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 شا هعقيد خاطرفقط به 

ـ ر عشـق  كه به خـاط  ييطاقت فرسا يها همه درد و رنجآن  پس از شـيده بـودم،   چ ه او،ب
فـراق و   مظلوميـت و  يهـا  هرو در تپـه و د  يردانگداشتم آرام آرام در بيابان حيرت و سر

كـرد،   مـي  لبجبه خود  هم راجتو از دور ،افتاد ييزچاهم به گاه نگزدم نا مي امگران، جه
 يبه سـو  فتم، دستانش رارلو جيشتر بتنم را لرزاند،  ه و ناله و فغانشآ يجلو رفتم، صدا

 تم؟دانست من كه هس مي انگار ،كرد ن درازم
 يا هاين نيـز آوار به من دست داد، شايد  ييبجع رايريستم، احساس بسگن را چشمانش

رفتـه  گ يخواندم، از صدا مي چشمانش داستان ظلم و ستم رادر  هد، از اشك حلقه زدشبا
 .زدم مي قرا ورمان جباران ز يتذا ه وجصة شكنق، شدناكرو د

 يدهـ اجدلسـوخته، م  ي، عاشـق هديجنر يا هآوار ،ون منچبود هم يا يبهنيز غر او !يرآ
يش، نـام و  زيبـا شـمان  چ ريسـتن در گن ياندك زپس ا ،بال شكسته و رپ يا هنستوه و پرند

 ،ديگـران در فـردا   يبـرا  يپارسال، مصعب امسال و راهنمـائ  يمرتضا ؛را پرسيدم شانشن
 .شنيدمان جوش و گ با را اش يگزند هصق تم وسنش شكنار

 ار او رايـ ع تمـام  ييوجـ  حقيقـت  به تمام معنا و يفعال، عاشق يپزشك ،زممتا يروحان
 .يافتم

زندگي مرفهي داشته بود، پدر و مادرش نيز پزشـك بودنـد، ماشـين، موبايـل و ويـال نيـز       
 ش همه را رها كرده بود.ا هفقط به خاطر عقيدش ا هعقيدداشت، اما به خاطر 

ن، آوارگي و در به دري، محروم شدن از همه چيز را تنها به خاطر انتخـاب  شكنجه و زندا
 ي سالم و صحيح، قبول كرده بود.ا هعقيد

وقتي صداقت و پاكي را از او درك كردم، وقتي ايـن خلـوص    ،ورزيدم مي به او عشق
 .در اعماق قلبم جاي گرفت ،نيتش را حس كردم

 .ته بودندو فرزندش را از او گرف به خاطر عقيده، زن
 .را غصب كرده بودند شا ييش پول و ثروت و داراا هبه خاطر عقيد
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 ش از دانشگاه، حوزه و هر پست و مقامي اخراجش كرده بودند.ا هبه خاطر عقيد
وقتي مرتضي را ديدم، وقتي دست كشيدن از زن جوان و فرزنـدش را متوجـه شـدم،    

س نمـودم، فهميـدم وقتـي كـه     وقتي رها كردن درس و دانشگاه و شغل و مقـام را احسـا  
جو به حقيقت دست يابد، دست كشيدن و فدا كردن  حقيقت خود را نمايان كند و حقيقت

 هر چيزي در راه حقيقت برايش چقدر آسان و شيرين است.
 را به خود جـذب  يصادق و حقيقي بود، هركس كه واقعاً شا به خاطر آن عشق دروني

كشـيد، و   مـي  اختيار اطرافيان را به سمت خود ينشست، ب مي كرد، و در هر مجلسي كه مي
بخشيد. خود بنـده از او درس اسـتقامت،    مي به ديگران گرما و نورش ا درونياز آن آتش 

اخالص و ايثار را آموختم، استقامت در راه دين، استقامت بر عقيده و آرمـان خـويش، و   
ش آمـده،  پـي كـه   يكالتشـ دليل م هب ي، وقتيرمان حقيقدر يك كالم بها دادن به هدف و آ

م و اندوه غاز  ييدنيا با نامعلوم سفر نمايد، مرا يديار يبور شد مرا ترك كند و به سوجم
 .ذاشتگ يبه جا
بوسـيد،   ياو را مـ  كـرد و  مـي  نگـاه ند كوچـك مـرا   زفر يوقت ،آخرين لحظات بود در

مانش حلقـه  شـ چخودش افتاده اسـت، اشـك در    كوچك »نويد« به يادكردم  ياحساس م
زد  مي به خندهرا  شت، خودشكه دا يعزت نفس اما به خاطر ،رفتگ يم يشزد و صدا يم

 .نكنندس ران احسايگتا د
حزن ز پر ا يصدا كنم كه با ينم شاموردارمان را فيلحظات د ينخرر آوقت اشعاچ هي

 خواند: مي از درد و فراق و هجران بودند، يكه حاك يتم، كلماغ و اندوه و
 همه شب سخنم ستامن اين  روزها فكر

 

 افل از احوال دل خويشتنمغرا چكه 
 

﴿ يبـاي ز هبا جمل گفت او را مي يوقتي از درد و ناراحت         ﴾N 

 ﴿شـعار   دادم و با يم يسكينت ).173(آل عمـران:         ﴾N   :او را ).40(التوبـه 
 .بدرقه نمودم
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ر گـ كدامين سرنوشت؟ راستي ا يكدامين ديار و سرزمين، و به سو يا رفت، به سواما به كج
 يگاز زنـد  مـا بـود، چگونـه    يكار نمـ  در ير نوشتنگر كلمات وجود نداشتند، و اگبود، ا يقلم نم

 .فهميديم مي آنان را يگنه جريان زندگوشديم، چ مي باخبر يان الهگدلسوخت
وسيم و در مقابل عظمت و جالل خالقـت سـر   ب يم نازنينت را يها قلم! دست يپس ا

 .آوريم مي فرود گيتعظيم و بند
ين خـاطرات و  چنـ هم ن وگاذشـت گان و گبزر يگور و تفكر در روش زندشمطالعه و 
 كنند. مي كه مطالعه يآنان يبرا ستا سرجال، سراسر تجربه و در يگحوادث زند

درد و  پر يگزند ا وقايعت دخواسته بودنيب گمشده از اين غر يبه همين جهت دوستان
 را تآن حقيقـ  هبر اثر مطالع يجويان ينده حقيقتآ يد درازد، شيكاغذ بر بر رنج خويش را

 باالخره توانست او را افتاد و شا هآوار ركوچك به ياد پد "نويد" يشايد روز افتند، و ياي
آمد و  ششان به جو فهميدند و عاطفه پدر و مادرش حقيقت را يو يا شايد روز ،بشناسد

 .رفتندگوش آغدر  فرزند دلبندشان را
كرده اسـت، االن   دير اقدام يگوارآت حبس، شكنجه و الاما متاسفانه او به علت مشك

 هـا قـدرت تفكـر را از او    درد و رنـج آن شـكنجه   ،ش بنويسـد ا يگخواهـد از زنـد   مي كه
نديشـيدن  ا ن وقدرت بيا كند مي تصور را يبه در در و ياين همه آوارگ يوقت يرد، وگ مي

هم كه توانسته  ركه همين قدآن شديم  اين اوصاف باز بر يتمام دهد. اما با مي ستد را از
بـه   زگـدا پر سوز و  هدردنام يك ان به عنوانگمنتشر نماييم تا خوانند را آن بنويسد، ستا

 .نكند يگندزشك و ترديد  يدنيا در وان امروزجنسل  و .رندگبن آن
 .زور آنبه اميد 

 هجري شمسي25/5/1381
 



 
 
 

 

 مقدمه

سيدنا  الم عىلسيامن واإلحسان والصالة والاإلهدانا طريق اإلسالم و ملني، الذياالعرب  احلمد هللا

 .يوم الدين ه أمجعني إىلعه وأصحابه وأتباآل وموالنا حممد وعىل
ذات  .فريـد آ هـدايت و نـور را   ،انديشه، عقل و خرد كه فكر ورا  يسپاس خالق هست

تعظيم  سر ،وستامطلق  ي احاطه و هدر قبض يكنيم كه كل جهان هست مي شا ستاير يپاك
خـرد و  ، علـم و معرفـت   كه به مـا  آوريم يفرود م يه خداوندگابه پيش يگو تكريم و بند

 .فرموده است ين را ارزاندانديشي
 .يتاباندنيز  در قلب من را يتويم كه نور هداگ يسپاس م را تو !خدايا

 .يبه من داد ستايم كه نعمت انديشيدن را يرا م ! توياله
ـ با ت يبه من بخشيد رامت ارا! تو را شاكرم كه شهاگپرورد شـهادت قـدم    هراوانم در ت

 .بردارم
هـي و  امرگاسـت از دوران   يا مهانگاست، سـو  يرامگ ي هشما خوانند يپيش رو آنچه

سـت از  ا يا نامـه  د، دريآزاددر مقابلـه بـا    ،است از ظلم ظالمان دوران يزارشگضاللت، 
است در مـورد   يو باالخره كلمات يوصل شدن به محبوب و معبود حقيق و يتن هداادور

صحيح و درست كه همانـا   يپيمودن راه در »نو يا با انديشه نو زيستني دوباره و يولدت«
 .است يحبوب و معبود اصلمراه رسيدن به 

ـ  نقصـهاي ن مطالب اشكاالت و تچه در نوشنپس چنا ، اميـدوارم  دشـو  مـي  ديـده  يادب
ـ زمينـة اد در  كه بنده تا به حال راچرا مورد عفو قرار دهند،  اين حقير يزن عزگاخوانند  يب
ود جم نيز ادبيات نبوده است، پس پيشاپيش به خاطر عدم وا يهشگادان هرشت م وا هقلم نزد

 طلبم. مي زشم پوا استاندارد در نوشته خوب و بياتياد
از  يدم مختصـر شـ زير گردم، نـا كـ  مـي  كه در خود احسـاس  يسالتراما بنا به تعهد و 
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در مـن  نـد سـاله   چمطالعـات و تحقيقـات    حاصلكه  يتو لحظا ايعخويش و وق يگدزن
ز ا تـر  و مهـم  يآوارگحبس،  ،هجان زندان، شكنرارب دوج، تيو حوزو ياهگمحيط دانش

 يا هسـال ررديد، به صـورت  گمن  رد يو عقيدت يفكر يونگرگسبب تحول و د آنچههمه 
نديشـند و بـه   آزادانـه بي  خواهند مي كه يآنان كه ر نمايم، به اين اميدين تدوين و تحرمدو
درسـت و صـحيح را    ييـين و مـذهب  آ تحقيق و تفحـص ي از رو و ونه تقليدگاز هر ر دو

 .دنشباداشته  يا ربهجت ،ن راهيپيمودن و انتخاب ا انتخاب نمايند در
بـر مـن    آنچه قعيات وز واا يروشن الكام رتصو خواستم مي هچ رگا !يرامگ ي هخوانند

 در را يو عقيـدت  يحول فكـر ت يها مينهز اًساو اس دودم نفوذ كرده بوجو در وگذشته بود 
نـين  چو هم به آن مبتال شـدم كه  يديشد يماربيعلت  بهسيم نمايم اما تر ،من ايحاد كرد

 را كه بايد آنچه انستم تمامزمينه نتو ينار  م دز ال يگمادآ ي وتن تخصص كافشبه دليل ندا
هت بـه خـاطر تشـويق    جاما به هر  ،قرار دهم زانيعز اخيتار شما نوشتم، بنويسم و در مي

 آن زاانـدك   نـد مختصـر و  چهـر   يه صفحاتكآن شدم  از اطرافيان و دوستان بر يتعداد
 ره طـو انم بونده بيشتر بتآي در داد تا يارم عمر و توفيقگدركشم شايد پروبذ غدوران بر كا
 م.بكش مبه ترسي فراز و نشيب خويش را پر گيمفصل زند

ـ  فاقـات در تا ور باشد حـوادث  وكه برايم مقد ينمودم تا حد يسع مجموعـه بـر   ن اي
السيك، بلكـه بـه زبـان    كشواهد باشند، البته نه به سبك رمان با اساس واقعيات و همراه 

 .ورمآبه رشته تحرير در  ويا آن راگساده و 
ايـن   منـدرج در  يم به عقيده خود، از مطالـب و حـوادث  گوتر ب ود، واضحاه خگاز ديد

 وهومـات و فـرو  ماسـارت از دام خرافـات،    ياهـ سستن زنحيرگمجموعه به عنوان عامل 
ريـز از  گو  يونه مذهبگ تفكرات محض جاهالنه و تعصب ،بلند جهالت يارهايوريختن د

لـم و  عقلـه بلنـد    بر مصعود انهايتشكيك، ترديد و ت ،تاريك ابهامات افراط، تفريط يدنيا
 نمايم. يم تعبير ايت،حقيقت و هد فقت و رسيدن به افمعر
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 يمذهب يها طط و تفريرااف تاريك ابهامات و تعصبات جاهالنه و يالبته خروج از دنيا
كشـور مـا    در كه »ذهبم«به نام  يا هپديد ،يتربيت اتي وباران شديد تبليغ زيركه  يبه نحو

 .ستا يبس دشوار ، كاربه خداوند نتبا توجه واستعا ه، جزتشصرف عامه دام
 چند مختصـر  تحقيق هر يق عنايت فرمود با مطالعه وفذارم كه توگساحان را سپسبخداوند 

ـ گ و تجـدد مرفه و اشـرافي   بسيار يو با اطمينان خاطر به زندگآگاهانه د وو محد پـدر و   هرايان
ابهام و  و يتاريك يها هدريدن پرد اعتنا، و با يب ،مادر يمتعصبانه و صرف مذهب يانين دنيچهم

 يرگـ اسـالم دي  ي، دنيايخرافات و موهومات و نپذيرفتن اين واقعيت كه جز عالم شيع اًبعض
خـرت  آنيـا و  دبياورم كه باعث نجـات و سـربلنديم در    يبه حقيقت رو م وهنيز هست، پايان د

 ردد.گ يم
اهـل  مـذهب  دن و پيوسـتن بـه   يروگ، يشيع يپشت كردن به مذهب و خطوط فكر با

 .ما هكرد پيدااتصال  يدينمستحكم بسيار  يبه واقعيت ماعتجسنت و 
و  ياعتقـاد  اعمـدت  موعـه جج در اين مرمند ثباحممطالب و  !سلمانم رخواهر و براد

مذهب اهل سنت و  ييعن يزمتفاوت و متما يمتقابل دو انديشه و خط فكر دبرخور رمحو
از احـزاب   يدارم كه با هـيچ يكـ   يلذا به صراحت اعالم م .است هيعش جماعت و مذهب

 يسياسـ  يهـا  اهگت، مناسبات، مالحظات و ديدراض تعامالغا نداشته و يگوابست يسياس
 مـا ي  هامعجوانان ج هبه هما از خداوند سبحان خواستارم ت .رفته استگر نراق ظد لحارمو

ـ را عنا هميدن و درست انديشيدن و درست انتخاب كردنفتوفيق درست  إن  .ت فرمايـد ي
 .شاء اهللا

 رادمهر يمرتض
 .شـه 1/1/1381

 .قـه1423 محرم الحرام 6شنبه  جپن



 
 
 

 يخانوادگ وضعيتنسبت و 

 يها محله ازكي ي درهـ،ش 1351د رادمهر، در سال افرز ررادمهر، فرزند دكتو يمن مرتض
فكر و ذهـنم   بر اساس روايات و خاطرات والدين كه در .نشين تهران متولد شدم ياشراف

در  .رسد ييان و اشراف سلسلة قاجار مرنقش بسته و به ثبت رسيده، نسب پدريم به قاجا
ي  هباشـد. خـانواد   يمـ  )ناصر الدين شاه قاجار واهرخ( فخر الملوكي  هپدرم، نو واقع جد

ريـان  اقاج يهـا  به فرهنگ و منشهنوز هم  دانند، تا يم پدريم كه خود را از اشراف قاجار
 .دارند ياعتقاد و توجه خاصگرايي اروپايي تجددبه سبك 

بـا   ،تاس يسوب به سادات حسيننسب منكه به لحاظ  يحسينليه اعدكتر سيده مادرم 
ك و البـه مـ  امـا   ،روشنفكر اسـت  و اصطالحاً يتحصيالت عال يدارا كه دكتر و يوجود

 .شديد دارد يبند يونه پاگ مذهب يعيارهام
ت و ومتفـا  اهگدو ديـد  يارم، دارپـدر و مـاد  ي  و شخصيت، خـانواده  يفكر تهجبه 

ران ود واليان ايـت والـدين ازدواج آنـان معطـوف بـه سـ      وبه ر ،ر هستندگيكدي ايز باممت
 .است كه حديث خاص و منحصر به فرد خود را دارد ييدانشجو
غول شـ م هگايـك دانشـ  ر بطـور همزمـان د  كه  ييجوشزمان دان رپدر و ماد تيب:رت نبه اي

د و در وخـ ر زمـان  د از دانشـجويان برجسـته و ممتـاز    ند، هـر دو ا هبود يزشكتحصيل علوم پ
آنـان   فكري و تقريبا معاشرتباال بودن ضريب  و گيبرجست .باشند مي يعلوم پزشك ييرگفرا

نمايـد كـه    مـي  فراهمكديگر ه يبسبت را ن بين آنان يمند قهالارتباط و ع يها ه زمينهگانشادر د
 .يرندگ يم جوازدانهايتا تصميم به 

خانواده  دوبين  رحاكم د اتيطبق يها و تفاوت يضاد فكرتاظ حدواج به لز ازبل اقاما 
، باشخصـيت  گ، با فرهنيا از طبقه صاحب نام اشرافرپدر خود  ةكه خانواد بود يحوبه ن

 مخالفـت  و مادرم رپد دواج اين دوزبا ا هت شديداًجدانستند، به همين  مي االب طحو در س
ود جـ امـا بـا و   ،سـيد ربـه اوج خـود    بين آنانادالت جالفتها و مخكه م يدح كردند تا مي

و  ينامناسب فكـر  يها اما زمينه ،گرفتشكل  يندواج والدزنهايت ا رشديد د يالفتهاخم
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فضاي خانواده سايه  رو د ياجبر  ينان پاچوده همب فردبه  نوع خود منحصر ركه د يانور
 ذاشته شده بود.گ ه و تاثيرتانداخ
خانواده به مسير  يگدنرفت و زگصورت  يندواج والدزنكه به هر حال ايا زنظر ا عقط
با حادثه ه جموا اًصخمشآثار آن خانواده  يطبيع يگدزنتن فرگت اما شكل فادامه يا يطبيع

 !افتادين ترتيب اتفاق ه اب يواراگالب نج
ه و ردو ان هـم حكاكي رر منصوتدكآقاي  به نام يفردبا  ييوجشدر مقطع دان رپدر و ماد

ت، شدا يربا خانوده مادوابستگي بسيار نزديك  يلحاظ نسب ايشان بهكه  دودنبهمكالس 
 .ديواج نمازدا مادرم ابود تا بتمايل نموده گويا ايشان نيز ابراز 

از اين جهت  يو رفتگپدرم شكل  باازدواج  رتوسط مادر د يونكه پيشنهاد يا زپس ا
جـويي و ايجـاد    انتقـام  دهمواره در صـد و عناد با والدين  و با داشتن كينهاحت رنا اًشديد
 د.بوپدر با ه شكل خاص ب ييررگدهاي  زمينه
 ييدگشـا عقـده   اهگدانش يظن محيط و فضا و سوء عامجم در يت پدرشخصريب ختبا 

خت زير سـا گرا نا رپد سيد كهبه جايي ر ا پدربحكاكيان كتر كه عناد و عداوت د يحد تا
ه علـوم  گادانشـ در خـاص، پـدر    يانمبا توجه به اينكه در اين مقطع زتا ترك وطن نمايد 

بـه   ونيـز اهتمـام داشـت     شپـژوه  اه در بخش مطالعه وگضمن تدريس در دانش يپزشك
نيـز اتفـاق    يبسيار جالب هحادث -اه نيز بودندگدانش يحكاكيان عضو هيئت علم آقاي قاتفا
 يف فرمـول دارو شـ وفق به كم شژوهكه پدر در جريان تحقيقات و پ تيبد به اين تراافت

ه شـده  گاآمزبور  يدارو شفك يدكتر حكاكيان از ماجرا آقايچون  .سرطان ريه شده بود
به نام خود بود اما موفق نشده بود نظر  ثبت آناحتماال  مول وربه ف يبود و درصدد دستياب

قـدام بـه   ا، داشـت  عدم توفيق ازدواج بـا مـادر   كه ريشه در يقبل يبه حسادت و عداوتها
دنبـال   ياهگدانش يامع علمجبه ويژه در م ها، افترا و تخريب شخصيت پدر را ت زدنمته

 زير شـد در سـال  گنـا  كه پـدر  دنموده بو گپدر تن يچنان برا كه عرصه را يحد نمود تا
اخـذ تخصـص در مغـز و    د (امـه و تكميـل تحصـيالت خـو    دعنوان اتحت ظاهرا  1357

 .ت نمايدمعزي )فرانسه(كشور به خارج از )اعصاب
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بـه نـام    يمسـيح  يك دختر كه با تسه سال اقامت داشا پدرم در كشور فرانسه حدود
ه مشـغول  گاال در يـك دانشـ  يبه اين ترتيب ازدواج كـرد پـدر و مـار   » ماريال« خانم دكتر

از  يروز نايشـا  .بود ))Frishter تحصيل بودند، ماريال دختر استاد پدرم بنام دكتر فريشتر
ايـران.   :ويـد گ مي ن هستيد؟ پدرم در جوابشيكند كه شما اهل كدام سرزم مي پدرم سوال

 فهمد مـاريال از  يم ؟ پدريشما مسلمان هستيد يا محمد ياآ كند؟ مي سپس از پدرم سوال
هسـتم و او هـم    يويد: من محمدگ مي جوابش يد درآ مي ها بيشتر خوشش ييين محمدآ

 يمحمـد  شـود كـه پـدرم    مي تحقيق متوجهپس از اما  كند مي قبول صادقانه حرف پدر را
يال جـواب  راسـت، مـا   ييـه كنـد كـه او محمـد    جتو خواهـد او را  مي هچهر  پدر .ستين

پرستند و يا اينكـه   مي نكه محمد راينه ا يد: محمديوگ مي دهد او مي به پدرم يشكن دندان
 رداكـر ر مـل د ع ييعنـ  يمحمد ،ندا هداد رخود قرا يگزند يو معن يگمالك زند محمد را

ـ ايشـما   ،محمد كه همان اهـل سـنت اسـت     يان معنـ رازخـود هـ  ي گزنـد  يهـا بـرا   يران
 .يدا هاختياركرد

ـ  يد، منتهـ باشـ داشـته   بـر  ردرا  يمولـود  آنكـه دون بدواج محدود زاما مدت ا  يياه جـد ب
ز ج ارخـا  سـال در  12دود حـ  كند و مي متيكانادا عز فرانسه به كشورز ا رسپس پد ،شود مي

 .است تاقامت داش روشك
ـ اقامت داشت رج از كشوركه پدر در خا يمدت لدر طو ا خـانواده ادامـه   ، ارتباط وي ب

 يفنـ و اكثرا ارتباط تلت پدر رفت قاكشور به مال زج ارار به خاوبد ركه ماد يوحت بنشدا
 يرسـت پسرو در خـانواده كفالـت    يبت و عـدم حضـور پـدر   غدر طول  .تسبرقرار بوده ا

 رسـانيد  يحـد  هب رذالت را ت وثر حكاكيان خباكتد . آقايدبو يپدر گزرباده با پدروخان
 يهـا  اد عرصـه و زمينـه  جـ اي ولـف  تمخ يهـا  ترصـو  بـه ورد چندين مبت پدر غي در كه

وفـا   ،بجاما ح ،ازدواج نمايد يو با رفته وگطالق  رپدز نهاد داد تا اشمادر پي بهنامناسب 
 .ق بماندفيشه ناموهم يارب )ر حكاكيانكتد( يو رديد تاگب جمو رماد يو حيا

ه و شـگا دانر ان دشـ دد ايجـ م رو حضـو  1370سال  رج درر از خابازگشت پد زپس ا
 ه تهرانب رمطلقه پد يفرانسو يزن مسيح يالرامكتر خانم د ،يشگاهس دانيبه تدرشتغال ا
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رمانـه و دوسـتانه، ضـمن    حتم رمناسبات بسيا دد كرده بود اماجازدواج م يبا اينكه و آمد
 شده بود تا بايشان نسبت به پدر موج ياردوفا و شايد داشت ربا پد يقحفظ شئون اخال

شـده و در البـه    شسرطان ريه را كه فرامو يمول كشف دارورو فول تهران محل در سفر
زمايش كامـل و  آمريكا برده و پس از آ به يرد وگپدر ب ذر زمان مدفون شده بود، ازگ يال

كه يك  .بدو انتشار يا آمدهدر  يابته و كف شده به صورت مجموعشك لفرمو ييتست نها
 ايـن توفيـق و   فرستاه شد كه پدر رپد ييال برارتوسط خانم دكتر ما كتاب مزبور سخه ازن

 يچـه دارو  رگـ  .دانـد  مـي  خود يفرانسو ين مسيحز يهون وفاداررشمند را مزافتخار ار
اين  در و پدرشد  كشف هسرطان ري ويريه به اسم پدر ثبت نشد اما همين كه دار نسرطا

با اين ترتيب عدم حضور پدر در خانواده  ،ارزش بود ي باامر خير شريك بود اين خود كل
خـانواده   يدر تحليل مناسبات و فضا .را به دنبال داشت يفراوان ياه، فراز و نشيبرو كشو

قبـل از ازدواج   يونتهاشو اينكه اساسا عدم حضور پدر در خانواده كه ريشه در عناد و خ
رده كـ خـانواده را فـراهم    ياضطراب و پريشان يها هنو زمي بوده ذارگيرثه تاواره و همداشت

 .دو پسر و يك دختر بود بدواج والدين سه فرزند به ترتيزا ةصل و ثمراح ود،ب
 يا لهسـأ برسـانم، م  يرامـ گان گدانم به اطالع خوانند مي اين جا الزم در آنچه مشخصا

بـه   ار و يـ گيكـدي  اه متفاوت و متضاد بـا گاز دو ديد يركيب و تلفيقا تم ةاست كه خانواد
ـ د بـو فـر بينش متفاوت منحصر بـه   دو و يا گواده كانون دو فرهننخا يفضا يعبارت ه د. ب
رايانـه و خـانواده مـادر نيـز     گ تجـدد  يهـا  و منش گفرهن يدارا يه خانواده پدرك ينحو
 .داشتند يصرف مذهب يها رشگمحض كه ن يمذهب

خـانواده   در يو صـميم  يعـاطف  يار خوب و فضـا يسبدر حد  خانواده يوضيعت مال
 .سالم و موفق داشـته باشـند   داننند فرزررزو داآ يو مادر رهر پد افطرت .برقرار بود كامال

كر خاص خود بـه  تف زا طربم ننبودند، لذا والدي ثنيمست يكل ي هاين قاعد زم نيز اا هخانواد
تمايـل   يري مـاد  هپزشك شوم و خـانواد  ،دداشتن يسع يپدر ي هكه پدر و خانواد يحون

نظر والدين مطرود  زا نكه عماليود اجو يرم باگ روحانيت قرار ر سلكو د يداشتند روحان
پـدر   ميزآ محبت يها هگاو ن رماد مهر زاآكنده  يها وسهباه گ چهي و منفور فاميل هستم، اما



 ؟چرا سني شدم   14
 

 

والـدين را  ه گاايجدوم  هحلمر م، درا هحب خداوند سبحان و عقيد زاد نبرده و بعد اي را از
 .دانم و دوستشان دارم مي دقلب خودر 

 م وتاد ناراحزي كنند كهميشه تر يرابرا  روشم كراعث شدم پدر و مادبمن  ز اينكها و
 .طلبم مي پوزش آنها از

  بلوغاز كودكي تا 
 )خذ تخصـص (ا كيزشپهت تكميل علوم جدرم پس از اينكه پكه بخاطر دارم  ينجايآتا 

س ، دوست و همكـال نحكاكيا دكتر طواقع به جهت عناد و تخريب شخصيت، توس يا در
 يرسـت پرديـد سر گه مجبور به ترك ديار ك يتا حد يرفتارگش و ايجاد مشكل و ا يقديم

بـه خـاطر    اناز آن زمـ  يرديد. مـوارد خاصـ  گ لودريم محپدربزرگ پ ي هخانواده به عهد
و  يدرپـ ي  هبين دو خـانواد  ما در يياريهاگناساز كهندارم اما شايد اين احساس را داشتم 

 يگخـانواد ي ريهاگاخانواده كه ريشه در مجادالت و ناسـاز  در درپو عدم حضور  يمادر
كه  يايجاد كدورت را بدنبال داشت به نحو معطوف به دوران ازدواج والدين بود معموال

 ر بـود و تنهـا  ذاگـ در خـانواده كـامال تاثير   يو تعامالت اخالقـ  يتربيت ياهتفاوت وتضاد
دستم  اولين بار مادر يبرا كه رددگ يم بر يو زمان 59ه سال بكه در خاطرم هست  يمورد

ثبت نام  -كه آن زمان به دبستان ياسمن معروف بود - انرنياو همحل نرفته و در دبستاگرا 
ـ به اطراف نداشـتم امـا ثبـت     يكودكانه توجه يدر آن زمان و در دنيا چهرگنمود،  ام در ن

ر حـال  هـ بـه   ،دانم مي كننامم ر خوشحالم كرده بود كه وصف آن رادنقآان ياسمن دبست
قرار داشتم و  يگدوازده سال يا سن يازده رذاشتم كه تقريبا دگدبستان را پشت سر  ي هدور

البتـه   ،نمـودم  مي را در خود كامال احساس يبهرايشات و تمايالت مذگ يدر اين مقطع سن
ـ «علميـه   ي هبحث ثبت نام من در حـوز  يكدفعهكه  شدطور چونه و گدانم كه چ ينم  يول

 بتمـادر، نسـ   يحاكم در خانواده به ويژه عالقمند ضايا با توجه به فممطرح شد ا »عصر
علـوم   ييـر گحصـيالت از فرا ت ذار بود، ضمن ادامـه گال تاثيرمه كاك يبه مالحظات مذهب

 يگسـيزده سـال   ،هدوازدو در  1363دم، با ايـن ترتيـب در سـال    ونم نيز استقبال يوزحو
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 ود را نيز آغـاز خ ي، علوم حوزوييع راهنماقطات ادامه تحصيالت در مزهمزمان و به موا
 نمودم.

 حوزوي تحصيالتآغاز 
و وجـود   مـادرم،  يو عالقمند تو مادريم و خواسپدري  هدو خانواد ياز توافق نسب پس

 تهـران  "عصر يول" علميهي  هدر حوز 1363، در سال يتحصيل حوزو يدرونهاي  هزنگيا
درم كه آن زمان در كانادا پع لميه، به اطالعام در حوزه ن نام كردم. مساله و بحث ثبتثبت 

زشك شـوم  پامه دهم و دا اركه راه او  تداش رزوآدر پكه  ينجايآبرد، رسيد. از  يبه سر م
ـ  تثبـ  يرفته شده يعنـ گردازم، لذا از تصميم بپدر بخش طب  يت عالالو به تحصي ر ام دن

ردم گبر يدولت سهشت از حوزه به مدردا يدكشد و تا ثرو متا احتنار حوزه علميه، شديداً
 دنبال كنم. يماينراهقطع يالت خود را در مصو تح

و  يمـذهب  ،يگط خاص خانواديشرا حاظدر خانواده نيز كه به ل ييرگ تصميم يانگگدو
لذا بـا  ي عالقمندم ت حوزويالصكردم به تح مي ، احساسيشديد مذهب يرايشهاگداشتن 

مـادر تصـميم خـود را     تـاً ايهدر، نپـ  يو مخالفت جـد  متفاوترد كامال كتوجه به دو روي
تحصـيالت   يرفتن معلم خصوصگا بو  يتحصيالت حوزو مهرفت و قرار شد ضمن اداگ

و هـم   ،رددگـ ادامه دهم تا با اين ترتيب هم نظر پدر اجـرا   نيز يينماهخود را در مقطع را
له سايك ي هاين روش دور ييرگبا بكار هد كنشوجاد يمن اي حوزوصيالت در تح يا وقفه

مـان  به طور همز يراهنماي عاول مقط هو يكسالي (جامع المقدمات) علوم حوزو ييرگفرا
وق فـ  يهوشـ  يبضـر  از و اينكه يذاتخاتمه يافت، نظر به عالقمندي و استعداد وع ورش

هنمايي با نمـرات  و متفرقه در را يم از حوزوم. لذا در امتحانات اعدبرخوردار بو يا هالعاد
ـ از مع ييـر گ هرچـه بهـر  گذاشـتم،  گسال اول را پشـت سـر    سيار خوبب قابل قبول و م ل

وضـعيت  بـه  ه جـ تو كرد اما بـا  مي را بر خانواده تحميل ييسيار باالب يها هزينه يخصوص
و  يراهنماي به هر حال اول ايجاد نشد ياه مشكلگهيچ يبسيار خوب خانواده به لحاظ مال

 .به اتمام رسيد ياول مقدمات حوزو
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 زا يدر يكــ يو دوم مقــدمات حــوزو ييرفــت در ســال دوم راهنمــاگمــادر تصــميم 
 يمناسـبتر  يعلمـ  ييه در قـم كـه مـادر تصـور داشـت از محـيط و فضـا       معل يها هزحو

ثبـت   »ها يكرمان«ي علميه  ها در قم و حوزرم ولذا سال د .نام نمايم برخوردار هستند، ثبت
به قـم آمـده بـود تـا از ميـزان       يركه مادر جهت ديدا ياما پس از مدت كوتاه ،نام كردم

ي  هحـوز  يمحيط و فضـا ي  هاه شود با مشاهدآگمن  يو وضعيت تحصيل يشرفت درسپي
داشـت،   طوضعيت متوس يطبيع طالب كه به طور ي همحل اسكان و تغذي اعلميه خصوص

قـم يـك بـاب     »بـاد آزنبيل «د، لذا در محل ضايت نموراز وضعيت موجود احساس عدم 
 يي راو تـدريس شـبانه سـال دوم راهنمـا     يرفتن معلم خصوصگمنزل مناسب اجاره و با 

 به پايان رسانيدم. يهمزمان با دوم مقدمات حوزو
 دبـو  "شـاه ابـراهيم سـابق   "سـجد  نزديـك م  »قديريه« را در مدرسه علميهمرحله اول 

 ييـر گفرادر ص ور خاشديد من به تحصيالت و بط يمند هقو عال ياتذ ذراندم، استعدادگ
 ي هدور هالسزمان بودن آن با اتمام سه ماول ه ي مرحله دو سال مقدمات و يووم حوزلع

موفـق و در   يهـا  قف و يا ايجاد مشكل ننمود، بلكه همـواره از طلبـه  وها تننه ت ييامراهن
، آيـت اهللا  يوسـ  مواهللا همچون آيـت ي ويق اساتيدشتوجه و ت ه موردك سطح ممتاز بودم

 م.ترفگ مي قرار ي حسينآيت اهللاو  يخراسان  وحيدآيت اهللا، ياستاد
 عايـن مقطـ   در يحصـيل ت يهـا  دانم كه موفقيت يم ياشاره به اين مطلب را نيز ضرور

دانـم   يه الزم مك اه بودآگمهربان و  يخاص، نتيجه و مرهون توجه و زحمات مادر يزمان
 .ار باال از مادرم تشكر نمايممين جا و در حد بسيه در

ذرانـدن دروس  ر گدبيرستان نيز بـه همـين ترتيـب در كنـا     ي هباالخره تحصيالت دور
 ايان رسيد.پبه  يحوزو

 كردم. پريس "ي علميه رضويه هحوز"را در  يسطح و خارج علوم حوزوي  هدور
 را يس از دوازده سـال، تعطـيالت تابسـتات   پدرم از خارج كشور پ عتهمزمان با مراج

از روحـانيون   ييك افتاد. به اين ترتيب با اقبرايم اتف يبسيار جالب ي هذراندم كه حادثگ مي
كـه ظاهــرا    ياالسـالم سـيد غـالم حسـين حسـين      تجحبه نام  "فيضيه"ي علميه  هحوز
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قـه  طمن ي بـه وضعيت عقيـدت  يتبليغات و ارزياب يا هيافته بود به منظور انجام پار يتمامور
 يفرتاباشد، مسـ  مي كرمان يحوزه استحفاظ ءكه جز "رمشك"به نام  يبلوچستان سرزمين

نمايم.  يهمراهتحقيق راغب شدم در سفر ايشان را  داشته باشد، به لحاظ عطش مطالعه و
از جوانـان   ينشـين اسـت، بـا تعـداد     يسـن  ي منطقـه  كه كامال، "رمشك"كه با ايشان به 

يرامـون مسـائل   پآنان بودند،  عجم يز درن يجوان سنحوزوي  هند نفر طلبچكه  "رمشك"
 يرا مطرح نمودند به نحـو  يسؤاالت يجوان سن يها مباحثه شد كه طلبه مذاكره و يعقيدت

شـكل گرفـت كـه در پايـان      يفكر ي هلدكه اجتماع محدود مزبور به جلسه مناظره و مجا
 ضـمن  يـم. لـذا  ا هجوان بالجواب مانـد  يسن يها اسخ به سؤاالت طلبهپاحساس كردم در 

ت، ايـن  شـ را برايم بـدنبال دا  يگو سرافكند يگاحساس شرمند ق مزبور شديداًااينكه اتف
 فراموش نخواهم كرد. اه آن راگ يچران تمام شد كه هگ يا حدتآن زمان برايم  رحادثه د

 علميـه ي  هحـوز  رد )اول خـارج ( يذراندن سال ششـم حـوزو  گ يبرا 1368در سال 
 .نام كردم قم ثبت "فيضيه"

ـ ح مطالعـات و تحقيقـات   يعلوم حوزو ييرگدر حوزه فرا يقطع زماندر اين م  ي هادث
 مهم ديگري نيز اتفاق افتاد به اين ترتيب:

 "فيضـيه " علميـه  ي هحـوز  يها از طلبه يپيش آمده بود و تعداد يمناسبت خاص: الف
تهيه كرده بودند من نيز بـه   ي، فرزند امام خمينيخمين يدر وصف مرحوم مصطف يمقاالت
ه شده، بيشـتر مـورد   ئودم كه در جمع مقاالت ارامقرائت ني  همادآ يا هلمناسبت مقا همين

 راز جانب استاندار قم، يك سـكه بهـا  و  ،رفتگان مراسم قرار گزاركنندگتوجه و پسند بر
 .كردم فتزه دريايبه عنوان جا يآزاد

امـام   قـائم "تحت عنوان  يا م مقالهق "ناركجم"به مناسبت نيمه شعبان در مسجد  :ب
ر درفـت كـه   گ ان مراسـم قـرار  گزاركننـد گنمودم كه مورد توجه بر ئتتهيه و قرا "يدهم

و از جانـب   "عمال انتظار الفرجفضل األأو "ين حديث بود ام ا اواخر، و حسن ختام مقاله
ريافـت  ده عطر بـه عنـوان يـادبود    شو يك شينگشتر يك ا "ي نياتوحيد" سالمحجت اال

 .كردم
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 هكـ  ينيـز توجـه داشـتم، بـه نحـو      ييقـات جـانب  تحقه مقـاالت و  در اين زمان به تهي
و مطالعه و تحقيـق توجـه اسـاتيد و     يعلوم حوزو ييراگفر رد نم يو تواناي يمند عالقه

يه قم معل ي هنج سال تحصيل در حوزپس از پو اينكه  كرده بود اطرافيان را به خود جلب
كـامال محسـوس    طالبمن در بين و وجه تمايز  يگبودم، برجست ها نهادپرج اخ عبه مقط

ن ايجـاد  مـ رانه شـديد در  گه عطش مطالعه و تحقيق و حالت جسـتجو كاين اوصصخ ،بود
 كـه  و غيره بودم، تا اين عمجموعه، مقاله، مناببال ين لحاظ همواره به دنمشده بود كه به ه

 اد.فتبه اين ترتيب اتفاق ا يرگحادثه مهم دي
را دريافت كردم كه توسط  يمدون هعه مقالوممج "يسيد حسين عباس"بنام  ياز شخص

از چابهار بـه   يا نامه "ز دلبرانار"ستان و تحت عنوان چار بلوهابچمنطقه  يروحانيون سن
 ود.بارش شده گقم ن

اصـول و مبـاني اعتقـادي اهـل سـنت      پيرامـون  مخصوصا مطالب و مضامين مجموعه 
مـورد   نه كـرام  بحاصـ  و ص سـول اهللا رل بيـت  هه اـرش و اعتقادات آنان نسبت بنگ

اتفاقات مـورد   ددو مورو ه مجموعه مزبور لعااز مطس پد كه ورفته بگبحث و تحليل قرار 
مجموعه  هپس از مطالع يزه مطالعه و تحقيق،گو داشتن ان كمنطقه رمش قااتف ؛ياره قبلشا

كردم تا پاسخ سؤاالت  مي اس نيازسكه اح يمن مطرح شد، به نحو يبرا يواالت متعددس
فهرست سؤاالت به مركز مديريت  يبند نم. لذا با جمعكو مطمئن دريافت  يغن عاز مناب ار

 ل را مطرح نمودم، كه توصيه شد به دفتـر ئمسا عدر حضور مراج "فيضيه" هي علمي هحوز
اسـتاد در   نام و ز مدرسين صاحبا ييك كهامام جمعه قم  شيننجا ي اميناهللا آيت تحضر

بـه   "نيا يتوحيد"حجت االسالم يي ا راهنمابجعه نمايم كه علم منطق و فلسفه است، مرا
ولين دفتر ئاما مس .مطرح نمودم راجعه و درخواست خود رام، ي اميناهللا آيتدفتر حضرت 

و  يزيـاد فكـر   همحـدود اسـت، مشـغل    ي اميناهللا آيتتحت اين عنوان كه برنامه مالقات 
و  ييـر گود سه هفتـه پي دس از حتا اينكه پ دشيره توفيق مالقات حاصل نغدارد و  يكار
مالقات و فهرست سؤاالت خود را تقديم كردم،  ين امياهللا آيتبا حضرت  اهايتنماجت س

ايشـان   يفهرست مطالعـات بودنـد، از چهـره و سـيما     هان مشغول مطالعشكه اي يدر حال
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 با اوقات حضرت آيت اهللا ارسند كه دفعت مي ضطرب به نظرمردم كه ناراحت و كاحساس 
شـده   ينچنان خشم و غضـب آ، ناسزا گفتن و دشنام دادن به نگارنده مجموعه، دچار يتلخ

كه  يصيت روحانشخن بااز ز يكردم كه چنين برخورد و كلمات يمنز تصور گه هركبودند 
 شود. يخود استاد در علم منطق و فلسفه است، جار

چنانچـه متقاعـد    ،نكه مطالع ار هايمابتينانه گفتند: برو كگ با حالت خشم ي اميناهللا آيت
از  يجد اعظـم در يكـ  سـ ينكـه م ا اتوضـيح  .بدهم به مسجد اعظم بيا تا جوابت را ينشد

 ه قرار دارد.محرم حضرت معصو يها صحن
در  يدر زمـان مناسـب ديگـر    اًنيا و بعـد  يق حجت االسالم توحيدار حال به اتفهبه 

سـؤاالت   و بن شـرفيا يشـا ابود، به حضور  يامين هللامسجد اعظم كه محل تدريس آيت ا
در حضـور  و تـر از قبـل    ينگ، خشـم ح نمودم، اما اين بار حضـرت آيـت اهللا  رخود را مط

شنام د كه توانست، تهمت و يداد، تا جاين اسخ سؤاالت راپب ضمن اينكه از طال يعدادت
بانيت مفرط كه در آن لحظـه بـه مـن    عصكردند، نظر به  مجموعه نثار هارندگو افتراء به ن
ابال حضـرت آيـت   قـ خود را حفظ كنم، مت شرامآوجه نتوانستم  چبود و به هي غالب شده

 كـه سـواد   نيدهم در كالس كسـا  يقرار داده و گفتم: استاد! ترجيح م بمخاط را ي اميناهللا
اخت تر س ينگ را خشمالعمل، حضرت آيت اهللا كه اين عكس ،ندارند، حضور نداشته باشم

علميـه  ي  هاينكه در حوز اًرا صادر فرمودند. توضيحم هماهان يرستمم عدستور قط اًكه بعد
معادل شـش تـا هفـت     يب كه رقمطال يتحصيلهاي  زينههقم روال بر اين بود كه كمك 

كمـك  بـود.   يت مرجـع روحـان  يو تحت نظارت شخصـ  نهاگ توسط دفاتر سه نامهزار تو
 ييـد خراسـان   وح، آيـت اهللا يكينش م، آيت اهللاي امينمن زير نظر آيت اهللا يتحصيل هزينه
 .شد مي ترداخپ

قـات سـال   فادانم اشاره داشته باشم به اينكـه مجموعـه حـوادث و ات    مي در اينجا الزم
بود  ييرستانبتحصيالت د هعلميه فيضيه قم كه همزمان با خاتم ي هحوز در يششم حوزو

 يو اعتقـاد كـري  لحـاظ ف  رديده بـود تـا از  گر موجب گدي يو مطالعات و تحقيقات جانب
عطف اين تحـول بـود،   ه ور نقطباتفاقات مز هردد كه مجموعگدر من ايجاد  ياستحول اس
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 ي، دنيـا يم شـيع لودم كه جـز عـا  بشده  عتقدمتر نيز به اين واقعيت  ه بيشتر و عميقچ ره
بـود   يادقـ و اعت ييك حركت درون يها نيز وجود دارد و شايد اولين جرقه يرگم ديسالا

دن خود، مطالعه وشيعه ب يو عقيدت يالت بنيادمعازير ساخت در تگيش ناپ ش ازكه مرا بي
 و تحقيق بيشتر نمايم.

 1369سال  يدانشگاهآغاز تحصيالت 
را  يتوانستم موفقيت خـوب  يو شركت در كنكور سراسر 1369دن كنكور سال يبا فرا رس

، يزشـك پ، داميبسيار مهم شـامل: پزشـك   يرشته تحصيل 16كه در  يورم به طورآت بدس
 تاًاده، خاصنوايت خاضمجاز بودم كه تحصيل نمايم. اين كار سبب شد تا ر و... يداروساز

توصـيه پـدر    و سـت پدر را جلب نمايم. پس از اعالم نتايج و توفيق در امتحانات به خوا
دانشـگاه   يعلوم پزشكه شكدداندر  1369را انتخاب كرده و در مهرماه سال  يپزشك هرشت

 تهران ثبت نام كردم. "يشهيد بهشت"
 يفضـا  .رديـد گدچـار وقفـه    يعلوم حـوزو  ييراگ، ادامه فرياهگآغاز تحصيالت دانش با

اه ترجيح دادم كـه از لبـاس غيـر    گبود كه با توجه به فضا و محيط دانش يرگدي ياه دنياشگدان
 استفاده نمايم. يروحان

كـه از طريـق انجمـن     يهـاي  يگويـا بـا همـاهن   گ يذشت مدت زمان محدودگپس از 
اينكـه در   بـه  توجـه بـا   بـود و  آمـده علميه فيضيه قم به عمل  ي هحوز بااه نشگدا ياسالم
عضويت در بسيج  دم پيشنهادوب ييهايگحيت و برجستالص يعلميه فيضيه قم دارا ي هحوز
 .ه و فعاليت در آن به من داده شدگادانش

 احسـاس  كـه در خـود   يو عقيـدت  يو تحول فكـر  يدرون يها هيزگداشتن ان هتبه ج
نداشتم و آن را رد كردم  يبسيج دانشجويپيشنهاد عضويت در به پذيرش  ييلكردم، تما مي

شد و توصـيه و تاكيـد    راربرق پدر اباه شگدان ياز طريق انجمن اسالم كه بعداً ياما ارتباط
شـدم. بـه هـر حـال تـرم اول      دانشجويي  ر بسيجدزير به پذيرش عضويت گنا اًپدر، نهايت

 د.يساتمام ربه رامش آو كون با س ادانشگاه تقريب
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 يآگاه يبا فضا و محيط دانشگاه و دانشجوي يدر آغاز نيمه دوم سال اول كه تا حدود
هاي ارتباط و پيوند هـر   زمينه يحاصل نموده بودم و اينكه عضويت بسيج دانشجوي ينسب

دانشگاه را فراهم ساخته بود، نظر به ايـن نگـرش كـه بـر      يچه بيشتر من با انجمن اسالم
مباحثات و مجادالت فكـري متفـاوت نيـز     ،فلسفه وجودي توفيق نظريات و يحسب ذات

كـه داشـتم،    يبه لحـاظ مسـئوليت   يمختلف دانشگاه يها هستند لذا حضور من در عرصه
در برخورد  يو تجربه كاف يگاهآنمود، گرچه اذعان دارم به لحاظ عدم  مي اجتناب ناپذير

 يبـا انجمـن اسـالم    يبـه طـور خاصـ    شد مي كه اتخاذ يتصميمات و يبا مسائل دانشگاه
تصـميمات   ييـا بـه تعبيـر    ،م با سوء تفاهمات وجود داشـت أنامناسب و تو يبرخوردها

و اصـوال در جهـت تـامين     يعقل و منطق نبود، شايد ساده لوحانه، احساس ةمتخذه بر پاي
معطوف به  توجه قشر دانشجو را يها بود. ضمن اينكه زمينه يهاي قشر دانشجوي خواسته

ـ كـه در پشـت    را ييها شخصيت يتعدم رعا يها ر زمينهگن كرده بود از جهت ديم رده پ
بـه هـر حـال آنچـه كـه       امـا  ،اه بودند به دنبال داشـت گدانش ايدر فض يان اصلگردانندگ

وق خود به آن توجه داشـتم حمايـت از حقـ    يم در برنامه مسئوليت پذيردكر مي احساس
سرسختانه و به حمايت از قشر  يها ييرگ موضعبود و الغير كه شايد همين  نشجوشر داق

سـاخته بـود. در    يدوسـت داشـتن   حجذاب و بـه اصـطال   يا ههرچكه از من  ددانشجو بو
ران نيز دارنـد،  گكردم كه دي مي كه شخصا از دانشگاه داشتم يا احساس ييربتع توصيف و

عدادها و اسـت  يش و شـكوفاي رورپـ محل  يعلم ياه را فضاگونه بود كه دانشگ اين ااساس
نيـز   يرگـ دي يها اقعيت، ووازات تعريف مزبورمدانستم اما به  مي يشرفتپ يحركت بسو

اه گباشند كه از ن مي ذارگثيرتابسيار مهم و  خود ر نوعدكردم  مي سوجود داشت كه احسا
 رد يكه قشـر دانشـجوي   يبه نحو يانسان يمالحظات فطر ها در معقول ريشه اين واقعيت

انكارناپـذير كـه    يو فيزيك يفطر ياه هغريز يو بلوغ و دارا يجوان عدانشگاه كه در مقط
 يعلم يا در فضاهد كه نه تنكر مي ورهبروز و ظ يها و فساد اخالق به صورت لغزش اًبعض

را نيـز   يمفاسد ديگـر  يها ينهمبلكه ز ،داد ياه سايه انداخته و آن را مسموم جلوه مشگدان
رت يـك معضـل   وبه ص يدانشجوي يصر، فساد اخالقنمود كه با اين تحليل مخت يايجاد م
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اه، گكه بر اين اساس در نيمـة دوم سـال اول در دانشـ    كرداه بروز و ظهور گمهم در دانش
بسـيج  (كـه داشـتم    يوليتئدانشگاه بـه جهـت مسـ    يداشتن ارتباط مستمر با انجمن اسالم

سـيد  (دانشگاه  يمبا انجمن اسال ياخالق يونه نارساييهاگ ورد از اينمچندين  يي)دانشجو
داشـتم كـه    يناسب البته در حد بسيار ضعيف و جزئمنا يخوردهارب )يمحمد رضا حسين

كـرد مـا بـدنبال    مله را نسـبت بـه ع  گادانش يعدم رضايت انجمن اسالم ياه مينها زقاعدت
به ترتيـب زيـر    يورد اتفاقم ود امخصوص يداشت كه چندين مورد بين من و آقاي حسين

 بود:
از  خـارج  در يبه لحاظ داشتن ارتباط نامشروع و فسـاد اخالقـ   يانشجويدختر د) الف

شـود در خـالل    مـي  يرگورين منكـرات دسـت  مجوان توسـط مـا   ياه با تعدادشگمحيط دان
له به أمس اًبعطاست، لذا  ياهگشندا يشجوننمايد كه دا مي تحقيقات چون دختر جوان ادعا

 ختر جوان تحقيـق بـه عمـل   ددانشگاه از  يدر انجمن اسالمو كند  يدانشگاه ارتباط پيدا م
 اتوضـيح (د وشـ  مـي  يمنتفـ ه لأآمده و مس بر ربومزجيه عمل فساد تو ان درشيد كه ايآ مي

 لسـئو مويـا آقـاي   گ شـد كـه   مي ت تعبيروردانشگاه اين مساله به اين ص در فضاياينكه 
 ).با اين دختر جوان ارتباط نامشروع داشته است اصشخدانشگاه  يجمن اسالمنا

ــ      )ب  سـر و دختــر پ ييرگدسـت  يمجـددا بـه جهـت ارتبــاط نامشـروع و فسـاد اخالق
سـؤل تحقيـق و   ماه كـه  گانشـ د يجمن اسـالم ندانشگاه مطرح شد. ا يافضدر  يدانشجوي

 رهـ سر جوان دانشجو داشتن پورد. اما دختر و آل عمله بود از آنان تحقيق به أمس ييرگيپ
 اكـه ارتبـاط آنـان صـرف     و عنـوان داشـتند   ندي كردرا نفاخالق  الفمناسبات و عمل خونه گ
اما مسـئولين   ،قصد ازدواج دارند ر را دوست داشته وگهمديبه نحوي كه اشقانه و محترمانه ع

ـ  پمتقاعد نشده و دختر را جهت معاينـه بـه    يجمن اسالمانسئولين م اه وشگدان  يزشـك معرف
 .رديدگاعالم  يمنف ايشانخصوص  در يزشكپمعاينات نتيجه كردند. 

ريان و گشمان چكه دختر دانشجو با شتم دانشگاه حضور دا يمالدر انجمن اس اشخص
يـد؟  ا هبرويمان را بـرد آرا چمعترض بود كه  يسالما نجمنب به مسئولين دانشگاه و اطاخ
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ج ابه اخر يتهمن ارفت و نهايتگن سر دانشجو مورد لحاظ قرارپاعيات دختر و فد حالهربه 
 رديد.گه اهر دو از دانشگ

 هجلسـ  اه بـه ناچـار  گن دانشـ ه مسـئوال اس از اعتراض دانشجويان در محـيط دانشـگ  پ
كشيدن  ادانشجو دفاع كردم. و ب قشر از يرا ترتيب دادند كه من در اين سخنران يسخنران

اينكه در دانشگاه در حضور  و تحميل به يقالخاهد عرفتن تگعات و المن به اداره اط يپا
مين منظور در دانشگاه ترتيـب  هكه به  يا جلسه در اردم بعددانشجويان بگويم كه اشتباه ك

 كـردم  مي خجالت زده و احساس شرم صحبت يا حالتب و نشجويانور داحضداده شد در 
كـه   يرفتـ گرادمهر چقـدر   آقايگفت:  داشت يان كه حالت عصبانيتجواز دانش يككه ي

دانشـجويان حاضـر    ايرساه گكردم كه ن مي ه احساستچند روزه افكارت عوض شد كه الب
آنـان را كـامال   ي  هچهـر  دركرده است و حالت اضطراب و نفرت  پيدانسبت به من تغيير 

 كردم. مي درك
در اولـين سـال و آغـاز تحصـيالت     حـوادث و اتفاقـات مزبـور     هعوبه هر حال مجم

از حـبس   يبعد يها يگرفتار آغاز ايجاد زمينه مشكالت و طهايد مقدمه و نقش يدانشگاه
يـب سـال   تال داشت كه با اين تربمن بدن يبرا را يفعل هه تا مرحلفترگو شكنجه  و زندان

 به پايان رسيد. يدانشگاهت ل تحصيالوا
 بـا  و يعلـوم پزشـك   هرشت رد يپس از پايان ترم دوم و سال دوم تحصيالت دانشگاه

مجادالت بـا انجمـن    ات وثمباح هتوجه به حوادث و اتفاقات معطوف به ترم اول مجموع
 اًو مشخصـ  يم و اتفاقات مهـم ديگـر  تكه داش ييها دانشگاه و به جهت مسئوليتي الماس

مسـائل و   يندن جلسـه سـخنرا  وربه هم خـ  و يو برخورد با آقاي كاشان يمشاجرات لفظ
 ي همن به ادار يدن و كشيدن پاشپدر، باز  بسيار تند يسرزنشها ييعن آن يبعد يپيامدها

كـه در   يائل خاصسو م )فيضيه(علميه قم  ي هزه حواحضار ب يتعهد كتب اخذاطالعات و 
و شخصـيت خـود را در    ي كنمگرديد كه احساس سرخوردگسبب  ياد همگتق افاقم اتف
 .دانستم مي تخريب شده يحدتا ه گادانش
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را نداشتم بـه همـين    يهگاامه تحصيالت دانشدايل حضور مجدد در دانشگاه و املذا ت
و  ينام نكردم و در چنين وضعيت روح در دانشگاه ثبت يهم بود كه در ترم تابستان ظلحا
ر حال ها به منداشتم ا يوزيالت حوصتح هنيز به ادام يبت چندانغكه ر يبا وجود يروان

ه جو خفقـان  ب نسبت يبيشتر يعلميه سازگاري  هحوز يبا فضا بودم ن احساس كردهوچ
خـود را در مقطـع    يحوزو نام و علوم يه فيضيه قم ثبتلمعي  هر حوزدور دانشگاه دارم، آ

 خارج آغاز نمودم.
ـ دانسـتم و   مي تر علميه را قابل تحملي  هتقريبا محيط حوز دروس چنـدي كـه   س از پ

ـ  دا يميم قطعـ صـ شـده بـودم، ت   عمامـه دار  خوانـدم و دائـم   مي خود را يحوزو  هشـتم ب
اصـرار ايشـان    در در قم، سماجت وور پنان ادامه بدهم. اما حضچهم يتحصيالت حوزو

رديد. ترم اول سال گان رمراجعت به تهه زير بگنا يخصوص ادامه تحصيالت دانشگاه در
نسبت به سال قبل  يفراوان هايتفاوت يزمان عآغاز نمودم اين مقط 1370 دوم را در مهرماه

و بـا غـرور و بـا    ه يـز گترم اول دانشگاه با ان ذشته داشت با اين ترتيب كه درگ يو ترمها
يـزه و  گسرخورده بدون ان و ضعيف يدر سال دوم خود را انساناما  ،هدف و مصمم بودم

در  يم نيز شده بودم و با لبـاس روحـان  عمآغاز ترم دوم كه م كردم. در مي معنا احساس يب
دانشگاه نسبت بـه سـال قبـل تفـاوت      يكردم فضا مي دانشگاه حاضر شده بودم، احساس

تـرم   يهـا  يهمكالسـ  ايوردهـ اه و برخگـ و انزوا داشتم، ن يگانگاحساس بي كرده و يكل
كه مورد تنفر و انزجـار آنـان    تيام را به همراه داشپذشته و دوستان دانشجو اين معنا و گ

ديگـر   يا هارچـ دادن خود با وضـعيت موجـود   ز تطبيق هستم. به هر حال با وجود اين ج
در  يو بسـيج دانشـجوي   يمـذهب  ياينكـه در فعاليتهـا   مننداشتم، ترم دوم سـال دوم ضـ  

زاردم و گـ  ياه مشغول بودم و در غياب امام جماعت دانشـگاه نيـز مـن نمـاز را مـ     دانشگ
 قـرار دارم، متقـابال   يدانشـجوي  حد كه مورد تنفر و انزجار قشر نكردم تا هما ياحساس م

ـ قول  هب تر شده است و من متعادل هنسبت باسالمي  نو انجم هاشگمتوليان دان شرگن در پ
در ت پدانستم ابراز محب يكند كه البته م مي تخارمن اف زندي چوند فروجه وب ت:فگ يكه م
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ـ  يتقويت روحايجاد  جهترفا به ص شـديد   ينسبت به من است كه با وجود بحران درون
 شتم.اظاهر ند فظجز ح يا هچار
 در و يي)بسـيج دانشـجو  ( يكه بـه حسـب مسـئوليت شـغل     يبه خاطر دارم زمان اقيقد

رفـتم   يمـ  اه دانشـجويان خـواهران دانشـجو   گـ اببويژه خوه دانشجويي اگبه خوابواردي م
 يبهو مذ ي، انقالبيهلبود كه مرا به اصطالح حزب ال يا ونهگجو بشخواهران داننگاههاي 

كردم، به  يم حسيز آنان را با تمام وجود آمتنفر يها همزاحم دانسته كه نگا امحض و اساس
م دوم حـوادث و  در تـر  يطـول مـدت تحصـيل    در كـه ود ذر بگزمان در حال تيب هر تر

 رخ داد كه مهمترين آن به ترتيب زير است: ياتفاقات زياد
 ي هكه خـود ايشـان طلبـه حـوز     يق دو تن از دانشجويان به نام عليرضا محمدفابه ات

در دانشـگاه تهـران نيـز بـود و      يجامعـه شناسـ   يعلميه قم و همكالسيم بود و دانشـجو 
در دانشگاه مشغول تحصيل بودند از  يكه در رشته جامعه شناس يابوطالب صالح يرگدي

نداشـتيم كـه در    يديم، البته هدف خاصورفته ب )ميدان توپخانه(نوب تهران جتجريش به 
بـود  نزديـك  كـه  خانواده به باجه مخابرات  با يارتباط تلفن يارميدان توپخانه جهت برقر

ه بودم وجود ار نثستظينكه در سالن انتامخابرات و  حضور در دفتر ازپس  .مراجعه نمودم
نظـر   ل سنت به تن داشـت هلباس روحانيت ا او ظاهر ييك نفر كه ملبس به لباس بلوچ

 يويا ايشان نيز به انتظـار برقـرار  گ ،شسته بودنو در كنار چند نفر جوان  من را جلب كرد
 رمزبـو  يان خطاب بـه روحـان  ناز جوا يمتوجه شديم يك يك دفعهارتباط نشسته بود كه 

. جوان شمپاسخ داد خدا نكند كه من شيعه با ي؟ روحانيعهش هستيد يا يكه شما سن :گفت
شـيعه   كـه  هسـت  يانسانيت چه عيبـ  رجواب داد د يوحان؟ رپرسيد: عيب شيعه چيست

 .نداشته باشد
بـه روحـاني    جـوان خطـاب   ارا نيز به خود جلب كرد. مجددنظر ما ساسيت بحث، ح

ت. كـرده اسـ  ل و حـالل را حـرام   كه حرام را حـال  ستا "عمر" ها شما سني بگفت: عي
پاسـخ  اسـت؟ جـوان   ه را حالل كرد ييزچه چي را حرام و زيچه عمر چرسيد: پ نيروحا

يـا  آسيد پر ناني از جواحده است. روكررام اعالم را حبوده و عمر آن  لداد كه صيغه حال



 ؟چرا سني شدم   26
 

 

ـ ان گفت: بله. روحاني خطـاب  وبه نظر شما صيغه خوب است؟ ج ر گـ فـت: ا گه جـوان  ب
افرت سـ ر مدسـت كـه   ه يمسلمان شـما مـدت   به عنوان برادرپس من است،  صيغه خوب

وريد كه خيلي ثـواب  آ من در هصيغ بهياز دارم، خواهرتان را بياوريد و ن سستم و احساه
شد و به كمك همراهانش، روحاني مزبور را  عصباني اًروحاني شديدپاسخ دارد. جوان از 

از  نو دو نفـر همـراه در بيـرو   و مـن  نداختند رون ايتظار بناز سالن ا كتك كاري كردند و
ام، او را يـ خ يي خودمـان كـرديم و در رسـتوران سـنت    صاشين شخم سوار سالن ايشان را

به طور محترمانه  نماه ل خوردن غذا دو نفر دانشجوي همرخالهمان كرديم. در معصرانه 
ثالثـه  لفاي خ نسبت بهعلي آمده در زمينه فضيلت حضرت  شيپمساله  دبا ايشان در مور

بـر  كه فضيلت حضـرت علـي    كردندمطرح بحث كردند كه دو نفر دانشجو اين سؤال را 
خلفاي ثالثه بر اين است كه حضرت علي سواد داشت و كتاب نوشته اسـت امـا خلفـاي    

 د.نر سواد نداشته و كتاب ندارگدي
د سـوا  داشته، ايشانندر حضرت علي سواد پفت: زماني كه پاسخ گروحاني مزبور در 

ا مـ ا ،ودهبوحي  بسنت كات هلس حضرت علي در مذهب ما ا. پ؟موختهآه كسي چرا از 
از علي خواسـت   ص رسول اهللا ام كاتب وحي بوده، و هم باسواد. بعدهه يمعاوحضرت 

حضـرت   بـه كتـاب نوشـته شـده توسـط      با اشـاره  اسخ،پيرد و در بخش گكه سواد ياد ب
 ا ننوشته است، اين كتابر آن، حضرت علي ابي كه نوشته شدهتگفت ك (نهج البالغه)علي

 دارد. ي نيزغدين هزار حديث درونملعون است كه چ "شيخ رضي"
ـ  اشتيمو ندگو مگب هحد حوصل زبا توجه به اين كه بيش ا  هايشان را ترك كرديم. حادث

 بود. ذارگدر من تاثير الد روحاني مزبور در رابطه با بحث صيغه كامررخوب
كـه  غالمرضا كاردان مسافرت تهران به قم با اتوبوس با آقاي ادف در تصبر حسب  )2

ريزيهـاي   هاي برجسته مذهبي كه در برنامه ن مجيد و يكي از شخصيتآويا حافظ كل قرگ
نزديـك   .باشـد، همسـفر شـديم    مـي  تقريب مذاهب و وحدت شيعه و سني صاحب نظـر 

 بـود و زيبـا بـه نظـر    رايش تمام كـرده  آكاردان، خانم جواني قرار داشت كه  آقايصندلي 
صـحبت و يـا    كـاردان بـا خـانم مزبـور هـم      آقايرسيد. بعد از مدتي متوجه شدم كه  مي
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رسيدن به قم  هاما در مرحل ،نشدم آنانمتوجه بحثهاي  پچ پچ دارد كه البته دقيقا اطالحصا
دنـد. در سـه   اذي به خانم دغمتوجه شدم كه آقاي كاردان، تكه كاس و پياده شدن از اتوبو

ن رفـتم  اكارد آقاياب به منزل كترفتن گي و صبعد كه براي انجام ديداري و كار شخ روز
نزل ايشان م رمتوجه حضور همان خانم در منزل آقاي كاردان شدم كه با لباس راحت و د

آقاي كاردان در منزل تشريف نداشـتند. خيلـي تعجـب     ي هاينكه خانواد ابودند و توضيح
مـزاحم وقـت آقـاي     نكه تصميم نداشتم به طور خيلي زيادال با توجه به ايحكردم به هر 

كاردان شوم اما حضور خانم مزبور در منزل آقاي كاردان باعث شده بـود حسـاس شـوم.    
ي مشخص بود، اظهـار داشـت كـه مشـغول     گكاردان حالت دستپاچ يقاه آرچه از چهرگ
هـر  اغب بـود  رده و ركرا كم  نايشا همنزل حوصل من در د كه حضوراشب مي متنيشتن نو
 ر خـانم وحض علتدم تا بوبا توجه به اينكه مصمم شده  اما ،مزاحمت كنم عه زودتر رفچ
اين خانم  :د گفتبورم شده ظجه نوكاردان بدانم و آقاي كاردان نيز كه متي قاآدر منزل  را

م با توجه به تعبيراتي كه از مقوله صيغه ا هون ايشان را صيغه كردچحاال برايم حالل است 
 اهللا مرحـوم آيـت  ث جيه نمايد كـه حتـي بحـ   و توشت، خواست عمل خود را اسالمي دا

ر بـا اصـول   يكيد بر انجام صيغه نـه تنهـا مغـا   أكه ت نياشمي رفسنجاهطالقاني و آيت اهللا 
حتي آقاي كاردان به مـن   سستند كه بر اين اساندا مي ثواب دانستند، بلكه مزيد آن را نمي

كاردان ضمن تفسير و  يقاآر حال هشته باشم. به داصيغه  د در صورت نيازونيز توصيه نم
ـ  و نمـود  تعبير يفساد اخالق يجترو يري ازگجلور د صيغه آن را مهمترين عامل هفلسف  هب

 مرخص شدم.شان اين ترتيب از خدمت اي
دانشـگاه   من در رشته جامعـه شناسـي در   نكه از دوستا وفر دانشجنمدتي بعد دو  )3

جهت مطالعه و تحقيق  )ابوطالب صالحي سيد و عليرضا محمدي(دند ومشغول تحصيل ب
فيلم  هقانوني قصد مصاحبه و تهي دهايدر رشته جامعه شناسي با اخذ مجوز رسمي از نها

ي داشـتند  قالساد اخفكه شهرت به  هايي اركپو  ها د در محلهوزارش را داشتند، قرار بگ و
 -ناتـ ارك اكبا(پ يياجباشم كه در ايشانهمراه مصاحبه و فيلم تهيه نمايند كه راغب شدم 

م عكس و فـيلم تهيـه   يتساوعي خطبيلهاي گ كنار ر و در حالي كه درقمست) جوشارك دانپ
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مسـائل   درورسيد خانم در مـ پد وب رذگخانمي مسن و در حال  نمائيم يكي از همراهان از
خـانم   ؛رسمپب ردوشما را در اين م ظراهم نوخ مي زارشي تهيه كنيم.گخواهيم  مي اجتماعي

من عكـس   لدقا بيائيد از آلود گفت آم شبود با حالتي خ هصبي شدعكه خيلي ناراحت و 
شوند  مي كشيده شكم خود به فساد نكرد طر پرخاونه بگبگيريد تا بدانيد دختران مردم چ

عواقب شـوم صـيغه را بـه     ثار وآمطالبات با خانم مزبور  هدهند. خالص مي و تن به صيغه
 .كرد مي دار وجدان را جريحه ت توصيف كرد كه قلب هر انسان بادي نامناسح

ده شـد  ياز ايشان پرسري نيز در اين مورد سؤال و گان ديوبعد از خانم ج هدر مرحل )4
ي، گمين زنـد أب، عشق يعني تآيعني  عشقق يعني نان، عشخانم جوان گفت  ؟ق يعني چهشع

گفت: حال دختـران جـوان بـه جـايي      حالي كه اشك ريزان بود دركردن شكم  عشق يعني پر
ح عمل صـيغه گفـت:   يدهند كه پس از تقب مي كردن شكم تن به صيغه ت كه براي پرسرسيده ا

هـاي خـود را جهـت     شوند حتي حاضر نيسـتند شناسـنامه   مي دار قاياني كه پس از صيغه بچهآ
از صـيغه نفـرت و   در اختيار مادر نوزاد قرار دهند. به هر حال آن چنان  ر شناسنامه نوزادوصد

 .دانم مي را ناممكن آن خود نشان داد كه وصف انزجار از
؟ و هيعني چـ  قشو از وي پرسيده شد، ع آمدري نيز مصاحبه به عمل گاز خانم دي )5

 خرش جدائي...آيعني صيغه و  ،يعني زنا ،ناهگامروز يعني  قجواب داد كه عش
شـد   يملبه واحد مربوطه تسـ  ونشجمزبور از طريق دو نفر دا هبا توجه به اينكه مصاحب

 زارش پخش نشد.گرانه و رسواگونه گهاي افشا جنبه ظاما به لحا
شغول تدريس بـود  مروزي در كالس درس معارف حضور داشتيم كه آقاي محمديان 

و  نويـا تـركم  گه ك ردي و بقيهكملبس به لباس  آنانچند نفر دانشجوي جوان كه يكي از 
 .دنمهمان حضور داشتسني بودند به صورت دانشجوي 

اط بـ در توجيه مطلبـي خـاص ارت   نث مذهب مطرح شد و آقاي محمدياحب يك دفعه
ت كـه  ساو شيري دانگق ارا به صورت تمثيل مصد )ابوبكر و عمر و عثمان(خلفاي ثالثة 

 ثيـل مت دمركـ  تصـور نمـي   ،دزدن شيرهاي خود را به زمـين ريخـت  گس از دوشيدن با لپ
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ران تمـام شـود، تـا    گـ براي دانشجويان حاضر سني خيلـي  ط آقاي محمديان سمربوط تو
 شت.گن بر رهدوبا و دا كرهدرس را ر هرد جلسي كحدي كه دانشجو

مجموعه حوادث و اتفاقات به شرح فوق در ترم دوم سال دوم دانشگاه ضمن اينكه حـال  
هـاي   يگوس تحصيلي از من سلب و مواجه بـا خسـت  ريري دگو حوصله الزم را در جهت فرا

ت و انزجار قرار دادم كه وصف آن فرنان مورد نچنآوم و مفرط روحي شده بودم صيغه را مدا
 ايان رسيد.پبه  زينر حال سال دوم دانشگاه هتوانم بكنم. به  را نمي

م بود، ا اول خارج دروس حوزوي ترم ايانپبا  ندر شروع سال سوم دانشگاه كه همزما
شد اين بود كه بيشتر دروس اين سـال در  در حوزه تحصيل ادامه نع ه ماكمشكل جديدي 

يافتم. به همـين دليـل    مي حضورستان يمارب ربايست د مي دانشگاه به صورت عملي بود و
 ي در دروس حوزوي ايجاد شد.ا هوقف

ري كـ فكـم   كم د كهيشنهاد ازدواج به من دادنم پا هخانواد سال بود كه نين در اينچهم
 .براي خودم بكنم

م ازدواج كنم. ا م اصرار داشتند كه بايد با دختر عمهگدربزرگ و مادربزرپپدرم و  ي هخانواد
 ر را خـوب گخوانـديم. همـدي   مـي  درس كالسپزشكي بود و در يك  هشجوي رشتناو نيز دا

هم كنار بيائيم. چرا كه نوع بيـنش و تفكـر او چيـز    با دانستم كه بتوانيم  مي شناختيم اما بعيد مي
 ر.گاطرافيان نوعي دي عه واه من به جامنگري بود و گدي

هـم   رفت و تصميم بر اين شـد كـه بـا   گبه هر حال با اجبار و اكراه اين ازدواج شكل 
 .مريكا برويمآصيالت به حت هدامي ابرا

 تــر بــود و آن مشــكالت و ايــن ســال حضــور در محــيط دانشــگاه مقــداري راحــت 
سفه وجودي و ذاتـي  رچه به جهت فلگ .رسيد مي هاي قبل كمتر به نظر هاي سال رفتاريگ

 ناپذير دانشگاه كه هميشه محل برخورد انديشه و افكار متفاوت است، تحوالتي را اجتناب
 داد: يق مهم و قابل توجه روااما در سال سوم فقط دو مورد اتف ،نمود مي

علميـه  ي  هبه حـوز  يكدفعهوس دانشگاهيم بودم كه رشغول بودن به دمدر وقت  )الف
مباحثـه و منـاظره    ههايي انجام شده بود تا جلس يزيرويا برنامه گار شدم. ضقم اح هفيضي
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زار گانه اهل سنت در قم برگرامون اصول و مباني اعتقادي مذهب شيعي و مذاهب چهارپي
من  شزينگالبته انتخاب در  .شود و مرا خواسته بودند تا در اين جلسه شركت داشته باشم

هـاي موفـق و ممتـاز     ويا در شمار طلبهگه بود ك يعلمي به نحو هو شركت در اين مناظر
ـ   وديگر جهت مباحثـه   هق چند طلبارفته بودم. به اتفگقرار   زتعـدادي ا  لمنـاظره در مقاب

 .يمتفرگصحرا قرار  تركمن هانيون سني منطقحرو
هيه شود تز جلسه مزبور فيلم اكه از قبل طراحي شده بود اين بود كه  ييها ريزي برنامه

رديد. پس از چنـد سـاعت بحـث و منـاظره     گجلسه آغاز  انهايت .ددرگو بين مردم پخش 
به اصطالح در مقابل سؤاالت ما بالجواب ماندند و  ينتيجه اين طور شد كه روحانيون سن

 .ما موفق شده بوديم مثال
سـني   علمـاي كردن ست دادن و محكوم شكو موفقيت ما با خاتمه يافتن جلسه، خبر 

 سيدند.راب چاز من به ي هاي همراه عكسهاي در روزنامه
انقـالب   گويـا  جلوه داده بودند كـه چنان بزرگ و مهم  آناين به اصطالح موفقيت را 

اذهـان عمـومي    ميز در افكـار و آانعكاس خبر موفقيت كه ت، سا هستويپه وقوع ب يعظيم
 لخوشـحا و ور آ شـگفت  ي علميـه بازتـاب بسـيار    هجوان حوزهاي  لبهطبين در  اوصصخ
تي ور يا بـه عبـار  زبمي  همناظر هجلس از اًاما در تحليلي كه شخص ،ر برداشتدرا ي ا هنندك

تـوفيقي   ميموفقيت عل وه ثاه اين حادگ هيچاين بود كه  اميز داشتم، اساسآ قيتفوم قياتفا
 افـل حو مه مزبـور  در روزنامـ ي كـه  ر، به نحـو گي ديا اي برانديشه در غالب شدن انديشه

 .عمومي انعكاس داده بودند، نبود
اه علمي خودم اطالع داشتم گجاي زرا كه هم اچبودم، نخوشحال فقيت خودم از اين مو

 هشـود انديشـ   نمـي  وقتچه با اين دليل و استدالل و منطقي كه من بلد بودم هيكم اينهو 
 ست داد.كت نفي كرد و شحرا نين ساده وچ ي را اينا ساله چهار صدزار و كري هف

جـوان شـيعي    هني در مقابل من كـه طلبـ  س ونيناوحر نماند بجوا من بي ي هبه عقيد
داشـت، بلكـه   المي ناطالعي آنـان در علـوم اسـ    و بيبودم، نه تنها ريشه در ضعف علمي 

و  وضعيت ايجـاد شـده   اينكه با اوال ؛بودو بررسي ولي قابل بحث صمسئله از دو جهت ا
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شـود، از همـان    مـي  مناظره فيلم تهيهبودند كه از جلسه سني متوجه شده  ننيوحااينكه رو
حث اعتقادي ندارند، لذا كامال مشخص بود كه در بجام نه ابكه تمايلي بود ابتدا مشخص 

 غافلگيرانهنمودند كه  مي خود اكراه داشتند. ثانيا احساسفقهي  هاي لو استدالنظرات ابراز 
 الپاسخ به سـؤاالت كـام   ند. لذا سعي داشتند درا همناظره شد حث وب هسوارد ماجراي جل

جواب ماندن واقعيـت نداشـت.    ايد كه با اين ترتيب بحث بيمراعات نم راجانب احتياط 
 بلكه بحث سكوت بيشتر مورد توجه بود كه شـايد روحـانيون سـني بـه اصـطالح خـود      

 .نمايند رسكوت را اختيا اند بعضستدان مي
كه  به هر حال نظر شخصي من بر اين بود كه ترتيب دادن جلسه بحث و مناظره مزبور

نمـايي بـيش از حـد ايـن      جز بزرگ اًم داشت اساسقح طنچناني در سآانعكاس و بازتاب 
پيرامـون اصـول و    اًواقعـ  ر قرار باشـد گچون ا .، فقط يك مانور و كار تبليغاتي بودهجلس

 ايجـاب  ايـرد، قطعـ  گي صـورت ب ا همباني اعتقادي و خط فكري مذاهب، مباحثه و منـاظر 
الم شناسي و فقه و سره، از اشخاص صاحب نظر كه در اظمنامباحثه و  هنمايد در جلس مي

الفبـاي   از جوان كه حتي ي هيد، نه من طلبآل مند، دعوت به عتمنطق و استدالل استاد هس
 هي ندارم.آگاونه گسنت هيچ ادي اهلقاصول مباني اعت

بـود.   اخته و پرداخته شدهنمزبور از من يك شخصيت علمي ش هجلس اءبعد از اتف) ب
ر و در گدي هجلس كه قرار شد در يت به نحوفرگت ره صوگادانش رري دگريزي دي امهبرن

وع بحـث بـراي   ضاينكه مو نظر بر ،دانشگاه، پيرامون مسائل اخالقي سخنراني داشته باشم
 اطالحصـ شئون اسالمي و يا ا ءبيني نشده بود و گفتند به صورت كلي بحث اخال من پيش

 شته باشيم.ناه صحبت داگدر مورد پرهيز از 
ذشته گ تلخ كيل جلسه، موضوع بحث خود را با توجه به خاطرات بسيارشلذا پس از ت

پيرامـون   -اشاره شـد  آن كه قبال به -پاياني سال دوم و مصاحبه با سه نفر خانم  هحلو مر
 ار و پيامدهاي آن در جامعه، سخنراني كردم. با وجود اينكه كـامال آثو  )صيغه(تعه ممقوله 

زير سؤال خـواهم رفـت،    ادي بودن مسئله صيغه نزد اهل تشيع،تقم به لحاظ اعواقف بود
ـ  تلـ همـراه خـاطرات    اما به هر حال آنچه كه الزم بود ل صـيغه در خـال   هخ خـود از مقول
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دانشگاهي بودند و آقاي  اين در جلسه عمدتراضحنكه يسخنراني بيان داشتم. با توجه به ا
از اسـاتيد اظهـار   ي تعداد كثير عدر جم -يان شدكه شرح حال وي قبال ب -ندكتر حكاكيا

 غربـي و  يهـا  رايشگـ ي است كـه داراي فرهنـگ و   ا هوادناز خا نانرداشت كه آقاي سخ
، زير سؤال ببـرد، از  تاس عرا بايد صيغه را كه يكي از مسلمات اهل تشيچايي است، پارو

 بيش از اين نبايد داشته باشيم. يفردي انتظارچنين 
 باشد. مي ما هكه ايشان در صدد تخريب شخصيت خانوادكردم  مي احساس

كه تصـميم   ران تمام شدگتا حدي برايم  نيري آقاي دكتر حكاكيان در آن زماگ موضع
و مسئله را بـا  مت يرم كه بر اين اساس به قم عزيگرفتم هر طور كه شده از ايشان انتقام گ

ذاشـتم و از  گميـان   بـود، در د و محـرم راز مـن   اكه است "اسانيخر وحيداهللا  آيت"آقاي 
ه نقطـه  چـ نانچايشان تقاضاي مساعدت نيز نمودم. آقاي وحيد خراساني توصـيه نمودنـد   

ذارم. گبن  را در جرياوردم، حضرت آيت اهللاآه دست بصي از ايشان اخ درويا م وضعف 
 دم.بوهاي آقاي حكاكيان  صدد كسب نقطه ضعف اره درولذا هم

رهبري ايران  كيان را كه زعامت وكالمات دكتر حكابر حسب تصادف نوار خطابه و م
ديم كـردم. نـوار مكالمـات    قت نيخراسا يد وحبرده بود، به حضرت آيت اهللا لرا زير سوا

ردن ايشـان را بـه   كزنداني  ت زيادي نمود وكالكيان ايجاد مشكامزبور براي آقاي دكتر ح
 .دنبال داشت

رچـه  گايـان رسـيد.   پ بـه مـورد اشـاره    با اين ترتيب سال سوم دانشگاه نيز با تحوالت
ال نبـ د ن نيز بـه مواري را براي گهاي نامناسب و عواقب نا تحوالت مزبور اسباب و زمينه

 .داشت
به  اتقريب و ذار بودگر من تاثيربذشته در دانشگاه گهاي  از اتفاقات ترم لهتجارب حاص

 واه و مسائل نشگط دامحي و با ،ونه و چطور با مسائل برخورد كنمگود كه چبته آموخمن 
شخصـيتي   مـن ذشـته از  گجربيات تو به عبارتي  ،ضوعات مربوطه خود را تطبيق دهممو

 غرور جواني ساخته بود. از احساسات و رتر و بدو تر، منطقي تر، متعادل محتاط
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ها  ق افتاد كه نه تنها بر نگرشاساز اتف در اين مقطع زماني دو حادثه بسيار مهم و سرنوشت
ـ  وكامال اساسي ذاشت بلكه نقش گم تاثير ا هاي اعتقادي هاگو ديد ه دمهم را در جهت تغيير عقي

 مود.ندر من ايجاد 

 راستان بوشه» كنگان«سفر به منطقه 
ادت هاه تشـيع يعنـي شـ   گديالبته از د -يخيرتام و هرد واقعه مگرسيدن سال افر هتانآسدر 

ايي نصـب شـده   هكاردساجد پالمر در و ديوار باشتيم، كه قرار د كاطمه زهرا فحضرت 
 ،نوشته بـود  "الن آن حضرت لعنتتقا بررا تسليت باد و هرت فاطمه زضشهادت ح"بود 

 سبر اسا "ما به وحدت معتقديم"گفتند  مي منابر ردم كه برك مي دههر مشاگدي ييو در جا
سـلمين  والمق حجـت االسـالم   اي كه در حوزه علميه قم طراحي شده بود، به اتفـ ا برنامه

و سـخنراني بـه    نيخـوا  ور تشكيل جلسات تعزيه و روضهظبه من "محمد حسين فاطمي"
 عزام شديم.اي سني نشين بود، ا قهطنم اان استان بوشهر كه تقريبگكن هطقنم

دشـمني   و عنـاد و  كا هرشهادت حضرت فاطمة ز ي هيرامون نحوپهر شب  آنجادر 
جو كامال  اا توجه به فضاي منطقه طبعرداختيم. لذا بپ مي ، به ايراد سخنرانيندشمنان ايشا

 هجعـت از جلسـ  اس از مرپـ رديـد. تـا حـدي كـه     گجـاد  ينشين ا نامناسبي در منطقه سني
كرد و با  مي يگدر آنجا زندكه امت يكي از دوستان ما ل اقخواني به مح وضهرسخنراني و 

رسـيد،   مـي  رب بـه نظـر  ضـط خيلي ناراحـت و م كه خصي آمد ش رفتم. ما ارتباط داشت،
 اييد.ماطمي گفت: بفرفند سؤال دارم. حاجي آقا چت: گف ميطافخطاب به آقاي 

فتنـد:  ب گداريد؟ آقاي فـاطمي در جـوا   زنا ميا شآرسيد: پفاطمي  يقاآمزبور از  فرد
نحوه طرح ادامه  باست. آقاي فاطمي كه ازيخيلي ز اسؤال كردند زن شما حتمپس ري. سآ

دست داده و يك سـيلي   ا ازد رود، كنترل خوب خشم آمده بهيلي خسؤاالت فرد موردنظر 
عه آغاز شـد كـه بـاالخره بـا     زمنا اين ترتيب مشاجره و هو ب .محكم به صورت ايشان زد

 ميزبان موضوع خاتمه يافت. هحمايت خانواد
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 آقـاي ين شـده بـود و بـه    گاحت و خشـم رني بود سخت ناسنظر كه اما شخص مورد
تي، تـا ايـن حـد بـه همسـر خـودت تعهـد و        خوند بيشتر نيسـ آكه يك  تو :فاطمي گفت

 ت داري.سيحسا
ونـه  گعلي كه به فاتح خيبر و شير خدا شهرت دارد، چآن ار! پس گپس اي نامرد روز

رد ضرب شتم و اهانـت قـرار دادنـد، سـكوت     ومنان خود كه همسرش را مشدر مقابل د
 جـاري ي؟ كه چنين كلمـات زشـت را بـر زبـان     شك اختيار كرد؟ تو از خود خجالت نمي

 ت؟سخصيت علي اشبه كني كه توهين  مي
از اينجا  ورتان راگندهاي كثيف! زود وخآسپس با فحش و ناسزا خطاب به ماها گفت: 

 دتر اينها را از منزل بيرون بيندازيد.ور چه زهم كنيد و به خانواده ميزبان گفت گ
ذهـنم   ه ازاگتلخ آن هيچ ي ههم ريخت كه خاطر ها بردي اعصاب ما حتا  روبق مزااتف

شود. پس از مراجعت به قم و حضور در مركز مديريت حوزه علميه قـم و دادن   محو نمي
ها بـا مكتـب و اهـل بيـت عنـاد و       گفتند: اساسا سني مي گزارش سفر، مسئوالن اين طرح

يـرات  باهميـت تلقـي نماييـد و بـا تفسـير و تع      را بي رمزبو هعداوت تاريخي دارند. حادث
ق مزبـور در مـن بـه    اثار تخريبي اتفـ آ ذاري وگرياما تاث .ددننمو مي ييومتفاوت از ما دلج

يعي را در مـن  شـ جهت تجديد نظر اعتقادي  چه بيشتر در و ترديد هر كد كه شبوحدي 
 .د نمودجااي



 
 
 

 )بلوچستانسفر به ديار عشق (

ــام خــد ــه ن  كنــد اد تــريي كــه دااب
ــ ــالمرم دانآن بخــو س ازپ  ود و س

 اي نامهرم ســـفارض درعـــ سســـپ
ـ قـم ب  زوهي رگ بحـث و جـدل   ره 
 يشمـان اسـتاد خـو   رو ف ردستو هب

ــپا  ــديم رهسـ ــا رشـ ــوچ رديـ  بلـ
ــ   ــه كش ــا كاس ــذا از قض ــود كغ  ب

ــ ــب رس ــا ح ــآث م ــه تطهي ــد ري  ش
 سكه ما شيعه بنيـاد و اصـل و اسـ   

ــ ــ   زبج ــينه ب ــه س ــا ك ــيغه ي  نزص
 : ضـا رحـال علـي    زويم گـ چه 

 ضــار گــل آندن رخــو رز بعــد تيــ
ـون در زكه ساعت به دوا ـيد  ده شب كه چ  رس

 تضـي كـه تـو   رد به من مروصيت ك
ــ ــ روصــيت اث ــرك  جــان و دل رد ب

ــ ــيدپ  روي؟ رجان كجــايي كجــا م
 يـق و همكالسـي مـن؟   رفكجا اي 

ــل    گرا ــه مث ــوم ب ــته ش ــاركش  ض
 

 و ظالمــــاندرمانــــده ار و خــــوا 
ــه  ــااب  امقــو ذاتــي مان راحمــد و ي
ــ ــ راي ربـ ــود نامهـ ــان خـ  ايفيقـ

 لزجـا بـه حكـم ا    كو ي عشديم جم
ــي ــفر رمسـ ــر را سـ ــيفتيگـ  شم پـ

 افتخـــار بلـــوچرپ شخوشـــا نقـــ
 بـــود كرشـــ هتعجـــب مـــا مايـــ

ــن  زا ــالم تغييــ  گاي ــه ح ــد رفت  ش
 سهــو زا ري بغيــزيم چيــرنــدا

 نزدي مـ رالف و مـ  زف ارحـ  رگد
ــده ا   ــدت شـ ــدا عقيـ ــا زفـ  قضـ

 اضــوقــت شــب بــه حكــم ق در آن
 شـيرين ز جـانش پريـد   جـان   آنكه 
 كـن سـروري   ي بپيوند وني به سررهب

 لگـ يـر  زهمين است توحيد و تـا  
 وي؟ر بـــدنبال باطـــل كجـــا مـــي

ــي   ــم خالص ــوان ه ــا و بخ ــنبي  م
ـ      د خـدا زاميد اسـت شـوم شـهيد ن

 
مـديريت  از سوي مركـز  » كنگان«نشين  ينس هس از سفر منطقپج يا شش ماه پنحدود 

طراحي شده بود كه طبق بلوچستان » ايرانشهر«به  يرگديفرت مسا هعلميه قم برنامه حوز
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تـرين   ين و شـاخص تـر  برجسـته  ازبـا تركيبـي    بجرم و هدبطالح زاصبرنامه يك تيم به 
و جلسـات   بي نتـايج گردهمـايي  پوشش ارزيا تظاهر تح هقم، ب هيعلمي  ههاي حوز طلبه

ا در واقـع هـدف   مزام شد، اعطقه بلوچستان امنبه  )وحدت شيعه و سني(ب مذاهب يرقت
 مز علماي صاصب نابا يكي ا هه و مناظرث، مباحرسفر مزبو ريزان از اصلي طراحان و برنامه

 بود. ،ي داشتا هي سادگبلوچستان كه زند
همين جهت براي به تندي در مقابل مذهب شيعه دارا بودند  بسيار عان مواضشون ايچ

يد بر اين تاسا هبودند و نظر هم رخورداربي ا هاهميت ويژز ي قم ا هيد و مسؤوالن حوزتاسا
 اي سياست نبود.ه عرصه درلم ، زيرا اين عاي مسلك استان وهابيشبود كه ا

و  وارگـ م بزرلعـا  آنن به نقـاط ضـعف از   فترفتن و دست ياگما براي ضعف  هباالخر
ـ  آمد نين منبع درچان و همشيچاپ كتاب ا ي هشدن از نحو عمطل ـ أو ت  همدرسـ  همين هزين

 يم.آنجا اعزام شدان به يشا
 اعزامي عبارت بودند از: هروگتركيب شش نفره 

 -4يد ابوطالـب حسـيني،  سـ  -3، ):(ليرضـا محمـدي   ع -2 ،يد ابوذر فـاطمي س -1
 رتضي رادمهر.م -6ان، يين جاللحسعبدال -5، يياضمحمد ر

و بـا   دندشـ  ضارحبه قم ا هروگبود. اعضاي  ميفاط آقاي ههدعبه  هروگ نسرپرستي اي
ابـوذر   سـيد  كـاردان،  المرضـا غقايـان  آاساني كه خر  وحيداهللا آيت آقاير فتحضور در د

هـا بـه اعضـاي     شرسفا و ها يهصتو آخرينتند. شضور داحتادي نيز سا هللا يتآفاطمي، و 
را بـور  زمريزيهـاي   مهرنافر و بست مياني اهسوحيد خرا آقايد، ضمن اينكه شروه گفته گ
كـه از روحـانيون    با شـخص موالنـا   هينكداشت به ا هنمود، اشار مي توجيه هروگاي اعضاي بر

سه تقريب مذاهب مالقات داشته كه با ايـن ترتيـب در   نام در منطقه است، در يك جل صاحب
 نظر داشت به اصطالح اهميت سفر، موقعيت و جايگاه علمي موالنا را تشريح نمايند.

به هر حال پس از ختم جلسه توجيه و توديع، اعضاي گروه طبق برنامـه از تهـران بـه    
 زاهدان و از آنجا به منطقه مورد نظر انتقال يافتيم.
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فقط آقاي فاطمي كه سرپرست گروه بود، ملبس به لباس روحـاني بـود و    از اين جمع
 نموديم. مي سايرين از كت و شلوار استفاده

 هلاجد اسم وارد يكي از ):(دي مرب بود كه من و عليرضا محغم زتقريبا وقت نما
ـ سنتي مايلي شكه لباس محلي به تن داشت و شكل و  سنت شديم. يك نفر  هداد خـود  هب

اب به وي گفتـيم  خط ،رختصعليك م مالس از سخود جلب كرد، كه پ هب ما را وجهتبود، 
ب سني هر پيرامون مذتبه مطالعه و تحقيق بيش زيم و نياا هسني شدحاال  عه وشيكه ما قبال 

نا كند. خيلـي  آشي منطقه نوحارهاي  يتز شخصتيم تا ما را با يكي اسو از وي خوا مداري
از وي  كهني را به ما داد. اما گفت حايت علمي روخصشاني شيرفت و نذپ هادسراحت و 
امـا   ،رفتيمگـ زاران و كنار وي قـرار  گامه نماز در صف نمازقم كه با ائيوگزي نچيبه كسي 

 ستيم.هسني ه م ككنيرت دست بسته اقامه نموديم تا به اصطالح ثابت ونماز را به ص
اني نشدقيقا  ،تسا هما داد ني مورد نظري كه بهحاي روشانماز فهميديم نن هاز اقام سپ

جمعـه اهـل    مبه منزل اما خرهت داريم. باالريان ماموشت كه ما به سوي ايسهمان كسي ا
 بعـد  ،ريزي ذاشيم كه با برنامهگدر ميان  هروگرا با اعضاي  يتو موقع هتفايرانشهر رشيع ت

 حلت ممبه سق يك نفر راهنما ابري، به اتفهم رظعم مقام فترظهر روز بعد با پاترول د از
اندان درگه يك هفته بعد پاترول جهت بركن شد يرديم. قرار بر اكا حركت نسكونت موال

ي يك نفر طلبه به مهمانخانه ياماهنربود كه با  هدشتاريك  ردد. تقريا هواگبر هروگضاي عا
 ر شديم.ستقديني، هدايت و مدرسه علميه و به اصطالح محوزه 

كـه طبـق    بـود  هادسـ و كشـك  ن ناه وردند كشام آبراي ما  هيمدت زمان كوتا زپس ا
ت أو هيـ ويـژه  ان همـ مي كرديم كه ماجب بود. تع هشد همادآطالب و از قبل غذايي برنامه 

شـود و از ايـن جهـت     مـي  پذيرائي از ما كيم كه با نان و كشا هآمد ورد هاني و از راحور
يحا اين كه بعدا سخت ناراحت شده بوديم كه چندان رغبت به خوردن شام نداشتيم توض

وده و نيست، هر كس بمتوجه شديم كه بحث ميهمان و ميهماني ويژه به هيچ وجه مطرح ن
و بنـدي   طبقـه ونـه  گ نـد و هـيچ  ك مي ماده طالب استفادهي آر وقت غذايي برسد، از غذاه

 شود. ميهمانان مراعات نميامتيازي بين 
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 »موالنـا «شاء را به امامت نماز ع نماز به مسجد رفتيم و هت اقامهاز صرف شام ج پس
نمـاز و   هكـرديم. پـس از اقامـ    مي اقامت نموديم، براي اولين بار بود كه ايشان را مالقات

كه  يمسجد خارج شد و با وجود عليك داشته باشيم. ايشان از مبدون اينكه با موالنا، سال
، مشـخص  ه لباس روحانيت بودب فاطمي كه ملبسي قاآاز نحوه لباس پوشيدن ما به ويژه 

عليـك مختصـر بـا تعـدادي از      مبود كه غير بـومي و ميهمـان هسـتيم و بـا داشـتن سـال      
ونه و ميهماناني از ايـن  گمدهاي اينآويا رفت و گجلب نشد و  زاران نظر كسي به ماگازمن

خانـه حـوزه بـا     رسيد. به هـر حـال بـه مهمـان     مي راي ساكنان محلي طبيعي به نظربقبيل 
ما همانند  اراحت از نحوه استقبال و پذيرائي، خصوصا اين كه ازهم ريخته و ن اعصابي در

 مراجعت كرديم. ،شد مي رخورد و پذيرائيبولي و ساده معمميهمانان 

 اولين روز اقامت
توانسـتيم بـا    ،سـجد مو درس تفسير در  حس از اقامة نماز صبپت و مبح اولين روز اقاص

اركه مبا سوره ناينكه درس تفسير موال صر داشته باشيم. و توضيحاتعليك مخ مسالموالنا 
سـخناني ايـراد    كه صـديقه  شـ ضـرت عاي حالمـؤمنين  م أت ءورد برامدر النا نور كه مو

زيـاد  ننـد  ك مـي  ينهتـو  ك ضرت عايشـه حبه ها  هبيچار كه بعضي ازحني دند و با لموفر
 م.يمدآخانه  به مهمانصبحانه ان جهت صرف شق ايابود. بعدا به اتفمند  گله

ب ل ي برا محرمانه بسم بسيارتا لبخند و نموال ه بوديم،نشستنه خا انهمم ركه دي ماگهن
من ؟ ضـ شما بـد گذشـته اسـت   به  تما ديشبتانت و صداقت خاص گفت حمت، با شدا
ـ  مـي كـه داريـم ن   ييها تيه جهت محدودب ذرخواهي فرمودع ت سـ همانـان در يم از ميوانت
 يم.ني كيرايذپ

يد، مبه طول انجا قهدقي 45دا ود محدود كه حدونفت و شگنه و حادر خالل صرف صب
 45ات قد. مالشرج خاانخانه مكالس شود از مه هبفتن ماده رآرود  مي اينكه هبهان هب ناالوم

 رر وي را ديي كه تصوخصيتش آنا براي ما روشن كرد كه ريقت حقن يان، اشي با ايا دقيقه
در جايگاه علمـي موالنـا   د شديم كه اعتقم بايست و تقريبودند، ن هيم نمودسم براي ما ترق
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هـد داد و  خواه كاهش ثو مباح همناظر را در بحث و هروگقيت فحدي است كه ضريب مو
 د.ران قرار داشاز اي تر نييپاخيلي در سطح  هروگعبارتي فهميديم كه توان علمي  هب يا

مالقات انتظار زير به گد. ناش ميبيني ن شپيري گات ديقوز بعد مالر بحل تا صحاهر به
بـرويم   )ديني مدرسهحوزه علميه (ابخانه تددا به كجيم مفترگميم صا تذوز بعد مانديم. لر

نـه و  بخاحضـور در كتا  بـوديم بـا   . و شايد هم در صددآوريمبازديدي به عمل  آنجاو از 
وديم ب آني پخواستيم و طبق برنامه سفر، در  مي را كه آنچهشناسايي موقعيت و يا حداقل 

 ،مجموعه و مشخصا مداركي كه به اصـطالح مضـر باشـند    و بي به كتب، مقالهيعني دستيا
 دست يابيم.

سالم  زس اپس از حضور در كتابخانه با يكي از مدرسين حوزه مالقات كرديم و پلذا 
ـ   مي رشدترين مدرسين حوزهايكي از  نعليك مختصر، متوجه شديم كه ايشا  كباشـند، ي

داد  مي صدر اسالم نشان راشدين را در يحات خلفاي كه فتوسقطعه نقشه جغرافيايي سيا
ود، توجه ما را به خود جلب كـرد كـه   بوستر تنظيم و به ديوار الصاق شده پو به صورت 

داد كه واقعـا   مي به صورت شفاف پاسخ يرامون نقشه، ايشان به سؤاالت ماپ ثس از بحپ
ي محـروم و محـدود   ا كـرديم از اينكـه در منطقـه    مي حيرت زده شده بوديم و نيز تعجب

اي علمي تا اين حد وجود دارد و مهمتر اينكه بدون توجه ه گاهيآعلمي با  يها شخصيت
يم، امـا  ا هسفر نمود آنجات روحاني شايد به منظور انجام ماموريت أبه اين مسئله كه ما هي

ذشت زماني گس از پاهمه نداشت. به هر حال وونه ابراز عقيده و نظر صريح گ وي از هر
دست  رح مضالي به اصطا اينكه به مدارك و يا مجموعه نيد حدودا يك ساعت و بدوشا

 خانه مراجعت نموديم. ، به مهمانيابيم
ـ  رفت. مباحثـه چهـل و  گر صورت گروه با يكديگخانه مشاوره اعضاي  در مهمان نج پ

كتابخانـه و   در سحـدود يـك سـاعته بـا مـدر     ي ا هو همچنين مذاكر "موالنا"ي با ا دقيقه
ي به اين نتيجـه  گروه همگمواجه شده بوديم، اعضاي  آنهايي كه با  و صراحت ها قعيتوا

مالقات  هؤاالت جهت طرح در برنامس و فهرست كردن يبند رسيده بودند كه ضمن جمع



 ؟چرا سني شدم   40
 

 

الت سـوا سـؤال در هـر روز از طـرح    و روز بعد با موالنا ضمن طرح حـداقل يـك يـا د   
 ي پرهيز شود.فالتز و اخگياحساس بران

نتـايج   ثـار و آو محـدوده بررسـي   ه ات روز بعد فقط در حـوز قكه در مال شدا قرار لذ
ـ بـا موال  )ه و سـني عوحـدت شـي  (هاي تقريب مـذاهب   ييماهردگات و سجل بحـث و   ان
 م.شيته باشو داگو تگف

ه چـ چنان ي نمـود تـا  گمـاد م آاعالخاص با متانت  زرودومين  بحان بعد از نماز صيشا
تقريـب  جلسـات   و ييردهمـا گضوع موا طبق برنامه، ذد. ليوگخ بسپا آند، به شسؤالي با

 .يمخواستاراين باب  را مطرح و نظر موالنا را در )يسنيعه و شوحدت ( اهبذم
ي خود را به اين صورت بايارز ،وربسات مزجلتايج ن يرامونتفاوت پيرات معبتا موالنا ب

ي بايت، اما ارزسا وبه جلمي ر هر چند قدبول جلسات مزكشچه رگداشت و گفت:  ماعال
 حقـق ي است كه اميـد چنـداني بـه ت   حوايج جلسات به ننت ثار وآوص خصادي در عتقو ا

 كـرد:  فهنـه نـدارد. و اضـا   ين زميـ جه مطلـوب در ا ينتي تبه عبار ، ويسنيعه و شوحدت 
چـه   ارتاشـ ي چـه ا روحانيون شيع د كهشاهد خوتي محقق رني در صوسوحدت شيعه و 

 زسـه تعـدادي ا  جلر د نكـه بـا توجـه بـه اي    ،نت توهين نكننـد ا به مقدسات اهل ستصراح
ر جلسـه  دين و طالب حاضـر  سمدر ،دتنعلميه نيز حضور داش ي همدرسين و طالب حوز

زماني كه ادعا  شتندداعنوان كردند و  مي رظابراز عقيده و ن ناهاي موال بتصحقطع بعضا با 
شـيخ  مسـجد  «فقهي فتواي  ماتم حكومتي اسالمي است با كديست كه نظام و سسااين  بر

 جـواب آقـاي   ود. درشـ  مـي  بز مبـدل ي سو به فضاشهر مشهد تخريب در » فيض محمد
شـيخ فـيض محمـد وقـف      مدرس حوزه جواب داد كه زمين مسجد والسفاطمي به اين 

: اينكه مسجد دي جواب داا ينانهگه است. موالنا با حالت خشمدامام رضا بو اه ملكوتيگبار
ن بخواند ثوابش به امـام رضـا   آمسجد نماز و قر ن به مسجد برود و درو يك مسلما باشد
 ؟ذيردپفساد اخالقي انجام  آنر روي ديا اينكه به فضاي سبز مبدل شود و ، رسد مي بيشتر

سيخته و غير قابل كنترل، بـه  گروهي مطبوعات به طور افسارهاي گ حالي كه رسانهدر 
خت ايتپهاي ايران در  نمايند در زماني كه سني مي ها اهانت معتقدات ديني و اسالمي سني
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ني محقـق  سنه وحدت شيعه و گوبه نام اسالم اجازه ندارند مسجد داشته باشند، چ ركشو
سياسـي   يبحث وحدت شيعه و سـني يـك بـاز    و برقرار خواهد شد. بعضا و شايد تماما

انجاميد،  به طولعت است كه فقط مصرف تبليغاتي دارد. در اين جلسه كه حدودا يك سا
زير بـه انتظـار مالقـات روز بعـد     گنـا  ،باز جهت تدريس به كـالس درس رفتنـد   و موالنا

افتاد بـه ايـن ترتيـب     قنه چندان مهم اما جالبي اتفادثه ظهر همان روز، حا از مانديم. بعد
 روه كه ملبس به لباس روحاني بود از مهمانخانه خارج شد. پيـر گرست پفاطمي سر آقاي

 آقـاي خطـاب بـه    دادنـد و  نب را به ايشاآ هفتابآبلند عربي به تن داشت مردي كه لباس 
ي بـه  لل به زبان بلوچي به عبا و ججتوضيحا اينكه ( مشركي جلي ت: بگير! اگففاطمي 

 .)ويندگ مي خوندهاي شيعهآ
ي حوند به نناراحتي كرد تيم از اطالع اين جمله شديدا احساس يفاطمي و ساير اعضا يقاآ

 تيم به درستي بخوابيم.نسواكه شب را نت

 اقامت روزسومين 
مطـرح كـرديم و    ا موضوع ديروز و اهانـت پيرمـرد را  نات با موالقصبح روز سوم در مال

از اين برخورد خواهي ا ضمن عذرنله و شكايت داشتيم كه موالگرضايت،  مدا از عدشدي
اري سـازگ الم سات نيست و با روح متعالي سها درخوردود اين نوع برمنامناسب، اضافه ن

ـ يم به نحوي كـه ح ستب هساي نامناهردخونين برچندارد متاسفانه ما در جامعه شاهد  ي ت
د، ننـ ك مـي  پيـدا ضـور  ح رگهاي بز هرستانشهاي محلي در  برادران اهل سنت كه با لباس

 د.شو مي گفته مري نيزعني سنان آه و به فترر گمسخر قراتوال مورد معم
ه فترگت روصكه  ديب ردخوبه سبب بر هروگاز اعضاي موالنا ضمن اينكه حال هربه 
م اعال ،صرف صبحانه از سكه پ يماهميت تلقي نمود خواهي داشت مسئله را بيعذربود، 

قرار شده ني يب پيشطبق برنامه از قبل  ازيم كهسرا مطرح خود ت سواالي نمود تا گمادآ
تطهير، بحث  هيآمفهوم  يعنيرد سوال اختالفي و اساسي اچهارم مو ات روزقبود در مال
ني عود؟ يش حؤال مطرسفقط يك مورد  رديغ هو مسال رت زهراضهادت حشخالفت و 
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﴿ :ريهتط ي بحث آيه                        

  ﴾@N :0).33(األحزابF

1N@
ي اسـت را تفسـير   ني از موارد اختالف شـيعه و سـ  مورد نظر را كه يك هيآخواستيم تا 

 .ندا ه بودل اهللاواهل بيت رس ءمسران رسول جزهند كه دنمايد. موالنا فرمو
ه شرت عايحضدر مورد نا در همين حال يكي از روحانيون حاضر در جلسه از موال

ه ه صديقه بشضرت عايحكه  ين چنين باز كردا اموالنا سوال ر و ي كردا نهسوال ابلها
 يكي از امهات المؤمنين و ص اسالمم نبي مكرگرامي  سرريخ همي تاهواگ اتفاق و

﴿ فرمايد: مي ن كريمآر اساس فرمان خداوند متعال كه در قرب د وشنبا مي     

                ﴾@N :6(األحزاب.( 

                                                 
و ديگر  باشد مي ، فاطمه، حسن و حسينين آيه از نظر اهل تشيع، فقط عليمنظور از اهل بيت در ا -1

كنند. اما اهل سنت نظرش فراتر از اين است: كلمه اهل  همسران پيامبر را در اين مجموعه داخل نمي
ي، ا هور بود، نه دامادي داشت و نه نوطشود، زماني كه حضرت موسي در كوه  فته ميبه كل خانواده گ

» …هله امكثوا قال أل«فرمايد:  اما وقتي خواست به زن و فرزندانش بگويد، اينجا بمانيد، در قرآن مي
ن معني درست آيه اي پس اينكه كلمة اهل را فقط براي داماد و نوه به كار بردن كامال اشتباه است.

». خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت دور كند و كامال شما را پاك سازد خداوند فقط مى«است: 
حالت بدي  چنان در ص به معناي آن نيست كه همسران پيامبر ص اين وصايا براي زنان پيامبر

هاي  و ارزشبلكه مراد، واداشتنشان به فضايل  كرده است. ند كه اقتضاي منع آنان را ميا قرار داشته
شايان ذكر است زنان امت نيز در لزوم آراسته شدن به اين اخالق و عادات، تبع  برتر و واالتر است.

گويند مراد از اهل بيت،  مي ،سعيد بن جبير و، عطاء ،ابن عباس، عكرمه هستند. ص زنان پيامبر
ن نازل شده است و ما مخصوصا زنان پيامبر هستند و حق هم همين است، زيرا آية كريمه درباره آنا

قبل و ما بعد آيه نيز درباره آنهاست و ذكري از علي و فاطمه و حسن و حسين در اين آيات وجود 
يل بيشتر در اين موضوع به كتاب آيه تطهير و ارتباط آن با عصمت ائمه نوشته: دكتر (براي تفصندارد.

شده است و در جمه و چاپ ترسيد عبدالهادي حسيني مراجعه شود. اين كتاب به زبان فارسي 
 .www.aqeedeh.com  قرار داده شده است. عقيده و غيرهيت سا
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و همسـران او مـادران آنهـا (     ؛مؤمنـان از خودشـان سـزاوارتر اسـت     پيامبر نسبت به«
 ».شوند مؤمنان) محسوب مى

اشـاره   كشـه  ضـرت عاي حي گري در مـورد نسـب خـانواد   ختصـ ان توضيح مشاي و
ضـرت عايشـه سـخن را    حمعرفي نسب در ان شوش بوديم كه ايگپا  راسهمه  و فرمودند

ان شوارگبزر رصديقه پدشان كنيه اي ر وه بنت ابوبكعايشضرت حودند: من آغازاين چنين 
سلسـله   رومـان در ام راميشـان  گ رمـاد  و ار رسـول اهللا غيار  ين ومسلم خليفه اول هللاعبدا

 :ترتيب زير است هسد كه بر مي صاهللا م به رسول تپشت هش ي دربسن
 ،هابن مر ،بن تيم ،بن سعد ،ن كعبب ،مرابن ع ،انمعث فهكر ابن ابي قحاببنت ابو يشهعا

 .تيمي ،ن كعبب
بـن عبـدالمطلب بـن هاشـم بـن       هللامحمـد بـن عبـدا   : صم اكـر  يامبرپ سبسلسله ن

ـ ه ازدواج كردند شعاي بن كعب زماني كه رسول خدا با هي بن مرقصعدالمناف بن   زس اپ
شـما پارچـه    هكه بر چهر ماب ديدخو دررا  من شما قهديصان فرمودند: اي شاي هبچندي 

ايـن همسـر    :گفـت  و وردآما را به نزد من شي ا هشتفر ،بود دهش هداد فيد قرارابريشمي س
ايـن امـر    رفتم اگگ ديدم شماييد با خود زدم و كنار هره شماچاز  پارچه را من شماست و

اري كردم. خولـه حضـرت   گا خواستمرداند و من از شگ مي را اجرا آن است از جانب اهللا
نـين خداونـد متعـال    يـن چ كـرد و ا اري گخواسـت  صر يامبپرا براي  ك عايشه صديقه

 زيد.گيامبر خود برپرا براي همسري  ك حضرت عايشه
در  ك شـه حضرت عاي كهو فرمودند  وردآعالم رباني از علم عايشه سخن به ميان آن 

اه علمـي  يگـ شـوند و از جا  مي حسوبمصحابه به عنوان يكي از ناشران علم نبوت  عجم
 .دبسيار بااليي برخوردار بودن

ج الـوم ازو عوري شـود بـر تمـام    آر علم عايشه جمح گفرمايد: ا مى ):ري (هامام ز
 .13/40) البن حجر صحابهصابه في تمييز الكند. (اإل مي يداپ ير زنان برترگمطهرات و دي
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 سـخن گفتـه و   صيامبر پنزد  ك محبوبيت عايشه و تادامه در مورد محب رموالنا د
 ند: را خواند صپيامبر  ثحدياين 

تر اسـت پيـامبر    حبوبممه هشما از پيش ه كسي چه ك(سؤال شد  صاكرم ر بيامپاز 
كر بدرش ابـو پـ ه كسي؟ پاسخ دادند: چمردان  زپرسيده شد اسپس  ،عايشهمودند: فر ص
 .يقصد

ـ آ يرامـون پو ساعت موالنا حدود د ا حضـرت  صـ ازواج مطهـرات خصو  و تطهيـر  ي هي
ر گـ دي و تطهيـر  ي يهآه ژويي به آنيات قرآسير فت ان درچن آن نعايشه توضيح دادند. ايشا

 ياتي كه در مورد ازواج مطهـرات بـود احاطـه و تسـلط داشـتند و ابـراز عقيـده صـريح        آ
قـات روز  ي كه قرار شده بـود در مال ددانم. با وجو مي كنرا نامم آننمودند كه وصف  مي

تطهير ي  هيآوجه مطرح نشود اما تفسير  چري به هيگدي ية تطهير مواردآجاري جز تفسير 
نـي و مسـائل   آيـات قرآ سـاير  بـا  باحث و م كردن موضوعات يداپسط ايشان و ارتباط تو

ه ترمـز  كـ روحي كرده بود، يـا اين  ضعف و تزلزلار چرا د هروگ ينان اعضاچ آنعقيدتي 
 دس من از موالنا در مورپريختيم، سن را بيروداشتيم همه  سبدآنچه را كه در  وديمببريده 

الثه ثاي فتم كه حق با علي بوده اما خلگفان شبه اي وسوال كردم  امامت حضرت علي 
سـوال كردنـد    هموالنا مصممان ،دندرغصب ك اعلي رو حق فته گر ا ناديدهر امبرپيوصيت 

 ؟!عمل نكردن كدام صحابه وصيت وكدام 
به نام غدير خـم كـه همـه    در سرزميني  صكه رسول اهللا من اين حديث را خواندم 

من كنت مواله فهذا علـي   رمود:ف د وبرباال  ته وفرگلي را دست ع بودند عسلمانان جمم
 .... مواله
تم در اينجـا  گفـ  مـن  ؟كنيد مي ونه معنيچگرا  شما موال :ام موالنا فرمودندگاين هن در
وال مـ  زمعني اا تها چند لغتفرهنگ درس دادن به آموالنا با  .به معني جانشيني استموال 

ا بـه  رخواسـت علـي    مـي  ص ر رسـول اهللا گـ ا :نـد گفت پسسـ  و و كردندگرا براي ما باز
ـ را حديثي را بيان كردند كه براي عموم چزيند گخود برجانشيني  را لفـظ  چـ  و ؟امفهوم بـود ن
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 ،دهـد  مي معني را ندانست كه موال چندي مي حضرت آنصورتي كه  در ؟را استعمال كرد موال
 آنتـر از   هادسـ . چـرا  زينـد گبر را به جانشيني خويشلي خواست ع مي صاهللا  ر رسولگا و

 .كنت رسوله فهذا علي خليفتي و وليي من بعدين م ،نفرمودند: اي مردم
يرامون پم در ادامه بحث ا هكردم كه الل شد مي اسسكه البته بنده با اين منطق موالنا اح

شيعي حقانيت هاي  ولفهستدالل به مئه اتا با ارا دروه سعي داشتنگاعتقادات شيعي، اعضاي 
توانسـتيم   نمي هو ارائه استدالل و منطق كه البت ه را اثبات نمايند، اما در هر بارمذهب شيع

شد،  مي شيعي استناد عني مطرح و بعضا از كتب و منابآمالحظات قر ي وا ريشهصورت به 
 ي.آننه قر ،داشت كه اينها منطق و استدالل شيعه هستند مي موالنا اظهار

باشـد،   مي ي از اعتقادات شيعهكيامبر، كه اين يپبعد از  ن در مورد مرتد شدن صحابه
 ن بـه شـرح زيـر   آ ازي با داليل مستند و محكم اين را نيز رد كردند، كه مختصر "موالنا"

 باشد: مي
هاي علميه شما هر سال  هفاطمي گفت: در حوز آقايه بجدي خطاب  يا با قيافه موالنا

 .%97يا  98فاطمي گفت:  آقايدرصد قبولي چقدر است؟ 
ي ا هـاي علميـه   هويم درصد قبولي اينها در حوزگ مي تو را سپاس ،موالنا، فرمود: خدايا

درصـد قبـولي    نـاه و فسـق و فجـور، امـا    گاست با اين همه نقص و % 98 و 97ارند دكه 
ري اسـت. ايـن را   فـ ن بزرگ صد هـزار  عجم آننفر از  6يا  5فقط  ص مكتب رسول اهللا

 ين خود اهانت و توهيني بـه روش تربيتـي رسـول اهللا   يا اآكند؟  مي كدام عقل سليم قبول
نيسـت كـه نتوانسـته     ص يـامبر پ يي بـرا گيا اين يك ضعف و نقص بزرآنيست؟  ص

ض رحلت ايشان از دنيـا،  حبه م رداني تربيت نمايد كه بر عقيده و باورشان بمانند؟ وگشا
 مرتد شوند. يبه خاطر متاع دنيو

نـد، در حـالي كـه هسـت و     ا شـته گبراي دنيا از ديـن بر نان آكند كه  مي كدام عقل سليم قبول
كـه داشـتند را در راه    آنچـه سـت و مقـام و تمـامي    پت خودشان را، مـال و زن و فرزنـد و   سني
 يشرفت و ترقي دين فدا نمودند.پ
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 ص ويي نسـبت بـه اصـحاب رسـول اهللا    گـ  ههـرز  ويي وگـ  هوطوري به يا كه همين نانآرا چ
 ؟كنند و تعقل نمي ردازند اندكي تفكر و تدبرپ مي

﴿فرموده:  در قرآن شخودخداوند             ﴾@N  :التوبـه:  119(المائـده ،

آينده ر د ا راضي باشد وهنآوقت از  آن شود كه خدا در مي رگم ).8، البينـه:  22، المجادله: 100
ر گـ م ؟دباشـ  د متعال نمـي يا اين نيز عيب و نقصي براي خداونآرا به دوزح بفرستد.  نناآ

شت را هنان راضيم و بآلقا فرموده از طين افراد خبر نداشته كه ما ي هيندآل از عاخداوند مت
شماها اين اعتقـاد را  كه د ندا ينده را نميآـحدود است و معلم خداوند  ياآم، ا هان دادآنبه 

 شوند و از دين خـارج  مي دانست كه اينها مرتد مي لم دارد وعينده آخداوند به  رگداريد. ا

      ﴿ فرمـوده:  خداونـد  راچردند، گ مي

             

      ﴾N  :100(التوبه.( 
خواهنـد تفسـير    مي طورچ يه راآدانند، اين  مي ا عالمرند و خود ا عناني كه از اهل تشيآ

نيـز بـراي اينهـا     مانند و اين را مي آندر ي ابد فرموده برا خدا هك بهشتيس اين پنمايند. 
مهاجرين مكه بودند، امثال  ناني كه هجرت كردندآ راچ .؟ندستها دروغ هيا اينآماده كرده، آ

به هر صورت پـس از   …عبدالرحمن و حضرت ابوبكر و عمر و عثمان و طلحه و زبير و
ديم كـه  وم كرده بگيه تطهير و مباحثات اعتقادي طوري خود را آحدود دو ساعت تفسير 

بيـات مبـاني   دي واقعيـات و ا ا الفبـا بـ ت كه از اول ريشه نداشتيم و يا اينكـه  فر مي تصور
ي اعضـا  عضـا و جمـ  فايم. واقعا احساس شكست و عدم توفيـق در   انهگاعتقادي اسالم بي

حسـيني را بـه    آقـاي رفتيم گروه كامال مستولي شده بود. لذا پس از ختم جلسه تصميم گ
 رداند.گروه را برگمبيل را بياورد و يم تا اتوفرستبعظم رهبري ممقام  دفتر

 يه دفتـر مقـام معظـم رهبـر    بس از سه روز توقف در محل پمان روز و هظهر  از بعد
 مراجعت نموديم.



   

 47 چگونه هدايت يافتم؟
 

 

يـر  هتط ي هيآود بود: بحث تفسير همش الزير كامفرازهاي روه گدر تحليل كلي اعضاي 
ديني، عقيـدتي، احاطـه و تسـلط     ،نيآهاي قر جو كامال روحاني حاكم در جلسه، واقعيت

ه، برخوردهاي عالمانـه و  ديقع و ديني، صراحت بيان و نيآيات قرآل موالنا در تفسير مكا
و شخصيت علمـي ايشـان، ابـراز محبـت ايشـان نسـبت بـه         عارفانه موالنا، ثبات و وقار

وهاي ديني خاصتا اهل بيت (حضرت علي، حضرت فاطمه، حضرت حسن، حضـرت  گال
 د.بوكامال قابل توجه  )حسين و...

 هزارش سفر و نوار مكالمات ضبط شدگ شت به قم و تقديمگاز باز پسروه گاعضاي 
شكست در  و مختلف به مركز مديريت حوزه علميه قم و اعتراف به عدم توفيق طعاقدر م

ريزان به روال  قايان طراحان برنامهآضمن اينكه  ،نمودند سفر مزبور و بيان شرح كامل سفر
ول صـ اال مشكل همين است كـه علـي   له همين جا است وأار داشتند كه مسهاظهميشگي 

نمودنـد كـه    واضـافه عداوت تـاريخي دارنـد،    ها با مكتب علوي و اهل بيت عناد و سني
روه اعزامي ناموفق بوده گرچه ماموريت گمورد خاص بوده،  زمايشي وآسفر مزبور  هبرنام
ينـده  آنمودند و حتي مزيدا عنوان داشتند كه سفرنامه مزبور در  مي را مثبت ارزيابي آناما 

 رفت.گميه قم قرار خواهد لع ي هيري در مركز حوزگ يممتصالك م
مزبور  هقايان و ارزيابي مثبت سفرنامآتوجيه و تعبيرات  ،رسيد مي طور به نظر اينالبته 

همين لحاظ هم  كه به دباش مي روهگابعاد خاص و به منظور دلجويي اعضاي  يا دارافصر
اخت شـد. امـا بـا تحليـل كـل كـه       ه اينجانب پردبيزه تومان به عنوان جامبلغ پنجاه هزار 

هـاي   متفـاوت و سـخاوتمندي  توجيهات و تعابير  ضمن اينكهد، نودمارائه ناعضاي گروه 
ق گروه اثر مثبـت بـر جـاي نگذاشـت و بعضـا      خورده و ناموفكست ش هدر روحي نقاياآ

هاي طراحان مركز مديريت حوزه علميه قم را زير سوال برد و سفر مذكور را  ريزي برنامه
 نه بحث علمي. ،دكردنقي لهايي از موالنا ت تا يك برنامه خبري، اطالعاتي و ضعفعمد

در ارتباط با مسائل اعتقادي، ريشه شكست و عدم توفيق گروه اعزامي را اساسا به اين 
ريزان مركز مديريت حـوزه علميـه    جهت معطوف و نسبت دادند كه چرا طراحان و برنامه

رو قرار دادن تعدادي طلبه جوان و كـم تجربـه در صـدد     رو در با قم بدور از واقعيات و
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ايجاد طرح مسائل اختالفي و اعتقادي اينگونه بر آمـده و بـه عنـاوين مختلـف در صـدد      
يابي ديگران صرف داشتن اختالفات عقيدتي و مسلكي و قرار دادن محبـان واقعـي    ضعف

بـا   و اتالگوهاي دينـي (اهـل بيـت) در شـمار و رديـف مخاصـمين و دشـمنان حضـر        
ريزي تشكيل جلسات تقريب مذاهب (وحدت شـيعه و سـني) شـعارهاي وحـدت      برنامه

 دهند. مي طلبانه سر
البته و به طور مشخص و صرف نظر از تحليل كليه اعضاي گروه اعزامي كه در مركـز  

ريزان رسيد، شخصـا مضـاعف بـر آن     مديرت حوزه علميه قم به استماع طراحان و برنامه
ريزيهايي از اين نوع نه تنها هرگـز انديشـه    ز دارم به اين ترتيب كه برنامهتحليل ديگري ني

بلكه معتقدين به اعتقادات و خط فكـري   ،وحدت شيعه و سني را متحقق نخواهد ساخت
 گرداند. مي چه بيشتر منزوي از پيكر جهان اسالم شيعي را در دنياي اسالم هر

نـه   اقعيت بسيار مهم معتقد سـاخت كـه  از هر زمان ديگر به اين و شله مرا بيسأاين م
اجعت نمايـد  ره اعزامي شكست خورده و ناموفق به قم مورگتنها مشيت خداوندي بود تا 

ـ  گ اي شكله بلكه تقدير بود تا زمينه و  ،يـد آسـالم در مـن بـه وجـود      ي هعقيـد  كيـري ي
د نويپيوستن و پرويدن و ا گدروني و تجديد نظر در معتقدات شيعي و مشخص يها هيزگان

 مايد.نب اهل سنت را در من ايجاد و احيا هخوردن به انتخابي دوم و زيستني نو، مذ

 حج سفر

م هفـرا آن يدا شد. اسـباب  پ من حج در هوشت ساز به بلوچستان، ارادنسفر سر آنبعد از 
 رف شدم.ش، به حج مهد و باالخريردگ

 يسـخنراني علمـا  منـوره   هردم. در مدينك دي را مالقاتموحاي خيلي ه در مكه انسان
به سـوي خداونـد    اشان ر ميدم كه اينها تمام توجههف مي دادم مي وشگل سنت را وقتي ها

 كنند. مي يگو فقط او را عبادت و بند ،دارند مي عطوفممتعال 
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 رفتم، اهل تشيعي را ديدم حتي قبر حضرت ابوبكر  ص وقتي به زيارت رسول اهللا
فر حج نسبت بـه حضـرت عايشـه    سضمن در كردند، در  اه نميگرا ن و حضرت عمر 

سخنراني ايراد فرمودند شناخت كلي كه ستان برعنام  حبصا يوسط يكي از علماتصديقه 
هـايي   مـت هد تناشتدل اسالم روا اه ايي كه منافقين بر اسالم ويهاز جمله دشمن .يدا كردمپ

مـان  گبه  باشد و مي واقعه افك ه وارد كرده ويقاست كه به شخصيت حضرت عايشه صد
ر گـ اقـع ا و در مسـلمانان وارد سـاختند و   م والترين ضربه را به اسگخود با اين حربه بزر

 ي وگتحمل فوق العاده مسلمانان نبود فاجعه بزر تدبير و تعال ومنصرت خداوند  ياري و
 داد. مي يري رخگفرا ي هنتف

ش پـي  صبر را در حسن نيت و لتاريخي كما سحسا شرايط سخت و آندر  نمسلمانا
ي از جانـب  ا طئـه ورا ت آن اسـاس دانسـته و   بـي  دروغ و الچنين موضوعي را كام رفته وگ

 منافقان دريافتند.
حكمتهاي فراوان به همـراه داشـت    مام شد وتار به نفع مؤمنين گروردپين اتفاق به خواست ا
 است: آمدهنها در ذيل آند مورد از چكه 

ـ ز لحـاظ اخالقـي   ا مسلمانان در اين اتفاق امتحان شدند و -1 ترقـي   رورش يافتـه و پ
بـروي  آمخصوصـا   داشـته و  كه در صورت بـروز حادثـه مشـابه حسـن تـدبير را      كردند

احدي حاضـر   ناين حادثه جز سه نفر از مسلمانا ه درچنانچ ،مسلمانان را مهم تلقي كنند
 شايي نبود.گ به لب
ر اگـ كـه   ي شـد قـوانين اجتمـاع   از احكـام و  يبسيار لسبب نزو قوقوع اين اتفا -2

بروز هـر   اخالقي و يزشتيها نها از منكرات وآاين احكام عامل باشند جامعه  مسلمانان بر
 ي محفوظ ميماند.ا فتنه ونه اختالف وگ

دانسـت   مـي  ر غيـب گـ ا و علم غيـب نـدارد   صيامبر پن شدند كه ئممسلمين مط -3
 كرد. مي پاكدامني همسرش را اعالم ت وءبرا
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يـامبر كـه   پكـه   س وقتـي پ است ويد از جانب اهللاگ مي ر چهه ص اينكه پيامبر و -4
دانـد   غيـب نمـي   باشـد  مـي  تر باالتر و كامل تل بيها حتي از علي و و ستفضل البشر اأ

 دانند؟ مي غيب نهاآطور چ
از  يـاتي آدر مـورد ايشـان   فته و ش باال را هو خانواد ص سر رسول اهللامفضيلت ه -5

شود لـذا بـر    مي وت و تكرارالطهارت ايشان ت ت وءرايم نازل شد كه تا قيامت برن كآقر
از  صداشت خانواده نبي اكرم گبزر امت اسالم به عنوان يكي از شعائر اسالمي تكريم و

  باشد. مي جمله همسران ايشان واجب
مسـلمانان   مام تاريخ اسالم واكنش زيباي تماتم نادر در العاده و قيكي از موارد فو -6

يات، نازل شده كه در حقيقـت  آنها آي أت ربقمطا د وشبا مي صبر زمان صحابه پيام آن
 ا را در بر داشته است.ي آنهگفتار صدق عملي و

 تحليلي از سخنراني در مدينه در مورد واقعه افك
قصـد   خبر رسيد كه قبيله بنـي مصـطلق بـه    صه به پيامبر كدر سال ششم هجري وقتي 

بـه   ص حضـرت  آنند. و ا هرديدگمتحد  حمله بر مسلمانان جمع شده و غارت نمودن و
رات هـ عزم جهاد كردنـد طبـق عـادت، بـين ازواج مط     آمدهكني فتنه به وجود  خاطر ريشه

آمد در  كشي نام عايشه ك پس از قرعه و با خود ببرند نها راآد تا يكي از نكشي كرد قرعه
 خارج شدند. صيامبر پان همراه شو اي

در  ك رفت حضرت عايشهگدر جايي منزل  صيامبر پكاروان  هشت به مدينگدر باز
تالش  لوبند وگم شدن گمدن ايشان به دليل آ ،اين اثنا براي رفع حاجت از قافله جدا شد

غيبـت ايشـان اطالعـي     زو در اين فاصله كاروانيان كـه ا  ل كشيدومدتي ط آنبراي يافتن 
ن وقتي ديد خبري از ارواكبه محل  گشتس از بازپنداشتند به راه خود ادامه دادند. ايشان 

 شيده وك در محل دراز آمددانست حتما دنبال ايشان خواهند  مي كه آنجاكاروان نيست از 
 .كشيد چادر را بر روي خود
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 آنباقي مانده  ير چيزگكرد تا ا مي وان مامورراك هميشه يك نفر در عقب ص پيامبر 
ـ   هشد روه مامكو صحابي  ،را بياورد ود و وقتـي از دور بـه   بود صفوان بن معطل سـلمي ب

شـتر را در  ليه راجعـون  إنا إنا هللا وإبا  و متوجه وجود فردي شد دمحل كاروان نزديك ش
و مهـار شـتر را    كـرد  ويي ايشان را سـوار شـتر  گگفت چبدون هي يكي ايشان خواباند ودنز
 و به قافله رسيدند. را دنبال كردند هقافل رفته وگ

ـ معـروف   يا تفاده كرده و فتنه و حادثهاس افتاده سوء قدشمن از حادثه اتفا را  ه افـك ب
المـؤمنين بـا    رفـت كـه بـه ام   گجا از طرف منافقين صـورت   وردند اين تهمت بيآبوجود 

هـي جامعـه   ال بستند. در اين امتحـان را ا نبت عمل بد و زسن )هللابا العياذوصحابي مذكور (
شـودن  گ حتي حاضر به لبو  آمدهانان بجز سه نفر مسلمان سر بلند بيرون ممسل ،اسالمي

ت حضـرت  ءنبودند و منتظر كالم خدا و رسول او ماندند كـه نـازل شـدن بـرا     آن بارهدر
ر بـ ي بطراضـ يز و پر اگان يار حزنسدوران ب هيد كماز يك ماه به طول انجا بيش ك عايشه

 .جامعه اسالمي سپري شد
 ك شـه عايپاكي حضرت  و ت نازل شدءيات براآ يك ماه زبعد از سپري شدن بيش ا

 .رديدگ نازل 26تا  11يات آدر سوره نور طي 
قضيه تا  ورنده اينآبن ابي رئيس منافقين و بوجود  هاي عبداهللا هنو ،افرادي چون شيعه

دهنـد و   مي طاهره را مورد تهمت قرار هعفيف ك آنبه امروز هم با قلبي نجس و زباني ناپا
را انكار  آنيات صريح قرآو  ،كنند مي ررين دشنام تصوگتا براي خود بزررنام مادر مؤمنان 

ه ككنند. در انتظار روزي  مي بكسخود  يالهي را برا يكرده و عذاب دردناك و لعنت ابد
و بـه   ،خويش باطل و كذب بودن خـود را مشـاهده كننـد    يدست و پاها ،اهي زبانگوبه 

 آمـده هـا  نآيات مـذكور و ترجمـه   آند. در ادامه شو رفتارگب خداوند متعال غضعذاب و 
 .منيك مي ذارگيري را به خود شما واگ است نتيجه

﴿                              
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                      ﴾N  :26ـ 11(النور.( 

از شما گر)  مسلما كسانى كه آن تهمت عظيم را عنوان كردند گروهى (متشكل و توطئه
آنها هـر   ؛اما گمان نكنيد اين ماجرا براى شما بد است، بلكه خير شما در آن است ؛بودند

و از آنان كسى كه بخش مهم آن  ؛كدام سهم خود را از اين گناهى كه مرتكب شدند دارند
چرا هنگامى كه اين (تهمـت) را شـنيديد،   . را بر عهده داشت عذاب عظيمى براى اوست!

ايمان نسبت به خود (و كسى كه همچون خود آنها بود) گمان خير نبردند  مردان و زنان با
چرا چهار شاهد براى آن نياوردند؟! اكنون كه . و نگفتند اين دروغى بزرگ و آشكار است

و اگر فضل و رحمت الهى در . اين گواهان را نياوردند، آنان در پيشگاه خدا دروغگويانند
شد، بخاطر اين گناهى كـه كرديـد عـذاب سـختى بـه شـما        دنيا و آخرت شامل شما نمى

گرفتيد، و با دهان  به خاطر بياوريد زمانى را كه اين شايعه را از زبان يكديگر مى. رسيد مى
كه نزد پنداشتيد در حالى  و آن را كوچك مى ؛گفتيد كه به آن يقين نداشتيد خود سخنى مى

ما حق نداريم كه به ايـن سـخن   «چرا هنگامى كه آن را شنيديد نگفتيد: . خدا بزرگ است
دهد كـه   خداوند شما را اندرز مى. » خداوندا منزهى تو، اين بهتان بزرگى است ؛تكلم كنيم

و خداونـد آيـات را بـراى شـما بيـان      . هرگز چنين كارى را تكرار نكنيد اگر ايمان داريد
كسانى كه دوست دارند زشتيها در ميان مردم بـا ايمـان    ا دانا و حكيم است.كند، و خد مى

دانـد و شـما    و خداوند مـى  ؛شيوع يابد، عذاب دردناكى براى آنان در دنيا و آخرت است
و اگر فضل و رحمت الهى شامل حال شما نبود و اينكه خدا مهربـان و رحـيم   . دانيد نمى

ايـد! از گامهـاى    اى كسانى كه ايمـان آورده . فت)گر است (مجازات سختى دامانتان را مى
سازد، زيرا) او بـه فحشـا و    شيطان پيروى نكنيد! هر كس پيرو شيطان شود (گمراهش مى

نبود، هرگز احـدى از شـما پـاك     دهد! و اگر فضل و رحمت الهى بر شما منكر فرمان مى
آنهـا كـه از   . داناست كند، و خدا شنوا و ولى خداوند هر كه را بخواهد تزكيه مى ؛شد نمى

ميان شما داراى برترى (مالى) و وسعت زندگى هستند نبايد سوگند ياد كنند كه از انفـاق  
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آنها بايد عفـو كننـد و    ؛نسبت به نزديكان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دريغ نمايند
ربان داريد خداوند شما را ببخشد؟! و خداوند آمرزنده و مه آيا دوست نمى ؛چشم بپوشند

سـازند،   خبر (از هرگونه آلودگى) و مؤمن را متهم مى كسانى كه زنان پاكدامن و بى. است
در دنيا و آخرت از رحمت الهى بدورند و عذاب بزرگى براى آنهاست. در آن روز زبانهـا  

آن روز، . دهـد  شدند گواهى مـى  و دستها و پاهايشان بر ضد آنها به اعمالى كه مرتكب مى
دانند كه خداوند حـق آشـكار    و مى ؛دهد كم و كاست مى قعى آنان را بىخداوند جزاى وا

و زنان  ؛زنان ناپاك از آن مردان ناپاكند، و مردان ناپاك نيز به زنان ناپاك تعلق دارند. است
پاك از آن مردان پاك، و مردان پـاك از آن زنـان پاكنـد! اينـان از نسـبتهاى نـاروايى كـه        

 .و براى آنان آمرزش (الهى) و روزى پرارزشى است ؛مبرا هستنددهند  (ناپاكان) به آنان مى
د و تحت اين نـام بـه حضـرت    نيدا مي ساني كه خود را شيعهي كو ايشان اضافه كرد ا

 دخـو  يت و افتـرا همـ ر تدر گـ بنديد ا مي و حميراي رسول خدا تهمت و افترا كيشه عا
 اب دهيد:وصادق هستيد به اين دو سؤال ج

ـ  ائشه همكنيد عبوده پس بايد قبول اگر  ؟وده استباك نپ صا يا پيامبر خدآ -1 اك پ
 .راستبو م

واقـف  ه اين بم هبوده است و خود شما  صر مبياپسند تاريخ همسر س اسا چون بر
  .مربوط است ص اهللاهستيد و پاكي ايشان به پاكي رسول 

يست؟ شما يا چن آقر ي يهآس جواب پاك هستند پنا) باهللا العياذوايشان (گوييد  مي رگا -2
ره هـ ب بـي ن امـ از ايصورت  كه در هر دو، را صاكدامني پيامبر پيا  ،كنيد مي ركان را انآقر هيآ

يش عائشـه  گـرام  و همسـر  صاكي هـر دو، پيـامبر   پان فقط با ايمان داشتن بر مهستيد راه اي
 باشد. مي هقصدي

 ق و انتخاب راه با شماست.فواب دو سؤال وج
خنراني ثالثه سـ قام خلفاي ما در مسجد نبوي در مورد فضايل و يكي از علم آند از بع

ـ  ص ه اينها بهتـرين يـاران پيـامبر   كگفت  مي با استدالل قوي و محكمكرد و  نـد و  ا هودب
 است.ه و جنت را داد هشتبه اينها وعده ب نمنا ندخداو
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 يدا كردم.پست دزيادي  قايقز به حاين سفر نيدر 

 عراق سفر به كشور سوريه و سليمانيه

دتي در و عقيـ  يذاشته بود كه به لحاظ فكرگثير أستان تا حد زيادي در من تچسفر به بلو
 مطالعـه و تحقيـق هـر   عطش م كه درفته بوگقرار  نناچ آنشرايط بحراني روحي و رواني 

ـ ه نحـوي كـه وضـعيت    بيرامون معتقدات سني در من ايجاد شده بود. پ يه بيشترچ يش پ
ـ  ،اساسـي  يرويكـرد اعتقـاد   كـه  در ذهنم احيا كرده بودمخصوصا اين باور را  آمده ي يعن

ذير پـ خوردن به مذهب سـني اجتنـاب نا  پيوند يوستن و يا پت كردن به مذهب شيعي، شپ
آنچه كـه در   حوه برخورد و اساسانرفتار و  ،هاي اعتقادي هاگت. لذا تغيير جهت و ديدسا

شـگاه، اسـاتيد، خـانواده و    دان و هداشت توجـه اطرافيـان، جامعـ   ظهور بروز و وجود من 
 ت به من معطوف داشت.باسالمي دانشگاه را نس نمنجخصوصا ا

در كـه  بـا توجـه بـه اين    ،ذار بودگنان تاثيرچ آنداشتن شرايط خاص روحي و رواني، 
شـغله  امتحانات قرار داشتم و از دانشجويان ممتاز و موفق در دانشگاه بـودم امـا م   نهستاآ

نشـگاه و ملحوظـات   ادجـز   يرگـ توجـه مـرا بـه دنيـاي دي     يزه دروني دقيقـا گو ان يفكر
يلي من صحتيا افت  اه از تغيير حالت وگمعطوف داشته بود. لذا اساتيد در دانشدانشگاهي 

 يدا كرده بودند.پاهي آگ
 را احسـاس  ي مفـرط در مـن  گم بـا اضـطراب و افسـرد   أاي غيـر عـادي و تـو   هرفتار

مدند. نظـر  آ نديشي برا هارچ ر صدددبا خانواده نمودند لذا با برقراري ارتباط و مشاوره  مي
ات تحصيلي و دانشگاهي و يا افـت تحصـيلي،   ظلي منهاي مالحئسامل من شكبه اينكه م
 نديشـي ا ه. لذا اساتيد دانشگاه و خـانواده نتوانسـتند چـار   شرح فوق بودبيات به دفراتر از ا

م بـا افـت شـديد    أاني توو رو يوضعيت روح چنين ه دهند. درئحل مناسبي ارا هو را كنند
ري يعني مسافرت به گامتحانات ترمي قرار داشتيم، فرصت دي هستانآتحصيلي و اينكه در 

 كاروان زائرين حاصل شد.با مراه هكشور سوريه 
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 سوريهسفر به 
به همراه كاروان  "حضرت زينب"مطهر قرار شد با مادربزرگ مادري جهت زيارت مرقد 

ونـه اتفـاق   چگشـد و   طـور چدانم كه  اشيم. نميبي داشته ي به كشور سوريه مسافرتتزيار
همراهي كـنم. خبـر مزبـور از دو     م راگرفته شد كه در مسافرت مادربزرگه تصميم كافتاد 

بود تا از محيط دانشگاه  آمدهيش پاول اينكه فرصتي  ؛نده بودكن لجهت براي من خوشحا
ي از شر درس تبارعيا به مدت زمان محدود، فراغت حاصل و  ايو دانشجويي حداقل بر

وريه سـ و محيط دانشگاهي راحت شوم. دوم اينكه فرصت خوبي نيـز بـود تـا در كشـور     
 داشته باشم. يول و مباني اعتقادي اهل سنت مطالعه و تحقيق بيشترصون اميراپ

 راهـي مه نيز مـا را ) :(ـحمدي معليرضا  يقاآدر اين سفر دوست ارجمندم جناب 
 كرد. مي

ندان مهم، اما جالبي اتفاق افتاد به ايـن  چنه  يا هاولين روز اقامت، حادثظهر  از بعدر د
داشـتند،   هـاي ايرانـي حضـور    از خـانم ي س فروشي تعدادي لوك هكه در يك مغازتيب تر
به يـك خـانم ايرانـي    زه امغرسيد يك نفر يا احتماال صاحب  مي طور كه به نظر را اينهظا

مسر خانم را با صـاحب مغـازه   هاجره و منازعه مش هينماين موضوع ز ،چيزي فروخته بود
ساده و بدون زمينه سبب شـد   ي خاتمه يافت. اين حادثهله أما مسميانجيگري د، با ومنفراهم 

مـن   كـه  دانم مي اره به اين مساله را نيز ضروريشبا صاحب مغازه ارتباط برقرار كنيم، البته ا تا
اروان قرار داشتيم. به روال طبيعـي و  كمين محمدي به عنوان روحاني و در تركيب خاد آقايو 

نموديم. لذا زود  مي ار در جلسات و مناسبات مذهبي شركتنمايي زوهرا يمعمول بايستي برا
خشـم و غضـب    هاي عـدم رضـايت خـادمين كـاروان و مشخصـا      زمينه مدن ماآدير  فتن ور

 دنبال داشت. م را بهگبزررماد
عبارتي صاحب مغازه با شخصـي روحـاني    ت جديد و يا بهسدو نامباالخره توسط ه

ه عيم و جهت مطالا هشنا شديم. به ايشان گفتيم كه قبال شيعه و حاال سني شدآب هسني مذ
س از يكي دو مورد پذيرفت، كه باالخره پ به هيچ وجه ن، اما شيخ عبداهللايما هآمدو تحقيق 

 خد كنـيم امـا شـي   ن قسم يـا آكه حاضر شديم به قر يمصاحبه و مجالست با ايشان تا حد
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دارد و نه من به شما اعتمـاد دارم. بـه هـر شـكل و      اعتقادن آ گفت: شيعه نه به قرعبداهللا
كـه در سـوريه اقامـت     ينـد روز چاعد و حدود قصورت و سماجت باالخره ايشان را مت

طور برداشت كرديم كه صراحت بيان و عقيده و تسلط وي  اين يو داشتيم، از مباحثات با
 .ستان شاهد بوديمچرا در سفر بلو آن هنوني به شكلي بود كه نمآربه مفاهيم ق

اصالتا عرب بود اما به زبان فارسي تسـلط كامـل داشـت. همچنـين در      "شيخ عبداهللا"
ايران زنـداني و علـت    يها سال در زندان قبال دو هداشت ك ارمصاحبت با وي ايشان اظه

وحانيون شيعي عنوان داشت ر با حظات اعتقادي و برخوردالت مهج هزنداني شدنش را ب
و بـه قـول خـودش مـورد تيرانـدازي       د كه حتي يك بار نيز مورد سوء قصدوو اضافه نم

نان مـا  چ آن ر حال همنشيني و مجالست با شيخ عبداهللاهرفته است. به گار قر ها اطالعاتي
نان رغبـت بـه حضـور در    چل كرده بود كه ظرف مدت يك هفته اقامت، نه تنها وغمشرا 

 آن نيـز مذهبي شيعي مثل زيارت قبور و غيـره نداشـتيم، بلكـه از     ياه مناسبت مجالس و
مـن   طتوسـ  "حضرت زينـب "صا اينكه قرار بود دعاي كميل در حرم واكراه داشتيم، خص

كه خواستن و تقاضاي رفع حاجت، جـز از   قرائت شود، اما به حسب معتقدات اهل سنت
رسـت و  ناد شـكل و عنـوان   ي ديني تحت هروهاگها و ال اك خداوند از شخصيتپذات 

 .مامتناع نمودي باشد، لذا از خواندن دعاي كميل نيز مي شركقريب به 
چنـان تحـول    آن "شـيخ عبـداهللا  "احبت با صمو ست لريه، مجاودر س هسفر چند روز

 بـود  ون ساختگرگد ما را ياي اعتقاده هاگبود و ديد كرده عقيدتي و اساسي در ما ايجاد
 نين حاالت روحي و رواني مواجه نشده بوديم.چبا گاه  هيچزمان  آنكه تا 

 و سليمانيه عراق) سنندجسفر به كردستان (
پس از مراجعت از سفر سوريه من و آقاي محمدي بـه اتفـاق تصـميم گـرفتيم از طريـق      

مراحـل  در  ه تقريبـا چـ  رگـ داشته باشـيم،   ريعراق نيز سف هيكردستان (سنندج) به سلمان
ـ تحاو آغـاز ام پاياني ترم  ـ اعتنـايي   امـا ات قـرار داشـتيم.   ن غيـره  امتحانـات و   ه درس وب

 كرديم. نمي
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كـه جهـت    در مريوان مقدار وجهـي به سنندج و سپس به مريوان عزيمت نموديم لذا 
گزير به مراجعـت شـديم و   ه سرقت رفت و ما نابيني به همراه داشتيم ب هزينه سفر و پيش
 به تهران برگشتيم.
مانيه را كـرديم. از  يمتحانات و در زمان محدود، مجددا قصـد سـفر سـل   پس از اتمام ا

مانيه عراق رفتيم. پـس از ورود بـه   يطريق سنندج و مريوان و به صورت غير مجاز به سل
مانيه مركـز و پايگـاه سـازمان بـه اصـطالح      يمانيه و توقف كوتاه با توجه به اينكه سليسل
مانيه مطلع شدند يسازمان از حضور ما در سلبود. لذا تعدادي از اعضاي » مجاهدين خلق«

دانشجو و طلبه فـراري بـوديم، خواسـتند تـا جـذب      كه با برقراري ارتباط با ما به قول آنان 
سازمان آنان شويم اما از آنجايي كه ما داراي هدف خاص و اعتقادي و خطي جـداي از خـط   

 .آنان بوديم، از پذيرفتن هرگونه پيشنهاد آنان امتناع ورزيديم
شـيخ  «و » شـيخ ابـراهيم  «پس از مدت زمان كوتاهي با شخصيت روحاني سني به نام 

مانيه بودنـد، آشـنا شـديم و در اوايـل     يكه اصالتا ايراني (سنندجي) و مقيم سـل » عبدالقادر
اشته باشند، اما به اصرار ايشان نيز به هيچ وجه حاضر نبودند با ما مجالست و مصاحبت د

يرامون معتقدات سني با پتا  يمن باالخره وي را متقاعد نمودآراوان و قسم قرو سماجت ف
بـا  بحـث  هـار روز همنشـيني و   چ اس ازحـدود پما مجالست و مصاحبت داشته باشد كه 

ه شك و ترديدي در جهت نوگ چجاي هي گريرامون اصول و مباني اعتقادي سني ديپايشان 
يونـد خـوردن بـه    پو ردن بـه مـذهب شـيعي    كت پشمشخصا  و ،يستغيير و رويكرد اسا

ور در دانشـگاه،  حضشت به تهران و گس از بازپمذهب سني براي ما باقي نمانده بود. لذا 
كـه  يم دتي رسما اعالم نمورشكار مطرح و يا به عباآاعتقادات خود را به صورت علني و 

 يم.ا هرويدگب اهل سنت همذما به 
ـ اب بـرديم، يـك شـب در روسـتايي خـو      مي وقتي كه در مريوان بسر وديم، ناگهـان  ب

صدايي سر داد،  ريد وپبا يك حالت عجيب و خوفناكي از خواب  ):عليرضا محمدي (
 من نيز بيدار شدم پرسيدم چه شده؟
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 اهللا زد: من امشـب رسـول  فرياد ريخت،  مي رويش ورق از سر ععليرضا با حالتي كه 
ايشـان در  ه خـوابي ديـدي؟   چرسيدم پن ارا در خواب ديدم. من شگفت زده از ايش ص

يـارانش نشسـته بودنـد.     را ديدم كه در ميان جمعـي از  ص جواب گفتند: كه رسول اهللا
وردند. آتشريف  "موالنا"م، جناب ده كرگاوييد بيايد. پس از مدتي نگفرمود: عزيز من را ب

مدم مشاهده كردم رسـول  آايشان گفتند: در همين لحظه از هوش رفتم، هنگامي به هوش 
م و دفتري به ايشان داده و تشريف بردند وقتي به ما پشت كردنـد و  ن و قلآقر صاكرم 

 من از امت شما هستم. ص يا رسول اهللاگفتم در حال رفتن بودند، دنبال ايشان رفتم و 
 باشد. پيامبر از من ناراحت شد و با خشم و غضب فرمود: شيعه از امت من نمي

ب همـذ  كمـال اطمينـان از  عد از تعريف خواب، همان شب به طور صد درصد و بـا  ب
 يوستيم.پيقت قشتيم و به حگخود بر
 هقامـ ا ماننـد اهـل سـنت نمـاز    هوه نماز خواندن ما كه به صـورت دسـت بسـته و    نح

ه دها و حاالت ما، توجه اطرافيان را كامال به خـود جلـب كـر    نين حرفچمهكرديم، و  مي
نـان  آهاي شـديد   لمالع سن اسالمي دانشگاه يا عكم. از اين رو ما با برخوردهاي انجدبو

 يهـا  هيان دريافته بـوديم كـه بـا نگـا    هاگاساتيد و دانش يماسي وهره چمواجه شديم و از 
 مانند سني، عمري، وهابي، دشمنان اهل بيتهميز و بعضا عباراتي آ ميز و تمسخرآتحقير 

 دانم. مي را ناممكنآن ي و رواني قرار داششيم كه وصف حتا حدي تحت فشار رو
مقابـل   كـرد تـا در   مـي  ل طبيعت و اقتضاي ذاتي و داشتن عقيده به ما حكـم ر حاهبه 

 وارده صبر و ثبات و استقامت داشته باشيم. يهاتمامي فشار
انزده پدانشجويان اهل سنت كه در دانشكده حدود  هعقيده خويش با بقي اظهارپس از 

 زار كردن نماز جماعت نموديم.گنفر بودند، شروع به بر
ئـين  آتشيع «ته سياه كالس، در دانشگاه با خط درشت نستعليق نوشتيم يك روز بر تخ
 .»خدعه و خرافات

 نوشتيم: آنو در زير 
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بـر   ل سنت يعنـي عمـل  هو ا ،ت هر مسلماني استيذهن ص اهللا لعشق به سنت رسو
 ج درنگيري احساسي و حركاتي از اين نوع، فضـايي متشـ   اين جهتكه  صردار رسول اهللا ك

قايـان  آبرخوردهاي احساسـي بـه قـول     ونهگ كرده بود، به نحوي كه حاصل ايندانشگاه ايجاد 
نين اوضاع و احوالي كه تقريبـا بـا   چرد. در آوير قابل تحملي را در دانشگاه به وجود غشرايط 

رفتيم بـه مشـهد مسـافرتي داشـته     گيرضا محمدي تصميم علمراه بود، با هايان ترم پامتحانات 
 باشيم.

 مشهدسفر به 

نين شرايطي چ اه به سوي مشهد رخت سفر بستيم. درگد در دانشنناخوشاي وج آن س ازپ
كـه   "شيخ فـيض محمـد  " دو روز بعد به محل سابق مسجد كيد، يهس از ورود به مشپ

ه كـ  "خـواف  "جوان سني از منطقـه   كبا ي آنجاضاي سبز مبدل شده بود، فه بتخريب و 
ردن و بحـث  كـ  زمينه قبلـي بـه صـحبت   ملبس به لباس محلي بود، مالقات كرديم، بدون 

 رداختيم.پسبز،  يو تبديل آن به فضا "شيخ فيض"تخريب مسجد  نيراموپ
نفـر مـا    مشهد تخريب شد، هر دو )شيخ فيض محمد(ني كه مسجد ازم هتوضيحا اينك

چشـمان خـود    مشهد حضور داشـتيم و بـا   )واب صفوينبه عنوان طلبه در حوزه علميه (
ت مشهد كه در خيابـان  نفيض محمد جامعه اهل س خمسجد شياز تخريب  پسديديم كه 

هـن كـرده و بـا    پهايي كـه بـر دوش داشـتند    لنگزي مشهد كملي مري بانك وبروراصلي 
بر روي  نريزا سر برداشته و اشك ها را از واران عمامهگمه نماز، همانند سوقابندي و ا صف

جامعه اهل سنت غيـور سـاكن    ثراكپرداختند، و  مي يذاشتند و به ناله و زارگ مي ها شمچ
 يا د. جوان طلبهنوليده بودژيراهن و پشكسته و يكتا  مشهد را مشاهده كرديم كه همه سر

نوراني ديـدم كـه سـرش     يا هرهچيرمردي را با پگفت: روزي  مي دهمش بادآ از ساكنان تقي
 :نـد فتگشـان در جـواب   يخواستم به او غـذايي بـدهم ا   مي برهنه بود، گفت: اپو  هشكست
ر همين لحظه ديـدم كـه   د تمايلي به غذا ندارم و چو من هي !اه ما شهيد شده استگعبادت
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كـرد. ضـمن    مي دار وجداني را جريحه اشك از چشمانش جاري شد كه قلب هر انسان با
اه گـ شخصيت و جاي ر ازگرات با يكديطيرامون تخريب مسجد فيض و تجديد خاپبحث 

حضـرت   آنخرافي شخصيت  مسائل غير واقعي و ها با طرح حضرت علي و اينكه بعضي
 اشتيم.دو گنمايند، بحث و گفت مي دوشخرا تخريب و م

و  ته بـود شسـ و نزديـك بـه مـا ن   ك ارپردي كه در كنار فضاي سبز ميرپدر همين حال 
ويا كه سيد بود، به تصور اينكه ما سني هستيم و داريم بـه  گ عمامه سبزي به سر داشت و

زد و محمـدي   يقـا آ خفر جري برآسنگ و يا  دننيم، دفعتا با زك مي حضرت علي توهين
 روح كرد كه خون از سرش جاري شد.جوي را طوري م

ايـان  پشتيم. در اين وقـت تقريبـا امتحانـات بـه     گ س از سفر دو روزه مجددا به تهران بازپ
سـالمي  بعد به انجمن ا ج روزپنذاشتيم. حدودا گشت سرپات قبولي ترم را ررسيده بود و با نم

مزبور اولـين جرقـه و يـا     اقيرامون اعمال خالف ما، توضيحاتي خواسته شد كه اتفپاحضار و 
 .بود م و محيط دانشگاهههاي ما در ترم د يريگغاز درآ

 تازه تحوالتآغاز ترم جديد و 

دانشگاه، يك  م و اساسا حضور درهام و شروع ترم دن س از مراجعت از شهر مشهد، ثبتپ
اه صـدا  نشـگ اسـالمي دا  نمحمدي را به دفتر انجمـ  آقاياه من و شگدان يوگروز از بلند

زدند. در دفتر انجمن اسالمي، اعضاي هيئت علمي دانشگاه و امام جماعت دانشگاه و نيز 
ل ئوهـاي مقـدماتي، مسـ    داشتند. پـس از صـحبت   جمن اسالمي دانشگاه حضورنل ائومس

ا محراف عقيده شنيد عامل اصلي اويگالمي دانشگاه خطاب به ما گفت: راست بسانجمن ا
، )بـود س كـال  هي در دانشگاه (منظور ايشان شعارنويسي بـر تختـ  گشفتآو ايجاد تشنج و 

 نچنـا  آنفراوان گفت: مسـاله را  هاي  حسيني پس از بحث آقايكيست و مساله چيست؟ 
شـد  باريـك بك  يمساله بـه جاهـا   آنكهيان كنيد تا بتوانيم قبل از بكه هست و اتفاق افتاده 

 آوريم.م همان سر و ته قضيه را به دح خوالبه اصط) ودبحتماال منظورش اطالعات ا(
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ناراحـت   گفتند: از سني شدن و سـني بـودن مـا    مي مسئولين به صورت اشاره و كنايه
مي بايـد از  الجمـن اسـ  ناي اهـ  ليتؤاشتند كه در حد مسداين تكيه  يو بيشتر رو ،نيستند

گفتنـد بـه همـين جهـت مسـاله را       مـي  و ،يري نمايندگنظمي و تشنج در دانشگاه جلو بي
اه بـا  گشـ نامني داه اين مساله شده بوديم كه بحـث نـا  نمايند. اما ما كامال متوج مي ييرگيپ

وجـه   چونه ناامني و تشنج در دانشگاه وجود نداشته و ما نيـز بـه هـي   گ چتوجه به اينكه هي
كه مسئول انجمن اسـالمي دانشـگاه و    عامل ناامني نبوده و نخواهيم بود، تعبير ما اين بود

در  با ايـن حـال  د، تنبسيار حساس و ناراحت هس ما سايرين از سني شدن و يا سني بودن
و يا بـه   ،دهيحسيني گفتيم كه با مطالعه و تحقيق تغيير جهت و عق آقاياسخ به سؤاالت پ

يم ندا مي ييت خداوندش، عامل را فقط مديم. لذا از بحث سني شدن خوا هارتي سني شدعب
يم ويگـ نيـت را  قعر واگود كه به اصطالح ابقايان تا حدي آحال تاكيد  . به هرآن غيرنه  و
 اقعيـت جـز  وت كشيده خواهد شد، امـا  طالعاما به ا رنان خارج و سر كاآدست  رل ازتكن

 ري نبود.گيز ديچيم تفگ آنكه
بـه   كاغـذي  قلـم و دانشـگاه  سالمي ان ممين نشد و نهايتا مسئول انجأقايان تآلذا نظر 

ل خـالف  مـ ددا مرتكـب ع مجـ يـم و  ا هكـرد ه اشتباه كيد سمحمدي داد و گفت: بنوي يقاآ
 ،يـم ا هكـرد فت و نوشت تا به حال اشتباهي نرغذ را گكا قلم و يمحمد آقاييم شد هنخوا

د باشيم، نوشـته  حه موكخواهيم  مي و يما هفقط اشتباه ما اين است كه عاشق دين خدا شد
 از قبل شد. تر نكاغذ، خشمگيي  از مطالعه پس او .را به وي داد

در  ذشـت كـه  گروزي چنـد  ده، مـدت  كرجمن اسالمي دانشگاه بيرون نما را از دفتر ا
دانشـجويان در محوطـه    وها  همكالسي اق تعدادي ازفحالي كه به ات رفضاي دانشگاه و د

مدنـد و  آنفـر   ر جلـوي درب متوقـف و دو  داترول پاه اتومبيل گدانشگاه بوديم، يك دست
ه كـ خواستند سوار ماشـين كننـد. زمـاني     مي محمدي را آقايبدون سؤال و جواب من و 

ه بـا  طـ رند، دانشـجويان حاضـر در محو  بخواستند ما را به طرف اتومبيل ب مي كشان كشان
 ضدانسـتند، بـه اعتـرا    مـي  شـجويي نت بـه قشـر دا  ناها تحقير وكه آن را نه حمشاهده ص

 ا مامورين اطالعـات محتمـل  بنج بيشتر و برخورد دانشجويان را پرداختند تا حدي كه تش
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از موضـع سرسـختانه خـود     ،آمـده يت پـيش  عاطالعاتي با مشـاهده وضـ   نمود. مامور مي
شـان  دم و معـذور، و بـه قـول خو   يمـامور هسـت   هكه رده و با عنوان اين مسالكنظر  صرف

و بـه اداره   كردنـد  ماشـين  ارورا سـ مـا  بـا ايـن ترتيـب    ه خواستند محترمانه ما را ببرند ك
 اطالعات بردند.

مهمتـرين   ه بـه نظـر رسـيد و شـايد    آنچه كدانم  مي اشاره به اين مساله را نيز ضروري
العمل نشان داده  عات عكسالسختانه مامورين اطريري سگ عرديد به موضگب سبعامل كه 
مـذهب  حضور دانشـجوي سـني    قاومت كنند، قطعامتشنج  دحد برخورد و ايجا و تا سر

پزشكي و هم ترمي مـا   مدانشجوي نمونه علو ان وگرگاهل  كه) رضا موسايي بنام (محمد
ا داشتيم، ايشان يكـي از كسـاني   پجماعت را در دانشگاه بر نماز كهو حتي در زماني  ،بود

بـه  شايد  به اتهام حادثه همان روز و مدتي بعد و وكرد،  مي نماز اقامه ر ماسشت پبود كه 
 شد. يرگه روز بعد وي نيز دستسحدود  هفاصل

منتقل شدن به  زس اپشمان ما را بسته و چبه هر حال به محض بردن ما به اطالعات، 
 ياي تك نفره لباس مخصوص زندان به سلول نوشاندپكن و تعويض لباس و  اتاق رخت
 .يمانتقال يافت

بـود   كوفناخ تاريك و يشد تا حد مي كه تعبير چهنآاه و هر گفضاي زندان يا بازداشت
ه دفتر رئـيس و  بمحمدي چشم بسته  يقاآمن و . براي اولين بار كرديم را نمي آنه تصور ك

ـ ه شديم. حـاجي  دبر دكردن مي صداديگر كه وي را حاجي يا هر كسي  ـ  چ ا مقدمـه ب  هينـي و ب
طالح خواست عامل اصلي بـه اصـ  ما موارد اتهام از  تذكر در مورد اعمال خالف و يا حصطالا
 م.يرفي نمايعم و وگد را بازمراهي خوگ

اشـت،  دن وجـود ي ا سني شدن عاملي جز مشيت خداونـد ببا توجه به اينكه در رابطه 
عات و تحقيقات و لار داشتيم كه تغيير عقيده ما صرفا بر اساس مطاهواقعيت را گفتيم و اظ

ردند دروغ و كلك و غيره تعبير ك اظهارات ما را شانده، كه البته ايواي شخصي به برداشت
ر گـ يـز را ا چو همـه   "معـاذ اهللا "شـما   يه من فعال هم قاضي هستم و هم خداكو گفتند 
 كنم. مي ه بخواهم عملچاين صورت هر  در غير ،كنم مي يد، كمكتانيوگراست ب
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مـن   زمحمدي كه به حق ا آقايختانه سبا مقاومت سر )صيت مزبور (حاجيخون شچ
ضـا، حـاجي را   رعليهـاي   ـخسـ اپبه رو شـد، و  تر بود رو تر و با شهامت تر، شجاع شايسته
هر طور  :محمدي گفت يقاآين كرد، نهايتا حاجي با زدن سيلي به صورت گشمخسخت 

 كشم. مي لويتان بيرونگشده حقيقت را از 
محمدي مواجـه  ي قاآيرد و خصوصا با مقاومت گچون حاجي نتوانست از ما اعتراف ب

نين حـالي  چغيره كه در  صيحت و توجيه وري دست زد، يعني نگزير به روش دياگشد، ن
محمـدي در جـواب    يقاآكجاست؟  داني اينجا مي محمدي گفت آقايحاجي خطاب به 

دانـي كـه مـن كـي هسـتم.       مـي  اه شياطين است. سپس حـاجي گفـت:  گگفتند: اينجا جاي
دارم. حـاجي خطـاب بـه     تكه باشيد من خيلي شما را دوسـ  اسخ داد: شما هرپمحمدي 

 قي.مخيلي اح هگفت: بخاطر اينك يمحمد آقايرا مرا دوست داريد؟ چ :دي گفتممح
را به  ما به بعد آنردند از ك ها ي مفصل ما را روانه تك سلوليس از پذيراپبه هر حال 

نكه صداي يا دان بوديم، جزند و ظرف يك هفته كه در زنبرد مي بازجوييجهت طور جدا 
يـا هميشـه شـب    گودر زندان نبود و  يزشنيديم به لحاظ اينكه شب و رو مي ر راگهمدي

 ر را نديديم.گبود، همدي
مـا را   لباس س از ده روزپور شد تا اينكه چطدانيم كه  يافت و نمي ناياپده روز زندان 

اه شـگ نزديكـي دان  م بسته ما را بيرون بردنـد. وقتـي متوجـه شـديم در    چشوشاندند و با پ
نشـگاه و دفتـر انجمـن    احضـور در د  ما را باز و رها كردند كـه همـان روز بـا    يها شمچ

در نيـز  پـ در نيز حضور داشت، به محض مشاهده ما، پوحيد خراساني و  آقاياسالمي كه 
گفت: ايشان به  پدربه  يمحمد آقايداد.  د مالمت قراروركاري م مرا با زدن سيلي و كتك

ويي و فحش گاندازه كافي كتك خورده است الاقل شما ايشان را بيشتر نزنيد. پدر با ناسزا
 آزاده روز زندان و در حال پس از ه شما ربطي ندارد. به هب تمحمدي اظهار داش يقاآبه 

و  ،رهيـز كنـيم  پونه و حساب نشده گ ونه اعمال احساسگنجام هراشدن، ترجيح داديم از 
يسـي و غيـره   وعام و يا اقامـه نمـاز جماعـت و شعارن    مأل ردزير شديم از ابراز عقيده گنا

بوديم. البته تحليل  آمدهو يا سر عقل  ل، عاقنقاياآئيم. كه به قول و يا تعبير خودداري نما
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دكتر حكاكيان  يقاآو ايجاد مشكالت مزبور، ي يرگكه عامل اصلي در ما اين بود يشخص
 از اطالعات بود. ياه و شايد عضوگشنيئت علمي داهايشان عضو  ،بود

 

 ستاديو آيت اهللا ا ديدار با آيت اهللا وحيد خراساني
آيت اهللا وحيد خراساني در دفتر انجمن اسالمي به من گفت: در فرصت مناسـب بـه قـم    
بياييد تا با يكديگر ديداري داشته باشيم. لذا پس از چند ماهي كـه از آغـاز تـرم يـازدهم     

با حضور در حـوزه علميـه   سپري شده بود، به اتفاق آقاي وحيد خراساني به قم عزيمت و 
ه با محيط حوزه علميه، اساتيد، و طالب آشنايي كامل داشتم، امـا احسـاس   قم با توجه به اينك

كردم. لذا تمايل چنداني  مي ها به نحوي به ما معطوف شده كه احساس بيگانگي هنمودم كه نگا
 به ماندن در حوزه عليمه را نداشتيم.

د كـه آن  هاي خـود ايـن پيـام را دا    هبه منزل آقاي وحيد خراساني رفتم. آيت اهللا با نگا
رابطه دوستانه و خاص استاد و شاگردي و معمول قبلي را نداشتيم. با توجه بـه ايـن كـه    
ايشان استاد ما نيز بود، ارادت و احترام خاصي به ايشان داشتيم و شايد همين تعلق خاطر 

 بود كه آقاي وحيد خراساني ما را ضمانت و از زندان آزاد نمود.
. آقاي وحيد خراساني خطاب به ما گفت: احسـنت  به هر حال باب مذاكره گشوده شد

هاي بسيار برجسته و به اصطالح امير حوزه علميه بوديد. بسيار از شما  به شما كه از طلبه
هاي حـوزه   كردم امير حوزه شما بوديد كه تمام اساتيد و برنامه مي مندم چون احساس گله

هـاي   ام شـما در ماموريـت  علميه قم را نقش بر آب كرديد. سپس افـزود انتخـاب و اعـز   
مختلف به مناطق سني نشين اساسا به اين جهت بود كه شما به حوزه علميـه و خصوصـا   

كرديد اما متاسـفانه، نـه تنهـا ايـن طـور نشـد، بلكـه شـما مايـه           مي مكتب علوي، افتخار
 سرافكندگي حوزه و مكتب علوي نيز شديد.

منـاطق   اي ممتاز و برجسـته در ه افزود تصور ما بر اين بود كه حضور شما طلبه پسس
ثبـت بـه   م تـاثير  نه تنهـا  شاهد هستيم آنچها متاسفانه ام باشد، ذارگسني نشين كامال تاثير
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كتـب  مذاشت بلكه خود نيز تحت تاثير تبليغات تعدادي سني وهابي كه اساسا با گجاي ن
كرده و  شتپيد و به تمامي معتقدات شيعي خود ا رفتهگعلوي عناد و عداوت دارند، قرار 

حـوزه علميـه، مـذهب شـيعي،      بـرو و اعتبـار  آرفتيد و تا حدي گمذهب خود را به بازي 
يد كه دانشجويان در ا هعتبار كردا و حتي خانواده خود را زير سؤال برده و بي يمكتب علو

طوري كه دانشجويان  ،يدا هنان را از بين بردآهاي دروني  هو انگيز ،يدا هكرد دانشگاه را متاثر
ه فنين اضـا مچيابند. و ه هاي مذهبي حضور نمي هاي مذهبي و برنامه انجام مناسبتجهت 
 دضـربه وار  آنيـد و بـه   ا شيعه را سـبك پنداشـته   يمذهب شيعي و خط فكر نقدرآنمود 

 .تكه تاكنون سابقه نداشته اس يدا هكرد
اين از  نانچه مشكل مالي داشته باشيد و يا سبب ضعف و نياز مالي وچدر پايان گفت: 

ه بخواهيد حتـي تـا   چيد، پول هر ا هيد و سني شدا هشت كردپجهت به مذهب شيعي خود 
 سطح پنج، ده ميليون تومان به شما خواهم داد.

آيت  يقاآمحمدي ارادت و احترام خاص نسبت به  عليرضا آقايبا وجودي كه من و 
رد نامناسـبي  برخـو  خواستيم حركـت و يـا   وجه نمي چوحيد خراساني داشتيم و به هياهللا 

عقيده به ما حكـم كـرد تـا ضـمن      ود اما ضرورت ابرازشادبي  انجام دهيم كه حمل بر بي
ونه و گهاي به اصـطالح اسـتاد   ردي به توصيهگمراعات احترام و حريم حرمت استاد و شا

وحيـد   يقـا آئيم كـه در ايـن حـال بنـده صـحبت      گو وحيد پاسخ يت اهللاآ آقايونه گدرپ
حضرت علـي   به قدر نسبتچ دانيد كه ما مي خودتان و گفتم: شماكرده  عخراساني را قط

اما اينجا بحث عقيده است و ما به جهت مطالعه و تحقيق به  ،ارادت و احترام قائل هستيم
ا مـ ر بـراي  گـ ل و مسائل دنيوي ديپويم. لذا بحث ا هباورهاي ديني اتصال يافته و سني شد

يه و تاكيد كرديم راهـي را كـه انتخـاب    حتي يك ريال ارزش ندارد و به اين صورت توج
محضـر   خواهم كـه در  مي گفتم: البته عذر هبند پسشت خواهد بود. سگيم بدون بازا هكرد

 آقـاي خطـاب بـه    كنم، اينجا بحث عقيـده اسـت و   مي استاد خودم اين موضوع را مطرح
يليـون  حاضريم بيست م امداريد اما ن وحيد خراساني گفتم شما بحث از پنج ميليون توما

حث از اين نـوع  بتومان به شما بدهيم و شما سني شويد كه باالخره احساس كرديم ادامه 
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د كـرد، بلكـه تصـور كـرديم كـه      هـ حل نخوا وحيد خراساني را آقاينه تنها مشكل ما و 
 زبه همراه خواهد داشت. لذا ترجيح داديم بـا خـتم جلسـه ا   را ايجاد كدورت بيشتر  يها زمينه

فتـه  گاسـتادي بـه مـن     يـت اهللا آنيم كه در همين حين ايشان گفتند: آقاي ايشان خداحافظي ك
بـه   بـور داري داشته باشند كه بر اساس توصـيه مز دياست در صورت حضور شما نزد من نيز 

  مكارم شيرازي رسيديم.يت اهللاآيت اهللا استادي و آخدمت 
در منـزل   حضـور  كه با استادي، رياست حوزه علميه قم را نيز به عهده داشت يت اهللاآ

خراساني گفته بودنـد    وحيديت اهللاآايشان و جلسه يك ساعته ايشان نيز عينا همان مطالبي كه 
ر موقـع  دهر حـال  ه خافظي از ايشان به تهران مراجعت نموديم. ب رار كرد. سپس با خداكرا ت
 نـان را آحافظي با هر دو شخصيت روحاني مذكور احساسات و عمق نارضايتي و تاسف  خدا

 كامال درك نموديم. !مراه شدن ماگنسبت به 

 در مسجد كاشان سخنرانيسفر به كاشان و 
دف از هـ يمت كرديم. البته كاشان عزه بخصي خودمان شمحمدي با ماشين  آقايبه اتفاق 

ذاشـتيم  گبه نحوي كه قـرار  يزي كرده بوديم ر در ذهن خود برنامهال مسافرت كاشان را قب
كه مديريت حوزه علميـه   "يت اهللا مدنيآ" فرزندي ارتباط با اربا حضور در كاشان و برقر

مسـافرت و  گرچـه از آثـار و نتيجـه    خنراني داشـته باشـيم،   سـ ه مانرا به عهده داشت، بر
نين مكـاني خـاص،   چدانستيم سخنراني در  مي كامل داشتيم و آگاهي شانسخنراني در كا

ي ا نـين برنامـه  چتعبيراتـي اجـراي   اشت و يا به دراه هميني براي ما به سنگاي بهرداخت پ
 اركالت اي بعدي و غيره خواهد بود، امـا تمـام مشـ   ه يريگودكشي و درمصداق كامل خ

سبب شـده  دي اقاي دروني و اعته هيزگو يا به عبارتي اعتراف داريم به اين كه ان ،ذيرفتيمپ
رده و كـ طالح ريسـك  به اصـ  ي،ا همنين برناچساز  ثار و عواقب خطرآبود بدون توجه به 

 ذيرفتيم.پثار تخريبي اين سفر را آتمامي 
يت آ"فرزند  "مدني" اشان آقاياز ورود به كپس  زم سفر كرده بوديم.س عبر اين اسا

بلـي كـه بـا ايشـان داشـتيم      نايي قشآقات كرديم. با توجه به الدر منزلشان م ار " مدنياهللا
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 هزاري جلسـ گيم تا ترتيب براستوخاو از  سانيديم.ربه اطالع ايشان  را يشوسفر خ هامنبر
خبر بود  بي) ن مادسني ش(اعتقادي تحوالت  مدني كه احتماال از آقايند. هسخنراني را بد

ـ نداشت، لـذا  طالعي در دانشگاه ا هشدجاد هاي اي رفتاريگو الت و يا از مشك ذيرفت و پ
ايـن  كـه بـا    تيب دادتر خنراني راه سبرنام از مساجد كاشانيكي  در مناسبتي خاص و در

 ماييم.ارائه ن را يمسجد كاشان سخنراني داغ درشكل توانستيم 
لكنت به لحاظ داشتن  يمحمد آقايكه  ،دانم مي ضروري يزنبه اين نكته را  هاشار هالبت

سـخنراني   ث وحبي ذاشت. لذا در ابتداگ مي را به عهده مننراني سخ مهعموال برنام، نزبا
نظرات عديل و تيده، قع نبيا راعات و در شرح وويي را مگفي و يا كلي باكلي كردم سعي 

د و بـه  شـ ور نطـ يز نباشد، اما ايـن  گبران سمطرح سازم كه احسا يي خود را طورداقاعت
ـ شيعي را زيـر سـؤال بـردم، و    ي يش رفتم كه خط فكرپاصطالح تا جايي  ه خـط قرمـز   ب

 رسيده بودم.
و  ص پيامبردر بين خلفاء و صحابه  "حضرت عمر"اه يگون بحث شخصيت و جاچ

نويسـند   مي ويند وگ مي نان كهچنآوردن علي آاين نكته را اضافه كردم كه اسالم چنين هم
ـ    ـ   يشباعث فخر و مباهات نيست زيرا علـي كـودكي ب  ص رسـول اهللا  هنبـوده و در خان

ـ ذگـ  در او نيز تـاثير  ص رسول اهللافكار و اخالق و عقيده و ا هيافتپرورش  س پـ وده، ار ب
وضـوع  مايـل بـوده و   قبن گـا عمر مهم است كه ايشان يكـي از بزر وردن حضرت آاسالم 

بـا   گـاه  چزمان هي آنتا  ه شايدكملعون نيز به ميان كشيده شد، حضار در جلسه  "ابولؤلؤ"
و منـگ و  بودند و به اصطالح گنگ روحاني شيعي نشنيده  چنين سخنراني و از زبان هيچ
رت ضـ ح"شـيعي از شخصـيت   ه شده كه يك روحـاني  چيج و متعجب شده بودند كه گ

 كند. مي با احترام ياد نها دشمن اهل بيت اين طور وآ، و به قول "عمر
ر حال وضعيت را به حدي نامناسب ديدم كه تـرجيح دادم بـه سـخنراني خاتمـه     هبه 

ن ر شكلي كه شد از مسجد خارج شده و بـه تهـرا  هسخنراني به  هس از ختم جلسپ م.هد
 شتيم.گبر
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فضاي دانشـگاه   ان به تهران، سخنراني مزبور بازتاب نامناسبي درشتنمگمدتي بعد از بر
سني وهابي بـا لبـاس روحـاني     يشد كه تعداد مي حذاشت و تقريبا اين طور مطرگبه جا 

 .ندا هشيعي در مسجد كاشان سخنراني كرد
م ابعـد، امـ  ه جمعـ  زرسيد، خبر مزبور بازتابي از سـخنزاني رو  مي كه به نظر آنچهالبته 

اجازه دادن سخنراني به  داطالعاتي در موري رد نيروكاز عمل دتقانشان بود كه با اه كاعجم
دشمنان مذهب شيعي تعريـف و   ان ازشدو نفر سني وهابي در مسجد كاشان كه به قول اي

 ا زير سؤال برد.بودند ريا تمجيد نموده 
اه، شدن فضـاي دانشـگ   آرامدر كاشان و ني س از فروكش نمودن بازتاب خبر سخنراپ

ـ ، )يايرضـا موسـ   محمـد (متوجه شديم كه دانشجوي زنـداني   يري توسـط  گدسـت  س ازپ
ار چـ هاي برقي مغز، د شوك هاي روحي و رواني و خصوصا مامورين اطالعات و شكنجه
 آقـاي و مـن  شـود. لـذا    مـي  يهدارگاه رواني تهران نگسايشآاختالالت رواني شده و در 

 رفتيم.يشان ا باقات ت مالهاه جگسايشآبه  يمحمد
شناخت  نمي الت رواني شده بود ما راالار اختچد الكه كام )رضا موسايي (محمد آقاي

كرد، كه با مشـاهده   مي اهگممتد به ما ني ها هو پس از ورود ما تا حدود نيم ساعت با خند
به مـا دسـت داد. زيـرا ايشـان از     ي ين دانشجو، ناراحتي و اضطراب شديداحالت رواني 

 هديم كه ايشان بشمتوجه بعدا حال  رفتند. به هر مي دانشگاه به شمار يهامغزومتفكرترين 
م هـ ط ترم دوازدساين اتفاق در اوا »نراجعوه ليإنا إ و نا هللاإ«ند. ا همين حالت شهيد شده

 .دانشگاه روي داد

 ، شكنجه و زنداندانشگاهاخراج از 
سـخنراني   هواقعـ  رداز شـايعات زيـادي در مـو    پـس رار داشتيم، قدر ابتداي ترم سيزدهم 

ونـه  گنجـام هر ا تـا از كرديم  مي سعي "محمدرضا موسايي"شهادت  آنكاشان و به دنبال 
ايي نماز جماعـت كـه در   پ تحرك و عمل غير معمولي، خصوصا اعمال غير متعارف و بر

زهيز په انجمن اسالمي را به دنبال داشت، ژاه، به ويگدانش مسـؤلين عدم رضايت ي ها دانشگاه زمينه
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راميداشت خـاطره و  گعث شد تا به مناسبت با "رضاموسايي محمد"ادت هائيم، اما واقعه شنم
 يم.يزار نماگداشتي برگياد اين دانشجوي شهيد، مجلس بزر

دانشـجوي   فـر نتاد يا نـود  هشمجلس و اقامه نماز جماعت كه حدود  يزارگپس از بر
سني وهابي و سخنراني  نفر ود ثشيعي حضور داشتند، ضمن ايراد سخنراني، مساله و بح

دو نفر سني وهـابي   آن كه نمودم نان در مسجد كاشان را مطرح كرده، با اين ترتيب افشاآ
 يم.ا همحمدي بود آقايمن و 

 يقـا آمحمدي را احضار كردند. بـاز  ي قاآروز بعد دفتر انجمن اسالمي دانشگاه من و 
ه قول خودشان اتمام حجت اشت، به ما تذكر داده شد و يا بدحضور  آنجادكتر حكاكيان 

يرد، بـا مـا   گردهمايي صورت گ نين جلسه وچينده در محيط دانشگاه آه در چنانچرديد گ
 شديدا برخورد خواهد شد.

يل شـود. يكـي از   كي قرار شد اجتمـاعي در دانشـگاه تشـ   صمدتي بعد به مناسبت خا
مقدمـه   ازو اجراي جلسه را بـه عهـده داشـت، پـس      يريز روحانيون كه مسئوليت برنامه

ول بـود،  پتومان  نجاه هزارپويا حاوي گاكتي را كه پچيني و تعريف و تمجيدهاي زيادي، 
وت كنيد اما حتما الرا ت ريمكن آي از قرتياآبه من داد و سپس افزودند در افتتاحيه جلسه، 

ان مورد خاصـي را  شاي هيد. احساس كردم كيو(صدق اهللا علي العظيم) بگ ايان تالوتپدر 
ها  ينم، احتماال اين تلقي را داشت كه سا هي شدنكه من س ندا هويا مطلع شدگدارد،  نظردر 

 ت نيز اكراه دارند.ءحتي در قرا "علي"م نااز تلفظ 
ام نل سنت است كه از ذكر هود، كدام مسلمان اب يا كر احمقانه و ابلهانهفعجب طرز ت

ـ  ون خواستم كه چال حر هاكراه داشته باشد؟ به  "علي" ورم و يـا  آايشـان را در  ج فقـط ل
ويم و گـ  نمـي  " العلي العظـيم اهللادق ص"وجه  چيهان را كالفه نمايم گفتم خير من به شاي

رضـايي بـه    يقاآبين من و جناب مگو و بگويم و به اين صورت گ مي (صدق اهللا العظيم)
وجـه حاضـر بـه     چبه هـي  گفتم ول در دستش،پكت محتوي پاذاشتن گرسيد كه با  يحد
ر حضور نداشت، لذا گون برنامه افتتاحيه نزديك و احتماال شخصي ديچيستم. اما ت نءقرا
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ن آبـه قرائـت قـر    "هـدايت "دكتـر   يقـا آدانشـگاه خصوصـا    با اصرار و سماجت اساتيد
 دادم. وت را خاتمهالت "يمظاهللا الع دقص"رداختم و با پ

و بـا   شگاه احضارس از اتفاق مزبور، صبح روز دوم و يا روز سوم بود كه به دفتر دانپ
س از هفت سال تحصيل در دانشـگاه شـهيد   پا رمن  جفقط نيم ساعت، حكم اخرا هفاصل

 .اين ترتيب عمال از دانشگاه اخراج شدم ههشتي، صادر نمودند. و بب
 رسـيد،  مـي  ه نظرب تبعد از فهميدن ماجرا كه بيشتر از من ناراح يمحمدي قاگرچه آ

بنـده خـدا    آنداده بـود مشـاجره نمايـد، امـا      خواست با شخصي كه حكم اخراج مـن را 
در ي يـر گ تصـميم  و ،راج را دارد و بـس خـ گفت كه فقط مسئوليت ابالغ حكـم ا  شخود

هيئـت علمـي دانشـگاه و     بر اساس تصميمات كميسيون و يا هاگخصوص اخراج از دانش
 رفته است.گره صورت غي

ـ كـردم امـا    عدرم را مطلـ پپس از اخراج از دانشگاه، تلفني  ر ضـمن اينكـه سـخت    دپ
كن. بـه   گاوي قرباني حاال راضي شدي؟ برو دشبا ترسيد گفت مبارك مي ي به نظرنعصبا

در پـ هاي والدين،  مالمتو مدم و با سركوفت زدن آهر حال ناراحت و مضطرب به خانه 
و مـادر تـالش زيـادي بـه عمـل       ا و سايرين مواجه شدم. البته پدرهبزرگ ها و مادر بزرگ

د و حتـي مسـئولين دانشـگاه    نشت مرا بـه دانشـگاه فـراهم سـاز    گهاي بر ينهمزوردند تا آ
قايان به نحوي بود كه براي من آشرايط  پذيرفتند و مشروط نمودند به اينكه توبه كنم. اما

 ذيرش نبود.پوجه قابل قبول و  چبه هي
حتي يكي از روحانيون كه در انجمن اسالمي دانشگاه حضور داشت يك روز بـا هـم   

يد و بـه دانشـگاه   ا هردكم شما توبه ا هرديم ايشان به من گفتند: كه من خواب ديدكد برخور
 باشد. مي واب ايشان گفتم: خير است خوابي پريشان و غيرقابل تعبيرجيد، من در ا شتهگبر

 بلوچستانسفري به سوي 
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اه و سركوفت خوردن و مالمت شدن توسط والدين و با توجه بـه  شگس از اخراج از دانپ
تيم فرگـ محمدي تصميم  آقاي قه شرايط غيرقابل تحملي برايم ايجاد شده بود، به اتفاكناي

 ستان داشته باشيم.چبه بلو يسفر مجدد
مـورد   اط برقـرار كـرده و در  بـ روحـاني ارت  يهـا  ستان با تعدادي از شخصيتچدر بلو

يم تـا  دوم و تقاضا نميا هحاال سني شد داديم و گفتيم قبال شيعه و ضيحوضعيت خويش تو
د مـا تعا اتقايان كه عمـد آبه تحصيل مشغول باشيم اما  )علمي (مدارس ديني هاي هحوزدر 

يـم، بـا عنـوان    ا هآمـد جهت كسـب خبـر    نمودند كه اطالعاتي و مي به ما نداشتند و تصور
نماينـد،   مـي  و تحصـيل  سمحلي تدري يها لهجه ه مطالب كه مدرسين و طالب بانوگ اين

ـ و غيـره، از   ذيـه دارنـد، امكانـات كـافي نـدارد     اني و تغكـ هاي م يتمحدود ذيرفتن مـا  پ
بـه   يقايان اساسا اعتماد و يا اعتبـار آخودداري نمودند، اما تحليل شخصي ما اين بود كه 

 شتيم.گ ن بازهرااين ترتيب مجددا به تبا ل نيستند كه ئقا هشيع يقول و قرارها

 بازگشت به تهران
كه سـخت   رمپدستان، و حضور در خانواده، چوند روزه بلچت فرشت از مساگس از بازپ

اه گمالحظات شخصيتي و جاي و يدرپده بود بدون توجه به عواطف شناراحت و عصبي 
د و گـ زشك بود، به خشونت متوسل شده و با سيلي و مشـت و ل پاجتماعي خود كه يك 

ال ماع امگكرد. به هن يكه توانست مرا كتك كار قدر چه، به جان من افتاد و هر رقب لكاب
ه مذكور شديدا ناراحت شده بود، به حنمادرم كه شايد از ديدن ص يو كتك كار نتخشو

ه مادر را نيز كتك ك دبي و خشن شده بوصاما پدرم تا حدي ع آمد جلوي رگقصد ميانجي
 زد.

در آن روز و يا شايد روز بعد چندين بار از هوش رفتم كه با ريختن آب سرد به سـر  
. در آخرين مرحله كتك كاري و زماني كه پدر خواست از منـزل  و صورتم به هوش آمدم

 هـا الشـه گوسـفندان را آويـزان     بيرون برود دست و پاي مرا بسته و به نحوي كه قصـاب 
كنند، مرا آويزان نمود كه پس از خروج پدر، مادرم وضعيت پـيش آمـده را تلفنـي بـه      مي
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ن ببرد. زماني كـه آقـاي محمـدي    اطالع آقاي محمدي رسانيد و از او خواست تا مرا بيرو
ي مرا به دوش گرفت و از منزل بيرون ا هرسيد جاني نداشتم و آقاي محمدي همانند جناز

برد كه باالخره از آن اتفاق چند روزي نگذشـته بـود كـه حادثـه دسـتگيري مـن و آقـاي        
 محمدي پيش آمد.

 مجدددستگيري 
 ايشاني  سالهچهار ه چدختر ب كهست ه ، درست يادممنزل آقاي محمدي نشسته بوديمدر 
بـا يـك ظـرف بـزرگ و پـر از آب بـود،        در حال بازي خود غرق وودكانه عالم كدر كه 

ناگهان درب منزل به صدا در آمد پس از باز شـدن درب منـزل تعـدادي اطالعـاتي وارد     
منزل شدند بالفاصله من و آقاي محمدي را دستبند زدند در حالي كـه كشـان كشـان بـه     

 نقدر فشـار آرفت و گپدر را بردند دويد و با دو دست كوچك خود دستبندهاي  مي بيرون
نشد. مجـددا شـلوار   فق ، اما موكند ازباره و يا پرا ها كه دست بندكرد  مي داد و تالش مي

ر هـ لـب  عـاطفي ق لحظات آن يدن كه د و داد كشيد محكم گرفت و آن چنان جيغدر را پ
 د.ورآ مي ي را به دردا فهطا عابسان نا

، ه بـود زده شـد بنـد  دسـت  ي محمد آقاي، در حالي كه دو دست دنبوي ا هارچل حا به هر
ـ دخترش ا نردگرا دور  دهاي خو دست  را بوسـيد و خـدا   يشـاني و فـرق سـر او   پداخت و ن

 آتـش ا رري گـ  هنظاردر، دل هر پكودك و خداحافظي تالش ـحنه و ص آنن دكرد. ديحافظي 
 زد. مي

انتقـال داده شـديم.    يـحمدي به واحد اطالعات كشورم آقايو دستگيري من س از پ
بـدني در كـار    زارآرخورد نامناسب و يا شـكنجه و  بجا بود. در اطالعات كدانيم  البته نمي

ات و از ايـن نـوع   رمكـر  ي، تكراريلمه، بازجوكانبود. اوقات ما بيشتر صرف مصاحبه و م
راه گمـ ه و چطور شـد كـه   نوگچ كهن ن مسائلي از ايمويراپبود. البته سؤاالت از ما اساسا 

كنم  مي ها بود. تصور در اين زمينه خپاس و يست و كيست و عمدتا پرسشچشديد، عامل 
يري و توقيـف در  گل دسـت يدودا ده يا دوازده روز به طول انجاميد. البته از همان اواحكه 
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حالت  ي كه در اتاق خود بوديم، دردهميشه جز در مواربا وجودي كه وري شاطالعات ك
حـين  در را  )فرشيد(كه عموي من يعني  :گفت يمحمد يقاآبرديم.  مي چشم بسته به سر

از يكـي  وجود داشت كه عمـويم  حتمال ديده كه حضور داشته است. اين ا ما زي ايبازجو
 ل مهم اطالعاتي بوده باشد.معوا

 گاه مخوف اطالعات انتقال به شكنجه
يمي بود، ظع اه مخوف وگ ري كه شكنجهگحد ديبه واما را بازجويي  زده رو دودز حاس پ

جـار و كلفـت   هنناي سته بودند، فـردي بـا صـدا   با را مه چشمان كانتقال دادند. در حالي 
 نموراني كه ما را بدرقه و انتقال داده بودند، گفـت: اينهـا همـا   أمور و يا مأم آن خطاب به

 ستند.هياران عمر و دشمنان علي 
و  فـت لي كدابـا صـ   دمان مـر ه، مجددا نموراأرفتن م تحويل ما و زر حال پس اهه ب

يسـت كـه   يافزود: اينجا جا پسجا كجاست؟ سندانيد اي مي ياآناهنجار خطاب به ما گفت: 
 نند.ك مي ورند و انسانآ مي خرها را

س ما پند، دل ما را تكان داد، سدز مي نحوه صحبت اين شخص كه وي را حاجي صدا
ـ  ل تك نفري قرار دادند. فاصله ماوو سلجدا از هم  قرا در دو اتا ه حـدي بـود كـه بـه     ب

به حدي نامناسب بود  يدارگهن لشنيديم. البته وضعيت مح مي ر راگيكدي يزحمت صدا
 يذشـت مـا را بـرا   گدانـم چقـدر    داد. به هر حال پس از مدتي كه نمـي  مي فنكه بوي تع

چـه   اودانم با  نميمحمدي را بردند،  آقايد. اول نادي بردرحساب و كتاب به صورت انف
 سپساول با نصيحت و  منان اعتراف ننمودآكردند اما زماني كه نوبت من رسيد و به قول كار 

ران را از اعتـراف  گـ  نجهكشـ  ي كردند. البته واقعـا منظـور  يد از من حسابي پذيراگي و ليلس با
 و در مـان مرحلـه تحقيقـات   هرا در همـه  چه كرده و يـا گفتـه بـوديم،     ون هرچدانستم،  ينم

 آقـاي يزي بـراي گفـتن نداشـتيم، امـا بـه قـول       چ عشوري گفته بوديم و يا در واقكاطالعات 
خبـر   آننمودنـد كـه روح مـا از     مـي  لي مطـرح يمحمدي شياطين چه نوع اعترافاتي و يا مسا

 نداشت؟
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ي داشته باشـيم  فراتگونه اعچيز و چه چبود و اينكه به  آمده اعتراف به صورت رازي در قعاوا
 ايد، اما نشد.ممين نأترا  نارگ جهكنش ظرتا ن

شديم. اين بار  ارضاف احرعد دوباره جهت حساب و كتاب و يا اخذ اعتبيكي دو روز 
جه نمـا را شـك   دن راه رفتن نبوكاكه ام يتا حد هااپق و سيم كابل به كف النيز با زدن ش

 يرند.گدادند، اما نتوانستند از ما اعتراف ب
ـ طبقـه   در مكـرد  مـي  ي كه احساسگز بعد به داخل اتاق بزرند روچسوم و در  همرحل ايين پ

شـده   گذاشـته زار بدني به صورت اتوماتيك آيشرفته شكنجه و پالت آاست، ما را بردند. ابزار و 
بـس كـه ترسـيم     همـين  دانـد و  مـي  ه شد، خـدا چه ديديم و چبود البته اينكه با ما چه كردند و 

 نجد.گ ورت نميص چكه شد در ذهنم به هي آنچهتصوير 
 اسـتغفار  انساني را به اين محل نكشاند و چخواستيم كه هي مي ط از خداوند سبحانقف
نجه كشد. شـ  وعس مرحله چهارم حساب و كتاب شرپذشت، سگند روزي چنموديم.  مي
زار شايد از بدترين نوع خود بود. يعني با وارد كردن شـوكاهاي برقـي بـه مغـز بـراي      آو 

 دنكردم به محض وارد نمو مي ش شكنجه مواجه شده بوديم، احساساولين بار با اين رو
زند كه البتـه در ايـن روش فقـط     مي بيرونوشهايم خون گشوك از هر دو طرف و داخل 

ه و تـا زمـاني اصـال    دتـا فا وشهـر مرحلـه شـوك بيهـ     اومت و درمقمدت زمان كوتاهي 
 ار شد.كرر تبادين به هر حال اين روش چن .ستا آمدهه چفهميدم كه بر سر ما  نمي

ـ و در هـ  چرفتند. كه با بستن مگري بود را به كار گل ديكه به شك رگروش دي پسس ا پ
كه در  آنچهشديم تا  مي هقرار داد نيايپا رس از مدتي سپشديم و  مي شيدهكي باال ا به ميله

 آخـرين شد. در  مي رون و جارييبدهانمان و بعضا خون از  ،م و معده بود بيرون ريزدكش
را بردنـد.   يـحمدمـ  آقـاي تـدا  بار كه جهت حساب و كتاب و يا شكنجه برده شـديم. ا ب

نـان  چ آنعليرضا را  هگاوبت به من رسيد، جاينه كر كردند اما زماني چكا دانم با وي نمي
ميز و يا تخت و يـا   آن ند. كامال ازا هرسيد شهيدش كرد مي رن ديدم، كه به نظوغرق در خ

ـ اه و گـ در جاي مـن س از بردن پكيد چ مي هاي تازه نشد خو مي هگفته كه چهر  اي ميـز  پ
لحظات حيات من است و مرگ مـن قطعـي اسـت.     آخرينكردم كه  مي محاكمه احساس
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خـود   لكه بعدا و در اتاق و يا سـلو  آنچهه كار كردند نفهميدم اما چه شد و چالبته اينكه 
شـده   عفار ضـ چـ كـامال د كردم و  مي از تمام بدن احساس درد اين بود كه ميمتوجه شد

ا هـ  جهكنمرحله شـ  آخريننبودم. پس از اين شكنجه كه احتماال  شي بيا هويا جنازگبودم، 
كـه   يه طوربدداري نمودند. البته وشكنجه خ لدودا سه روز از اعماحبود، تا مدت زمان 

اه برده شويم شايد علت توقف شـكنجه بـه   ادگبعدا متوجه شديم چون قرار بود قريبا به د
 ين منظور بوده باشد.هم

ه يـژ اه وگـ بـه داد  داشتيم،پا ايستادن  هار روز كه تقريبا توان سرچس از حدود سه يا پ
حضور داشتند  در و مادرم نيزپاه در حالي كه گس از ورود در دادپروحانيت برده شديم. 

موري كه مـا را  أشت سر مپ به محض ديدن پدرم سعي كردم ايشان مرا نبينند، لذا خود را
يد تمايل برخـورد و سـالم عليـك بـا هـيچ يـك از       ددر مرا پبود، مخفي شدم. اما  وردهآ
اجـازه  و يـا شـايد    ،تمتوانس داشتم و يا اينكه نميرا ن شنايان و نزديكان حتي پدر و مادرآ

وديم. نمـ  ت كامـل را اختيـار  سـكو نان تشريح كنم. لذا آراي بنداشتم كه وضعيت خود را 
م شـد، بـه   الام اعههار مورد اتچاه بود. گسليمي كه قاضي داد آقايپس از حضور در دفتر 

 ترتيب:
 .مرتد شدن -ا

 .با خدا تمحارب -2
 .رضمفسد في األ -3
 .مريكا و اسرائيلآرابطه با  -4

 قـط ف دانم امـا  تيم. نميگفونه از خود دفاع كرديم و چه چگطور و چبه هر حال اينكه 
اه حكـم بازداشـت موقـت و    گـ مي قاضي دادسلي يقاآدانم از خداوند كمك خواستم.  مي

اه گـ حكـم داد كـه  جـودي  با وس از صدور حكم پرا صادر نمود.  )اوين(انتقال به زندان 
قايـان  آويـا  گقبلـي منتقـل شـديم.    ه اگ نجهكمورين به شأصادر شده بود، مجددا با همان م

بودنـد.   شـكنجه دادن مـا سـير نشـده     ولي ازقران هنوز هم متقاعد نشده و يا به گ شكنجه
 انتقال يافتيم. "اوين"سپس به زندان  جام وناز شوك برقي مغزي اي رگله ديحمر
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 اوين زندانمنتقل شدن به 
ه اين معنـا كـه از   ب. مهاده بودينري قدم گياي دينويا در دگ "ناوي"ال به زندان قتناز اپس 

ـ زارهـاي  آا و هـ  جهكنشـ  آنل از قحـدا  نوچـ يـم.  ا هآمـد شـت  هنم به بهج  ينطدني شـيا ب
كه  ميب ديده بوديآس تا حدي ضعيف و نحيف و يديم. به لحاظ بدنحت شر، راگ نجهكش

ـ او نزنـدا در  ،ها مدت زماني به طـول انجاميـد   يت و يا ترميم آسيب ديدگيتقو افـراد   ني
گفتگـو بـا كسـي را     معاشـرت و حوصـله   امـا متفاوتي از هر قشر و گروه وجود داشتند، 

نـداني بـه   چه تمايـل  چـ رگمدنـد.  آو مادرم به مالقـاتم  در پس از مدت زماني پاشتيم. ند
ريبـا  قت ناشـ اي ايهـ  در ضـمن صـحبت  ين القات والدمر حال با هداشتند اما به نمالقات 

ـ اعتنـا و   هونگ چيهه چرگرسد،  مي نظرمتوجه شدم كه پدر مقداري متعادل به  ه بـ وجهي ت
ـ به مال محمدي نيزآقاي بعد پدر  يندچدر نداشتم. پاي ه حثبمالقات يا   آمـد ات مـن  ق

 ايـز ر چا همه صمودند شخناه احضار گه دادبرا اظهار داشت اگر شما يني چضمن مقدمه 
قول خـودش قـول مردانـه     هشود. البته ب همشدن عليرضا فرا آزادمينه زيريد تا گبه عهده ب

ه اعتمادي به قول چ رگم كند. هفرامرا نيز ي آزاداي ه ي محمدي، زمينهآزاداز  سكه پ ددا
 دتـر آزاد ه زوچـ ر هـ  يمحمد آقايلبا دوست داشتم تا قنداشتتم اما  آنمردانه  قرارهاي و
حـاالت   آنمحمـدي و   آقـاي يري مـن و  گدسـت  روز ود به دو دليل: اول اينكه خـاطره ش
ر ذهـنم  د ند،ك آزاددرش را پكه سعي داشت مدي مح آقايساله  راچهه چب في دخترطعا

دي هنوز هم بـه فرزنـدش   ممح آقايدر پكردم كه  مي احساس :مجسم و تداعي شد. ثانيا
ـ ا بـه  ذمند است. ل هقعال تمـامي   هقـت حضـور در دادگـا   ودي قـولي دادم كـه   مـ در محپ

محمدي را من  آقايكه  م كردهاعالم خواو  رفتگم ها به عهده خواصا را شخه مسئوليت
اطالع  ال بيمن و پدرش كام يو قرارها لمحمدي از قو آقايم (توضيحا اينكه ا هفريب داد

 .د)بو
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بـه عهـده    اه مسئوليت تمـامي قضـايا را  گس از حضور مرحله دوم در دادپال حبه هر 
وثيقه  ري، با قرانس از سه ماه زنداپمحمدي حدودا  آقاياه گكم دادحرفتم كه بر اساس گ

 .شد آزاد
زي تـاثيرات  غبرقي م يثار شوكهاآ "اوين"تقريبا در پنجمين و ششمين ماه زنداني در 

شـده و   ياخـتالالت مغـز   ارچـ نـدين بـار د  چكه در زنـدان   يود را نشان داد، به نحوخ
ه زنـدانيان  كـ رسـيد   مـي  رساز به نظرطشدم. حاالت رواني مزبور تا حدي خ مي هوش بي
ـ اه اطـالع دادنـد كـه    گرا به داد آناختالالت موجود و خطرهاي ناشي از  "اوين" س از پ

ه كـ شنايان قبلي آقايان دوستان و آاز  يه تعدادك اه و در حاليگحضور مرحله سوم در داد
كه البته بعدا متوجه شـدم   -ملعون نيز حضور داشت "ياناكحك"دكتر  يقاآنان آدر جمع 

يزان سـي  مپس از صدور قرار وثيقه به  -شهادت عليه من بوده ينان اداآ كه سبب حضور
هـا و اخـتالالت    كنجهشـ  آنر حال عـوارض  هزاد شدم. به آدان نتومان از ز ونميليپنج  و

 و ظهور دارند. كنند مي اعصابم بروز مغزي تا هنوز هم در مغز و

 سفر مشهد همراه پدر و مادر
عـوارض مغـزي   ز بـرو به جهت زادي از زندان و آه و قصدور قرار وثي زس اپ 1377سال 

پدر نيز كـه تقريبـا    . وناسبي نداشتممجسمي  وهاي برقي، وضعيت روحي  ناشي از شوك
سـبي  نبـودي  بهرفتم به نحوي كه گ اررق درپيم ستقتر شده بود، تحت نظر درمان م دلمتعا

 هتتصميم داشت تا ترتيب اعزام من را ج درپماني خاص ز عرديد. در اين مقطگحاصل 
هد، اما مشـكل  دي به خارج از كشور بكمدارك پزش تحصيل و اخذ هو دنبال ادام ييرگپي

خـاص يعنـي تغييـر     رديري پدر بود همان موگ ميمسد راه تص اشت و يادعمده كه وجود 
ديـدم   مي تگشانتخاب كرده بودم، بدون بازرا كه  به نحوي كه راهي ،بود هجهت و عقيد

مسـئله را در ايـن    ليعي خود شايد تنهـا راه حـ  شبه هر حال والدين به حسب معتقدات 
برويم و از حضرت ) ليه السالمد مسافرت كنيم و به زيارت امام رضا (عهكه به مش ديدند

و به مشهد ورد. البته برنامه مسافرت آبخواهند تا تغييرات روحي و عقيدتي در من بوجود 
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اطـالع   به مشهد بي ن از ماهيت سفرمريزي خاص و به شرح فوق به نحوي بود كه  همبرنا
س از اينكه پ يهاي روحي و روان يگخست عمانم. لذا تحت عنوان مسافرت به مشهد و رفب

 ت سفر فراهم شد، به مشهد عزيمت كرديم.مقدما
حضـور   به منظور زيارت مرقـد امـام رضـا، در مرقـد     يهد، روزشاز حضور در م سپ

جـره  نسپس بـه پ  ردنم بيندازد وگرا به  آنيافتيم. مادرم حلقه زنجيري داشت كه خواست 
ن زنجيـر  خواهند با بست مي هفوالدي ببندد كه با اين ترتيب از تصميم مادرم متوجه شدم ك

نهايـت   م بـي درمـا اين صحنه و تصميم  با ديدن هردن من تقاضاي شفاعت نمايند كگدور 
ردنم مرا به به دور گر من سگ هستم كه با انداختن زنجير گم !متاثر شدم و گفتم كه مادر

 بنديد. مي هنجرپاين 
سـت،  ينتيد، اين عقيده درستي هسه مادر! شما دكتر و روشنفكر كتم گفه چ باالخره هر

شـد   بـي كـه  ه جان سگ امام رضا بودن افتخـار اسـت. بـه هـر ترتي    چه بكت گفاما مادر 
ي طوري بر من غالب شده بود مقاومت راطف مادوون احساسات و عم اما چمقاومت كرد

ـ كنـي،   مي ر تو معجزهگديدم، با ناراحتي گفتم اي امام رضا ا مي بيهودهرا  االن همـين  س پ
 اد.موضع دم راحت شوم. مادر با ديدن اين صحنه تغيير ير تا از شر مادرگفسم را بن

ونه زيـارت  گكردند و چچكار مادرم جدا شدم و نفهميدم كه  آن ازبه هر حال بعد از 
خـالق امـام رضـا     ن كريم ازآيه از قرآند چرفتم و با قرائت گي قرار ا شهگو ن درمردند. ك
ايان و به تهران مراجعت پ در مشهداين ترتيب زيارت  ه. بهدايت كنددم تا ما را كر اضاقت
 موديم.ن

در كنـار   تري داشتم و كه تقريبا وضعيت روحي مناسبنو اي نراهس از مراجعت به تپ
اسطوره  آن ييعن "كاكيانح"مجددا حضور دكتر نمودم. مي آرامش بهتريخانواده احساس 

ذشته گت هاتبامان سايه انداخته وي در قالب جبران اش هدر فضاي خانوادالت ذئث و رخبا
يك ن ان دادشخوش ني به من و رو نمن، با ابراز محبت كرد با ايجاد ارتباط با خانواده و

خورد و قـول   مي تدون دشمن داري به درچ :و گفتلت كمري به من داد الح كقبضه س
ويا ايـن  گجواز كلت را برايم بياورد. اما بعدا متوجه شدم  اسبمنرصت فتا در  مردانه داد
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ر گوجدان در نظر داشت با دادن كلت به من، مرا مرتكب جنايت كند و يا احيانا ا دكتر بي
 يزي اضافه شده باشد.چير شدم، حداقل به جرم من گبا كلت دست

لولـه قـرار   بت گزماني كه مورد اصا يتوضيحا اينكه برادر عزيزم شهيد عليرضا محمد
ضـوع دادن  وفت كه از مگ ه منحالت ب آن ردادم د مي ه بيمارستان انتقالبرفت و وي را گ

تي مناسب كلت را كه داخل صفر شده و در طلعظور وي منمن و از م هدكتر ب سطكلت تو
س از سفر مشـهد و مراجعـت   پ داشبورد ماشين بوده برداشته و در محل امني مخفي كرده

رضا ه اتفاق عليبخانه نشيني كالفه شده بودم  و يتقريبا از بيكار هبه تهران و مدتي بعد ك
 اشيم.برفتيم به منطقه كردستان مسافرتي داشته گتصميم 

 دبـه ايـرا   با لباس روحـاني شـيعي   فمختل يس از حضور در كردستان در چهار جاپ
داشـت و   نظـر  ترداختيم. غافل از اينكه اطالعات در تمـام مـوارد مـا را تحـ    پسخنراني 
اي ه برنامه سخنراني س از اجرايپشود.  مي اي ما توسط عوامل اطالعات ضبطه سخنراني

 ينسـرطا  ي هويا اطالعات تشـخيص داده و مـا را غـد   گمزبور و اينكه احساس كرديم كه 
ب و سـ مدنـد. چـون وضـعيت را نامنا   آ بر ايري مگصدد دست ند مورد درچر د ستندا مي
 ان مراجعت كرديم.رامن ديديم، لذا به تهنا

ي اطالعـاتي در  ها هاگشده و دستاي اطالعات كامل ه ريزي ويا برنامهگه كدر تهران نيز 
ترور ما بودند. ما نيز  ند مورد تحت نظر قرار دادن در تعقيب ما در صدد دستگيري و ياچ

ل و ترور ما قطعي شده است. لذا از حضـور در منـز   ييرگمساله را دريافته بوديم كه دست
 .موديمن مي و اطرافيان اقامت نشناياآيز و بعضا در منازل هرپ

 محمديضا شهادت علير
ظهر و در حالي كه بـا ماشـين شخصـي بـه      از س از مراجعت از كردستان، يك روز بعدپ

عصر تهـران   ىحوالي ميدان ول ررج را داشتيم، دكه باتفاق عليرضا محمدي قصد عزيمت 
م كردن گدن و رد زد. پس از دور كن مي ماشين اطالعات ما را تعقيبه موديم كناحساس 

ي ينجـا آر به جاده كرج راه يافتيم. از گديي ا هاي حاشيه هاز طريق رار تهران، هاز ميادين ش
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ت در جـاده كـرج متوجـه    كـ گ كرده بودند، در حـين حر نعاتي هماهالهاي اط هاگكه دست
الفاصله به سمت باه اتومبيل، جاده مسدود شده است. لذا گتسشديم كه با قرار دادن يك د

ـ تهران با سرعت زيادي حركت نموديم.  يمـودن مسـافت كوتـاهي يـك دسـتكاه      پس از پ
به ما نزديك شده بود، به سوي ما تيراندازي كردند كه عليرضا محمدي ه اترول كپاتومبيل 

رفت ماشين را بـه حاشـيه و بغـل    گه قرار نشت و قفسه سيپلوله از ناحيه گاصابت  مورد
مـان  ه ت، بـا كرده اسـ  بتها به ما اصا لولهگكردند  مي ها كه فكر جاده كشانيدم، اطالعاتي

 سمت تهران به حركت خود ادامه دادند. هسرعت ب
را به بيمارستان لبـافي  او ريزي شديد بود. و  ار خونچت مجروح شده و دسخرضا ليع

ل شـد. امـا   قـ تنظهر بود كه به اتـاق عمـل م   از نژاد انتقال دادم، كه حدودا ساعت سه بعد
رضا محمدي به درجه رفيـع  شب علي 12نشد و حدود ساعت  عمؤثر واق كيزشپاقدامات 

 .» و إنا إليه راجعونإنا هللا« ،آمدشهادت نائل 
ور در ضـ ن حكـا اشتم، امدبا توجه به شرايط خاصي كه  يت برادر محمددس از شهاپ

تـا اينكـه   ) رفتگنداني صورت نچتم (البته تشييع جنازه فيع جنازه و تدفين نيايمراسم تش
هـا، برخوردهـا و    هگـا نر شهيد محمـدي رفـتم   دپبطور مخفيانه به منزل  ديكي دو روز بع
 بـود كـه مـرا عامـل كشـته شـدن عليرضـا       ي ا هنوگي به ددر شهيد محمپخاصا اظهارات 

 يري داشتم و اينكه معتقد بودم به اينكه مشيت خداوندگا شخصا عقيده ديمدانستند، ا مي
 محمدي شهيد شود.آقاي نين بود كه چو يا تقدير 

 و يـا يـار  دن يك برادر و يا دوسـت و يـا همفكـر در ايـن     س از شهادت او به عنوانپ
 ري نداشتم.گغمخوار دي

 رادمهر ارسطوشهادت 
بـودم،   يهاي اطالعات هاگيب دستقكه شديدا تحت تعنو اي يعليرضا محمد دتس از شهاپ

حضـور در   بـردم. و از  مـي  ايان به سـر آشنو  نمعموال به صورت مخفي در منازل اطرافيا
عصـبي و خشـن    يه والدين تا حـد ك اينبه ه جكردم. با تو مي ودداريمنزل و خانواده خ
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ير و يا به قولي از گتوسط اطالعات دست ه زودترچخواستند تا هر  مي ده بودند كه شايدش
بـود.   ني و يا ترور مـ گيره دنبال دستبيز شديدا نالعات طا و اينكه ،شوند تراحمن  شر
م ربـراد  اكه تقريبا تنها ياور من بود، تنهـ  كسيشرايط و مقطع زماني خاص تنها چنين در 

هم عقيده نبود اما من  اظ فكري و عقيدتي باحوجود اينكه ايشان به ل بود. البته با )(ارسطو
 عواطف فطري و برادرانه به قول معروف هواي من را داشت، تا اينكه يـك روز  هتبه ج
 نين اتفاق افتاد:چاين 

عـد  ب لنس يرامون عقيده جوانانپ "نسل سوخته"ي كه تحت عنوان ا رفتن مجموعهگجهت 
ر را نيز در زمـان  گخشي ديب را در زندان و آنداري از قوري كرده بودم كه مآجمح  باز انقال

نانچـه  چاراتي سـروش مراجعـه نمـودم تـا     شسه انتموسودن نوشته بودم، به باختفاء و فراري 
 يرم.گرا ب آناست،  هماده شدآو  په مزبور چاعمجمو
ام د در ا و يـا هـ  ظـر اطالعـاتي  نكه تحت  دمتوجه شده بو )ايشان (ارسطو رادمهرويا گ
دكتـر   آقـاي ع بود. بـه اتفـاق   الا اطباز حضور من در انتشارات سروش  كهم. ايشان ا هافتاد

مدند و به طـور  آبود، به مؤسسه  آمدهكه البته و احتماال تصادفي به همراه ايشان  هدايت)(
ها دنبال تو هستند. كه بالفاصله سـوار ماشـين شـده و حركـت      عاتيالفت: اطگسراسيمه 

سـمت  بـه  كردند و در حالي كـه   مي را تعقيب ها كه ما را ديده بودند، ما رديم. اطالعاتيك
زيـاد بـاالخره ماشـين اطالعـات كـه       فتييمودن مسـا پ س ازپجاده قم در حركت بوديم، 

ازي كرد. در اين دا تيرانم يه و به سوبود، به ما نزديك شد سيم دار و بي ناحتماال دو كابي
ه كـ اه بـه بـرادرم   گرفت. با نگلوله قرار گ بتردن مورد اصاگدرم از ناحيه سر و احادثه بر

 .ندا هلوله، در جا شهيد شدگس از اصابت پشديدا خونريزي داشت، متوجه شدم كه ايشان 
 .»ليه راجعونإنا إنا هللا وإ«

يفـون،  آ قطري با همان ماشين به درب منزل رفتم و ازس از شهادت برادرم، پاين ترتيب  هب
رفتـه   آنجاز ادر، پترس از  در را در جريان حادثه شهادت ارسطو قرار دادم و سپس به خاطرپ

 جنازه و تدفين برايم ممكن نشد. عبه نحوي كه حتي امكان حضور در مراسم تشيي
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ياور در  ر به عنوان يار واز شهادت برادرم ارسطو و اينكه در اين دنيا حتي يك نف پس
كيه بـه خـارج از كشـور    ررفتم از طريق مرز تگتهران را نداشتم در چنين شرايطي تصميم 

انشاه بروم. پس از چنـد  مزير شدم به كرگبروم. اما به جهاتي سفر مزبور محقق نشد كه نا
 و آوارگـي ير و بـه زنـدان افتـادم. كـه البتـه شـرح حـال        گماهي مجددا در كرمانشاه دست

والني دارد كه از حوصله و مجـال و بحـث در   طي نر كرمانشاه داستادندان زو  ييرگدست
ضيحا اينكه واقعه وبينم. ت نمي آنو بيان  حراي شرباين مجموعه فراتر و يا شايد ضرورتي 

چـون قـرار بـود     ،زاري مراسم عقدش اتفاق افتادگبر نشهادت برادرم سه روز قبل از زما
 اشد، اما برادرم در بيست و ششم شهيد شد.بعقد  م مراسمهروز بيست و ن

 دستگيري در كرمانشاه و زندان مجدد
 در كـه ديـدم   مـي  را تنـگ و محـدود   ننان تهراآن چس از واقعه شهادت برادرم ارسطو پ

ـ  آنس از مدتي به كرمانشاه عزيمت كردم كه از پنداشتم، لذا  يياده نيز جاوخان بـه   قطري
ه كـردم، بحـث   و چـ ونـه  چگو  طورچاه شالبته اينكه در كرمانتان سفر داشته باشم، سكرد
كـنم بـه اينكـه     مـي  ه نياز به بيان و شرح ندارد. لذا فقط مختصرا اشارهكي است ا انهگجدا

داند و بـس. بـه هـر حـال      مي وار بود كه خداگحدي نا وضعيت بسيار سخت و شرايط تا
س بـد مـن بـين شـوهر و     نشا ي بودم كه ازا همنزل خانواد درو ذشت گند ماهي چحدود 

اري وجود داشت. روزي همسر خانواده كه با شـوهرش  گناساز همسر خانواده اختالف و
 يشوهرش به يك نفر فـرار داده بود كه  عبه اطالعات زنگ زده و اطال عوايش شده بودد
ن در خانه است. مامورين اطالعات بـه منـزل   كنوا همگفته بود كه فراري مزبور  ناه داده وپ

زار آ شـكنجه و ي و رفتـار گ از يرگـ اين ترتيب فصـل دي  هختند و مرا دستگير كردند. بري
 رديد.گ غازآبدني و زندان 

يمـا بـه   پواه ي شدم سپس بارهداگكرمانشاه ن "بادآديزل "ر اطالعات و زندان دمدتي 
لعنتي گاه  هكنجش و آن وريشاه اوليه يعني اطالعات كگردند. در همان جايكان منتقلم رته
تر و بدتر از دوره قبـل   اه اين بار نيز شديدتر، خشنگ قال به شكنجهنتنتقال يافتم. پس از اا
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موي بدن هر انساني را  آنيا شنيدن  نه شايد گفتكرفتم گزار بدني قرار آجه و نتحت شك
اه ويـژه  گكند. مدت حدودا شايد سه ماه تحت شكنجه قرار داشتم. سپس به داد مي راست

انتقـال يـافتم و    "اوين"اه مجددا به زندان گم كه به موجب حكم دادروحانيت معرفي شد
عيـد  تبكـزي اراك  رت سخنراني در زندان به زندان معلبه  اام ،قصر تهران سپس به زندان

 بردند. "اوين"ندان زه باز مرا ب آخرشدم و در 
ر تحت عنوان ديـدا  بار ينتر ملعون يعني حكاكيان، اكد آنذشت، گتي ده مكاين زا پس

ي من و گاده، فضايي در زندنوخا اط بارتبا يقرار بر با پسس ،آمدمالقات با من، به زندان 
ريزي كرده  همسرم را برنامه زكتر ملعون نقشه جدايي من اد اين بار ،خانواده سايه انداخت

 القاه تقاضـاي طـ  گت كه همسرت از دادگف مي نما بمالقات و ديدار  دره كحوي نبود، به 
 شـت نـدارم. لـذا   گي و بازگر اميـدي بـه زنـد   گيد ونچت كه گف مي به همسرم الابقكرده و مت

و دو  بـل يام و ارتباطات متقاپاين ترتيب و مبادله  هاه تقاضاي طالق نمايد كه بگد از دادناوت مي
م و بدون اينكه اطالعي داشته باشم و يـا  ههاي جدايي من و همسرم را فرا مينهز هجانبه باالخر

غ الابن دانز و قانوني در فالق به صورت متعارطثاني دادخواست  يها ني نسخهقانوه لحاظ ب
 بود. نموده اه حكم طالق را صادرگشود، داد

مقطـع  ديم. در اين وبه زنداني هم بند شد كراي روشن فه صيتخدر زندان با تعدادي از ش
مـورد احضـار   ند چس از پ وچگونه طور و چدانم  دند، البته نميورفته بگويا براي من وكيل گ

 م.دعدام شده بوه اويا محكوم بگاه و دفاع توسط وكيل از من، گبه داد
مـان از نتيجـه   ز آنجانب وكيل به خانواده ابالغ شده بـود امـا مـن تـا      زم اعدام اكح

و اه احضـار شـدم   گروزي به داد نكهاطالع بودم، تا اي و يا صدور حكم اعدام بيرسيدگي 
نـد كـه در   دي بـرده بو ضـ قا ا به داخـل دفتـر  رم ،زندانيان هبدرقن مراه تعدادي از ماموريهبه 

 ،رفـت گصـورت   مشـاجره و منازعـه   رگـ اه بين يك نفر روحـاني و يـك نفـر دي   گفضاي داد
ا باز كردن دسـت  ببوديم،  هدسبيچزدن دستبند به دست من به هم من كه با ي  ين بدرقهورمأم

به سمت جمعيت ازدحام كننده رفت كه  يا شد و اجدن م از مظت مداخله و يا حفظ نهبند ج
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فـق  ام مزبـور مو حدزه اژفاده از موقعيت ويتناسب ديدم لذا با اسم ن فرصت راماين ترتيب  هب
 م كه شايد اين خود مشيت خداوندي بود.دفرار شه ب

شـدم. در   فراره جه و زندان موفق بنكشيري و گد نه ماه دستوس از حدتيب پبا اين تر
همسرم رفتم امـا   م طالق صادر شده، نزدحكشده بودم كه  علواده مطنا خابارتباط بعدي 

لت نكـنم لـذا بـا وجـود داشـتن      ادخ يو آرامي گدنبخاطر رضاي خدا در ز :ايشان گفت
 ،اشـد بي راحتي داشـته  گزند فا بخاطر اينكه همسرم بتواندررايط خاص، صش آنفرزند و 

 بستم. سرم راممشترك خود و هگي ميشه دفتر زنده يبرا
بـه   نوادهاخـ  ستم، البته ارتباط بـا ه هحال زندبه تا  1378از فرار از زندان از سال  پس

ـ   تلفني با والدينم برقرار طارتبا يواردمه در چنانچكلي قطع شده و  درم نمايم خصوصـا پ
ا در ايـن  هـ ترتيب تنهـاي تن اين  هكه ببا من را ندارد كردن  صحبتبه مايل جه تو يچبه ه
 م.ا هماندفاني  يدنيا

 آوارگي و دربدري و ترور در پاكستان
ر نـه  گـ دي هكـ  شد و اين هاشار آنش قبلي به در بخكه پس از رهايي در زندان به نحوي 

تـرجيح دادم بـه    نيـز  رط بسيار سـخت، ايـن بـا   شرايجايي داشتم و نه مكاني و با وجود 
بـه  ي حـال طـي سـفر    نم. كـه بـه هـر   كستان عزيمت كاپبلوچستان ايران و يا بلوچستان 

اكستان رسيدم، خود حكايـت و بحثـي   پونه به چگه صورت و چاكستان رفتم. اين كه به پ
 .داردطوالني 

سـر  ا پشت ر سختي سيارب طيستان شراكاپن به ديم كه تا رسيبگوم نتوا مي فقط اين را
 ذاشتم.گ

و  نايي بـا زبـان اردو  آشـ و عدم  ،طرفشنا از يك آو نداشتن پاكستان از ورود به  پس
و شبكه القاعده  اكمريآان و جنگ تط حكومتي طالبان و بحث طالبان افغانسيين شرانچهم

گرديد تـا   عثده شد و بافزوتم االايجاد كرده بود، بر مشك نر پاكستادامناسبي ن يكه فضا
حتي  ومن خودداري نمايند ز پذيرش خواستم ثبت نام كنم، ا مي ديني كه ي در هر مدرسه
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 عـت نو مما ييرگمساجد كه قصد اسـتراحت داشـتم، جلـو    بهن مدر مواردي از راه دادن 
واري را بر من گه زبان اردو و بلوچي شرايط سخت و نابشنايي آكردند، خصوصا عدم  مي

 تحميل كرده بود.
ـ  شـ افتاد در طـول   مي قاهي اتفاگبه اين ترتيب و بعضا   لقمـه نـان   كبانه روز حتـي ي

لهـا و  گجن رد بتـه مـرز ايـران و پاكسـتان    مـرزي ال  يو شبها در طول ترددها ،خوردم نمي
 قرين بودم. ين و همشمنهها تنها و با حيوانات وحشي امثال روباه و شغال و كرگ،  بيابان

 كـه  داشـتم  ستان ايران اين احساس راچمرزي بلو قطمنا در يمرز ياهام ترددنگبه ه
وانات نيز بيشتر ها وحيگرگها از  و شايد خطر اطالعاتي ،نان دنبال من باشدهمچاطالعات 

اكستان با يكي از پكردم، تا اينكه از  يرپت زمان بسيار طوالني را به اين ترتيب سمدبود، 
و و گوضعيت خود را بـراي وي بـاز   دوستان قديمي خود در تهران تماس تلفني برقرار و

 ار شدرپـ ه خـدا  كـ قـديمي  ت دوسـ  آناكستان به ايشـان دادم.  پنشاني كامل خود را در 
 .درعمل ك خوب و دوستانه بيامرزد،
طريـق   س از ارتباط تلفني به جهت اين كه تحت فشـار اطالعـات و يـا از   پ ييا وگو

صـورت   عات به وي قول داده بود كـه در الو يا به عبارتي اط ،اطالعات تحريك شده بود
درس آشد، بالفاصله نشـاني و   هددادن نشاني و يا دستگيري من صاحب انعام خوبي خوا

اكسـتان  پو ترور مـن بـه    ييرگاطالعاتي جهت دست پذارد، كه اكيگ مي نانآار ختيا را در
كـه   نيرفتن بـودم. جـوا  گمسجد مشغول وضو ر د بيز يك شچمه هافل از غشوند،  مي اعزام

ا ايرانـي  مگفـت: شـ   رو با سـالم عليـك مختصـ    آمدجد سم شكل و شمايل افغاني داشت در
 معرفي نمودم. و خود را ؛هستيد؟ گفتم بله

لـه و شـكايت داشـتم، خصوصـا     گو اينكه از وضعيت جسماني خـود   يس از احوال پرسپ
مزبـور گفـت: جـايي     صوردم. شخآبه ميان  ايم را نيز تمام كرده بودم، بحث دارو راهاينكه دارو

جهـت تهيـه دارو بـا ايشـان از مسـجد خـارج        لذا .را سراغ دارم كه امكان تهيه دارو وجود دارد
نشسـته بودنـد، مـن بـه      آنو دو سه نفر داخل  ككسي در جلو مسجد پارم. يك دستگاه تايدش

سوار شديم و طـي مسـافت    تاكسي را نيز همانما  ؛خيص دهمشنها را تآخاطر تاريكي نتوانستم 
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م تا ا هآمدرادمهر از تهران  آقايجلت كرد كه گفت:  داي يك نفر توجهم را به خودص محدودي،
 ا بيا.دم همراه مآ چهو را ببرم مثل بت

يعني عموي من بود، متوجه شـدم كـه    "فرشيد رادمهر"با شنيدن صداي مزبور كه صداي 
يـاده  شـين پ توانم از مابتا  آمديش پ انهآيري بين من و گم، لذا در داخل ماشين درا هر دام افتادد

شـروع   د،ياوريـ بش را ا هازند جمانير گدرت گفته است اپگفت:  مي شوم، اما عمويم فرشيد كه
ـ بـد  بـر  يدهايت پاشـيدن اسـ  ن به چاقو زدن به بدن من و در كرد ردن گـ دسـت و   هنم، از ناحي

ادامـه داده و بـا زدن    قاومـت ر حال بـه م هه ب. دمبدن مجروح ش رگدي هو چند نقط )(شاهرگ
نحـرف شـد و متوقـف شـد. در حـالي كـه از       گري مت ديمه سبردن راننده، ماشين گد به گل

كردم، تعـدادي از مـردم جمـع شـدند.      مي قاومتمويز بودم و الگ نهاآشدم با  مي يادهپماشين 
ي كه به زبان پاكستاني تسلط نداشـتم خطـاب بـه جمعيـت     لجاد شد در حايا چكيازدحام كو

بـا  ند. جمعيـت حاضـر   كشـ خواهنـد مـرا ب   مي ستند وهي و اينها شيعه نتم كه من سگف رضحا
 ن مـن و بـرد  ين ترتيب موفق بـه تـرور  قايان را فراري دادند كه به اآو حمايت از من، دخالت 

 دند.نش
، شخصي مرا به مركز درماني انتقال و با بخيه زدن جراحـات تحـت   نقاياآ رراس از فپ

 بودي مرخص شدم.هس از بپرفتم و گزشك قرار پظر ن
هاي مغزي شدم به نحوي كـه بطـور    ار عارضهچد ق مزبور و ترور نافرجام،اتفز اا دبع

كه مرا  بودشدم و شدت عوارض به حدي  مي مغزي و بيهوشي مكرر دچار اين اختالالت
مـالي  شـكل  ت مهمايم كه البته به جنعالج مراجعه  هتزير ساخت به مراكز درماني جگنا

 م.شدمعالجه ن
تحقيقـات   ايشـات و مزآ هنتيجـ  آخريندم كه كرچندين مورد به مراكز درماني مراجعه 

ل شده است كه حتي در يك مورد نيـز  افعدر من  "تومور مغزي"زشكي بر اين است كه پ
و در بـه   آوارگـي دوران  يان حاالت روحي، روانـي و بم، البته شرح و ا هشد يشيمي درمان

ي از ا ي است كه اين شمهگداستان بزر يت وكااكستان و ايران خود حپدري در بلوچستان 
 ت خالصه و اشاره بود.ورو به ص آن



 
 
 

 ف آخرحر

 : خواننده گرامي
و احزاب  ها هروگها،  ارنده به شخصيتنگاشاره شد به لحاظ عدم وابستگي  همانطوري كه

هـاي   يـري گمالحظـات و جهـت   هـاي شخصـي    ليلسياسي در ارائه اتفاقات، نظرات، تح
و يـا بـه عبـارتي مجموعـه مزبـور سياسـي        هرفتگقرار ن ظوجه مورد لحا چسياسي به هي

رنده در باب علم فقه يـا عـدم   اگاهي نآگطح سدود بودن حت مهو از طرفي به ج ،نيست
ه ابراز عقيده و نظر علمـي  نوگاي علمي فقهي، سعي شده است از هر ه هفدسترسي به مؤل

 ،يز شودهرپماتي را به دنبال داشته باشد، هيا سوء تفا يز وگان و فقهي كه احتماال سؤال بر
ـ  هرفته كه در همگه خاص قرار وجو اين مسئله نيز مورد ت ط و اصـل  احتيـا  باحوال جان
ـ   گـ ها مراعات  مطالب و ارائه نظرات و تحليل حشر امانت داري در بيان و ن ردد كـه بـا اي

سمت قدر سه  خود را يها اساسي، خالصه اتفاقات و نظرات و تحليل طرز تفكر بينش و
 نمايد: مي به ترتيب زير جمع بندي

 سالگي 13تولد تا مقطع سني  زا )الف
در و مادر پي شيعه هستم و ا هاشاره شد، بنده از خانوادهاي قبلي  وري كه در بخشط ناهم

راح و متخصـص  جـ مادرم  درم جراح و متخصص مغز اعصاب وپزشك هستند. پهر دو 
 هستند.ه اگنشاباشند و هر دو نيز استاد د مي قلب و عروق

بـه خـارج از    اظ عدم حضور پدرم در خانواده و رفتنلحي كه به خاطر دارم به يتا جا
تربيت مادرم بودم. و خانواده  دت زمان طوالني، از همان كودكي تحت تعليم وكشور به م

 باشند. مي سادات حسين متعصب شيعي هستند كه اصطالحا از يا همادريم خانواد
 ممـ مع شـدن و  "السـالم ا جتح"يدان علوم حوزوي تا رسيدن به رتبه م در عرصه و
هاي تربيتـي   ت شديدترين بمبارانفيضيه قم و به طور همزمان تح هعلميزه شدن و در حو
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اهي و آگـ معتقـدات شـيعي    م كه بر اين اساس بـه مالحظـات و  ا يز قرار داشتهن يو عقيدت
 م.ا تعهد خاصي نيز داشته وايبندي پ

 يعلوم حـوزو ي يرگوي به ويژه در فرازدر مقاطع تحصيالت اعم از دانشگاهي و حو
 رهـاي برجسـته و شـاخص د    از طلبهي نيز اشاره شد، يكي لهاي قب به نحوي كه در بخش

 هممتاز و موفق در محيط دانشگاه بودم. به شهادت كارنامـ  يي علميه قم و دانشجو هحوز
نيـز  مـديريت)  (مركـز   ،علميه قـم  در حوزه ، همواره مورد تاييد اساتيديدرخشان حوزو

الب و محـيط علمـي   طـ در بين ص خا يگتمايز و برجست م كه به لحاظ داشتن وجها هبود
دانشجوي ممتاز و  به عنوانعم از حوزه و دانشگاه به عنوان يك طلبه برجسته و شاخص ا

 موفق مطرح بودم.
هـاي مختلـف    مناسبت خواني در در ميدان مباحثات، مناظرات، ايراد سخنراني و روضه

 م.ا نيز حضور فعال داشته

 ب و عقيدههتغيير مذ )ب
بخـش   اب مـذهب اهـل سـنت در   انحراف جهت و عقيده و تغيير مذهب شـيعي و انتخـ  

ت كردن به مذهب شيعي و پيوستن به مذهب اهل سنت شرويكرد اساسي و يا مشخصا پ
هاي علمي  يافتهوايل رچه در اگاشاره شد  آنبا توجه به توصيف و تعاريف خاصي كه به 

نم عامـل اصـلي   كـ باشد كه اعـالم   مي حد اما تا همين پنداشتم ميو تحقيقي چندان مهم ن
ايق و قـ بي و رسـيدن بـه ح  ههـاي دينـي و مـذ    واقعيـت  كاعتقادي مـن تنهـا در  رويكرد 
 ر.گيزي ديچها بود نه  واقعيت

 يل نهائيلتح )ج
شماها اين سؤال  يگموطن، پدر و مادرم خطاب به همه ن،اهر و برادر مسلماوخ !عزيز ي هخوانند

 رسم:پ مي كنم و از شما مي طرحمرا 
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را مـ  ماننـد  صيي بوده كه توانسته اينگونه شخدفهه چه شخصيتي و چچه عاملي و يا 
گرياندن و  ربودم كه د ها خوان ضهوكه زماني حجت االسالم بودم، زماني يكي از بهترين ر

خالصه شخصـي مثـل مـن كـه يـك       رم كردن مردم بسيار موفق و نامدار بودم و... وگسر
ذهب و تغييـر مـ   يا درجـه  180چرخش  يزي سبب شد كه باچه چسرسخت بودم،  هشيع

انـه مـذهب اهـل سـنت را     هاآگشت كردن به مـذهب شـيعه، ايـن بـار     پعقيده دهم و با 
 زينم؟گبر

اسـت   ياعتقاد ر و كارشناس مسائل اعتقادي و يا غيرگ سر و تحليلفكدام فيلسوف، م
دانشگاهي كه بـه   هشود تا يك جوان تحصيل كرد مي باعث يا هيزگه عامل و انچكه بداند 

ي نـه تنهـا احسـاس    گي خـانواد گلحـاظ زنـد   ازرفته و گشدن قرار زشك پقدمي يك  هفاصل
برده با داشتن پدر و  مي ونه كمبودي نداشته، بلكه در سطح بسيار مرفه و ممتاز نيز به سرگ هيچ

اه و ي آگ هكر، دكتر و استاد دانشگاه، خالصه با داشتن يك خانوادنفيل كرده، روشصمادري تح
رمـان و  آ را به خـاطر  آوارگييستن و ز هپشت كرده و راه سادها ني مرفه، به تمامي ايگيك زند

 ؟ديرگيش بپعقيده جديدش 
 و اده اما با ايـن اعتقـاد  سي حقيرانه و گدنن جوان به اين زيه كه اشدسبب  ييزچ چه

ه ظـاهري خـم بـه ابـرو     فـا ذشـته و ر گي گباور جديد، افتخار نمايد و نه تنها بـراي زنـد  
 كند؟ مي ارفننگ و تاريك استغ ي تهذشگ آنورد بلكه از آ نمي

فالسـفه، مفسـران،    يبـرا هـا   رشـش پاسـخ دادن بـه ايـن    پرامـي! شـايد   گان گدنخوان
خواهنـد   مي كهي تقادعظران مسائل اعتقادي و يا غير انب ح، صاناگر ليلح، تنداشمندينا

ي نمايند، شايد مشـكل  يوگطريق علمي و تحقيقي پاسخ هو استدالل و يا ب قمنط هاز زاوي
ي علميـه قـم و دانشـجوي     هاما من طلبه و حجت االسالم سابق شيعي حوز ،دسربنظر به 

نام و نشان فعلي، خيلي ساده و راحت  بي و آوارهسابق دانشگاه شهيد بهشتي تهران، سني 
 دهم: مي اسخپبه اين ترتيب 
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كه اين نظر والدين، دوستان و اطرافيـان شـيعي    !اول اينكه چنين شخصي ديوانه است
اد دارنـد كـه   قـ نهـا اعت آباشد  مي )يژه اساتيد و علماي حوزه علميه قم (مركز مديريتبه و

ي و اينكـه چـرا و   گبحث ديـوان  قايان در ارائه استداللآل اينجاست كه كام، اما اشا ديوانه
جـواب  كـنم بال  مـي  كيسـت تصـور   م چيسـت و ا يگم و يا عامل ديوانا هونه ديوانه شدگچ

 ند.ا هماند
به عبـارتي،   قايان اتفاق نظر دارم و ياآبا شخصا حث و باب ديوانگي ضمن اينكه در ب

بخـش عامـل    نمايم، مزيدا مجموعه استدالل و منطـق خـود را در   مي يگديوان به عترافا
 نمايم. مي تصريح م اين طور مطرح وا هي چيست و كيست و چگونه ديوانه شدگديوان

هـا،   دروغ هـا، و  ها، صداقت واقعيتها و عدم  نيرو و قدرتي كه توانست واقعيت ،عامل
ل نكـردن و  مـ ع اما ،ها، ابراز محبت كردن ها اما عمل نكردن ها، شعار دادن يمنفها و  مثبت

هـاي   ها، ابـراز محبـت   در دل نداشتن هريگاما درد  ،رانگرياندن ديگ ها، به ظاهر اقتدا نكردن
كـه الزم باشـد، معاملـه     عقيده در هر كجا رفتن دين وگها، بازي  ي و مقطعيتكاذب مصلح

وهاي ديني گبان و مقتديان واقعي الحهاي دنيوي، دشمن شمردن م دين و عقيده با مصلحت
ها، فـرو  دتشكيك و تردي، ها افراط و تفريط ها، ها، جاه طلبي يا، رياست طلبه مصلحت بنا به

ـ ريختن ديوارهاي بلند جهالت،   و هـا  شـكار شـدن تفـاوت   آهـا،   رده برداشـتن از تـاريكي  پ
 پـس من مشـخص نمايـد.    حلب و روقها را در  ها، و در نهايت عيان ساختن واقعيت فاصله

م كرد، جز ذات اليـزال  ا ه ديوانهكي و يا مشخصا عامل قدرت و نيرويي گعامل ديوان تاوس
نبـوده و  ي رگـ يـز دي چحاكميت مطلـق اوسـت،    و هل جهان هستي در قبضكخداوندي كه 

دانـم و تمـام هسـتي     اعتقادي است كه خود را ديوانه نمي هاگدنيست. لذا از اين زاويه و دي
يـز  چ هو يا به عبارتي همـ  ،ما هكرد وا يمعاوضه و معامله با رضا خود را صرف رضاي او و

 ما هداز دسـت دا  حطالصه به اك آنچهو از  ،دانم مي يگعامل ديوان آنرضاي  روگخود را در 
بـه  " مقولـه معـروف   قر شايسته و مصداگلكه انم بك ميننه تنها احساس ندامت و پشيماني 
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عامـل   يكه رضـا  نين درويشيچبوده باشم، به  "درويشي قناعت كن كه سلطاني خطر دارد
 رامـن  خداوند سبحان كه  ي را به دنبال داشته باشد، مفتخر و بسيار شاكر خواهم بودگديوان

 كرد. متصلاين درويشي  به
 دارم: اه خداوند سبحان، دو تقاضا راگاز پيش
رضـا   شـهيد محمـد   خواهم كه روح سـه بـرادر شـهيدم:    مي از خداوند سبحان الف)
خـويش   مـت يد ارسـطو رادمهـر را قـرين رح   هو شـ  دي،مـ شهيد علي رضا مح موسايي،

 رداند.گ
فـريط،  تافراط،  ،موهومات ،نوز در دنياي تاريكي جهالت، خرافاتهه كرا ني كسا )ب

هـاي دينـي و    ه والـدينم را بـه شـاهراه واقعيـت    ژور هستند به ويـ  كيك و ترديد غوطهتش
 .ددايت فرمايهيدتي قع

ا صبر و ثبات و استقامت عطا فرمايد، هعمر باقي ماند، نه تن گريند صباح ديچه نچناچ
را  يشخواهد ساخت، غفران و رحمت خو يني كه اين ديوانه را مسافر ديار ابدماه زكلب

 .اهللا ن شاءإرداند. گراهش  هبدرق
 ايم.نمابوعبداهللا تشكر  يغدر ا جا دارد كه از زحمات بيدر اينج

 
 مرتضي رادمهر

 حجت االسالم سابق حوزه علميه قم
 شتي تهرانبهدانشجوي سابق دانشگاه شهيد 

 زام امرونمگو  آواره
 شهـ .  1423ربيع االول  27 - 19/3/1380



 
 
 

 مرتضي رادمهرحجت االسالم د يد؛ شهيشه جاوياد همي به

 كه با عزت ز گيتيـا آنانـوشـخ
 دانـوشا آنانكه در ميزان وجـخ
 لـرد باطـز گـرديدند هرگــنگ

 تـانكه در راه عدالـا آنــخوش
 كه بذر آدميتـا آنانـــــوشـخ
 ل بارور بر تنگدستانــو نخـچ

 رداب هايلـذر و مد اين گـز ج
 ا آنانكه پا در وادي حقــــخوش

 ي خاك خوشا آنانكه بر اين عرصه
 

 دند و رفتندـــويش برچيبساط خ
 ندـحساب خويش سنجيدند و رفت

 ندـــنديدند و رفتـحقيقت را پس
 ندـيدند و رفتـبخون خويش غلت
 ندـيدند و رفتــدر اين ويرانه پاش
 ندـيدند و رفتــثمر دادند و بخش

 ندــد و رفتـيدنـــسبكباران نترس
 دـغزيدند و رفتنـــادند و نلــنه

 و رفتندچو خورشيدي درخشيدند 
 

**** 
 

همينكه از دانشگاه برگشتم پسرم به من اطالع داد كه عمو مصطفي دو سه بار از صبح 
تا حاال زنگ زده است. فورا گوشي تلفن را برداشتم و به مصطفي كه در جنـوب كراچـي   
سكونت داشت تلفن كردم. از شنيدن صدايم بسيار خوشحال شد. با ذوق و شوق خاصي 

خـواهم اگـر اجـازه     كتر، دوست بسيار عزيزي مهمان من اسـت، مـي  به من گفت: آقاي د
 دانيد. بدهيد ايشان را به شما معرفي كنم. چه وقتي را مناسب مي

مصطفي از جمله علماي اهل سنت ايران است كه سـالهاي مديـدي را بجـرم فعاليـت     
و در  ديني و كوشش براي بيداري جوانان اهل سنت ايران در زندانهاي آن كشور گذرانده

اند كه تا حـاال   اثر شكنجه يكي از چشمانش را از دست داده، و ساق پايش را هم شكسته
 تواند درست راه برود. با وجود اينكه استخوانش بهم جوش خورده باز هم نمي
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گذرد. مردي است بسـيار صـميمي و بـا صـفا.      سالهاست كه از آشنائيم با مصطفي مي
دان و شكنجه با وجود تار كـردن يكـي از چشـمانش    اي نوراني دارد كه سالهاي زن چهره

گويم: خوشـا بحالـت، پارتيـت     هيچ نتوانسته از زيبائيش بكاهد. هميشه بشوخي به او مي
كلفت است، يك چشمت پيش از تو به بهشت رفته، خودت هم به بهانه همين يك چشم 

 كني. دعايي بحال ما بيچارگان كن! هر طوري شده خودت را داخل بهشت مي
گويد: شما برايم دعاي استقامت كن. اين نشود كه  زند وبشوخي مي او هم لبخندي مي

 چشمم از من اظهار بيزاري كند و پشت در بهشت بمانم!
جواني است بسيار شوخ طبع و با حال. روزهاي سخت هجرت و زندگي در پاكسـتان  

بسيار احسـاس  گويد: در سخترين روزهاي هجرت  هرگز نتوانسته كمر او را خم كند. مي
گويـد: بردگـي حضـرت يوسـف      گذارد. با خود مي كند. و خدا را شكر مي خوشبختي مي

 برايش بهتر از زندگي درچاه سياه و تاريك بود!
ي من با مصطفي خيلي صميمانه بود و هيچ تعارفي با هم نداشـتيم. از اينكـه در    رابطه

اسـت بـراي ديـدارتان    پرسـيد؛ چـه وقـت مناسـب      پشت تلفن خيلي محترمانه از من مي
 تشريف بياوريم. فهميدم مهمانش برايش خيلي محترم و عزيز است.

 به ايشان گفتم: بعد از نماز عصر تشريف بياوريد مناسب است.
وقتي از نماز عصر بخانه برگشتم ديدم كه مصطفي با جواني كه حيا در سيمايش موج 

 پذيرائي راهنمايي كردم.اند. آنها را به اتاق   زند جلوي در خانه ايستاده مي
مصطفي دوستش را چنين معرفي كرد: برادر دكتر مرتضـي رادمهـر هسـتند. ايشـان از     

ي علميه قم بودند كه چندي پيش پس از مطالعات و مناظراتي كه بـا موالنـا    علماي حوزه
محمد عمر سربازي داشتند به مذهب اهل سنت و جماعت گرويدند. و بقول خودشان از 

 اند! فته اسالم آوردهشرك نجات يا
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گفت. من بطرف ايشان نگاهي انداخته گفـتم:   مرتضي سرش را پايين انداخته هيچ نمي
ام؟ و   گويي سني شده از آشنائيتان خيلي خوشبختم. سپس ادامه داده گفتم: برادر، چرا نمي

 چرا اصرار داري خودت را مشركي كه مسلمان شده بداني؟
تر، شايد شما با مذهب شيعه آشـنائي كـافي نداريـد.    ايشان آهي كشيده گفت: آقاي دك

دانـم چنـين    من طلبه حوزه علميه بودم و با توجه به آنچـه از خـود و مـذهب خـود مـي     
 ام. استنتاج كرده
كردم كه جواني اسـت مخلـص و راسـتگو.     داند كه در درون خود احساس مي خدا مي

ديـدي. ولـي مـن بـا      ينشست. در سيمايش جز صداقت و راستي هيچ نم حرفش بدل مي
توجه به تجربات سابق مار گزيده شده بودم. جوانان بسياري از شـيعه را ديـده بـودم كـه     

در بين جماعتهاي اسالمي رخنـه كـرده بـراي     "تقيه"زدند و با ترفند  خود را سني جا مي
 كردند.  حكومت ايران جاسوسي مي

خشك و با بي مهـري بـه او   زياد به حرفهاي اين جوان اهميت ندادم و با لحني بسيار 
گوييد. و بـه مـن اجـازه     گويم شما مثل خيليهاي ديگر دروغ مي گفتم: ببين برادر، من نمي

خواهم حرفهايتان را هم باور كنم. چون همين برادر مصطفاي عزيز بـا   بدهيد بگويم: نمي
كـرد، و   قلب پاكش چند وقت پيش پزشكي را به من معرفي كرد كه مثل شما ادعاهـا مـي  

گفت: پسر آيت اهللا فالن است و سني شده، و ما به او كمك كـرديم. مـدتي در اينجـا     مي
ماند، سپس از ما خواست او را پيش يكي از رهبران اهل سنت ايران كـه در قنـدهار بـود    
بفرستيم تا با همكاري ايشان بتواند بيمارستاني صحرائي براي مـداواي زخميهـاي طالبـان    

قندهار رفت و مدتي هم در بين طالبـان بـود، و بعـدها شـنيديم از      افتتاح كند. از اينجا به
 آنجا غيبش زده. و مدتي بعد متوجه شديم؛ اطالعاتي بوده و به ايران بازگشته.

اي ديگر از او باشيد. براي من هم هـيچ مهـم نيسـت. بـرادر      حاال شايد شما هم نسخه
و با ايمان هستي باش. ايـن   عزيز، اگر اطالعاتي هستي باش. و اگر هم مخلص و راستگو
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دنيا ارزش اينرا ندارد كه انسان با خيانت و مكر و نيرنگ دو روز زنـدگيش را فـدا كنـد.    
 شود. فرداي قيامت هر آنچه بوديم بر مال مي

گـويي و   كنم. اگر راست مي ولي اگر اجازه بدهيد من به شما دوستانه يك نصيحت مي
تيم تا شما بخواهيد يك عدد به ما اضافه كنيد. و از اي، بدان كه ما سنيها كم نيس سني شده

 نظر عالم و دانشمند هم هيچ كمي نداريم كه روي شما حساب كنيم.
دينند پس آنها بـه شـما نيـاز مبـرم      گويي و قوم و خويشت مشرك و بي اگر راست مي

 دارند. برگرد به ايران و قومت را از شرك نجات بده. اين وظيفه اصلي توست!
ورتش را باال گرفت، و براي يك لحظه درست چشمانش در چشـمانم افتـاد.   جوان ص

برق چشمهايش مرا اسير خود كرد، و صدق و صفاي آنها باعث شد عرق سردي جسـمم  
 ام.  را بلرزاند، احساس كردم با حرفهايم به او ظلم كرده

 آرام گفت: بله برادر، دقيقا حق با شماست.
ي را از من توقع نداشت، خواست كمي مجلـس  مصطفي كه هرگز چنين برخورد سرد

را صميمي كند. به جوان نگاهي انداخته با لبخندي ساختگي گفت: برادر مرتضي، از آقاي 
دكتر هيچ بدل نگير. دكتر دلش از من پر است كـه آن جـوان اطالعـاتي را قـبال پـيش او      

و مـن هـم بـاور     دانسـتم. او گفـت   آورده بودم. البته حق هم دارد. من ساده كه غيب نمي
خواهد تالفيش را از شما بگيرد. دكتر دلش صاف صاف اسـت مثـل دريـا.      كردم. حاال مي

آئـيم، و   روزي ديگر وقتي يك كم ابرهاي آسمانش اينطرف و آنطرف برونـد دوبـاره مـي   
 خواهي ديد كه گلي است خوشبو و بي خار..

نگام رفتن جوان همين با صداي اذان مغرب از من اجازه خواستند رفع زحمت كنند. ه
ي عزيز است را بمـن هديـه داد (كتـاب چـرا سـني       كتابي كه اآلن در دست شما خواننده

كنم اينرا بخوان و برايم  شدم؟) و گفت: برادر، اين خاطرات زندگي من است. خواهش مي
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خـواهم. و از خداونـد     دعاي استقامت و پايداري كن. مـن از شـما جـز دعـا هـيچ نمـي      
 همه ما را در بهشت برين در كنار پيامبرانش دور هم جمع كند.خواهم كه  مي

هايش جاري شد. صـورتش را   همديگر را در آغوش گرفتيم. اشكهاي مرتضي بر گونه
 بوسيدم و به او گفتم: به اميد ديدار...

مصطفي را هم در بغل گرفتم. آرام در گوشم گفت: از شما انتظار نداشتم. كجـا رفـت   
 ان!نرمي با تازه مسلم

بعد صدايش را بلند كرد و گفت: آقاي دكتر، گمان نكـن ايـن حرفهايـت را مـا بـدل      
گرفتيم. شامي هم كه تعارف نكردي بخيل، ولي مطمئن باش تا يك وعـده غـذا از جيـب    

 گذارم برادر مرتضي از كراچي برود. شما بزور هم بيرون نكشم نمي
رف نكرده بودم. بـا معـذرت خـواهي    اينجا بود كه تازه يادم آمد آنها را به شام هم تعا

خواهم. بسيار مايـه سـعادتم خواهـد     گفتم: ببخشيد، اصال حواسم نبود. خيلي معذرت مي
 شد اگر شام را در اين كلبه درويشي با من باشيد.

اي  اي سرداد و گفـت: حـاال پشـيماني فايـده       مصطفي كه از خانه بيرون شده بود خنده
ستوران جبران كني. البتـه دو روز پـيش بـه شـما اطـالع      ندارد. يك وقت ديگه بايد در ر

داريـم تـا از    دهيم تا خوب آمادگي بگيري، و ما هم دو روز خودمان را گشنه نگه مـي  مي
 خجالت زحمتهايت بدرآئيم.

مرتضي لبخندي مؤدبانه زد و گفت: جالدان امام زمان مرا نكشتند اما شما مثل اينكه از 
 ..خواهيد مرا بكشيد گرسنگي مي

 دو دوست دست در دست هم گذاشته از من دور شدند...
ي جدايي و اشكهاي مرتضي خيلي مرا بخود مشغول كرد. از برخورد سردم با او  لحظه

 كردم. احساس گناه مي
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بعد از مغرب به خانمم گفتم: من ميلي به شام ندارم. لطفا مزاحم نشويد. داخـل اتـاق   
ردم. كتابچه (چرا سني شـدم) را گرفتـه و شـروع    مطالعه رفتم و در را بروي خودم قفل ك

 كردم. ي آن بوي راستي و صداقت را احساس مي بخواندن كردم. از هر كلمه
ي آن  كردم. تصـوير زنـده   آن شب را تا صبح نتوانستم بخوابم. خيلي احساس گناه مي

 ديدم. ي كتاب مي جوان مخلص و با ايمان را بين هر سطر و در پشت هر كلمه
ز بعد به دوستم مصطفي تلفن كردم تـا ايشـان را همـراه مهمانشـان بـه شـام       صبح رو

داد. بعد از ظهر موفق شدم مصطفي را روي تلفن  دعوت كنم. متأسفانه تلفنش جواب نمي
 اند. بيابم كه به من اطالع داد مهمانشان به كويته تشريف برده

پرسيدم. شنيدم كـه   آمد و از مصطفي در مورد دوستشان مي گه گاهي فرصتي پيش مي
اي هم به ايشـان داده.. از آن مـاجرا    در كويته ازدواج كردند. بعدها شنيدم كه خداوند بچه

 اش در ذهنم كم رنگ و كم رنگتر شد... مدت درازي گذشت و كم كم خاطره
چنــد ســال بعــد از آن مــاجرا ســفري بــه زاهــدان داشــتم. زاهــدان بــراي مــن شــهر 

ام. هـر چنـد وقـت فرصـت      را در اين شهر سپري كردههاست. مدت زمان درازي  خاطره
كنم براي تازه كردن خاطراتم و براي ديدار با دوسـتان و برخـي از    كند سعي مي ياري مي

 خويشان سري به اين شهر بزنم.
روزي نماز عصر را در يكي از مساجد خواندم. پـس از نمـاز مشـغول ذكـر و دعـا و      

اندام و بيمار حـال بـه مـن زل زده اسـت. كمـي      نيايش بودم كه متوجه شدم جواني الغر 
جلوتر آمد و در كنارم نشست. هيچ توجهي به او نكردم. لبخندي شيرين بر صورت رنگ 

 پريده و زردش نشست. آرام گفت: نمي شناسي دكتر؟
 ام؟ سالم كردم و گفتم: ببخشيد برادر، قبال شرف ديدار شما را داشته

 شناسد! ام كه ديگر كسي مرا نمي در خوشگل شدهدانستم اينق لبخندي زد و گفت: نمي
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كرد لرزش دستهايش را كمـي كنتـرل كنـد. ولـي ال ارادي بـود. بـا خجالـت         سعي مي
 خواست حداقل من متوجه لرزش دستهايش نشوم، آنها را پشت كمرش گره كرد. مي

كمي مكث كرد، سپس سرش را باال گرفت و گفـت: كوچـك شـما مرتضـي رادمهـر      
 ات آمديم... يست در كراچي با برادر مصطفي به خانههستم! يادت ن

دانم چي شد، دنيا جلوي چشمانم تار شد. همه آن خاطرات تلخ، همه آن احساس  نمي
گناه، همه آن آرزوهاي ديدار اين جوان مؤمن در يك لحظه كالبدم را بهم لرزانـد... هـيچ   

ا بوسـيدم. تنهـا وقتـي    نفهميدم كه چطور او را به آغوش گرفتم، چگونه سر و صورتش ر
 گريستيم. متوجه شدم كه او در بغلم بود و ما هر دو زار زار مي

هايي كه ظاهرا در مسجد و يا اطراف آن  نمازگزاران رفته بودند. تنها برخي از پسر بچه
 مشغول به تحصيل بودند از دور با تعجب و حيرت به ما زل زده بودند...

تم: مرتضي، مرد خدا چه باليي سر تو آمده، تـو  اشك از چشمانم سرازير شده بود. گف
ي مرتضـي   شود. اين شـكل و قيافـه   را خدا تو مرتضي هستي؟ نه.. نه.. نه بخدا باورم نمي

اي؟ چرا رنگـت زرد شـده، خـداي نـاكرده      رادمهر نيست. چرا اينقدر الغر و ضعيف شده
 ا كجا ؟!...اي، تو كجا و اينج مريض كه نيستي؟ پسر چه باليي بسر خودت آورده

دانـم، در كراچـي فكـر كـردي       خودش را كنترل كرد و جلوي حرفم پريد و گفت: مي
بيني هيچ شكي در جاسوسيم نخواهي داشت. به شما حق  جاسوسم. حاال كه اينجا مرا مي

 دهم دكتر... مي
اش سادگي و اخـالص بـود. گفـتم:      البته از حرفهايش هيچ قصد خاصي نداشت. همه

 رفها ديگر نزن. بگو چه باليي بسرت آمده..لطفا از اين ح
دوستي كه مهمان ايشان بودم سر رسيد و متوجه شد كه آثار غم و انـدوه عميقـي بـر    

 اش كه در نزديكي مسجد بود راهنمايي كرد.. ام نشسته است. ما را به خانه  چهره
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گفـت: در سـرزمين هجـرت خـواب و آرام نداشـته،       زد. مـي  مرتضي يكريز حرف مي
شه در فكر اين بوده كه چطور خانواده و دوستان و عزيزان و همه ملـت ايـران را بـه     همي

گيـرد   توحيد بازگرداند و از شرك و قبرپرستي و بدعتها رهايي دهد. تا باألخره تصميم مي
دست بيك ريسك خطرناك بزند و براي دعوت به ايران برگردد. پـس از مـدتي دسـتگير    

هـاي داخـل    ها و تعذيب كنند. وقتي كه از شكنجه ن منتقل ميشود. او را به زندان كرما مي
 شد. گفت مو بر بدنم راست مي زندان مي

كـردم انسـان، ايـن موجـود دوپـا روزي بـه ايـن درجـه از پسـتي و           هرگز تصور نمي
ديـدم و حرفهـايش را    دانـد اگـر مرتضـي را نمـي     وحشيگري و ددمنشي برسد. خدا مـي 

شد در زنـدانها بـا ايـن حيوانيـت و گـرگ منشـي و        نميشنيدم هرگز و هرگز باورم  نمي
 شود. درندگي و بي حيايي و رذالت و پستي با انسانها برخورد مي

ها خود دليلي بر لذت و طـراوت و عشـق ايمـان     صبر و استقامت رادمهر زير شكنجه
اي از بندگان صالح و نيكوكارش را مورد آزمايش و ابـتالء قـرار    است. خداوند وقتي بنده

 كند. دهد صبري به بزرگي سختيهايش به او هديه مي مي
هاي برق و حرارت انسان كش  در زندان كرمان و در زير دستگاههاي شكنجه و شوكه

كـرد. و آهـن پـاره و     اتوها و درندگي جالدان شهوت پرست، ايمان بود كه استقامت مـي 
گ ايمان و كفـر تنهـا   تواند كمر فوالدين ايمان را درهم شكند. در جن حيوانيت هرگز نمي

 ي معركه ايمان است.. برنده
هاي علميه  هاي حوزه من بارها و بارها ديده بودم برخي از علماي اهل سنت و يا طلبه

كنند كه  برند، و به آنها زهري دراز مدت تزريق مي و يا روشنفكرانشان را مدتي بزندان مي
و لرزش دستها و كم كم پس از آزادي عوارضش با زرد شدن رنگ سر و صورت و جسم 

 شود. ضعيف شدن تمام بدن و از پا در آمدن ظاهر مي
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ي عليرضا سيل آسا جاري بـود و او   هاي زرد و صورت پريشان و آشفته اشك بر گونه
هـا و آشـنايان صـاحب     خواند. همسـايه  شعرهاي سوزناكي كه در زندان سروده بود را مي

 ان همه جاري بود.خانه در اتاق گرد آمده بودند و اشك از چشم
 اند؟ حرفش را قطع كرده گفتم: برادر رادمهر، در زندان چيزي به تو تزريق نكرده

حـال   گفت: خداوند به من رحم و شفقت خاصي داشت. بـا شـروع شـكنجه مـن بـي     
داد. لـذت ايمـان را بخـوبي     هايشان لذت خاصـي بمـن دسـت مـي     شدم. و از شكنجه مي
كردم خودم  فهميدم، وقتي چشم باز مي م و هيچ نميشد چشيدم. و از خود بي خود مي مي

 ديدم.. را در سلولي تاريك غرق در خون مي
شد. و چون جواب هر حرفم چند مشت و لگد بود  روزانه چند واكسن بمن تزريق مي

 پرسيدم كه واكسنها براي چيست. نمي
است و كردم اين آخرين روز زندگيم  كردم. هر روز فكر مي بوي بهشت را احساس مي

 شهادت را در آغوش خواهم گرفت. 
بـردم. در زيـر    اي نداشتم. بر عكس خيلي هم لذت مـي  از شكنجه هيچ ترس و واهمه

شناختم و از ايمـانم بيشـتر    ي دژخيمان و جالدان خدايم را بهتر مي هاي بيرحمانه شكنجه
داد اين بود  مي ورزيدم. تنها چيزي كه مرا آزار ام بيشتر عشق مي بردم. و به عقيده لذت مي

شوم و ملتم غرق شرك و گمراهي اسـت.   كردم من بزودي وارد بهشت مي كه احساس مي
 خواستم دست مردم و ملتم را بگيرم و از منجالب شرك و بدعت بيرون كشم... مي

اش را بوسـيدم. و بـه او گفـتم:     مرتضي را در بغل گرفتم و سر و صورت زرد و آشفته
شما به آرزوي شهادتت خواهيـد رسـيد. و دعوتـت بـه همـه       برادر، هيچ ناراحت نباش،

شيعيان گمراه در بدعت و خرافات خواهد رسيد. و هدايت هم دست خداست. هر آنكـه  
 درپي هدايت و رستگاري باشد بدون شك به آن دست خواهد يافت.
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گفـت   سپس از او خواهش كردم برايم بسيار دعا كند. چون احساس عميقي به من مي
برد. و دلم با يقين كامل به مـن   اين دنيا كامال بريده و در فضائي ملكوتي بسر مي كه او از

 گفت؛ مرتضي شهيدي است كه بزودي بسوي خدايش پر خواهد كشيد. مي
پس از اينكه او را بدرقه كرديم. به دوستان گفتم: براي برادرتان؛ شهيد مرتضي رادمهر 

 دعا كنيد. خداوند رحمتش كند...
 ب گفتند: منظورتان چيست آقاي دكتر؟همه با تعج

هايم سرازير شد. بغض گلويم را  هايي كه در چشمهايم جمع شده بود روي گونه اشك
انـد. بـه او زهـري بسـيار      بشدت فشرد. آرام گفتم: برادران، مرتضي را بشـهادت رسـانده  

 اند. او بيشتر از چند روز مهمان اين دنيا نيست! خطرناك تزريق كرده
 ياو را برا منيزهر اهر ي كشنده يبازگشت. دردها تهياش به كو خانواده شيپ يمرتض

 نيـ و عشـق ا  مـان يا ي از روشن شدن كلبـه  يكرد. چند روز يكراچ يراه يعالج افتني
تـر   روشن شهياز هم اريمتوجه شد صورت  شانيمهاجر نگذشته بود كه همسر پر يپرستو

ـ   اكتس ي. لبخندكند يحركت نم چيه يشده، ول ـ انش نقـش بسـته، و او بـه د   بـر لب  داري
 ...حركت يجامد و ب يشده فروزان ول يمعشوق پر گشوده.. شمع

و  ديـ آسـمان درهـم در   ي بر آمد پرده يكه از اعماق عشق و محبت همسر يا هيگر با
 ...پرواز كرده است شيخو يابد گاهيبه جا ديروح شه دنديهمه فهم
كه در زنـدان   يشهادت نيرياو جام ش با دارميد نيرادمهر چند روز پس از آخر يمرتض

باشد بر ظلم  يشتافت تا شاهد شيخدا ي. و بسوديكرمان بدست او داده بودند را سر كش
كه سد راه دعـوت خـدا شـده و در     يباشد بر حكومت يشهوت پرست، و گواه مانيدژخ

 كند.. اموشتالش است نور خدا را با باد دهانش خ
 .او رفت ... ولي دعوت او باقي است

 زند.. مرتضي رفت.. ولي روح او در جوانان بيدار ايران موج مي
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او نهال بيداري و هدايت و رستگاري را كاشـت. و بانـگ توحيـد بـالل را در فضـاي      
 شرك آلود ميهن بصدا درآورد..

يابي كه با شهيد مرتضي رادمهر ميثـاق   امروز در هر كوچه و شهر ايران جواناني را مي
 اند.. ر راه رستگاري بستهاستقامت و پايداري د

ي ايران زمين يكصدا بانگ توحيد برخواهد آورد و روح مرتضـي رادمهـر    و فردا همه
 شاد خواهد شد..

  داريم. و پيامت را جاويد.. يادت را گرامي مي
  اي شهيد راه توحيد و رستگاري...

         اي رادمهر هميشه زنده...
  .س . ع   دكتر



 
 
 

 تذكر

 ي شما:مگخواهر و برادر مسلمان خطاب به ه، يزخواننده عز
ه دا كروز و فرمل انسبه  ،است از طرف مولف براي هموطنانم يا نامه دركتاب مزبور د

 نـد ا هه شـد تبنيـاد خسـ   بـي  نتراشا و خرافاتهاي مذهب يبفر از ند ودرگ مي دنبال حقيقت
 نـوع مصـاحبه و   هر و بنده براي انجام واهم كردخمنام نگ را ز خودگو هر ،ما هتقديم كرد
 .اهللا ءشاإن  .ت لزوم حاضرمرصو مناظره در

 :ونچين زمينه هما كتب و وسائل متعددي در
 .يعجهان تش در آنو پيامدهاي  )صيغه(ازدواج موقت 

 .دنياي تشيع ن درآتحريف قر
 ؟دبرابران و هم برادر شيعه و سني با اآي

 .)انقالب نسل جوان پس از نپيرامون عقيده و ايما(نسل سوخته 
جوياني كه به دنبال حقيقـت هسـتند    شاء اهللا به دست حقيقتإن ت كه آماده چاپ اس

 اهللا. شاء نإ .خواهد رسيد



 
 
 

 يادآوري

 .:حجت اإلسالم مرتضى رادمهـر  الزم به ذكر است كه برادر عزيز ما 

مسـئلت  خداونـد  از ، شهادت رسـيد در پاكستان به هـ.ش  1384در سال 

هاي بهشت قـرار   كند و قبر او را بوستاني از بوستان رحمترا نماييم او  مي

 آمين. دهد
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