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ولی خداوند ھر  ،توانی کسی را که دوست داری ھدایت کنی تو نمی«
 .»کند کس را بخواھد ھدایت می



 
 
 

 تقدیم

o مزبه پدر و مادر عزی. 
o شناسد میکه پدرش را ن یبه نوید، فرزند عزیزم، فرزند. 
o ھایم ییا هھا و ھم دور یھمکالس یبه تمام. 
o گردند می که دنبال حقیقت یبه جوانان. 
o ندا هو بدعت و خرافات خسته شد کبه آنان که از شر. 
o خواھند  می کنند و می یند، آزاد زندگا هکه آزاد به دنیا آمد یبه آنان

 .آزاد بمیرند
o که اخالص، استقامت، ثبات را در دین از آنھا آموختم. یبه آنان 
o که دعاھایت سبب ھدایت من گردید. یمن، توی» یموالنا« یبه تو ا 
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 شا هعقید خاطرفقط به 

 ه او،به به خاطر عشق ک ییطاقت فرسا یھا ھمه درد و رنجآن  پس از
و در تپه و  یردانگرت و سریابان حیده بودم، داشتم آرام آرام در بیشچ
 ،افتاد یزیچاھم به گاه نگزدم نا می امگران، جفراق و ھ ت ویمظلوم یھا هرد

 ه و ناله و فغانشآ یرد، جلو رفتم، صداک می لبجبه خود  ھم راجتو از دور
 انگار ،ردک ن درازم یبه سو فتم، دستانش رارلو جشتر یبتنم را لرزاند، 

 تم؟ه ھسکدانست من  می
ن ید ایبه من دست داد، شا یبیعج رایستم، احساس بسیچشمانش را نگر

 چشمانش داستان ظلم و ستم رادر  هحلقه زد کباشد، از اش یا هز آوارین
زمان  ت جبارانینجه و اذکش ۀش، قصکگرفته و دردنا یخواندم، از صدا می

 .زدم می را ورق
دلسوخته،  یه، عاشقدیرنج یا هآوار ،بود ھمچون من یا بهیز غری! او نیآر

ستن در ینگر یکپس از اند ،ستهکر و بال شپَ  یا هنستوه و پرند یمجاھد
پارسال، مصعب امسال و  یمرتضا دم؛یش، نام و نشانش را پرسیبایچشمان ز

اش را با گوش  ینشستم و قصه زندگنارش ک ،گران در فرداید یبرا یراھنمائ
 .دمیشنو جان 

تمام  ییجو قتیبه تمام معنا و حق یفعال، عاشق یکپزش ،ممتاز یروحان
 افتم.یار او را یع

ل ین، موبایبودند، ماش کز پزشیداشته بود، پدر و مادرش ن یمرفھ یزندگ
ش ھمه را رھا ا هدیفقط به خاطر عقش ا هدیعقز داشت، اما به خاطر یال نیو و

 رده بود.ک
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ز را تنھا به یشدن از ھمه چ ، محرومیو در به در ینجه و زندان، آوارگکش
 رده بود.کح، قبول یسالم و صح یا هدیخاطر انتخاب عق

 یردم، وقتک کرا از او در کیصداقت و پا یوقت ،دمیورز می به او عشق
 .گرفت یدر اعماق قلبم جا ،ردمکتش را حس ین خلوص نیا

 .و فرزندش را از او گرفته بودند ده، زنیخاطر عقبه 
 .رده بودندکرا غصب  شا ییش پول و ثروت و داراا هدیبه خاطر عق
رده کاخراجش  یش از دانشگاه، حوزه و ھر پست و مقاما هدیبه خاطر عق

 بودند.
دن از زن جوان و فرزندش را یشکدست  یدم، وقتیرا د یمرتض یوقت

ردن درس و دانشگاه و شغل و مقام را احساس کرھا  یمتوجه شدم، وقت
جو به  قتیند و حقکان یقت خود را نمایه حقک یدم وقتینمودم، فھم

قت یدر راه حق یزیردن ھر چکدن و فدا یشکابد، دست یقت دست یحق
 ن است.یریش چقدر آسان و شیبرا

را به  یسکبود، ھر یقیصادق و حق ه واقعاً ک شا یبه خاطر آن عشق درون
ان را به یار اطرافیاخت ینشست، ب می هک یرد، و در ھر مجلسک می خود جذب

 گران گرما و نوریبه دش ا یدروند، و از آن آتش یشک می سمت خود
ثار را آموختم، ید. خود بنده از او درس استقامت، اخالص و ایبخش می

الم بھا ک یکش، و در یده و آرمان خوین، استقامت بر عقیاستقامت در راه د
ش آمده، یپه ک یالتکل مشیبه دل ی، وقتیقیدادن به ھدف و آرمان حق

از  ییاید، مرا با دنینامعلوم سفر نما یارید یند و به سوک کمجبور شد مرا تر
 گذاشت. یغم و اندوه به جا

رد و او را ک می مرا نگاه کوچکفرزند  ین لحظات بود، وقتیدر آخر
خودش افتاده است،  کوچک» دینو« ادیردم به ک ید، احساس میبوس یم

 



 ٣   اش فقط به خاطر عقیده

عزت  اما به خاطر ،گرفت یمش یزد و صدا یمانش حلقه مشدر چ کاش
 نند.کگران احساس نیزد تا د می ه داشت، خودش را به خندهک ینفس

ه با کنم ک یدارمان را فراموش نمین لحظات دیچ وقت اشعار آخریھ
از درد و فراق و ھجران  یکه حاک یلماتکپر از حزن و اندوه و غم،  یصدا

 خواند: می بودند،
 سـخنم شـب ھمه است این من فکر روزھا

 

 که چرا غافل از احوال دل خویشـتنم 
 

ُ ٱَحۡسبَُنا ﴿ یبایگفت او را با جمله ز می یاز درد و ناراحت یوقت َونِۡعَم  �َّ
َ ٱَ� َ�َۡزۡن إِنَّ ﴿ شعار دادم و با یم ینکیتس ]١٧٣[آل عمران:  ﴾١٧٣ لَۡو�ِيُل ٱ َّ� 

 ۖ  او را بدرقه نمودم. ]٤٠[التوبة:  ﴾َمَعَنا
ن یدامک ین، و به سویار و سرزمین دیدامک یجا رفت، به سوکاما به 

 یلمات وجود نداشتند، و اگر نوشتنکبود، اگر  یاگر قلم نم یسرنوشت؟ راست
م، یشد می باخبر یدلسوختگان الھ یبود، چگونه ما از زندگ یار نمک در

 م.یدیفھم می آنان را یان زندگیچگونه جر
م و در مقابل عظمت و جـالل یبوس ینت را مینازن یھا قلم! دست یپس ا

 م.یآور می فرود یم و بندگیخالقت سر تعظ
ن یبزرگان و گذشتگان و ھمچن یر در روش زندگکمطالعه و شور و تف

ه ک یآنان یرجال، سراسر تجربه و درس است برا یخاطرات و حوادث زندگ
 نند.ک می مطالعه

ع یب گمشده خواسته بودند تا وقاین غریاز ا ین جھت دوستانیبه ھم
 یانیجو قتینده حقید در آیزد، شایاغذ برک ش را بریپر درد و رنج خو یزندگ

اد پدر یبه  کوچک »دینو« ید روزیا شایافتند، و یقت را یبر اثر مطالعه آن حق
پدر و مادرش  ید روزیا شایو  ،توانست او را بشناسدش افتاد و باالخره ا هآوار
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شان به جوش آمد و فرزند دلبندشان را در  دند و عاطفهیقت را فھمیحق
 آغوش گرفتند.

رده کر اقدام ید ینجه و آوارگکالت حبس، شکاما متاسفانه او به علت مش
ھا  نجهکسد، درد و رنج آن شیش بنوا یخواھد از زندگ می هکاست، االن 

 را تصور یبه در و در ین ھمه آوارگیا یرد، و وقتیگ می ر را از اوکقدرت تف
ن اوصاف یا یدھد. اما با تمام می دن را از دستیشیان و اندیند قدرت بک می

سد، آن را منتشر یه توانسته است بنوکن قدر ھم یه ھمکم یباز بر آن شد
به آن بنگرند. و  زدردنامه پر سوز و گدا یکم تا خوانندگان به عنوان یینما

 ند.کن ید زندگیو ترد کش یاینسل جوان امروز در دن
 د آن روزیبه ام

 یشمس یھجر٢٥/٥/١٣٨١

 



 

 
 مقدمه

يامن واإلحسان اإلهدانا طريق اإلسالم و ملني، الذيالعارب  احلمد هللا

 ه أمجعني إىلعه وأصحابه وأتباآل سيدنا وموالنا حممد وعىل الم عىلسوالوالصالة 

 .يوم الدين
ت و نور را یھدا ،شه، عقل و خردیر و اندکه فکرا  یسپاس خالق ھست

و  هدر قبض یل جھان ھستکه کم ینک می شیرا ستا یکذات پا .دیآفر
 یخداوندشگاه یبه پ یم و بندگیرکم و تیسر تعظ ،مطلق اوست ی احاطه
فرموده  یدن را ارزانیشیه به ما علم و معرفت، خرد و اندکم یآور یفرود م
 است.

 .یز تاباندیت را در قلب من نیه نور ھداکم یگو یا! تو را سپاس میخدا
 .یدن را به من دادیشیه نعمت اندکم یستا ی! تو را میالھ

تا بتوانم در راه  یدیه شھامت را به من بخشکرم کپروردگارا! تو را شا
 شھادت قدم بردارم.

است از دوران  یا است، سوگنامه یگرام ی هشما خوانند یش رویآنچه پ
، یدر مقابله با آزاد ،است از ظلم ظالمان دوران یو ضاللت، گزارش یگمراھ

 یقیت و وصل شدن به محبوب و معبود حقیست از دوران ھداا یا درد نامه
» نو یا شهینو با اند یستنیدوباره و ز یتولد«است در مورد  یلماتکو باالخره 

دن به محبوب و معبود یه ھمانا راه رسکح و درست یصح یمودن راھیدر پ
 است. یاصل

شود،  میده ید یادب ینقصھااالت و کچه در نوشتن مطالب اشنپس چنا
تا  ه بندهکر را مورد عفو قرار دھند، چرا ین حقیز ایدوارم خوانندگان عزیام
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ات نبوده یز ادبیم نا یم و رشته دانشگاھا هقلم نزد یادب ۀنیزمدر به حال 
خوب و استاندارد در  یاتیش به خاطر عدم وجود ادبیشاپیاست، پس پ

 طلبم. می م پوزشا نوشته
ر شدم یردم، ناگزک می ه در خود احساسک یاما بنا به تعھد و رسالت

مطالعات و  حاصله ک یو لحظات عیاش و وقیخو یاز زندگ یمختصر
، تجارب دوران یو حوزو یط دانشگاھیدر محمن قات چند ساله یتحق

 یتر از ھمه آنچه سبب تحول و دگرگون و مھم ینجه، حبس، آوارگکزندان، ش
ر ین و تحرین تدومدّو  یا د، به صورت رسالهیدر من گرد یدتیو عق یرکف

شند و به دور از ھر یندیخواھند آزادانه ب می هک یآنان که دین امیم، به اینما
ح را یدرست و صح ین و مذھبییق و تفحص آیتحق یاز رو و دیگونه تقل

 د.نداشته باش یا تجربه ،ن راهیمودن و انتخاب ایند در پیانتخاب نما
ات و یاز واقع یامال روشنکخواستم تصور  میاگرچه  !یگرام ی هخوانند

تحول  یھا نهیزم و اساساً رده بود کآنچه بر من گذشته بود و در وجودم نفوذ 
 یماریم اما به علت بیم نمایرد، ترسکحاد یرا در من ا یدتیو عق یرکف

و  یافکل نداشتن تخصص ین به دلیو ھمچن به آن مبتال شدمه ک یدیشد
سم ینوشتم، بنو می دیه باکنه نتوانستم تمام آنچه را ین زمیر ا زم د ال یآمادگ

 یق تعدادیاما به ھر جھت به خاطر تشو ،زان قرار دھمیتار شما عزیو در اخ
از آن  کھر چند مختصر و اند یه صفحاتکان و دوستان بر آن شدم یاز اطراف

شتر ینده بیدر آ داد تا یقید پروردگارم عمر و توفیشم شاکاغذ بکدوران بر 
 شم.کم بیش را به ترسیب خویپر فراز و نش یبتوانم به طور مفصل زندگ

ن یم مقدور باشد حوادث و اتفاقات در ایراه بک ینمودم تا حد یسع
رمان  کشواھد باشند، البته نه به سببا ات و ھمراه یمجموعه بر اساس واقع

 ر در آورم.یا آن را به رشته تحریه به زبان ساده و گوک، بلیکالسک
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ده خود، از مطالب و حوادث مندرج یم به عقیتر بگو دگاه خود، واضحیاز د
اسارت از دام خرافات،  یرھایعنوان عامل گسستن زنحن مجموعه به یدر ا

رات محض جاھالنه و کتف ،بلند جھالت یوارھایختن دیموھومات و فرو ر
، کیکتش ،طیابھامات افراط، تفر یکتار یایز از دنیو گر یگونه مذھب تعصب

قت و یدن به افق حقیقله بلند علم و معرفت و رس تا صعودم برید و نھایترد
 م.ینما یم ریت، تعبیھدا

ابھامات و تعصبات جاھالنه و افراط و  یکتار یایالبته خروج از دن
 یا هدیپد ،یتیترب و یاتغید تبلیباران شد ریزه ک یبه نحو یمذھب یھا طیتفر

شور ما مصرف عامه داشته، جز با توجه واستعانت که در ک» مذھب«به نام 
 است. یار بس دشوارک، به خداوند

ق یت فرمود با مطالعه و تحقیق عنایه توفکخداوند سبحان را سپاسگذارم 
گاھانه و با اطم ار مرفه یبس ینان خاطر به زندگیھر چند مختصر و محدود آ

 یمتعصبانه و صرف مذھب یاین دنیانه پدر و ھمچنیگرا و تجدد یو اشراف
خرافات و  و ابھام و بعضاً  ییکتار یھا هدن پردیاعتنا، و با در یب ،مادر

 یگریاسالم د یای، دنیعیه جز عالم شکت ین واقعیرفتن ایموھومات و نپذ
م در یه باعث نجات و سربلندکاورم یب یقتیان دھم و رو به حقیز ھست، پاین

 گردد. یا و آخرت میدن
وستن به یدن و پی، گرویعیش یرکردن به مذھب و خطوط فکبا پشت 

دا یاتصال پ ینیم دکار مستحیبس یتیبه واقع اھل سنت و جماعتمذھب 
 م.ا هردک

ن مجموعه عمدتا یخواھر و برادر مسلمان! مطالب و مباحث مندرج در ا
ز یمتفاوت و متما یرکشه و خط فیو محور برخورد متقابل دو اند یاعتقاد

است. لذا به صراحت اعالم  هعیمذھب اھل سنت و جماعت و مذھب ش یعنی
اغراض  نداشته و یوابستگ یاسیاز احزاب س ییکچ یه با ھکدارم  یم
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مورد لحاظ قرار نگرفته  یاسیس یھا دگاهیتعامالت، مناسبات، مالحظات و د
ق یما توفی  هاست. از خداوند سبحان خواستارم تا به ھمه جوانان جامع

ت یردن را عناکدن و درست انتخاب یشیدن و درست اندیدرست فھم
 .شاء اللهإن  د.یفرما

 رادمھر یمرتض
 .شـھ ١/١/١٣٨١

 .قـھ١٤٢٣محرم الحرام  ٦شنبه  جپن

 



 

 
 ینسبت و وضعیت خانوادگ

در ھـ،ش ١٣٥١تور فرزاد رادمھر، در سال کرادمھر، فرزند د یمن مرتض
ات و ین تھران متولد شدم. بر اساس رواینش یاشراف یھا از محله یکی

م یده، نسب پدریر و ذھنم نقش بسته و به ثبت رسکه در فکن یوالدخاطرات 
فخر  ی هرسد. در واقع جد پدرم، نو یقاجار م ۀان و اشراف سلسلیبه قاجار

ه خود را کم یپدر ی هباشد. خانواد ین شاه قاجار) میناصر الد (خواھر کالملو
ان به یراقاج یھا دانند، تا ھنوز ھم به فرھنگ و منش یم از اشراف قاجار

 .دارند یاعتقاد و توجه خاص ییاروپا ییتجددگرا کسب
ه به لحاظ نسب منسوب به سادات ک ینیه حسیده عالیتر سکمادرم د

 و اصطالحاً  یالت عالیتحص یتر و داراکه دک یبا وجود ،است ینیحس
 د دارد.یشد یبند یگونه پا مذھب یارھایو مع کاما به مال ،ر استکروشنف

دگاه یدو د یپدر و مادرم، دارا ی ت، خانوادهیو شخص یرکبه جھت ف
ن ازدواج آنان معطوف به یت والدیگر ھستند، به روایدیکز با یمتفاوت و متما

ث خاص و منحصر به فرد خود را یه حدکاست  ییان و دوران دانشجویسال
 دارد.

 یکه بطور ھمزمان در ک ییزمان دانشجو پدر و مادر ب:ین ترتیبه ا
ان برجسته یاز دانشجوھردو  ند،ا هبود یکل علوم پزشیدانشگاه مشغول تحص

و  یباشند. برجستگ می یکعلوم پزش یریو ممتاز در زمان خود و در فراگ
ارتباط  یھا نهیمعاشرت آنان در دانشگاه زم باً یو تقر یرکب فیباال بودن ضر

م یتصم تاً یه نھاکد ینما می گر فراھمیدیکن آنان را نسبت به یب یمند و عالقه
 رند.یگ می به ازدواج
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م در کحا یطبقات یھا و تفاوت یرکاما قبل از ازدواج به لحاظ تضاد ف
پدر خود را از طبقه صاحب نام  ۀه خانوادک بود ین دو خانواده به نحویب

ن جھت یدانستند، به ھم می ت و در سطح باالی، با فرھنگ، باشخصیاشراف
ه ک یردند تا حدک می ر و مادرم مخالفتن دو پدیبا ازدواج ا داً یشد

 یھا اما با وجود مخالفت ،دین آنان به اوج خود رسیھا و مجادالت ب مخالفت
و  یرکنامناسب ف یھا نهیاما زم ،ل گرفتکن شیت ازدواج والدید در نھایشد
 یو در فضا یبر جا یه در نوع خود منحصر به فرد بوده ھمچنان پاک یروان

 ر گذاشته شده بود.یانداخته و تاثه یخانواده سا
 ین صورت گرفت و زندگیه به ھر حال ازدواج والدکنیقطع نظر از ا

خانواده  یعیطب یل گرفتن زندگکافت اما شیادامه  یعیر طبیخانواده به مس
 ب اتفاق افتاد!ین ترتیبه ا یمواجه با حادثه جالب ناگوار آثار آن مشخصاً 

تر منصور کد یبه نام آقا یبا فرد ییوجپدر و مادر در مقطع دانش
 یوابستگ یشان به لحاظ نسبیه اکالس بودند کدوره و ھم ان ھمکیاکح

ل نموده بود یز ابراز تمایشان نیا ایداشت، گو یبا خانوده مادر یکار نزدیبس
 د.یتا با مادرم ازدواج نما

 یل گرفت وکتوسط مادر در ازدواج با پدرم ش یشنھاد ویه پکنیپس از ا
ن ھمواره در ینه و عناد با والدکیناراحت و با داشتن  اً دین جھت شدیااز 

 ل خاص با پدر بود.کبه ش یریدرگ یھا نهیجاد زمیو ا ییجو صدد انتقام
دانشگاه  یط و فضایظن مح ت پدر در مجامع و سوءیب شخصیبا تخر
د یرس ییان با پدر به جاکیاکتر حکه عناد و عداوت دک یتا حد دییعقده گشا

ن مقطع یه در اکنید با توجه به ایوطن نما کر ساخت تا تریپدر را ناگز هک
س در دانشگاه در یضمن تدر یکخاص، پدر در دانشگاه علوم پزش یزمان

ان عضو کیاکح یبه اتفاق آقا وز اھتمام داشت یبخش مطالعه و پژوھش ن
ن یاز اتفاق افتاد به ین یار جالبیحادثه بس -ز بودندیدانشگاه ن یئت علمیھ
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 یشف فرمول داروکقات و پژوھش موفق به یان تحقیه پدر در جرکب یترت
 یشف داروک یان از ماجراکیاکتر حکد یه شده بود. چون آقایسرطان ر

احتماال ثبت آن به نام  به فرمول و یابیگاه شده بود و درصدد دستآمزبور 
 ه درشیه رک یقبل یخود بود اما موفق نشده بود نظر به حسادت و عداوتھا

ب یھا، افترا و تخر ق ازدواج با مادر داشت، اقدام به تھمت زدنیعدم توف
ه ک یدنبال نمود تا حد یدانشگاھ یژه در مجامع علمیت پدر را به ویشخص

 ١٣٥٧ ر شد در سالیه پدر ناگزکپدر تنگ نموده بود  یعرصه را چنان برا
الت خود (اخذ تخصص در مغز و یل تحصیمکظاھرا تحت عنوان ادامه و ت

 د.یمت نمای(فرانسه) عز شورکاعصاب) به خارج از 
 دختر یکه با کسه سال اقامت داشت  شور فرانسه حدوداً کپدرم در 

ال در یرد پدر و مارکب ازدواج ین ترتیبه ا» الیمار«تر کبه نام خانم د یحیمس
تر کبنام دال دختر استاد پدرم یل بودند، ماریدانشگاه مشغول تحص یک
ه شما اھل کند ک می از پدرم سوال یشان روزیبود. ا )Frishter(شتر یفر
 ران. سپس از پدرم سوالیا :دیگو می د؟ پدرم در جوابشین ھستیدام سرزمک

ن ییآ ال ازیفھمد مار ی؟ پدر میا محمدید یا شما مسلمان ھستیآند؟ ک می
ھستم و  یمحمدد: من یگو می جوابش د دریآ می شتر خوششیھا ب یمحمد

شود  می ق متوجهیپس از تحقاما  ندک می او ھم صادقانه حرف پدر را قبول
ه او کند که یخواھد او را توج میھرچه  ست. پدرین یه پدرم محمدک

د: یگو می دھد او می به پدرم ینکش ال جواب دندانیاست، مار یمحمد
و  یزندگ که محمد را مالکنیا ایپرستند و  می ه محمد راکنینه ا یمحمد

ه کردار محمد کعمل در  یعنی یمحمد ،ندا هخود قرار داد یزندگ یمعن
 یخود ھزاران معن یزندگ یھا برا یرانیھمان اھل سنت است، شما ا

 د.یا هردکاریاخت
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 یرا در بر داشته باشد، منتھ یه مولودکاما مدت ازدواج محدود بدون آن
 ند وک می متیانادا عزکشور کسپس پدر از فرانسه به  ،شود می ییبه جدا
 شور اقامت داشت است.کز سال در خارج ا ١٢حدود 

با  یشور اقامت داشت، ارتباط وکه پدر در خارج از ک یدر طول مدت
شور به مالقات پدر که مادر دوبار به خارج از ک یخانواده ادامه داشت بنحو

بت و عدم حضور یبرقرار بوده است. در طول غ یثرا ارتباط تلفنکرفت و ا
تر کد یبود. آقا یخانواده با پدربزرگ پدر یفالت و سرپرستکپدر در خانواده 

ن مورد یبت پدر چندیدر غ هک دیرسان یان خباثت و رذالت را به حدکیاکح
شنھاد ینامناسب به مادر پ یھا نهیجاد عرصه و زمیمختلف و ا یھا به صورت

مادر  یایاما حجب، وفا و ح ،دیازدواج نما یداد تا از پدر طالق گرفته و با و
 .ق بماندشه ناموفیھم یان) براکیاکتر حک(د ید تا ویموجب گرد

شان در یو حضور مجدد ا ١٣٧٠پس از بازگشت پدر از خارج در سال 
 یحیال زن مسیتر مارک، خانم دیس دانشگاھیدانشگاه و اشتغال به تدر

رده بود اما کازدواج مجدد  یو هکنیمطلقه پدر به تھران آمد با ا یفرانسو
با پدر  یار محترمانه و دوستانه، ضمن حفظ شئون اخالقیمناسبات بس
شان نسبت به پدر موجب شده بود تا در سفر تھران یا ید وفاداریداشت و شا

 یه فراموش شده و در البه الکه را یسرطان ر یشف داروکمحلول و فرمول 
ش یا برده و پس از آزمایکرد و به آمریگذر زمان مدفون شده بود، از پدر بگ

در آمده و  یتابکشف شده به صورت مجموعه و کفرمول  ییامل و تست نھاک
پدر  یال برایتر مارکتاب مزبور توسط خانم دکنسخه از  یکه ک. بدایانتشار 

زن  یق و افتخار ارزشمند را مرھون وفادارین توفیه پدر اکفرستاه شد 
ه به اسم پدر ثبت یسرطان ر ید. گر چه دارودان می خود یفرانسو یحیمس

 یکر شرین امر خیشف شد و پدر در اکه یسرطان ر یوه دارکن ینشد اما ھم
ب عدم حضور پدر در خانواده و ین ترتیبا ا ،ارزش بود با یلکن خود یبود ا
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ل مناسبات و یرا به دنبال داشت. در تحل یفراوان یبھایشور، فراز و نشک
شه در عناد و یه رکه اساسا عدم حضور پدر در خانواده کنیخانواده و ا یفضا

 یھا نهیو زم بوده رگذاریثه تاوارقبل از ازدواج داشته و ھم یخشونتھا
ن یازدواج والد ۀصل و ثمراح رده بود،کخانواده را فراھم  یشانیاضطراب و پر

 دختر بود. یکب دو پسر و یسه فرزند به ترت
برسانم،  یدانم به اطالع خوانندگان گرام می ن جا الزمیمشخصا آنچه در ا

دگاه متفاوت و متضاد یاز دو د یقیب و تلفکیما تر ۀه خانوادکاست  یا لهسأم
نش یا دو بیانون دو فرھنگ و کخانواده  یفضا یا به عبارتیگر و یدیکبا 

فرھنگ و  یدارا یه خانواده پدرک یمتفاوت منحصر به فرد بود. به نحو
 یھا ه نگرشکمحض  یز مذھبیه و خانواده مادر نانیگرا تجدد یھا منش

 داشتند. یصرف مذھب
در  یمیو صم یعاطف یار خوب و فضایخانواده در حد بس یعت مالیوض

آرزو دارند فرزندان سالم و  یامال برقرار بود. فطرتا ھر پدر و مادرکخانواده 
نبودند، لذا  یمستثن یلک ی هن قاعدیز از ایم نا هموفق داشته باشند. خانواد

 یسع یپدر ی هه پدر و خانوادک یر خاص خود به نحوکنم با طرز تفیوالد
 کو در سل یل داشتند روحانیتما یمادر ی هشوم و خانواد کداشتند، پزش

ل ین مطرود و منفور فامیه عمال از نظر والدکنیرم با وجود ایت قرار گیروحان
ز پدر یمحبت آم یھا هو نگا نده از مھر مادرکآ یھا گاه بوسه چیھستم، اما ھ

م، در مرحله دوم ا هدیاد نبرده و بعد از حب خداوند سبحان و عقیرا از 
 دانم و دوستشان دارم. می ن را در قلب خودیگاه والدیجا

نند ک کشه تریھم یشور را براکه من باعث شدم پدر و مادرم کنیو از ا
 طلبم. می اد ناراحتم و از آنھا پوزشیز
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 تا بلوغ  یاز کودک
 کیل علوم پزشیمکه پدرم جھت تکنیه بخاطر دارم پس از اک ییتا آنجا

 ترکت، توسط دیب شخصیا در واقع به جھت عناد و تخری(اخذ تخصص) 
 یتا حد یل و گرفتارکجاد مشیش و اا یمیالس قدکان، دوست و ھمکیاکح
م یرپدربزرگ پد ی هخانواده به عھد ید سرپرستیار گردید که مجبور به ترک

ن احساس ید ایاز آن زمان به خاطر ندارم اما شا ید. موارد خاصیمحول گرد
و عدم  یو مادر یپدر ی هن دو خانوادیما ب در ییھا ناسازگاری هکرا داشتم 

 یخانوادگ یھا ناسازگاری شه در مجادالت ویه رکحضور پدر در خانواده 
را بدنبال داشت به دورت کجاد ین بود معموال ایمعطوف به دوران ازدواج والد

امال کدر خانواده  یو تعامالت اخالق یتیترب یه تفاوت وتضادھاک ینحو
بر  یو زمان ٥٩ه در خاطرم ھست به سال ک یرگذار بود و تنھا موردیتاث
 اورانین بار مادر دستم را گرفته و در دبستان محله نیاول یبرا هک گردد یم
ثبت نام نمود، گرچه در آن  -اسمن معروف بودیه آن زمان به دبستان ک -

به اطراف نداشتم اما ثبت نام در دبستان  یانه توجھکودک یایزمان و در دن
به ھر  ،دانم می نکه وصف آن را ناممکرده بود کاسمن آنقدر خوشحالم ی

دوازده  ای ازدهیبا در سن یه تقرکدبستان را پشت سر گذاشتم  ی هحال دور
را در  یالت مذھبیشات و تمایگرا ینن مقطع سیقرار داشتم و در ا یسالگ

ه که چگونه و چطور شد کدانم  یالبته نم ،نمودم می امال احساسکخود 
مطرح شد اما با » عصر یول«ه یعلم ی هبحث ثبت نام من در حوز دفعهیک

مادر، نسبت به  یژه عالقمندیم در خانواده به وکحا یتوجه به فضا
 یریالت از فراگیضمن ادامه تحص رگذار بود،یامال تاثکه ک یمالحظات مذھب

 ،و در دوازده ١٣٦٣ب در سال ین ترتیز استقبال نمودم، با این یعلوم حوزو
، ییالت در مقطع راھنمایھمزمان و به موازات ادامه تحص یزده سالگیس

 ز آغاز نمودم.یخود را ن یعلوم حوزو
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 یآغاز تحصیالت حوزو
 یو خواست و عالقمندم یو مادر یدو خانواده پدر یپس از توافق نسب
در  ١٣٦٣، در سال یل حوزویتحص یدرون یھا هزیمادرم، و وجود انگ

نام در  ردم. مساله و بحث ثبتکتھران ثبت نام  »عصر یول«ه یعلم ی هحوز
د. از یبرد، رس یانادا به سر مکه آن زمان در که، به اطالع پدرم یحوزه علم

شوم و به  کدھم و پزش ه راه او را ادامهکه پدر آرزو داشت ک ییآنجا
 یعنیم گرفته شده یدر بخش طب بپردازم، لذا از تصم یالت عالیتحص
د داشت از حوزه به کیناراحت و متاثر شد و تا داً یه، شدینام در حوزه علم ثبت

 نم.کدنبال  ییالت خود را در مقطع راھنمایبرگردم و تحص یمدرسه دولت
ط خاص یلحاظ شرا ه بهکز یدر خانواده ن یریگ میتصم یدوگانگ

ردم به ک می ، احساسید مذھبیشد یھا شیو داشتن گرا یمذھب ،یخانوادگ
امال متفاوت و کرد یکعالقمندم لذا با توجه به دو رو یالت حوزویتحص

م خود را گرفت و قرار شد ضمن ادامه یمادر تصم تاً یپدر، نھا یمخالفت جد
را در مقطع  الت خودیتحص یو با گرفتن معلم خصوص یالت حوزویتحص

و ھم  ،ب ھم نظر پدر اجرا گرددین ترتیز ادامه دھم تا با این ییراھنما
ن روش یا یریارگکه با بکجاد نشود یمن ا یالت حوزویدر تحص یا وقفه
ساله اول یک(جامع المقدمات) و  یعلوم حوزو یریساله فراگیک ی هدور

و  یعالقمندافت، نظر به یخاتمه  به طور ھمزمان شروع و ییمقطع راھنما
برخوردار بودم. لذا در  یا هفوق العاد یب ھوشیضر از هکنیو ا یاستعداد ذات

ار یبا نمرات قابل قبول و بس ییو متفرقه در راھنما یامتحانات اعم از حوزو
 یاز معلم خصوص یریگ هخوب سال اول را پشت سر گذاشتم، گرچه بھر

ت یوضعبه رد اما با توجه ک می لیرا بر خانواده تحم ییار باالیبس یھا نهیھز
جاد نشد به ھر حال یا یلکچگاه مشیھ یار خوب خانواده به لحاظ مالیبس

 د.یبه اتمام رس یو اول مقدمات حوزو ییاول راھنما
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در  یو دوم مقدمات حوزو ییم گرفت در سال دوم راھنمایمادر تصم
 یعلم یط و فضایه مادر تصور داشت از محکه در قم یعلم یھا هاز حوز ییک

 ی هم. لذا سال دوم را در قم و حوزینام نما برخوردار ھستند، ثبت یمناسبتر
ه مادر جھت ک یوتاھکاما پس از مدت  ،ردمکثبت نام » ھا یرمانک«ه یعلم

من  یلیت تحصیو وضع یشرفت درسیزان پیبه قم آمده بود تا از م یدارید
گاه شود با مشاھد ان کمحل اس ه خصوصایعلم ی هحوز یط و فضایمح ی هآ

ت یت متوسط داشت، از وضعیوضع یعیه به طور طبکطالب  ی هیو تغذ
باب  یکقم » ل آبادیزنب«ت نمود، لذا در محل یموجود احساس عدم رضا

س شبانه سال دوم یو تدر یمنزل مناسب اجاره و با گرفتن معلم خصوص
 دم.یان رسانیبه پا یھمزمان با دوم مقدمات حوزو را ییراھنما

م یشاه ابراھ«مسجد  یکنزد» هیریقد«ه یرا در مدرسه علممرحله اول 
الت و ید من به تحصیشد یمند هو عالق یبود گذراندم، استعداد ذات »سابق

اول  ی مرحله دو سال مقدمات و یعلوم حوزو یریبطور خاص در فراگ
جاد یا اینه تنھا توقف و  ییراھنما ی هھمزمان بودن آن با اتمام سه ساله دور

ه کموفق و در سطح ممتاز بودم  یھا ه ھمواره از طلبهکل ننمود، بلکمش
، یت الله استادی، آیت الله موسویھمچون آ یدیق اساتیمورد توجه و تشو

 گرفتم. می قرار ینیت الله حسیو آ ید خراسانیت الله وحیآ
در  یلیتحص یھا تیه موفقکدانم  یم یز ضرورین مطلب را نیاشاره به ا

مھربان و  یجه و مرھون توجه و زحمات مادریخاص، نت یزمان عطن مقیا
گاه بود  ر کار باال از مادرم تشین جا و در حد بسیدانم در ھم یه الزم مکآ

 م.ینما
نار کب در ین ترتیز به ھمیرستان نیدب ی هالت دوریباالخره تحص

 د.یان رسیبه پا یگذراندن دروس حوزو
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 یسپر »هیه رضویعلم ی هحوز«را در  یسطح و خارج علوم حوزو ی هدور
 ردم.ک

الت یشور پس از دوازده سال، تعطکھمزمان با مراجعت پدرم از خارج 
ن یم اتفاق افتاد. به ایبرا یار جالبیبس ی ه حادثهکگذراندم  می را یتابستات

به نام حجت االسالم  »هیضیف«ه یعلم ی هون حوزیاز روحان ییکب با یترت
افته بود به منظور انجام یت یه ظاھـرا مامورک ینین حسید غالم حسیس

به  ینیمنطقه بلوچستان سرزم به یدتیت عقیوضع یابیغات و ارزیتبل یا هپار
داشته  یباشد، مسافرت می رمانک یحوزه استحفاظ ءه جزک »کرمش«نام 

 یشان را ھمراھیق راغب شدم در سفر ایباشد، به لحاظ عطش مطالعه و تحق
ن است، با ینش یسن ی امال، منطقهکه ک »کرمش«شان به یه با اکم. ینما

ز در ین یجوان سن یه چند نفر طلبه حوزوک »کرمش«از جوانان  یتعداد
 یھا ه طلبهکره و مباحثه شد کمذا یدتیرامون مسائل عقیجمع آنان بودند، پ

ه اجتماع محدود مزبور به ک یرا مطرح نمودند به نحو یسؤاالت یجوان سن
ردم در کان احساس یه در پاکل گرفت کش یرکف ی و مجادلهجلسه مناظره 

ه کنیم. لذا ضمن ایا هجوان بالجواب ماند یسن یھا پاسخ به سؤاالت طلبه
م بدنبال داشت، یرا برا یندگکو سراف یاحساس شرمندگ داً یاتفاق مزبور شد

گاه آن را  چیه ھکگران تمام شد  یم تا حدین حادثه در آن زمان برایا
 رد.کخواھم فراموش ن

(اول خارج) در  یگذراندن سال ششم حوزو یبرا ١٣٦٨در سال 
 ردم.کنام  قم ثبت »هیضیف«ه یعلم ی هحوز

قات یمطالعات و تحق یعلوم حوزو یریدر حوزه فراگ ین مقطع زمانیدر ا
 ب:ین ترتیز اتفاق افتاد به این یگریمھم د ی حادثه

 ی هحوز یھا از طلبه یش آمده بود و تعدادیپ یمناسبت خاص: الف
، فرزند امام ینیخم یدر وصف مرحوم مصطف یمقاالت »هیضیف«ه یعلم
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قرائت  ی هآماد یا ن مناسبت مقالهیز به ھمیرده بودند من نکه یتھ ینیخم
شتر مورد توجه و پسند یه در جمع مقاالت ارائه شده، بکنمودم 

 ره بھاکس یکو از جانب استاندار قم،  ،نندگان مراسم قرار گرفتکبرگزار
 .ردمکافت یزه دریبه عنوان جا یآزاد

تحت  یا م مقالهق »رانکجم«مه شعبان در مسجد یبه مناسبت ن :ب
نندگان که مورد توجه برگزارکه و قرائت نمودم یتھ »یقائم امام مھد«عنوان 

و «ث بود ین حدیم اا ه در اواخر، و حسن ختام مقالهکمراسم قرار گرفت 

 یک »این یدیتوح«و از جانب حجت االسالم  »عامل انتظار الفرجفضل األأ
 .ردمکافت یادبود دریشه عطر به عنوان یش یکانگشتر و 

ز توجه داشتم، به ین یقات جانبیه مقاالت و تحقین زمان به تھیدر ا
و مطالعه و  یعلوم حوزو یریمن در فراگ ییو توانا یمند ه عالقهک ینحو
ه پس از پنج کنیو ا رده بودک ان را به خود جلبید و اطرافیتوجه اسات قیتحق

 یه قم به مقطع خارج پا نھاده بودم، برجستگیعلم ی هل در حوزیسال تحص
ه عطش کنیخصوصا ا ،امال محسوس بودکن طالب یز من در بیو وجه تما

ه به کجاد شده بود ید در من ایق و حالت جستجوگرانه شدیمطالعه و تحق
ه کن یره بودم، تا این لحاظ ھمواره به دنبال مجموعه، مقاله، منابع و غیھم

 ب اتفاق افتاد.ین ترتیبه ا یگریحادثه مھم د
افت یرا در یمجموعه مقاله مدون »ین عباسید حسیس«بنام  یاز شخص

راز «ستان و تحت عنوان چمنطقه چابھار بلو یون سنیه توسط روحانکردم ک
 ھار به قم نگارش شده بود.از چاب یا نامه »دلبران

 یاعتقاد یرامون اصول و مبانین مجموعه پیمخصوصا مطالب و مضام
و  صت رسول اللهیاھل سنت نگرش و اعتقادات آنان نسبت به اھل ب

ه لعه پس از مطاکل قرار گرفته بود یمورد بحث و تحل شرامکصحابه 
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و  کمنطقه رمش ق؛ اتفایمجموعه مزبور و دو مورد اتفاقات مورد اشاره قبل
 یق، پس از مطالعه مجموعه سواالت متعددیزه مطالعه و تحقیداشتن انگ

ردم تا پاسخ سؤاالت را ک می ازیه احساس نک یمن مطرح شد، به نحو یبرا
فھرست سؤاالت به  یبند نم. لذا با جمعکافت یو مطمئن در یاز منابع غن

در حضور مراجع مسائل را مطرح  »هیضیف«ه یعلم ی هت حوزیریز مدکمر
ن امام جمعه یجانش ینیت الله امیحضرت آ ه شد به دفتریه توصکنمودم، 

نام و استاد در علم منطق و فلسفه است،  ن صاحبیاز مدرس ییک هکقم 
به دفتر  »این یدیتوح«حجت االسالم  ییه با راھنماکم یمراجعه نما

خود را مطرح نمودم. اما ، مراجعه و درخواست ینیت الله امیحضرت آ
محدود  ینیت الله امیه برنامه مالقات آکن عنوان ین دفتر تحت ایمسئول

ق مالقات حاصل نشد تا یره توفیدارد و غ یارکو  یرکاد فیاست، مشغله ز
ت الله یتا با حضرت آیو سماجت نھا یریگیه پس از حدود سه ھفته پکنیا

شان یه اک یردم، در حالکم یمالقات و فھرست سؤاالت خود را تقد ینیام
شان احساس یا یمایمشغول مطالعه فھرست مطالعات بودند، از چھره و س

ت الله با یه دفعتا حضرت آکرسند  می ه ناراحت و مضطرب به نظرکردم ک
، ناسزا گفتن و دشنام دادن به نگارنده مجموعه، دچار آنچنان یاوقات تلخ

ن برخورد و یه چنکردم ک یز تصور نمگه ھرکشده بودند  یخشم و غضب
ه خود استاد در علم منطق و فلسفه ک یت روحانیاز زبان شخص یلماتک

 شود. یاست، جار
 ،نکرا مطالعه  میھا تابکنانه گفتند: برو یگ با حالت خشم ینیت الله امیآ

ه کنیحا ایا تا جوابت را بدھم. توضیبه مسجد اعظم ب یچنانچه متقاعد نشد
 حرم حضرت معصومه قرار دارد. یھا از صحن یکیمسجد اعظم در 

در زمان مناسب  ا و بعداً ین یدیبه ھر حال به اتفاق حجت االسالم توح
بود، به حضور  ینیت الله امیس آیه محل تدرکدر مسجد اعظم  یگرید
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ت الله، ین بار حضرت آیاب و سؤاالت خود را مطرح نمودم، اما ایشان شرفیا
ه پاسخ سؤاالت کنیاز طالب ضمن ا یر تعدادتر از قبل و در حضو نیخشمگ

ه توانست، تھمت و دشنام و افتراء به نگارنده مجموعه نثار ک ییرا نداد، تا جا
ه در آن لحظه به من غالب شده بود و به کت مفرط یردند، نظر به عصبانک
 ینیت الله امینم، متقابال حضرت آکچ وجه نتوانستم آرامش خود را حفظ یھ

ه ک یسانکالس کدھم در  یح میر داده و گفتم: استاد! ترجرا مخاطب قرا
ت الله را یالعمل، حضرت آ سکن عیه اک ،سواد ندارند، حضور نداشته باشم

ماھانه مرا صادر فرمودند.  یمستمر عدستور قط ه بعداً کتر ساخت  نیخشمگ
 یھا نهیھز کمکه کن بود یه قم روال بر ایعلم ی هه در حوزکنیا حاً یتوض

معادل شش تا ھفت ھزار تومان توسط دفاتر  یه رقمکطالب  یلیتحص
 یلینه تحصیھز کمکبود.  یت مرجع روحانیگانه و تحت نظارت شخص سه

 ید خراسانیت الله وحی، آینکیت الله مشی، آینیت الله امیر نظر آیمن ز
 شد. می پرداخت
ه مجموعه حوادث و کنیدانم اشاره داشته باشم به ا می نجا الزمیدر ا

ه ھمزمان با که قم یضیه فیعلم ی هدر حوز یاتفاقات سال ششم حوزو
گر موجب ید یقات جانبیبود و مطالعات و تحق یرستانیالت دبیخاتمه تحص

ه کجاد گردد یدر من ا یتحول اساس یو اعتقاد یرکده بود تا از لحاظ فیگرد
 تر قیشتر و عمیبھرچه  ن تحول بود،یمجموعه اتفاقات مزبور نقطه عطف ا

 یگریاسالم د یای، دنیعیه جز عالم شکت معتقد شده بودم ین واقعیز به این
ه کبود  یو اعتقاد یت درونکحر یک یھا ن جرقهید اولیز وجود دارد و شاین

عه بودن یش یدتیو عق یادیر ساخت در تعامالت بنیش ناگزیش از پیمرا ب
 م.یشتر نمایق بیخود، مطالعه و تحق
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 ١٣٦٩سال  یآغاز تحصیالت دانشگاه
توانستم  یور سراسرکنکت در کو شر ١٣٦٩ور سال کنکدن یبا فرا رس

ار مھم یبس یلیرشته تحص ١٦ه در ک یرا بدست آورم به طور یت خوبیموفق
ن یم. ایل نمایه تحصکو... مجاز بودم  ی، داروسازیک، دامپزشیکشامل: پزش

از اعالم  م. پسیپدر را جلب نما ت خانواده، خاصتاً یار سبب شد تا رضاک
را انتخاب  یکه پدر رشته پزشیق در امتحانات به خواست و توصیج و توفینتا
د یشھ«دانشگاه  یکده علوم پزشکدر دانش ١٣٦٩رده و در مھرماه سال ک

 ردم.کتھران ثبت نام  »یبھشت
دچار وقفه  یعلوم حوزو یری، ادامه فراگیالت دانشگاھیبا آغاز تحص

ط یه با توجه به فضا و محکبود  یگرید یایدانشگاه دن ید. فضایگرد
 م.یاستفاده نما یر روحانیه از لباس غکح دادم یدانشگاه ترج

ق یه از طرک ییھا یا با ھماھنگیگو یپس از گذشت مدت زمان محدود
ه قم به عمل آمده بود و با یضیه فیعلم ی هحوز دانشگاه با یانجمن اسالم

ت و یصالح یداراه قم یضیه فیعلم ی هه در حوزکنیا به توجه
ت در آن به یج دانشگاه و فعالیت در بسیشنھاد عضویبودم پ ییھا یبرجستگ

 من داده شد.
ه در خود ک یدتیو عق یرکو تحول ف یدرون یھا هزیبه جھت داشتن انگ

 ییج دانشجویبست در یشنھاد عضویپرش یبه پذ یلیردم، تماک می احساس
 یق انجمن اسالمیاز طر بعداً ه ک یردم اما ارتباطکنداشتم و آن را رد 

رش یر به پذیناگز تاً ید پدر، نھاکیه و تایدانشگاه با پدر برقرار شد و توص
با با یشدم. به ھر حال ترم اول دانشگاه تقر ییج دانشجویت در بسیعضو

 د.یون و آرامش به اتمام رسکس
ط دانشگاه و یبا فضا و مح یه تا حدودکمه دوم سال اول یدر آغاز ن

گاھ ییدانشجو ج یت بسیه عضوکنیحاصل نموده بودم و ا ینسب یآ
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 یشتر من با انجمن اسالمیبھرچه  وندیارتباط و پ یھا نهیزم ییدانشجو
و فلسفه  یه بر حسب ذاتکن نگرش یدانشگاه را فراھم ساخته بود، نظر به ا

ز ھستند لذا یمتفاوت ن یرکمباحثات و مجادالت ف ،اتیق نظریتوف یوجود
ه داشتم، ک یتیبه لحاظ مسئول یمختلف دانشگاھ یھا عرصهحضور من در 

گاھ می ریاجتناب ناپذ و تجربه  ینمود، گرچه اذعان دارم به لحاظ عدم آ
شد به طور  می ه اتخاذک یماتیو تصم یدر برخورد با مسائل دانشگاھ یافک

م با سوء تفاھمات وجود أنامناسب و تو یبرخوردھا یبا انجمن اسالم یخاص
د ساده یعقل و منطق نبود، شا ۀیمات متخذه بر پایتصم یریبه تعب ای ،داشت

بود.  ییقشر دانشجو یھا ن خواستهیو اصوال در جھت تام یلوحانه، احساس
رده بود از کتوجه قشر دانشجو را معطوف به من  یھا نهیه زمکنیضمن ا

ه در پشت پرده کرا  ییھا تیت شخصیعدم رعا یھا نهیگر زمیجھت د
اما به ھر حال  ،دانشگاه بودند به دنبال داشت یدر فضا یاصل گردانندگان

خود به آن توجه  یریت پذیردم در برنامه مسئولک می ه احساسکآنچه 
ن ید ھمیه شاکر یت از حقوق قشر دانشجو بود و الغیداشتم حما

ه از من ک دت از قشر دانشجو بویسرسختانه و به حما یھا یریگ موضع
ف و یساخته بود. در توص یجذاب و به اصطالح دوست داشتن یا هچھر

ز یگران نیه دکردم ک می ا احساسیه شخصا از دانشگاه داشتم ک یریتعب
ش و رمحل پرو یعلم یه دانشگاه را فضاکگونه بود  نیدارند، اساسا ا

دانستم اما به موازات  می شرفتیپ یت بسوکاستعدادھا و حر ییوفاکش
ردم در ک می ه احساسکز وجود داشت ین یگرید یھا تیف مزبور، واقعیتعر

ن یشه ایه از نگاه معقول رکباشند  می رگذاریار مھم و تاثینوع خود بس
در  ییه قشر دانشجوک یبه نحو یانسان یھا در مالحظات فطر تیواقع

 ییکزیو ف یفطر یھا هزیغر یو بلوغ و دارا یجوان عه در مقطکدانشگاه 
د رک می بروز و ظھور یھا و فساد اخالق به صورت لغزش ه بعضاً کر یارناپذکان
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ه انداخته و آن را مسموم جلوه یدانشگاه سا یعلم یه نه تنھا در فضاک
ل ین تحلیه با اکنمود  یجاد میز ایرا ن یگریمفاسد د یھا نهیه زمکبل ،داد یم

معضل مھم در دانشگاه بروز  یکبه صورت  ییدانشجو یمختصر، فساد اخالق
دوم سال اول در دانشگاه، داشتن  ۀمین اساس در نیه بر اک ردک و ظھور

ه داشتم ک یتیدانشگاه به جھت مسئول یارتباط مستمر با انجمن اسالم
با انجمن  یاخالق یھاییگونه نارسا نین مورد از ای) چندییج دانشجوی(بس

نامناسب البته در  ی) برخوردھاینید محمد رضا حسیدانشگاه (س یاسالم
ت انجمن یعدم رضا یھا نهیه قاعدتا زمکداشتم  یف و جزئیار ضعیحد بس

ن ین مورد بیه چندکرد ما بدنبال داشت کدانشگاه را نسبت به عمل یاسالم
 ر بود:یب زیبه ترت یمخصوصا دو مورد اتفاق ینیحس یمن و آقا

 یبه لحاظ داشتن ارتباط نامشروع و فساد اخالق ییالف) دختر دانشجو
 ریرات دستگکن منیجوان توسط مامور یدانشگاه با تعداد طیدر خارج از مح

 یه دانشجوکد ینما می قات چون دختر جوان ادعایشود در خالل تحق می
در انجمن و ند ک یدا میله به دانشگاه ارتباط پأمس است، لذا طبعاً  یدانشگاھ

ه یشان در توجیه اکد یآ می ق به عملیدانشگاه از دختر جوان تحق یاسالم
 یه در فضاکنیحا ایشود (توض می یله منتفأفساد مزبور بر آمده و مسعمل 

مسئول انجمن  یا آقایه گوکشد  می رین صورت تعبین مساله به ایدانشگاه ا
 ن دختر جوان ارتباط نامشروع داشته است).یدانشگاه شخصا با ا یاسالم

پسر و  یریدستگ یب) مجددا به جھت ارتباط نامشروع و فساد اخالق
ه کدانشگاه  یدانشگاه مطرح شد. انجمن اسالم یدر فضا ییدختر دانشجو

ق به عمل آورد. اما دختر و یله بود از آنان تحقأمس یریگیق و پیمسؤل تحق
 یپسر جوان دانشجو داشتن ھر گونه مناسبات و عمل خالف اخالق را نف

 یانه به نحوه ارتباط آنان صرفا عاشقانه و محترمکو عنوان داشتند  ردندک
ن دانشگاه و یاما مسئول ،گر را دوست داشته و قصد ازدواج دارندیه ھمدک

 



 تولدی دوباره و انتخابی نو -چگونه هدایت یافتم؟    ٢٤

 کنه به پزشیمتقاعد نشده و دختر را جھت معا ین انجمن اسالمیمسئول
 د.یاعالم گرد یمنف شانیادر خصوص  یکنات پزشیجه معایردند. نتک یمعرف

شجو با ه دختر دانکدانشگاه حضور داشتم  یشخصا در انجمن اسالم
معترض بود  یسالمان دانشگاه و انجمن یان و خطاب به مسئولیچشمان گر

ات دختر و پسر دانشجو مورد ید؟ به ھرحال دفاعیا همان را بردیه چرا آبروک
 د.یاز دانشگاه گردھردو  به اخراج یتا منتھیلحاظ قرار نگرفت و نھا

به ناچار  ط دانشگاه مسئوالن دانشگاهیان در محیپس از اعتراض دانشجو
از قشر دانشجو  ین سخنرانیه من در اکب دادند یرا ترت یجلسه سخنران

و  یمن به اداره اطالعات و گرفتن تعھد اخالق یدن پایشکردم. و با کدفاع 
ردم که اشتباه کم یان بگویه در دانشگاه در حضور دانشجوکنیل به ایتحم

داده شد در حضور ب ین منظور در دانشگاه ترتیه به ھمک یا بعدا در جلسه
 ییکه کردم ک می خجالت زده و احساس شرم صحبت یان و با حالتیدانشجو

 یرادمھر چقدر گرفت یت داشت گفت: آقایه حالت عصبانکان یاز دانشجو
ر یه نگاه ساکردم ک می ه البته احساسکارت عوض شد که چند روزه افک

اضطراب و رده است و حالت کدا یر پییان حاضر نسبت به من تغیدانشجو
 ردم.ک می کامال درکآنان را  ی هنفرت در چھر

ن سال و آغاز یبه ھر حال مجموعه حوادث و اتفاقات مزبور در اول
الت و کنه مشیجاد زمید مقدمه و نقطه آغاز ایشا یالت دانشگاھیتحص

را  ینجه گرفته تا مرحله فعلکاز حبس و زندان و ش یبعد یھا یگرفتار
به  یالت دانشگاھیب سال اول تحصین ترتیبا ا هکمن بدنبال داشت  یبرا
 د.یان رسیپا

در رشته علوم  یالت دانشگاھیان ترم دوم و سال دوم تحصیپس از پا
توجه به حوادث و اتفاقات معطوف به ترم اول مجموعه مباحثات  با و یکپزش

ه داشتم و ک ییھا تیدانشگاه و به جھت مسئول یو مجادالت با انجمن اسالم
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و  یاشانک یو برخورد با آقا یمشاجرات لفظ و مشخصاً  یگریمھم داتفاقات 
 یعنیآن  یبعد یامدھایمسائل و پ یخوردن جلسه سخنران به ھم

اطالعات  ی همن به ادار یدن پایشکار تند پدر، باز شدن و یبس یھا سرزنش
ه ک یه) و مسائل خاصیضیه قم (فیعلم ی هاحضار به حوز یتبکو اخذ تعھد 

و  نمکی ه احساس سرخوردگکد یسبب گرد یافتاد ھمگ در قم اتفاق
 دانستم. می ب شدهیتخر یت خود را در دانشگاه تا حدیشخص

را  یالت دانشگاھیل حضور مجدد در دانشگاه و ادامه تحصیلذا تما
نام  در دانشگاه ثبت یه در ترم تابستانکن لحاظ ھم بود ینداشتم به ھم

ز ین یه رغبت چندانک یبا وجود یو روان یت روحین وضعیردم و در چنکن
 بودم ردهکر حال چون احساس ھنداشتم اما به  یالت حوزویبه ادامه تحص

نسبت به جو خفقان آور دانشگاه  یشتریب یه سازگاریعلم ی هحوز یبا فضا
خود را در مقطع  ینام و علوم حوزو ه قم ثبتیضیه فیعلم ی هدارم، در حوز

 خارج آغاز نمودم.
 یدانستم و پس از چند می تر ه را قابل تحملیعلم ی هزط حویبا محیتقر

م یشده بودم، تصم عمامه دار خواندم و دائم می خود را یه دروس حوزوک
ھمچنان ادامه بدھم. اما حضور پدر در  یالت حوزویداشتم به تحص یقطع

ر به یناگز یالت دانشگاھیشان در خصوص ادامه تحصیقم، سماجت و اصرار ا
آغاز نمودم  ١٣٧٠د. ترم اول سال دوم را در مھرماه یتھران گردمراجعت به 

گذشته  ینسبت به سال قبل و ترمھا یفراوان یھا تفاوت ین مقطع زمانیا
زه و با غرور و با ھدف و یه در ترم اول دانشگاه با انگکب ین ترتیداشت با ا

زه یسرخورده بدون انگ و فیضع یاما در سال دوم خود را انسان ،مصمم بودم
ز شده بودم و با یه معمم نکردم. در آغاز ترم دوم ک می معنا احساس یو ب

 یردم فضاک می در دانشگاه حاضر شده بودم، احساس یلباس روحان
و انزوا  یگانگیرده و احساس بک یلکدانشگاه نسبت به سال قبل تفاوت 
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ترم گذشته و دوستان دانشجو  یھا یالسکھم یداشتم، نگاه و برخوردھا
ه مورد تنفر و انزجار آنان ھستم. به ھر کام را به ھمراه داشت یمعنا و پ نیا

گر ید یا هت موجود چاریق دادن خود با وضعین جز تطبیحال با وجود ا
ج یو بس یمذھب یتھایه در فعالکنینداشتم، ترم دوم سال دوم ضمن ا

ز یاب امام جماعت دانشگاه نیدر دانشگاه مشغول بودم و در غ ییدانشجو
ه مورد تنفر و کردم تا ھمان حد ک یگزاردم و احساس م ین نماز را مم

ان دانشگاه و انجمن یقرار دارم، متقابال نگرش متول ییانزجار قشر دانشجو
گفت: به  یه مکتر شده است و به قول پدر  نسبت به من متعادل یاسالم

پدر دانستم ابراز محبت  یه البته مکند ک می چون من افتخار یوجود فرزند
ه با وجود بحران کنسبت به من است  یت روحیجاد تقویصرفا به جھت ا

 جز حفظ ظاھر نداشتم. یا هد چاریشد یدرون
ج ی(بس یت شغلیه به حسب مسئولک یقا به خاطر دارم زمانیدق

ان یژه خوابگاه دانشجویبو ییبه خوابگاه دانشجو ی) و در مواردییدانشجو
ه مرا به کبود  یا واھران دانشجو بگونهخ یرفتم نگاھھا یخواھران دانشجو م
ه کمحض و اساسا مزاحم دانسته  یو مذھب ی، انقالبیاصطالح حزب اللھ

ب زمان در یردم، به ھر ترتک یز آنان را با تمام وجود حس میتنفرآم یھا هنگا
در ترم دوم حوادث و اتفاقات  یلیطول مدت تحص در هکحال گذر بود 

 ر است:یب زیبه ترت ن آنیه مھمترکرخ داد  یادیز
شان طلبه یه خود اک یرضا محمدیان به نام علیبه اتفاق دو تن از دانشجو

در دانشگاه  یجامعه شناس یم بود و دانشجویالسکه قم و ھمیعلم ی هحوز
در  یه در رشته جامعه شناسک یابوطالب صالح یگریز بود و دیتھران ن

دان توپخانه) یتھران (مش به جنوب یل بودند از تجریدانشگاه مشغول تحص
 یدان توپخانه جھت برقراریه در مکم ینداشت یم، البته ھدف خاصیرفته بود

مراجعه نمودم. پس بود  یکنزده کبا خانواده به باجه مخابرات  یارتباط تلفن
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 یکه در سالن انتظار نثسته بودم وجود کنیمخابرات و ا از حضور در دفتر
ت اھل سنت به تن یرا لباس روحانو ظاھ یه ملبس به لباس بلوچکنفر 

شان یا ایگو ،نار چند نفر جوان نشسته بودکو در  ردکنظر من را جلب  داشت
از  ییکم یمتوجه شد دفعه یکه کارتباط نشسته بود  یز به انتظار برقرارین

عه؟ یا شید یھست یه شما سنکمزبور گفت:  یجوانان خطاب به روحان
عه یب شید: عیعه باشم. جوان پرسیشه من کند کپاسخ داد خدا ن یروحان

عه نداشته یه شکھست  یبیت چه عیجواب داد در انسان یست؟ روحانیچ
 باشد.

رد. مجددا جوان خطاب به کز به خود جلب یت بحث، نظر ما را نیحساس
ه حرام را حالل و حالل را کاست  »عمر« ھا یب شما سنیگفت: ع یروحان
را  یزیرا حرام و چه چ یزیه چد: عمر چیپرس یرده است. روحانکحرام 
غه حالل بوده و عمر آن را حرام یه صکرده است؟ جوان پاسخ داد کحالل 
غه خوب است؟ یا به نظر شما صید آیاز جوان پرس یرده است. روحانکاعالم 

غه خوب است، پس یخطاب به جوان گفت: اگر ص یجوان گفت: بله. روحان
ه در مسافرت ھستم و کھست  یمسلمان شما مدت من به عنوان برادر

 یلیه خکد یغه من در آورید و به صیاوریاز دارم، خواھرتان را بیاحساس ن
ھمراھانش،  کمکشد و به  یعصبان داً یشد یثواب دارد. جوان از پاسخ روحان

رون انداختند و من و یردند و از سالن انتظار بک یارک کتکمزبور را  یروحان
خودمان  ین شخصیشان را سوار ماشیلن ارون از سایدو نفر ھمراه در ب

م. در خالل یردکام، او را عصرانه مھمان یخ یم و در رستوران سنتیردک
شان در مورد یھمراه من به طور محترمانه با ا یخوردن غذا دو نفر دانشجو

ثالثه بحث  ینسبت به خلفا یلت حضرت علینه فضیش آمده در زمیمساله پ
 یلت حضرت علیه فضکردند کن سؤال را مطرح یه دو نفر دانشجو اکردند ک
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تاب نوشته است کسواد داشت و  یه حضرت علکن است یثالثه بر ا یبر خلفا
 تاب ندارند.کگر سواد نداشته و ید یاما خلفا

سواد نداشته،  یه پدر حضرت علک یمزبور در پاسخ گفت: زمان یروحان
ذھب ما اھل در م ی. پس حضرت عل؟آموخته یسکشان سواد را از چه یا

بوده، و ھم باسواد.  یاتب وحکه ھم یمعاوحضرت اما  ،بوده یاتب وحکسنت 
با  رد و در بخش پاسخ،یاد بگیه سواد کخواست  یاز عل صبعدا رسول الله 

ه ک یتابکگفت  (نھج البالغه) یتاب نوشته شده توسط حضرت علکبه  اشاره
ملعون  »یخ رضیش«تاب کن یآن را ننوشته است، ا ینوشته شده، حضرت عل

 ز دارد.ین یث دروغین ھزار حدیه چندکاست 
 کشان را تریم ایش از حد حوصله بگو مگو نداشتیه بکن یبا توجه به ا

امال در من کغه یمزبور در رابطه با بحث ص یم. حادثه برخورد روحانیردک
 رگذار بود.یتاث

مرضا غال ی) بر حسب تصادف در مسافرت تھران به قم با اتوبوس با آقا٢
برجسته  یھا تیاز شخص یکید و یل قرآن مجکا حافظ یه گوکاردان ک

صاحب  یعه و سنیب مذاھب و وحدت شیتقر یھایزیر ه در برنامهک یمذھب
قرار  یاردان، خانم جوانک یآقا یصندل یکم. نزدیباشد، ھمسفر شد یم نظر

متوجه  ید. بعد از مدتیرس می با به نظریرده بود و زکش تمام یه آراکداشت 
ه کا اصطالحا پچ پچ دارد یاردان با خانم مزبور ھم صحبت و ک یه آقاکشدم 

اده یدن به قم و پیاما در مرحله رس ،آنان نشدم یقا متوجه بحثھایالبته دق
به خانم دادند. در  یاغذکه کاردان، تک یه آقاکشدن از اتوبوس متوجه شدم 

تاب به منزل کو گرفتن  یار شخصکو  یداریانجام د یه براکسه روز بعد 
ه کاردان شدم ک یاردان رفتم متوجه حضور ھمان خانم در منزل آقاک یآقا

 یآقا ی هه خانوادکنیحا ایشان بودند و توضیبا لباس راحت و در منزل ا
ردم به ھر حال با توجه به کتعجب  یلیف نداشتند. خیاردان در منزل تشرک
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اردان شوم اما ک یاحم وقت آقااد مزیز یلیم نداشتم به طور خیه تصمکنیا
اردان باعث شده بود حساس شوم. گرچه ک یحضور خانم مزبور در منزل آقا

ه کمشخص بود، اظھار داشت  یاردان حالت دستپاچگک یاز چھره آقا
م کشان را یه حضور من در منزل حوصله اکباشد  می یمشغول نوشتن متن

ه مصمم کنیاما با توجه به ا ،نمکزودتر رفع مزاحمت ھرچه  رده و راغب بودک
اردان ک یاردان بدانم و آقاک یدر منزل آقا را حضور خانم علتشده بودم تا 

ون چم حالل است ین خانم حاال برایا :ه متوجه نظرم شده بود گفتکز ین
غه داشت، یه از مقوله صک یراتیم با توجه به تعبا هردکغه یشان را صیا

ت الله یبحث مرحوم آ یه حتکد ینما هیو توج یخواست عمل خود را اسالم
ر یغه نه تنھا مغاید بر انجام صکیأه تک یرفسنجان یت الله ھاشمیو آ یطالقان

ن اساس یه بر اکدانستند  می د آن را ثوابیه مزکدانستند، بل یبا اصول نم
غه داشته باشم. یاز صیه نمود در صورت نیز توصیاردان به من نک یآقا یحت

ن عامل یغه آن را مھمتریر و فلسفه صیاردان ضمن تفسک یبه ھر حال آقا
ب از خدمت ین ترتیا هب و نمود ریتعب یج فساد اخالقیاز ترو یریدر جلوگ

 شان مرخص شدم.یا
 یه از دوستان من در رشته جامعه شناسکبعد دو نفر دانشجو  ی) مدت٣

ابوطالب  دیس و یرضا محمدیل بودند (علیدر دانشگاه مشغول تحص
 یبا اخذ مجوز رسم یق در رشته جامعه شناسیجھت مطالعه و تحق) یصالح

لم و گزارش را داشتند، قرار بود یه فیقصد مصاحبه و تھ یقانون یاز نھادھا
لم یداشتند مصاحبه و ف یه شھرت به فساد اخالقک ییھا کھا و پار در محله

 -باتانکا ک(پار ییه درجاکباشم  شانیھمراه اه راغب شدم کند یه نمایتھ
م یخواست یعیطب یھا نار گلکه در ک یدانشجو) مستقر و در حال کپار
مسن و در حال گذر  یاز ھمراھان از خانم یکیم یه نمائیلم تھیس و فکع

 م.ینکه یتھ یم گزارشیخواھ می ید خانم در مورد مسائل اجتماعیبود پرس
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 یناراحت و عصب یلیه خکن مورد بپرسم؛ خانم یخواھم نظر شما را در ا می
د تا یریس بگکد از دل من عیائیخشم آلود گفت آقا ب یشده بود با حالت

 دهیشکم خود به فساد کردن شکد دختران مردم چگونه بخاطر پر یبدان
دھند. خالصه مطالبات با خانم مزبور آثار و  می غهیشوند و تن به ص می

ه قلب ھر انسان با کرد کف ینامناست توص یغه را به حدیعواقب شوم ص
 رد.ک می دار حهیدان را جروج

شان ین مورد سؤال و از ایز در این یگری) در مرحله بعد از خانم جوان د٤
 یعنینان، عشق  یعنیچه؟ خانم جوان گفت عشق  یعنیده شد عشق یپرس

 که اشک یم در حالکردن شکپر  یعنی، عشق ین زندگیمأت یعنیآب، عشق 
ردن کپر  یه براکده است یرس ییزان بود گفت: حال دختران جوان به جایر
ه ک یانیغه گفت: آقایح عمل صیه پس از تقبکدھند  می غهیم تن به صکش

خود را  یھا ستند شناسنامهیحاضر ن یشوند حت می دار غه بچهیپس از ص
ار مادر نوزاد قرار دھند. به ھر حال آن یجھت صدور شناسنامه نوزاد در اخت

 نکه وصف آن را ناممکغه نفرت و انزجار از خود نشان داد یچنان از ص
 دانم. می

ده شد، عشق یپرس یز مصاحبه به عمل آمد و از وین یگری) از خانم د٥
غه و یص یعنی ،زنا یعنی ،گناه یعنیه عشق امروز کچه؟ و جواب داد  یعنی

 ...یآخرش جدائ
به واحد مربوطه ق دو نفر دانشجو یه مصاحبه مزبور از طرکنیبا توجه به ا

 افشاگرانه و رسواگونه گزارش پخش نشد. یھا م شد اما به لحاظ جنبهیتسل
ان مشغول یمحمد یه آقاکم یالس درس معارف حضور داشتکدر  یروز

 یردکاز آنان ملبس به لباس  یکیه کجوان  یس بود چند نفر دانشجویتدر
حضور  مھمان یبودند به صورت دانشجو یمن و سنکا تریه گوکه یو بق

 داشتند.
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 یه مطلبیان در توجیمحمد یبحث مذھب مطرح شد و آقا دفعه یک
ل یر و عمر و عثمان) را به صورت تمثک(ابوب ۀثالث یخاص ارتباط خلفا

خود را به  یرھایدن با لگدزدن شیه پس از دوشکدانست  یریمصداق گاو ش
 یان برایمحمد یمربوط توسط آقا لیردم تمثک یتصور نم ،ختین ریزم

رد ک یه دانشجوک یگران تمام شود، تا حد یلیخ یان حاضر سنیدانشجو
 رد و دوباره برنگشت.کجلسه درس را رھا 

مجموعه حوادث و اتفاقات به شرح فوق در ترم دوم سال دوم دانشگاه 
از من  یلیدروس تحص یریه حال و حوصله الزم را در جھت فراگکنیضمن ا

غه را یشده بودم ص یمفرط روحمداوم و  یھا یسلب و مواجه با خستگ
نم. به ھر کتوانم ب یه وصف آن را نمکآنچنان مورد نفرت و انزجار قرار دادم 

 د.یان رسیز به پایحال سال دوم دانشگاه ن
اول خارج دروس  ترم انیه ھمزمان با پاکدر شروع سال سوم دانشگاه 

ن بود یل در حوزه شد ایه مانع ادامه تحصک یدیل جدکم بود، مشا یحوزو
ست در یبا می بود و ین سال در دانشگاه به صورت عملیشتر دروس ایه بک
جاد یا یدر دروس حوزو یا ل وقفهین دلیافتم. به ھمی می مارستان حضوریب

 شد.
ه کشنھاد ازدواج به من دادند یم پا هه خانوادکن سال بود ین در ایھمچن

 نم.کخودم ب یبرا یرکم فکم ک
د با دختر یه باکپدرم و پدربزرگ و مادربزرگم اصرار داشتند  ی هخانواد

 الس درسک یکبود و در  کیرشته پزش یز دانشجوینم. او نکم ازدواج ا عمه
م با یه بتوانکدانستم  می دیم اما بعیشناخت می گر را خوبیم. ھمدیخواند می

من به بود و نگاه  یگریز دیر او چکنش و تفیه نوع بکم. چرا یائینار بکھم 
 گر.ید یان نوعیجامعه و اطراف
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ن شد یم بر ایل گرفت و تصمکن ازدواج شیراه اکبه ھر حال با اجبار و ا
 م.یا برویکالت به آمریادامه تحص یه با ھم براک

الت و کتر بود و آن مش راحت یط دانشگاه مقدارین سال حضور در محیا
به جھت فلسفه د. گرچه یرس می متر به نظرکقبل  یھا سال یھا یگرفتار
ار متفاوت کشه و افیشه محل برخورد اندیه ھمکدانشگاه  یو ذات یوجود

اما در سال سوم فقط دو مورد اتفاق  ،نمود می ریناپذ را اجتناب یاست، تحوالت
 داد: یمھم و قابل توجه رو

به  دفعهیکه کم بودم یالف) در وقت مشغول بودن به دروس دانشگاھ
انجام شده بود  ییھا یزیا برنامه ریار شدم. گوضه قم احیضیه فیعلم ی هحوز

و  یعیمذھب ش یاعتقاد یرامون اصول و مبانیتا جلسه مباحثه و مناظره پ
ن یمذاھب چھارگانه اھل سنت در قم برگزار شود و مرا خواسته بودند تا در ا

ن یت در اکنش من و شریت داشته باشم. البته انتخاب در گزکجلسه شر
موفق و ممتاز قرار  یھا ا در شمار طلبهیه گوکبود  یحوبه ن یمناظره علم

گر جھت مباحثه و مناظره در مقابل یگرفته بودم. به اتفاق چند طلبه د
 م.یتصحرا قرار گرف منکمنطقه تر یون سنیاز روحان یتعداد

ه از جلسه مزبور کن بود یشده بود ا یه از قبل طراحک ییھا یزیر برنامه
د. پس از یتا جلسه آغاز گردیمردم پخش گردد. نھان یه شود و بیلم تھیف

به  یون سنیه روحانکن طور شد یجه ایچند ساعت بحث و مناظره نت
 م.یاصطالح در مقابل سؤاالت ما بالجواب ماندند و مثال ما موفق شده بود

ردن کوم کست دادن و محکشو ت ما یافتن جلسه، خبر موفقیبا خاتمه 
 دند.یاز من به چاب رس ییسھاکمراه عھ یھا در روزنامه یسن یعلما
ه کت را آن چنان بزرگ و مھم جلوه داده بودند ین به اصطالح موفقیا

ز در یآم تیاس خبر موفقکه انعکوسته است، یبه وقوع پ یمیا انقالب عظیگو
ه بازتاب یعلم ی هجوان حوز یھا ن طلبهیخصوصا در ب یار و اذھان عمومکاف
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ه ک یلیاما در تحل ،را در برداشت یا هنندکآور و خوشحال  ار شگفتیبس
ز داشتم، یآم تیموفق یقاتفا یا به عبارتیمزبور ی  هاز جلسه مناظر شخصاً 
در غالب شدن  یقیتوف یت علمین حادثه و موفقیگاه ا چیه ھکن بود یاساسا ا

 یعموم ه در روزنامه مزبور و محافلک یگر، به نحوید یا شهیبراند یا شهیاند
 بودند، نبود. اس دادهکانع

خودم  یگاه علمیه ھم از جاکت خوشحال نبودم، چرا ین موفقیخودم از ا
ه من بلد بودم ک یل و استدالل و منطقین دلیه با اکنیاطالع داشتم و ھم ا

ن ساده یچن نیرا ا یا ھزار و چھار صد ساله یرکشه فیشود اند یچوقت نمیھ
 ست داد.کرد و شک یو راحت نف
ه طلبه کدر مقابل من  یون سنیجواب ماندن روحان یمن ب ی هدیبه عق
آنان در علوم  یاطالع یو ب یشه در ضعف علمیبودم، نه تنھا ر یعیجوان ش

بود؛ اوال  یقابل بحث و بررس یه مسئله از دو جھت اصولکنداشت، بل یاسالم
ه از کمتوجه شده بودند  یون سنیه روحانکنیجاد شده و ایت ایه با وضعکنیا

به  یلیه تماکشود، از ھمان ابتدا مشخص بود  می هیلم تھیه فجلسه مناظر
ه در ابراز نظرات و کامال مشخص بود کندارند، لذا  یانجام بحث اعتقاد

ه کنمودند  می ا احساسیراه داشتند. ثانکخود ا یفقھ یھا استدالل
داشتند در  یند. لذا سعا هجلسه بحث و مناظره شد یوارد ماجرا رانهیغافلگ

ب بحث ین ترتیه با اکد یاط را مراعات نمایامال جانب احتکپاسخ به سؤاالت 
ه کشتر مورد توجه بود یوت بکه بحث سکت نداشت. بلیجواب ماندن واقع یب

ار یوت را اختکدانستند بعضا س می به اصطالح خود یون سنید روحانیشا
 ند.ینما

دادن جلسه بحث و  بیه ترتکن بود یمن بر ا یبه ھر حال نظر شخص
جز  در سطح قم داشت اساساً  یاس و بازتاب آنچنانکه انعکمناظره مزبور 

بود. چون  یغاتیار تبلکمانور و  یکن جلسه، فقط یش از حد ایب یینما بزرگ
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مذاھب،  یرکو خط ف یاعتقاد یرامون اصول و مبانیپ اگر قرار باشد واقعاً 
د در جلسه مباحثه و ینما می جابیرد، قطعا ایصورت بگ یا همباحثه و مناظر

و فقه و منطق و  یه در اسالم شناسکره، از اشخاص صاحب نظر ظمنا
 از یه حتکجوان  ی د، نه من طلبهیاستدالل استاد ھستند، دعوت به عمل آ

گاھیسنت ھ اھل یاعتقاد یاصول مبان یالفبا  ندارم. یچگونه آ
شناخته و  یت علمیشخص یکب) بعد از اتفاء جلسه مزبور از من 

ه ک یدر دانشگاه صورت گرفت به نحو یگرید یزیر پرداخته شده بود. برنامه
 یسخنران یرامون مسائل اخالقیگر و در دانشگاه، پیقرار شد در جلسه د

نشده بود و  ینیب شیمن پ یه موضوع بحث براکنینظر بر ا ،داشته باشم
ز یدر مورد پرھ ا اصطالحایو  یبحث اخالء شئون اسالم یلکگفتند به صورت 

 م.یاز گناه صحبت داشته باش
ار یل جلسه، موضوع بحث خود را با توجه به خاطرات بسکیلذا پس از تش

ه قبال به ک -سال دوم و مصاحبه با سه نفر خانم  یانیتلخ گذشته و مرحله پا
آن در جامعه،  یامدھایغه) و آثار و پیرامون مقوله متعه (صیپ -آن اشاره شد

بودن  یامال واقف بودم به لحاظ اعتقادکه کنی. با وجود اردمک یسخنران
ه کر سؤال خواھم رفت، اما به ھر حال آنچه یع، زیغه نزد اھل تشیمسئله ص

ان یب یغه در خالل سخنرانیالزم بود ھمراه خاطرات تلخ خود از مقوله ص
 یبودند و آقا ین در جلسه عمدتا دانشگاھیه حاضرکنیداشتم. با توجه به ا

از  یریثکتعداد  عدر جم -ان شدیقبال ب یه شرح حال وک -انکیاکح ترکد
فرھنگ  یه داراکاست  یا هسخنران از خانواد یه آقاکد اظھار داشت یاسات

از مسلمات  یکیه کغه را ید صیاست، چرا با ییو اروپا یغرب یھا شیو گرا
د ین نبایش از ایب یانتظار ین فردیر سؤال ببرد، از چنیع است، زیاھل تش

 م.یداشته باش
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 ما هت خانوادیب شخصیشان در صدد تخریه اکردم ک می احساس
 باشد. می

م گران تمام یبرا یان در آن زمان تا حدکیاکتر حکد یآقا یریگ موضع
ن اساس یه بر اکرم یشان انتقام گیه شده از اکم گرفتم ھر طور یه تصمکشد 

ه استاد و ک »یخراساند یت الله وحیآ« یمت و مسئله را با آقایبه قم عز
ز نمودم. یمساعدت ن یشان تقاضایان گذاشتم و از ایمحرم راز من بود، در م

از  یا مورد خاصیه نمودند چنانچه نقطه ضعف و یتوص ید خراسانیوح یآقا
ان بگذارم. لذا ھمواره در یت الله را در جریشان به دست آوردم، حضرت آیا

 بودم.ان کیاکح یآقا یھا سب نقطه ضعفکصدد 
ه زعامت و کان را کیاکتر حکالمات دکبر حسب تصادف نوار خطابه و م

م یتقد ید خراسانیت الله وحیر سوال برده بود، به حضرت آیران را زیا یرھبر
 یادیالت زکجاد مشیان اکیاکتر حکد یآقا یالمات مزبور براکردم. نوار مک

 شان را به دنبال داشت.یردن اک ینمود و زندان
د. یان رسیز با تحوالت مورد اشاره به پایب سال سوم دانشگاه نیتن تریبا ا

 یرا برا ینامناسب و عواقب ناگوار یھا نهیگرچه تحوالت مزبور اسباب و زم
 ز به دنبال داشت.یمن ن

رگذار بود یگذشته در دانشگاه بر من تاث یھا تجارب حاصله از اتفاقات ترم
و با  ،نمکه چگونه و چطور با مسائل برخورد کبا به من آموخته بود یو تقر

و به  ،ق دھمیط دانشگاه و مسائل و موضوعات مربوطه خود را تطبیمح
تر و  یتر، منطق تر، متعادل محتاط یتیات گذشته از من شخصیتجرب یعبارت

 ساخته بود. یبدور از احساسات و غرور جوان
ه کز اتفاق افتاد سا ار مھم و سرنوشتیدو حادثه بس ین مقطع زمانیدر ا

امال که نقش کر گذاشت بلیم تاثا یاعتقاد یھا هدگایھا و د نه تنھا بر نگرش
 جاد نمود.یده در من ایر عقییو مھم را در جھت تغ یاساس
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 راستان بوشه» کنگان«سفر به منطقه 
ع یدگاه تشیالبته از د -یخیدن سالگرد واقعه مھم و تاریدر آستانه فرا رس

وار یه بر در و دکم، یقرار داشت لشھادت حضرت فاطمه زھرا یعنی
ت باد یشھادت حضرت فاطمه زھرا تسل«نصب شده بود  ییاردھاکمساجد پال

ردم ک می گر مشاھدهید ییو در جا ،نوشته بود »و بر قاتالن آن حضرت لعنت
ه در ک یا بر اساس برنامه »میما به وحدت معتقد«گفتند  می ه بر منابرک

ن یشده بود، به اتفاق حجت االسالم والمسلم یه قم طراحیعلمحوزه 
و  یخوان ه و روضهیل جلسات تعزکیبه منظور تش »ین فاطمیمحمد حس«

ن بود، ینش یسن یا منطقه باً یه تقرکنگان استان بوشھر کبه منطقه  یسخنران
 م.یاعزام شد

و  لزھرا ۀشھادت حضرت فاطم ی هرامون نحویدر آنجا ھر شب پ
م. لذا با توجه یپرداخت می یراد سخنرانیشان، به ایدشمنان ا یعناد و دشمن

جاد ین اینش یدر منطقه سن یامال نامناسبکمنطقه طبعا جو  یبه فضا
به  یخوان و روضه یه پس از مراجعت از جلسه سخنرانک ید. تا حدیگرد

تباط رد و با ما ارک می یه در آنجا زندگکاز دوستان ما  یکیمحل اقامت 
د، یرس می ناراحت و مضطرب به نظر یلیخه کآمد  یشخص رفتم. داشت،

گفت:  یآقا فاطم یگفت: چند سؤال دارم. حاج یفاطم یخطاب به آقا
 د.ییبفرما

در  یفاطم ید؟ آقایا شما زن دارید: آیپرس یفاطم یفرد مزبور از آقا
 یآقاباست. یز یلیردند زن شما حتما خک. سپس سؤال یجواب گفتند: آر

به خشم آمده  یلیه از نحوه طرح ادامه سؤاالت فرد موردنظر خک یفاطم
شان زد. و یم به صورت اکمح یلیس یکنترل خود را از دست داده و کبود، 

ت خانواده یه باالخره با حماکب مشاجره و منازعه آغاز شد ین ترتیا هب
 افت.یزبان موضوع خاتمه یم
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ن شده بود و یراحت و خشمگبود سخت نا یه سنکنظر اما شخص مورد
ن حد به ھمسر ی، تا ایستیشتر نیآخوند ب یکه کگفت: تو  یفاطم یبه آقا

 .یت داریخودت تعھد و حساس
ر خدا شھرت یبر و شیه به فاتح خک ینامرد روزگار! پس آن عل یپس ا

ه ھمسرش را مورد ضرب شتم و کدارد، چگونه در مقابل دشمنان خود 
ه ک؟ یشک یرد؟ تو از خود خجالت نمکار یاخت وتکاھانت قرار دادند، س

 یت علیشخصبه ن یه توھک ینک می یلمات زشت را بر زبان جارکن یچن
 است؟

ف! زود یثک یسپس با فحش و ناسزا خطاب به ماھا گفت: آخوندھا
را ھا  این زودترھرچه  زبان گفتید و به خانواده مینکنجا گم یگورتان را از ا

 د.یندازیرون بیاز منزل ب
تلخ آن  ی هه خاطرکخت یاعصاب ما را به ھم ر یاتفاق مزبور تا حد

ز کشود. پس از مراجعت به قم و حضور در مر یچگاه از ذھنم محو نمیھ
گفتند:  می ن طرحیه قم و دادن گزارش سفر، مسئوالن ایت حوزه علمیریمد

بور دارند. حادثه مز یخیت عناد و عداوت تاریتب و اھل بکھا با م یاساسا سن
 ییرات متفاوت از ما دلجویر و تعبید و با تفسیینما یت تلقیاھم یرا ب
ه کبود  یاتفاق مزبور در من به حد یبیو آثار تخر یرگذارینمودند. اما تاث می

را در من  یعیش ید نظر اعتقادیشتر در جھت تجدیبھرچه  دیو ترد کش
 جاد نمود.یا
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ــ ــام خــدایی کــه دارد ت  کنــد ابــه ن
 

 خـــوار و درمانـــده او ظالمـــان 
 

ــالم ــوانم درود و س ــس از آن بخ  پ
 

 بــه احمــد و یــاران او ذاتــی مقــام 
 

 ای ســـپس عـــرض دارم ســـفرنامه
 

ـــ  ـــان خـــود نامھ ـــرای رفیق  ایب
 

 جــدلر بحــث و ْھــگروھــی ز قــم بَ 
 

 شدیم جمع و یک جا به حکـم ازل 
 

 به دستور و فرمـان اسـتاد خـویش
 

 مســـیر ســـفر را گـــرفتیم پـــیش 
 

 شـــدیم رھســـپار دیـــار بلـــوچ
 

 خوشـــا نقـــش پرافتخـــار بلـــوچ 
 

ــود ــک ب ــه کش ــا کاس ــذا از قض  غ
 

 تعجـــب مـــا مایـــه رشـــک بـــود 
 

ــد ــر ش ــه تطھی ــا آی ــث م ــر بح  س
 

ــد  ــر ش ــالم تغیی ــه ح ــن گفت  از ای
 

 بنیـاد و اصـل و اسـسکه ما شیعه 
 

 نــداریم چیــزی بغیــر از ھــوس 
 

ــزن ــینه ب ــه س ــا ک ــیغه ی ــز ص  بج
 

 حـرف از الف و مـردی مـزن ردگ 
 

ــی رضــا  /چــه گــویم ز حــال عل
 

ـــا  ـــده از قض ـــدت ش ـــدا عقی  ف
 

ــر خــوردن آن گــل رضــا ــد تی  ز بع
 

 در آن وقــت شــب بــه حکــم قضــا 
 

 که ساعت به دوازده شب که چـون
 

 پریـدکه آن جان شیرین ز جـانش  
 

 تو که مرتضی من کردبه دررسیدوصیت
 

 سروری سنی بپیوند وکن رھبری به 
 

ــان و دل ــر ج ــرد ب ــر ک ــیت اث  وص
 

 ھمین است توحیـد و تـا زیـر گـل 
 

ــی ــا م ــایی کج ــدرجان کج  روی؟ پ
 

 روی؟ بــدنبال باطــل کجــا مــی 
 

 کجــا ای رفیــق و ھمکالســی مــن؟
 

ــن  ــی م ــم خالص ــوان ھ ــا و بخ  بی
 

ــر ــل  اگ ــه مث ــوم ب ــته ش ــاکش  رض
 

 امید است شـوم شـھید نـزد خـدا 
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 یاز سو» نگانک«ن ینش یا شش ماه پس از سفر منطقه سنیحدود پنج 
» رانشھریا«به  یگریه قم برنامه مسافرت دیت حوزه علمیریز مدکمر

م به اصطالح زبده و یت یکه طبق برنامه کشده بود  یبلوچستان طراح
ه قم، یعلم ی هحوز یھا طلبهن یتر ن و شاخصیتر از برجسته یبکیمجرب با تر

ب مذاھب یو جلسات تقر ییج گردھماینتا یابیبه ظاھر تحت پوشش ارز
) به منطقه بلوچستان اعزام شد، اما در واقع ھدف یعه و سنی(وحدت ش

از  یکیزان از سفر مزبور، مباحثه و مناظره با یر طراحان و برنامه یاصل
 داشت، بود. یا هساد یه زندگکصاصب نام بلوچستان  یعلما

عه دارا بودند به یدر مقابل مذھب ش یتند اریبس شان مواضعیچون ا
برخوردار  یا هژیت ویقم از اھم ی هد و مسؤوالن حوزیاسات ین جھت برایھم

ن یرا ایاست، ز کمسل یشان وھابیه اکن بود ید بر ایتبودند و نظر ھمه اسا
 است نبود.یس یھا عالم در عرصه

افتن به نقاط ضعف از آن عالم یضعف گرفتن و دست  یباالخره ما برا
ن منبع در آمد و یشان و ھمچنیتاب اکچاپ  ی هبزرگوار و مطلع شدن از نحو

 م.یشان به آنجا اعزام شدینه مدرسه این ھزیمأت
 عبارت بودند از: یب شش نفره گروه اعزامکیتر
 .ید ابوذر فاطمیس -١

 .)/( یرضا محمدیعل -٢
 .ینید ابوطالب حسیس -٣
 .ییمحمد رضا -٤
 .انین جاللیعبدالحس -٥
 رادمھر. یمرتض -٦

 گروه به قم احضار یبود. اعضا یفاطم ین گروه به عھده آقایا یسرپرست
ان غالمرضا یه آقاک ید خراسانیت الله وحیآ یشدند و با حضور در دفتر آقا

 



 ٤١   سفر به دیار عشق (بلوچستان)

ن یز حضور داشتند. آخرین یت الله استادی، و آید ابوذر فاطمیاردان، سک
د یوح یه آقاکنیگروه گفته شد، ضمن ا یھا به اعضا سفارشھا و  هیتوص

 هیگروه توج یاعضا یمزبور را برا یھایزیر فر و برنامهست یاھم یخراسان
نام در  ون صاحبیه از روحانکه با شخص موالنا کنینمود، اشاره داشت به ا می

ب در ین ترتیه با اکب مذاھب مالقات داشته یجلسه تقر یکمنطقه است، در 
ح یموالنا را تشر یگاه علمیت و جایت سفر، موقعینظر داشت به اصطالح اھم

 ند.ینما
گروه طبق برنامه از  یع، اعضایه و تودیبه ھر حال پس از ختم جلسه توج

 م.یافتیتھران به زاھدان و از آنجا به منطقه مورد نظر انتقال 
س ه سرپرست گروه بود، ملبس به لباک یفاطم ین جمع فقط آقایاز ا
 م.ینمود می ت و شلوار استفادهکن از یریبود و سا یروحان

از  یکی) وارد /( یرضا محمدیه من و علکبا وقت نماز مغرب بود یتقر
ل و کبه تن داشت و ش یه لباس محلکنفر  یکم. یمساجد اھل سنت شد

ه پس از کرد، کبه خود داده بود، توجه ما را به خود جلب  یسنت یلیشما
 یعه و حاال سنیه ما قبال شکم یگفت یخطاب به و ،مختصر یکسالم عل

 یم و از ویدار یرامون مذھب سنیر پتشیق بیاز به مطالعه و تحقیم و نیا هشد
 یلیند. خکمنطقه آشنا  یروحان یھا تیاز شخص یکیم تا ما را با یخواست

را به ما داد. اما  یروحان یت علمیشخص یرفت و نشانیراحت و ساده پذ
ه با اقامه نماز در صف نمازگزاران و کم ینگوئ یزیچ یسکبه  یه از وکگفت 

م تا به یم، اما نماز را به صورت دست بسته اقامه نمودیقرار گرفت ینار وک
 م.یھست یه سنکم ینکاصطالح ثابت 

ه به ما داده ک یمورد نظر یروحان یم نشانیدیپس از اقامه نماز فھم
م. یت داریشان ماموریا یسو ه ما بهکاست  یسکھمان  یقا نشانیاست، دق

 یرا با اعضا تیرانشھر رفته و موقعیع ایباالخره به منزل امام جمعه اھل تش
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، بعد از ظھر روز بعد با پاترول دفتر یزیر ه با برنامهکم یان گذاشیگروه در م
ونت موالنا کنفر راھنما به سمت محل س یک، به اتفاق یمقام معظم رھبر

ھفته بعد پاترول جھت برگرداندان  یکه کن شد یم. قرار بر ایردکت کحر
نفر طلبه  یک ییه با راھنماکشده بود  یکا ھوا تاریگروه برگردد. تقر یاعضا

ت و مستقر ی، ھداینیه و به اصطالح مدرسه دیبه مھمانخانه حوزه علم
 م.یشد

ساده بود  کشکه نان و کما شام آوردند  یبرا یوتاھکپس از مدت زمان 
ه ما کم یردکطالب و از قبل آماده شده بود. تعجب  ییغذا ه طبق برنامهک
از ما  کشکه با نان و کم یا هو از راه دور آمد یت روحانأیژه و ھیھمان ویم

ه چندان رغبت کم ین جھت سخت ناراحت شده بودیشود و از ا می یرائیپذ
ھمان یه بحث مکم یه بعدا متوجه شدکن یحا ایم توضیبه خوردن شام نداشت

 ییس ھر وقت غذاکست، ھر یچ وجه مطرح نبوده و نیژه به ھیو یھمانیو م
و  یبند گونه طبقه چیند و ھک می آماده طالب استفاده یبرسد، از غذا

 شود. یھمانان مراعات نمین میب یازیامت
م و نماز عشاء را به یپس از صرف شام جھت اقامه نماز به مسجد رفت

 شان را مالقاتیه اکن بار بود یولا یم، برایاقامت نمود» موالنا«امامت 
داشته  یکه با موالنا، سالم علکنیم. پس از اقامه نماز و بدون ایردک می
دن ما یه از نحوه لباس پوشک یشان از مسجد خارج شد و با وجودیم. ایباش

ر یه غکت بود، مشخص بود یه ملبس به لباس روحانک یفاطم یژه آقایبه و
از  یمختصر با تعداد یکداشتن سالم علم و با یھمان ھستیو م یبوم

نگونه و یا یا رفت و آمدھایبه ما جلب نشد و گو یسکنمازگزاران نظر 
د. به ھر یرس می به نظر یعیطب ینان محلکسا یل براین قبیاز ا یھمانانیم

خته و ناراحت از نحوه استقبال یدر ھم ر یخانه حوزه با اعصاب حال به مھمان
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و ساده برخورد و  یھمانان معمولیه از ما ھمانند مکن ی، خصوصا ایرائیو پذ
 م.یردکمراجعت  ،شد می یرائیپذ

 اولین روز اقامت
ر در مسجد، ینماز صبح و درس تفس ۀت و پس از اقاممن روز اقایصبح اول

ه درس کنیحا ایم. و توضیمختصر داشته باش یکم با موالنا سالم علیتوانست
ن حضرت یم المؤمنأت ءموالنا در مورد براه که نور کر موالنا سوره مباریتفس

ھا  هچاریاز ب یه بعضک یراد فرمودند و با لحنیا یسخنان لقهیشه صدیعا
شان یمند بود. بعدا به اتفاق ا اد گلهینند زک می نیتوھ لشهیبه حضرت عا

 م.یخانه آمد جھت صرف صبحانه به مھمان
ار یو تبسم بسم، موالنا لبخند یخانه نشسته بود ه در مھمانک یھنگام
شب به یبر لب داشت، با متانت و صداقت خاص گفت حتما د یا محرمانه

ه ک ییھا تیفرمود به جھت محدود یشما بد گذشته است؟ ضمن عذرخواھ
 م.ینک ییرایھمانان درست پذیم از میتوان یم نمیدار

قه به یدق ٤٥ه حدودا کدر خالل صرف صبحانه و گفت و شنود محدود 
الس شود از کرود آماده رفتن به  می هکنیموالنا به بھانه اد، یطول انجام

ما  یقت را براین حقیشان، ایبا ا یا قهیدق ٤٥مھمانخانه خارج شد. مالقات 
م نموده یما ترس یرا در قم برا یر ویه تصوک یتیه آن شخصکرد کروشن 
است  یموالنا در حد یگاه علمیه جاکم یبا متقاعد شدیست و تقریبودند، ن

اھش خواھد داد و کت گروه را در بحث و مناظره و مباحثه یب موفقیضره ک
شان یاز ا تر نییپا یلیگروه در سطح خ یه توان علمکم یدیفھم یا به عبارتی

 قرار دارد.
ر به یشد. ناگز ینم ینیب شیپ یگریبه ھرحال تا صبح روز بعد مالقات د

تابخانه حوزه کم مجددا به یم گرفتیم. لذا تصمیانتظار مالقات روز بعد ماند
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د ھم در یم. و شایبه عمل آور یدیم و از آنجا بازدی) بروینیه (مدرسه دیعلم
 هکا حداقل آنچه را یت و یموقع ییتابخانه و شناساکم با حضور در یصدد بود

تب، کبه  یابیدست یعنیم یآن بود یم و طبق برنامه سفر، در پیخواست می
 م.یابیدست  ،ه به اصطالح مضر باشندک کیمجموعه و مشخصا مدار و مقاله

م و یردکن حوزه مالقات یاز مدرس یکیتابخانه با کلذا پس از حضور در 
ن یاز ارشدتر یکیشان یه اکم یمختصر، متوجه شد یکپس از سالم عل

ه فتوحات ک یاسیس ییایقطعه نقشه جغراف یکباشند،  می ن حوزهیمدرس
م و به یداد و به صورت پوستر تنظ می ن را در صدر اسالم نشانیراشد یخلفا

رامون یه پس از بحث پکرد کوار الصاق شده بود، توجه ما را به خود جلب ید
رت زده یه واقعا حکداد  می شان به سؤاالت ما به صورت شفاف پاسخینقشه، ا

محروم و محدود  یا ه در منطقهکنیم از ایردک می ز تعجبیم و نیشده بود
گاھ یعلم یھا تیشخص ن حد وجود دارد و مھمتر یتا ا یعلم یھا یبا آ

د به منظور انجام یشا یت روحانأیه ما ھکن مسئله یه بدون توجه به اکنیا
ح یده و نظر صریاز ھر گونه ابراز عق یم، اما ویا هت آنجا سفر نمودیمامور

ساعت و  یکد حدودا یشا یواھمه نداشت. به ھر حال پس از گذشت زمان
م، به یابیبه اصطالح مضر دست  یا ا مجموعهیو  کبه مداره کنیبدون ا
 م.یخانه مراجعت نمود مھمان

گر صورت گرفت. مباحثه یدیکگروه با  یخانه مشاوره اعضا در مھمان
ساعته با  یکحدود  یا هرکن مذایو ھمچن »موالنا«با  یا قهیچھل و پنج دق

م، یمواجه شده بوده با آن ک ییھا ھا و صراحت تیتابخانه و واقعکمدرس در 
و  یبند ه ضمن جمعکده بودند یجه رسین نتیبه ا یگروه ھمگ یاعضا

سؤاالت جھت طرح در برنامه مالقات روز بعد با موالنا ضمن  ردنکفھرست 
ز و یا دو سؤال در ھر روز از طرح سواالت احساس برانگی یکطرح حداقل 

 ز شود.یپرھ یاختالف
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آثار و  یفقط در حوزه و محدوده بررس ه در مالقات روز بعدکلذا قرار شد 
) با یعه و سنیب مذاھب (وحدت شیتقر یھا ییج جلسات و گردھماینتا

 م.یوگو داشته باش موالنا بحث و گفت
نمود تا  ین روز با متانت خاص اعالم آمادگیشان بعد از نماز صبح دومیا

 ییدھماد. لذا طبق برنامه، موضوع گریباشد، به آن پاسخ بگو یچنانچه سؤال
) را مطرح و نظر موالنا را در یعه و سنیب مذاھب (وحدت شیو جلسات تقر

 م.ین باب خواستاریا
خود را به  یابیج جلسات مزبور، ارزیرامون نتایرات متفاوت پیموالنا با تعب

به  یل جلسات مزبور ھر چند قدمکن صورت اعالم داشت و گفت: گرچه شیا
 یج جلسات به نحویدر خصوص آثار و نتا یو اعتقاد یبایجلو است، اما ارز

جه ینت یبه عبارت ، ویعه و سنیبه تحقق وحدت ش ید چندانیه امکاست 
 یدر صورت یعه و سنیرد: وحدت شکنه ندارد. و اضافه ین زمیمطلوب در ا

ا به مقدسات تچه اشارتا چه صراح یعیون شیه روحانکمحقق خواھد شد 
ن و یاز مدرس یه در جلسه تعدادکنیبا توجه به ا ،نندکن نیاھل سنت توھ

ن و طالب حاضر در جلسه یمدرس ،ز حضور داشتندیه نیعلم ی هطالب حوز
ردند و عنوان داشتند ک می ده و نظریموالنا ابراز عق یھا بعضا با قطع صحبت

دام کاست با  یاسالم یومتکستم حیه نظام و سکن است یه ادعا بر اک یزمان
 یب و به فضایدر شھر مشھد تخر» محمدض یخ فیمسجد ش« یفقھ یفتوا

ن سوال مدرس حوزه جواب یبه ا یفاطم یشود. در جواب آقا می سبز مبدل
امام رضا بوده  یوتکض محمد وقف بارگاه ملیخ فین مسجد شیه زمکداد 

 یکه مسجد باشد و کنیجواب داد: ا یا نانهیاست. موالنا با حالت خشمگ
مسلمان به مسجد برود و در مسجد نماز و قرآن بخواند ثوابش به امام رضا 

 یآن فساد اخالق یسبز مبدل شود و در رو یه به فضاکنیا ای، رسد می شتریب
 رد؟یانجام پذ
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ر یخته و غیمطبوعات به طور افسارگس یگروھ یھا ه رسانهک یدر حال
 یند در زمانینما می نتھا اھا یسن یو اسالم ینینترل، به معتقدات دکقابل 

شور به نام اسالم اجازه ندارند مسجد داشته کتخت یران در پایا یھا یه سنک
د یمحقق و برقرار خواھد شد. بعضا و شا یعه و سنیباشند، چگونه وحدت ش

ه فقط مصرف کاست  یاسیس یباز یک یعه و سنیتماما بحث وحدت ش
د، و موالنا یساعت به طول انجام یکه حدودا کن جلسه یدارد. در ا یغاتیتبل

ر به انتظار مالقات روز بعد یناگز ،الس درس رفتندکس به یباز جھت تدر
افتاد به  قاتفا یم. بعد از ظھر ھمان روز، حادثه نه چندان مھم اما جالبیماند

بود از  یه ملبس به لباس روحانکسرپرست گروه  یفاطم یب آقاین ترتیا
به تن داشت آفتابه آب  یه لباس بلند عربک یردر میمھمانخانه خارج شد. پ

 کمشر یجل یر! ایگفت: بگ یفاطم یشان دادند و خطاب به آقایرا به ا
 عهیش یبه آخوندھا یبه عبا و جل یه جل به زبان بلوچکنیحا ای(توض

 ند).یگو می
دا احساس ین جمله شدیم از اطالع ایت یر اعضایو سا یفاطم یآقا
 م.یبخواب یم به درستیه شب را نتوانستک یردند به نحوک یناراحت

 سومین روز اقامت
رمرد را مطرح یروز و اھانت پیصبح روز سوم در مالقات با موالنا موضوع د

ه موالنا ضمن کم یت داشتیاکت، گله و شیدا از عدم رضایم و شدیردک
ن نوع برخوردھا درست ین برخورد نامناسب، اضافه نمود ایاز ا یعذرخواھ

ندارد متاسفانه ما در جامعه شاھد  یاسالم سازگار یروح متعال ست و باین
برادران اھل سنت  یه حتک یم به نحوینامناسب ھست ین برخوردھایچن

نند، معموال ک می دایبزرگ حضور پ یھا در شھرستان یمحل یھا ه با لباسک
 شود. می ز گفتهین یعمر یمورد تمسخر قرار گرفته و به آنان سن
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ه ک یبه سبب برخورد بد هگرو یه از اعضاکنیا ضمن ابه ھرحال موالن
ه ک مینمود یت تلقیاھم یداشت مسئله را ب یخواھعذرصورت گرفته بود، 

ه کم ینمود تا سواالت خود را مطرح ساز یپس از صرف صبحانه، اعالم آمادگ
رد اشده قرار بود در مالقات روز چھارم مو ینیب شیطبق برنامه از قبل پ

ر، بحث خالفت و شھادت یه تطھیمفھوم آ یعنی یو اساس یسوال اختالف
بحث  یعنیمورد سؤال مطرح شود؟  یکر فقط یحضرت زھرا و مساله غد

ُ ٱإِ�ََّما يُرِ�ُد ﴿ :ریتطھ ی هیآ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
َوُ�َطّهَِرُ�ۡم  ۡ�َۡيتِ ٱأ

 ١N]٣٣[األحزاب:  ﴾٣٣ ٗ��َ�ۡطهِ 

 شاھل بیت در این آیه از نظر اھل تشیع، فقط علی، فاطمه، حسن و حسینمنظور از  -١
کنند. اما اھل سنت  و دیگر ھمسران پیامبر را در این مجموعه داخل نمی باشد می

شود، زمانی که حضرت  نظرش فراتر از این است: کلمه اھل به کل خانواده گفته می
ی، اما وقتی خواست به زن و ا هور بود، نه دامادی داشت و نه نوطموسی در کوه 

ۡهلِهِ ﴿ فرماید: فرزندانش بگوید، اینجا بمانید، در قرآن می
َ
ْ ٱقَاَل ِ� پس اینکه  ﴾...ۡمُكُثٓوا

کلمۀ اھل را فقط برای داماد و نوه به کار بردن کامال اشتباه است. معنی درست آیه 
دور کند و کامال خواھد پلیدی و گناه را از شما اھل بیت  خداوند فقط می«این است: 

به معنای آن نیست که ھمسران  صاین وصایا برای زنان پیامبر». شما را پاک سازد
کرده است.  ند که اقتضای منع آنان را میا چنان حالت بدی قرار داشته در صپیامبر

ھای برتر و واالتر است. شایان ذکر است  بلکه مراد، واداشتنشان به فضایل و ارزش
 صزوم آراسته شدن به این اخالق و عادات، تبع زنان پیامبرزنان امت نیز در ل

گویند مراد از اھل بیت،  می ،سعید بن جبیر و، عطاء ،ھستند. ابن عباس، عکرمه
مخصوصا زنان پیامبر ھستند و حق ھم ھمین است، زیرا آیۀ کریمه درباره آنان نازل 

از علی و فاطمه و حسن شده است و ما قبل و ما بعد آیه نیز درباره آنھاست و ذکری 
(برای تفصیل بیشتر در این موضوع به کتاب آیه و حسین در این آیات وجود ندارد.

تطھیر و ارتباط آن با عصمت ائمه نوشته: دکتر سید عبدالھادی حسینی مراجعه 

 

                                                 



 تولدی دوباره و انتخابی نو -چگونه هدایت یافتم؟    ٤٨

است  یعه و سنیاز موارد اختالف ش یکیه که مورد نظر را یم تا آیخواست
ت رسول الله یاھل ب ءه ھمسران رسول جزکند دد. موالنا فرمویر نمایرا تفس

 ند.ا هبود
ون حاضر در جلسه از موالنا در مورد یاز روحان یکین حال یدر ھم
 هکرد کن باز ین چنیرد و موالنا سوال را اک یا شه سوال ابلھانهیحضرت عا
رم کم ینب یگرام خ ھمسریتار یقه به اتفاق و گواھیشه صدیحضرت عا

باشند و بر اساس فرمان خداوند  می نیاز امھات المؤمن یکیو  صاسالم

ِ  �َِّ�ُّ ٱ﴿ د:یفرما می میرکه در قرآن کمتعال  ۡوَ�ٰ ب
َ
نُفِسِهۡمۖ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱأ

َ
ِمۡن أ

ۡزَ�ُٰجهُ 
َ
َ�ُٰتُهۡمۗ  ۥٓ َوأ مَّ

ُ
 .]٦[األحزاب:  ﴾أ

و ھمسران او  ؛امبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر استیپ«
 ».شوند مادران آنھا (مؤمنان) محسوب می

 لشهیحضرت عا یدر مورد نسب خانوادگ یح مختصریشان توضیو ا
نسب حضرت  یمعرفدر شان یه اکم یپا گوش بود اشاره فرمودند و ھمه سرا

ه ینکر و کشه بنت ابوبینمودند: حضرت عان آغاز ین چنیشه سخن را ایعا
ار غار رسول ین و یفه اول مسلمیقه پدر بزرگوارشان عبدالله خلیشان صدیا

در پشت ھشتم به رسول  یشان ام رومان در سلسله نسبیالله و مادر گرام
 ر است:یب زیه به ترتکرسد  می صالله

بن  ،بن سعد ،عبکبن  ،مرابن ع ،قحافه عثمان یر ابن ابکشه بنت ابوبیعا
 .یمیت ،عبکبن  ،ابن مره ،میت

: محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن صرم کا امبریسلسله نسب پ
شه یه رسول خدا با عاک یعب زمانکبن مره بن  یھاشم بن عدالمناف بن قص

شود. این کتاب به زبان فارسی ترجمه و چاپ شده است و در سایت عقیده و غیره 
 .www.aqeedeh.comقرار داده شده است.  

 

                                                                                                         



 ٤٩   سفر به دیار عشق (بلوچستان)

قه من شما را در یصد یشان فرمودند: ایا هب یردند پس از چندکازدواج 
 ،داده شده بود د قراریسف یشمیابر ه بر چھره شما پارچهکدم یخواب د

 پارچه را ن ھمسر شماست و منیا :شما را به نزد من آورد و گفت یا فرشته
ن امر از جانب الله ید با خود گفتم اگر اییدم شمایزدم و د نارک از چھره شما

ردم. خوله حضرت ک یگرداند و من از شما خواستگار می است آن را اجرا
ن ین چنیرد و اک یخواستگار صامبر یپ یرا برا لقهیشه صدیعا

 د.یامبر خود برگزیپ یھمسر یرا برا لشهیخداوند متعال حضرت عا
ه حضرت کان آورد و فرمودند یشه سخن به میاز علم عا یآن عالم ربان

 از ناشران علم نبوت محسوب یکیدر جمع صحابه به عنوان  لشهیعا
 برخوردار بودند. ییار باالیبس یگاه علمیشوند و از جا می

شود بر تمام  یشه جمح آورید: اگر علم عایفرما می) /( یامام زھر

ز ييمت يف ةصاب(اإلند. ک می دایپ یگر زنان برتریعلوم ازواج مطھرات و د

 .١٣/٤٠ )بن حجرإل ةالصحاب

 صامبر ینزد پ لشهیت عایموالنا در ادامه در مورد محبت و محبوب
 را خواندند:  صامبر یث پین حدیسخن گفته و ا

تر  ش شما از ھمه محبوبیپ یسکه چه ک(سؤال شد  صرم کامبر ایاز پ
؟ یسکده شد از مردان چه یسپس پرس ،شهیفرمودند: عا صامبر یاست پ

 .قیر صدکپاسخ دادند: پدرش ابوب
ر و ازواج مطھرات خصوصا یتطھ ی هیرامون آیموالنا حدود دو ساعت پ

ژه یبه و یات قرآنیر آیآن چنان در تفس نشایح دادند. ایشه توضیحضرت عا
ه در مورد ازواج مطھرات بود احاطه و تسلط ک یاتیگر آیر و دیتطھ ی هیآ

دانم. با  می نکه وصف آن را ناممکنمودند  می حیده صریداشتند و ابراز عق
ر موارد یتطھ یۀر آیجز تفس یه قرار شده بود در مالقات روز جارک یوجود
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شان و یر توسط ایتطھ ی هیر آیمطرح نشود اما تفسچ وجه یبه ھ یگرید
 یدتیو مسائل عق یات قرآنیر آیردن موضوعات و مباحث با ساکدا یارتباط پ

ه ترمز کنیا ایرده بود، ک یگروه را دچار ضعف و تزلزل روح یآن چنان اعضا
م، سپس من از یختیرون ریم ھمه را بیه در سبد داشتکم آنچه را یده بودیبر

ه حق با کشان گفتم یردم و به اکسوال  سیر مورد امامت حضرت علموالنا د
را غصب  یده گرفته و حق علیامبر را نادیت پیثالثه وص یبوده اما خلفا یعل
دام کردن کت و عمل نیدام وصکردند کموالنا مصممانه سوال  ،ردندک

 ؟!صحابه
ر یبه نام غد ینیدر سرزم صه رسول الله کث را خواندم ین حدیمن ا

 را گرفته و باال برد و فرمود: یه ھمه مسلمانان جمع بودند دست علکخم 

 .».مواله.. نت مواله فهذا يلعكمن «
من  ؟دینک می یشما موال را چگونه معن :ن ھنگام موالنا فرمودندیدر ا

موالنا با آدرس دادن به فرھنگ  .است ینیجانش ینجا موال به معنیگفتم در ا
اگر رسول  :ردند و سپس گفتندکما بازگو  یاز موال را برا یا معنتھا چند لغت
ان یرا ب یثیند چرا حدیخود برگز ینیرا به جانش یخواست عل می صالله 

در  ؟ردکو چرا لفظ موال را استعمال  ؟عموم نامفھوم بود یه براکردند ک
و اگر  ،دھد می را ین معنیه موال چندکدانست  می ه آن حضرتک یصورت

تر  هند. چرا سادیش برگزیخو ینیرا به جانش یخواست عل می صرسول الله 
من  ییو ول یفتیخل ینت رسوله فھذا علکمن  ،مردم یاز آن نفرمودند: ا

 .یبعد
م در ا هه الل شدکردم ک می ن منطق موالنا احساسیه البته بنده با اک

داشتند تا با ارائه  یگروه سع ی، اعضایعیرامون اعتقادات شیادامه بحث پ
ند، اما در یعه را اثبات نمایت مذھب شیحقان یعیش یھا استدالل به مولفه
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و  یا شهیم به صورت ریتوانست یه البته نمکھر بار و ارائه استدالل و منطق 
شد، موالنا  می استناد یعیتب و منابع شکمطرح و بعضا از  یمالحظات قرآن

 .ینه قرآن ،عه ھستندیستدالل شمنطق و اھا  این هکداشت  یم اظھار
از اعتقادات  یکین یه اکامبر، یبعد از پ شدر مورد مرتدشدن صحابه

ه کردند، کز رد ین را نیم اکل مستند و محیبا دال »موالنا«باشد،  می عهیش
 باشد: می ریاز آن به شرح ز یمختصر

 هیعلم یھا هگفت: در حوز یفاطم یخطاب به آقا یجد یا افهیموالنا با ق
 .%٩٧ا ی ٩٨گفت:  یفاطم یچقدر است؟ آقا یشما ھر سال درصد قبول
در ھا  این یم درصد قبولیگو می تو را سپاس ،ایموالنا، فرمود: خدا

ن ھمه نقص و گناه و ی% است با ا٩٨ و ٩٧ه دارند ک یا هیعلم یھا هحوز
نفر از آن  ٦ا ی ٥فقط  صتب رسول الله کم یفسق و فجور، اما درصد قبول

ا یند؟ آک می م قبولیدام عقل سلکن را یاست. ا یبزرگ صد ھزار نفرجمع 
ن یا ایست؟ آین صرسول الله  یتیبه روش ترب ینین خود اھانت و توھیا

 یه نتوانسته شاگردانکست ین ص امبریپ یبرا یضعف و نقص بزرگ یک
ا، یشان از دنیده و باورشان بمانند؟ و به محض رحلت ایه بر عقکد یت نمایترب
 مرتد شوند. یویخاطر متاع دن به

ند، در ا ن برگشتهیا از دیدن یه آنان براکند ک می م قبولیدام عقل سلک
ست خودشان را، مال و زن و فرزند و پست و مقام و یه ھست و نک یحال

 ن فدا نمودند.ید یشرفت و ترقیه داشتند را در راه پکآنچه  یتمام
نسـبت بـه اصـحاب  ییگـو هو ھـرز ییگو هاویبه  یطور نیه ھمک چرا آنان
 ؟نندک یر و تدبر و تعقل نمکتف کیپردازند اند می صرسول الله 

ُ ٱرَِّ�َ ﴿ فرموده: در قرآن خداوند خودش ْ َ�ۡنهُۚ  �َّ  ﴾َ�ۡنُهۡم َورَُضوا
ه خدا در آن وقت کشود  می مگر ]٨، البینة: ٢٢، المجادلة: ١٠٠، التوبة: ١١٩[المائدة:
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ب و یز عین نیا اینده آنان را به دوزح بفرستد. آیباشد و در آ یاز آنھا راض
ن افراد یا ی هندیمگر خداوند متعال از آ ؟باشد یخداوند متعال نم یبرا ینقص

ا یم، آا هم و بھشت را به آنان دادیه مطلقا فرموده از آنان راضکخبر نداشته 
د. یاعتقاد را دار نیه شماھا اکداند  ینده را نمیعلم خداوند مـحدود است و آ

ن یشوند و از د می مرتدھا  این هکدانست  می نده علم دارد ویاگر خداوند به آ

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ فرموده: خداوند گردند، چرا می خارج لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
 لُۡمَ�ِٰجِر�نَ ٱِمَن  ۡ�

نَصارِ ٱوَ 
َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �ََّبُعوُهمٱ �َّ َعدَّ لَُهۡم  �َّ

َ
ْ َ�ۡنُه َوأ َ�ۡنُهۡم َورَُضوا

ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  نَۡ�ٰرُ ٱَج�َّ
َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ۡ�

َ
[التوبة:  ﴾١٠٠ ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

١٠٠[. 
 ه را چطورین آیدانند، ا می ند و خود را عالما عیه از اھل تشک یآنان

 ابد در آن یفرموده برا خدا هک یبھشت نیند. پس ایر نمایخواھند تفس می
. چرا ؟دروغ ھستندھا  این ایرده، آکآماده ھا  این یز براین را نیمانند و ا می
ر و عمر و که بودند، امثال حضرت ابوبکن میردند مھاجرکه ھجرت ک یآنان

به ھر صورت پس از حدود دو  Öر و عبدالرحمن ویعثمان و طلحه و زب
م یرده بودکخود را گم  یطور یو مباحثات اعتقادر یه تطھیر آیساعت تفس

ات و یواقع یا الفبابه کنیا ایم و یشه نداشتیه از اول رکرفت  می ه تصورک
ق یست و عدم توفکم. واقعا احساس شیا گانهیاسالم ب یاعتقاد یات مبانیادب

شده بود. لذا پس از ختم جلسه  یامال مستولکگروه  یدر فضا و جمع اعضا
م تا یبفرست یمقام معظم رھبر را به دفتر ینیحس یم آقایم گرفتیتصم
 اورد و گروه را برگرداند.یل را بیاتومب

بعد از ظھر ھمان روز و پس از سه روز توقف در محل به دفتر مقام معظم 
 م.یمراجعت نمود یرھبر
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ر یامال مشھود بود: بحث تفسکر یز یگروه فرازھا یاعضا یلکل یدر تحل
، ینی، دیقرآن یھا تیم در جلسه، واقعکحا یامال روحانکر جو یتطھ ی هیآ

، صراحت ینیو د یات قرآنیر آیامل موالنا در تفسک، احاطه و تسلط یدتیعق
ت یعالمانه و عارفانه موالنا، ثبات و وقار و شخص یده، برخوردھایان و عقیب

ت یخاصتا اھل ب ینید یشان نسبت به الگوھایشان، ابراز محبت ایا یعلم
امال ک )ن و...ی، حضرت فاطمه، حضرت حسن، حضرت حسیعل (حضرت

 قابل توجه بود.
المات کم گزارش سفر و نوار میگروه پس از بازگشت به قم و تقد یاعضا

ه قم و اعتراف به یت حوزه علمیریز مدکضبط شده در مقاطع مختلف به مر
ضمن  ،نمودند امل سفرکان شرح یست در سفر مزبور و بکق و شیعدم توف

ه کاظھار داشتند  یشگیزان به روال ھمیر ان طراحان برنامهیه آقاکنیا
ھا با  یاالصول سن یه علکن است یل ھمکن جا است و مشیله ھمأمس

ه کنمودند  واضافهدارند،  یخیت عناد و عداوت تاریو اھل ب یتب علوکم
 یت گروه اعزامیو مورد خاص بوده، گرچه مامور یشیبرنامه سفر مزبور آزما

دا عنوان داشتند یمز ینمودند و حت می یابیق بوده اما آن را مثبت ارزناموف
ه قم یملع ی هز حوزکدر مر یریگ میتصم کنده مالیه سفرنامه مزبور در آک

 قرار خواھد گرفت.
مثبت  یابیان و ارزیرات آقایه و تعبیتوج ،دیرس می ن طور به نظریالبته ا

 گروه یاعضا ییابعاد خاص و به منظور دلجو یسفرنامه مزبور صرفا دارا
زه به ین لحاظ ھم مبلغ پنجاه ھزار تومان به عنوان جایه به ھمکباشد  می

گروه ارائه نمودند، ضمن  یه اعضاکل کل ینجانب پرداخت شد. اما با تحلیا
ست که شیان در روحیآقا یھا یر متفاوت و سخاوتمندیھات و تعابیه توجکنیا

 یھا یزیر نگذاشت و بعضا برنامه یگروه اثر مثبت بر جاخورده و ناموفق 
ور را کر سوال برد و سفر مذیه قم را زیت حوزه علمیریز مدکطراحان مر
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نه  ،دکردن یقلاز موالنا ت ییھا و ضعف ی، اطالعاتیبرنامه خبر یکعمدتا 
 .یبحث علم

را  یق گروه اعزامیست و عدم توفکشه شی، ریدر ارتباط با مسائل اعتقاد
زان یر ه چرا طراحان و برنامهکن جھت معطوف و نسبت دادند یاساسا به ا

رو در رو قرار دادن  با ات ویه قم بدور از واقعیت حوزه علمیریز مدکمر
و  یجاد طرح مسائل اختالفیم تجربه در صدد اکطلبه جوان و  یتعداد

گران ید یابی ن مختلف در صدد ضعفینگونه بر آمده و به عناویا یاعتقاد
 یو قرار دادن محبان واقع کیو مسل یدتیصرف داشتن اختالفات عق

 و ن و دشمنان حضراتیف مخاصمیت) در شمار و ردی(اھل ب ینید یالگوھا
) یعه و سنیب مذاھب (وحدت شیل جلسات تقرکیتش یزیر با برنامه

 دھند. می وحدت طلبانه سر یشعارھا
 یگروه اعزام یه اعضایلکل یالبته و به طور مشخص و صرف نظر از تحل

د، یزان رسیر ه قم به استماع طراحان و برنامهیرت حوزه علمیز مدکه در مرک
ه کب ین ترتیز دارم به این یگریل دیشخصا مضاعف بر آن تحل

را  یعه و سنیشه وحدت شین نوع نه تنھا ھرگز اندیاز ا ییھایزیر برنامه
را در  یعیش یرکخط فن به اعتقادات و یه معتقدکبل ،متحقق نخواھد ساخت

 گرداند. می ر جھان اسالمیکاز پ یشتر منزویبھرچه  اسالم یایدن
ار مھم معتقد یت بسین واقعیگر به ایش از ھر زمان دیله مرا بسأن میا

ست خورده و کش یبود تا گروه اعزام یت خداوندیه نه تنھا مشکساخت 
 یک یریگ لکش یھا نهیر بود تا زمیه تقدکد بلیناموفق به قم مراجعت نما

د نظر در یو تجد یدرون یھا هزیو انگ ،دیسالم در من به وجود آ ی هدیعق
 یوند خوردن به انتخابیوستن و پیدن و پیو مشخصا گرو یعیمعتقدات ش

 د.یا نمایجاد و احینو، مذھب اھل سنت را در من ا یستنیدوم و ز

 



 

 
 حج سفر

دا شد. یبعد از آن سفر سرنوشت ساز به بلوچستان، اراده حج در من پ
 ، به حج مشرف شدم.هد و باالخریاسباب آن فراھم گرد

نه منوره یردم. در مدکرا مالقات  یموحد یلیخ یھا ه انسانکدر م
ھا  این هکدم یفھم می دادم می گوش یاھل سنت را وقت یعلما یسخنران

و فقط او را  ،دارند می خداوند متعال معطوف یشان را به سو تمام توجه
 نند.ک می یعبادت و بندگ

قبر  یدم حتیرا د یعیرفتم، اھل تش صارت رسول الله یبه ز یوقت
ردند، در ضمن در سفر حج ک یرا نگاه نم سو حضرت عمر سرکحضرت ابوب

ه کنام عربستان  صاحب یاز علما یکیقه توسط یشه صدینسبت به حضرت عا
ه ک ییھایاز جمله دشمن .ردمکدا یپ یلکراد فرمودند شناخت یا یسخنران

ت یه به شخصکاست  ییھا ن بر اسالم و اھل اسالم روا داشتند تھمتیمنافق
ن یباشد و به گمان خود با ا می کرده و واقعه افکقه وارد یشه صدیحضرت عا

ه را به اسالم و مسلمانان وارد ساختند و در واقع اگر ن ضربیحربه بزرگتر
ر و تحمل فوق العاده مسلمانان نبود یو نصرت خداوند متعال و تدب یاری

 داد. می رخ یریفراگ ی و فتنه یفاجعه بزرگ
ت و صبر یمال حسن نک یخیط سخت و حساس تاریمسلمانان در آن شرا

اساس دانسته و آن  یدروغ و بامال کرا  ین موضوعیش گرفته و چنیرا در پ
 افتند.یاز جانب منافقان در یا را توطئه

 یھا متکن تمام شد و حین اتفاق به خواست پروردگار به نفع مؤمنیا
 ل آمده است:یه چند مورد از آنھا در ذکفراوان به ھمراه داشت 
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پرورش  ین اتفاق امتحان شدند و از لحاظ اخالقیمسلمانان در ا -١
ر را یه در صورت بروز حادثه مشابه حسن تدبکدند رک یافته و ترقی

چنانچه در  ،نندک یمسلمانان را مھم تلق یداشته و مخصوصا آبرو
 نبود. ییگشا حاضر به لب ین حادثه جز سه نفر از مسلمانان احدیا

شد  ین اجتماعیام و قوانکاز اح یارین اتفاق سبب نزول بسیوقوع ا -٢
رات و کباشند جامعه آنھا از من ام عاملکن احیه اگر مسلمانان بر اک

 ماند. یمحفوظ م یا و بروز ھرگونه اختالف و فتنه یاخالق یھا یزشت
 بیب ندارد و اگر غیعلم غ صامبر یه پکئن شدند من مطیمسلم -٣

 رد.ک می ھمسرش را اعالم یدامنکت و پاءدانست برا می
ه ک ید از جانب الله است پس وقتیگو میھرچه  ص امبریه پکنیو ا -٤

ت باالتر و یاھل ب و یاز عل یفضل البشر است و حتأه کامبر یپ
 دانند؟ می بیداند چطور آنھا غ یب نمیباشد غ می تر املک

ش باال رفته و در مورد ا هو خانواد صلت ھمسر رسول الله یفض -٥
ت و طھارت ءامت برایه تا قکم نازل شد یرکن آاز قر یاتیشان آیا
از  یکیشود لذا بر امت اسالم به عنوان  می رارکشان تالوت و تیا

جمله از  صرم کا یم و بزرگداشت خانواده نبیرکت یشعائر اسالم
 باشد.  می شان واجبیھمسران ا

 یباینش زکخ اسالم وایالعاده و نادر در تمام تار از موارد فوق یکی -٦
 یأباشد و مطابقت ر می صامبر یتمام مسلمانان آن زمان صحابه پ

آنھا را در  یو گفتار یقت صدق عملیه در حقکات، نازل شده یآنھا آ
 بر داشته است.
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 کدر مدینه در مورد واقعه اف یاز سخنران یتحلیل
 یله بنیه قبکد یخبر رس صامبر یه به پک یوقت یدر سال ششم ھجر

مصطلق به قصد غارت نمودن و حمله بر مسلمانان جمع شده و متحد 
فتنه به وجود آمده عزم  ینک شهیه خاطر رب صند. و آن حضرت ا هدیگرد

از آنھا  یکید تا نردک یشک ن ازواج مطھرات قرعهیردند طبق عادت، بکجھاد 
شان ھمراه یدر آمد و ا لشهینام عا یشک را با خود ببرند و پس از قرعه

 خارج شدند. صامبر یپ
منزل گرفت حضرت  ییدر جا صامبر یاروان پکنه یدر بازگشت به مد

شان به یآمدن ا ،رفع حاجت از قافله جدا شد ین اثنا برایدر ا لشهیعا
ن ید و در ایشکطول  یافتن آن مدتی یم شدن گلوبند و تالش براگل یدل

نداشتند به راه خود ادامه دادند.  یشان اطالعیبت ایه از غکان یاروانکفاصله 
ست از یاروان نکاز  ید خبرید یاروان وقتکشان پس از بازگشت به محل یا

ده و یشکشان خواھند آمد در محل دراز یدانست حتما دنبال ا می هکآنجا 
 .دیشک خود یچادر را بر رو

 یزیرد تا اگر چک می اروان مامورکنفر در عقب  یکشه یھم صامبر یپ 
شده بود صفوان بن معطل  ه مامورک یو صحاب ،اوردیمانده آن را ب یباق

 یشد متوجه وجود فرد یکاروان نزدکاز دور به محل  یبود و وقت یسلم
شان خواباند و بدون یا یکیه راجعون شتر را در نزدیلإنا إنا لله وإشد و با 

رد و مھار شتر را گرفته و قافله را دنبال ک شان را سوار شتریا ییچ گفتگویھ
 دند.یردند و به قافله رسک

 یا رده و فتنه و حادثهکافتاده سوء استفاده  قدشمن از حادثه اتفا
ن صورت یجا از طرف منافق ین تھمت بیرا بوجود آوردند ا کمعروف به اف

اذ بالله) نسبت عمل بد و زنا یالعوور (کمذ ین با صحابیالمؤمن ه به امکگرفت 
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مسلمانان بجز سه نفر  ،یجامعه اسالم ین امتحان الھیبستند. در ارا 
آن نبودند و  بارهگشودن در حاضر به لب یرون آمده و حتیمسلمان سر بلند ب

 لشهیت حضرت عاءه نازل شدن براکالم خدا و رسول او ماندند کمنتظر 
بر  یز و پر اضطرابیانگ ار حزنیه دوران بسکد یمماه به طول انجا یکش از یب

 شد. یسپر یجامعه اسالم
حضرت  کیت نازل شد و پاءات برایماه آ یکش از یشدن ب یبعد از سپر

 د.ینازل گرد ٢٦تا  ١١ات یآ یدر سوره نور ط لشهیعا
ن و بوجود یس منافقیرئ یبن ابه عبدالل یھا هنو ،عهیچون ش یافراد
فه طاھره یآن عف کناپا ینجس و زبان یه تا به امروز ھم با قلبین قضیآورنده ا

ن دشنام یخود بزرگتر یدھند و نام مادر مؤمنان را برا می را مورد تھمت قرار
و لعنت  کرده و عذاب دردناکار کقرآن را انح یات صریو آ ،نندک می تصور

 ،زبان یه به گواھک ینند. در انتظار روزک می سبکخود  یرا برا یالھ یابد
و به عذاب  ،نندکذب بودن خود را مشاھده کش باطل و یخو یدست و پاھا

ور و ترجمه آنھا آمده کات مذیو غضب خداوند متعال گرفتار شوند. در ادامه آ
 م.ینک می را به خود شما واگذار یریگ جهیاست نت

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ِ ۡفكِ ٱَجآُءو ب � لَُّ�م� بَۡل ُهَو  ۡ�ِ ُعۡصَبةٞ ّمِنُ�ۡمۚ َ� َ�َۡسُبوهُ َ�ّٗ
 ِ

ا  ۡمرِيٖٕ ٱَخۡ�ٞ لَُّ�ۡمۚ لُِ�ّ ثِۡم� ٱِمَن  ۡ�تََسَب ٱّمِۡنُهم مَّ ِيٱوَ  ۡ�ِ ٰ كِۡ�َهُ  �َّ ِمۡنُهۡم  ۥتََو�َّ
نُفِسِهۡم  لُۡمۡؤِمَ�ُٰت ٱوَ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱإِۡذ َسِمۡعُتُموُه َظنَّ  لَّۡوَ�ٓ  ١١َعَذاٌب َعِظيٞم  ۥَ�ُ 

َ
بِأ

بِٞ�  ٓ إِۡفٞك مُّ ْ َ�َٰذا � َوقَالُوا تُواْ  لَّۡوَ�  ١٢َخۡ�ٗ
ۡ
ۚ فَإِۡذ لَۡم يَ� ۡرَ�َعِة ُشَهَدآَء

َ
َجآُءو َعلَۡيهِ بِأ

 ِ َهَدآءِ ٱب ْوَ�ٰٓ�َِك ِعندَ  لشُّ
ُ
ِ ٱ فَأ ِ ٱفَۡضُل  َولَۡوَ�  ١٣ ۡلَ�ِٰذبُونَ ٱُهُم  �َّ َعَلۡيُ�ۡم  �َّ

ۡ�َياٱِ�  ۥَورَۡ�َُتهُ  فَۡضُتۡم �ِيهِ َعَذاٌب َعِظيٌم  �ِخَرةِ ٱوَ  �ُّ
َ
ٓ أ ُ�ۡم ِ� َما  إِذۡ  ١٤لََمسَّ

ۡونَهُ  ا لَۡيَس لَُ�م بِهِ  ۥتَلَقَّ ۡفَواهُِ�م مَّ
َ
لِۡسنَتُِ�ۡم َوَ�ُقولُوَن بِأ

َ
ِعۡلٞم  ۦبِ�
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ِ ٱَهّيِٗنا وَُهَو ِعنَد  ۥَوَ�َۡسُبونَهُ  ا يَُ�وُن  َولَۡوَ�ٓ  ١٥َعِظيٞم  �َّ إِۡذ َسِمۡعُتُموهُ قُۡلُتم مَّ
َتَ�ََّم بَِ�َٰذا ُسۡبَ�َٰنَك َ�َٰذا ُ�ۡهَ�ٌٰن َعِظيٞم  ن �َّ

َ
ٓ أ ُ ٱيَعُِظُ�ُم  ١٦َ�َا ن َ�ُعوُدواْ  �َّ

َ
أ

بًَدا إِن ُكنُتم مُّ  ۦٓ لِِمۡثلِهِ 
َ
ُ  ١٧ۡؤِمنَِ� � ُ ٱ َوُ�بَّ�ِ ُ ٱوَ  �َ�ِٰت� ٱلَُ�ُم  �َّ َعلِيٌم َحِكيٌم  �َّ

ِينَ ٱ إِنَّ  ١٨ ن �َِشيَع  �َّ
َ
ِينَ ٱِ�  ۡلَ�ِٰحَشةُ ٱُ�ِبُّوَن أ ِ�ٞم ِ�  �َّ

َ
ْ لَُهۡم َعَذاٌب أ َءاَمُنوا

ۡ�َياٱ ِ� ٱوَ  �ُّ ُ ٱوَ  �ِخَرة نُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  �َّ
َ
ِ ٱَفۡضُل  َولَۡوَ�  ١٩َ�ۡعلَُم َوأ َعلَۡيُ�ۡم  �َّ

نَّ  ۥَورَۡ�َُتهُ 
َ
َ ٱَوأ َها  ٢٠رَُءوٞف رَِّحيٞم  �َّ ُّ�

َ
� ِينَ ٱ۞َ�ٰٓ ْ ُخُطَ�ِٰت  �َّ ْ َ� تَتَّبُِعوا َءاَمُنوا

ۡيَ�ِٰن� ٱ ۡيَ�ٰنِ ٱَوَمن يَتَّبِۡع ُخُطَ�ِٰت  لشَّ مُ  ۥفَإِنَّهُ  لشَّ
ۡ
ِ يَأ َولَۡوَ�  لُۡمنَكرِ� ٱوَ  ۡلَفۡحَشآءِ ٱُر ب

ِ ٱفَۡضُل  بَٗدا وَ  ۥَعلَۡيُ�ۡم َورَۡ�َُتهُ  �َّ
َ
َحٍد �

َ
َ ٱ َ�ِٰ�نَّ َما َزَ�ٰ ِمنُ�م ّمِۡن أ يَُزّ�ِ  �َّ

ۗ وَ  ُ ٱَمن �ََشآُء ْ  َوَ�  ٢١َسِميٌع َعلِيٞم  �َّ ْولُوا
ُ
تَِل أ

ۡ
َعةِ ٱِمنُ�ۡم وَ  ۡلَفۡضلِ ٱيَ� ن  لسَّ

َ
أ

ْوِ� يُؤۡ 
ُ
ْ أ ِۖ ٱِ� َسبِيِل  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱوَ  لَۡمَ�ِٰك�َ ٱوَ  ۡلُقۡرَ�ٰ ٱتُٓوا َّ�  ْۗ ْ َوۡ�َۡصَفُحٓوا َوۡ�َۡعُفوا

ن َ�ۡغفَِر 
َ
َ� ُ�ِبُّوَن أ

َ
ُ ٱ� ُ ٱَلُ�ۡمۚ وَ  �َّ ِينَ ٱ إِنَّ  ٢٢َ�ُفورٞ رَِّحيٌم  �َّ يَۡرُموَن  �َّ
ْ ِ�  لُۡمۡؤِمَ�ٰتِ ٱ ۡلَ�ٰفَِ�ٰتِ ٱ لُۡمۡحَصَ�ٰتِ ٱ ۡ�َياٱلُعُِنوا َولَُهۡم َعَذاٌب َعِظيٞم  �ِخَرةِ ٱوَ  �ُّ

رُۡجلُُهم بَِما َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن  يَۡومَ  ٢٣
َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
لِۡسنَُتُهۡم َو�

َ
 يَۡوَم�ِذٖ  ٢٤�َۡشَهُد َعلَۡيِهۡم �

ُ ٱيَُوّفِيِهُم  نَّ  ۡ�َقَّ ٱدِيَنُهُم  �َّ
َ
َ ٱَوَ�ۡعلَُموَن أ  ۡ�َبِيَ�ُٰت ٱ ٢٥ لُۡمبِ�ُ ٱ ۡ�َقُّ ٱُهَو  �َّ

ّيَِ�ُٰت ٱلِۡلَخبِيَ�ِٰت� وَ  ۡ�َبِيُثونَ ٱلِۡلَخبِيثَِ� وَ  ّيِبَِ� وَ  لطَّ ّيُِبونَ ٱلِلطَّ ّيَِ�ِٰت�  لطَّ لِلطَّ
ۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�ٞم  ا َ�ُقولُوَنۖ لَُهم مَّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُمَ�َُّءوَن ِممَّ

ُ
 .]٢٦-١١[النور:  ﴾٢٦أ

ل و کردند گروھی (متشکم را عنوان یه آن تھمت عظکسانی کمسلما 
ه کن ماجرا برای شما بد است، بلید اینکاما گمان ن ؛گر) از شما بودند توطئه

ب که مرتکن گناھی یدام سھم خود را از اکآنھا ھر  ؛ر شما در آن استیخ
ه بخش مھم آن را بر عھده داشت عذاب کسی کو از آنان  ؛شدند دارند

د، مردان و زنان یدین (تھمت) را شنیه اکچرا ھنگامی . می برای اوست!یعظ
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ر نبردند یه ھمچون خود آنھا بود) گمان خکسی کمان نسبت به خود (و یبا ا
چرا چھار شاھد برای آن . ار استکن دروغی بزرگ و آشیو نگفتند ا

شگاه خدا یاوردند، آنان در پین گواھان را نیه اکنون کاوردند؟! این
شد،  ا و آخرت شامل شما نمییو اگر فضل و رحمت الھی در دن. انندیدروغگو
د یاوریبه خاطر ب. دیرس د عذاب سختی به شما مییردکه کن گناھی یبخاطر ا

د، و با دھان خود سخنی یگرفت گر مییدیکعه را از زبان ین شایه اکزمانی را 
ه کد در حالی یپنداشت می کوچکو آن را  ؛دین نداشتیقیه به آن کد یگفت می

م یما حق ندار«د: ید نگفتیدیه آن را شنکچرا ھنگامی . نزد خدا بزرگ است
. » ن بھتان بزرگی استیخداوندا منزھی تو، ا ؛مینکلم کن سخن تیه به اک

مان ید اگر اینکرار نکاری را تکن یه ھرگز چنکدھد  خداوند شما را اندرز می
 م است.کیند، و خدا دانا و حک ان مییشما بات را برای یو خداوند آ. دیدار

ابد، عذاب یوع یمان شیان مردم با ایھا در میه دوست دارند زشتکسانی ک
داند و شما  و خداوند می ؛ا و آخرت استیی برای آنان در دنکدردنا
ه خدا کنیو اگر فضل و رحمت الھی شامل حال شما نبود و ا. دیدان نمی

ه کسانی کای . گرفت) سختی دامانتان را میم است (مجازات یمھربان و رح
طان شود یرو شیس پکد! ھر ینکروی نیطان پید! از گامھای شیا مان آوردهیا

دھد! و اگر فضل و  ر فرمان میکرا) او به فحشا و منیسازد، ز (گمراھش می
ولی خداوند ھر  ؛شد نمی کنبود، ھرگز احدی از شما پا رحمت الھی بر شما

ان شما یه از مکآنھا . ند، و خدا شنوا و داناستک ه میکیه را بخواھد تزک
ه از کنند کاد ید سوگند یدارای برتری (مالی) و وسعت زندگی ھستند نبا

 ؛ندیغ نمایان و مستمندان و مھاجران در راه خدا دریکانفاق نسبت به نزد
د خداوند شما را یدار ا دوست نمییآ ؛نند و چشم بپوشندکد عفو یآنھا با

دامن و که زنان پاکسانی ک. و خداوند آمرزنده و مھربان است ببخشد؟!
ا و آخرت از یسازند، در دن خبر (از ھرگونه آلودگی) و مؤمن را متھم می بی
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رحمت الھی بدورند و عذاب بزرگی برای آنھاست. در آن روز زبانھا و دستھا و 
آن روز، . دھد شدند گواھی می ب میکه مرتکشان بر ضد آنھا به اعمالی یپاھا

ه خداوند کدانند  و می ؛دھد است میکم و ک خداوند جزای واقعی آنان را بی
ز به زنان ین کند، و مردان ناپاکاز آن مردان ناپا کزنان ناپا. ار استکحق آش

از آن زنان  ک، و مردان پاکاز آن مردان پا کو زنان پا ؛تعلق دارند کناپا
 ؛دھند مبرا ھستند ان) به آنان میکاه (ناپکی ینان از نسبتھای ناروایند! اکپا

 .و برای آنان آمرزش (الھی) و روزی پرارزشی است
ن نام ید و تحت ایدان می عهیه خود را شک یسانک یرد اکشان اضافه یو ا

د اگر در یبند می رسول خدا تھمت و افترا یرایو حم كشه یبه حضرت عا
 د:یدھن دو سؤال جواب ید به ایخود صادق ھست یتھمت و افترا

د ینکد قبول یاگر بوده پس با ؟نبوده است کپا صامبر خدا یا پیآ -١
 و مبراست. کعائشه ھم پا

بوده است و خود شما ھم  صامبر یخ ھمسر پیچون بر اساس سند تار
  .مربوط است ص اللهرسول  کیشان به پایا کید و پاین واقف ھستیبه ا

 ی هیھستند پس جواب آ کاذ بالله) ناپایالعوشان (ید اییگو می اگر -٢
امبر یپ یدامنکا پای ،دینک می ارکه قرآن را انیا آیست؟ شما یقرآن چ

مان فقط ید راه ایبھره ھست یمان بیصورت از اھردو  ه درک، را ص
ش عائشه یو ھمسر گرام صامبر یھر دو، پ کیمان داشتن بر پایبا ا
 باشد. می قهیصد

 شماست.جواب دو سؤال فوق و انتخاب راه با 
 یل و مقام خلفایدر مورد فضا یاز علما در مسجد نبو یکیبعد از آن 

ن یبھترھا  این هکگفت  می مکو مح یرد و با استدالل قوک یثالثه سخنران

 



 تولدی دوباره و انتخابی نو -چگونه هدایت یافتم؟    ٦٢

وعده بھشت و جنت را ھا  این ند و خداوند منان بها هبود صامبر یاران پی
 داده است.

 ردم.کدا یدست پ یادیق زیز به حقاین سفر نیدر ا

 



 

 
 عراقسفر به کشور سوریه و سلیمانیه 

ه به لحاظ کر گذاشته بود یثأدر من ت یادیسفر به بلوچستان تا حد ز
آن چنان قرار گرفته بودم  یو روان یروح یط بحرانیدر شرا یدتیو عق یرکف
در من  یرامون معتقدات سنیپ یشتریبھرچه  قیه عطش مطالعه و تحقک
ن باور را در یش آمده مخصوصا ایپت یه وضعک یجاد شده بود. به نحویا

ردن به کت شپ یعنی ،یاساس یرد اعتقادیکه روکرده بود کا یذھنم اح
ر یاجتناب ناپذ یوند خوردن به مذھب سنیا پیوستن و ی، پیعیمذھب ش

رفتار و نحوه برخورد و اساسا  ،یاعتقاد یھا هدگایر جھت و دییاست. لذا تغ
دانشگاه،  و ان، جامعهیه در وجود من بروز و ظھور داشت توجه اطرافکآنچه 

دانشگاه را نسبت به من معطوف  ید، خانواده و خصوصا انجمن اسالمیاسات
 داشت.

با توجه به  ،رگذار بودی، آن چنان تاثیو روان یط خاص روحیداشتن شرا
ان ممتاز و موفق در یقرار داشتم و از دانشجو ستانه امتحاناتآه در کنیا

 یایقا توجه مرا به دنیدق یزه درونیو انگ یرکدانشگاه بودم اما مشغله ف
د یمعطوف داشته بود. لذا اسات یجز دانشگاه و ملحوظات دانشگاھ یگرید

گاھ یلیا افت تحصیر حالت و ییدر دانشگاه از تغ  رده بودند.کدا یپ یمن آ
مفرط در من را  یم با اضطراب و افسردگأو تو یعادر یغ یرفتارھا

ارتباط و مشاوره با خانواده در صدد  ینمودند لذا با برقرار می احساس
مالحظات  یمنھا یل من مسائلکه مشکنیبر آمدند. نظر به ا یشیندا هچار

ات به شرح فوق بود. ی، فراتر از ادبیلیا افت تحصیو  یو دانشگاھ یلیتحص
 یحل مناسب هو را نندک یشیندا هشگاه و خانواده نتوانستند چارد دانیلذا اسات

و  یلید تحصیم با افت شدأتو یو روان یت روحین وضعیارائه دھند. در چن
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مسافرت  یعنی یگریم، فرصت دیقرار داشت یه در آستانه امتحانات ترمکنیا
 ن حاصل شد.یاروان زائرکبا ه ھمراه یشور سورکبه 

 سفر به سوریه
به  »نبیحضرت ز«ارت مرقد مطھر یجھت ز یبا مادربزرگ مادرقرار شد 

ه کدانم  یم. نمیداشته باش یه مسافرتیشور سورکبه  یارتیاروان زکھمراه 
ه در مسافرت کم گرفته شد یه تصمکشد و چگونه اتفاق افتاد  چطور

ننده کمن خوشحال  ینم. خبر مزبور از دو جھت براک یمادربزرگم را ھمراھ
 ییط دانشگاه و دانشجویش آمده بود تا از محیپ یه فرصتکنیبود؛ اول ا
از شر درس و  یا به عبارتیمدت زمان محدود، فراغت حاصل و  یحداقل برا

شور کز بود تا در ین یه فرصت خوبکنیراحت شوم. دوم ا یط دانشگاھیمح
 یشتریق بیاھل سنت مطالعه و تحق یاعتقاد یون اصول و مبانمرایه پیسور

 .داشته باشم
ز ما ی) ن/( یرضا مـحمدیعل ین سفر دوست ارجمندم جناب آقایدر ا

 رد.ک می یرا ھمراھ
 ینه چندان مھم، اما جالب یا ن روز اقامت، حادثهیدر بعد از ظھر اول

از  یتعداد یس فروشکلو ی همغاز یکه در کب ین ترتیاتفاق افتاد به ا
نفر  یکد یرس می نظره به کطور  نیداشتند، ظاھرا ا حضور یرانیا یھا خانم

ن موضوع یا ،فروخته بود یزیچ یرانیخانم ا یکزه به اا احتماال صاحب مغی
نه مشاجره و منازعه ھمسر خانم را با صاحب مغازه فراھم نمود، با یزم
نه سبب یساده و بدون زم ی ن حادثهیافت. ایله خاتمه أما مس یگریانجیم

ز ین مساله را نیالبته اشاره به ام، ینکشد تا با صاحب مغازه ارتباط برقرار 
ب کیو در تر یبه عنوان روحان یمحمد یمن و آقا هک دانم می یضرور
 یبرا یستیو معمول با یعیم. به روال طبیاروان قرار داشتکن یخادم
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م. لذا زود ینمود می تکشر یار در جلسات و مناسبات مذھبزّو  ییراھنما
اروان و مشخصا خشم کن یخادمت یعدم رضا یھا نهیر آمدن ما زمیرفتن و د

 و غضب مادربزرگم را به دنبال داشت.
 یصاحب مغازه با شخص یا به عبارتید و یباالخره توسط ھمان دوست جد

 یعه و حاال سنیه قبال شکم یشان گفتیم. به ایمذھب آشنا شد یسن یروحان
چ وجه یخ عبدالله به ھیم، اما شیا هق آمدیم و جھت مطالعه و تحقیا هشد

شان تا یدو مورد مصاحبه و مجالست با ا یکیه باالخره پس از کرفت، یذنپ
عه یخ عبدالله گفت: شیم اما شینکاد یم به قرآن قسم یه حاضر شدک یحد

ل و صورت و کدارد و نه من به شما اعتماد دارم. به ھر ش اعتقادنه به قرآن 
اقامت ه یه در سورک یشان را متقاعد و حدود چند روزیسماجت باالخره ا

ان و یه صراحت بکم یردکطور برداشت  نیا یم، از مباحثات با ویداشت
ه نمونه آن را در سفر کبود  یلکبه ش یم قرآنیبه مفاھ یده و تسلط ویعق
 م.یستان شاھد بودچبلو

امل داشت. کتسلط  یاصالتا عرب بود اما به زبان فارس »خ عبداللهیش«
سال در  ه قبال دوکت شان اظھار داشیا ین در مصاحبت با ویھمچن
شدنش را به جھت مالحظات  یو علت زندان یران زندانیا یھا زندان
 یه حتکعنوان داشت و اضافه نمود  یعیون شیو برخورد با روحان یاعتقاد

ھا قرار  یاطالعات یراندازیز مورد سوء قصد و به قول خودش مورد تیبار ن یک
خ عبدالله آن چنان ما را یو مجالست با ش ینیگرفته است. به ھر حال ھمنش

ھفته اقامت، نه تنھا چنان رغبت به  یکه ظرف مدت کرده بود کمشغول 
ره یارت قبور و غیمثل ز یعیش یمذھب یھا حضور در مجالس و مناسبت

ل یمک یه قرار بود دعاکنیم، خصوصا ایراه داشتکز ایه از آن نکم، بلینداشت
ا به حسب معتقدات اھل توسط من قرائت شود، ام »نبیحضرت ز«در حرم 

خداوند از  کرفع حاجت، جز از ذات پا یه خواستن و تقاضاکسنت 
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ب به یل و عنوان نادرست و قرکتحت ھر ش ینید یھا و الگوھا تیشخص
 م.یز امتناع نمودیل نیمک یباشد، لذا از خواندن دعا می کشر

آن  »خ عبداللهیش«ه، مجالست و مصاحبت با یدر سور هسفر چند روز
 یاعتقاد یھا هدگایرده بود و دکجاد یدر ما ا یو اساس یدتیچنان تحول عق

و  ین حاالت روحیگاه با چن چیه تا آن زمان ھک بود ما را دگرگون ساخت
 م.یمواجه نشده بود یروان

 سفر به کردستان (سنندج و سلیمانیه عراق)
م یبه اتفاق تصم یمحمد یه من و آقایپس از مراجعت از سفر سور

داشته  یز سفریه عراق نیردستان (سنندج) به سلمانکق یم از طریگرفت
م. اما یترم و آغاز امتحانات قرار داشت یانیبا در مراحل پایم، گر چه تقریباش

 م.یردک یره نمیبه درس و امتحانات و غ ییاعتنا
 یوان مقدار وجھیم در مریمت نمودیوان عزیلذا به سنندج و سپس به مر

م به سرقت رفت و ما یبه ھمراه داشت ینیب شیفر و پنه سیه جھت ھزک
 م.یم و به تھران برگشتیر به مراجعت شدیناگز

ه را یمانیپس از اتمام امتحانات و در زمان محدود، مجددا قصد سفر سل
ه عراق یمانیر مجاز به سلیوان و به صورت غیق سنندج و مریم. از طریردک

ه یمانیه سلکنیوتاه با توجه به اکه و توقف یمانیم. پس از ورود به سلیرفت
از  یبود. لذا تعداد» ن خلقیمجاھد«گاه سازمان به اصطالح یز و پاکمر

ارتباط  یه با برقرارکه مطلع شدند یمانیسازمان از حضور ما در سل یاعضا
م، خواستند تا جذب سازمان یبود یبا ما به قول آنان دانشجو و طلبه فرار

 یجدا یو خط یھدف خاص و اعتقاد یما دارا هک ییم اما از آنجایآنان شو
 م.یدیشنھاد آنان امتناع ورزیرفتن ھرگونه پیم، از پذیاز خط آنان بود
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خ یش«به نام  یسن یت روحانیبا شخص یوتاھکپس از مدت زمان 
ه یمانیم سلی) و مقی(سنندج یرانیه اصالتا اک» خ عبدالقادریش«و » میابراھ

چ وجه حاضر نبودند با ما یز به ھیشان نیل ایم و در اوایبودند، آشنا شد
مجالست و مصاحبت داشته باشند، اما به اصرار و سماجت فراوان و قسم 

با ما مجالست  یرامون معتقدات سنیم تا پیرا متقاعد نمود یقرآن باالخره و
و بحث با  ینیه پس ازحدودا چھار روز ھمنشکو مصاحبت داشته باشد 

و  کگونه ش چیھ یگر جاید یسن یاعتقاد یرامون اصول و مبانیشان پیا
ردن به مذھب کو مشخصا پشت  ،یرد اساسیکر و روییدر جھت تغ یدیترد

نمانده بود. لذا پس از  یما باق یبرا یوند خوردن به مذھب سنیو پ یعیش
و  یبازگشت به تھران و حضور در دانشگاه، اعتقادات خود را به صورت علن

ه ما به مذھب اھل سنت کم یرسما اعالم نمود یا به عبارتیار مطرح و کآش
 م.یا هدیگرو

م، یخواب بود ییشب در روستا یکم، یبرد می وان بسریه در مرک یوقت
د یاز خواب پر کیب و خوفنایحالت عج یک) با /( یرضا محمدیناگھان عل

 دم چه شده؟یدار شدم پرسیز بیسر داد، من ن ییو صدا
اد زد: من امشب یخت، فریر می شیروه عرق از سر و ک یرضا با حالتیعل

دم چه یشان پرسیدم. من شگفت زده از ایرا در خواب د صرسول الله 
ه در کدم یرا د صه رسول الله کشان در جواب گفتند: ی؟ ایدید یخواب

د. پس از یاید بییز من را بگویارانش نشسته بودند. فرمود: عزیاز  یان جمعیم
ن یشان گفتند: در ھمیف آوردند. ایشرت »موالنا«ردم، جناب کنگاه  یمدت

 صرم کردم رسول اکبه ھوش آمدم مشاھده  یلحظه از ھوش رفتم، ھنگام
ردند کبه ما پشت  یف بردند وقتیشان داده و تشریبه ا یقرآن و قلم و دفتر
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من از  صا رسول الله یشان رفتم و گفتم یو در حال رفتن بودند، دنبال ا
 امت شما ھستم.

عه از امت من یناراحت شد و با خشم و غضب فرمود: شامبر از من یپ
 باشد. ینم

نان از یمال اطمکف خواب، ھمان شب به طور صد درصد و با یبعد از تعر
 م.یوستیقت پیم و به حقیمذھب خود برگشت

ه به صورت دست بسته و ھمانند اھل سنت نماز کنحوه نماز خواندن ما 
امال به کان را یحاالت ما، توجه اطرافھا و  ن حرفیم، و ھمچنیردک می اقامه

ا یدانشگاه  یانجمن اسالم ین رو ما با برخوردھایرده بود. از اکخود جلب 
د و یاسات یمایم و از چھره و سید آنان مواجه شدیشد یھا س العملکع

ز و بعضا یز و تمسخر آمیر آمیتحق یھا هه با نگاکم یافته بودیان دریدانشگاھ
تحت فشار  یتا حد تی، دشمنان اھل بی، وھابیعمر ،یھمانند سن یعبارات
 دانم. می نکه وصف آن را ناممکم یقرار داشش یو روان یروح

رد تا ک می مکده به ما حیو داشتن عق یذات یعت و اقتضایبه ھر حال طب
 م.یوارده صبر و ثبات و استقامت داشته باش یفشارھا یدر مقابل تمام

ده که در دانشکان اھل سنت یدانشجو هیش با بقیده خویعق پس از اظھار
 م.یردن نماز جماعت نمودکحدود پانزده نفر بودند، شروع به برگزار 

ق یالس، در دانشگاه با خط درشت نستعلکاه یروز بر تخته س یک
 .»ن خدعه و خرافاتیع آئیتش«م ینوشت

 م:یر آن نوشتیو در ز
سنت و اھل  ،است یت ھر مسلمانیذھن صعشق به سنت رسول الله 

 یاتکو حر یاحساس یریگ ن جھتیه اک صردار رسول الله کعمل بر  یعنی
ه حاصل ک یرده بود، به نحوکجاد یمتشنج در دانشگاه ا یین نوع، فضایاز ا

را در  یر قابل تحملیط غیان شرایبه قول آقا یاحساس یگونه برخوردھا نیا

 



 ٦٩   سفر به کشور سوریه و سلیمانیه عراق

ان یبا امتحانات پابا یه تقرک ین اوضاع و احوالیدانشگاه به وجود آورد. در چن
داشته  یم به مشھد مسافرتیم گرفتیتصم یرضا محمدیترم ھمراه بود، با عل

 م.یباش

 





 

 
 مشهدسفر به 

م. یمشھد رخت سفر بست یند در دانشگاه به سویپس از آن جو ناخوشا
دو روز بعد به محل سابق  یکیپس از ورود به مشھد،  یطیشران یدر چن

سبز مبدل شده بود، آنجا  یب و به فضایه تخرک »ض محمدیخ فیش«مسجد 
بود، مالقات  یه ملبس به لباس محلک »خواف«از منطقه  یجوان سن یکبا 
ب مسجد یرامون تخریردن و بحث پکبه صحبت  ینه قبلیم، بدون زمیردک
 م.یسبز، پرداخت یل آن به فضایو تبد »ضیخ فیش«

 ب شد،یض محمد) مشھد تخریخ فیه مسجد (شک یه زمانکنیحا ایتوض
) مشھد حضور یه (نواب صفوینفر ما به عنوان طلبه در حوزه علمھردو 

ض محمد یخ فیب مسجد شیه پس از تخرکم یدیم و با چشمان خود دیداشت
 یزکمر یمل کبان یروبرو یابان اصلیه در خکجامعه اھل سنت مشھد 

و اقامه نماز،  یبند رده و با صفکه بر دوش داشتند پھن ک ییمشھد لنگھا
 ھا چشم یزان بر رویر کھا را از سر برداشته و اش ھمانند سوگواران عمامه

ور یثر جامعه اھل سنت غکپرداختند، و ا می یگذاشتند و به ناله و زار می
ده یراھن و ژولیتا پیک سته وکه ھمه سر شکم یردکن مشھد را مشاھده کسا

را  یرمردیپ یگفت: روز می آباد مشھد ینان تقکاز سا یا بودند. جوان طلبه
خواستم  می سته و پا برھنه بود، گفت:که سرش شکدم ید ینوران یا هرھبا چ

و  !د شده استیعبادتگاه ما شھ :شان در جواب گفتندیبدھم ا ییبه او غذا
از چشمانش  که اشکدم ین لحظه دیبه غذا ندارم و در ھم یلیچ تمایمن ھ

رد. ضمن بحث ک می دار حهیرا جر یه قلب ھر انسان با وجدانکشد  یجار
ت و یگر از شخصیدیکد خاطرات با یض و تجدیب مسجد فیرامون تخریپ
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 یو خراف یر واقعیھا با طرح مسائل غ یه بعضکنیو ا یگاه حضرت علیجا
 م.یند، بحث و گفتگو داشتینما می ب و مخدوشیت آن حضرت را تخریشخص

به ما  یکو نزد کسبز پار ینار فضاکه در ک یرمردین حال پیدر ھم
ه کنید بود، به تصور ایه سکا یبه سر داشت و گو یته بود و عمامه سبزشسن

م، دفعتا با زدن سنگ ینک می نیتوھ یم به حضرت علیم و داریھست یما سن
ه خون از کرد کمجروح  یرا طور یزد و و یمحمد یبر فرخ آقا یا آجریو 

 شد. یسرش جار
با ین وقت تقریم. در ایپس از سفر دو روزه مجددا به تھران باز گشت

م. یترم را پشت سرگذاشت یده بود و با نمرات قبولیان رسیامتحانات به پا
رامون اعمال خالف ما، یاحضار و پ یحدودا پنج روز بعد به انجمن اسالم

ما  یھا یریا آغاز درگین جرقه و یه اتفاق مزبور اولکخواسته شد  یتحایتوض
 .بود ط دانشگاهیدر ترم دھم و مح

 



 

 
 تازه تحوالتآغاز ترم جدید و 

نام و شروع ترم دھم و اساسا حضور  پس از مراجعت از شھر مشھد، ثبت
را به دفتر  یمحمد یدانشگاه من و آقا یروز از بلندگو یکدر دانشگاه، 

ئت یھ ی، اعضایدانشگاه صدا زدند. در دفتر انجمن اسالم یاسالم نانجم
دانشگاه  یل انجمن اسالمئوز مسیدانشگاه و امام جماعت دانشگاه و ن یعلم

 یل انجمن اسالمئو، مسیمقدمات یھا داشتند. پس از صحبت حضور
ده شما و یانحراف عق ید عامل اصلییدانشگاه خطاب به ما گفت: راست بگو

الس کبر تخته  یسیشان شعارنویدر دانشگاه (منظور ا یجاد تشنج و آشفتگیا
فراوان گفت:  یھا پس از بحث ینیحس یست؟ آقایست و مساله چکیبود)، 

ه کم قبل از آنید تا بتوانینکان یه ھست و اتفاق افتاده بکمساله را آن چنان 
شد (احتماال منظورش اطالعات بود) به اصطالح کب یکبار یمساله به جاھا

 م.یه را به ھم آوریخودمان سر و ته قض
بودن  یشدن و سن یگفتند: از سن می هیناکن به صورت اشاره و یمسئول

 یھا تیلؤه در حد مسکه داشتند کین تیا یشتر رویو ب ،ستندیما ناراحت ن
 و ،ندینما یریگو تشنج در دانشگاه جلو ینظم ید از بیبا یانجمن اسالم

ه امال متوجکند. اما ما ینما می یریگیپن جھت مساله را یگفتند به ھم می
گونه  چیه ھکنیدانشگاه با توجه به ا یامنه بحث ناکم ین مساله شده بودیا

 یچ وجه عامل ناامنیز به ھیو تشنج در دانشگاه وجود نداشته و ما ن یناامن
دانشگاه و  یه مسئول انجمن اسالمکن بود یر ما ایم بود، تعبینبوده و نخواھ

با ار حساس و ناراحت ھستند، یبودن ما بس یا سنیشدن و  ین از سنیریسا
ق یه با مطالعه و تحقکم یگفت ینیحس یدر پاسخ به سؤاالت آقا ن حالیا

شدن  یم. لذا از بحث سنیا هشد یسن یا به عبارتیو  ،دهیر جھت و عقییتغ
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د کیحال تا . به ھرآن ریغنه  م ویدان می یخداوندت یخود، عامل را فقط مش
نترل از دست آنان کم ییوت را نگیه به اصطالح اگر واقعکبود  یان تا حدیآقا

ه کت جز آنیده خواھد شد، اما واقعیشکار ما به اطالعات کخارج و سر 
 نبود. یگریز دیم چیگفت

دانشگاه قلم و  یتا مسئول انجمن اسالمین نشد و نھایمأان تیلذا نظر آقا
م و مجددا یا هردکه اشتباه کد یسیداد و گفت: بنو یمحمد یبه آقا یاغذک

اغذ را گرفت و کقلم و  یمحمد یم شد آقایب عمل خالف نخواھکمرت
ن یه عاشق دکن است یفقط اشتباه ما ا ،میا هردکن ینوشت تا به حال اشتباھ

پس از  . اوداد یبه وم، نوشته را یه موحد باشکم یخواھ می م ویا هخدا شد
 تر از قبل شد. نیاغذ، خشمگک ی مطالعه

 یرده، مدت چند روزکرون یدانشگاه ب یما را از دفتر انجمن اسالم
ھا  یالسکاز ھم یه به اتفاق تعدادک یدانشگاه و در حال یه در فضاکگذشت 

ل پاترول در یدستگاه اتومب یکم، یان در محوطه دانشگاه بودیو دانشجو
 یمتوقف و دو نفر آمدند و بدون سؤال و جواب من و آقادرب  یجلو

 شانکشان که ک ینند. زمانکن یخواستند سوار ماش می را یمحمد
ان حاضر در محوطه با یل ببرند، دانشجویخواستند ما را به طرف اتومب می

دانستند، به  می ییر و اھانت به قشر دانشجویه آن را تحقکمشاھده صحنه 
ان را با یشتر و برخورد دانشجویه تشنج بک یحد اعتراض پرداختند تا

ش یت پیبا مشاھده وضع ینمود. مامور اطالعات می ن اطالعات محتملیمامور
ه کن مساله یرده و با عنوان اکنظر  آمده، از موضع سرسختانه خود صرف

ه کم و معذور، و به قول خودشان خواستند محترمانه ما را ببرند یمامور ھست
 و به اداره اطالعات بردند. ردندک نیما را سوار ماشب ین ترتیبا ا

د ید و شایه به نظر رسکدانم آنچه  می یز ضرورین مساله را نیاشاره به ا
ن اطالعات یسرسختانه مامور یریگ د به موضعیه سبب گردکن عامل یمھمتر
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نند، کجاد تشنج مقاومت یالعمل نشان داده و تا سر حد برخورد و ا سکع
ه اھل ک) ییمذھب بنام (محمد رضا موسا یسن یدانشجوقطعا حضور 

 یدر زمان یو حت ،ما بود یو ھم ترم کینمونه علوم پزش یگرگان و دانشجو
ه کبود  یسانکاز  یکیشان یم، ایه نماز جماعت را در دانشگاه برپا داشتک

بعد و  یبه اتھام حادثه ھمان روز و مدت ورد، ک می پشت سر ما نماز اقامه
 ر شد.یز دستگین یفاصله حدود سه روز بعد ود به یشا

به ھر حال به محض بردن ما به اطالعات، چشمان ما را بسته و پس از 
ض لباس و پوشاندن لباس مخصوص ین و تعوک منتقل شدن به اتاق رخت

 م.یافتیانتقال  ینفر کت یھا زندان به سلول
و  یکتار یحدشد تا  می ریه تعبکا بازداشتگاه و ھر آنچه یزندان  یفضا

 یمحمد ین بار من و آقایاول یم. برایردک یه تصور آن را نمکبود  کخوفنا
 صدا یرا حاج یه وکگر ید یسکا ھر یس و یچشم بسته به دفتر رئ

ر در مورد کو به اصطالح تذ ینیچ با مقدمه یم. حاجیردند برده شدک می
 یالح گمراھبه اصط یا موارد اتھام از ما خواست عامل اصلیاعمال خالف و 

 م.یینما یخود را بازگو و معرف
 یت خداوندیجز مش یشدن عامل یه در رابطه با سنکنیبا توجه به ا

ده ما صرفا بر یر عقییه تغکم یم و اظھار داشتیت را گفتیوجود نداشت، واقع
شان یه البته اکبوده،  یشخص یھا قات و برداشتیاساس مطالعات و تحق
ه من فعال ھم کردند و گفتند کر یره تعبیو غ کلکاظھارات ما را دروغ و 

د، ییز را اگر راست بگویو ھمه چ »معاذ الله«شما  یھستم و ھم خدا یقاض
 نم.ک می بخواھم عملھرچه  ن صورتیا ریدر غ ،نمک می تانکمک

ه به ک یمحمد ی) با مقاومت سرسختانه آقایت مزبور (حاجیچون شخص
 یھا تر بود روبه رو شد، و پاسـخ شھامتتر و با  تر، شجاع ستهیحق از من شا

به  یلیبا زدن س یتا حاجیرد، نھاکن یرا سخت خشمگ یرضا، حاجیعل
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 رونیتان بیقت را از گلویھر طور شده حق :گفت یمحمد یصورت آقا
 شم.ک می

 یرد و خصوصا با مقاومت آقاینتوانست از ما اعتراف بگ یچون حاج
حت و ینص یعنیدست زد،  یگریر به روش دیمواجه شد، ناگز یمحمد

 گفت یمحمد یخطاب به آقا یحاج ین حالیه در چنکره یه و غیتوج
گاه ینجا جایدر جواب گفتند: ا یمحمد یجاست؟ آقاکنجا یا یدان می

 یھستم. محمد کیه من ک یدان می گفت: ین است. سپس حاجیاطیش
به خطاب  یشما را دوست دارم. حاج یلید من خیه باشکپاسخ داد: شما ھر 

ه کنیگفت: بخاطر ا یمحمد ید؟ آقایچرا مرا دوست دار :گفت یمحمد
 .یاحمق یلیخ

ردند از آن به کھا  سلول کمفصل ما را روانه ت ییرایبه ھر حال پس از پذ
ه در زندان کھفته  یکبردند و ظرف  می ییبعد ما را به طور جدا جھت بازجو

 یه شب و روزکنیلحاظ ام به یدیشن می گر رایھمد یه صداکنیم، جز ایبود
 م.یدیگر را ندیشه شب بود، ھمدیا ھمیدر زندان نبود و گو
ه پس از ده روز کنیه چطور شد تا اکم یدان یافت و نمیان یده روز زندان پا

م یمتوجه شد یرون بردند. وقتیلباس ما را پوشاندند و با چشم بسته ما را ب
ه ھمان روز با حضور کردند کما را باز و رھا  یھا دانشگاه چشم یکیدر نزد

ز حضور یو پدر ن ید خراسانیوح یه آقاک یدر دانشگاه و دفتر انجمن اسالم
مورد  یارک کتکو  یلیز مرا با زدن سیداشت، به محض مشاھده ما، پدر ن

 کتک یافکشان به اندازه یبه پدر گفت: ا یمحمد یمالمت قرار داد. آقا
و فحش به  یید. پدر با ناسزاگویزنشتر نیشان را بیخورده است الاقل شما ا

ندارد. به ھر حال پس از ده روز  یاظھار داشت به شما ربط یمحمد یآقا
گونه و  م از انجام ھرگونه اعمال احساسیح دادیزندان و آزاد شدن، ترج

ا اقامه یعام و  ده در مألیم از ابراز عقیر شدیو ناگز ،مینکز یحساب نشده پرھ
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ر یا تعبیه به قول و کم. ینمائ یره خودداریو غ یسینماز جماعت و شعارنو
ه کن بود یما ا یل شخصیم. البته تحلیا سر عقل آمده بودیان، عاقل و یآقا

شان یا ،ان بودکیاکتر حکد یالت مزبور، آقاکجاد مشیو ا یریدرگ یعامل اصل
 از اطالعات بود. ید عضویدانشگاه و شا یئت علمیعضو ھ

 یو آیت الله استاد یاساندیدار با آیت الله وحید خر
به من گفت: در فرصت  یدر دفتر انجمن اسالم ید خراسانیت الله وحیآ

 یم. لذا پس از چند ماھیداشته باش یداریگر دیدیکد تا با ییایمناسب به قم ب
به قم  ید خراسانیوح یشده بود، به اتفاق آقا یازدھم سپریه از آغاز ترم ک

ط حوزه یه با محکنیقم با توجه به اه یمت و با حضور در حوزه علمیعز
ھا  هه نگاکامل داشتم، اما احساس نمودم ک یید، و طالب آشنایه، اساتیعلم

ل یردم. لذا تماک می یگانگیه احساس بکبه ما معطوف شده  یبه نحو
 م.یمه را نداشتیبه ماندن در حوزه عل یچندان

ام را ین پیخود ا یھا هت الله با نگایرفتم. آ ید خراسانیوح یبه منزل آقا
را  یو معمول قبل یه آن رابطه دوستانه و خاص استاد و شاگردکداد 

 یز بود، ارادت و احترام خاصیشان استاد ما نیه اکن یم. با توجه به اینداشت
ما را  ید خراسانیوح یه آقاکن تعلق خاطر بود ید ھمیم و شایشان داشتیبه ا

 ضمانت و از زندان آزاد نمود.
خطاب به ما  ید خراسانیوح یره گشوده شد. آقاکباب مذابه ھر حال 

ر یار برجسته و به اصطالح امیبس یھا ه از طلبهکگفت: احسنت به شما 
ر حوزه یردم امک می مندم چون احساس ار از شما گلهید. بسیه بودیحوزه علم
ه قم را نقش بر آب یحوزه علم یھا د و برنامهیه تمام اساتکد یشما بود

مختلف به مناطق  یھا تیافزود انتخاب و اعزام شما در مامور د. سپسیردک
تب که و خصوصا میه شما به حوزه علمکن جھت بود ین اساسا به اینش یسن
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ه یه شما ماکن طور نشد، بلید اما متاسفانه، نه تنھا ایردک می ، افتخاریعلو
 د.یز شدین یتب علوکحوزه و م یندگکسراف

ممتاز و  یھا ه حضور شما طلبهک ن بودیسپس افزود تصور ما بر ا
اما متاسفانه آنچه شاھد  باشد، رگذاریامال تاثکن ینش یبرجسته در مناطق سن

ر یز تحت تاثیه خود نکنگذاشت بل یمثبت به جا ریتاث نه تنھا میھست
عناد و عداوت دارند،  یتب علوکه اساسا با مک یوھاب یسن یغات تعدادیتبل

رده و مذھب خود را کخود پشت  یعیمعتقدات ش ید و به تمامیا قرار گرفته
تب ک، میعیه، مذھب شیحوزه علم آبرو و اعتبار ید و تا حدیگرفت یبه باز

ه کد یا هردکعتبار ا یر سؤال برده و بیخانواده خود را ز یو حت یعلو
ن یآنان را از ب یدرون یھا هزیو انگ ،دیا هردک ان در دانشگاه را متاثریدانشجو

و  یمذھب یھا ان جھت انجام مناسبتیه دانشجوک یطور ،دیا هبرد
ن اضافه نمود آنقدر مذھب یابند. و ھمچنی یحضور نم یمذھب یھا برنامه

د یا هردکد و به آن ضربه وارد یا پنداشته کعه را سبیش یرکو خط ف یعیش
 نون سابقه نداشته است.که تاک

از یسبب ضعف و نا ید و یداشته باش یل مالکان گفت: چنانچه مشیدر پا
 د، پولیا هشد ید و سنیا هردکخود پشت  یعین جھت به مذھب شیو از ا یمال

 ون تومان به شما خواھم داد.یلیتا سطح پنج، ده م ید حتیبخواھھرچه 
ارادت و احترام خاص نسبت  یمحمد رضایعل یه من و آقاک یبا وجود

ت کم حریخواست یچ وجه نمیم و به ھیداشت ید خراسانیت الله وحیآ یبه آقا
 شود اما ضرورت ابراز یادب یه حمل بر بکم یانجام دھ یا برخورد نامناسبیو 
م حرمت استاد و یرد تا ضمن مراعات احترام و حرکم کده به ما حیعق

د یت الله وحیآ یگونه و پدرگونه آقابه اصطالح استاد یھا هیبه توص یشاگرد
رده کرا قطع  ید خراسانیوح ین حال بنده صحبت آقایه در اکم یپاسخ گوئ

ارادت و  یحضرت عل به ه ما چقدر نسبتکد یدان می خودتان و گفتم: شما
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ده است و ما به جھت مطالعه و ینجا بحث عقیاما ا ،میاحترام قائل ھست
م. لذا بحث پول و مسائل یا هشد یافته و سنیاتصال  ینید یق به باورھایتحق

ه و ین صورت توجیزش ندارد و به اال اریر یک یما حت یگر براید یویدن
م بدون بازگشت خواھد بود. سپس یا هردکه انتخاب کرا  یم راھیردکد کیتا

ن موضوع را یه در محضر استاد خودم اکخواھم  می بنده گفتم: البته عذر
 ید خراسانیوح یده است و خطاب به آقاینجا بحث عقینم، اک می مطرح

ون یلیست میم بید اما ما حاضریدارون تومان یلیگفتم شما بحث از پنج م
م ادامه یردکه باالخره احساس کد یشو یم و شما سنیتومان به شما بدھ

رد، کرا حل نخواھد  ید خراسانیوح یل ما و آقاکن نوع نه تنھا مشیبحث از ا
شتر را به ھمراه خواھد یدورت بکجاد یا یھا نهیه زمکم یردکه تصور کبل

ه در کم ینک یشان خداحافظیختم جلسه از ام با یح دادیداشت. لذا ترج
به من گفته است در صورت  یت الله استادیآ یشان گفتند: آقاین این حیھم

ه مزبور به یه بر اساس توصکداشته باشند  یداریز دیحضور شما نزد من ن
 م.یدیرس یرازیارم شکت الله میو آ یت الله استادیخدمت آ

ه با کز به عھده داشت یقم را نه یاست حوزه علمی، ریت الله استادیآ
ه ک ینا ھمان مطالبیز عیشان نیساعته ا یکشان و جلسه یحضور در منزل ا

از  یرد. سپس با خدا خافظکرار کگفته بودند را ت ید خراسانیت الله وحیآ
ھردو  با یھر حال در موقع خدا حافظه م. بیشان به تھران مراجعت نمودیا

و تاسف آنان را نسبت  یتیعمق نارضاور احساسات و کمذ یت روحانیشخص
 م.ینمود کامال درک !به گمراه شدن ما

 در مسجد کاشان یسفر به کاشان و سخنران
مت یاشان عزکخودمان به  ین شخصیبا ماش یمحمد یبه اتفاق آقا

رده ک یزیر اشان را قبال در ذھن خود برنامهکم. البته ھدف از مسافرت یردک
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ارتباط با  یاشان و برقرارکم با حضور در یته قرار گذاشک یم به نحویبود
ه را به عھده داشت، برنامه یت حوزه علمیریه مدک »یت الله مدنیآ«فرزند 
اشان کدر  یجه مسافرت و سخنرانیم، گرچه از آثار و نتیداشته باش یسخنران

گاھ خاص،  یانکن میدر چن یم سخنرانیدانست می م ویامل داشتک یآ
 یاجرا یراتیا به تعبیما به ھمراه داشت و  یبرا ینیسنگ یپرداخت بھا

ره خواھد یو غ یبعد یھا یریو درگ یشکامل خودکمصداق  یا ن برنامهیچن
ه کن یم به ایاعتراف دار یا به عبارتیو  ،میرفتیالت را پذکبود، اما تمام مش

سبب شده بود بدون توجه به آثار و عواقب  یو اعتقاد یدرون یھا هزیانگ
ن یا یبیآثار تخر یرده و تمامک کسی، به اصطالح ریا برنامهن یخطر ساز چن

 م.یرفتیسفر را پذ
 »یمدن« یاشان آقاکم. پس از ورود به یرده بودکن اساس عزم سفر یبر ا
 ییم. با توجه به آشنایردکرا در منزلشان مالقات  »یت الله مدنیآ«فرزند 

م. از یدیشان رسانیبه اطالع ا را شیم برنامه سفر خویشان داشتیه با اک یقبل
ه ک یمدن یرا بدھند. آقا یجلسه سخنران یب برگزاریم تا ترتیاو خواست

الت و کا از مشیخبر بود و  یشدن ما) ب ی(سن یاحتماال از تحوالت اعتقاد
رفت و در ینداشت، لذا پذ یجاد شده در دانشگاه اطالعیا یھا یگرفتار
ه کب داد یرا ترت یان برنامه سخنراناشکاز مساجد  یکیخاص و در  یمناسبت

 م.ییرا ارائه نما یداغ یاشان سخنرانکم در مسجد یل توانستکن شیبا ا
به  یمحمد یآقاه ک دانم، می یز ضروریته را نکن نیبه ا هالبته اشار

 را به عھده من ینت زبان، معموال برنامه سخنرانکلحاظ داشتن ل
 یلکا یو  یباف یلکردم ک یسع یبحث و سخنران یگذاشت. لذا در ابتدا می
خود را  یل و نظرات اعتقادیده، تعدیان عقیرا مراعات و در شرح و ب ییگو

ن طور نشد و به یز نباشد، اما ایبرانگ سه احساکمطرح سازم  یطور
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ر سؤال بردم، و به یرا ز یعیش یرکه خط فکش رفتم یپ ییاصطالح تا جا
 ده بودم.یخط قرمز رس

ن خلفاء و صحابه یدر ب »حضرت عمر«گاه یت و جایچون بحث شخص
 یه اسالم آوردن علکردم کته را اضافه کن نین ایو ھمچن صامبر یپ

 یرا علیست زیسند باعث فخر و مباھات نینو می ند ویگو می هکآنچنان 
ار و اخالق کافته و افیپرورش  صش نبوده و در خانه رسول الله یب کیودک

گذار بوده، پس اسالم آوردن حضرت  ریتاثز یدر او ن صده رسول الله یو عق
 »ابولؤلؤ«ل بوده و موضوع یاز بزرگان قبا یکیشان یه اکعمر مھم است 

گاه  چید تا آن زمان ھیه شاکده شد، حضار در جلسه یشکان یز به میملعون ن
ده بودند و به اصطالح ینشن یعیش یچ روحانیو از زبان ھ ین سخنرانیبا چن

 یروحان یکه که چه شده کج و متعجب شده بودند یگنگ و منگ و گ
ن طور و یت ای، و به قول آنھا دشمن اھل ب»حضرت عمر«ت یاز شخص یعیش

 ند.ک می ادیبا احترام 
ح دادم به یه ترجکدم ینامناسب د یت را به حدیبه ھر حال وضع

ه شد از ک یلکبه ھر ش یخاتمه دھم. پس از ختم جلسه سخنران یسخنران
 م.یشده و به تھران برگشتمسجد خارج 

در  یمزبور بازتاب نامناسب یبعد از برگشتنمان به تھران، سخنران یمدت
 یه تعدادکشد  می ن طور مطرحیبا ایدانشگاه به جا گذاشت و تقر یفضا
 ند.ا هردک یاشان سخنرانکدر مسجد  یعیش یبا لباس روحان یوھاب یسن

روز جمعه  یاز سخنزان یزتابد، خبر مزبور بایرس می ه به نظرکالبته آنچه 
در مورد  یاطالعات یرویرد نکه با انتقاد از عملکاشان بود کبعد، امام جمعه 

ه به قول کاشان کدر مسجد  یوھاب یبه دو نفر سن یاجازه دادن سخنران
ر سؤال ید نموده بودند را زیا تمجیف و یتعر یعیشان از دشمنان مذھب شیا

 برد.
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اشان و آرام شدن کدر  یخبر سخنران ش نمودن بازتابکپس از فرو
)، یی(محمد رضا موسا یزندان یه دانشجوکم یدانشگاه، متوجه شد یفضا

و  یو روان یروح یھا نجهکن اطالعات و شیتوسط مامور یریپس از دستگ
شگاه یشده و در آسا یمغز، دچار اختالالت روان یبرق یھا کخصوصا شو

شگاه جھت یبه آسا یمحمد یآقاشود. لذا من و  می یتھران نگھدار یروان
 م.یشان رفتیمالقات با ا

شده بود ما را  یامال دچار اختالالت روانکه ک) یی(محمد رضا موسا یآقا
ممتد به ما  یھا هم ساعت با خندیشناخت و پس از ورود ما تا حدود ن ینم

و اضطراب  ین دانشجو، ناراحتیا یه با مشاھده حالت روانکرد، ک می نگاه
 دانشگاه به شمار یھامغزون یرترکشان از متفیرا ایبه ما دست داد. ز یدیشد
د ین حالت شھیشان به ھمیه اکم یرفتند. به ھر حال بعدا متوجه شد می

ن اتفاق در اواسط ترم دوازدھم دانشگاه یا »ه راجعونيلإنا إنا هللا وإ«ند. ا هشد
 داد. یرو

 اخراج از دانشگاه، شکنجه و زندان
در مورد  یادیعات زیم، پس از شایزدھم قرار داشتیترم س یدر ابتدا

 یسع »ییمحمدرضا موسا«اشان و به دنبال آن شھادت ک یواقعه سخنران
ر ی، خصوصا اعمال غیر معمولیو عمل غ کم تا از انجام ھرگونه تحریردک می

ت یعدم رضا یھا نهیه در دانشگاه زمکنماز جماعت  ییمتعارف و برپا
م، یز نمائیرا به دنبال داشت، پزھ یژه انجمن اسالمیبه و ن دانشگاه،یمسؤل

داشت یباعث شد تا به مناسبت گرام »ییمحمد رضاموسا«اما واقعه شھادت 
 م.ییبرگزار نما ید، مجلس بزرگداشتیشھ ین دانشجویاد ایخاطره و 

ا نود نفر یه حدود ھشتاد کمجلس و اقامه نماز جماعت  یپس از برگزار
، مساله و بحث دو نفر یراد سخنرانیحضور داشتند، ضمن ا یعیش یدانشجو
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ب ین ترتیرده، با اکاشان را مطرح کآنان در مسجد  یو سخنران یوھاب یسن
 م.یا هبود یمحمد یمن و آقا یوھاب یآن دو نفر سن هک افشا نمودم

را احضار  یمحمد یدانشگاه من و آقا یروز بعد دفتر انجمن اسالم
ا یر داده شد و کان آنجا حضور داشت، به ما تذکیاکتر حکد یردند. باز آقاک

ط دانشگاه ینده در محید چنانچه در آیبه قول خودشان اتمام حجت گرد
 دا برخورد خواھد شد.یرد، با ما شدیصورت گ یین جلسه و گردھمایچن

ل شود. کیدر دانشگاه تش یقرار شد اجتماع یبعد به مناسبت خاص یمدت
جلسه را به عھده  یو اجرا یزیر ت برنامهیسئوله مکون یاز روحان یکی

ا یه گوکرا  یتک، پایادیز یدھایف و تمجیو تعر ینیداشت، پس از مقدمه چ
ه یپنجاه ھزار تومان پول بود، به من داد و سپس افزودند در افتتاح یحاو

صدق اهللا « ان تالوتید اما حتما در پاینکم را تالوت یرکاز قرآن  یاتیجلسه، آ

را در نظر دارد،  یشان مورد خاصیه اکردم کد. احساس ییبگو »ميالعظ عيل
ه کرا داشت  ین تلقیم، احتماال اا هشد یه من سنکند ا ها مطلع شدیگو
 راه دارند.کز ایت نءدر قرا یحت »یعل«ھا از تلفظ نام  یسن

دام مسلمان اھل سنت است کبود،  یا ر احمقانه و ابلھانهکعجب طرز تف
ه فقط کراه داشته باشد؟ به ھر حال چون خواستم کا »یعل«ر نام که از ذک

چ وجه یر من به ھیم گفتم خیالفه نماکشان را یا ایشان را در آورم و یلج ا

ن یم و به ایگو می »میصدق الله العظ«م و یگو ینم »ميالعظ صدق اهللا العيل«
گذاشتن ه با کد یرس یبه حد ییرضا ین من و جناب آقایصورت بگو مگو ب

ستم. اما یت نءچ وجه حاضر به قرایبه ھ گفتم پول در دستش، یت محتوکپا
گر حضور نداشت، لذا با ید یو احتماال شخص یکه نزدیچون برنامه افتتاح

به قرائت  »تیھدا«تر کد ید دانشگاه خصوصا آقایاصرار و سماجت اسات

 تالوت را خاتمه دادم. »ميصدق اهللا العظ«قرآن پرداختم و با 
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ه به دفتر دانشگاه کا روز سوم بود یپس از اتفاق مزبور، صبح روز دوم و 
من را پس از ھفت سال  جم اخراکم ساعت، حیاحضار و با فاصله فقط ن

ب عمال از ین ترتیا ه، صادر نمودند. و بید بھشتیل در دانشگاه شھیتحص
 دانشگاه اخراج شدم.

از من ناراحت به  شتریه بکدن ماجرا یبعد از فھم یمحمد یگرچه آقا
م اخراج من را داده بود مشاجره که حک ید، خواست با شخصیرس می نظر
م اخراج را کت ابالغ حیه فقط مسئولکد، اما آن بنده خدا خودش گفت ینما

مات یدر خصوص اخراج از دانشگاه براساس تصم یریگ میو تصم ،دارد و بس
 گرفته است.ره صورت یدانشگاه و غ یئت علمیا ھیون و یسیمک

ه کنیردم اما پدر ضمن اکپدرم را مطلع  یپس از اخراج از دانشگاه، تلفن
؟ برو یشد یت باشد حاال راضکد گفت مباریرس می به نظر یسخت عصبان

وفت کن. به ھر حال ناراحت و مضطرب به خانه آمدم و با سرک یقربان یگاو
ن مواجه شدم. یریسا ھا و ھا و مادر بزرگ ن، پدر بزرگیوالد یھا زدن و مالمت

برگشت مرا به  یھا نهیبه عمل آوردند تا زم یادیالبته پدر و مادر تالش ز
رفتند و مشروط نمودند ین دانشگاه پذیمسئول یدانشگاه فراھم سازند و حت

چ وجه یمن به ھ یه براکبود  یان به نحویط آقاینم. اما شراکه توبه کنیبه ا
 رش نبود.یقابل قبول و پذ

 یکدانشگاه حضور داشت  یه در انجمن اسالمکون یاز روحان یکی یحت
م شما توبه ا هدیه من خواب دکشان به من گفتند: یم ایردکروز با ھم برخورد 

ر است یشان گفتم: خید، من در جواب ایا د و به دانشگاه برگشتهیا هردک
 باشد. می ریرقابل تعبیشان و غیپر یخواب
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 سفری به سوی بلوچستان
ن یوفت خوردن و مالمت شدن توسط والدکخراج از دانشگاه و سرپس از ا

جاد شده بود، به اتفاق یم ایبرا یرقابل تحملیط غیه شراکنیو با توجه به ا
 م.یستان داشته باشچبه بلو یم سفر مجددیم گرفتیتصم یمحمد یآقا

رده و کارتباط برقرار  یروحان یھا تیاز شخص یستان با تعدادچدر بلو
 یعه و حاال سنیم قبال شیم و گفتیح دادیش توضیت خویوضعدر مورد 

ل ی) به تحصینی(مدارس د یعلم یھا هم تا در حوزیم و تقاضا نمودیا هشد
نمودند  می ه عمدتا اعتماد به ما نداشتند و تصورکان یم اما آقایمشغول باش

ه کگونه مطالب  نیم، با عنوان ایا هسب خبر آمدکو جھت  یه اطالعاتک
ند، ینما می لیس و تحصیتدر یمحل یھا و طالب با لھجه نیمدرس

رفتن یره، از پذیندارد و غ یافکانات که دارند، امیو تغذ یانکم یھا تیمحدود
ان اساسا اعتماد و یه آقاکن بود یما ا یل شخصینمودند، اما تحل یما خوددار

مجددا به ب ین ترتیه با اکستند یعه قائل نیش یبه قول و قرارھا یا اعتباری
 م.یتھران باز گشت

 بازگشت به تهران
پس از بازگشت از مسافرت چند روزه بلوچستان، و حضور در خانواده، 

و  یشده بود بدون توجه به عواطف پدر یه سخت ناراحت و عصبکپدرم 
بود، به خشونت  کپزش یکه کخود  یگاه اجتماعیو جا یتیمالحظات شخص

ھرچه  ابل برق، به جان من افتاد وکو و مشت و لگد  یلیمتوسل شده و با س
 یارک کتکرد. به ھنگام اعمال خشونت و ک یارک کتکه توانست مرا کقدر 

دا ناراحت شده بود، به قصد یور شدکدن صحنه مذید از دیه شاکمادرم 
ه مادر را کو خشن شده بود  یعصب یجلو آمد اما پدرم تا حد یگریانجیم
 زد. کتکز ین
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ختن آب یه با رکن بار از ھوش رفتم یروز بعد چند دیا شایدر آن روز و 
 یو زمان یارک کتکن مرحله یسرد به سر و صورتم به ھوش آمدم. در آخر

ه ک یمرا بسته و به نحو یرون برود دست و پایه پدر خواست از منزل بک
ه پس از کزان نمود ینند، مرا آوک می زانیھا الشه گوسفندان را آو قصاب

 یمحمد یبه اطالع آقا یش آمده را تلفنیت پیضعخروج پدر، مادرم و
د یرس یمحمد یه آقاک یرون ببرد. زمانید و از او خواست تا مرا بیرسان
مرا به دوش گرفت و از منزل  یا هھمانند جناز یمحمد ینداشتم و آقا یجان

ه حادثه کنگذشته بود  یه باالخره از آن اتفاق چند روزکرون برد یب
 ش آمد.یپ یمحمد یمن و آقا یریدستگ

 مجدد یدستگیر
ه دختر بچه کادم ھست یم، درست ینشسته بود یمحمد یدر منزل آقا

 یکبا  یدر حال باز انه خود غرق وکودکه در عالم کشان یا ی سالهچھار
ظرف بزرگ و پر از آب بود، ناگھان درب منزل به صدا در آمد پس از باز شدن 

 یمحمد یوارد منزل شدند بالفاصله من و آقا یاطالعات یدرب منزل تعداد
د و با دو یبردند دو می رونیشان به بکشان که ک یرا دستبند زدند در حال

 داد و تالش می پدر را گرفت و آنقدر فشار یخود دستبندھا کوچکدست 
ند، اما موفق نشد. مجددا شلوار پدر کا باز یه دست بندھا را پاره و کرد ک می

 یدن آن لحظات عاطفیه دکد یشکغ و داد یآن چنان ج م گرفت وکرا مح
 آورد. می را به درد یا قلب ھر انسان با عاطفه

دست بند  یمحمد یه دو دست آقاک ینبود، در حال یا هبه ھر حال چار
و  یشانیخود را دور گردن دخترش انداخت و پ یھا زده شده بود، دست

و  کودکدن آن صـحنه و تالش یرد. دک ید و خدا حافظیفرق سر او را بوس
 زد. می را آتش یگر هپدر، دل ھر نظار یخداحافظ
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انتقال  یشورکبه واحد اطالعات  یمـحمد یمن و آقا یریپس از دستگ
ا یجا بود. در اطالعات برخورد نامناسب و کم یدان یم. البته نمیداده شد

المه، کمشتر صرف مصاحبه و یار نبود. اوقات ما بکدر  ینجه و آزار بدنکش
رامون ین نوع بود. البته سؤاالت از ما اساسا پیررات و از اکرار مک، تییبازجو
ست و ید، عامل چیه گمراه شدکه چگونه و چطور شد کن یاز ا یمسائل

ه حدودا کنم ک می ھا بود. تصور نهین زمیست و عمدتا پرسش و پاسخ در اکی
ف یو توق یریل دستگیاواد. البته از ھمان یا دوازده روز به طول انجامیده 

ه در اتاق خود ک یشه جز در مواردیه ھمک یبا وجود یشورکدر اطالعات 
 یه عموک :گفت یمحمد یم. آقایبرد می م، در حالت چشم بسته به سریبود

ه حضور داشته است. کده یاز ما د یین بازجویحدر د) را ی(فرش یعنیمن 
 بوده باشد. یاز عوامل مھم اطالعات یکیم یه عموکن احتمال وجود داشت یا

 گاه مخوف اطالعات انتقال به شکنجه
گاه مخوف  نجهکه شک یگریما را به واحد د ییپس از حدود ده روز بازجو

با  یه چشمان ما را بسته بودند، فردک یبود، انتقال دادند. در حال یمیو عظ
ا را بدرقه و ه مک یمورانأا میمور و ألفت خطاب به آن مکناھنجار و  یصدا

 ھستند. یاران عمر و دشمنان علیھمان ھا  این انتقال داده بودند، گفت:
 یموران، مجددا ھمان مرد با صداأل ما و رفتن میبه ھر حال پس از تحو

جاست؟ سپس افزود: کنجا ید ایدان می ایلفت و ناھنجار خطاب به ما گفت: آک
 نند.ک می آورند و انسان می ه خرھا راکست یینجا جایا

ان کزدند، دل ما را ت می صدا یرا حاج یه وکن شخص ینحوه صحبت ا
قرار دادند. فاصله  ینفر کداد، سپس ما را در دو اتاق جدا از ھم و سلول ت

ت یم. البته وضعیدیشن می گر رایدیک یه به زحمت صداکبود  یما به حد
پس  داد. به ھر حال می تعفن یه بوکنامناسب بود  یبه حد یمحل نگھدار
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تاب به صورت کحساب و  یدانم چقدر گذشت ما را برا یه نمک یاز مدت
ردند اما کار کدانم با او چه  یرا بردند، نم یمحمد یبردند. اول آقا یانفراد

حت و ید و به قول آنان اعتراف ننمودم اول با نصیه نوبت من رسک یزمان
واقعا منظور ردند. البته ک ییرایپذ یو لگد از من حساب یلیس با سپس

م، یا گفته بودیرده و کھرچه  دانستم، چون یگران را از اعتراف نم نجهکش
ا در یم و یگفته بود یشورکقات و در اطالعات یھمه را در ھمان مرحله تحق

ن چه نوع یاطیش یمحمد یم، اما به قول آقایگفتن نداشت یبرا یزیواقع چ
 ما از آن خبر نداشت؟ه روح کنمودند  می مطرح یلیا مسایو  یاعترافات

ز و چگونه یه به چه چکنیدر آمده بود و ا یواقعا اعتراف به صورت راز
 د، اما نشد.ین نمایمأگران را ت نجهکم تا نظر شیداشته باش یاعتراف

ا اخذ اعتراف احضار یتاب و کدو روز بعد دوباره جھت حساب و  یکی
ان که امک یھا تا حدف پاکابل به کم یز با زدن شالق و سین بار نیم. ایشد

 رند.ینجه دادند، اما نتوانستند از ما اعتراف بگکراه رفتن نبود ما را ش
ردم ک می ه احساسک یمرحله سوم و در چند روز بعد به داخل اتاق بزرگ

 ینجه و آزار بدنکشرفته شین است، ما را بردند. ابزار و آالت پییدر طبقه پا
م یدیردند و چه دکه با ما چه کنیشده بود البته ا گذاشته یکبه صورت اتومات
ه شد در ذھنم کر آنچه یم تصویه ترسکبس  نیھم داند و می و چه شد، خدا

 گنجد. یچ صورت نمیبه ھ
ن محل یرا به ا یچ انسانیه ھکم یخواست می فقط از خداوند سبحان

گذشت، سپس مرحله چھارم  یم. چند روزینمود می شاند و استغفارکن
 یعنین نوع خود بود. ید از بدترینجه و آزار شاکتاب شروع شد. شکحساب و 

نجه کن روش شین بار با ایاول یبه مغز برا یبرق یاھاکردن شوکبا وارد 
ھردو  از کردم به محض وارد نمودن شوک می م، احساسیمواجه شده بود

ن روش فقط مدت یلبته در اه اکزند  می رونیبم خون یطرف و داخل گوشھا
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اصال  یھوش افتاده و تا زمانیب کمقاومت و در ھر مرحله شو یوتاھکزمان 
ن بار ین روش چندیه بر سر ما چه آمده است. به ھر حال اکدم یفھم ینم

 رار شد.کت
ه با بستن کار گرفتند. کبود را به  یگریل دکه به شکگر یسپس روش د

ن قرار ییسرا پا یم و پس از مدتیشد می دهیشکباال  یا لهیپا به مھردو  مچ
و بعضا خون از  ،زدیرون ریم و معده بود بکه در شکم تا آنچه یشد می هداد

ا یتاب و که جھت حساب و کن بار یشد. در آخر می یرون و جاریدھانمان ب
ار کچ یدانم با و یرا بردند. نم یمحمد یم. ابتدا آقاینجه برده شدکش
رضا را آن چنان غرق در یگاه علید، جاینوبت به من رسه ک یردند اما زمانک

ا تخت یز و یامال از آن مکند. ا هردکدش ید شھیرس می ه به نظرکدم، یخون د
د پس از بردن من در کیچ می تازه یھا شد خون می ه گفتهکھرچه  ایو 
ات من ین لحظات حیه آخرکردم ک می مه احساسکز محایم یگاه و پایجا

دم یردند نفھمکار که چه شد و چه کنیاست. البته ا یقطعاست و مرگ من 
از تمام  هکن بود یا میخود متوجه شد لا سلویه بعدا و در اتاق و کاما آنچه 

 یا ها جنازیامال دچار ضعف شده بودم، گوکردم و ک می بدن احساس درد
ھا بود، تا  نجهکن مرحله شیه احتماال آخرکنجه کن شیش نبودم. پس از ایب

نمودند. البته به  ینجه خوددارکزمان حدودا سه روز از اعمال شمدت 
د یم شایبا به دادگاه برده شویم چون قرار بود قریه بعدا متوجه شدک یطور

 ن منظور بوده باشد.ینجه به ھمکعلت توقف ش
م، به یستادن داشتیپا ا با توان سریه تقرکا چھار روز یپس از حدود سه 

ه پدر و ک یم. پس از ورود در دادگاه در حالیشد ت بردهیژه روحانیدادگاه و
نند، یشان مرا نبیردم اک یدن پدرم سعیز حضور داشتند به محض دیمادرم ن

د یشدم. اما پدر مرا د یه ما را آورده بود، مخفک یمورألذا خود را پشت سر م
پدر و  یان حتیکان و نزدیاز آشنا یکچ یبا ھ یکل برخورد و سالم علیتما
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ت یه وضعکد اجازه نداشتم یا شایو  ،توانستم یه نمکنیا اینداشتم و مادر را 
م. پس از یار نمودیامل را اختکوت کنم. لذا سکح یآنان تشر یخود را برا

دادگاه بود. چھار مورد اتھام اعالم  یه قاضک یمیسل یحضور در دفتر آقا
 ب:یشد، به ترت

 .مرتدشدن -١
 .با خدا تمحارب -٢
 .رضاأل يمفسد ف -٣
 .لیا و اسرائیکآمر رابطه با -٤

م. یم و چه گفتیردکه چطور و چگونه از خود دفاع کنیبه ھر حال ا
 یقاض یمیسل یخواستم. آقا کمکدانم از خداوند  می دانم اما فقط ینم

ن) را صادر نمود. پس از یم بازداشت موقت و انتقال به زندان (اوکدادگاه ح
مجددا با ھمان م دادگاه صادر شده بود، که حک یم با وجودکصدور ح

گران ھنوز ھم  نجهکان شیا آقایم. گویمنتقل شد یگاه قبل نجهکن به شیمورأم
ر نشده بودند. مرحله ینجه دادن ما سکاز ش یا به قولیمتقاعد نشده و 

 م.یافتیانتقال  »نیاو«انجام و سپس به زندان  یمغز یبرق کاز شو یگرید

 شدن به زندان اوین منتقل
م. یقدم نھاده بود یگرید یایا در دنیگو »نیاو«پس از انتقال به زندان 

ھا و  نجهکم. چون حداقل از آن شیا هه از جھنم به بھشت آمدکن معنا یبه ا
 یتا حد یم. به لحاظ بدنیگر، راحت شد نجهکن شیاطیش یبدن یآزارھا

ھا  یدگیب دیم آسیا ترمیت و یه تقوکم یده بودیب دیآس ف ویف و نحیضع
از ھر قشر و گروه  ین افراد متفاوتیدر زندان او ،دیبه طول انجام یمدت زمان

م. پس از مدت یرا نداشت یسکوجود داشتند، اما حوصله معاشرت و گفتگو با 
به مالقات  یل چندانیپدر و مادرم به مالقاتم آمدند. گرچه تما یزمان
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با یشان تقریا یھا ن در ضمن صحبتینداشتند اما به ھر حال با مالقات والد
گونه اعتنا و  چیرسد، گرچه ھ می متعادل به نظر یه پدر مقدارکمتوجه شدم 

ز ین یمحمد یبعد پدر آقا یپدر نداشتم. چند یھا ا بحثیبه مالقات  یتوجھ
اظھار داشت اگر شما را به دادگاه  ینیبه مالقات من آمد ضمن مقدمه چ

نه آزاد شدن ید تا زمیریز را به عھده بگیاحضار نمودند شخصا ھمه چ
 یه پس از آزادکرضا فراھم شود. البته به قول خودش قول مردانه داد یعل

به قول و  یچه اعتماد ند. گرکز فراھم یمرا ن یآزاد یھا نهی، زمیمحمد
ھرچه  یمحمد یمردانه آن نداشتتم اما قلبا دوست داشتم تا آقا یقرارھا

 یمن و آقا یریخاطره روز دستگه کنیل: اول ایزودتر آزاد شود به دو دل
 یه سعک یمحمد یدختر بچه چھار ساله آقا یو آن حاالت عاطف یمحمد

 احساس :ایشد. ثان یند، در ذھنم مجسم و تداعکداشت پدرش را آزاد 
مند است. لذا به  ھنوز ھم به فرزندش عالقه یمحمد یه پدر آقاکردم ک می

ھا را  تیمسئول یتمام ه وقت حضور در دادگاهکدادم  یقول یپدر محمد
را من  یمحمد یه آقاک ردکو اعالم خواھم  شخصا به عھده خواھم گرفت

من و پدرش  یاز قول و قرارھا یمحمد یه آقاکنیحا ایم (توضا هب دادیفر
 اطالع بود). یامال بک

ا را یقضا یت تمامیبه ھر حال پس از حضور مرحله دوم در دادگاه مسئول
حدودا پس از سه  یمحمد یم دادگاه آقاکس حه بر اساکبه عھده گرفتم 

 قه آزاد شد.ی، با قرار وثیماه زندان
 یبرق یھا کآثار شو »نیاو«در  ین ماه زندانین و ششمیبا در پنجمیتقر

ن بار دچار یه در زندان چندک یرات خود را نشان داد، به نحویتاث یمغز
 یمزبور تا حد یشدم. حاالت روان می ھوش یشده و ب یاختالالت مغز

 یاختالالت موجود و خطرھا »نیاو«ان یه زندانکد یرس می خطرساز به نظر
ه پس از حضور مرحله سوم در دادگاه کاز آن را به دادگاه اطالع دادند  یناش
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ه در جمع آنان ک یان قبلیان دوستان و آشنایاز آقا یه تعدادک یو در حال
ه البته بعدا متوجه شدم ک -ز حضور داشتیملعون ن »انکیاکح«تر کد یآقا
قه یپس از صدور قرار وث -ه من بودهیشھادت عل یه سبب حضور آنان اداک

ون تومان از زندان آزاد شدم. به ھر حال عوارض آن یلیو پنج م یزان سیبه م
و  نندک می تا ھنوز ھم در مغز و اعصابم بروز یھا و اختالالت مغز نجهکش

 ظھور دارند.

 و مادرسفر مشهد همراه پدر 
از زندان و به جھت بروز  یقه و آزادیپس از صدور قرار وث ١٣٧٧سال 

 یمناسب یو جسم یت روحی، وضعیبرق یھا کاز شو یناش یعوارض مغز
م یتر شده بود، تحت نظر درمان مستق متعادل باً یه تقرکز ینداشتم. و پدر ن

مقطع ن ید. در ایحاصل گرد ینسب یه بھبودک یپدر قرار گرفتم به نحو
و دنبال  یریگیب اعزام من را جھت پیم داشت تا ترتیخاص پدر تصم یزمان

ل عمده کشور بدھد، اما مشکبه خارج از  کیپزش کل و اخذ مداریادامه تحص
 یعنیپدر بود ھمان مورد خاص  یریگ میا سد راه تصمیه وجود داشت و ک
بودم، بدون رده که انتخاب کرا  یه راھک یبه نحو ،ده بودیر جھت و عقییتغ

د تنھا یخود شا یعین به حسب معتقدات شیدم به ھرحال والدید می بازگشت
ارت امام یم و به زینکه به مشھد مسافرت کدند ین دیراه حل مسئله را در ا

در من  یدتیو عق یرات روحییم و از حضرت بخواھند تا تغیبرو ÷رضا
خاص و به شرح  یزیر بوجود آورد. البته برنامه مسافرت به مشھد و برنامه

اطالع بمانم. لذا تحت  یت سفر به مشھد بیه من از ماھکبود  یفوق به نحو
ه کنیپس از ا یو روان یروح یھا یعنوان مسافرت به مشھد و رفع خستگ

 م.یردکمت یمقدمات سفر فراھم شد، به مشھد عز
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ارت مرقد امام رضا، در مرقد یبه منظور ز یپس از حضور در مشھد، روز
ه خواست آن را به گردنم کداشت  یریم. مادرم حلقه زنجیفتایحضور 

م مادرم یب از تصمین ترتیه با اکببندد  یندازد و سپس به پنجره فوالدیب
شفاعت  یردن من تقاضاگر دور یخواھند با بستن زنج می هکمتوجه شدم 

 :ثر شدم و گفتمأت متینھا یم مادرم بین صحنه و تصمیدن ایه با دکند ینما
ن یر به دور گردنم مرا به ایه با انداختن زنجکمگر من سگ ھستم  !مادره ک

 د.یبند می پنجره
ده ین عقید، ایر ھستکتر و روشنفکه مادر! شما دکگفتم ھرچه  باالخره

ه بچه جان سگ امام رضابودن افتخار است. کست، اما مادر گفت ین یدرست
 یعواطف مادر ردم اما چون احساسات وکه شد مقاومت ک یبیبه ھر ترت

گفتم  یدم، با ناراحتید می ھودهیبر من غالب شده بود مقاومت را ب یطور
ر تا از شر ین االن نفسم را بگی، پس ھمینک می امام رضا اگر تو معجزه یا

 ر موضع داد.یین صحنه تغیدن ایمادرم راحت شوم. مادر با د
ردند و کار که چکدم یبه ھر حال بعد از آن از مادرم جدا شدم و نفھم

ه از قرآن یقرار گرفتم و با قرائت چند آ یا گوشه ردند. من درکارت یچگونه ز
ارت یب زین ترتیا هند. بکت یردم تا ما را ھداکم از خالق امام رضا تقاضا یرک

 م.یان و به تھران مراجعت نمودیدر مشھد پا
 یتر مناسب یت روحیوضع باً یه تقرکنیپس از مراجعت به تھران و ا

حضور  نمودم. مجدداً  می ینار خانواده احساس آرامش بھترکداشتم و در 
مان  هخانواد یالت در فضاذآن اسطوره خبائث و ر یعنی »انکیاکح« ترکد

جاد ارتباط با یدر قالب جبران اشتباھات گذشته با ا یه انداخته ویسا
 یکدادن  خوش نشان یردن به من و روک خانواده و من، با ابراز محبت

 به دردت یچون دشمن دار :به من داد و گفت یمرکلت کبضه سالح ق
اورد. یم بیلت را براکخورد و قول مردانه داد تا در فرصت مناسب جواز  می
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لت به کوجدان در نظر داشت با دادن  یتر بکن دیا ایاما بعدا متوجه شدم گو
حداقل به ر شدم، یلت دستگکاگر با  اناً یا احیند و کت یب جناکمن، مرا مرت
 اضافه شده باشد. یزیجرم من چ

ه مورد اصابت ک یزمان یرضا محمدید علیزم شھیه برادر عزکنیحا ایتوض
دادم در آن حالت به من  می مارستان انتقالیرا به ب یگلوله قرار گرفت و و

مطلع شده  یتر به من و از منظور وکلت توسط دکه از موضوع دادن کگفت 
ن بوده برداشته و در یه داخل داشبورد ماشک لت راکمناسب  یو در فرصت

بعد  یرده پس از سفر مشھد و مراجعت به تھران و مدتک یمخف یمحل امن
م یرضا تصمیالفه شده بودم به اتفاق علک ینیو خانه نش یاریکبا از بیه تقرک

 م.یداشته باش یردستان مسافرتکم به منطقه یگرفت
 یعیش یمختلف با لباس روحان یردستان در چھار جاکپس از حضور در 

ه اطالعات در تمام موارد ما را کنیم. غافل از ایپرداخت یراد سخنرانیبه ا
شود.  می ما توسط عوامل اطالعات ضبط یھا یداشت و سخنران تحت نظر

ا یه گوکم یردکه احساس کنیمزبور و ا یھا یبرنامه سخنران یپس از اجرا
دانست در چند مورد در  می یسرطان ی هص داده و ما را غدیاطالعات تشخ

م، لذا به یدیامن دب و نات را نامناسیما برآمدند. چون وضع یریصدد دستگ
 م.یردکتھران مراجعت 

 یھا هامل شده و دستگاکاطالعات  یھا یزیر ا برنامهیه گوکز یدر تھران ن
 یریب ما در صدد دستگیدر چند مورد تحت نظر قرار دادن در تعق یاطالعات

و ترور ما  یریه دستگکم یافته بودیز مساله را دریترور ما بودند. ما ن ایو 
ان و یز و بعضا در منازل آشنایشده است. لذا از حضور در منزل پرھ یقطع

 م.ینمود می ان اقامتیاطراف
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 یشهادت علیرضا محمد
ن یه با ماشک یروز بعد از ظھر و در حال یکردستان، کپس از مراجعت از 

 یم، در حوالیرج را داشتکمت به یقصد عز یرضا محمدیبه اتفاق عل یشخص
 بین اطالعات ما را تعقیه ماشکم یعصر تھران احساس نمود یدان ولیم

ق ین شھر تھران، از طریادیردن از مکند. پس از دور زدن و رد گم ک می
 یھا هه دستگاک ییم. از آنجایافتیرج راه کگر به جاده ید یا هیحاش یھا هرا

م یرج متوجه شدکت در جاده کن حریرده بودند، در حکھماھنگ  یاطالعات
ل، جاده مسدود شده است. لذا بالفاصله یدستگاه اتومب یکه با قرار دادن ک

مودن مسافت یم. پس از پیت نمودکحر یادیبه سمت تھران با سرعت ز
 ما یشده بود، به سو یکه به ما نزدکل پاترول یاه اتومبکدست یک یوتاھک
ه پشت و یمورد اصابت گلوله از ناح یرضا محمدیه علکردند ک یراندازیت

دم، یشانکه و بغل جاده ین را به حاشینه قرار گرفت ماشیقفسه س
رده است، با ھمان کھا به ما اصابت  ردند گلولهک می رکه فکھا  یاطالعات

 ت خود ادامه دادند.کسرعت به سمت تھران به حر
د بود. و او را به یشد یزیر دچار خونرضا سخت مجروح شده و یعل

ه که حدودا ساعت سه بعد از ظھر بود کنژاد انتقال دادم،  یمارستان لبافیب
مؤثر واقع نشد و حدود ساعت  کیبه اتاق عمل منتقل شد. اما اقدامات پزش

إنا هللا وإنا إليه « ،ع شھادت نائل آمدیبه درجه رف یرضا محمدیشب عل ١٢

 .»راجعون
ان که داشتم، امک یط خاصیبا توجه به شرا یت برادر محمددپس از شھا

 یع جنازه چندانییافتم (البته تشین نیع جنازه و تدفییحضور در مراسم تش
د یانه به منزل پدر شھیدو روز بعد بطور مخف یکیه کنیصورت نگرفت) تا ا

به  ید محمدیھا، برخوردھا و خاصا اظھارات پدر شھ هرفتم نگا یمحمد
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ده یدانستند، اما شخصا عق می رضایشته شدن علکه مرا عامل کود ب یا گونه
ر یا تقدیو  یت خداوندیه مشکنیه معتقد بودم به اکنیداشتم و ا یگرید

 د شود.یشھ یمحمد یه آقاکن بود یچن
ا ین دنیر در اکا ھمفیا دوست و یبرادر و  یکپس از شھادت او به عنوان 

 نداشتم. یگریار و غمخوار دی

 ارسطو رادمهرشهادت 
 یھا هب دستگایدا تحت تعقیه شدکنیو ا یرضا محمدیپس از شھادت عل

 ان به سریان و آشنایدر منازل اطراف یبودم، معموال به صورت مخف یاطالعات
ن یردم. با توجه به اک می یبردم. و از حضور در منزل و خانواده خوددار می

ھرچه  خواستند تا می دیه شاکو خشن شده بودند  یعصب ین تا حدیه والدک
ه کنیو ا ،از شر من راحت شوند یا به قولیر و یزودتر توسط اطالعات دستگ

ط و ین شرایا ترور من بود. در چنیو  یریدا به دنبال دستگیز شدیالعات نطا
اور من بود، تنھا برادرم یبا تنھا یه تقرک یسکخاص تنھا  یمقطع زمان

با من ھم  یدتیو عق یرکاظ فحان به لشیه اکنی(ارسطو) بود. البته با وجود ا
من  یو برادرانه به قول معروف ھوا یده نبود اما به جھت عواطف فطریعق

 ن اتفاق افتاد:ین چنیروز ا یکه کنیرا داشت، تا ا
ده یرامون عقیپ »نسل سوخته«ه تحت عنوان ک یا جھت گرفتن مجموعه

از آن را در  یمقداره کرده بودم ک یجوانان نسل بعد از انقالب جمح آور
بودن نوشته بودم، به  یز در زمان اختفاء و فراریگر را نید یزندان و بخش

سروش مراجعه نمودم تا چنانچه مجموعه مزبور چاپ و  یموسسه انتشارات
 رم.یآماده شده است، آن را بگ

ھا و  یه تحت نظر اطالعاتکشان (ارسطو رادمھر) متوجه شده بود یا ایگو
ه از حضور من در انتشارات سروش با اطالع بود. کشان یم. اا هادا در دام افتی
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شان یبه ھمراه ا یه البته و احتماال تصادفکت) یتر (ھداکد یبه اتفاق آقا
ھا دنبال تو  یمه گفت: اطالعاتیآمده بود، به مؤسسه آمدند و به طور سراس

ه ما را کھا  یم. اطالعاتیردکت کن شده و حریه بالفاصله سوار ماشکھستند. 
سمت جاده قم در به ه ک یردند و در حالک می بیده بودند، ما را تعقید

ه کن اطالعات یاد باالخره ماشیز یمودن مسافتیم، پس از پیت بودکحر
ما  یشده و به سو یکم دار بود، به ما نزدیس ین و بیابکاحتماال دو 

اصابت گلوله ه سر و گردن مورد ین حادثه برادرم از ناحیرد. در اک یراندازیت
ه کداشت، متوجه شدم  یزیدا خونریه شدکقرار گرفت. با نگاه به برادرم 

 .»ليه راجعونإنا إنا هللا وإ« ندا هد شدیشان پس از اصابت گلوله، در جا شھیا
ن به درب منزل رفتم یب پس از شھادت برادرم، با ھمان ماشین ترتیا هب

شھادت ارسطو قرار دادم و سپس ان حادثه یفون، پدر را در جریق آیو از طر
ان حضور در مراسم کام یه حتک یبه خاطر ترس از پدر، از آنجا رفته به نحو

 ن نشد.کم ممین برایع جنازه و تدفییتش
نفر به عنوان  یک یا حتین دنیه در اکنیپس از شھادت برادرم ارسطو و ا

ق مرز یطر م گرفتم ازیتصم یطین شرایاور در تھران را نداشتم در چنیار و ی
ر یه ناگزکسفر مزبور محقق نشد  یشور بروم. اما به جھاتکه به خارج از کیتر

ر و به یرمانشاه دستگکمجددا در  یرمانشاه بروم. پس از چند ماھکشدم به 
رمانشاه کو زندان در  یریو دستگ یه البته شرح حال آوارگکزندان افتادم. 

ن مجموعه فراتر و یبحث در اه از حوصله و مجال و کدارد  یطوالن یداستان
ه واقعه شھادت کنیحا اینم. توضیب یان آن نمیشرح و ب یبرا ید ضرورتیا شای

چون قرار  ،مراسم عقدش اتفاق افتاد یبرادرم سه روز قبل از زمان برگزار
د یست و ششم شھیست و نھم مراسم عقد باشد، اما برادرم در بیبود روز ب

 شد.
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 در کرمانشاه و زندان مجدد یدستگیر
 پس از واقعه شھادت برادرم ارسطو آن چنان تھران را تنگ و محدود

رمانشاه کبه  ینداشتم، لذا پس از مدت ییز جایدر خانواده ن هکدم ید می
ه در کنیردستان سفر داشته باشم، البته اکبه  قیه از آن طرکردم کمت یعز
ان یاز به بیه نکاست  یا جداگانهردم، بحث کرمانشاه چطور و چگونه و چه ک

ار سخت یت بسیه وضعکنینم به اک می و شرح ندارد. لذا فقط مختصرا اشاره
داند و بس. به ھر حال حدود چند  می ه خداکناگوار بود  یط تا حدیو شرا

ن شوھر و یه از شانس بد من بکبودم  یا هدر منزل خانوادو گذشت  یماھ
ه کھمسر خانواده  یوجود داشت. روز یناسازگارھمسر خانواده اختالف و 

ه کش شده بود به اطالعات زنگ زده و اطالع داده بود یبا شوھرش دعوا
نون کا مزبور ھم یه فرارکپناه داده و گفته بود  ینفر فرار یکشوھرش به 

 هردند. بکر یختند و مرا دستگین اطالعات به منزل ریدر خانه است. مامور
و زندان آغاز  ینجه و آزار بدنکو ش یاز گرفتار یرگیب فصل دین ترتیا

 د.یگرد
شدم سپس با  یرمانشاه نگھدارک »زل آبادید«در اطالعات و زندان  یمدت

اطالعات  یعنیه یگاه اولیردند. در ھمان جاکما به تھران منتقلم یھواپ
گاه  نجهکافتم. پس از انتقال به شیانتقال  یگاه لعنت نجهکو آن ش یشورک
 یجه و آزار بدننکتر و بدتر از دوره قبل تحت ش دتر، خشنیز شدیبار نن یا

 را راست یبدن ھر انسان یدن آن مویا شنید گفتن یه شاکقرار گرفتم 
نجه قرار داشتم. سپس به کد سه ماه تحت شیند. مدت حدودا شاک می

م دادگاه مجددا به که به موجب حکشدم  یت معرفیژه روحانیدادگاه و
اما به علت  ،افتم و سپس به زندان قصر تھرانیانتقال  »نیاو«زندان 
د شدم و در آخر باز مرا به یتبع کارا یزکدر زندان به زندان مر یسخنران
 بردند. »نیاو«زندان 
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ن بار تحت یان، اکیاکح یعنیتر ملعون کگذشت، آن د یه مدتکنیپس از ا
ارتباط با  یربر قرا با سپس ،دار مالقات با من، به زندان آمدیعنوان د

تر ملعون کن بار دیا ،ه انداختیمن و خانواده سا یدر زندگ ییخانواده، فضا
مالقات  دره ک یرده بود، به نحوک یزیر من از ھمسرم را برنامه یینقشه جدا

رده و متقابال کطالق  یه ھمسرت از دادگاه تقاضاکگفت  می دار با منیو د
 و بازگشت ندارم. لذا یبه زندگ یدیگر امیه چون دکگفت  می به ھمسرم

ام و یب و مبادله پین ترتیا هه بکد یطالق نما یتواند از دادگاه تقاضا می
من و ھمسرم را  ییجدا یھا نهیارتباطات متقابل و دو جانبه باالخره زم

 یثان یھا نسخه یا به لحاظ قانونیداشته باشم و  یه اطالعکنیفراھم و بدون ا
در زندان ابالغ شود، دادگاه  یمتعارف و قانون دادخواست طالق به صورت

 م طالق را صادر نموده بود.کح
ھم بند شده  یر زندانکروشن ف یھا تیاز شخص یدر زندان با تعداد

دانم چطور  یل گرفته بودند، البته نمکیمن و یا براین مقطع گویم. در ایبود
ل از من، کیو چگونه و پس از چند مورد احضار به دادگاه و دفاع توسط و

 وم به اعدام شده بودم.کا محیگو
ل به خانواده ابالغ شده بود اما من تا آن زمان از کیم اعدام از جانب وکح

به  یه روزکنیاطالع بودم، تا ا یم اعدام بکا صدور حیو  یدگیجه رسینت
را به م ،انین بدرقه زندانیاز مامور یبه ھمراه تعدادو دادگاه احضار شدم 

 یکو  ینفر روحان یکن یدادگاه ب یه در فضاکبرده بودند  یضداخل دفتر قا
ه با زدن کمن ی  ن بدرقهیمورأم ،صورت گرفت گر مشاجره و منازعهینفر د

ردن دست بند جھت کم، با باز یده بودیدستبند به دست من به ھم چسب
ننده کت ازدحام یا به سمت جمعیا حفظ نظم از من جدا شد و یمداخله و 

ت یدم لذا با استفاده از موقعیب من فرصت را مناسب دین ترتیا هه بکرفت 
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 یت خداوندین خود مشید ایه شاکژه ازدحام مزبور موفق به فرار شدم یو
 بود.

نجه و زندان موفق به کو ش یریب پس از حدود نه ماه دستگین ترتیبا ا
م طالق صادر که حکع شده بودم لبا خانواده مط یشدم. در ارتباط بعد فرار

آرام  یخدا در زندگ یشان گفت: بخاطر رضایشده، نزد ھمسرم رفتم اما ا
ط خاص، صرفا بخاطر ینم لذا با وجود داشتن فرزند و آن شراکدخالت ن یو
 یشه دفتر زندگیھم یداشته باشد، برا یراحت یه ھمسرم بتواند زندگکنیا

 خود و ھمسرم را بستم. کمشتر
به حال زنده ھستم، البته ارتباط با تا  ١٣٧٨پس از فرار از زندان از سال 

نم یبا والد یارتباط تلفن یه در مواردچقطع شده و چنان یلکخانواده به 
ردن با من را ک صحبتبه ل یچ وجه تمایم خصوصا پدرم به ھیبرقرار نما

 م.ا هماند یفان یاین دنیتنھا در ا یب تنھاین ترتیا هه بکندارد 

 و ترور در پاکستان یو دربدر یآوارگ
ن یبه آن اشاره شد و ا یه در بخش قبلک یدر زندان به نحو ییپس از رھا

ن بار یار سخت، ایط بسیو با وجود شرا یانکداشتم و نه م ییگر نه جایه دک
ه کنم. کمت یستان عزکا بلوچستان پایران و یح دادم به بلوچستان ایز ترجین

ه به چه صورت و چگونه به کن یاستان رفتم. کبه پا یسفر یبه ھر حال ط
 .دارد یطوالن یت و بحثیاکدم، خود حیستان رسکپا

 یار سختیط بسیستان شراکدن به پایه تا رسکم یتوانم بگو می ن رایفقط ا
 را پشت سر گذاشتم.
با  ییو عدم آشنا ،طرف یکستان و نداشتن آشنا از کپس از ورود به پا

طالبان و بحث طالبان افغانستان و  یومتکط حین شرایزبان اردو و ھمچن
رده کجاد یستان اکدر پا ینامناسب یه فضاکه القاعده کا و شبیکجنگ آمر
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 هک ینید ی د تا در ھر مدرسهیالتم افزوده شد و باعث گردکبود، بر مش
 یدر موارد یند و حتینما یرش من خوددارینم، از پذکخواستم ثبت نام  می

 و ممانعت یریقصد استراحت داشتم، جلوگه کاز راه دادن من به مساجد 
ط سخت و یشرا یبه زبان اردو و بلوچ ییردند، خصوصا عدم آشناک می

 رده بود.کل یرا بر من تحم یناگوار
 یک یافتاد در طول شبانه روز حت می قاتفا یب و بعضا گاھین ترتیبه ا

و  رانیالبته مرز ا یمرز یھا در طول ترددھا و شب ،خوردم یلقمه نان نم
امثال روباه و  یوانات وحشیھا تنھا و با ح ابانیھا و ب ستان در جنگلکپا

 ن بودم.یقر ن و ھمیرگ، ھمنشکشغال و 
ن احساس یران ایبلوچستان ا یدر مناطق مرز یمرز یبه ھنگام ترددھا

ھا از  ید خطر اطالعاتیو شا ،ه اطالعات ھمچنان دنبال من باشدکرا داشتم 
ب ین ترتیرا به ا یار طوالنیشتر بود، مدت زمان بسیز بیوانات نیگرگھا وح

خود در تھران  یمیاز دوستان قد یکیستان با که از پاکنیردم، تا اک یسپر
امل خود را ک یبازگو و نشان یو یت خود را برایبرقرار و وضع یتماس تلفن

امرزد، یه خدا پدرش را بک یمیشان دادم. آن دوست قدیستان به اکدر پا
 رد.کنه عمل خوب و دوستا

ا از یه تحت فشار اطالعات و کن یبه جھت ا یپس از ارتباط تلفن یا ویگو
قول داده  یاطالعات به و یا به عبارتیو  ،شده بود یکق اطالعات تحریطر

خواھد  یمن صاحب انعام خوب یریا دستگیو  یصورت دادن نشان ه درکبود 
 یپ اطالعاتکیه اکگذارد،  می ار آنانیو آدرس را در اخت یشد، بالفاصله نشان

ز یشوند، غافل از ھمه چ می ستان اعزامکو ترور من به پا یریجھت دستگ
ل یل و شماکه شک یدر مسجد مشغول وضو گرفتن بودم. جوان بش یک
 یرانیمختصر گفت: شما ا یکداشت در مسجد آمد و با سالم عل یافغان
 نمودم. ید؟ گفتم بله؛ و خود را معرفیھست
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ت یاکخود گله و ش یت جسمانیه از وضعکنیو ا یپرس پس از احوال
ان یرده بودم، بحث دارو را به مکز تمام یم را نیه داروھاکنیداشتم، خصوصا ا

ه دارو وجود یان تھکه امکرا سراغ دارم  ییآوردم. شخص مزبور گفت: جا
دستگاه  یکم. یشان از مسجد خارج شدیه دارو با ایدارد. لذا جھت تھ

و دو سه نفر داخل آن نشسته بودند، من به  کمسجد پاردر جلو  یسکتا
را سوار  یسکز ھمان تایص دھم؛ ما نینتوانستم آنھا را تشخ یکیخاطر تار

رد کنفر توجھم را به خود جلت  یک ی، صدایمسافت محدود یم و طیشد
م تا تو را ببرم مثل بچه آدم ھمراه ما ا هرادمھر از تھران آمد یه گفت: آقاک
 ا.یب

من بود،  یعمو یعنی »د رادمھریفرش« یه صداکمزبور  یدن صداینبا ش
ن من و آنھا یب یرین درگیم، لذا در داخل ماشا هه در دام افتادکمتوجه شدم 

گفت: پدرت  می هکد یم فرشیاده شوم، اما عموین پیش آمد تا بتوانم از ماشیپ
زدن به بدن رد به چاقو کد، شروع یاوریش را با هامد جنازیگفته است اگر ن

ه دست و گردن (شاھرگ) و ید بر بدنم، از ناحیدن اسیت پاشیمن و در نھا
گر بدن مجروح شدم. به ھر حال به مقاومت ادامه داده و با یچند نقطه د

منحرف شد و متوقف  یگرین به سمت دیزدن لگد به گردن راننده، ماش
 بودم و مقاومتز یشدم با آنھا گالو می ادهین پیه از ماشک یشد. در حال

 یجاد شد در حالیا کیوچکاز مردم جمع شدند. ازدحام  یردم، تعدادک می
ه من کت حاضر گفتم یتسلط نداشتم خطاب به جمع یستانکه به زبان پاک

ت حاضر با یشند. جمعکخواھند مرا ب می عه ھستند ویشھا  این و یسن
ب موفق به یتن تریه به اکدادند  یان را فراریت از من، آقایدخالت و حما

 ترور و بردن من نشدند.
ه زدن یانتقال و با بخ یز درمانکمرا به مر یان، شخصیپس از فرار آقا

 مرخص شدم. یقرار گرفتم و پس از بھبود کجراحات تحت نظر پزش
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 یشدم به نحو یمغز یھا ار عارضهچد بعد از اتفاق مزبور و ترور نافرجام،
شدم و شدت عوارض  می یھوشیو ب ین اختالالت مغزیرر دچار اکه بطور مک

جھت عالج مراجعه  یز درمانکر ساخت به مرایه مرا ناگزکبود  یبه حد
 معالجه نشدم. یل مالکه البته به جھت مشکم ینما

شات یجه آزماین نتیه آخرکردم کمراجعه  یز درمانکن مورد به مرایچند
است  در من فعال شده »یتومور مغز«ه کن است یبر ا کیقات پزشیو تحق

ان حاالت یم، البته شرح و با هشد یدرمان یمیز شیمورد ن یکدر  یه حتک
ران یستان و اکدر بلوچستان پا یو در به در یو دوران آوارگ ی، روانیروح

از آن و به صورت خالصه  یا ن شمهیه اکاست  یت و داستان بزرگیاکخود ح
 و اشاره بود.

 





 

 
 ف آخرحر

 : یخواننده گرام
ھا،  تینگارنده به شخص یه اشاره شد به لحاظ عدم وابستگک یھمانطور

 یشخص یھا لیدر ارائه اتفاقات، نظرات، تحل یاسیھا و احزاب س هگرو
چ وجه مورد لحاظ قرار نگرفته و یبه ھ یاسیس یھا یریمالحظات و جھت گ

به جھت محدود  یو از طرف ،ستین یاسیمجموعه مزبور س یعبارتا به ی
گاھ  یھا به مؤلفه یا عدم دسترسینگارنده در باب علم فقه  یبودن سطح آ

ه ک یو فقھ یده و نظر علمیشده است از ھر گونه ابراز عق ی، سعیفقھ یعلم
 زیرا به دنبال داشته باشد، پرھ یا سوء تفاھماتیز و یاحتماال سؤال بر انگ

ه در ھمه احوال جانب کز مورد توجه خاص قرار گرفته ین مسئله نیو ا ،شود
ھا  لیان و شرح مطالب و ارائه نظرات و تحلیدر ب یاط و اصل امانت داریاحت

، خالصه اتفاقات و نظرات یر اساسکنش و طرز تفین بیه با اکمراعات گردد 
 د:ینما می یر جمع بندیب زیخود را در سه قسمت به ترت یھا لیو تحل

 یسالگ ١٣ یتولد تا مقطع سن زا )الف
عه یش یا هاشاره شد، بنده از خانواد یقبل یھا ه در بخشک یطور ھمان

ھستند. پدرم جراح و متخصص مغز اعصاب  کپزشھردو  ھستم و پدر و مادر
ز استاد دانشگاه ینھردو  باشند و می و مادرم جراح و متخصص قلب و عروق

 ھستند.
ه به خاطر دارم به لحاظ عدم حضور پدرم در خانواده و رفتن ک ییتا جا

م و یتحت تعل کیودک، از ھمان یشور به مدت زمان طوالنکبه خارج از 
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ه کھستند  یعیمتعصب ش یا هم خانوادیت مادرم بودم. و خانواده مادریترب
 باشند. می نیاصطالحا از سادات حس

 »االسالم جتح«به دن به رتیتا رس یدان علوم حوزویدر عرصه و م
ه قم و به طور ھمزمان تحت یضیه فیشدن و معمم شدن و در حوزه علم

ن اساس یه بر اکم ا ز قرار داشتهین یدتیو عق یتیترب یھا ن بمبارانیدتریشد
گاھ یعیبه مالحظات و معتقدات ش ز ین یو تعھد خاص یبندیو پا یآ

 م.ا داشته
 یریژه در فراگیبه و یو حوزو یالت اعم از دانشگاھیدر مقاطع تحص

از  یکیز اشاره شد، ین یقبل یھا ه در بخشک یبه نحو یعلوم حوزو
ممتاز و  یه قم و دانشجویعلم ی هبرجسته و شاخص در حوز یھا طلبه

، ھمواره یارنامه درخشان حوزوکط دانشگاه بودم. به شھادت یموفق در مح
ه به لحاظ کم ا هز بودیت) نیریز مدکه قم، (مرید در حوزه علمید اساتییمورد تا

اعم از  یط علمین طالب و محیخاص در ب یز و برجستگیداشتن وجه تما
 یدانشجو به عنوانطلبه برجسته و شاخص  یکحوزه و دانشگاه به عنوان 
 ممتاز و موفق مطرح بودم.

در  یخوان و روضه یراد سخنرانیدان مباحثات، مناظرات، ایدر م
 م.ا داشته ز حضور فعالیمختلف ن یھا مناسبت

 ب و عقیدههتغییر مذ )ب
و انتخاب مذھب اھل سنت  یعیر مذھب شییده و تغیانحراف جھت و عق

وستن یو پ یعیردن به مذھب شک ا مشخصا پشتیو  یرد اساسیکدر بخش رو
ه به آن اشاره شد ک یف خاصیف و تعاریبه مذھب اھل سنت با توجه به توص

اما تا  پنداشتم یمچندان مھم ن یقیو تحق یعلم یھا افتهیل یگرچه در اوا
 کمن تنھا در یرد اعتقادیکرو ینم عامل اصلکه اعالم کباشد  می ن حدیھم
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 یزیھا بود نه چ تیق و واقعیدن به حقایو رس یو مذھب ینید یھا تیواقع
 گر.ید

 ییل نهائلتح )ج
اھر و برادر مسلمان، ھموطن، پدر و مادرم خطاب به وخ !زیعز ی هخوانند

 پرسم: می نم و از شماک می ن سؤال را مطرحیشماھا ا یھمگ
نگونه یه توانسته اکبوده  یو چه ھدف یتیا چه شخصیو  یچه عامل

ن یاز بھتر یکی یحجت االسالم بودم، زمان یه زمانکمانند مرا  یشخص
ار موفق و یردن مردم بسکاندن و سرگرم یه در گرکھا بودم  خوان روضه

عه سرسخت بودم، چه یش یکه کمثل من  یشخص نامدار بودم و... و خالصه
ده دھم و یر مذھب و عقییتغ یا درجه ١٨٠ه با چرخش کسبب شد  یزیچ

گاھانه مذھب اھل سنت را برگزیعه، ایردن به مذھب شکبا پشت   نم؟ین بار آ
ر یا غیو  یارشناس مسائل اعتقادکگر و  لیلسوف، مفسر و تحلیدام فک

جوان  یکشود تا  می باعث یا هزیو انگ ه بداند چه عاملکاست  یاعتقاد
شدن قرار گرفته و  کپزش یقدم یکه به فاصله ک یدانشگاھ هردکل یتحص

ه کنداشته، بل یمبودکگونه  چینه تنھا احساس ھ یخانوادگ یلحاظ زندگ از
 یبرده با داشتن پدر و مادر می ز به سریار مرفه و ممتاز نیدر سطح بس

 یکاستاد دانشگاه، خالصه با داشتن  تر وکر، دکرده، روشنفکل یتحص
گاه و  ی هخانواد رده و راه کپشت ھا  این یمرفه، به تمام یزندگ یکآ

 رد؟یش بگیدش پیده جدیرا به خاطر آرمان و عق یستن و آوارگیز هساد
رانه و ساده اما با یحق ین زندگین جوان به ایه اکسبب شده  یزیچ چه

گذشته و رفاه  یزندگ ید و نه تنھا براید، افتخار نماین اعتقاد و باور جدیا
 استغفار یکننگ و تار ی تهه از آن گذشکآورد بل یخم به ابرو نم یظاھر

 ند؟ک می
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فالسفه،  یھا برا ن پرششید پاسخ دادن به ای! شایخوانندگان گرام
ر یا غیو  یگران، صاحب نظران مسائل اعتقاد لیشمندان، تحلیمفسران، اند

و  یق علمیا به طریه منطق و استدالل و یاز زاو خواھند می هک یاعتقاد
اما من طلبه و حجت  ،رسدبل به نظر کد مشیند، شاینما ییپاسخگو یقیتحق

د یسابق دانشگاه شھ یه قم و دانشجویعلم ی هحوز یعیاالسالم سابق ش
ن یساده و راحت به ا یلی، خینام و نشان فعل یآواره و ب یتھران، سن یبھشت

 دھم: می ب پاسخیترت
ن، دوستان و ین نظر والدیه اک !وانه استید ین شخصیه چنکنیاول ا

 ت)یریز مدکه قم (مریحوزه علم ید و علمایژه اساتیبه و یعیان شیاطراف
ان در ارائه یه آقاکنجاست یال اکم، اما اشا وانهیه دکباشد آنھا اعتقاد دارند  می

ا عامل یم و ا هوانه شدیه چرا و چگونه دکنیو ا یوانگیاستدالل بحث د
 ند.ا هجواب ماندنم بالک می ست تصورکیست و یم چا یوانگید

ا یان اتفاق نظر دارم و یشخصا با آقا یوانگیه در بحث و باب دکنیضمن ا
دا مجموعه استدالل و منطق یم، مزینما می یوانگید به ، اعترافیبه عبارت

ن یم اا هشدوانه یست و چگونه دکیست و یچ یوانگیخود را در بخش عامل د
 م.ینما می حیطور مطرح و تصر

ھا، و  ھا، صداقت تیھا و عدم واقع تیه توانست واقعک یرو و قدرتین ،عامل
ھا، ابراز محبت  ردنکھا اما عمل ن ھا، شعار دادن یمنفھا و  ھا، مثبت دروغ

اما درد  ،گرانیاندن دیھا، به ظاھر گر ردنکردن و اقتدا نکل نماما ع ،ردنک
 یھا، باز یو مقطع یاذب مصلحتک یھا ھا، ابراز محبت نداشتن ه در دلیگر

ده با ین و عقیه الزم باشد، معامله دکھرکجا  ده درین و عقیگرفتن د
 یالگوھا یان واقعی، دشمن شمردن محبان و مقتدیویدن یھا مصلحت

ھا،  طیھا، افراط و تفر یھا، جاه طلب یاست طلبیھا، ر بنا به مصلحت ینید
بلند جھالت، پرده برداشتن از  یوارھایختن دیدھا، فرو ریو ترد کیکتش
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ان ساختن یت عیھا، و در نھا ھا و فاصله ار شدن تفاوتکھا، آش یکیتار
ا یو  یوانگید. پس اوست عامل دیھا را در قلب و روح من مشخص نما تیواقع

ه ک یزال خداوندیرد، جز ذات الکم ا وانهیه دک ییرویمشخصا عامل قدرت و ن
نبوده و  یگریز دیت مطلق اوست، چیمکدر قبضه و حا یجھان ھستل ک
دانم و  یوانه نمیه خود را دکاست  یدگاه اعتقادیه و دین زاویست. لذا از این

و  ،ما هردکاو  یاو و معاوضه و معامله با رضا یخود را صرف رضا یتمام ھست
و از  ،دانم می یوانگیآن عامل د یز خود را در گرو رضایھمه چ یا به عبارتی

 یمانیم نه تنھا احساس ندامت و پشا هه به اصطالح از دست دادکآنچه 
ن کقناعت  یشیبه درو«سته و مصداق مقوله معروف یه اگر شاکنم بلک ینم
عامل  یه رضاک یشین درویبوده باشم، به چن »خطر دارد یه سلطانک
ه کد ر خواھم بوکار شایرا به دنبال داشته باشد، مفتخر و بس یوانگید

 رد.ک متصل یشین درویا به رامن خداوند سبحان 
 شگاه خداوند سبحان، دو تقاضا را دارم:یاز پ

د یدم: شھیه روح سه برادر شھکخواھم  می از خداوند سبحان الف)
ن ید ارسطو رادمھر را قری، و شھیرضا محمد ید علی، شھییمحمد رضا موسا

 ش گرداند.یرحمت خو
موھومات،  ،جھالت، خرافات یکیتار یایه ھنوز در دنکرا  یسانک ب)

نم را به شاھراه یژه والدیور ھستند به و د غوطهیو ترد کیکط، تشیافراط، تفر
 د.یت فرمایھدا یدتیو عق ینید یھا تیواقع

ماند، نه تنھا صبر و ثبات و  یعمر باق یگریچنانچه چند صباح د
خواھد  یار ابدید وانه را مسافرین دیه اک یه زمانکد، بلیاستقامت عطا فرما

 .ن شاء اللهإش را بدرقه راھش گرداند. یساخت، غفران و رحمت خو
 م.یر نماکغ ابوعبدالله تشیدر یه از زحمات بکنجا جا دارد یدر ا
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 رادمھر یمرتض
 ه قمیحجت االسالم سابق حوزه علم

 تھران ید بھشتیسابق دانشگاه شھ یدانشجو
 آواره و گمنام امروز

 ھـ . ش ١٤٢٣ع االول یرب ٢٧ - ١٩/٣/١٣٨٠

 



 

 
 مرتضی رادمهرحجت االسالم د ید؛ شهیشه جاویاد همیبه 

 که بـا عـزت ز گیتـیـا آنانــوشـخ
 

 دند و رفتنـدـــبساط خویش برچی 
 

 دانـوشا آنانکـه در میـزان وجــخ
 

 ندـحساب خویش سنجیدند و رفتـ 
 

 لـرد باطـــز گـــردیدند ھرگــــــنگ
 

 ندــــندیدند و رفتـحقیقت را پسـ 
 

ـــخوش ـــ ـــا آن  تـانکه در راه عدال
 

 ندـیدند و رفتــبخون خویش غلتـ 
 

 که بــذر آدمیــتـا آنانـــــــــوشـخ
 

 ندـیدند و رفتــــدر این ویرانه پاش 
 

 ل بـارور بـر تنگدسـتانـــو نخـچ
 

 ندـیدند و رفتــــثمر دادند و بخش 
 

 رداب ھایـلـمـد ایـن گـ ذر وـز ج
 

 ندــد و رفتـیدنـــسبکباران نترس 
 

 ا آنانکـه پـا در وادی حـقــــخوش
 

 دـغزیدند و رفتنـــــــادند و نلــــنھ 
 

 ی خـاک خوشا آنانکه بر این عرصه
 

 چو خورشیدی درخشیدند و رفتند 
 

**** 

ھمینکه از دانشگاه برگشتم پسرم به من اطالع داد که عمو مصطفی دو 
بار از صبح تا حاال زنگ زده است. فورا گوشی تلفن را برداشتم و به سه 

مصطفی که در جنوب کراچی سکونت داشت تلفن کردم. از شنیدن صدایم 
بسیار خوشحال شد. با ذوق و شوق خاصی به من گفت: آقای دکتر، دوست 

خواھم اگر اجازه بدھید ایشان را به شما  بسیار عزیزی مھمان من است، می
 دانید. ی کنم. چه وقتی را مناسب میمعرف

مصطفی از جمله علمای اھل سنت ایران است که سالھای مدیدی را 
بجرم فعالیت دینی و کوشش برای بیداری جوانان اھل سنت ایران در 
زندانھای آن کشور گذرانده و در اثر شکنجه یکی از چشمانش را از دست 
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ال با وجود اینکه استخوانش بھم اند که تا حا داده، و ساق پایش را ھم شکسته
 تواند درست راه برود. جوش خورده باز ھم نمی

گذرد. مردی است بسیار صمیمی  سالھاست که از آشنائیم با مصطفی می
ھای زندان و شکنجه با وجود تار  ای نورانی دارد که سال و با صفا. چھره

بشوخی به کردن یکی از چشمانش ھیچ نتوانسته از زیبائیش بکاھد. ھمیشه 
گویم: خوشا بحالت، پارتیت کلفت است، یک چشمت پیش از تو به  او می

بھشت رفته، خودت ھم به بھانه ھمین یک چشم ھر طوری شده خودت را 
 کنی. دعایی بحال ما بیچارگان کن! داخل بھشت می

گوید: شما برایم دعای استقامت کن.  زند وبشوخی می او ھم لبخندی می
 از من اظھار بیزاری کند و پشت در بھشت بمانم!این نشود که چشمم 

جوانی است بسیار شوخ طبع و با حال. روزھای سخت ھجرت و زندگی 
گوید: در سخترین روزھای  در پاکستان ھرگز نتوانسته کمر او را خم کند. می

گذارد. با خود  کند. و خدا را شکر می ھجرت بسیار احساس خوشبختی می
سف برایش بھتر از زندگی درچاه سیاه و تاریک گوید: بردگی حضرت یو می
 بود!

ی من با مصطفی خیلی صمیمانه بود و ھیچ تعارفی با ھم  رابطه
پرسید؛ چه وقت  نداشتیم. از اینکه در پشت تلفن خیلی محترمانه از من می

مناسب است برای دیدارتان تشریف بیاوریم. فھمیدم مھمانش برایش خیلی 
 محترم و عزیز است.

 یشان گفتم: بعد از نماز عصر تشریف بیاورید مناسب است.به ا
وقتی از نماز عصر بخانه برگشتم دیدم که مصطفی با جوانی که حیا در 

اند. آنھا را به اتاق پذیرائی   زند جلوی در خانه ایستاده سیمایش موج می
 راھنمایی کردم.

 



 ١١٣   به یاد همیشه جاوید؛ شهید حجت اإلسالم مرتضی رادمهر

مصطفی دوستش را چنین معرفی کرد: برادر دکتر مرتضی رادمھر 
ی علمیه قم بودند که چندی پیش پس از  تند. ایشان از علمای حوزهھس

مطالعات و مناظراتی که با موالنا محمد عمر سربازی داشتند به مذھب اھل 
سنت و جماعت گرویدند. و بقول خودشان از شرک نجات یافته اسالم 

 اند! آورده
 گفت. من بطرف ایشان نگاھی مرتضی سرش را پایین انداخته ھیچ نمی

انداخته گفتم: از آشنائیتان خیلی خوشبختم. سپس ادامه داده گفتم: برادر، 
ام؟ و چرا اصرار داری خودت را مشرکی که   گویی سنی شده چرا نمی

 مسلمان شده بدانی؟
ایشان آھی کشیده گفت: آقای دکتر، شاید شما با مذھب شیعه آشنائی 

به آنچه از خود و مذھب کافی ندارید. من طلبه حوزه علمیه بودم و با توجه 
 ام. دانم چنین استنتاج کرده خود می

کردم که جوانی است مخلص  داند که در درون خود احساس می خدا می
نشست. در سیمایش جز صداقت و راستی ھیچ  و راستگو. حرفش بدل می

دیدی. ولی من با توجه به تجربات سابق مار گزیده شده بودم. جوانان  نمی
 »تقیه«زدند و با ترفند  را دیده بودم که خود را سنی جا میبسیاری از شیعه 
ھای اسالمی رخنه کرده برای حکومت ایران جاسوسی  در بین جماعت

 کردند.  می
ھای این جوان اھمیت ندادم و با لحنی بسیار خشک و با بی  زیاد به حرف

غ ھای دیگر درو گویم شما مثل خیلی مھری به او گفتم: ببین برادر، من نمی
ھایتان را ھم باور  خواھم حرف گویید. و به من اجازه بدھید بگویم: نمی می

کنم. چون ھمین برادر مصطفای عزیز با قلب پاکش چند وقت پیش پزشکی 
گفت: پسر آیت الله  کرد، و می را به من معرفی کرد که مثل شما ادعاھا می

ماند، سپس  فالن است و سنی شده، و ما به او کمک کردیم. مدتی در اینجا
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از ما خواست او را پیش یکی از رھبران اھل سنت ایران که در قندھار بود 
بفرستیم تا با ھمکاری ایشان بتواند بیمارستانی صحرائی برای مداوای 
زخمیھای طالبان افتتاح کند. از اینجا به قندھار رفت و مدتی ھم در بین 

مدتی بعد متوجه شدیم؛ طالبان بود، و بعدھا شنیدیم از آنجا غیبش زده. و 
 اطالعاتی بوده و به ایران بازگشته.

ای دیگر از او باشید. برای من ھم ھیچ مھم  حاال شاید شما ھم نسخه
نیست. برادر عزیز، اگر اطالعاتی ھستی باش. و اگر ھم مخلص و راستگو و 
با ایمان ھستی باش. این دنیا ارزش اینرا ندارد که انسان با خیانت و مکر و 

رنگ دو روز زندگیش را فدا کند. فردای قیامت ھر آنچه بودیم بر مال نی
 شود. می

کنم. اگر  ولی اگر اجازه بدھید من به شما دوستانه یک نصیحت می
ھا کم نیستیم تا شما  ای، بدان که ما سنی گویی و سنی شده راست می

کمی بخواھید یک عدد به ما اضافه کنید. و از نظر عالم و دانشمند ھم ھیچ 
 نداریم که روی شما حساب کنیم.

دینند پس آنھا به شما  گویی و قوم و خویشت مشرک و بی اگر راست می
نیاز مبرم دارند. برگرد به ایران و قومت را از شرک نجات بده. این وظیفه 

 اصلی توست!
جوان صورتش را باال گرفت، و برای یک لحظه درست چشمانش در 

مرا اسیر خود کرد، و صدق و صفای آنھا چشمانم افتاد. برق چشمھایش 
ھایم به او  باعث شد عرق سردی جسمم را بلرزاند، احساس کردم با حرف

 ام.  ظلم کرده
 آرام گفت: بله برادر، دقیقا حق با شماست.

مصطفی که ھرگز چنین برخورد سردی را از من توقع نداشت، خواست 
با لبخندی ساختگی کمی مجلس را صمیمی کند. به جوان نگاھی انداخته 
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گفت: برادر مرتضی، از آقای دکتر ھیچ بدل نگیر. دکتر دلش از من پر است 
که آن جوان اطالعاتی را قبال پیش او آورده بودم. البته حق ھم دارد. من 

خواھد   دانستم. او گفت و من ھم باور کردم. حاال می ساده که غیب نمی
ف است مثل دریا. روزی دیگر تالفیش را از شما بگیرد. دکتر دلش صاف صا

آئیم، و  وقتی یک کم ابرھای آسمانش اینطرف و آنطرف بروند دوباره می
 خار.. خواھی دید که گلی است خوشبو و بی

با صدای اذان مغرب از من اجازه خواستند رفع زحمت کنند. ھنگام 
ی عزیز است را  رفتن جوان ھمین کتابی که اآلن در دست شما خواننده

ه داد (کتاب چرا سنی شدم؟) و گفت: برادر، این خاطرات زندگی بمن ھدی
کنم اینرا بخوان و برایم دعای استقامت و پایداری  من است. خواھش می

خواھم که ھمه ما  خواھم. و از خداوند می  کن. من از شما جز دعا ھیچ نمی
 را در بھشت برین در کنار پیامبرانش دور ھم جمع کند.

ھایش جاری شـد.  گرفتیم. اشکھای مرتضی بر گونه ھمدیگر را در آغوش
 صورتش را بوسیدم و به او گفتم: به امید دیدار...

مصطفی را ھم در بغل گرفتم. آرام در گوشم گفت: از شما انتظار 
 نداشتم. کجا رفت نرمی با تازه مسلمان!

بعد صدایش را بلند کرد و گفت: آقای دکتر، گمان نکن این حرفھایت را 
گرفتیم. شامی ھم که تعارف نکردی بخیل، ولی مطمئن باش تا یک  ما بدل

گذارم برادر مرتضی از  وعده غذا از جیب شما بزور ھم بیرون نکشم نمی
 کراچی برود.

اینجا بود که تازه یادم آمد آنھا را به شام ھم تعارف نکرده بودم. با معذرت 
خواھم. بسیار  میخواھی گفتم: ببخشید، اصال حواسم نبود. خیلی معذرت 

 مایه سعادتم خواھد شد اگر شام را در این کلبه درویشی با من باشید.
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ای سرداد و گفت: حاال    مصطفی که از خانه بیرون شده بود خنده
ای ندارد. یک وقت دیگه باید در رستوران جبران کنی. البته  پشیمانی فایده

یری، و ما ھم دو روز دھیم تا خوب آمادگی بگ دو روز پیش به شما اطالع می
 داریم تا از خجالت زحمتھایت بدرآئیم. خودمان را گشنه نگه می

مرتضی لبخندی مؤدبانه زد و گفت: جالدان امام زمان مرا نکشتند اما 
 خواھید مرا بکشید.. شما مثل اینکه از گرسنگی می

 دو دوست دست در دست ھم گذاشته از من دور شدند...
مرتضی خیلی مرا بخود مشغول کرد. از  ھای ی جدایی و اشک لحظه

 کردم. برخورد سردم با او احساس گناه می
بعد از مغرب به خانمم گفتم: من میلی به شام ندارم. لطفا مزاحم نشوید. 
داخل اتاق مطالعه رفتم و در را بروی خودم قفل کردم. کتابچه (چرا سنی 

بوی راستی و  ی آن شدم) را گرفته و شروع بخواندن کردم. از ھر کلمه
 کردم. صداقت را احساس می

کردم. تصویر  آن شب را تا صبح نتوانستم بخوابم. خیلی احساس گناه می
ی  ی آن جوان مخلص و با ایمان را بین ھر سطر و در پشت ھر کلمه زنده

 دیدم. کتاب می
صبح روز بعد به دوستم مصطفی تلفن کردم تا ایشان را ھمراه مھمانشان 

داد. بعد از ظھر موفق شدم  نم. متأسفانه تلفنش جواب نمیبه شام دعوت ک
مصطفی را روی تلفن بیابم که به من اطالع داد مھمانشان به کویته تشریف 

 اند. برده
آمد و از مصطفی در مورد دوستشان  گه گاھی فرصتی پیش می

پرسیدم. شنیدم که در کویته ازدواج کردند. بعدھا شنیدم که خداوند  می
به ایشان داده.. از آن ماجرا مدت درازی گذشت و کم کم  ای ھم بچه

 اش در ذھنم کم رنگ و کم رنگتر شد... خاطره
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چند سال بعد از آن ماجرا سفری به زاھدان داشتم. زاھدان برای من 
ام. ھر چند  ھاست. مدت زمان درازی را در این شھر سپری کرده شھر خاطره

تازه کردن خاطراتم و برای  کنم برای کند سعی می وقت فرصت یاری می
 دیدار با دوستان و برخی از خویشان سری به این شھر بزنم.

روزی نماز عصر را در یکی از مساجد خواندم. پس از نماز مشغول ذکر و 
دعا و نیایش بودم که متوجه شدم جوانی الغر اندام و بیمار حال به من زل 

توجھی به او نکردم. زده است. کمی جلوتر آمد و در کنارم نشست. ھیچ 
لبخندی شیرین بر صورت رنگ پریده و زردش نشست. آرام گفت: نمی 

 شناسی دکتر؟
 ام؟ سالم کردم و گفتم: ببخشید برادر، قبال شرف دیدار شما را داشته

ام که دیگر کسی  دانستم اینقدر خوشگل شده لبخندی زد و گفت: نمی
 شناسد! مرا نمی

کمی کنترل کند. ولی ال ارادی بود. ھایش را  کرد لرزش دست سعی می
ھایش نشوم، آنھا را  خواست حداقل من متوجه لرزش دست با خجالت می

 پشت کمرش گره کرد.
کمی مکث کرد، سپس سرش را باال گرفت و گفت: کوچک شما مرتضی 

 ات آمدیم... رادمھر ھستم! یادت نیست در کراچی با برادر مصطفی به خانه
جلوی چشمانم تار شد. ھمه آن خاطرات تلخ، دانم چی شد، دنیا  نمی

ھمه آن احساس گناه، ھمه آن آرزوھای دیدار این جوان مؤمن در یک لحظه 
کالبدم را بھم لرزاند... ھیچ نفھمیدم که چطور او را به آغوش گرفتم، چگونه 
 سر و صورتش را بوسیدم. تنھا وقتی متوجه شدم که او در بغلم بود و ما

 گریستیم. زار زار میھردو 
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ھایی که ظاھرا در مسجد و  نمازگزاران رفته بودند. تنھا برخی از پسر بچه
یا اطراف آن مشغول به تحصیل بودند از دور با تعجب و حیرت به ما زل زده 

 بودند...
اشک از چشمانم سرازیر شده بود. گفتم: مرتضی، مرد خدا چه بالیی سر 

شود. این  نه.. نه بخدا باورم نمیتو آمده، تو را خدا تو مرتضی ھستی؟ نه.. 
ای؟  ی مرتضی رادمھر نیست. چرا اینقدر الغر و ضعیف شده شکل و قیافه

چرا رنگت زرد شده، خدای ناکرده مریض که نیستی؟ پسر چه بالیی بسر 
 ای، تو کجا و اینجا کجا ؟!... خودت آورده

چی دانم، در کرا  خودش را کنترل کرد و جلوی حرفم پرید و گفت: می
بینی ھیچ شکی در جاسوسیم  فکر کردی جاسوسم. حاال که اینجا مرا می

 دھم دکتر... نخواھی داشت. به شما حق می
اش سادگی و اخالص   البته از حرفھایش ھیچ قصد خاصی نداشت. ھمه

 بود. گفتم: لطفا از این حرفھا دیگر نزن. بگو چه بالیی بسرت آمده..
سید و متوجه شد که آثار غم و اندوه دوستی که مھمان ایشان بودم سر ر

اش که در نزدیکی مسجد بود  ام نشسته است. ما را به خانه  عمیقی بر چھره
 راھنمایی کرد..

گفت: در سرزمین ھجرت خواب و آرام  زد. می مرتضی یکریز حرف می
نداشته، ھمیشه در فکر این بوده که چطور خانواده و دوستان و عزیزان و 

ا به  توحید بازگرداند و از شرک و قبرپرستی و بدعتھا رھایی ھمه ملت ایران ر
گیرد دست بیک ریسک خطرناک بزند و برای  دھد. تا باألخره تصمیم می

شود. او را به زندان کرمان  دعوت به ایران برگردد. پس از مدتی دستگیر می
گفت  ھای داخل زندان می ھا و تعذیب کنند. وقتی که از شکنجه منتقل می

 شد. بر بدنم راست میمو 
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کردم انسان، این موجود دوپا روزی به این درجه از پستی  ھرگز تصور نمی
دیدم و  داند اگر مرتضی را نمی و وحشیگری و ددمنشی برسد. خدا می

شد در زندانھا با این  شنیدم ھرگز و ھرگز باورم نمی حرفھایش را نمی
ت و پستی با انسانھا حیوانیت و گرگ منشی و درندگی و بی حیایی و رذال

 شود. برخورد می
ھا خود دلیلی بر لذت و طراوت و  صبر و استقامت رادمھر زیر شکنجه

ای از بندگان صالح و نیکوکارش را  عشق ایمان است. خداوند وقتی بنده
دھد صبری به بزرگی سختیھایش به او ھدیه  مورد آزمایش و ابتالء قرار می

 کند. می
ھای برق و حرارت  ھای شکنجه و شوکه یر دستگاهدر زندان کرمان و در ز

انسان کش اتوھا و درندگی جالدان شھوت پرست، ایمان بود که استقامت 
تواند کمر فوالدین ایمان را درھم  کرد. و آھن پاره و حیوانیت ھرگز نمی می

 ی معرکه ایمان است.. شکند. در جنگ ایمان و کفر تنھا برنده
ھای  دم برخی از علمای اھل سنت و یا طلبهمن بارھا و بارھا دیده بو

برند، و به آنھا زھری  ھای علمیه و یا روشنفکرانشان را مدتی بزندان می حوزه
کنند که پس از آزادی عوارضش با زرد شدن رنگ سر و  دراز مدت تزریق می

صورت و جسم و لرزش دستھا و کم کم ضعیف شدن تمام بدن و از پا در 
 شود. آمدن ظاھر می

ی علیرضا سیل آسا  ھای زرد و صورت پریشان و آشفته شک بر گونها
خواند.  جاری بود و او شعرھای سوزناکی که در زندان سروده بود را می

ھا و آشنایان صاحب خانه در اتاق گرد آمده بودند و اشک از چشمان  ھمسایه
 ھمه جاری بود.

ه تو تزریق حرفش را قطع کرده گفتم: برادر رادمھر، در زندان چیزی ب
 اند؟ نکرده

 



 تولدی دوباره و انتخابی نو -چگونه هدایت یافتم؟    ١٢٠

گفت: خداوند به من رحم و شفقت خاصی داشت. با شروع شکنجه من 
داد. لذت  ھایشان لذت خاصی بمن دست می شدم. و از شکنجه حال می بی

فھمیدم،  شدم و ھیچ نمی چشیدم. و از خود بی خود می ایمان را بخوبی می
 دیدم.. ر خون میکردم خودم را در سلولی تاریک غرق د وقتی چشم باز می

شد. و چون جواب ھر حرفم چند  روزانه چند واکسن بمن تزریق می
 پرسیدم که واکسنھا برای چیست. مشت و لگد بود نمی

کردم این آخرین روز  کردم. ھر روز فکر می بوی بھشت را احساس می
 زندگیم است و شھادت را در آغوش خواھم گرفت. 

م. بر عکس خیلی ھم لذت ای نداشت از شکنجه ھیچ ترس و واھمه
ی دژخیمان و جالدان خدایم را بھتر  ھای بیرحمانه بردم. در زیر شکنجه می
ام بیشتر عشق  بردم. و به عقیده شناختم و از ایمانم بیشتر لذت می می
کردم من  داد این بود که احساس می ورزیدم. تنھا چیزی که مرا آزار می می

خواستم  شرک و گمراھی است. می شوم و ملتم غرق بزودی وارد بھشت می
 دست مردم و ملتم را بگیرم و از منجالب شرک و بدعت بیرون کشم...

اش را بوسیدم. و به  مرتضی را در بغل گرفتم و سر و صورت زرد و آشفته
او گفتم: برادر، ھیچ ناراحت نباش، شما به آرزوی شھادتت خواھید رسید. و 

و خرافات خواھد رسید. و ھدایت  دعوتت به ھمه شیعیان گمراه در بدعت
ھم دست خداست. ھر آنکه درپی ھدایت و رستگاری باشد بدون شک به آن 

 دست خواھد یافت.
سپس از او خواھش کردم برایم بسیار دعا کند. چون احساس عمیقی به 

برد. و  گفت که او از این دنیا کامال بریده و در فضائی ملکوتی بسر می من می
گفت؛ مرتضی شھیدی است که بزودی بسوی  ل به من میدلم با یقین کام

 خدایش پر خواھد کشید.
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پس از اینکه او را بدرقه کردیم. به دوستان گفتم: برای برادرتان؛ شھید 
 مرتضی رادمھر دعا کنید. خداوند رحمتش کند...

 ھمه با تعجب گفتند: منظورتان چیست آقای دکتر؟
ھایم سرازیر شد.  روی گونه ھایم جمع شده بود ھایی که در چشم اشک

بغض گلویم را بشدت فشرد. آرام گفتم: برادران، مرتضی را بشھادت 
اند. او بیشتر از چند روز  اند. به او زھری بسیار خطرناک تزریق کرده رسانده

 مھمان این دنیا نیست!
زھر  ی کشنده یبازگشت. دردھا تهیاش به کو خانواده شیپ یمرتض

از روشن  یکرد. چند روز یکراچ یراھ یعالج فتنای یاو را برا منیاھر
مھاجر نگذشته بود که ھمسر  یپرستو نیو عشق ا مانیا ی شدن کلبه

حرکت  چیھ یتر شده، ول روشن شهیاز ھم اریمتوجه شد صورت  شانیپر
معشوق پر  داریبر لبانش نقش بسته، و او به د اکتس ی. لبخندکند ینم

 حرکت... یجامد و ب یشده فروزان ول یگشوده.. شمع
آسمان  ی بر آمد پرده یکه از اعماق عشق و محبت ھمسر یا هیگر با

پرواز کرده  شیخو یابد گاهیبه جا دیروح شھ دندیو ھمه فھم دیدرھم در
 است...

 یشھادت نیریبا او جام ش دارمید نیرادمھر چند روز پس از آخر یمرتض
 شیخدا ی. و بسودیکشکه در زندان کرمان بدست او داده بودند را سر 

باشد بر  یشھوت پرست، و گواھ مانیباشد بر ظلم دژخ یشتافت تا شاھد
که سد راه دعوت خدا شده و در تالش است نور خدا را با باد  یحکومت

 کند.. اموشدھانش خ
 او رفت ... ولی دعوت او باقی است.

 زند.. مرتضی رفت.. ولی روح او در جوانان بیدار ایران موج می
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نھال بیداری و ھدایت و رستگاری را کاشت. و بانگ توحید بالل را در او 
 فضای شرک آلود میھن بصدا درآورد..

یابی که با شھید مرتضی  امروز در ھر کوچه و شھر ایران جوانانی را می
 اند.. رادمھر میثاق استقامت و پایداری در راه رستگاری بسته

ید برخواھد آورد و روح ی ایران زمین یکصدا بانگ توح و فردا ھمه
 مرتضی رادمھر شاد خواھد شد..

  داریم. و پیامت را جاوید.. یادت را گرامی می
  ای شھید راه توحید و رستگاری...

         ای رادمھر ھمیشه زنده...
 .س . ع دکتر

 



 

 
 تذکر

 شما: یمگ، خواھر و برادر مسلمان خطاب به ھزیخواننده عز
به نسل  ،ھموطنانم یاست از طرف مولف برا یا تاب مزبور درد نامهک

 یب و خرافاتھایگردند و از فر می قتیه دنبال حقکامروز و فردا 
و ھرگز خود را گمنام  ،ما هردکم یند تقدا هاد خسته شدیبن یتراشان ب مذھب

ت لزوم رانجام ھر نوع مصاحبه و مناظره در صو یرد و بنده براکنخواھم 
 .شاء اللهإن  .حاضرم

 :نه ھمچونین زمیدر ا یتب و وسائل متعددک
 .عیآن در جھان تش یامدھایغه) و پیازدواج موقت (ص

 .عیتش یایف قرآن در دنیتحر
 برابراند؟ھم برادر و  با یعه و سنیا شیآ

 .مان نسل جوان پس از انقالب)یده و ایرامون عقینسل سوخته (پ
ه به دنبال ک یانیجو قتیشاء الله به دست حقإن ه کت آماده چاپ اس

 الله. شاء نإ .دیقت ھستند خواھد رسیحق





 

 
 ییادآور

مرتضی حجت اإلسالم ز ما یه برادر عزکر است کالزم به ذ
از ، دیشھادت رسستان به کدر پاھـ.ش  ١٣٨٤در سال  .سرادمھر

از  یند و قبر او را بوستانکرحمت را م او یینما میمسئلت خداوند 
 نیآم. بھشت قرار دھد یھا بوستان





 

 
  /مرتضی رادمهر های عکس

         
 حجت اإلسالم مرتضی رادمھر در لباس حوزوی
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 در لباس حوزوی /حجت اإلسالم مرتضی رادمھر

 



 ١٢٩   /های مرتضی رادمهر عکس

 
 

 

 

 در لباس حوزوی /حجت اإلسالم مرتضی رادمھر

 در لباس حوزوی /حجت اإلسالم مرتضی رادمھر
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 دیگر ییک حجت اإلسالم مرتضی رادمھر در لباس حوزوی ھمراه با 

 ه با پدرزن و مادر زنشھمرا /حجت اإلسالم مرتضی رادمھر

 



 ١٣١   /های مرتضی رادمهر عکس

 

 پس از ھدایت به توحید و سنت /مرتضی رادمھر
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 با لباس بلوچی /مرتضی رادمھر

 



 ١٣٣   /های مرتضی رادمهر عکس

 
 

 با لباس بلوچی /مرتضی رادمھر
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 ھایش در حال ویرایش یکی از کتاب /مرتضی رادمھر 

 



 ١٣٥   /های مرتضی رادمهر عکس

 
 

 
 ھنگام شدت بیماریاخیر  یھا در سال /مرتضی رادمھر 
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 رحمة الله علیه وجعل الجنة مثواهتکفین مرتضی رادمھر 

 



 

 
  /مرتضی راد مهر از های قالبی و ساختگی عکس

باشگاه جوانان «به نام  یرافض یھا تیاز سا یکقابل ذکر است که ی
 یسع نترنتانتشار آنھا در ا باتا  اند نموده را جعل و تزویر یھای عکس ،»یرانیا

جلوه دھند و  یساختگ تیشخص کیرا  /مرتضی رادمھر تیشخص تا کنند
رادمھر داشته باشند و  دیشھ تیشخص نکارا یبرا یبه گمان خود مستمسک

مورد استناد قرار  تیوال ی شبکه توسط آیت الله قزوینی در ریتصاو نیھم
 نیو ا را جعل ریتصاو نیا گویا را به دروغ متھم کردند که گرفت و اھل سنت

وجود  ی در میان شیعیانتیشخص چنیناند و  را خلق نموده یالیخ تیشخص
 وابسته به یھا تیسا عکسھا توسط نیکه ا ی. در صورتنداشته است یخارج
 است.جعل و نشر شده  آنان خود

ھا جھت شناخت حقیقت  این ھم چند نمونه از آن عکس
کردن  طر پنھانخاه ھای رافضی ب سایتی  شده ساخته شخصیت

اإلسالم والمسلمین دکتر مرتضی  حقیقت و واقعیت حجت
 :/رادمھر
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 /قالبی و ساختگی از مرتضی راد مھر  عکس

 



 ١٣٩   /های قالبی و ساختگی از مرتضی رادمهر عکس

 
 

 /قالبی و ساختگی از مرتضی راد مھر  عکس
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