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 ياد ايام
(بازخواني تاريخ مكتب قرآن در گفتگو با كاك حسن اميني)

در كاك حسن ضمن عرض سالم خسته نباشيد سپاسگزاريم از اينكه باز هم اين فرصت را
اختيار ما قرار داديد تا با ادامه سلسله مباحث مربوط به بررسي تاريخ مكتـب قـرآن كردسـتان بـه 

و از دگـر سـو بـراي عنوان يك حركت ديني به پاسخ گويي سؤاالتي كـه در اذهـان ايجـاد شـده
و بو و پيشينه اين مروز آنماندگاري در تاريخ درم و ممكن باشـد روشـنگري نمـوده تـا چه مقدور

ويكارنامه و مـورد اسـتفاده خواننـدگان و ضـبط گشـته اين حركت اسالمي مردم كردستان ثبت
و تاريخ مكتب قرآن قرار گيرد. و عالقمندان به مسير در بحث قبلي بدانجا رسيديم كه كـاك احمـد

دهم و آخرين سؤال ر آن قسمت آن بود كه آيا كاك احمد هيچگـاه در مسيران چگونه زنداني شدند
و علني محاكمه شـدند يـا خيـر؟ در ادامـه آن بحـث مـي و يك دادگاه صالحه خـواهم از حـوادث

و خاطراتي از زندان كه بـراي كـاك احمـد  و رويدادها رويدادهاي داخل زندان شروع كنيم، حوادث
و براي هم بازگو كرده باشند كه براي تاريخ، نسل جـوان مسيران، به ويژه جنابعالي پيش آمده باشد

 هاي آينده قابل تأمل بررسي باشد نكاتي را بازگو فرمائيد.و نسل

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
و السّالم علي رسول اهللا �الحمدهللاو الصالة

از شـما تشـكر هم نمـايم كـهو قـدرداني مـي من
و  مـدتي زحمات اين رسالت خطير را بـر عهـده گرفتـه

و ضـبط  و ثبـت طوالني است كه مشغول اداي وظيفـه
ايد باشيد، قبالً هم زحمت كشيدهتاريخ مكتب قرآن مي

و-ام چه را كه بنده بازگو كردهو آن آنچنان كه حافظـه
در بضاعت بوده و و-يادداشتها ياري داده از ايام زندان

و  و بــر آنچــه بــراي رهبــر وقاتفاقــات دور ائــد عزيــز
و آنچـه بـراي ديگـر-اهللارحمه-ن كاكه احمدمحبوبما

و هم و اتفـاق افتـاد تـا حـدود دوستان مسيران پيش آمده
و بزرگـ زيادي تدوين كرده رايايـد. كـار بسـيار ارزشـمند

درو ايد انشاءاهللا خداوند اجر شروع كرده پـاداش بـزرگ را
و به عنوان صـدقه  اي جـاري قبال اين زحمت عطا فرمايد

 قبول فرمايد.
ودهمچنانكه فرمو يد قبالً در مورد چگونگي بازداشـت

زنداني كردن كاكه احمد صحبت كـردم. ديگـر نيـازي بـه 
كـنم متأسـفانه كاكـه بازگو كردن نيست فقط عـرض مـي 

و علنـي محاكمـه نشـد،  در دادگـاه صـالحه احمد هيچگاه
در ايران دادگاه بايد دو ويژگي داشته باشـد چون به باور ما

سيزدهمقسمت

ماراه

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


23

ماراه 1390و زمستان پاييز17و16شماره

يـا دادگـاهي كـه بـر اسـاس دو نوع باشد يا به عبارتي
و قوانين الهي باشد. يا دادگاهي كه بر اسـاس  دستورات

 گذاران ايراني باشد. همان قوانين مدون قانون
و دادگاه كاكه احمـد بـر اسـاس متأسفانه محاكمه

از ويژگي در ارتبـاط بـااهاي فـوق نبـود. امـ هيچكدام
و رخ كاكـه احمـد دادهاي داخل زندان كه برايحوادث

و چه چيزهايي را براي ما بازگو كرده اسـت،  پيش آمده
در زنـدان  همچنانكه مستحضر هستيد ايشـان ده سـال

و مالقات و كمـي داشـتند آن به سر بردند هاي محدود
و به صورت عمومي، بلكـه مالقـاتهم نه براي -همه

و بسيار محـدود هاي ايشان بيشتر به صورت خصوصي
ابود سال صالً مالقات نداشتند دو سال اصـالً هاي اول

و دو سا و قطعـاً مالقات نداشتند ل زمان كمـي نيسـت
بسياري در آن دو سال رخ داده كه كسـي خبـر اتفاقات

 نداشت مگر آن اندازه كه بعداً بازگو شده باشد.
ها فقط به صورت خانوادگي پس از دو سال مالقات

و خواهرش ميسر  هم تنها براي فرزند  بود. بود، آن
در چند به هر حال آن از حوادث داخل زندان كه چه

و به خدمتشان رسـيد مالقاتي كه بر م اي من پيش آمد
هم محـدود بـود متأسفانه مالقات- و شـرايط بـه-ها

و گونه اي نبود كه به صورت كامالً خصوصي به بحـث
و مباحـث  گفتگو بنشينيم. افراد ديگر هم حضور داشتند

هم بيشتر تو و نصـيحت بـود يعنـي زمـان ايشان صـيه
در آن فرصت و ديدار با عزيزان را هـاي كوتـاه مالقات

و  و به جاي پرداختن به احوال شخصـيه غنيمت شمرده
و  و نصـيحت رويدادهاي داخل زندان بيشتر به توصـيه

و هـم  و برنامه دادن بـه شـاگردان و مشي -پندآموزي
و عموم مسلمانان مي گون پرداخت، مباحث گونامسيران

ودر زمينه به.هاي، اخالقي، اجتماعي و بعضاً پرداختن ..
و اجتمـاعي افـراد و مشكالت خانوادگي مسائل شرعي

در وقت مالقات را صـرف مـي  در نتيجـه مگـر كردنـد،
و يا ضمن مباحث ديگر بـه نقـل خـا موارد ناد ور طرات

از داخل زندان پرداخته باشد كه با كمـال تأسـف  نكاتي

ميدر اين زمينه  آنآن چه شنيده و چـه ايشـان بـازگو شد
و شايد دور از بـاور مي و ناخوشايند است كردند همواره تلخ
 بسيار عجيب باشد.و 

و اول آن كه كاكه احمد آن شخصيت برجسته اسالمي
نظير نبوده باشد قطعـاً بسـيار انقالبي شخصيتي كه اگر بي

و نظير بود، شخصيتي كه مايه مباهات مردم كردسـتا كم ن
سران انقالب بود، كسي كه عكسش بـا رهبـر انقـالب در

ميميان مردم پخش مي و همه شنيديم كـه شـعار آن شد
و كاك احمد صـلي علـي محمـد«،روز در»خميني و يـا ،

در نامـه كاكـه،مكاتبات وقتي رهبر انقالب بـا خـط خـود
از او به عنـوان دانشـمند احمد را مورد خطاب قرار مي دهد

و انق ميشجاع و كند شخصيتي با چنين ويژگيالبي ياد ها
شـود بـه زنـدان مهـري واقـع مـي اوصافي وقتي مورد بي

هــم زنــدان حكــومتي كــه ادعــايآن-شــودانداختــه مــي
و اسالمي دارد!؟ طـوالني در دستشـويييمدت-مسلماني

و صـحنه نگهداري مي هـا بـرايم شود! بازگو كردن تعـابير
از خـدمت شـم  و و خواننـدگان عزيـز بسيار سخت اسـت ا

و بايد معذرت مي طلبم، اما چون واقعيتي است كه رخ داده
و بايد نوشـت  از گفتنش ناگزيرم، بايد گفت در تاريخ بماند

و فايـده تـاريخ هـملنستا از آن عبرت گيرنـد هاي آينده
كـرد چيزي جز اين نيست. كاكه احمد برايمان تعريف مـي 

و زنـداني شـده به اتفاق برادري ديگر كه با هـم  دسـتگير
در داخل دستشويي نگهداري كـرده  انـد بودند هر دو نفر را

وييعنــي جــا خــواب جــاي غــذا خــوردن جــاي عبــادت
استراحت همان دستشويي بوده، اتاقكي كه توالـت فرنگـي 
در مقابـل ديـد هـم، آن دو نفـر  و در وسط آن قرار داشته

ميقضاي حاجت نموده هاند. كاكه احمد از سـلوليمفرمود
از جا بلند خود درخواست مي كردم در هنگام قضاي حاجت

از حـوادث  نشود تا فضاي اتاقك مسموم نشود ايـن يكـي
و ممكـن داخل زندان بود. كه بـراي مـا تعريـف مـي  كـرد
شـود بـاور كـرد نيست هيچگاه فراموش شود؛ چگونه مـي 

نظام اسالمي با چنين شخصيتي كه تمام عمر خود را وقف 
م كرد اينگونه برخورد شود.نجات مرد
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از خاطرات كه بازگو كرده و مـن بـه يكي ديگر انـد
ياد دارم اين است كـه ايـن شخصـيت انقالبـي هرگـاه 

و  و از داخـل.مورد بازخواست، بـازجويي .. قـرار گرفتـه
اند با چشـم بسـته جابجـا كـردن سلول جابجايش كرده

رِصورت گرفته، يك بار كه بـراي بـازجويي يـا هـر كـا 
وكاند، مثل هميشه جهت مضحيگر جابجايش كردهد ه

اند سرت را پايين بگير در است يا سر الكي گفته،تحقير
و غيره و يا پله هست .. اما يك بار كه با چشم.گير دارد

درِ ماشين باز بودبسته خواسته وهاند در ماشين بنشانند
و سر را پـايين بگيـرد به وي نمي در باز است گويند كه

و قوارهايش و چـون سـر را ان هم كه قد اي بلند داشتند
اند گردنش به شدت به آهـن سـقف اتـاق پايين نگرفته

در برخـورد مـي  و موجـب ماشين قسـمت بـاالي كنـد
و شكستگي چند دنده گردنش مي و موجـب آالم گـردد

گردد كه تا آخر عمرش با آن درد ساخت ايـن آزاري مي
ب از حوادث تلخي بود كه رايمان بازگو كـرد امـا دو مورد

ودر ارتباط با بحث هاي كه با افراد داخل زندان داشـته
-براي ما بازگو كرده باشند يك مورد آن بـود كـه مـي 

و در داخل و افراد خاص حين بازجويي فرمود: مسئولين
و گفتگو مي شدند، بلكه بـه هـر زندان با من وارد بحث

ن از و و برنامـه طريقي كه باشد بر من تأثير گذاشته هج
از همه راه هـا دستشـان كوتـاه خود دست بكشم، وقتي

رمي ميوآمد به تهديد و غالباً مـرا بـه اعـدامي آوردند
ميتهديد مي شـد در كردند وقتي بحث به اينجا كشيده

گفـتم هرچـه را خداونـد بـه انسـان عطـا جوابشان مي
از يكـيسفرموده نعمت است اما بد ني ت بدانيد كه من

بيتاز نعم و سهمي بـه مـن هاي خداوند نصيب هستم
و آن نعمـت تــرس اسـت شــما هرچقـدر هــم  نرسـيده

ازدخودتان را خسته كني كـه مـرا بترسـانيد چـون مـن
ام نتيجه نخواهيد گرفت پس بهتـر بهرهنعمت ترس بي

 است در اين زمينه خود را خسته نكنيد.
مينكته در داخل«كرد: اي ديگر كه تعريف يك بار

ــا و حي ــد ــد عمــومي كــه هواخــوري داده بودن ت در بن

زندانيان مشغول هواخوري بودند، ناگاه متوجه گريـه وزاري
گـرانش را زني شدم، زنـي كـه بسـيار مظلومانـه شـكنجه 

مي به مقدسات گوناگون،كردالتماس مي از دادقسمشان تا
كـرد سرش دست بردارند، اما او هرچه بيشتر التمـاس مـي 

و شد آنت عمـل توحش از زاري زن شـكنجه چنـان كـه
و زاري زنِ مظلـوم درونـم را معلوم بود بيشتر مي شد. ناله

و كاسه صبرم لبريز شد، با تمام توان فريـاد زدم:  داغ نمود
و ها، نامسلمانايمانبي هـا، نـاجوانمردان شـما روي شـمر

هاي تاريخ را سفيد كرديـد، بـا ايـن كارهـاي ديگر فرعون
ميشما ديگر كدام ظال تواند رونمايي كند شما رويم تاريخ
»همه را سفيد كرديد

آنمي در آن فرمود: و و اندوهگين شـدم چنان ناراحت
و سركوب چنان فرياد زدم كه تمامي زنـدانياني  جو اختناق
در هواخوري حضور داشتند همگي سريعاً داخل حيـات  كه
و  و من تك و به بندهايشان بازگشتند زندان را ترك كرده

و تظلـم تنها ماندم چون مي خـواهي دانستند دفاع از مظلوم
و سركوب چه عواقبي به دنبال دارد. در آن جو خفقان

و حياط را خلوت گذاشتند گفت همه داخل بندها رفتند
و در آن شـرايط.و من تنها مانـدم،  در آن تنهـايي .. ديگـر

ميشبايد چه بالهايي بر سر دانـد درآورده باشند فقط خدا
زن..و. از آن زنـداني از تمام شدن ماجرا بـه حمايـت پس

در نامه و واي غرّپرداخته و رسا به رئيس قت قوه قضـائيها
و نكوهش قرار مي دهد كـه تـا به شدت او را مورد مذمت

و ديگـر خونخـواران تـاريخ را كي مي خواهيـد روي شـمر
و مي  توانيد بدان مراجعه كنيد.سفيد كنيد نامه موجود است

همددر مورد شاگر و مسيران چـي، آيـا از ان
حوادث داخل زندان نكاتي برجسته را به ياد داريـد 

و قابل بحث باشد؟  كه براي تاريخ الزم
درايعـده شـدندتهسـد چنـد مسـيرانهمو شاگردان

 در قـبالً بـودم آنـان از يكي من كه شدند نگهداري سمنان

 تكـرار نيست رورتيض ديگروامداشته بحث روهگينا مورد

 كـرج در جمـاعتيو تبريـز در برادران از ديگرايعده كنم،
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 رفتـار شـيوه زنـداني هايگروه از كدام هر بودند، زنداني

ــا كــردن ــوده متفــاوت آنهــا ب ــدترين اســت، ب ــدان ب  زن

 بـودن، شـده زنـداني كرج در كه بود برادراني مخصوص

 يـاو سـالو سـن كـم بـرادران مخصـوص كرج زندان

 ديني مسائلو حركت به معلوماتكمو آشنا تازه رانبراد

و سـن كـم چون برادران اين كه بود اين تصورشان بود.
 از را آنـانو گذاشته تأثير آنها بر زودتر شودمي ترندسال

 را خـدا مرتبـه هزار كه سازند پشيمان خود مسيرو مشي

 پشيمان كه سازند متقاعد را نفر يك حتي نتوانستند شكر

 زنـدان آن در كـه برادرانـي نمايـد، نـدامت اظهارو شده

 وضعشـان انـد كرده تعريف خود بعداًكههچنانكآن بودند

 كـه كردندمي تعريف است، بوده نامناسبو سخت بسيار

 صـندوق داخـل را بـرادران آن از تعـدادي بيشترو ماه4

و جالباسـي كمـد شـبيه هاييصندوق اندكرده نگهداري
 را بـرادران آن بسـته چشـم بـا مـاه6و ماه4 يا رختكن

 يـاد بـه كه را برادر2 اند.كرده نگهداري كمدها آن داخل

 عمر كاك يكي اندشده نگهداري شرايطي چنين در دارم

 شـرايطي چنـين در مـاه6 مـدت كـه بـود پرستيزدان

 هـر كـه خدامرادي صديق كاك ديگريو شد نگهداري

 هستند. حيات قيد در دو
8 زيـرنآهبـ كـه جـايي بود سختي بسيار شرايط

 نگـه پـا سـر روزشبانه حتيوهاساعت را افراد گفتندمي

 در دادنـد نمـي زدن چـرت يـك حتي اجازهو داشتندمي

 نگهـداري شـرايطي چنان در را افراد اول روزهاي همان

 بلكه تا اندداشته نگه پا سر بيشتر را مسن افراد كردندمي

 شـود تسـليمو ببـرد زودتر بااليش سالو سن خاطر به

 همـه از تقريبـاً ايـام آن در كـه سـاليو سـن با شخص

 در ساعت 72 كه بود مرادي رضا محمد كاك بودترمسن

 تـا اندداشتهاشنگه زيرزميني در سرپا يعني وضعيت آن

 ايمـانيياراده بر نتوانستند شكر را خدا ولي شود تسليم

 سازند. سليمتراويو شوند چيره برادران از احدي
و چنـان كـهياز اين قب ل كارها بسيار اتفـاق افتـاد

عرض كردم شايد باورش سـخت باشـد چـون نشـدني

و دست  و يا حكومتي مسلمان باشد است كه مسلمان باشد
در حق مسلمانان ديگر ولـي  هم به چنين اقداماتي بزند آن
در حـق  و در حق مسـلمانان متأسفانه اين اقدامات همگي

م .افتاد اتفاقابرادران
 زنـداني جـا آن كـه برادراني حصارقزل زندان همان در

 بيشترو نفر4 نفر3 آمده پيش كردندمي تعريف بعدها بودند

 چـاي آنهـا بـه هـا وقت گاهي اند،بوده زنداني سلول يك در

 عالقـه قنـد بـه تعـدادي اندداده قند حبه دو همه به اندداده

و انـد خـورده را چـاي قنـدهحب يك با يا قند بدونو نداشته
 بـه زندانبانان اند.داده ديگري فرد به را خود قند اضافي حبه

 شروعو اندكشيده بيرون را آنها اندشده متوجه اينكه محض

 بدلو رد اندداشته اظهارو اندنموده زدن شالقو شكنجه به

 يـك اگـر يعنـي،شما ميان است رمزي البد قندهحب كردن

 هـم بـا سـلولي در افـرادي بيشترو ماهيكههفت دو هفته،

 الخـائن« كننـد. صـحبت همديگر با اندنداشته حق اندبوده

-مي برده كار به عربي در كه است جالبيالحطاص»الخائف
 حبه يك اهداء از حتي ترسدمي چيز همه از خائن يعني شود

 زنداني.هم به قند

 آن غريبو عجيب هايحوادثو خاطرات از ديگر يكي

 در ابتـداو بـوديم نفـر 19 مـا؛بود ما گروه به مربوط دوران

 در سـپسو سـنندج در دوبـارهو كرماشان در بعدو سنندج

 بـراي سـنندج همين در را ما كه شبي شديم. زنداني سمنان

و شـديم محاكمه ساعت3 الي2 از كمتر در بردند محاكمه
 عجايـب از بريدنـد. زندان برايمان سال 200 حدود مجموعاً

 قاضي بايد عادالنه محاكمه در است: شنيدني كه دادگاه اين

 از گونـاگون عنـاوين به بتواند متهم اينكه از باشد خوشحال

 نجـات تـا كند ارائه دفاعو ادله آنقدر بتواندو كند دفاع خود

 كـه است مشهور�اهللارسول سيرهدر نشود مجازاتو يابد

بهو رسيده�اهللارسول خدمت زناكاري جمله از مجرم افراد
 را مسـائلياهللارسول اما اند.نموده اعتراف خود خطايو گناه

 خـود از دفـاع مستمسـك را آن مجرم بلكه تا كشيده پيش

 خصوصبهو كنوني محاكمات در اما نشود مجازاتو سازد

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


26

ماراه 1390و زمستان پاييز17و16شماره

 لـذت مجازات از كنندگانمحاكمه،ما مقطع آن محاكمه

 بودند؟!؟ نوشته را احكام محاكمه از قبلو بردندمي
در مقابـل2-3هدر محاكم ساعته ما وقتي قاضـي

كم مي مي آورد به شالقدفاع متهمين شد؟! تـا متوسل
از خـود  و وحشـت تـوان دفـاع اينگونه با ايجـاد تـرس

از محاكمـ  از مـا عـدههنداشـته باشـيم. قبـل اي ديگــر
و روانه زندان تبريز  و به زندان محكوم برادران محاكمه

و عـده شده  اي ديگـر از بودند كاكه ابـراهيم مردوخـي
در حـينزبرادران به زنـدان تبريـ  منتقـل شـده بودنـد

ازكهماهمحاكم هنـوز حكـم صـادر نشـده بـود يكـي
برادر شهيد كاكـه فـاروق به نيروهاي خدماتي با تهديد 

گفتـه بـود كـه بـه زنـدان-خدا رحمتش كند-فرصاد
بـه يـاد دارم.رسـتمفمـي نزد ديگر دوستانتان تبريزتان 

و تهديـد  شهيد كاكه فاروق به اين مسأله اعتراض كرد
وي را به قاضي اعالم نمود. يعنـي مـا هنـوز محاكمـه 

در63حكممان تعيـين شـده بـود. سـاليمنشده بود بـود
ينجـا زنـدا همين زندان سنندج، در سـاواك قـديم، مـا آن 

و تعدا از دستمان ناراحت شدند دي را بوديم به ناگاه روزي
از آن افراد مـن بـودم  از بند به انفرادي منتقل نمودند يكي
كه به اتفاق كاكه هاشم سيدالشهدائي بـه سـلولي انداختـه 

در يك سلول بوديم زمستان آن سـال بسـيار5شديم.  ماه
درجه زير صفر سرما بود. برف بام را داخـل30سرد بود تا 

و تـا حياط زندان ريخته بودند برف بغل ديوار باال  آمده بود
اي كـه دلت بخواهد داخل سلول را سرد كرده بود به گونـه 

روز تمام رادياتور شبانه3از روي ديوار داخل آب جاري بود 
و نورگير روي سـلول را  و هواكش داخل سلول را خاموش

و را با هواكش بازروز باز نگه داشته بودند. ما آن سه شبانه
 گذرانديم.ر آن سلولددرجه30سرماي زير

و چرااست از فرمانبردار بودن بيتعبوديت عبار چون

از دين خدا؛ دين خداوند مترادف است با قوانيني، كـه

ر رحمـتهانسان را براي درست استفاده كردن از مظا

تزخداوند در زمينه ميكيهي كند؛ يعنيي نفس هدايت

ي پا نهادن به دوران آگاهي تا وقتـي كـه انسان از لحظه

بيميرد، بايستي زندگيمي و اش عبارت از اطاعت چون

و اين هدف آفرينش وي است.  چرا باشد

اهللارحمهشهيد كاك ناصر سبحاني
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