه علي رغبه خدايي » 
سالمه  و صلوات اهللد در حضور خدا و شاهد اوّلمان  قب  از دشمنان معلوم سابق و الحق، به شكايت از شما  شوند، 

 « 8صفحه 8 نامهها، نامه» «خير گرديد.د خواهم پرداخت كه ننان كرديد كه براي دين و امّتش كم عليه و آله

           سازد؛ وايد كه نه با موازين دين ميبا خبر شدم، تعجّب كردم كه: نگونه راهي رفته« مجمع»وقتي از وضع » 
 « 0صفحه   8نامه ها، نامه»  .«با روش عرف؟   نه     

   ، دلم را  میي تنها يك خطاي ياران قدي اندازه ، به  ام ام و شنيده ها سال اخير، از مخالفان ديده در طول ده تمام آنچه » 
، از اينان، انتظار حان نيّت و اخالص در خدمت به  سابقه بنا به  : من  . اوّل اينكه ، معلوم است دلي  هم . آزاردمین
گمان   : ممكن است مخالفت بعضي از مخالفان، با حان نيّت، يعني: به . دوم اينكه مخالفاناز  دين، دارم نه  خلق و به  

: هر بال يا ناگواري  و سوم اينكه . كنندمي، اين ياران، اظهار اعتماد  دين و خلق بودن من، باشد؛ در حاليكه خائن به 
گر د خدا ناكرده د وضع مردم، مااعد نباشد، . و ا ي خير است ، مايه«صاد  بودن ما»از جانب مخالفان، در صورت 

دو  و نثري، راجع به  ميهاي نظ رضاي پروردگار، مالّم است )در بحثهاي شفاهي، و در بعضي از نوشته  رسيدن ما به
، يقيناً ضرر منفور  تراشي از ياران، اگر عام  شرّهاي فراوان نباشد. امّا هر اشكال ام( صورت دلي  سوم، توضيح داده

د دارد. و نند بار، در  شدن دل و زبان الاق ّ، در همان حال آلوده  تراش دشتن در نزد پروردگار را براي اشكالگ
بعضی از ياران، در دوران پس از مرگم، « خودخواهی» ا از گرفتار شدن به  ر، حدود نگرانیم  مالقاتهاي اين دو سال اخير

 « 58و  05 صفحات 0ها، نامه نامه» .«!خدا به  ام. و پناه  شوند، بیان كردهمیدچارش     «خودخواهان»  اي كه خاتمه و از سوء

اصلي  و تغيير روال موجود و بازگرداندن مكتب قرآن به مايره كردن افراد به متوجّ تدريجاًها كاكه احمد با شروع مالقات

براي سپس و  پردازدمييط حركت به تخط عمالًّ، و با تعيين كاكه سعدي قريشي به عنوان رابط خود و شورا  گماردميت همّ

 : كندمياز طرف خود در شورا تعيين كاكه سعدي را به عنوان ناظر  ،هايشو تبيين برنامه مكتب قرآنجلوگيري از انحراف 

جلاات شورا، به عنوان ناظري از طرف من است؛ نه به عنوان كنم كه: حضور سعدي در اين توضيح را اضافه مي» 

  « 38/4/18نامه مورخ »  .«عضو شورا

ايدن   ،درمقداطع مختلدف  كنندد، اگرنده   ماير دين مخالفت مي اي باههميشه عدّ هاي گوناگون،و با انگيزه ن،هاي فراواعلّتبه 

 ،نتيجده  در واست مربوط ساختار رواني اناان  كه بهيک ريشه دارندا ماهيتاً گردند؛ امّمطرح مي گوناگونكال ها به اشمخالفت

)درقالدب   -ه اي باوجود علم به تأكيدات فراوان كاكه احمدد . اين بار نيز عدّگذاردميتأثير  ،بر عملكردهاي بيروني واجتماعي

و قدول شدفاهي او را   مدي نمايدد،    فدي معرّ ،كندمين خيانت تامان ي قاب  اعتماد كه دررازدار ،راسعدي كاكه نوار(كه نوشته و

كاكده  ازفوتبده ويدژه بعدد    دي مخالفدت بدا ناظرد   بده بهانده  بازهم ؛دهدد مدي  داند و مدورد تأكيدد قدرار   مي خود،يهمچون نوشته

تبعيّت هميشگي از شورا ؛ در حالي كه گيرندميپيش  ماير انحراف را در پردازند وبه مخالفت با شورا مي  ـ (16)درسالاحمد

 موضوع نظارت، از مطالب مهم و انكارناپذير كاكه احمد است.و 
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 سدكون ، اما اگر از حالت اياتايي و كندميي ايجاد نليتّماؤو در قالب نظريه باشد،ري فقط دانند كه اگر تفكّنيک ميمخالفين 

 شدان هداي امتيازطلبانده  آرزو وت در جامعه جاري گردد، آنان را به نالش كشيده و با باياري از اميال به صورت فعليّدرآيد و 

 ؛باشدد مدي  ترين فدرد مدد معت د  از نظدر ايشدان   د  كاكه سدعدي قريشدي   ،ه به ماتندات كاكه احمدبا توجّ نونوهمخواني ندارد، 

ب بده  دانندد كده مرتّد   كاداني مدي   يصاد  القول را در مورد ناظر، برتر از شهادت وگواه شهادت كاكه احمدِ ،حركت پيروان

برآيند كدار نداظر در رشدد كمّدي وكيفدي       كنند.متناقض اتّخاذ ميديدگاههاي  زمانهاي گوناگون مواضع و نابت شرايط و در

ايدن اعتمداد و انتخداب و بده كدار بدردن        ،ماير كاكه احمد در عم  نيز و استقامت و پايداري در دفاع از تفكّر و مكتب قرآن،

طديّ   ،بر اساس اين مباني محكدم  در نتيجه: اعتماد و اطميناني كه شد.بخرا تحقّق ميو ...  ، صداقتصفاتي همچون: امانت، وفا

الزم بده  ، سالهاي طوالني ميان پيروان حركت و ناظر ايجاد شده است به ياري خداوند متعال هيچگاه خدشه بردار نخواهد بدود 

 و اندد نورزيدده  ي دريدی بدراي گاادتن ايدن پيوندد از هدي  تالشد       ،مكتب قرآنمخالفان و معاندان دهه  2ذكر است كه بيش از 

بده   دد  مكتب قدرآن  :كرده اند كهالقاء مرتّب به افراد مكتب قرآن يده كه سالهاست بازجويان اداره اطالعاتبدانجا رس كارشان

 است و ...!!! .  منحرف شدهزاده از ديدگاههاي آقاي مفتي دناظر اتتبيين يواسطه

از ايدن قاعدده مادتثني    ، مكتدب قدرآن هدم    پذيرندد مدي ت از جمع را نايي تبعيّهكه با فوت رهبر عدّ يتاريخروال و تجربه بر  بنا

فدردي را بدر انديشده شدورايي      تفكّدر و  كنندميقد علم مقاب  شورا، نند نفري هرازگاهي  الذكر،به دالئ  و عل  فو  و نيات

نظارت كاكه سعدي  ،ئ گرنه اوا داست  به اين امر پرداخته شده  الًمفدّ  56 و 15هاي سال يهاهكه در بيانيّد  مي دهندجحان رُ

 بددانجا   ي از خطوط ترسيم شده از طدرف كاكده احمدد را آغداز و تدا     كنند اما در عم  و به مرور زمان تخطّميقريشي را بهانه 

 ايندان  ،در شدرايط بالفعد    رسند كه با وجود منع و تحذير صريح كاكه احمد و تأكيد مكرّر ايشان بر عددم فعّاليّدت سياسدي   مي

به ندام كاكده احمدد و حركدت مكتدب قدرآن       و  پردازندميتهاي سياسي اليّبه فعّ هاتند، سياسيجزئي از احزاب گويي  ،اكنون

   فرمايد:كاكه احمد ميكنند، كه خيانتي آشكار به انديشه و عم  كاكه احمد در ماير حركت ديني ايشان است.مي    فعّاليّت 

 خود، و دعوت و هدايت« يتزكيه»مان، است. پس، وظيفه« دعوت»ي بالفع  ما، در حدّ اوائ  مرحلهشرايط »  
 «88صفحه 8نامه ها،نامه» «.است، بدون فعّاليّتهاي سياسي ديگران 

بايار وسديع  ي در حدّ و عمالًّ پردازدميو نظرات كاكه احمد به تبيين آراء اين خيانت، در مقاب  نيز مكتب قرآن ضمن معرفي 

 .رساندمي مردمرا به  ايشانم پيا ،در منطقه

ي گادترده  اسدتقبال  بدا  و  د  جوانانبه ويژه از  ـبايار  يرويش با، مكتب قرآن 15سال  يبا ريزش افرادي معدود پس از اجالسيه

 .شودمواجه مي ،ميبه اين حركت اسالدر داخ  و خارج كشور ت اه  سنّ

 ،در مورد ماائ  مختلدف فيده   15در اجالسيه ي سال  كه  ينند نفر از برادران  58ياواخر دهه در بار ديگرپس از اين مرحله  

مددارک آن موجدود   كه ـ   دانو از موازين و ضوابط طرح شده از طرف كاكه احمد، در مقاب  مخالفان دفاع كردهبحث كرده 

    .كننددددمطدددرح مددديگذشدددته مباحدددث خالفدددي را بدددا همدددان سدددبک وسددديا   ،بددداز هدددم مانندددد همدددان مخالفددداند    اسدددت

    درنظرخواهي از پيدروان، صداحب نظدران حركدت را انتخداب و بدا دعدوت از آندان،         ت با شوراي مديريّ ،اين مشك  براي رفع

مورد اخدتالف  ئ  گذشته مااتر از ميلتر و عكه اينبار بايار مناجمكندميدوم  ي اقدام به برگزاري اجالسيه  55-58هايسال

 پس از رأي گيري در اجالسيه )دموكراسدي خدوصدي(    و كندميبررسي بندي و دسته ،موضوع 6در د   نابا حضور مخالفد   را



 

  
5 

كه نتيجه  ،كندمي( ميرفراندوم )دموكراسي عمو برگزاري و اقدام به رساندمي ءاعضا ميالع تماطّنتيجه را به ا ،و تدويب آن

 .استآراء موافق درصد   3/55آن 
 

 بدين قرار است: 80-09بات اجالسیه مصوّ
 زادهاحمد مفتی  رهبری و منزلت کاکه -1

بخش و پر خير و بركتش به اناان نيازمند بر آن تعلق گرفت كه ي خداوند متعال براي احياي دين و رساندن پيام حيات اراده

مند نمايد و هبهر -ص -بفرستد و او را از نعمت رسالت صغراي حضرت محمّدي  « سابق بالخيرات»يگر از بندگان خوديكي د

 آن مرد بزرگ  «علماءُ اُمّتی أنبیاءُ بنی إسرائیل»ي انبيا را انجام دهد ماؤوليّت هدايت بندگان خدا را بر عهده گيرد، و وظيفه

اش را با استفاده از كتاب و ته است و برنامهخود دانا تخطيط حركت را انجام داده و حقّ -ص -به تبعيّت از حضرت محمّد

 و اقوال شفاهي توسط كاكه سعدي قريشي( ارائه نموده است. شده  ضبطنوار سنّت، در قالب آثارش )مكتوب، 

 شورا -2

گيري است. در مكتب قرآن اداره و مديريّت حركت بعد از ترين و باالترين مرجع تدميمقرآن، عاليمديريّت مكتبشوراي

 ي شوراي مديريّت است.فوت كاكه احمد به عهده

     نامه اجرايي انتخابات،درباره شك  گيري شورا، اعضاي شوراي مكتب قرآن از طرف پيروان حركت بر اساس آيين

 شوند.انتخاب مي

 اشته باشد.احمد د شود كه توانايي نابي براي فهم و درک بينش كاكهقرآن، به كاي گفته مي، در مكتبنظر نيزصاحب

 ماير بودن ندارد و دعوت از صاحبنظر و تشخيص صالحيّت نظر در ماائ  غير فكري به شرط صداقت نياز به همصاحب

 ي شوراي مديريّت است.افراد در مواقع لزوم، به عهده

 نظارت     -3

  زاده در زمان حيات خود و پس از آن، احمد مفتي نظارت كاكه سعدي قريشي وظيفه و ماؤوليّتي خاصّ است كه كاكه

هايش در شوراي مديريّت مكتب قرآن تعيين كرده براي تبيين اصول و مباني فكر و بينش خود جهت اجراي درست برنامه

احمد منحرف شد ناظر وظيفه دارد در ياد آوري و براي جلوگيري از انحراف  است. اگر شوراي مديريّت از خط وماير كاكه

 و اگر به تذكرها توجه نشد، كاكه سعدي حق دارد اين انحراف را به تمام پيروان اعالم نمايد.تالش كند 

 پرورش و آموزش -4

 احمد تزكيه و پرورش را به عبارات مختلف تعريف كرده است: كاكه

 اساسيهاي ي داناتهاناان به وسيله دادن به شخديّتساختمان دادن به وجود يا روان اناان،يعني شك  -6

 پرورش عبارتات از درست كردن شخديّت هر انااني به تناسب آنچه كه ياد گرفته است. -2

ي ريزي پرورش و آموزش نيز، همانند گذشته كاكه سعدي قريشي ماؤوليّت خود را ادامه دهد و برنامهو در مورد برنامه

 هايي به شوراي مديريّت تحوي  دهد. نآن را آماده نمايد و براي تدويباجرايييپرورشي و آموزشي و شيوه

کاکه سعدی برنامه مدّون پرورشی و آموزشی را تحویل شورا داده و شورا نیز آن  09الزم به یادآوری است که در زمستان 

 را به تصویب رساند و اکنون نیز اجرای این برنامه جریان دارد.
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 قرآنی  قرآن و مکتب  مکتب -5

        احمد در عم  به ماؤوليّتش به عنوان   شود و كاكه، عنواني است كه در اساس، ك  امّت را شام  ميقرآن مکتب 

اين نام را براي حركتش انتخاب كرد؛ هدفش پرورش مالمانان مكتبي و رساندن اسالم راستين و پيام قرآن « سابق بالخيرات»

    شده از قرآن به زبان و بياني فراخور مردم است، كه اگر پيروانش ازخدلت و خوي پويندگان آن ماير به مالمانان بيگانه

ي دعوت قرآن در اوائ  مرحله مند شدند به آن حركت نابت داده شوند، و اكنون نون در حال حاضر افراد مكتببهره

 هاي سياسي.ن فعاليّتآنها تزكيه خود و دعوت و هدايت ديگران است بدويهاتند، وظيفه

احمد را به عنوان رهبر خود قبول كرده است و از مايري كه ايشان مشخص  شودكه كاكهبه كاي گفته مي قرآنی مکتب 

اند به عنوان راه خدا در مقياس حجّيت نابي تبعيّت و پيروي كند و اين موضع با تبعيّت از شوراي مديريّت مكتب قرآن كرده

   ضح است افرادي كه خالف اين رفتار كنند، با عملكرد خود سلب انتاابشان را از مكتب قرآن اثبات رسد، وابه اثبات مي

 قرآني نياتند.    كنند و ديگر مكتبمي

      *                                *                                    * 
٭ ٭ ٭  

به آراي پس از بررسي كارشناسانه در جمع صاحب نظران ) دموكراسي خدوصي (  ،ي برداشتها و نظراتقرآن همهدر مكتب

         پس از آن هي  فردي د حتّي تعريف رهبريت و جايگاه كاكه احمد )دموكراسي عمومي( د شودميگذاشته  ميعمو

 تفكّرديكتاتورمآبانه با ر تفكّجمع، قد علم كند، نراكه رأي تواند و اساساً حق ندارد كه در امور جمعي، در مقاب  مين

ت عضويّ يسال است سابقه 38نه آناني كه حدود، اندهمه داراي يک رأي ندارد. و اينجاست كه، سنخيّتيشورايي اسالم 

با ديدگاه هي  امتيازطلبي همخواني ندارد و مخالفين  دارند و نه افراد جوان نا  امروزي؛ و طبيعي است كه اين نوع نگرش

َٰ تَتهبَِع ِملهَتُهۡمۗۡ  »تفكّر،اين  هاي كاكه احمد اه  در مقاب  نيز مكتب قرآن طبق آموزه از عداوت دست نخواهند كشيد. 1«َحَّته

شرک ي طلبانهامتياز توحيدي را با نگرش امتيازبدون طبقه وبي تفكّر و باشد.ميهي  مُداهنه و سازشي براي تحريف دين ن

شده و رأي اكثريّت افراد ي تعاريف و خطوط تبيينقرآن با پشتوانهي مكتبادارهيز ناكنون  آلود، معاوضه نخواهد كرد.

ز و ميآتمحبّ تر از گذشته ادامه دارد. اين جريان ديني با نگرشيقوي هادها و خدومترغم انواع اشكال تراشي علي ـحركت 

در مقاب  به طوري كه ي خود را به جامعه عرضه كرده است ؛ ساله 38يكارنامه دور از هرگونه خشونت،به دلاوزانه و 

   تكفيربا دسياه ي توحيد و شرف و بزرگ رهبر اه  سنّت را بزرگ داعي قلّهكاكه احمدمفتي زاده، اين كه هم كااني 

رهبرش دفاع  شود، و با صالبت از مواضعنمي  احمد منحرفكاكهي شدهخطوط ترسيم كند و ازكنند، مقابله به مث  نميمي

 نمايد. مي

             نقاط عالم خاكي رسيده و ننان  يجهاني كاكه احمد به اقد تفكّربا تحمّ  مدائب و ثَبات قدم در ماير، اكنون 

هر شك  خواهد خودش را به ميتثبيت گشته است كه حتّي اگر كاي از لحاظ سياسي به دنبال كالهي از اين نمد باشد، 

شدن از تخريب  اميد نا وت باعظمتش، با قبول شكات ضمني در مقاب  شخديّ ،سازد. مخالفان نتاباحمد م كاكهممكن به 

اند. تأثير بايج كرده د كه در قالب فعّاليّتهاي مكتب قرآن جريان داردد  بخششحيات آن، تمام نيروهاي خود را عليه تفكّر

بركاي پوشيده نيات و به اميد  ،قرآن از بدو تأسيس تا به حال مجاهدتهاي پيروان مخلص كاكه احمد و فعّاليّتهاي مكتب

 زميآي تفرّ ت به نظرات پراكندهبه امّگردد. و اين شِمين هرگز به عقب بر خداوند متعال اين روال همچنان ادامه دارد و
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از دست   اتّحاد خود را و )شورا( اناجام رمز وحدت ت ازو با تبعيّ شاءاهلل در دام شرک نخواهد افتادو إنتبدي  نخواهد شد. 

  نخواهد داد.

 ... ِيَن فَرهقُوَْ دِيَنُهۡم َوََكنُوَْ ِشَيع   ٣١َوََل تَُكونُوَْ ِمَن ٱلُۡمۡۡشِكنَِي يِۡهۡم فَرُِحوَن ِمَن ٱَّله  ِحۡزبِۢ بَِما ََلَ
اۖ ُُكُّ

1  
 فرمايد: ي بديع و بليی مياتبيان تبيين اين آيات با دركاكه احمد،  

، رأيي را نادرست داند؛  اي آگاه با خبره:  ، واجب است؛ مگر اينكه مات تدويب شدهميي تد در همه تبعيّت از شوري»
،  ، در امور فردي ، در فرض عدم توافق . پس از اقدام مشروع كوشدميد در اصالح    شده گفته كه د طريق مشروع  به  كه 

 « 53فحه ص 0نامه نامه ها،  » .«، تابع شوري داند؛ و در امور جمعيمي« حقّ» تابع آن نيزي است كه 

نه اعضاي دو مجموعه، و نه ساير خواهران و برادران د . اگر كاي،  همه، از تدميمات شوري، پيروي كنيد د» 
براي  ، نامشروع باشد؛ كه در آن صورت،«افشاء»، بيان كند؛ مگر آنكه «ي عموميجلاه»عذري مقبول دارد، در 

، در همان جلاات، به معذور بودن «امانت داري»رئيس شوري، يا ذيدالحي ديگر، توضيح دهد؛ و او نيز با رعايت 
آن كس، اشاره كند )و در صورت لزوم، به يک يا نند ذيدالح ديگر بگويد، تا همه، بر ماأله، شهادت دهند(. 

، اعتراض دارد، براي عضوي توانا بر بحث و بر شرح اگر هم كاي، صميمانه و بدون هي  نيّتي منحرف، به تدميمي
دلي  اعتراض، توضيح دهد )اگر خود، توانايي كافي نداشت، يا مدلحت نديد(، تا: يا درستي رأي وي، معلوم 

      ام كه:توضيح داده« دين و اناان»هاي ، پي برد. قبالً در درسهاي شفاهي جزوهاشود، يا به صحّت تدميم شور
  به پيروي. و بالفع  هم،  نظر مخالف داشت، مكلّف است: در امور عمومي، پس از اين مرحله هم، فردي، اگر

     جمع؛  و صالح  خير  به  د هم مقبول خداست، و هم  گرنه در واقع، نادرست باشد  د  است كه: اهمين رأي شور
اال، به حكم اضطرار، همين شوراي شما، دانيد كه: ح )و مي نه آن رأي مخالف د گرنه در واقع، درست هم باشد د 

     . لذا، خودخواهي و معديت است: اگر ننين شخدي، ها را دارد( حكم همان شوراي مورد بحث در آن جزوه
  را، تحقير نمايد. اگر كاي، ننين خطايي را، از كاي ديد، ادر غير صورتهاي مذكور، بحث كند و؛ تدميم شور

ي آن )كه توضيح اين روش و صورتهاي مختلف، و گاه متباين و با روش حكيمانه« منكرنهي از »ي بنا به وظيفه
خود نتوانات، ساكت و نبارش، پشيمان كند. و اگر واقعاً آن، كار اينجا نيات(، او را از اين كار ناپاند زيا

كه طبعاً بايد  د ائيس شورپيش نيايد، براي ر« غيبت و بدگويي»صورتي كه نيّت يا حالتِ تفاوت نماند؛ بلكه به بي
  «35و30صفحات  3نامه نامه ها، »   .«د يا مانند او، بيان كند  ته باشدداش شخديّت و ظرفيت و تقواي مناسب ماؤوليّتش را

بنابراين در صفوف نيز امري طبيعي است،  تمييزقلوب و  تمحيص ،ادامه دارد ءت الهي ابتالتا سنّهمانگونه كه اشاره شد 

 اًطبعكه  ـ و... هاتحدي بازجوييها،اخراجها وحتي منع د شودميقرآن بيشتر مكتب و موانع برايت مشكال مايرحركت،

، و نمايندميو اذعان به عدم توانايي  گيرندميكه موضع صداقت  حال صادقانيه ب خوشا .را ندارندماير  افرادي طاقت طيّ

ديدهاي تهگرنه  آيند؛ميپيوندند و در باب توجيه وتزيين ابلياي بربه صف دشمنان حركت مي دريغا براي كااني كه

هاي ديني، تطبيق زندگي و شخديّت افراد با آموزهعدم  نيزدرون در تأثير نبوده است، امّا بي ،بيروني در اتّخاذ مواضع انكار

كه مواضع و موانعي كه پيش مي رود تا جايي ناخالدي  .باشدميت مكتب قرآن شوراي مديريّ پيروي ازعدم اصلي  عام 
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قُبح  به حُان ، و حُان به بح قُ ناگهان از دست داده و ارزش خود را ند به يكباره اهج آن بودسالها قائ  به آن و مروّخود 

طيّ ماير تدميم به كهاييهعدّ ،مقاب  ا درامّ .شوندتأوي  مي ودست به دامان توجيه  ،رضايت نفس و براي شودمي تبدي 

و  ءتاريخ انبيا كهكنند،مي نفس خود يا براي تزكيهبهترين استفاده ر ،ءاز ابتال ت خود دارند،اناانيّ رشد باروركردن اخال  و

 عاست.بزرگان شاهد و گواه اين مدّ

هر حركت فكري يا اصلي ي ي از پيكرهاهرسيم كه هرگاه عدّميجريانهاي انحرافي به وضوح به اين نتيجه با مطالعه و بررسي 

پيكره  شود كه مردم را ازمي و ديدگاه اصلي نيات، بلكه كارشان آن تفكّراند، ديگر هدفشان دعوت به آن فاصله گرفتهديني 

در نيدز دو سده روزي    و آندان  نمايندد دل سرد و مأيوس بينند كه هر روز كاي را ميت خود را در آن اصلي جدا كنند و موفقيّ

ندد، ديگدر كداري بده     اهجددا گشدت   يت اسدالم است، آنان كه از امّاين مطلب اسالم بهترين نمونه تاريخ مانور دهند،  اين عرصه

ِۖ  »و هات گرنه شعار  هت بودان امّمياندازي بلكه كارشان تفرقه ،اندي اسالم نداشتهاشاعه  اند.سر داده را 1«إِِن ٱۡۡلُۡكُم إَِله َّلِله

 .تلخ تاريخي است ي قرآن نيز مؤيّد اين تجربهاوضاع مكتب  ت دردقّ

عنداد   بده شدرط  ، گرفته باشند وگرنده  نادرستمواضع ي جه  و يا با خيال خدمت، قرآن از رومكتب خالفانم ميدواريم تماميا

ِۚ  »، آگاهانه ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةَ   فرمايد:ميكه كاكه احمد نرا ،شدخواهند  2«َخِِسَ ٱَلُّ

  كده  دد    «حجّيّدت نادبي  »، در مقياس  ، اص  ماير را و بينَ اهلل  ، و بينهُ د از عمق فهم مايران  ي هم همهد  هر يک از شما » 

نُثوًرَ  َهَبآا   » :حیف است،  . اگر نادرست داند، يا نادرستمي، يا درست  د    دانيدمي  مرادم را از آن   شدن آن همه 3«مه

هر چنـد بيـیار كـم رنـ  و      «خدا صدّ از راه »، حیف است:  بال! و اگر درست ، آن همه  ضرر و ، آن همه  تالش و
آمال و احوال مخفی و آشكار خودخواهانه  ، هرگونه  خدا نبودن و خفیف! و حیف است: با تمام دل و زبان در راه 

،  ا هر يك از يارانب  ، و چهبا شورا  ، چه برخورد كردن« حكمت»آورِ الفت را فدا نكردن! و حیف است جز از طريق 
، يافتن و گـرفتن   ؟ پس شود: معصوم از خطا ماندن؟ و حتّی از بعضی گناهمیبا ايرادها و تقصیرها! آخر مگر   و چه
  «58و58صفحات  0 نامهها،نامه».«كردن است چاره و حكیمانه   مانهمی، با صفا و ص . هنرِ ممدوح و اليق ثواب ، هنر نیيت «ايراد»

از ايدن   علّدت ديگر همچون هميشه، آغوش محبّت و خيرخدواهيش را بده روي كاداني كده بده هدر        مكتب قرآن باردرخاتمه، 

، و مشتاقانه و دلاوزانه از آنان دعوت بده پيوسدتن بده    كندمياند، باز و حتّي در مقاب  آن مواضع خدمانه گرفته حركت فاصله

 نمايد.جمع پيروان كاكه احمد مي

واندد بدا   تهرگزنمدي  اين حركت،بزرگ و مايرفكري ايشان، براي دفاع از مجاهدتهاي اين داعي كه:ضرورياتذكر اين نكته 

     داند.، كنار بيايد و خود را موظّف به روشنگري ميعنواني هر اب استفاده از نام كاكه احمد و مكتب قرآنسوء
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