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امياد اي  
  ) بازخواني تاريخ مكتب قرآن در گفتگو با كاك حسن اميني (

  
 

  

   گروهي كه راهي زندان شدند چه كساني بودنداولين

  ؟دهيدو به چه صورتي بود لطفاً توضيح 
  

    

    
    بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

    الم علي رسول اهللاالم علي رسول اهللاالم علي رسول اهللاالم علي رسول اهللالحمدهللا و الصالة و الّسالحمدهللا و الصالة و الّسالحمدهللا و الصالة و الّسالحمدهللا و الصالة و الّس
   

 و  14در كرمانشاه زماني كه سالگرد شورا در تـاريخ          
ــال  15 ــاه س ــس از آن   1361 مردادم ــد پ ــزار ش  برگ

اي صادر شد كه مطالبات اهل سنت را منعكس         قطعنامه
اما اين امر خوشـايند حكومـت نبـود اساسـاً           . ساختمي

حضور شوراي مركزي در صحنه و سالگردش خوشـايند       
ام سـه  رض كـرده همچنانكه پيشتر هم ع . حكومت نبود 

چهار ماه سالگرد شمس به خاطر فشار حكومت و ايجاد          
 15در . فضاي امنيتي و نامناسب بـا تـأخير برگـزار شـد     

ــاني كــه قطعنامــه شــوراي مركــزي ســنت    مــرداد زم
منتشر شد دو نفر از كساني كه آن را پخـش           » شمس«

كردند، در مسجد جامع امام شافعي كرماشان، همان        مي
هيد مرحوم ماموستا محمد ربيعـي      مسجدي كه استاد ش   

پس از دسـتگيري آنـان،      . خطيب آن بود دستگير شدند    
 نفـر از بـرادران كاميـاران را         12 مرداد تعداد    19در روز   

دستگير كردند، دستگير شـدگان در شـهركي بودنـد در           

نزديكي كامياران كه بيشتر به بازداشت خانگي شـباهت         
داشتند، البتـه   داشت تا زندان لذا به بيرون هم دسترسي         

 بازداشت كنندگان از نگهداري آنان در آن مكـان          انگيزه
بدان سبب بود تا بلكه افراد تحريك شوند و پا بـه فـرار              
ــه    ــراي توجي ــد ب ــه كنن ــر را بهان ــين ام ــد و هم بگذارن
دستگيريشان و آنگاه برايشان پرونده بسازند، يـا آنهـا را           
 هدف تيراندازي قرار دهند چون جرمـي مرتكـب نـشده          

  .بودند تا به خاطر آن دستگير و زنداني شوند

ها مال رژيـم    شايد هم در آن موقع چون زندان       -

گذشته بود ظرفيت جذب زنداني نداشـته، چـون         

رژيم گذشته در اكثر شهرها زندان نداشت، پس        

هاي مـدرن و پيـشرفته سـاخته        از انقالب زندان  

 ؟!شدند؟

  .در كامياران اصالً آن موقع زندان نبود! بلي
اي تند در محكوميت    حال خود آن برادران بيانيه     بهر

دستگيريشان صادر و به بيرون انتقال داده و بيانيه را به           
سنندج فرستاده بودند و در اينجا تكثير و در اختيار مردم           

 دوازدهمقسمت 
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حكومـت اميـدوار بـود پـس از دسـتگيري           . قرار گرفت 
برادران كاميـاران ديگـر بـرادران در شـهرهاي اطـراف            

 كوتاه بيايند، اما نه تنها اين گونه نـشد بلكـه            بهراسند و 
شوراي مكتب قرآن بيانيه زندانيان را هم منتشر و خـود         
نيز در محكوميت آن بيانيـه داده و اعتـراض نمـود، در             

 دسـتگيري سـنندج هـم    61 مرداد سال  27نهايت شب   
ما كـه در    .  من خودم همان شب دستگير شدم      .آغاز شد 

رديم شـب حـدود سـاعت       كخانه كاكه احمد زندگي مي    
 از زنگهـاي  -يك نـصف شـب بـود زنـگ در را زدنـد،         

مخصوص كه با زنگ و در زدن مـردم بـسيار متفـاوت             
 وارد منزل شدند و ما را دستگير كردند، آن شب          -است  

و فرداي آن بيش از سي نفر در سنندج هـم دسـتگير و              
  .زنداني شدند

 شـده  اميـدوار  حكومـت  سنندج، برادران دستگيري با

 را مطالبـات  هايپيگيري و اعتراضات سروصداي كه ودب

 بـوديم  شـده  دسـتگير  مـا  كـه  روزي همـان  اما بخواباند

 بـه  ،نمـوده  وپخش صادر بيانيه بودند بيرون كه برادراني

 ديدنـد  ماجرا مسئولين .بودند كرده اعتراض ما دستگيري

 بـا  كـه  بودند اميدوار آنها نشد، كارساز هم دستگيريها كه

 امـا  بترسـانند،  و كننـد  راساكت مابقي ايدهع دستگيري

 شـهريورماه  در يعنـي  روزي چنـد  از پس لذا نشد اينگونه

 هشتم روز نهايت در و كردند دستگير هم را ديگر ايعده

  .نمودند زنداني و دستگير هم را احمد كاك شهريور

ــدند؟ در   - ــتگير ش ــا دس ــد در كج ــاك احم  ك

   كرمانشاه يا در تهران؟

پـس از آن كـه      . تهران دستگير شدند  كاكه احمد در    
تأسيس شد در تهـران     » شمس«شوراي مركزي سنت    

در واقـع   . دفتري را داير نموديم براي كارهـاي شـمس        
-هم دفتر بود و هم ايامي كه كاك احمد در تهران مـي   

كرد؛ البته گاهي اوقات هم بـه       بود در آن جا زندگي مي     
ه خـواهرش مرحومـه سـعيد     . رفتندمنزل خواهرشان مي  

 خداونـد  -.خانم همسر مرحوم بابا مـردوخ روحـاني بـود        
وقتي افراد  !  خوب -همگي آنان را غريق رحمت فرمايند     

مـسيران كـاك احمـد زنـداني        زيادي از شاگردان و هـم     
شدند حكومت اميدوار شده بود كـه بلكـه كـاك احمـد             
بهراسد تا كشور را ترك نمايد و يا كنج عزلت را انتخاب        

بودند كه  هايي ايجاد كرده  حتي زمينه . و اعتراضي ننمايد  
بـه ايـن   . اي ايشان را از كشور خارج نمايند بلكه به گونه  
بودند كه در قالب دوستي     اي را مأمور كرده   شيوه كه عده  

و دلسوزي به كاك احمد القاء و پيـشنهاد نماينـد كـه از         
طـوري كـه بـه ايـشان وعـده داده            كشور خارج شود به   

 كـشور بگيـرد آنـان بـرايش         بودند اگر تصميم به تـرك     
آورند تا از مـرز خـارج شـود و          امكانات دولتي فراهم مي   

ريزي و ترفند   تا آنجا به اين برنامه    ! كسي مانع او نشود؟   
و آن را نزد خود قطعي دانـسته بودنـد كـه             اميدوار شده 

: روزنامه كيهان عربي در خبري شتابزده درج كـرده بـود    
. به پاكستان رفته است   احمد مفتي زاده از كشور خارج و        

هـا از سـوي حكومـت و        البته تمامي اين ترفند و برنامه     
بود تا بدين سبب كاك احمد را از      مخالفان صورت گرفته  

صحنه دور كنند و به خيال خود چنـان پنداشـته بودنـد             
امـا او هرگـز     . كاك احمد تسليم اراده آنان خواهـد شـد        

كـب  كـسي كـه مرت    : تسليم نشد و در مقابل گفتـه بـود        
خيانت و خالف شده و به انقـالب و ثمـرات آن ضـربه              

ام زده بايد برود و آن من نيستم، من كار خالفي نكـرده           
  . تا از كشور بگريزم

در نهايت وقتي كاك احمد به اين نتجيه رسـيد كـه            
-نصيحت، توصيه، دلسوزي و ديگر اقدامات خيرخواهانه      

اش كارساز نيست؛ به شيوه علنـي لـب بـه اعتـراض و              
شاگري گشود و آنان را بـه منـاظره و مباهلـه دعـوت              اف

كرد، حتي حاضر شد نه تنها در كردستان و مناطق اهل           
سنت بلكه در شهري شيعه نـشين و بـا قـضاوت مـردم            
منصف شيعه وارد بحث و مناظره شود تا مشخص شـود       
حق با كيست اما كسي حاضر به ورود در ميـدان نـشد،             

 بـاألخره   .ا كيست دانستند حق ب  چون خودشان خوب مي   
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 8تاب انتقادات و اعتراضات را نياورده و نهايتاً به تاريخ            
 در منـزل بابـا مـردوخ روحـاني در           1361شهريور سال   

تهران كاك احمد را با يكي از شاگردانش به نـام كـاك         
امين اكبري كه مـسئول دفتـر شـمس در تهـران بـود              

  .دستگير و روانه زندان نمودند

كس ديگري همراه آنـان      هنگام دستگيري آيا     -

  بود يا خير؟

 اعـضاي  طبيعـي  طـور  به مردوخ بابا مرحوم منزل در

 ماجـد  كـاك  و فواد كاك فرزندانش جمله، از وي خانواده

 قـرآن،  مكتـب  مـسائل  بـا  ارتبـاطي  آنان چون اما بودند،

 كاري طبيعي طور به نداشتند سنت اهل مسائل و شمس

 كـاك  تنهـا  نشد؛ بازداشت آنان از كسي و نداشته آنها به

 شـمس  شـوراي  و قرآن مكتب مسائل با كه اكبري امين

   .شد زنداني و دستگير احمد كاك همراه بود مرتبط

 پس از دستگيري در منزل مرحوم بابا مـردوخ          -

 )مرحوم كاك احمد و كاك امين     (دستگير شدگان   

   بودند؟ به كجا منتقل شده

پس از دستگيري به مكاني به نام كميتـه مـشترك           
ر پادگان توحيد منتقل شده بودند، منزل بابا مردوخ آن          د

موقــع در منطقــه تهرانپــارس بــود از آنجــا بــه كميتــه 
مشترك كه خطرناكترين و ناهنجـارترين زنـدان ايـران          

  .بودند بود منتقل شده

اي هـم در كـار      آيا پس از دستگيري بازجويي     -

بوده، اصالً دادگاهي براي كاكـه احمـد تـشكيل          

 بر اسـاس عـرف موجـود و قـانون           شده بود كه  

مملكت كاك احمد را محاكمه و مبادرت به صدور         

  رأي در حق ايشان بنمايد؟

 در سـال  2 مـدت  بـه  دسـتگيري  از پـس  احمد كاك

 حكمي اما اندداشته مناقشه و بحث بود، بالتكليف زندان

 سـال  دو آن در .بود نشده صادر سال دو اين در وي براي

 بود؛شده كار ايشان روي هاشيوه واعان با و مختلف افراد با

 تـالش  گونـه  همـه  رواني؛ و روحي عرفاني، سياسي، كار

 همـه  شوند، مسلط ايشان بر ايگونهبه بلكه تا بودندكرده

 تحـت  ايوسـيله  چه با دريابند كه بودندكرده تالش جور

 موقـع  در بارهـا  مـن  كـه  ايگونـه  به گيرد،مي قرار تأثير

 وارد افرادي با :گفتمي كه شنيدممي ايشان از هاتقامال

 دارنـد،  عرفـاني  يروحيـه  غالباً كه امشده گفتگو و بحث

 در اسـت  ممكـن  بـود  كـرده  باور هم شرايط آن در حتي

 .باشند داشته ايروحيه چنين كه باشند افرادي آنان ميان
 شـوند  منـاظره  و بحث وارد وي با فرستادندمي را كساني

 مسائلي و بحث نوع چه به مداح كاك دهند تشخيص كه

 آن از و كـشند  پـيش  را مـسائل  آن تـا  هستند مندعالقه

 در كـه  جـايي  تـا  .كننـد  نفـوذ  وي در تا شوند وارد طريق

 چنان را ايشان ذهن و برده مسيري به را وي اول سالهاي

 مـسيرانش هـم  و شـاگردان  گويا كه بودند كرده منحرف

 و نمـوده  ارشاد را آنان زيادي مدت وي كه كساني همان
 هستند زندان در كه حال داشتند نقش انقالب پيروزي در

 كارهاي از و نمايند مصاحبه تا اندايستاده صف به همگي

 شـما  براي :بودند گفته .كنند ندامت اظهار و پشيمان خود

 حـال  و انداختـه  زحمـت  به را خود اندازه آن كه متأسفيم

 از پـس  و نـون اك البتـه  .اسـت  شده اينگونه شما دسترنج

 دقـت  اما است، آسان جمله چند در آن كردن بازگو سالها

 و مـدل  چـه  بـا  و انـدازه  چه و مدت چه بايستي كه كنيد
ــاگوني هــايروش ــشان گون ــه را اي ــا برســانند آنجــا ب  ت

 كـه  آنچنـان  !نمايـد  مـصاحبه  هم او كه كنند متقاعدش

 صـف  مبـادا  اينكه ترس از كردندمي نقل خودشان بعدها

 در بودند زندان در كه پيروانش از كساني يعني كشيدگان

 شودمي حاضر خودش شوند، تزلزل دچار هايشانمصاحبه

 كه دهد جهت پيروانش به آن در و دهد انجام ايمصاحبه

 كه دهد هشدار ما به مصاحبه در القائاتش با و !بگويند چه

-اهـل  و اسالم زيان به كه بگوئيد سخن ايگونه به مبادا

 بـدانجا  را كـار  ترفنـدها  و توطئـه  انـواع  بـا  .باشـد  تسّن

   !شود مصاحبه به حاضر احمد كاك كه بودندرسانيده
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بين عليرغم آن كـه كـاك       اما به لطف خداوند پنهان    
دهد در مصاحبه شركت كنـد پـس از آن          احمد قول مي  

كنند ايشان قبل   كه همه چيز را براي مصاحبه آماده مي       
نمايـد بـه لطـف     ي مي ي دين از شروع مصاحبه، استخاره   

شـود كـه سـرهم      خداوند در جريان استخاره متوجه مي     
-كردن اين داستان دروغ است، لذا زيربار مصاحبه نمـي  

آورند كه بايد مصاحبه انجام دهـد       به وي فشار مي   ! رود
امـا  . چون پيشتر قولش را داده و همه چي آمـاده اسـت           

ام و در جريـان     چـون اسـتخاره كـرده     : گويندايشان مي 
ام كه ادعاي شـما دال بـر        ستخاره به اين نتيجه رسيده    ا

مسيرانم صحت ندارد، لـذا  پشيماني و انجام مصاحبه هم  
بيـنم و ايـن كـار را        ضرورتي براي انجام مصاحبه نمـي     

اصرار داشتند كـه يكبـار      : گفتحتي مي . دهدانجام نمي 
: ايشان در جواب گفته بودنـد     .. .؟ و !ديگر استخاره كنم؟  

كند و از نتيجـه اسـتخاره تبعيـت         اره مي كسي كه استخ  
است، چون استخاره يعني    نكند گناه بزرگي مرتكب شده    

شود با خدا مشورت كرد و تابع       تعالي، نمي مشورت با اهللا  
  ...نتيجه آن نبود، به اين دليل مصاحبه هم نخواهم كرد

دانـد پـس از سـرباز زدن از انجـام آن            ديگر خدا مي  
رت و تنهـايي بايـستي چـه        مصاحبه، در آن شرايط اسـا     

خـودش  . شكنجه و آزار و اذيتي را تحمل نمـوده باشـد          
بـين و روزي    گـران و خداونـد پنهـان      داند و شكنجه  مي

ي رموز و اسرار صاحبان قـدرت       گردد كه همه  عيان مي 
ي شود و در آن روز بايد همـه نامـه         و مكنت آشكار مي   

  .عمل خود را برخوانند و رو كنند

 شـود با كاكه احمد دستگير مـي     آن برادري كه     -

آيا در زندان بـا كـاك احمـد         ) كاك امين اكبري  (

  بودند؟ ماند يا از هم جدايشان كردهمي

گاهي با هم بوده و بعضي اوقات از هم جدايشان          گاه
بودند، در همان دوسال اول چنـان كـاك احمـد را            كرده

-شكنجه و آزار داده بودند كه در آستانه مرگ قرار مـي           

ا جائيكه توان جنبيدن از جاي خودش را نداشـته،          گيرد ت 
انـد تـا از وي     در آن مواقع كـاك امـين را نـزدش بـرده           

 كاك امـين بحمـد اهللا اكنـون در حـال            -. مراقبت كند 
توانيد به ايشان مراجعه    مي حيات هستند و در اين زمينه     

 بـه طـوركلي آن   -.تـر نماييـد  و تحقيقات خود را كامـل    
تناوب حدود نيمي از آن و شايد  دوسال اول، به صورت م    
  .اندمقداري بيشتر با هم بوده

 خوب، اشاره فرموديد كه كاك احمد هيچگاه در     -

اي محاكمه نـشد، مـابقي اعـضاي       دادگاه صالحه 

مكتب و هوادران چي؟ آيا آنها هم بدون محاكمه         

اي زندان رفتنـد؟ مـثالً خـود شـما آيـا محاكمـه            

   برايتان صورت گرفت؟

اي ديگر  ندج دستگير شديم؛ بنده با عده     ما كه در سن   
از برادران با هم بوديم در زندان سپاه و اطالعات، بنـده            
حدود يكماه در سلول انفرادي بودم، پس از آن بـه بنـد             
عمومي منتقل و پس از آن به كرماشان منتقـل شـديم            

آباد مانديم و   در كرماشان هم چند ماهي در زندان ديزل       
متعاقب آن دوباره ما را به سـنندج        از دادگاه خبري نبود،     

انتقال دادند به زندان دادگاه انقـالب در خيابـان شـشم            
، )ميـدان اقبـال سـابق   (تـر از ميـدان آزادي     بهمن پايين 

مدتي ديگر در آنجا ماندگار شديم تا بهمـن مـاه، يعنـي             
 ماه، شبي به ناگاه دادگاهي      6پس از سپري شدن حدود      

اي محاكمـه . كمه شديمرا ترتيب دادند ودر آن شب محا   
  : شنيدني و جالب بود

 -حاكم شرع دادگاه كسي بود به نـام آقـاي قـدمي،     
البته بعدها شنيديم همان قاضي يعني آقاي قدمي كه ما       

كرد خودش ضد انقـالب  را به خاطر انقالب محاكمه مي 
 به هرحال آقاي قدميِ حـاكم شـرع در   -!!.از آب درآمد؟  

 نفر را محاكمه و بيش از       19 ساعته   3اي حدوداً   محاكمه
 سال زندان برايمان تعيـين كـرد، بـاالترين حكـم            200

 سال، پس از من كـاك       15براي من صادر شد به مدت       
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 سال محكوم شد و مابقي برادران       12برهان حسيني به    
 سال زنـدان محكـوم شـدند و         8 سال و    10هركدام به   

در جريـان   . محاكمه هم در سه ساعت صـورت گرفـت        
اي مـا را در اتـاق نـشاندند كـه اول             گونـه  محاكمه بـه  

تر مورد سئوال قرار برادران كم سن و سالتر و كم تجربه       
تر و باتجربه در آخـر نـشانيده و         گرفتند و افراد مسن   مي

قرار داده شدند، هدف اين بود تا مبادا افراد كـم سـن و              
ترهـا  سال و كم آگاه تحت تأثير بزرگـساالن و مجـرب          

تر بودم طـوري صـف      ه از همه مسن   قرار بگيرند، من ك   
بودند كـه آخـرين نفـر محاكمـه         نشستن را تنظيم كرده   

اما وقتي آقـاي قـدمي محاكمـه را شـروع كـرد،             . شوم
كيفرخواستي عمومي بـراي نـوزده نفـر قرائـت كـرد و             

 نفر شماسـت  19اظهار داشت كه اين كيفرخواست جرم     
نـه  همين امر براي ما بها. و بايد فردفرد هم جواب دهيد 

و مستمسكي شد كه به خالف ميـل و برنامـه وي وارد             
خواست نفر اول و جـوانترين جـواب        او مي . عمل شويم 

: دهد ولي برعكس من شروع به صحبت نمودم و گفتم         
آقـاي قــدمي حـال كــه شـما كيفرخواســت عمــومي را    
خوانديد با اجازه ديگر برادران من هم به نمايندگي آنان          

يفرخواسـت دفـاع خـواهم      فعالً از اين قسمت عمومي ك     
رسد در آن موقع هركس     كرد تا به مسائل خصوصي مي     

به اتهـام شخـصي خـودش پاسـخ خواهـد گفـت، اول              

نپذيرفت و اصرار داشت كه اين آقا از اين سمت شـروع            
كند اما ما هم گفتـيم كـه شـما خودتـان گفتيـد كيفـر                

است پس عمـوم حـق دارنـد هـر طـور            خواست عمومي 
كنند در نتيجه پذيرفت و مـن هـم      دانند دفاع   صالح مي 

صحبتهايم را با تالوت آياتي از سوره مباركـه عنكبـوت           
پس از من هم كاك عزيز اميني و مرحـوم          . شروع كردم 

اد و ديگـر بـرادران شـروع بـه          سـ كاك فاروق فر   شهيد
صحبت كردن نمودند، فـضا مقـداري آشـفته و داشـت            

شـد، آقـاي حـاكم      كنترل از دست آقاي قدمي خارج مي      
رع كه دادسـتان هـم كنارشـان بودنـد دسـتور داد تـا               ش

  !!و با شالق ما را آرام و ساكت كنند!! شالق بياورند
خالصــه محاكمــه مــا ايــن گونــه انجــام گرفــت و  

 سـاعت بـيش از      3همچنانكه عرض كـردم در عـرض        
و پـس از آن نيـز بـه شـهر           !!  سال زندان گـرفتيم    200

 سـپري   سمنان تبعيد شديم تا مـابقي حكـم را در آنجـا           
اي ديگـر از بـرادران     البته قبـل از مـا هـم عـده         . نماييم

بودند، آنها احكامـشان     محاكمه و به تبريز فرستاده شده     
 سـال و مربـوط بـه       4از ما سبكتر بود، بـاالترين حكـم         

 سـال  3 سـال و     2كاك ابراهيم مردوخي بود، مـابقي را        
بودنـد هرچنـد در هنگـام مـرخص شـدن از             حكم داده 

 سـال   3 همه مثل هم شد و همگي پس از          زندان احكام 
 ... ماه آزاد شديم4و 
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