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! م دادنـد  اهشـكنج ! ويرانم كردند ! خرابم كردند ! آخ كشتنم 

مـن  ! گناه من چيـست؟   ! وا اسالماه ! نابودم كردند ! آتشم زدند 

تقـصير مـن    ، مـن كـه عبادتگـاهم     ، خانة خدايم ، كه مسجدم 

؟ چـرا   كنيـد ميچيست؟ به چه گناهي در و ديوارم را خراب          

ت اهللا  گذاريد بندگان خدا در چهار ديواري من بـه عبـاد          ينم

بپردازند؟ ديـروز اگـر هنـدوهاي گاوپرسـت و          يكتا و متعال    

ـ             ي اهجاهل و متعصب در هندوستان مـرا خـراب كردنـد گل

اما شـما كـه ادعـاي مـسلماني         ، نداشتم زيرا آنها كافر بودند    

! شما چرا؟ شما كه مدعي اسالم ناب محمدي هـستيد         ! داريد

دتگـاه  كدام اسالم ناب با مسجد دشمني كرده و مسجد و عبا          

ـ    ! را به خاك و خون كشيده است؟       دانيـد كـه    يمگر شـما نم

$$$$����: خداوند متعال در كالم محبوبش چه فرموده است        yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))ãã ãã���� ßß ßßϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ

yy yy‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ«« ««!!!! $$ $$####ôô ôô tt ttΒΒΒΒšš šš∅∅∅∅ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu«« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$####����NNNN) 18: التوبه.(

كند كه ايمان به خدا و روز       مساجد خدا را تنها كسى آباد مى      «

. » استدهقيامت آور
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 بـه خـدا و روز       كننـد مي آيا كساني كه مساجد را خراب        پس

�ôtΒuρãΝn=øßr&£ϑÏΒ: فرمايـد ميآخرت ايمان دارند؟ و در جاي ديگر        

yìoΨ̈Βy‰Éf≈|¡tΒ«!$#βr&t�x.õ‹ãƒ$pκ�Ïù…çµßϑó™$#4tëy™uρ’Îû!$yγÎ/#t�yz�N) 114: البقره.(

و عبادت و ذكر خدا     كيست ظالمتر از آن كه مانع پرستش        و«

.»! كه آن را ويران كند؟كندميشود و سعي ميدر مساجد 

پس از كسي كه در تضعيف و تخريب مسجد سعي و تـالش             

تعجب مـن از ايـن اسـت كـساني كـه      ، دارد كسي ظالمتر نيست   

كنندمي معرفي   �امروز خود را پيرو و عاشق اهل بيت پيامبر          

خواننـد  مـي !  زمـان و حكومتشان را حكومت اهـل بيـت و امـام       

و يـا   ! دهند كه مرا تخريـب كننـد      ميچگونه به خودشان جرأت     

! يا از ساخت و توسـعه مـن جلـوگيري كننـد           ! درم را قفل بزنند   

 مـسجد   �آيا اهل بيـت پيـامبر       ! اين چه معمايي است؟   ! عجبا

زدنـد؟ آيـا امـام زمـان چنـين      مـي ؟ مسجد قفل كردندميخراب  

ر نيست پس شما چگونه ايـن       دستوري صادر كرده؟ اگر اين طو     

چگونـه تعظـيم و حرمـت مـرا پـاس           و! ؟كنيـد مـي جسارت را   

�يد كه پيامبر اكرم اسـالم    اهمگر نخوانده و نشنيد   ! داريد؟مين
!اند؟هدرباره من چه فرمود
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شـايد بگوييـد    ، حال ممكن است توجيه ديگري داشته باشيد      

بـا مـن    بينيد كـه    به همين علت الزم مي    ! من مسجد ضرار هستم   

مسجد ضـرار   ، خير اينطور نيست  ! برخورد خصمانه داشته باشيد   

شود كه بانيـانش هماننـد منـافقين مدينـه          به مسجدي اطالق مي   

آيـا بـه نظـر شـما        ، قصد ضربه زدن بـه اسـالم را داشـته باشـند           

نمازگزاران مسجد شـيخ فـيض محمـد مـشهد منـافق بودنـد و               

ن مـسجد   مسجدشان مسجد ضرار بود؟ آيا مـسجد مكـي زاهـدا          

آيا مسجد جامع لنگـه و      ! ضرار بود و نمازگزارانش منافق بودند؟     

 تربـت جـام و      ءمسجد صالح آباد و مسجد بجنورد و مسجد قبـا         

مسجد امام شافعي آبـادان و دههـا مـسجدي كـه بدسـت شـما                 

تخريب شده يا گر چه در و ديوارش بـاقي اسـت امـا از لحـاظ                 

ه آن جلـوگيري    يد يا از سـاخت و توسـع       اهمعنوي تخريبش كرد  

علمـاء و بانيان و نمازگزاران و ! همة اينها مسجد ضرار  ، كرده ايد 

و دانشمنداني كه در ساخت و اداره آنها نقـش داشـته انـد همـه                

ند؟ آيا اكنون مـسجد شـيراز مـسجد ضـرار اسـت و              اهمنافق بود 

! آيا به همين دليل قفلش زديـد؟ ! بانيان و نمازگزاران آن منافقند؟  

بديل به احسن كه به كار برديد به همين دليل بود كه و آيا حيلة ت   

مگـر از خـدا   ! پارك عمـومي احـسن و بهتـر از مـسجد اسـت؟          
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دانيـد  آيا مـي  ! ؟كنيدمياز عذاب و قهر الهي حذر ن      ! ترسيد؟نمي

دانيد از  آيا مي ! كه دشمني با خانة خدا دشمني با خود خداست؟        

ن بزرگتـرين   بـي ، منزلـت و جايگـاه    ، مقـام ، حيثيت، لحاظ ارزش 

مسجد كـه مـسجدالحرام در مكـة مكرمـه باشـد و كـوچكترين               

فقط فـضيلت سـه     ! ؟كندميهيچ فرقي ن  ، مسجد در هر جاي دنيا    

 شده كه سفر به قصد عبادت بـه ايـن سـه مـسجد        ءمسجد استثنا 

جايز است و به ساير مساجد جايز نيست كـه ايـن سـه مـسجد                

بنـابراين  . قـصي مسجدالنبي و مسجداأل  ، مسجدالحرام: عبارتند از 

دانيد كه خراب كردن كوچكترين مسجدي در هـر گوشـة           آيا مي 

�óΟ:آية. جهان كه باشد مصادف با خراب كردن كعبه است؟         s9 r&t� s?

y# ø‹ x.Ÿ≅ yèsùy7 •/ u‘É=≈ ptõ¾ r' Î/È≅‹ Ï� ø9 $#∩⊇∪ �N) 1: الفيل.(

ي است كه جهت عبـادت سـاخته        اهكعبه اولين مسجد و خان    

βÎ)tΑ¨�:فرمايـد مـي كه خداوند   همانطور  ، شده است  ¨ρr&;M øŠt/yìÅÊãρ

Ä¨$̈Ψ= Ï9“Ï% ©# s9sπ©3t6Î/% Z. u‘$t7 ãΒ“Y‰ èδ uρtÏϑ n=≈ yèù= Ïj9∩∉∪ �N) 96: آل عمران.(

دهيـد كـه   پس با اين وضع شما چگونه بـه خـود اجـازه مـي            

دستان خود را به خون بندگان مخلص اهللا متعال رنگـين كنيـد و      

دانيـد كـه    آيا مي ، ا نابود و ويران گردانيد    مسجد و عبادت خانه ر    
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عمر شما نيز به سر خواهد رسيد و تاريخ و آينـدگان هماننـدي              

كه شما دربارة ديگـران قـضاوت كرديـد دربـارة شـما قـضاوت              

 حافظة تاريخ ضعيف اسـت و بـه         كنيدميخواهند كرد؟ آيا فكر     

آيا گمان  ! ؟كندميهمين سادگي حوادث و جريانات را فراموش        

ها محو و فراموش    ه كه مسجد شيخ فيض مشهد از خاطر       كنيديم

 كـساني كـه در آن مـسجد نمـاز           كنيـد مـي آيا فكر   ! شده است؟ 

خوانده و عبادت كرده و تالوت و دعا و ذكر و اعتكـاف انجـام               

داده و در برابر پروردگارشان اشك عبوديت و بندگي ريخته انـد         

ــل آن    ــما را از داخ ــتم ش ــم و س ــتانهاي ظل ــه  و داس ــسجد ب م

!ند فراموش شدني هستند؟اهپروردگارشان شكايت كرد

 پيرمردان و پيرزناني كـه مظلوميـت اسـالم و           كنيدميآيا فكر   

مسلمانان اهل سنت ايران را نيمه شب از آن مـسجد بـه آسـمان            

آيـا گمـان    ! ند؟اهها را فراموش كرد   هاين خاطر ، كردندميمخابره  

ت كه به مناسبتهاي مختلـف      كودكان و نوجوانان اهل سن     كنيدمي

 و كردنـد ميشدند و قرآن تالوت و حفظ      در آن مسجد جمع مي    

، ريختنـد خواندند و پاي منبر مولوي كرمپور اشك مـي        سرود مي 

 نمازهـاي   كنيـد مـي آيـا فكـر     ! ند؟اهها را فراموش كرد   هآن خاطر 

! كه اكنـون تبـديل بـه احـسن        (جمعه و عيدي كه در آن مسجد        
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هـا فرامـوش شـده      هشد از خاطر  برگزار مي ) يداهيعني پارك كرد  

 كساني كه در آن مـسجد بـه مناسـبتهاي           كنيدميآيا فكر   ! است؟

 جـز  كننـد ميشدند و اكنون وقتي از آنجا عبور     مختلف جمع مي  

گلوهايـشان  ، يك پارك خالي چيز ديگري در آنجـا نمـي بيننـد            

ـ ، و اگر هر كدام آنها دست به دعا بردارند        ! ؟كندميبغض ن  راي ب

طـول  ! دعاي عزت و سـربلندي؟    ! شما چه دعايي خواهند كرد؟    

البته من به عنوان مسجد يعني يك مخلوق جامـد فهـم و             ! عمر؟

فراست و دانش و بينش شما را نـدارم و از شـما شـناختي هـم                 

دانـم كـه آيـا شـما از دعـاي بـد و دعـاي مظلـوم            ندارم و نمـي   

مانان بـا الهـام از      دانـم كـه مـسل     اما اين را مي   ! ترسيد يا خير؟  مي

كتاب و سنت سخت به اين امـر معتقدنـد و از دعـاي مظلومـان           

:گوينديد كه مياهحتما شنيد، ترسانندترسند و بقيه را نيز ميمي

بترس از آه مظلومان كه هنگام دعا كـردن        

آيـد به اجابت از در حق بهر استقبال مي       

D@@@ì�Ç…@Õ�ma@ñ: فرماينـد  مـي  �در حديث هـم رسـول اكـرم         
âìÜÄ½a@Llbvy@�a@´ië@éäîi@�îÛ@éãhÏC@N

از دعاي مظلوم بترس كه بين او و بين خداوند هـيچ پـرده و               

.حائلي وجود ندارد
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�tΑ$s% uρãΝ à6š/ u‘þ’ ÎΤθãã ÷Š$#ó= ÉftG ó™r&4ö/ ä3s9�N) 60: غافر.(

.»!كنمدعاي شما را اجابت مي، مرا بخوانيد«

 يـا خيرخواهـان شـما    شايد شماها نديده و يا نشنيده باشيد و 

دهـم شـبي   اما من گواهي مي ، نگذاشته باشند كه ببينيد و بشنويد     

هـا شـروع    كه اطراف مرا محاصره كرديد و بلدوزرها و كمپرسي        

به كار كردند و آه و نالة من به آسمان هفتم و عـرش پروردگـار                

و ، كـشيدم ناليـدم و داد و فريـاد مـي        هنگامي كـه مـي    ، رسيدمي

 پنجره و ديوار و سقف مرا فرو مـي ريختنـد و             هنگامي كه در و   

م با صدها جلد قرآن و كتـاب      اههنگامي كه كتابخان  ، كردندميبار  

، آخ چه لحظات سـختي بـود      ، !ها فرو ريخت  به داخل دستشويي  

كه هزاران خاطرة شيرين    ! چه خاطرة تلخ و فراموش نشدني بود      

گان آسـمان   در آن شب آه و فغان و نالة من فرشـت          ، را از بين برد   

ــاد    ــمان فري ــتگان آس ــه فرش ــنيدم ك ــداخت و ش ــه ان ــه گري را ب

خواستند كه به  و از خداوند اجازه مي   كردندميكشيدند و ناله    مي

خيلـي  ، اما پروردگـار مهربـان    ، حساب دشمنان خانة خدا برسند    

خداونـد  ، رحيم و بردبار است هر كـاري كردنـد اجـازه بگيرنـد           

آســمان اجــازه ، خواســتآن شــب زمــين اجــازه ، اجــازه نــداد

باد و طوفان و حتي حيوانات درنده اجازه خواستند كه          ، خواست
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اما خداوند اجازه نداد و گفت عجله نكنيـد         . از من حمايت كنند   

�Ÿωuρ!t|¡óss?©!$#¸ξÏ�≈xî$£ϑtãã≅yϑ÷ètƒšχθßϑÎ=≈©à9$#: من غافل نيستم  

4$yϑ̄ΡÎ)öΝèδã�½jzxσãƒ5ΘöθuŠÏ9ßÈy‚ô±n@ÏµŠÏùã�≈|Áö/F{$#∩⊆⊄∪ �N) 42: إبراهيم.(

دهنـد، غافـل    گمان مبر كه خدا، از آنچه ظالمـان انجـام مـى           «

آنها را براى روزى تاخير انداخته است كه        ) نه، بلكه كيفر  ! (است

از حركــت  ) بــه خــاطر تــرس و وحــشت   (چــشمها در آن 

.»ايستدبازمى

‘βÎ)|·ôÜt/y7În/u¨�، من خودم سرفرصت حسابشان خـواهم رسـيد       

î‰ƒÏ‰t±s9∩⊇⊄∪ �N) 12: البروج.(

گرفتن قهرآميز و مجازات پروردگارت به يقين بسيار شـديد          «

.»است

βÎ)y7¨�:تواننـد پنهـان از مـن كـاري كننـد          خيال نكنيد مـي    −/ u‘

ÏŠ$|¹ö� Ïϑ ø9 $$Î7 s9∩⊇⊆∪ �N) 14: الفجر.(

.»است) ستمگران(به يقين پروردگار تو در كمينگاه «

درد و رنج و ستمي كه بـر مـن وارد           ، مي نداشت اهمن كه عجل  

ء ا زيرا مطمئن بودم و هستم كـه إن شـ          شده بود قابل تحمل بود    

ش وفـا خواهـد     اههللا خداوند همانطور كه فرموده است به وعـد        ا
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�ôtΒ. گويـد كرد و خداوند راست مـي      uρä−y‰ ô¹r&zÏΒ«! $#$ZVƒÏ‰ tn�N
).87: ءالنسا(

.»اشد؟و كيست كه از خداوند، راستگوتر ب«

�ôtΒ uρä−y‰ ô¹r&zÏΒ«! $#WξŠÏ%�N) 122: ءالنسا.(

هــايش، از خــدا صــادقتر و كيــست كــه در گفتــار و وعــده«

.»!باشد؟

، ناراحتي مـن بـراي نمـازگزاران      ، من از خودم ناراحت نبودم    

زن و مرد و پيـر و جـوان و كوچـك و     . دوستان و هوادارانم بود   

دنـد و نمـاز هـم       آمبزرگ و حتـي كـساني كـه بـه ديـدنم نمـي             

به هـر حـال آن شـب       . خواندند به شدت مرا دوست داشتند     نمي

اتفاق افتاد و مرا تبديل بـه       ، افتادگذشت و آن چه نبايد اتفاق مي      

!! ساختند، يعني از من يك پارك بالغ عمر رسيده       . كردند! احسن

وقتي فردا دوستانم به ديدنم آمدند تا نماز صبح را ادا كنند و بـا               

چـون از مـن چيـزي بـاقي       ، پيمان كنند مرا نشناختند   من تجديد   

اما آه و ناله و جيغ و فغانم چنان بلند بود كه همه را              ، نمانده بود 

م اينقدر دوسـت و هـوادار داشـته         كردميبه گريه انداخت باور ن    

باشم و اينقدر در دل مردم عزيز باشم اگر خداوند به آنها صبر و              

ت به اقداماتي بزنند كـه در       داد ممكن بود دس   ميهوش و تدبير ن   
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علماي مدبر و باهوش صحنه را كنترل       ، نهايت به نفع اسالم نبود    

توانستم آن  آه و نالة مردم چنان خروشان بود كه كاش مي         ، كردند

از شمال تـا جنـوب و از شـرق تـا غـرب              ، صحنه را ترسيم كنم   

كـنم اگـر    مبالغـه نمـي   . كشور ايران گريه و ناله طنين افكنده بود       

هايشان اينقدر گريه و ناله نكرده بودند       يم كه مردم براي بچه    بگو

خبـر  ، توانـستم ترسـيم كـنم   كاش مي. كه براي من اشك ريختند  

در زاهدان  ، شهادت من همچون برق سراسر كشور را فرا گرفت        

مردم به خيابانها آمدند بالفاصله مـسجد مكـي و اطـراف آن پـر               

 چـه ترفنـدي در      دانـستند علماي باهوش اهل سنت كه مـي      . شد

انتظار مردم است سعي كردند مردم را آرام كنند و الحمـدهللا آرام            

 ظهـر بـود كـه قـرار بـود علمـاي             12حوالي ساعت   . هم كردند 

بزرگوار براي مردم سخنراني كنند كه ناگهان نيروهاي مسلح كـه           

در داخـل مـسجد شـروع بـه تيـر        ، بيشتر با لباس شخصي بودند    

م از باال منارة مـرا هـدف قـرار داد و            هليكوپتر ه . اندازي كردند 

به سوي موالنا عبدالحميـد  ، م سقوط كرد اهي از منار  اهبخش عمد 

كه در دفتر كارشان نشسته بودند مستقيما به قصد شهادت ايشان           

مسجد مكـي از داخـل تـا        . اما خداوند نخواست  ، تيراندازي شد 

، امروز هم آثار تيرها را در خـودش محفـوظ نگـه داشـته اسـت           
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ضد و  ، يرامون تعداد شهدا و زخميهاي مسجد اخبار و گزارشها        پ

اما آن چه مسلم اسـت تعـدادي از طلبـه و قاريـان           . نقيض است 

ي ديگـر زخمـي و عـدة        اهقرآن و بعضي نمازگزاران شهيد و عد      

در و ديوار و فـرش مـن پـر از خـون             . زيادي هم دستگير شدند   

د توانستم بـه    به هر حال خيلي صبر كردم و به لطف خداون         . بود

در ، دوستان و هوادارانم بقبوالنم كه بهانه دسـت دشـمن ندهنـد           

امـا از دسـت     ، هندوستان هم خيلي درد و غم و رنج ديده بـودم          

!! مسلماناني كه مدعي اسالم نـاب و دوسـتي اهـل بيـت هـستند      

فقط جريان مسجد جامع لنگه شايد اولين موردي        ، سابقه نداشت 

البتـه در زمـان   . فتـاد اي اتفـاق مـي  بود كه بعد از انقـالب اسـالم   

طاغوت مسجد گوهرشاد مشهد نيز در تاريخ ثبت است اما آنهـا            

امـا در زمـان     ، دادنـد طاغوت بودند و بـه مـسجد اهميـت نمـي          

، حكومت اسالمي مدعي دوستي آل بيت كه اصال انتظار نداشـتم          

، نـد اهم داداهشـكنج ، نـد اهزياد اذيتم كرد، نداهزياد به من لطمه زد   

كـنم اگـر در جريـان شـهادتم در مـشهد بـا درايـت                من فكر مي  

به احتمال زيـاد در خيابانهـا سـيل خـون           ، شدوآگاهي عمل نمي  

اين پيشينة پر درد و     ، اما خداوند اينطور نخواست   ! شدجاري مي 

همين دو سـه روز     ، رنج من بود و اما آخرين غم مرا هم بشنويد         
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ق مهـر مـاه    . هــ  1427(پيش يعني اول ماه مبارك رمضان امسال        

بـه شـيراز تـشريف      ! بود كه برادران دلسوز اسالم    ) ش. هـ 1385

آوردند و در مسجد قديم شهر را قفل زدند و به اهل سنت ابالغ              

بـرداري كنيـد    هكردند كه اگر دوست داريد از مسجد جديد بهـر         

هايي هم شده كه گويا     البته نقل قول  ! اين مسجد قفل خواهد شد    

ند كه اگر اين مسجد افتتاح شود       اهيرازي گفت آقاي ناصر مكارم ش   

، من كفن خواهم پوشيد و در وسط شهر شـيراز خـواهم ايـستاد             

اگر ايشان همت و شجاعت كفـن پوشـيدن را داشـته باشـند مـا             

مطمئنيم كه حتي از نظر خود ايشان بهترين جاي كفـن پوشـيدن            

مــرز دولــت صهيونيــست اســت و نــه رو در روي اهــل ســنت 

مگر قرار است در    ! چه شده كه ايشان كفن بپوشند؟     مگر  ! شيراز؟

يـا خـداي نكـرده بـه اسـالم و           ! مسجد شيراز بت پرستيده شود    

اهل سـنت كـه در اعتقاداتـشان        ! مقدسات اسالمي توهين شود؟   

ي از اهپس نماز خواندن يا در خطبـ ، سب و شتم و نفرين ندارند     

ن خـاطر مبـارك ايـشان را پريـشا    ،  نام بـردن  �خلفاي راشدين   

هر وقت اسالم در خطر بود اهل سنت        !  كه كفن بپوشند؟   كندمي

هم دوشادوش ايشان كفن خواهند پوشـيد و بلكـه هزينـة كفـن              

ايشان را هم خود اهل سنت پرداخت خواهند كرد زيرا كه قـرار             
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است در اين كشور شيعه و سني با هم مثل بـرادر زنـدگي كننـد            

، ي آن را اعالم كردنـد     البته اين شعاريست كه در ابتدا آقاي خمين       

بلكه ايشان تا جايي پيش رفت كـه        ، داندنيتها را خداوند بهتر مي    

فتوا داد نماز خواندن پشت سر اهل سنت ماننـد نمـاز خوانـدن              

به راستي اگر چنين است پـس چـرا   ،  است �پشت سر پيامبر    

افتتاح يك مسجد آن هم توسط كساني كه نماز خوانـدن پـشت             

خاطر مبـارك   ، است�ز پشت سر پيامبر     سر آنان به منزلة نما    

 كـه كفـن     كنـد مـي ي را مكدر و اوقات شريفـشان را تلـخ           اهعد

!.بپوشند؟

يك پرسش سالهاست كـه ذهـن اهـل سـنت ايـران و جهـان و            

، خيلي از شيعيان را مشغول كرده و هنوز هم اين پرسش باقي است            

و آن اينكه منظور از وحـدت و تقريبـي كـه علمـاي حـاكم شـيعه                  

خواهنـد؟ كـدام وحـدت و    چيست؟ چـه مـي    ، دهندرش را مي  شعا

كدام تقريب منظور نظر آنهاست؟ حقيقت اين است كـه جـز خـود        

هـايي  امـا قرينـه   ، تواند دريابد كه منظورشان چيـست     آنها كسي نمي  

چنـد  ، وجود دارد كه ممكن است انسان را به واقعيت نزديك كنـد           

ي مطـرح   پرسش ضمني نيز در ذيـل ايـن پرسـش بـه طـور طبيعـ               

.تر و آشكارتر بيان كندشود تا اين پرسش را روشنمي
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اگر منظور از وحدت و تقريب واقعا و حقيقتا متحد شـدن و             

پـس چـرا اهـل سـنت در تمـام           ، به يكديگر نزديك شدن است    

شـوند و بـا     مسائل كشور بيگانه و غير قابل اعتماد شـناخته مـي          

 هـم ماننـد     گذشت حدود سه دهه از آغاز انقالب تاكنون هنـوز         

گذشته بيگانه هستند؟

اگر واقعا وحدت و تقريب معروف آن چنان كه از لفـظ            •

چرا تـاكنون   ، شود مقصود هست  و ظاهر اين دو كلمه دانسته مي      

بلكـه بـرعكس   ، سـازي نـشده  براي تحقق اين نوع وحدت زمينه    

همواره كارشكني صورت گرفته است؟

ريـب  وحـدت و تق ، اگر واقعا مقصود و هدف اين پروژه •

چرا زمام ابتكار و ادارة آن انحصارا در دست يـك طـرف             ، است

است و چرا به طور مساوي زمينه را براي بحث و بررسي مسائل       

 و به صاحب نظران طـرف       كنندميمورد نزاع و اختالف مساعد ن     

!دهند؟مقابل اجازة مشاركت آزاد را نمي

گويند و واقعا وحـدت و تقريـب حقيقـي       اگر راست مي  •

ها تبعيض حـاكم اسـت و       هند چرا همواره در تمام زمينه     خوامي

طرف مقابل حتي از امكانات علني دولت و بودجة رسمي كشور           

حق استفادة عادالنه را ندارد؟
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سـوزد و   و دلشان براي اسـالم مـي      گويند  مياگر راست   •

دوست دارند كه وحدت وجـود داشـته باشـد چـرا همـواره در               

ــه د   ــدتي و بلك ــذهبي و عقي ــسائل م ــصي م ــسائل شخ و ! ر م

 و هـر كـس را هـر طـور كـه             كننـد مـي آنان دخالت   ! خانوادگي

؟كنندميخواستند عزل و نصب 

كنند و چرا   چرا طرف مقابل را همواره دشمن معرفي مي       •

دهند كه مردم يك كشور با هم ارتباط داشته باشـند و            اجازه نمي 

ته براي سفر از يك استان به استان ديگر احتياج به رواديد نداشـ            

مثل سفر موالنا عبدالحميد بـه خراسـان و سـفر موالنـا       (.باشند؟

احمد نارويي به كردستان و غيره كه مانع شدند و همـواره مـانع              

).شوندمي

انـد و   هچرا تمام كشور را صحنة تبليغات خودشان كـرد        •

هـا و   شـايعه پراكنـي   ، تهمتهـا ، دهنـد كـه بـه دروغهـا       اجازه نمي 

وحدت و تقريب پاسخ علمـي و       هاي افراد مغرض و ضد      مغلطه

! منطقي داده شود و آنگاه مردم خودشان قضاوت كنند؟

چرا در حل و فصل مسائل و مـشكالتي كـه آنـان آن را               •

دهند كـه   شوند و اجازه نمي   پندارند متوسل به زور مي    مشكل مي 

قانون حاكم باشد و همه در مقابل قانون آن هم قانوني كه خـود              

!برابر باشند؟، اندهآقايان آنرا تصويب كرد
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تخريب ، مثال در همين موضوع مورد بحث در اين كتاب        •

كـشتار مـسجد   ، كشتار مسجد مكـي زاهـدان   ، مسجد شيخ فيض  

شـهريور مـشهد و تخريـب ديگـر         17غصب مسجد   ، جامع لنگه 

مساجد مشهد بويژه مسجد رضائيه مشهد كه پـس از خريـداري            

 توسعة مسجد   زمينهاي اطراف مسجد توسط نمازگزاران و برنامة      

مساجد ديگري  ، اندهاكنون جلو توسعة آنرا گرفت    ، و اجازة رسمي  

چرا در ايـن    ، كه مثال به آنها اشاره شد و در نهايت مسجد شيراز          

شوند؟ اگر مسجد شيراز و هـر  موارد به زور و چماق متوسل مي      

مــسجد ديگــري واقعــا مــشكل دارد چــرا از راه قــانوني اقــدام  

كنند اين اقدامات ايشان در كجاي       نمي كنند و مشكل را حل    نمي

گنجد؟ قاموس وحدت و تقريب مي

جهت روشن شـدن مـسأله بـراي خواننـدگان الزم اسـت             •

توضيح داده شود كه مسجد قديمي شيراز همان مسجد دكتـر علـي             

مظفريان است كـه آقـاي دكتـر خانـه و مطـب خودشـان را وقـف             

كـي از صـدها     داستان شهادت دكتر مظفريـان ي     ، مسجد كرده بودند  

داستان غم انگيزي اسـت كـه دادگاههـاي تفتـيش عقايـد در پرتـو                

ايـشان را بـه جـرم    ! اسـالم نـاب محمـدي   و! حكومت عدل الهـي  

آري مرتد شدن يعني سني شدن پـس از مـتهم كـردنش بـه             ! ارتداد
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گفـت  به قول آيت اهللا برقعي كـه مـي        (چندين تهمت نارواي ديگر     

. إال باهللاهوالحول والقو. محكوم به مرگ كردند) اليتچسپك

اين سزاي كسي است كه درس خوانده و تحصيل كرده و بـا             

عقل و دانش و منطق و استدالل مذهبي را كه با فطـرت انـساني               

بيشتر سازگاري دارد انتخاب و تصميمش را اتخاذ و اعالن كرده           

اي در آمده كه طبـق فتـواي آيـت اهللا      هو به سلك مذهب و عقيد     

دن پشت سـر پيـروانش ماننـد نمـاز خوانـدن            خميني نماز خوان  

! است�پشت سر پيامبر 

داعيان وحدت و تقريب بيش از پنجاه سال است كـه گـوش             

! انـد كـه وا اسـالماه      هجهانيان بويژه مصريان و ايرانيان را كر كرد       

صهيونيــست ، بـدون وحـدت و تقريـب اسـالم در خطـر اسـت      

 اسـالم را بـا      جهانخوار و شيطان بزرگ و پدر پير اسـتعمار دارد         

نه سني رهبر فقـط  ، نه شيعه «! اي مسلمانان ، برندتفرقه از بين مي   

ه هر كس بر ضـد سـني سـخن بگويـد پـيش از آنكـ                «.»!خميني

 بنابراين داعيان وحدت و     .»!دشمن سني باشد دشمن شيعه است     

ــمنان    ــسلمين و دش ــالم و م ــصلحت اس ــسوزان م ــب و دل تقري

م چنـين تـشخيص     بنـابر مـصلحت اسـال     ! صهيونيسم و آمريكـا   

، اند كه دكتر علي مظفريان كه بـا مطالعـه و تـشخيص خـود              هداد
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اين مرتـدها  ! اش را انتخاب كرده است سزايش مرگ است    هعقيد

بايد كشته شوند تا كس ديگري جرأت چنين جـسارتي نداشـته            

حجت اإلسالم دكتر مرتضي رادمهر نيـز بـه همـين دليـل             ! باشد

 و سـه بـار تيـر خـورد و در            چهارده ماه در اوين محبوس مانـد      

.نهايت زهر داده شد و جام شهادت نوشيد

در رابطه با اين پرسش   ، برگرديم به موضوع وحدت و تقريب     

اگر منظور و مقـصودشان واقعـا وحـدت و تقريـب اسـت چـرا              

كننـد و يـا بـا تحقيـر بـا آنـان             علماي طرف مقابل را تصفيه مي     

 تحقيـر هـستند و      ها شايستة اين  كنند؟ گر چه بعضي   برخورد مي 

حقشان است كه تحقير شوند چون دانش و بيـنش و شخـصيت             

، اينها حزب بـاد و مـصلحتند      . يك عالم اهل سنت را دارا نيستند      

در گذشته نيز ديديم كه همان ساواكي سابق شـد دربـاري امـام              

هـا كـه امـروز مخلـص        جماعت و جمعة امروز و همين درباري      

اعت دسـت بـر سـينه       واليت فقيه هستند و بيـست و چهـار سـ          

اند و آنقدر پوست كلفتند كه هر اهانتي را به معتقداتشان           هايستاد

فردا . كننددر راه حصول يك عزت كاذب و نان حرام تحمل مي           

خواهيد ديد كه هر كس به قول خودشان خر شـود اينهـا پـاالن               

.خواهند بود
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هللا در  صحبت ما از علماي واقعي اهل سنت است كه الحمـد          

اوانند و علم و تقوا و شجاعت و فراستـشان در حـدي             هر جا فر  

بـه ايـن    ، هست كه عقيده و شخصيت خودشـان را حفـظ كننـد           

 و شخصيتهاي علمي اهل سنت توهين كردن به كل جامعة        علماء

اگـر آقايـان وحـدت و تقريـب        ، اهل سنت توهين كـردن اسـت      

خواهند بايد به علماي اهل سنت احترام بگذارند و بـا           واقعي مي 

يك دست مالمين يا يك پتو يا يـك چـادر       (شان  هياي مسخر هدا

.آنان را توهين و تحقير نكنند) غيرهزنانه و

خواهند كتابهاي تبليغاتي اگر وحدت و تقريب واقعي مي     •

و از نمايش فيلمها و سريالهاي توهين آميز و         ، شان را جمع كنند   

.دل آزار جلوگيري كنند

اختالف هـستند بـه     اگر واقعا خواستار حل مسائل مورد       •

طرف مقابل استقالل كامل بدهند و از طريق منـاظرات علنـي در        

صدا و سيما حقانيت خودشان را بـراي همـة ملـت بـويژه اهـل              

!سنت ثابت كنند

گويند براي پاسخ به كتابهـايي كـه پخـش          اگر راست مي  •

كنند اجازه دهند طرف مقابل پاسخ دهد تا حقـايق مـشخص            مي

اين ، ه خودش را آگاهانه انتخاب كند     شود و هر كس خواست را     
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روش و روش قبلي دقيقا مطابق خواسته و دسـتور قـرآن كـريم              
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همـان كـسانى كـه سـخنان را         . !پس بندگان مرا بـشارت ده     «

.»كننداز نيكوترين آنها پيروى مى و شنوندمى

اگر به آنچه پيرامـون وحـدت و تقريـب و در ذيـل پرسـش                

مطرح شد به دقت نگريسته شود عمدة دغدغة اهل سنت و همة            

پرسشهايي است كه ذهن هر جـوان سـني را بـه خـود مـشغول                

داشته تا ببينيم كه قـضاوت چگونـه خواهـد بـود و آيـا آقايـان                 

!قريب هستند يا نه؟خواستار واقعي وحدت و ت

آنچه عرض شد قرائني اسـت كـه ماهيـت پرسـش را نـشان               

پاسخ اين پرسش نزد خود آقايان محفوظ است و كـس           ، دهدمي

آنچه هر شهروند اهل سنت و بعـضي شـيعيان          ! داندديگري نمي 

دانند اين است كه اقدامات انجام شده طي حدود سه دهة           نيز مي 

زگاري ندارد بلكه بـا الفبـاي       گذشته نه تنها با روحية وحدت سا      

البته ما اين را قبول داريم كه بعضي        ، تقريب هم در تناقض است    

از آقايان در هدف خود جدي هستند و كامال بـه آن اخـالص و               

به همين دليل از هيچگونه فـداكاري در راه تحقـق   ، محبت دارند 
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حتي اگر به قيمت خـراب كـردن        ، كنندبخشيدن به آن دريغ نمي    

ديروز مسجد شيخ فيض مشهد و مـسجد   !.  تمام شود؟  خانة خدا 

مكي زاهدان و مسجد جامع لنگه و امروز مسجد شيراز و شـايد             

.فردا نوبت مسجد ديگري باشد

ما اميدواريم كه آقايان و دلسوزان اسالم نگذارند بيش از ايـن    

من بعنوان مركز عبادت اهللا متعال مـورد رنـج و غـم و حملـه و                 

مرا در سراسـر جهـان حفـظ كـن و           ! خدايا، تخريب قرار گيريم  

.بيشتر گردانپيروان و نمازگزاران مرا بيش و 

آمين يا رب العالمين

مدير مكتب جامعة اهل سنت ايران در لندن

م25/11/2006
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زمانيكه موالنا محي الدين بلوچستاني و موالنا نظر محمـد          

هجرت نمودند، و من به ديدار موالنا       -حفظهما اهللا -ديدگاه  

ايشان از مـن    ،يشان رفتم صاحب محي الدين جهت بيعت با ا      

هامـات عليـه    بكه قبل از دفاع از اهل سنت ايـران، ا         خواستند

مـدتها تحـت هـر      خودم را از خويش دور كنم، و از اينكـه         

اظهـار  هـا هشرائطي با عوامل رژيم ارتباط داشـتم، از گذشـت         

 ايـن   اًءبخـشش نمـايم، بنـا     ي  شريفم تقاضا ندامت و از ملت   

منتـشر  )75سـال   (ه و همان زمـان      را نوشت )نامهتوبه(غمنامه  

اينـك در  نمودم كه شايد بدست برخي از مـسلمين نرسـيده،      

.رسدهذا مجدداً به نشر ميء رسالهءابتدا
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ملت مظلوم و بي دفاع اهل سنت، پدران، مـادران، خـواهران            

!مسلمانم

����� �� 	
�� ���� �������
 شما عزيزان را از درگاه ايـزد        ء همه ي و آزاد  يعزت، سرافراز 

منان خواسته و خواهانم، اينجانب مولوي موسـي كرمپـور، امـام            

 شــيخ فــيض مــشهد، ءجمعــه و جماعــات مــسجد شــهيد شــده

 براي اولين بار پرده از حقائق و اسراري بردارم كه تـا             خواهممي

.كنون توان بيان آنها را نداشتم

كه هرگز راضي به خيانت نسبت به       دانى  ميخودت  ! خداوندا

ام نبوده و نخواهم بود، اما در آن حالتي كه جز توكسي از             جامعه

؟كردمميچهدردم خبر نداشت 
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گيـري وزنـدگي    تو شاهدي كه اكنون برايم گوشه     ! پروردگارا

 كنم كه وجدان و ايمانم مـرا    چهدرد سر امكان پذير است، اما       بي

.گذاردآرام نمي

شاهد باش كـه رسـوايي ايـن دنيـا را بـا جـان و دل                 ! الهابار

خريدم تا در ميدان حشر، نـزد تـو و مرشـد بـزرگم، رسـول اهللا                 

.، شرمنده و سر افكنده نباشم�

 شايد باور نكنيد آنچـه بـر مـن          ؛برادران و خواهران مسلمانم   

ي گفـتن نيـست و قلـم را تـوان نوشـتن،      ااريـ گذشت، زبـان را     

گنجد، شايد كسي سؤال كند كـه  چند سطر نمي  تفصيلش در اين    

كـردي و بـه كـسي چيـزي         ها را تحمل مي   چرا اين همه بدبختي   

خيمـان  ژگفتي؟ در جواب بايد عرض كنم كه اولين تهديد د         نمي

اطالعات اين بود كه نبايد كسي چيزي بداند، امـا بـا ايـن حـال                

متأسفانه چندين بار افراد مورد اعتماد را در جريان امر قرار دادم،     

ام كنـد، لـذا روز      توانست يـاري  به علت اختناق حاكم كسي نمي     

و در ثاني گاهي ايـن مـزدوران        . شدبروز بر مشكالتم افزوده مي    

شـدند كـه انـسان از    خون آشام اعمال و حركاتي را مرتكب مـي   

.بيان آن شرم دارد

دادي؟شايد بپرسيد كه چرا تن به اين همه ذلت مي
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لـي  هاي قب دشمن حيله گر با برنامه ريزي   بايد اعتراف كنم كه   

 از من، به نكات ضـعفي دسـت         توانسته بود با بهره برداري سوء     

يابد كه خود به خود محكوم به مرگ گردم، گويي رژيم از سـال             

در تربت جام مرا از ) ايهدر دوران طلب( كه براي اولين بار    1360

 خـود را روي     گذاري زندان نمود سرمايه   ءمنبر پايين آورد وروانه   

 حتـي در پاكـستان هـم دسـت از سـرم بـر             ،من شروع كرده بود   

 عراقــي در ءه، جاســوس مــاهري را در لبــاس يــك آوارهتنداشــ

بــاخوانــدم فرســتاده بودنــد و اي كــه در آن درس مــيمدرســه

هـا و   اي بـراي بـدبختي    اعتمادي كه بـه وي كـرده بـودم مقدمـه          

.ام شدهاي بعديرنج

 تـا سـال   گـشتم  كه از پاكـستان باز 1364قسم به خدا از سال   

ؤليت امامت و خطابت مسجد شـيخ فـيض مـشهد            كه مس  1368

ضـي تربـت جـام بـه مـن          ا و اصرار حاجي ق    علماءپيشنهاد  بنابر  

إنـا  ( كه مسجد مذكور شهيد گرديد       1372واگذار شد، و تا سال      

اي چند بار مرا احضار كرده،      اطالعات هفته ) هللا وانا إليه راجعون   

ريختند،  بر سرم مي    هار هايبستند، و چون سگ   م را مي  هايچشم

آوري آن تمـام    چشاندند كـه بمجـرد يـاد      هايي به من مي   شكنجه

.لرزدوجودم مي
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تفصيل تمام اين وقايع تلـخ و قـضاياي مـسجد شـهيد را در               

 شـيخ   ءآخرين فرياد مـسجد شـهيد شـده       (اي تحت عنوان    رساله

اي  مـصالح و پـاره  ام كه متأسفانه بـه علـت بعـضي       نوشته) فيض

مشكالت نتوانـستم آن را منتـشر كـنم، از شـما سـروران عزيـز                

بخصوص با ارسـال اسـناد      (استدعا دارم اوالً مرا در اين امر مهم         

 از بـيش  ملـل دنيـا   ءياري نمائيد، تا بـراي همـه    ) مدارك مربوطه 

پيش ماهيت اين حكومت ضد بشري و مظلوميت ملـت شـريف      

. گرددايران بويژه اهل سنت هويدا

 مذكور و اين غمنامه را در اختيار برادران شـيعه    ءو ثانياً رساله  

خود نيز قرار دهيد، تا بدانند كه بنام اهـل بيـت چـه جنايتهـايي                

گيرد، مطمئنم كه هيچ شيعه با وجداني راضـي بـه ايـن             انجام مي 

 ننگي را به دامن مكتـب       ءبدنامي نخواهد بود و تحمل چنين لكه      

. تاهل بيت نخواهد داش

هـاي  بد نيست بدانيد كه حكومت ظلـم و جـور، تروريـست           

خود را در اين اواخر به افغانـستان اعـزام داشـته تـا مـرا از سـر         

 كثيفش رسوا شـود امـا تـا اكنـون بـه          ءمبادا چهره ، راهش بردارد 

لطف خداوند به اين هـدف شـومش نرسـيده مـسئولين محتـرم              

خنثي نمودند، بـا    هرات به موقع از اين امر مطلع شده وتوطئه را           
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اي داند كه از حكومـت تروريـستي ايـران ذره      اين وجود خدا مي   

 رفيـع   ء من است كه به درجـه      ءهراس ندارم و اين آرزوي ديرينه     

گردم لبخنـد   ورخونم غوطه شهادت نايل آيم، و در حالي كه در       

 زيرا حد اقل به اين امـر يقـين          I@@òjÈØÛa@l‰ë@pŒÏH: زنان بگويم 

ن همه ظلم و فشار، تمام تالشهاي خـود را در           دارم كه در ميان آ    

جهت بيداري و وحدت ملت بزرگوارم بكار بستم اينكه خدمتي          

ام يا مضر، قضاوتش بـا شـما مـردم          ام يا نه، مفيد بوده    انجام داده 

.مسلمان است

ءكنم كه بـا همـه      شهادت مسجد سوگند ياد مي     ءو اما در باره   

هرگز حاضر نشدم شد  يمي كه بر من اعمال      يهافشارها وشكنجه 

 كنم چنانچه حاكمـان نيرنـگ بـاز          تخريب مسجد را امضاء    ءنامه

در اين زمينه مداركي ازمن ارائه دهنـد، گرچـه در           ،ادعائي دارند 

توانــستم ي حـساس و خطيــر در ايـران، بـا زبــان نمـ    آن شـرايط 

دردهايم را اظهار نمايم، اما قطرات اشـكم بـر منبـر گـواه و بـاز           

.سوزاند المي بود كه از داخل مرا مي درد وءگوكننده

اينكه تصميم گرفتم داسـتان غـم انگيـز جـور و          مطلب ديگر 

 شريف و عزيز اهل سنت گذشته و مـرا          بر ملت جفايي كه سالها    

 تقـصيرات و   ء قرار داده بيان نمـايم و بـه همـه          الشعاعنيز تحت   
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 نسبت به جامعـه و برخـي         يا ندانسته  گناهاني كه تا كنون دانسته    

م اعتــراف نمــوده و از پيــشگاه اه بــرادران مــسلمانم روا داشــتاز

ان شريف خويش تقاضاي عفـو      خداوند متعال باز از مردم مسلم     

.نمايمو بخشش 

 بزرگوار، طالب و دانـشجويان رنـج ديـده و غيـور، و              علماء

آگاه باشـيد كـه     !  پير و جوان   ،زنم اعم از مرد و    اسروران گرامي 

ه بر سر من آمد بر      چن  آ!  پروردگارا .مظلوم هستم مظلوم بودم و  

.سر هيچ انساني در عالم نĤيد

ء كـه پيـام مظلوميـت مـرا بـه بقيـه            خـواهم مـي شما  ءاز همه 

گويم كه معصوم بـودم، در چنـان   مسلمانان برسانيد معاذ اهللا نمي    

هـاي رژيـم    شرائط دشوار و خطير، و در زير فشارها و شـكنجه          

 گرفتنـد تـا    پساز من   راسفاك، خدا گواه است كه توان روحي        

لذا اگر بـه هـر      . جايي كه ممكن بود حتي به پدرم خيانت نمايم        

م عاجزانـه   اهيك از شما برادران و خواهران گرامي خيانـت كـرد          

 كه مرا   خواهمميتقاضاي عفو و بخشش دارم و از خداوند منان          

توفيق جبران نصيب فرمايـد، تـا بـا همكـاري و رهنمـائي شـما                

) بخصوص ارسال اسناد مدارك مربوطه    ( متعهد   مسلمانان دلسوز 

ههاي بين المللي بكشانم،    گابتوانم حكومت ظلم و ستم را به داد       

. اهللااءإن ش. و آن روز دور نيست
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شايد دشمن مكار بخاطر جلوگيري از رسوائي خويش دست         

ي بزند تا به اصـطالح، اعـاده        اهبه اقدامات جنون آميز و وحشيان     

ـ      داختـه، و   پر يكـسري مـدارك سـاخته و         ءهحيثيت كند و با ارائ

تحت فشار و ارعاب از مـن گرفتنـد، بـرادران و            بعضي كه واقعاً  

خواهران مسلمانم را عليه من مظلوم تحريك نمايند به شما قول           

اهللا هر اقـدام بعـدي دشـمن        اء  ن ش إدهم كه   شرف و وجدان مي   

پاسخ نخواهد ماند ايـن حـق مـسلم هـر انـسان آزاد و               زبون بي 

توصـيه بعنوان   نخواهد اما  چه دشمن بخواهد    چهمان است   مسل

گران و مكـاران نظـام    دست حيله تبه كليه كساني كه تا كنون آل      

 اعم از شيعه و سني سران طوائف        علماءند، بويژه آقايان    اهگرديد

هـاي  كـنم كـه دشـمن از شـما بهـره بـرداري            و غيره، عرض مي   

هـايي  ادار بـه خيانـت    ي نموده، و بعـضي را و      اهظالمانه و خائنان  

.نداهكرده كه از آن شرمند

 كه از پيشگاه پروردگـا ر و ملـت خـود         خواهمميلذا از شما    

تقاضاي عفو بخشش نمائيد، زيـرا خداونـد بخـشنده و مهربـان             

و بيش از اين دست بـه دسـت دشـمنان ديـن و وطـن و                 ، است

ناموس ندهيد، كه ندامت فردا سـودي نـدارد و رسـوايي امـروز              

كـران  درهاي مغفرت و رحمـت بـي  ، از عذاب آخرت استبهتر  
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خداوند بسوي همه شما باز است خداوند بزرگ را سپاسـگزارم           

 امروز را بر رسوايي آخـرت تـرجيح   ءكه به من توفيق داد تا توبه   

Β̈$�دهم  r&uρÏπyϑ ÷èÏΖ Î/y7 În/ u‘ô^Ïd‰ y⇔ sù∩⊇⊇∪ �N) 11: الضحى.(

.»هاي پروردگارت را بازگو كنو نعمت«

هايي است كـه پروردگـار      بدون شك اين از بزرگترين نعمت     

همه كساني را كـه تـا كنـون مرتكـب           ! خدايا. نصيبم كرده است  

! ند از اين نعمـت بـزرگ محـروم نگـردان          اهچنين اشتباهاتي شد  

.آمين

.)هرحمه اهللا رحمت واسع(مولوي موسي كرمپور 

. شيخ فيض مشهدءامام مسجد شهيد شده

.رات افغانستاناكنون مهاجر در ه

مجـرم دولـت ضـد      ست و پو سر انجام ايشان توسط عوامل       

.به مقام رفيع شهادت نائل آمدنداسالمي ايران ترور شد و

 و صـحابه  �اميدواريم خداوند كريم ايشان را با نبي اكـرم    

.ابرار و اهل بيت اخيار محشور فرمايد
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مطالبي كه در حضور شما قرار دارد، نامه نيست بلكـه قاصـد             

تي در   هـس  ءدرد و الم ملتي بيست ميليوني اسـت كـه از صـحفه            

حال محو شدن و نابود گشتن است و هـيچ كـسي متاسـفانه در               

هـاي در حلقـوم     شنوند، قاصد گريـه   عالم اسالم صدايش را نمي    

ءست كه جز خداوند رازدان كسي قدر و اندازه        ي ا اهخاموش شد 

،داند فرياد من از سرزمين امام مسلم امـام ابـن ماجـه            آن را نمي  

نا عبدالرحمن جامي، ابو نـصر      امام غزالي، عالمه شهرستاني موال    

فارابي، ابوريحان بيروني، شمس االئمه سرخسي، احمـد جـامي،          

سـعدي  گاني، حـافظ و ژزين الدين ابوبكر تايبادي، ابو الوفاي بو  

هـزاران  ...  و شمس تبريـزي  شيرازي، عطار و خيام نيشابوري، و     

و منجم است كـه اكنـون       ، اديب، شاعر، مورخ، فيلسوف، محدث 

هبي آنان در سياهترين دوران، بدتر از قرون وسـطي     همفكران مذ 

در حال فنا شدن هستند، من از سـرزمين ايـران بـا شـما سـخن                 
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هـاي اسـالم خـواهي      هگويم، سرزميني كه حكومتش با عربـد      مي

هـاي اسـالمي را مـتهم    گوش عالم را كر نموده است و حكومت   

:كندبه چنين و چنان مي

دارد يزيـد   دورنش ننگ مي   ازيزيـد از برون طعنه زند بر بـا      

گويم، كـه حكـومتش آتـش       من از سرزميني با شما سخن مي      

و خـود هماننـد     ور نمـوده،    جنگ و نفاق را در عالم اسالم شعله       

ـ      گراهاصحاب االخدود نظار   نـد، و از    اهآتشي هـستند كـه افروخت

گويمبرند، من از ملتي با شما سخن مي       منين لذت مي  ؤسوختن م 

ما همچـون گوسـفنداني   اد بيست ميليون نفرند، ا تعدچه به كه گر 

ي اهدرندشبان، گرفتار چنگ و دندان حكومت گرگ صفت و        بي

أكند، هيچ ملجـ رحمي تمام آنها را قلع وقمع مي    بيند كه با  اهشد

شـان  وايي در عالم اسباب ندارند، زيـرا تمـام بزرگـان دينـي      أمو

مطلـب توضـيح    ءمهاعدام، تبعيد، زنداني و آواره شدند كه در ادا        

.خواهم داد

خوهران مسلمان و همـه امـت اسـالمي         لذا از شما برادران و    

. كه اين مطالب را بدقت مورد بررسي قرار دهيدخواهممي
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 مغولها اهل سنت ديگر نتواستند در ايران داراي         ءبعد از حمله  

ش كوچكي هم كه از اهل سـنت  حكومت و اقتدار شوند، لذا بخ   

باقي ماندند، براي فرار از مسئوليتها و مصائب، عزلت و انـزوا را             

پرداختنـد، تـا اينكـه      اختيار نمودند و بيشتر به مسائل دروني مي       

كار خويش قرار  صفويها آمدند و نابودي اهل سنت را در دستور        

ود به طوريكه از تمام ايران اهل سـنت را پاكـسازي و نـاب   دادند،

كردند كه فقط در مرزهاي ايران باقي ماندند آنهم بخاطر توفيـق            

.نيافتن صفويها

و بعد از صفويها، اهل سنت كم كم از صحنه سياسـت ايـران              

گذاشــته شــدند و جبــراً از مــسائل مــذهبي و فرهنگــي و كنــار

اجتماعي و سياسي دور نگه داشـته شـدند و بزرگتـرين علمـاي             

 معلومـات دينـي داشـتند بـه     اهل سنت در حـد بـسيار نـاچيزي    

 و مردم   طوريكه اكثريت مسائل خرافي بنام دين مورد قبول علما        

گرفته بود و از مسائل و قـضاياي سياسـي كـامالً    اهل سنت قرار   

.بيگانه بودند
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با توجه به مسائل فوق زمانيكه در ايران انقالب بوجـود آمـد             

: دسته بودنداهل سنت دو

ه كنـد  تحصيل كرده با سواديكه در سراسر ايـران پرا         ء طبقه -1

اين طبقه حامي انقالب بودند كـه از بزرگـان ايـن تفكـر              ، بودند

عالمه شهيد احمد مفتي زاده بود و در تمام منـاطق اهـل سـنت               

.پراكنده بودند

ي بودند كه اه حوزعلماء دوم عامه مردم و بعضي از    ءطبقه-2

ف انقالب بودند اين مخالفت يا بخاطر نفرت از شـيعه           كال مخال 

و اين طبقه آنچنـان     (و يا بخاطر ايمان به اولي امر بودن شاه بود           

خبر بودند كه حتي ماههـا پـس از فـرار         از حقائق درون ايران بي    

 در خيابانها بنفع شاه تظاهرات 1357 بهمن 21شاه و هم در روز      

ب بــه پيــروزي رســيد و  انقــال1357 بهمــن 22در روز ) دادنــد

 بــا ســواد در درون دســتگاهها ءطبقــه. وضــعيت دگرگــون شــد

 دوم  ءو طبقـه  ، هـاي انقـالب   هاستخدام شدند مخصوصاً در كميت    

 شيعه و سني شـرمنده از شـاه دوسـتي از تـرس از               علماءاعم از   

 كه در همان اوائـل انقـالب تعـدادي از    ،شدندها بيرون نمي خانه
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 مثال در تربت جام كه يكـي از         ، نمودند علما و بزرگان را زنداني    

شهرهاي شمال شرقي خراسان است و همه با نام اين شهر آشـنا         

 بخـاطر داشـتن دانـشمنداني چـون موالنـا عبـدالرحمن         -هستند

ي از افـراد اهـل سـنت        اه عـد  -.... و عالمـه شهرسـتاني و      جامي

.زنداني شدند

تربـت  اين بازداشتها با اعتراض شديد مردم رو برو شد و در            

 زيادي جمع شدند و اعتصاب    ء مشهد مدت يك هفته عده      و جام

آزاد ،  حكومت بعضي را با تعهد عدم فعاليت سياسي        .غذا كردند 

 طرفداران شاه به حساب آمده بودنـد    ءكرد اما اكثر مردمي كه جز     

. زيادي از آنها اعدام شدندءعده

به همين منوال تمام كـسانيكه احتمـال خطـر از سـوي ِآنهـا               

 اهـل سـنت هـم از تـرس خفقـان            علماء. تند را نابود كردند   داش

 و توانستند چيزي بگوينـد، بـه همـين ترتيـب كـشتار           حاكم نمي 

رحمي ادامه داشت و تا كنون ادامه دارد كه در ادامـه بـه بيـان     بي

 با سـواد مـا كـه حـامي انقـالب       ء اما طبقه  .آنها خواهيم پرداخت  

ي انقالب در آمـده بودنـد       هاهبودند و در ابتدا باستخدام در كميت      

هنوز يكماه نگذشته بود كه تبعيضات و فشارهاي مذهبي آنان را           

.گيري نمودهوادار به كنار
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مجلس خبرگـان كـه مـسئوليتش وضـع قـانون اساسـي بـود               

لــس از برزگـان اهــل ســنت موالنــا  تـشكيل شــد كــه در آن مج 

 و يكي ديگر از علماي اهل سنت حضور         :العزيز مال زاده    عبد

:داشتند، در آن قانون بعضي از موادش اين بود كه

. اثنا عشري استءمذهب رسمي ايران شيعه-1

.رئيس جمهور بايد شيعه باشد-2

البته واليت فقيه در فقـه      ( واليت فقيه بايد حكومت كند      -3

ـ               ت جديد شيعه وجود دارد و در گذشته تحت اين نـام هرگـز ثب

هـا و خفقـان     گويم كه عامل تمـام بـدبختي      فقط مي ) نشده است 

 واليـت فقيـه اسـت و تمـام          ءحاكم بر ايران همين بدعت خبيثه     

.ملت ايران به اين امر معترف و مطلع هستند

واليت فقيه بمعني حاكميت مطلـق و تـام االختيـار حتـي در              

اركان شريعت، يعني ولي فقيه حـق دارد مـال شخـصي افـراد را       

حاللـي را   هر صاحب مال تصاحب كند،      ء اللزوم بدون اجازه   عند

عند المـصلحه حـرام و هـر حرامـي را حـالل كنـد و هرگونـه                  

يعني ادعاهاي برتر از (دانند مخالفت با واليت فقيه را نيز كفر مي     

).هاي زيركانهه همان ادعاي خدائي با شيو...فرعون و نمرود و
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 شـيعه نيـز بـه چنـين          و روشنفكران  علماءاهل سنت و بعضي از      

خرافاتي و چنان تبعيضاتي باور نداشتند لذا بناچار بايد راه مخالفت را            

 رهبر فقيد و شجاع اهـل       :گرفتند، گرچه موالنا عبدالعزيز     پيش مي 

 بمجرد تصويب هريك از اصول مذكور فريـاد اعتـراض بلنـد             ،سنت

بعـضي از   كردند و حتي بخاطر اعتراض مجلس را تـرك نمودنـد، و           

 تشيع امثال طالقاني هم علناً در مجلس خبرگان فرياد اعتـراض            ماءعل

اين . »اين قانون اسالمي نيست بلكه قانون نفاق است       «بلند كردند كه،    

طلـب گـم شـد لـذا روزيكـه          هصداها در ميان صداهاي متعصبين جا     

گيري شد، اهل سنت در تمام منـاطق و        يأجهت تاييد قانون اساس ر    

...  اهللا طالقاني، دكتر بازرگان وتا مثل همان آيههحتي جماعتي از شيع

گيري را تحريم كردند و هرگز شركت نكردند، لذا از همـان            يأاين ر 

روزها شعاري در ايران در جماعتها بر زبانهـا گفتـه شـد كـه دشـنام                 

ءچـون شـيعه   ) مرگ بر ضد واليـت فقيـه      (مستقيم به اهل سنت بود      

در هر ،  متوجه اهل سنت بودمخالف واليت فقيه كم هستند لذا دشنام

كنند بدون   مي  و كردندخواستند بكنند مي  صورت آنها كاري را كه مي     

 در حسينيه ارشاد :توجه به اهل سنت، حتي عالمه شهيد مفتي زاده 

در تهران در انظار مردم و جمعي عظيم از دانشگاهيان قانون اساسي را 

 بگـوش مـسئولين و   به باد انتقاد گرفت و فرياد اعتراض اهل سنت را   

.دانشگاهيان ايران رسانيد
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پس از پيروزي انقالب فضاي سياسي در كشور باز شده بـود            

ي زيــادي ژو طبيعتــا احــزاب و ســازمانهاي سياســي و ايــدئولو

بوجود آمد كه قدرتمندترين آنها دو جبهه بود و ديگران مراحـل           

:بعد را داشتند

ــ-1 ــالميز ح ــوري اس ــق-2. ب جمه ــدين خل و در .  مجاه

....و» حزب كومله«گرايان حزب توده، مراحل بعد در ميان چپ

اهل سـنت داراي هيچگونـه تـشكيالت سياسـي نبـود بجـز              

هاي اسالمي در تربت جام و خواف و تايباد و همينگونـه            انجمن

همفكـران عالمـه    هائي در ديگر مناطق اهل سنت كه كال         انجمن

شهيد مفتي زاده بودند كه اينها انديشه تربيت فكـري و فرهنگـي        

بودنــد، و عــدم تــضاد خــشونت بــار بــا حكومــت را داشــنتد و

هائي هم بودنـد كـه دسـتور جهـاد دادنـد مثـل شـيخ                شخصيت

.عزالدين حسيني

شبانه طرفداران  تا اينكه فعاليت احزاب در ايران ممنوع شد و        

ي به دفاتر مجاهدين خلق و ديگر احزاب        حزب جمهوري اسالم  
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هاي اسالمي اهل سنت را نيز    حمله كردند، همچنين دفاتر انجمن    

دستگيري احـزاب چپـي     . تهديد كردند تا مجبور به بستن شدند      

آغاز شد اما به جوانان اهل سنت جز چند مورد كـاري نداشـتند              

 عالمـه 1360تا از سركوبي ديگران فارغ شوند تا اينكـه درسـال    

 اهـل سـنت بفكـر بوجـود آوردن          علمـاء  و بقيـه     :مفتي زاده 

هـايي بـه تمـام      تشكيالت سياسي براي اهل سنت شدند كه نامه       

مناطق اهل سنت از جمله به اينجانـب فرسـتاده شـد و اكثريـت               

شـوراي شـمس    .  و دانشمندان در آن جلسه شركت كردند       علماء

:اده  فقط توانست دو جلسه برگزار كند، وسپس عالمه مفتي ز         
حتي خواهران  قائد شورا با جمع كثيري از علما و روشنفكران و         

مورد ضرب و شتم و شكنجه دژخيمان قرار        زنداني و دستگير و 

گرفتند، تا اينكه پس از ده سال آن فيلسوف بزرگوار به شـهادت             

از جمله خود من نيـز در تربـت جـام در حاليكـه هنـوز                .رسيد

اءانجمن تعطيـل و اعـض      شدم،  زنداني 1360نوجوان بودم در سال     

اي انجمن اكثرا بازداشت و سپس با قيد ضمانت آزاد شـدند و عـده       

.هم از ايران گريختند و هنوز هم در كشورهاي غربي هستند

و بدينگونه حكومت از هرگونـه تـشكيالتي كـه بتوانـد اهـل       

 افراديكه امكان داشت    ءسنت را جمع كند جلوگيري نمود و همه       
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اهل سنت داشته باشند را زنـداني و اعـدام كردنـد     تاثير مثبت بر    

جالـب بـود    . ها را در بخش ديگري توضيح خواهم داد       كه نمونه 

كه هر گونه اعتراضي را بنـام اينكـه مـا در حـال جنـگ هـستيم          

اي را لبـاس    حتـي افـراد مجهـول الهويـه        و كردنـد مـي سركوب  

بردندپوشاندند و در مناطق اهل سنت مي      روحاني اهل سنت مي   

هـا  تا از مزاياي جمهوري به اصطالح اسالمي بگويند و اين حيله     

.ادامه داشت و تاكنون هم دارد
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گرچه مفهوم و طبيعت واليت فقيه ضد هر شورائي است، اما           

بخاطر اينكه چهره ديكتاتوري خـود را پنهـان كننـد، در شـهرها              

شـهري افتادنـد كـه افـراد منتخـب و داراي راي           بفكر شوراهاي   

دار شـوند و در تربـت       مسئوليتهاي بزرگ شهر را عهـده     اكثريت،

جام تقريبا دوازده نفر خود را كانديد كردند كه هفت نفر از اهل             

.سنت و پنچ نفر از اهل تشيع بودند

پنج درصد مردم تربت جام اهل سنت بودند        و چون هشتاد و   

سنت به پيروزي قاطع دست يافتنـد، ولـي بـا           و هستند، لذا اهل     

گيري در مهديه تربت جام برگزار شد،       اي كه در پايان راي    جلسه

دو با چين ابرو بزرگان اهل سنت را ترساندند تا دو نفر سـني و             

و شهرداري تربت جـام بـه يكـي از          نفر شيعه برنده اعالن شود،    

و باالخره  دار بود   وي فقط دو ماه شهر    . اهل سنت رسيد  فرزندان  

فشارهاي مذهبي استعفا داد يكماه هم برادري ديگـر شـهردار           با

سني گفتندبود كه او هم كنار زده شد و سپس شخصي را كه مي            

انتخاب كردنـد، كـه آن هـم        بوده و شيعه شده به عنوان شهردار      

پس از يكـسال در حـال زنـا كـردن بـا زنـي دسـتگير شـد كـه                     
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ومـت حتـي او را از كـار         امـا حك  رسوائيش عالم را فرا گرفـت،     

بركنار نكرد و حتي از محل هم تغييرش ندادند، كـم كـم همـان               

نچناني به انتخابات ضد سني تبديل شد و هنـوز هـم            آشوراهاي  

.ادامه دارد
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شناسايي افراد موثر

ت رياست موسوي   را تح يي  هاحكومت، هيئت 1358در سال   

شـده بـود بـه      تبريزي كه قبل از انقالب بـه تربـت جـام تبعيـد            

ايـن در حـالي بـود كـه در تـركمن      مدارس اهل سنت فرستاد و    

صحاراي ايـران جنـگ مـذهبي بـود و در كردسـتان هـم شـيخ                 

عزالدين حسيني اعالن جهاد كرده بود و جنـگ مـسلحانه ادامـه             

ن كمـك بـه مـدارس       هاي مذكور مبالغي را بعنوا    داشت و هيئت  

 دينـي  ء مدرسه3اهل سنت دادند كه تا آن زمان فقط در خراسان         

 احمديه، در تاييـاد     ءوجود داشت يكي در تربت جام بنام مدرسه       

.  احناف خواف  ء موالنا ابوبكر تايبادي، در خواف مدرسه      ءمدرسه

ها به اين پولها اعتراض كردنـد كـه         اي از طلبه  در تربت جام عده   

 احمديه خودم بودم اما اعتراض ما       ءت در مدرسه  مسئول اعتراضا 

من براي بار دوم باز داشت شدم كه با اعتـراض و           . بجائي نرسيد 

الزم به ذكر است كه     .اعتصاب طالب بعد از پنچ شب آزاد شدم       

هاي مالي كه به مدارس دادند بـراي هـر مدرسـه            همراه با كمك  

.چند جلد كتاب نهج البالغه هم دادند كه تدريس شود
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ظاهرا براي حكومـت تـدريس نهـج البالغـه خيلـي اهميـت              

ها هم پولها   مسئولين حوزه . كردندمي وانمود چنيننداشت يعني   

.را با كتابها دريافت كردند

هاي روستاها  ها و مدرسين و روحاني    يست اسامي كليه طلبه   ل

شـد را بـه     يماه مبلغ پانصد تومان به آنها هم داده م        را كه در هر   

 نفر  25خودم و دوستانم كه تعداد تقريبا       . يم كردند حكومت تسل 

، م كـرديم و بخـدا قـسم هرگـز نگـرفتيم           بوديم آن پول را تحري    

.كردميگرفت و مصرف مسئول مدرسه بنام ما ميگرچه 

هـاي علمـي اهـل سـنت در مـشهد       تا اينكه دفتر امور حـوزه     

بوجود آمد و هدف آن زير سلطه در آوردن مدارس اهـل سـنت            

هاي درسـي بـراي مـدارس اهـل     ر اين دفتر تدوين برنامهبود، كا 

حقوق را از مـدارس     سنت بود و اهدافي ديگر، لذا پس از مدتي          

 تا اينكه مـسئولين مـدارس بـه آن          كردندميخير  قطع كردند يا تأ   

گفتند كـه چـون دولـت مـا          دفتر مي  دفتر رجوع كنند و مسئولين    

ـ     مبادا وهاب اسالمي است و   د بايـد دولـت     يت در مدارس نفوذ كن

در غيـر اينـصورت مدرسـه       ،نظارت بر متون درسي داشته باشد     

،هايش بايـد بـه خـدمت سـربازي برونـد          طلبهرسميت ندارد و  

دار شـدند و هـم نظـام        هبدينگونه هم رياسـت مـدارس را عهـد        
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دادنـد  طبيعتا كسانيكه نظام درسـي مـي      . درسي را بدست گرفتند   

ءمتحانات مدارس كال بعهـده    دار شدند لذا ا   امتحانات را نيز عهده   

همان دفتر بود، حتي مالهـاي روسـتاها را هـم بـراي شناسـائي               

. شان مشمول امتحانات كردند براي پانصد تومان      حدود معلومات 

كرد از طريـق مـسئولين   ياي كه كوچكترين مخالفتي مو هر طلبه 

پشت صـحنه   يعني خودشان از  شد،ياخراج م مدرسهمدارس از 

يله خود اهل سـنت دفـع       را به وس  مخالفان خود كردند و يكار م 

 نفر همراهـانم از     25 كه از جمله خود من همراه همان         كردندمي

اي را رئيس مدرسه    مدرسه احمديه اخراج شديم، و اگر هم طلبه       

هاي توانست از مدرسه بيرون كند دفتر حوزه      روي هر دليلي نمي   

ومت بر كليه   فرستاد بدينگونه حك  اهل سنت او را به سربازي مي      

.هاي اهل سنت هم نظارت و هم سلطه پيدا كرد و طلبهعلماء
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هاي اهل سنت براي تحصيل علوم به پاكستان        ي از طلبه  اعده

.رفتندمي

.ترين محل براي شان پاكستان بودنزديكترين و مناسب: اوالً

ت اجتماع بدنبال تحصيل علوم ديني فقيرترين طبقاچون: ثانياً

رفتند اينها روي دالئل قانوني مثل عدم خدمت سربازي و يـا            مي

فقر توان رفتن قانوني به پاكـستان را نداشـتند لـذا غيـر قـانوني                

: بمجرد برگشتن دو مشكل سر راه آنها بودرفتند، ويم

و بعـضي   .  خدمت سربازي  -2.  خروج غير قانوني از مرز     -1

كردند به همكاري با فالن شخص عرب يـا درس    يهم م را هم مت  

بدين ... دهند و يكه پولش را عربها م    اي  خواندن در فالن مدرسه   

.رار داشتندقوسيله تحت هزار نوع اتهام 

آنهائيكه در مدارس مربوط به عربها درس خوانده بودنـد بـه            

 مثـل شـهيد     .اتهام وهابيت بمجرد آمدن از پاكستان اعدام شـدند        

 در كراچـي    �اهللا جعفري كه در جامعه ابـوبكر صـديق          قدرت  

 ديگري كـه در مـدارس ديگـر         ءطبقه. پاكستان درس خوانده بود   
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شـدند  ياگر حاضر به همكـاري مـ      پاكستان درس خوانده بودند   

شدند واال زنداني طويل المدت كـه هنـوز هـم گروهـي             يآزاد م 

.زنداني هستند

بمجرد آزاد شدن   د  شميآنهائي هم كه مدت زنداني آنها تمام        

شدند و آنهايي هم كه از      يمستقيما به خدمت سربازي فرستاده م     

انـد چـون   ند و با قول همكاري آزاد شـده       ذرگيمهمه مشكالت 

 ازدواج گي، زنــداءهــم از طبقــات فقيــر هــستند و هــم در ابتــد

 ايـن گونـه مـدارس را دولـت          ،افتنديبفكر تاسيس مدارس م   ...و

افكـار متـضاديكه بنيانگـذاران ايـن         مخصوصا بـا     كردميتقويت  

ــد    ــوغات آورده بودن ــستان س ــرزمين پاك ــدارس از س ــل :م  مث

كليه ايـن مـدارس را     كه.... و »بريلويها«، »مودوديها«،  »ديوبنديها«

در ابتدا تحت پوشش در آوردند و با كمكهاي ناچيزي مـسئولين   

سرپناه ي ب ءو انواع و اقسام مذاهب در جامعه      . خريدندمدارس را   

يك از مسئولين ايـن      كه هر  ،ي رهبريت اهل سنت بوجود آمد     وب

جاهـا  ن مسئولين آ  ء امضا  و م فشار بر اهل سنت    رمدارس بعدها اه  

 عليه اهل سنت مورد استفاده قـرار گرفـت،         اي مسائل مختلف  رب

نـين هـدفهائي   كه در ادامه خواهيم ديد چگونـه حكومـت بـه چ      

سيم نمودند وبدينگونه تمركز قدرت در اهل سنت را تق       رسيد و 
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 كـه در    نچهاز بين بردند، اين تعداد مدارس در خراسان بود، اما آ          

با ايـن تفـاوت كـه در        ،بلوچستان بوجود آمد بمراتب بيشتر بود     

بلوچستان الحمد هللا رهبـري سياسـي وجـود داشـت و اكثريـت              

ها از نظر اعتقادي ديوبندي بودنـد گرچـه از نظـر سياسـي      حوزه

ــشتركي نداشــته  ــد  ونقطــه نظــر م ــاءهــيچكس از وندارن علم

 و موالنــا : در برابــر شخــصيت موالنــا عبــدالعزيز چــستانبلو

 حكومـت  ءنـه گاعبدالحميد حفظه اهللا جرأت اظهار عقائد نفاق اف 

.را نداشتند و ندارند



٥٦

��� ����� ��� ��� ����� ���� ��� ��
����٩

 +$�� ���=��3G/+	��F�� +�1'
� 
 ��� >&� 
،ل سـنت  اهـ علمـاء پس از شناساي كامل هريـك از افـراد و      

از .  وحـدت  ءهفتـه : روشهاي جديدي براي فريب مردم آغاز شد      

هـاي گروهـي مثـل راديـو و تلـويزون و            يك طرف تمام رسـانه    

ا هـ همهديـ و، هـا حـسينيه ، هاي مـساجد  گومجالت و حتي بلنـد    

و از طـرف    ، دادنـد يمعتقدات اهل سنت را مورد حمله قـرار مـ         

نـدگوهاي  ديگر بنام وحدت روحـانيون و سـخن رانـان آنـان بل            

 درسـال اول اعـالن      گرچـه . مساجد ما را نيز در اختيـار گرفتنـد        

اما ، ار شد رگزمراسم وحدت در مساجد آنها نيز ب      ،  وحدت ءهفته

 كـه   ،براي سخنراني اسـتفاده شـد     عمدا از كساني بنام اهل سنت       

. شدنديبردند باعث حقارت اهل سنت م     يآبروي اهل سنت را م    

ءن بنام عـالم اهـل سـنت در هفتـه       نمايا عالميكي از   : چند نمونه 

علمـاء  در تلويزون با او مـصاحبه شـد او از            1363وحدت سال   

 وحـدت از  ءشـما در ايـن هفتـه     : خبرنگار از او پرسيد   ، بود گنبد

 توقعي داريد؟چهجمهوري اسالمي 

خيلي وقت است كـه تقاضـاي تراكتـور كـرديم هنـوز        : گفت

 تصوير را قطع كـرده    .اند، توقع دارم كه هرچه زودتر بدهند      نداده

.و دو مرتبه و سه مرتبه نشان دادند
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علماءدر مسجد جامع اهل تشيع در تايباد، يكي از          : مثال دوم 

قديمي اهل سنت را بـراي سـخنراني بـه منبـر بردنـد او بـدون                 

تـوكن  پرپرتوكن پرتوكن گـپ شـيعيه وسـني را          «: مقدمه، گفت 

.ها بسيار استو از اين نمونه. »خود را به ريسمان خدا لكتوكن

علماءتوانستند كه نظرات    در جلسات بنام وحدت بخوبي مي     

شـدند درك   مخالف خويش را كه خواهان وحدت و اقعـي مـي          

 هرگز مجلسي تحت    سال دوم وحدت   در . شناسائي كنند  وكنند

اين عنوان جز در مساجد اهل سنت كه از آنها فقط يكي دو نفـر          

آمدند در مساجد شـيعه     سخنراني كردن مي   و ندشعر خوان براي  

 برخوردهـا  علمـاء  پس از شناسايي     اين جلسات تشكيل نشد لذا    

زمـان  نآاز شد البته باكسانيكه تا غ اهل سنت به شدت آ   علماءبا  

.هنوز صدد رصد تسليم آنها نشده بودند

 اهـل سـنت در   علمـاء  كـل اولين كسي كه بدين علـت در بـين     

 كـه در آن  ،در مـشهد 1364خراسان دستگير شد من بودم، در سال     

 مـشهد بـودم     جماعات مسجد توحيد در مهرآباد    زمان امام جمعه و   

اي به وجود آوردند كه مجبور شـدم تعهـد دهـم            هكه براي من قضي   

 بحـث   ء كـه آن قـضيه را در ادامـه         ،فعاليت سياسـي نكـنم    كه ديگر   

همينطور مردم زيادي هم بخاطر زنداني شـدن مـن          . خواهم نوشت 

.اي خود رفتندهه كه پس از ازادي من بخاناجتماع كرده بودند
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اش نفر دوم مولوي محي الدين بلوچستاني بود كه تمام زنـدگي          

.اي دارد كه بعدا به آن خواهم پرداختههماجرا و قص

نفر سوم مولوي سيد احمد حسيني از استاي بـود پـنچ سـال              

 نقدي شـد و پـس از   ءزنداني و مبلغ دويست هزار تومان جريمه   

زاد شـد   آجسمي بيمار    و اي ضعيف ه زندان با روحي   سپري شدن 

 در خراســان و بلوچــستان و كردســتان و در .و دههــا عــالم ديگــر

زنـداني شـدن و      آقاي قريشي كه پـس از      ، و طالش  ي هشتپر همنظق

جاي زياد هم مدرسه و هم مسجد الفاروق را در طـالش   اتهامات بي 

كـه  اي هان حيلـ هـزار [امـا بستند و خودش را نيز خلع لباس كردند    

.]شدم گرفتارهدشمن درباره خودم پياده كرد من ندانست
شهر گوجرانواله در   در پاكستان در   1363سالكه من در  يزمان

فـت كـه   گآمد وروزي شخصي  خواندم،   عربيه درس مي   ءجامعه

گرچه كـامال بـاور     ،از اهل سنت ايران از مناطق خوزستان است       

 بزرگ اهل سـنت در ايـران را   علماءنكردم، بعدا ديدم كه اسامي  

اي به مسائل آنان آشـنا اسـت و در هرصـورت    هميداند و تا انداز   

 در مدرسه بعداً بمن  ماندن مدتي چند از   پسدر آن مدرسه ماند،     

اريان ارتش عـراق اسـت، قـبال در         رگفت كه عراقي است و از ف      

ديـده  اردوگاه ايران بوده و چون در ايران خيلي فشار مذهبي مي          

كه مـن در پاكـستان    اكستان آمده من هم با ورم شد تا زماني          به پ 



٥٩

��آخرين فرياد مسجد شهيد شدة شيخ فيض محمد مشهد
تا اينكه من بـه ايـران آمـدم او گفـت مـن هـم                ،بودم او هم بود   

خواهم بروم به ايران تا از آنجا به عـراق بـروم، چـون دلگيـر          مي

ام، من هم باور كردم گرچه بفهم خودم هوشياري         هام شد هخانواد

آندر الهـور رفـتم تـا از       انايـر همراه او به كنسولگري   كردم و 

.طريق به ايران برود

فت امكان ندارد كه ما نامه بدهيم ولي همينطور         گري  گكنسول

آزاد بـرود خــودش را بــه اردوگــاه معرفــي كنــد اشــكالي پــيش  

آيد، لذا با هم به ايران آمديم تـا مـشهد همـراه مـن بـود در                  نمي

قتيكه مـن   بود و1364تقريبا اوايل سال    . مشهد از هم جدا شديم    

بازداشت شدم و تعهد عدم فعاليـت سياسـي دادم درسـت يـك              

ـ              همـراه   ،ام آمـد  ههفته بعد بود كـه همـان شـخص عراقـي بخان

ردنـشين را داشـت     مداركي كه قصد رفتن به عـراق از منـاطق كُ          

نج هـزار تومـان بـه او دادم و    پوتقاضاي كمك كرد من هم مبلغ   

 كه برود، پس از او      صبح زود هنگام نماز صبح او را بدرقه كردم        

موان اطالعات آمدند و مرا بردند و آنجـا         أخواندن نماز صبح م   و

 مرد عراقي پرسيدند و از من خواستند كه كتبا همه چيـز             ءدرباره

 وقايع را نوشـتم و پـس ازتمـام شـدن            ءرا بنويسم ومن هم همه    

موران اطالعات را كـشته     أمطلب گفتند كه او شب گذشته يكي از م        

در . لذا بايد با ما همكاري كنـي      ... شما به او پناه دادي و     فراركرده  و
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عراق بود چنين اتهـامي كـه كتبـا از مـن            آن زمان كه جنگ ايران و     

اعتراف به پناه دادن او داشتند چه سرانجامي داشـت كـه در همـان               

مولـوي  سرپزمان با افراد زيادي از جمله مولوي عبدالملك مالزاده          

المك هم  ذاشتم كه مولوي عبد   گر ميان    اصل موضوع را د    زعبدالعزي

البتـه بعـدا شـنيدم كـه     . نظر داد كه ناچار بايد با انها همكاري كنيـد         

 اهـل سـنت نيـز رفتـه         علماءهمان عراقي به مالقات عده زيادي از        

جماعت ديگـري را    و، بود، حتي نزد مولوي عبدالحميد در زاهدان      

 اهـل  علماءخيلي از ا بر سر ههنيز بدبخت كرده بود از اين قبيل حيل    

يعنـي كـسي وجـود نـدارد كـه در دام چنـين              . سنت آورده بودنـد   

اي ديگـر كـه تـوان       هـ هنـه حيلـ   گوهزاران  اي نيفتاده باشد و   ههحيل

مـوقعيتي هـستند كـه       اهل سـنت در    علماءنوشتن نيست، لذا تمام     

جرأت هيچگونه اعتراض به فشارهاي حكومت عليه اهل سـنت را           

 به ضـرر هـر     كنندمياءرا كه نزدشان ببرند امض    اي  هندارند، و هرنام  

چه كه باشد مثال عليه مولوي سيد احمـد حـسيني همـين             كس هر 

. كردند كه اوهابي استء امضاعلماء
عليه مولوي محي الدين در صالح آبـاد گفتنـد كـه او وهـابي               
است، عليه مولوي ابـراهيم صـفي زاده فـارغ التحـصيل جامعـه              

 اهـل   علماءيعني  .  كردند اءها امض  همين  منوره ءاسالميه در مدينه  
كـه مولـوي صـفي زاده و        اهل سنت كوبيدنـد    علماءسنت را با    
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يك ماجراها دارند مولوي صـفي زاده بفكـر         مولوي محي الدين هر   

 مـسئولين مـدارس تاييـد       ءهمـه تشكيل مجمع بين المدارس شد و     
م ديني كه مولوي صـفي زاده  و علءكردند اما روزي در داخل مدرسه 

 قرآن را جمـع آوري  ءا اوراق پاره شدهههمدرس بودند در تايباد طلب 
: كه با اينها چه كنـيم؟ گفـت     كردند و از مولوي صفي زاده پرسيدند      

: فتنـد گنين جايي نسيت ايشان هـم     چگفتند كه   .ي دفن كنيد  يدر جا 
بعد از ايـن كـار، در   . ك دفن كنيدپاسوزانيده خاكسترها را در جاي  

ي ناصفي زاده به اتهام آتش زدن آيات قرآني زنـد         همان روز مولوي    
ي مسئولين مدارس ديني كار او را تقبيح كردند، عليـه او            ههمشد و 

اده را آوردنـد در تايبـاد و   زجرم مولوي صـفي     امضا كردند و بدين     
. شالق زدندعلماءجلو چشم مردم و 

بـه  مولوي محي الدين را هم يك سال در زندان نگهداشـتند،          
پـس از   ر همين يكسال تمام موهـايش سـفيد شـد، و          طوريكه د 

 سال به نجف آباد اصفهان تبعيد شد وقتيكه هفت سـال         7آزادي  
 برگشت به صالح آباد كـه در        ءاش تمام شد باز هم اجازه     تبعيدي

. ديني تاسيس كرده بود را ندادندءآنجا مدرسه
35بـا    كيلو وارد زندان شده و     90عالمه مفتي زاده هم باوزن      

. بعد از آزادي وفات كردءو وزن طوري آزاد شد كه هفتهكيل
كاكا ناصر سبحاني نيز كه از دانشمندان بزرگ اهل سنت بـود          

.نيز اعدام شدند و اين وضعيت همچنان ادامه دارد
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چون حكومت ايران از منفورترين حكومتها نزد اهل سنت به          

لذا هر كس كـه بـا افـراد و          ، به دالئل و علل زياد    آيد  حساب مي 

اي داشـته باشـد مـردم او را         هدست اندركاران اين حكومت رابط    

 لـذا  ،داننـد جاسـوس مـي  ومـزدور  � خود فـروش ودين فروش  

گيرد مگر  هيچكس با رضايت خود با چنين حكومتي تماس نمي        

حكومت روش . دنيوي باشند  ايماني و  ءمايه معدودي كه بي   ءعده

 اولــين ، اهــل ســنت داردعلمــاءبــسيار جــالبي در بــدنام كــردن 

نچهد اين است كه از هرآ     نگيرتعهديكه پس از بازداشت افراد مي     

 جا و بـه هـيچ       هيچشنود هرگز در    بيند و مي  كه در اطالعات مي   

انـد هـيچكس   هاعتمـادي كـه بوجـود آورد   با جو بي  .كس نگويد 

 هـيچ كـس از وقـايع         لذا ،جائي ندارد جرأت گفتن مطالب را در    

شود مگر زمانيكه خودش برود و      تلخ درون اطالعات باخبر نمي    

آينـد خيلـي محترمانـه       اول كه بدنبال شخص مي     ءاز لحظه . ببيند

برند در اطالعات چندين نفر از صـبح تـا عـصر بـا              انسان را مي  

ترين روشهاي شيطاني شخص را در حالـت روانـي قـرار          هپيچيد
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 سـؤال را از صـبح بـا اشـكال مختلـف           و يا تنهـا يـك      ،دهندمي

.بله: شناسيد؟ ج مثالً احمد را مينويسند،مي

؟ مـثالً در پاسـخ شـخص    ....چگونه آشنا شديد و  ،از كي : س

ـ        گومي ان در فـالن هتـل نشـستم        يد كه من با احمد رفتم به خياب

.چاي خوردم

با احمد چند چاي خوردي؟ كدام يك از شـما چـاي را             : س

ختيد؟ چه نوع ليواني بود؟ اگـر در جـواب دادن           ريدر ليوانها مي  

ضمناً بگـويم كـه بمجـرد       . (كمي مكث بكند شالق حاضر است     

، كنندميوارد شدن عالمي به اطالعات، اول لباسهاي او را بيرون           

 لحـن سـخن     چنـد،  از ساعاتي    پس، )يعني لباسهاي روحانيت را   

.. .دانستيم كه شما آدم خـوبي هـستيد و        شود كه ما مي   عوض مي 

گويد كه آقاي مولوي را بـا ماشـين تـا منـزل             يكي به ديگري مي   

هـم سـيلي حاضـر      زسان، اگر بگوئيد كه الزم نيـست بـا        شان بر 

كنند در وسـط    به ماشين سوار مي   است، با چشم بسته شخص را     

گويند چشمهايش را بازكن، يعني چشم بند را بـردار،          خيابان مي 

اي از ماشـين    ه به بهان   احمد ءبرد نزديك خانه  آنگاه شخص را مي   

س پزنـد سـ    انتظار كسي قدم مـي     ءشود، همانجا به بهانه   پياده مي 

 بـا احتـرام تمـام    كندمياي كه زندگي  هبرد در محل  شخص را مي  
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شود و با التماس دعـا جلـوي چـشم          خودش از ماشين پياده مي    

، روز بعـد  كنندميافراد اهل سنت با شخص بگرمي خدا حافظي        

شناسيد و همان قـصه     گويند كه فالني را مي     مي برنداحمد را مي  

شود، گرچه شخص متهم اول چيزي از هزاران موضوع       تكرار مي 

بين خود و احمد را نگفته اما همان موضوع رفتن به هتل و چند              

كافي است كه احمد را قانع كند كـه رفـيقش           ... چاي نوشيدن و  

خاص محل تمام مسائل را گفته و با آنها همكار بوده، شهادت اش   

نه حكومت بـين تمـام رجـال        گوبدين. شودهم مزيد بر علت مي    

ءمؤثر در جامعه بيست ميليوني اهل سنت در ايـران نفـاق و سـو     

تفاهم بوجود آورده، براي هيچ يك از رجال اهل سـنت نيـست             

اند تا در هـر هفتـه       ه تلفني در اختيارش گذاشت    ءمگر اينكه شماره  

.يك بار با اطالعات تماس بگيرند

 مشهد، بعداً 825009چند سال  : نددتلفنهايي كه به من داده بو     

و هر  . باشديعني هميشه در كنترول مي    . 642092، بعداً   620011

 اهل سنت را در آن علماءزمانيكه در مسير اطالعات برويد حتما    

كه حيـران حقيـر و سـرگردان بگـرد خـود            بينيداطراف زياد مي  

 ديگري بـا دسـتگاه همكـار       كه كندميچرخند و هر يك فكر      مي

.صميمي است
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پس از پيروزي انقالب در ايران از مسائل جالـب و شـنيدني             

كه اهـل سـنت در      مناطقيمسئله مجلس شوراي اسالمي بود، در     

آن اكثريت قاطع داشـتند جـز يـك مـورد در شـهر خـواف كـه                  

اني از اهل سنت وارد مجلـس شـد،         شخصي بنام صالح الدين بي    

 به مجلس نرفت،   اي از اهل سنت   هنمايندگز  ديگر در خراسان هر   

 در اولين انتخابات مجلس نماينده اهل سـنت          تربت جام  مثال در 

 از  ،م جامي االحمدي بود براي كانديـد      يدكتر ابراه در تربت جام    

گيريا شخصي بود بنام علي اكبر دهقان پس از پايان راي          ههشيع

دكتر ابراهيم برنده شد با وجوديكه بسياري از صـندوقهاي اخـذ            

راي از منــاطق اهــل ســنت هرگــز شــمارش نــشد بــاز هــم بــا  

سـنت را باطـل اعـالن     بسياري از منـاطق اهـل      اء آر ،تراشيبهانه

 تربت جام به مجلس رفـت       ءباز هم دهقان بعنوان نماينده    كردند  

شـد، بجـاي    كه در انفجار دفتر حزب جمهوري اسـالمي كـشته           

رود عزت اهللا دهقـان كـه       باينكه پس از او دكتر جامي به مجلس         

ستان اسـت بـه مجلـس فرسـتاده     راي حجتي و از تركهاي ل هشيع

اين شخص قبال رئيس آموزش و پـرورش در تربـت جـام             . شد



٦٦

��� ����� ��� ��� ����� ���� ��� ��
اش بارها و بارهـا     بود، شخص مذكور بخاطر اعتقادات ضد سني      

 او تظاهرات كردنـد امـا       خواهران دانش آموز ما در خيابانها عليه      

شـان  هـاي هيچكس نه تنها صدايشان را نشنيد بلكـه اكثـر معلـم           

اخراج شدند مسئول تظاهرات كه از خواهران انجمـن توحيـدي           

جوانان اهل سنت بود بازداشت شد، و پس از يك هفته كـه آزاد            

چه گذشته بود كه چند روز بعد سكته كـرد و        دانم بر او  شد نمي 

دهقان بود كه در صالح آبـاد تربـت جـام در            همين  . وفات نمود 

 تعليم القرآن مولوي محي الدين بدون دعوت        ءروز افتتاح مدرسه  

 زيـادي از تمـام      علمـاء قبلي از مجلس شوري آمـد و در انظـار           

ضـمن كوبيـدن    مناطق اهل سـنت شـروع كـرد بـه سـخنراني و            

معتقدات اهل سنت و علماي اهل سنت شـروع كـرد بـه دشـنام        

ءو عـين همـين عبـارات را دربـاره         . اي اهل سنت  دادن حكومته 

جـيش التيميـه    : بـرد عربستان سعودي و پاكستان و مـصر بكـار        

اكـستان را كثافتـشان   پ، خبيث عربستان و حكام مزدور وهابي آن    

الحق را ظالم الباطل خواند و از حكومتهاي مـصر تحـت          اءضيو

مولـوي   مصر نام برد، كه پس از پايان سخنراني او           ءعنوان فراعنه 

 مقـام و شخـصيت      ءگاه سـخنراني كـرد و دربـاه       نظر محمد ديده  

 دهقان سخن گفت كه در ميـان سـخنراني او           ء مورد حمله  علماء
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هاي ما وهابي نيستند شـما      سني: دهقان از جايش بلند شد، گفت     

:  مولوي نظر محمد هم بالفاصله گفت      كنيدميچرا تبليغ وهابيت    

جارو جنجال بلنـد    . ي ندارد هاي ما وهابي هستند به تو ربط      يسن

اي بنام وهابيت را برايمان تراشيدند و ايـن         شد و از آنروز مسئله    

 را  علماءبهانه بدست حكومت ايران در منطقه افتاد كه هريك از           

خواستند سركوب كنند بنام وهابيت زنـداني و شـكنجه و           كه مي 

 از  ياه، البته همانطور كه قبال گفتم با امضاي عـد         كردندميتبعيد  

فرومايگان و خود فروختگان كه مولوي محي الدين اولين قرباني       

 در شهرسـتان صـالح      1362اين اتفاق درسـال     اين توطئه بود، و   

آباد كه يكي از شهرهاي مرزي در شمال شرقي اسـتان خراسـان             

در هـر صـورت، چنـين اشخاصـي را از           . قرار دارد اتفـاق افتـاد     

 بمجلس فرستادند كه از  اهل سنت  ءمناطق اهل سنت بنام نماينده    

خـواف هــم در دور دوم شخـصي بنــام نجفـي، و در دور ســوم    

 كه يكـي از آخونـدهاي متعـصب اسـت بـه            يشخصي بنام حبيب  

 ديگري هم بودنـد     ءفرستاده شد گرچه كانديدهاي شيعه    . مجلس

هـر كـه را      شمارش نـشد و    ءكه بخدا قسم هرگز صندوقهاي آرا     

.خواستند بمجلس فرستادند
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هاي زيادي بكار گرفتـه شـد اوال        براي شيعه كردن مردم حيله    

 اهل سـنت را همانطوركـه قـبال گفـتم بـستند و هـر                علماءزبان  

خواست از عقايد اهل سنت دفاع كنـد بـه نـام            عالمي هم كه مي   

 مرتكـب    و بر سرش جنايـاتي را      كردندمين بازداشت   كتفرقه اف 

.دانستشدند كه فقط خدا ميمي

 سال زندان به او    15لوچستان كه   ب از   يمولوي ابراهيم دامن  كه  

.تحميل شد و هم اكنون هم در زندان وكيل آباد در مشهد اسـت       

زادي از زنـدان بـر اثـر يـك تـصادف      آمولوي دامني را بعـد از    (

) رحمه اهللا رحمت واسعه    شان را به شهادت رساندند    ي اي گساخت

 زنـدان   3 در بنـد     علماي ديگر كه  به همين اتهام دهها دانشجو و     

 اهـل   علمـاء لذا هيچ يـك از      . وكيل آباد در مشهد زنداني هستند     

از طـرف   .  توان دفاع يا اظهار معتقـدات مـذهبي را نـدارد           سنت

هاي گروهي حتي در مجـالس  ديگر طوفاني از تبليغات در رسانه     

 و در تمام ايـران      ،لخصوصسنت علي ا  در مناطق اهل  ... تعزيه و 

ات مـ يدر مدارس دولتي هم تمـام تعل      . بطور عموم براه انداختند   
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 مـذهب شـيعه و تمـام شـعارهاي صـبحگاهي شـيعه              ديني طبق 

اللهـم صـل   : گوينـد ميمثال بعد از نام دوازده امام       . آموزي است 

محمد وآل محمد وعجل فرجه اشاره به ظهور مهدي طبـق          ي  عل

چون در منـاظق اهـل سـنت هيچگونـه          و. معتقدات شيعه است  

كال در محروميـت كامـل      توليدي وجود ندارد و   كاري صنعتي و  

برند، لذا معلمين سـني هـم وابـستگي صـد در صـد بـه                بسر مي 

جز تعلـيم دادن كتابهائيكـه در اختيارشـان      حقوق دولت دارند و   

ءشوند كـه نمونـه  ي ندارند و اال اخراج مياهشود چارگذاشته مي 

گذرد كه فقط به خـاطر مطـرح كـردن          مرز هزارها نفر مي   آنها از 

 از سالها درس خواندن     پسمسائل مذهبي اخراج شدند و اكنون       

ــهو ــي و ءتجرب ــيگار فروش ــل س ــغلهاي مث ــه ش ــاري ب روي ... ك

تازه اين سرنوشت كـساني اسـت كـه از قبـل كارمنـد              . نداهآورد

ر بـه   ند و اما بعد از انقالب مخصوصا در اين سـالهاي آخـ            اهبود

توانم بگويم كه در تمام مناطق اهل سنت در خراسـان           ت مي أجر

عوض صدها ند بلكه در  اهحتي صد نفر استخدام هيچ كاري نشد      

.نفر اخراج شدند

گرايـي در منـاطق اهـل       هبا توجه به مسائل مذكوره، سير شيع      

         ي بـين   اهخ كـه منطقـ    سنت رو به افزايش است مثال در جلگـه ر
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، خيـام ، امام مسلم : زادگاه رجالي چون  وت  فريمان و نيشابور اس   

است، بيش از سيزده روستا بطور كامل بعـد از انقـالب       .. عطار و 

، زيـات  ، كج النگ  ، اوارشك ،شيعه شدند، مثل روستاي صيد آباد     

طرف هر عالمي كه به اين مناطق       از يك ...  چهابست و    ،هدجمال

نـد از   هـاي مختلـف او را فـراري داد        هاز اهل سنت رفت به بهان     

طرف ديگـر چـون بـين اهـل سـنت مـشكالتي سـر راه ازدواج                 

ها دخترهاي  هاز جهات مختلفي وجود دارد شيع     جوانان متأسفانه   

كردندمي و كنندميي هم كمك    زيگان بلكه چي  راخود را نه تنها     

سـواد مـا را شـيعه       بيبدين گونه با ازدواجها طبقات روستايي و      

ضت سـوادآموزي در  هـ مـين ن نمودند، و زناني را بـه عنـوان معل    

فرستند تا زنان اهل سنت را بـه         مي وسنت فرستادند مناطق اهل 

 كـشورهاي   بههمين زنان   . اصطالح باسواد كنند يعني شيعه كنند     

حتـي   واءشوند بـراي اشـاعه فحـش      اسالمي فرستاده مي  عربي و 

هـار هـزار زن ايـن چنـاني را بـه            چكه بيش از    تغيير نسل عرب  

 متعـه ايـن كـار را عبـادت           زنان با اعتقاد به    يه فرستاند وآن  رسو

ــان  مــي داننــد وحتــي بــه وســيله همــين متعــه جمعــي از جوان

را بخود جلب نمودنـد كـه مثالهـائي         سواد ما  و بي  پرستشهوت

در گذشته بطور مخفي و اكنون بطـور        و. اين قبيل هم زياد است    
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كنند به كسانيكه قصد استخدام در كارهاي دولتي    علني مطرح مي  

.شود بيائيد شيعه شويدرا دارند علناً به آنها گفته مي

راخـود هبذارت مـ  قـ ح و علمـاء كـه سـكوت     بعضيها هم 

 مورد اسـتقبال فـراوان قـرار         و پذيرندبينند پيشنهاد آنها را مي    مي

دهنـد كـه از    امكانات را در اختيار آنها قرار مي  ءهمهگيرند، و مي

ام شـهرهاي اهـل سـنت       اين قبيل هم نمونه زياد است، و در تم        

ت ضهاي با سـواد نهـ     نزوجود دارند، حتي در روستاها ازدواج       

ن اسواد سـني و شـيعه شـدن جـو     با جوان بي  يموزي شيع دآسوا

.سني هم زياد است
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سنت مناطق روستائي و عشائري اهل    حكومت براي اينكه بر   

هاي زيادي بكار برده است، باز      ه باشد حيله  سلطه داشت حضور و 

 امـداد امـام     ءهم اول با پول وارد ميدان شدند تحت عنوان كميته         

صد تومان در مـاه بـه پيرمـردان و پيرزنـان هـر              سي خميني، مبلغ 

به كليه خصوصيات هر روستا پـي ببرنـد، سـپس           منطقه دادند تا  

نـوان   نفـر بع   3سـتا   وشوراهاي روستائي تشكيل شد كه در هر ر       

اءبوجود آمد ايـن اعـض     ندگي  زطالح جهاد سا  صظر با نزير  شورا

شد و اگر صالحيت آنان را جهـاد        شورا از ميان مردم انتخاب مي     

فتند براي  رگيم رسمي قرار  اءكرد بعنوان اعض  تاييد مي سازندگي  

بايـد  وشد ميهر شورائي يك نفر مسئول امور سياسي قرار داده          

ت دفتر كند و آخـر هـر هفتـه بـه دفتـر               اتفاقات رستا را ثب    ءكليه

.سياسي جهاد تحويل دهد، اين قدم اول بود

ل آمد كه پايگاههـاي نظـامي در كـ          بوجود بعد از شورا بسيج   

هـم يـك   راسداران كه اين باپاه  پروستاها تشكيل شد زير نظر س     

 هفتـه گـزارش     نفر بعنوان مسئول پايگاه قرار گرفت كه بايد هـر         

سـپاه  هـاي شـبانه را بـه اطالعـات        گـشت ،كامل اتفاقات روستا  
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ههـايي بنـام امـر بـه        گرو بعدي تشكيل    ءمرحلهدر  تحويل دهد، 

چهـار جريـان تـا      وردند كه هـر   آنهي از منكر بوجود   معروف و 

بين اهل سنت   كه هدف اصلي همه نفوذ در     كنون هم ادامه دارد،   

هـر حركات مردم ما را زير نظر داشته باشـند و در          است تا همه    

، تـا   در مقر سپاه عوامل مذكور بايـد جلـسه داشـته باشـند            هفته  

بدينگونه بـر اسـرار   قضاياي روستاهاي خويش را مطرح كنند، و 

نظـارت  وسنت سـلطه    ستاهاي اهل وو اتفاقات تمام مناطق و ر     

 مردم كـه از  گيحتي به اختالفات خانوادوند اهستردگخويش را   

 لـذا   ،زننـد من مي اند دا ان باصطالح آمرين بمعروف مطلع شده     زب

،تفرقـه حـاكم شـده     سـنت نفـاق و    هـاي اهـل   در تمام خانواده  

كجـا ضـربه    دانند كـه از   رنگ ما نمي  گان روستائي و يك   بيچاره

خورند؟مي
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هـاي شـيطاني    دانيـد يكـي ديگـر از حيلـه        نطور كـه مـي    هما

 باصطالح دار التقريب است كه بهتر است        حكومت ايران تشكيل  

 شـيعه   علماءي از   اعده. فريق و يا دار التخريب ناميد     آن را دار الت   

ـ  تلويز ءنـد و در صـفحه     ارا لباس سني پوشانده    ون هـم بعـضي     ي

ي كـه هـيچكس     ادهند، انسانهاي مجهول الهويـه    اوقات نشان مي  

ــي  ــا را نم ــران آنه ــت اي ــز حكوم ــد وج ــات شناس ــضي اوق بع

هـاي دشـمن     حيله هاي سرشناسي را هم كه ندانسته از      تشخصي

آيند بـراي بازديـد از دار التقريـب بـه محـل مـذكور       به ايران مي  

هاي پنهان، از وجود دار التقريب      برند و آنها بدون درك حيله     مي

 از ضرورت وحـدت بـين مـسلمين          و ،كنندمياظهار خوشحالي   

ب و تـاب فـراوان     آگويند، حرفهاي آنها با     لوحانه سخن مي  ساده

 كيفيت و  ءشود، بدون اينكه از آنان نظر خواهي در باره        ميبازگو

يا ماهيت دار التقريب شود و يا آنها بدانند كه چه اهداف سـوئي        

در پشت پـرده پنهـان اسـت، در حاليكـه در كنـار دار التقريـب                 

 و اسـتاد   :اشخاصي از بزرگان اهـل سـنت، امثـال مفتـي زاده             

شدند، و اين همه فجايع بر     نداني و اعدام مي    ز :ناصر سبحاني   
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هـاي  گذرد و آنهـا در كنفرانـسها و سـفره    اهل سنت در ايران مي    

داننـد كـه چـرا       نمـي  ونـد ارنگين بخون جوانان اهل سنت تشنه     

هـاي تبليغـاتي ايـران      بيست ميليون اهل سنت صدائي در رسـانه       

داننـد از  نمـي آيند، اگـر    آقايان چرا به ايران مي    ندارند؟ اصال اين  

داننـد سف است كه چرا نميأآيند و جاي ت فجايع است و باز مي    

. تر و بزرگتـر اسـت     سف عميق أآيند ت بازهم مي  و دانندو اگر مي  

هاي اسالمي و حركتهـاي     پس به اين آقايان كه بعنوان شخصيت      

كنم كه قبـل از آمـدن بـه ايـران         اسالمي مطرح هستند توصيه مي    

 كــه كننــدمــياگــر فكــر : مطلــب اول: نــد مطلــب را بداننــدچ

وراي خـود آنهـا    ب... هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي و     منفعت

يـران  سـنت ا   اوال بدانند كه اهل    ، اهل سنت ايران دارد    ءيا جامعه 

داننـد كـه هـركس بـه او     اي ميحكومت ايران را مثل زن فاحشه     

بخدا خودم شاهد بودم كه افـرادي       . شودميآبرو  نزديك شود بي  

 به آقاي فتحي يكن رهبر جنبش اسالمي لبنان          كه  جمله خودم  از

خوانـديم، بمجـرد    تمام كتابهـايش را مـي     خيلي عالقه داشتيم و   

لـوحي  سادهتلويزون ايران ديديم كه با    اينكه سيماي ايشان را در      

گفـت  تمام از حقيقت اسالم و ضرورت اتحاد مسلمين سخن مي 

هـاي  ه دوستان از كتابخان   ءهم بقيه ش را هم خودم و    يتمام كتابها 

پس كسانيكه قصد سفر به ايـران را دارنـد          . خود بيرون انداختيم  
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مذهبي مطالب اين رساله را بخوانند،      يا  تحت هر عنواني سياسي     

و اگر قانع نشدند و بازهم اصـرار داشـتند لطفـا از آقـاي ياسـر                  

عرفات و يا شيخ سعيد شعبان بپرسند كه بارها به ايشان مـسائل             

زماني فهميدند كـه موقعيـت آنهـا در         .شد اما دير فهميدند   گفته  

برداري هدار شده بود و هم حكومت ايران بهر       هجهان اسالم خدش  

 دارالتقريـب بـين      خبيثـه  ءبه هر حـال ثمـره     . خويش را كرده بود   

ءدربـاره ، المذاهب كتابي است بنام الفقه علي المذاهب الخمـسه        

 مسلمين ايـن مولـد      ءهاگويم، بهتر است فق   اين كتاب چيزي نمي   

چگونـه حرمـت فقـه      خبيثه را مورد بررسي قرار بدهند تا ببينند       

بنام فقه اهل سنت چه مسائلي مطـرح        شكسته شده و  اهل سنت 

شده كه در هيچ دين و مذهبي وجود نداشته و نـدارد، و همـين               

 نزديـك در مـدارس دينـي اهـل سـنت بخـاطر              ءكتاب در آينده  

باتوجـه   اهل سنت علماءيك از هيچ ، وشودميوحدت تدريس  

 در باره ايـن كتـاب را         جرأت سخن گفتن   به مسائلي كه گذشت   

مثل مولـوي دامنـي بـه زنـدان ابـد           كساني هم كه گفتند   ندارد و 

 و با وجود ايـن حالـت        )و بعد شهيدشان كردند   (،محكوم شدند 

دهنـد   دفاع از اهل سنت را نمي      ءهيچ كشور اسالمي بخود اجازه    

 وكنـد مـي هاي جهان حمايت هان علنا از تمام شيعدر حاليكه اير 

.نمايددر امور كشورهاي اسالمي دخالت مي
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 بوجـود آوردن    ،يكي ديگر از سياسـتهاي شـيطاني حكومـت        

،مناطق مختلف بوده و هـست     بين اهل سنت در      ءموانع در رابطه  

اگر براي كسي در خراسان ميهمـاني از بنـدر عبـاس            : بطور مثال 

العات طآمد بمجرد اطالع يافتن حكومت صاحب خانه را به ا   مي

چـه بردند با هزاران اتهـام كـه فـالن شـخص بنـدري بـراي                مي

چنـان آمـده    ودانيم كه براي چنـين      تشكيالتي آمده بود و ما مي     

هاي روحي  هي هم كتك و هم انواع شكنج      كردمياگر انكار . بود

،گفتي براي مثالً ديدار يا تجـارت آمـده بـود          اگر مي  و ،و تحقير 

چـه  باهم آشنا شديد؟ و هر    .....  از كي چگونه و    كردندميسئوال  

، و  آمـد ميگفتي باز همان مثل قبلي احمد بوجود        در اين باره مي   

مدارسـي كـه قـبال       هـم از همـان مـسئولين         ايعدهعالوه بر آن    

ن رفت اجبارا هم بـراي جمـع آوري كمـك بـراي خـود               شاذكر

كه ،  و هم جمع آوري اخبار و گزارشات براي حكومت        رفتند  مي

هيمن گونه اشخاص در كشورهاي عربي خلـيج هـم بـه همـين              

وحتي پس از باز گشت قسمتي از پـول         شوند  ميمنظور فرستاده   
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ونـد آنچنـان دوام داشـت و        ، ايـن ر   كنندمي تقسيم   را هم با آنها   

دارد كه افراد خيري كه قبال جهت تاسيس مـساجد بـه خراسـان       

.ند ديگر جرأت آمدن نيافتندآمدمي

 اهل سنت بطور رسمي و قـانوني        علماءهمينطور كسانيكه از    

هم به كشوري مسافرت نمايند همين قضايا بـرايش وجـود دارد            

كه .... يدي؟ و كجا رفتي؟ چرا رفتي؟ نزد چه كسي رفتي؟ چه شن         

 فهم و بي اعتمادي و نفرت       ءو ايجاد سو  ) احمد(باز تكرار قضيه    

.مسلمين خارج از اهل سنت ايران
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5 سـال شـده بـراي        18انقالب تا كنـون كـه       پيروزي  پس از   

تصويرش را كـسي    دقيقه هم هيچ عالم روحاني سني صدايش با         

در هرزمان هم كه بنـام  . در راديو و تلويزيون نه ديده و نه شنيده        

 وحدت يا كنفرانس وحـدت اجبـارا نـامي از اهـل سـنت               ءهفته

 عربـي سـخنراني مهمانـان عـرب زبـان را           هايبرنامه در   برندمي

گذارند، آنهم روزها كه وقت كار و يا استراحت مردم اسـت،            مي

م بزبان عربي كه با زبـان عـرب بيگانـه           سخنراني براي مردم عج   

 كـه ببيننـد مـا كـه تعـصب           ،هستند براي فريب همان سخنرانان    

دوم . نداريم و تمام سخنراني شما را از تلويزيون پخـش كـرديم           

وار مـا   خهاينكه به ما اهل سنت بگويند كه بزرگان شما همه جير          

هـار   بـراي اظ كنندميها ما را انتخاب     هستند و از بين تمام كشور     

؟شويدنمينظرهاي خود، پس شما چرا تابع ما 

برنـد مـي  وحـدت نـامي از اهـل سـنت           ءو اما اگـر در هفتـه      

آوازهاي محلي اهل سنت را با لباسهاي محلي        بالفاصله رقص و  

 جامعـه بـه     لكننـده كـ   قاصي كه ترسـيم   ردهند، پس از    نشان مي 
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 و  ي را از مبارزه با مواد مخدر      ئاست فيلمها مغني گري رقاصي و 

دهند كه عين همان لباسها به تن قاچاقچيان        ن نشان مي  چياقاچاق

ايـن  . قاچاق فروشي يعني سني مساوي است با رقاصي و      . است

به اين هـم    . هاي تبليغاتي ايران است   هسيماي اهل سنت در رسان    

اكتفا نكردند طوفان تبليغات ضد سني هم به شـدت ادامـه دارد،             

گوينـد،  اي عـالم مـي    هـ هشـيع اول مسلمين عالم گفتنـد، اكنـون        

عباراتي مثل اسالم امريكائي، اسالم ارتجاعي، اسـالم سازشـكار          

 نـاب محمـدي،      انقالبي، اسالم   اما اسالم  ،متوجه اهل سنت  ..... و

.تعبير از شيعه است...  نسل محراب و،تشيع سرخ

پخـش شـد   وو فيلمهائي هم كه پس از انقالب ساخته شـده      

ايـن ادعـا، از جملـه فيلمهـائي كـه           ست از   اي ا هخود شاهد زند  

نـشين  ه در سينماها و در منـاطق شـيع        اء ابتد 1365تقريبا از سال    

پخش شد و سپس از تلويزيون هم به نمايش گذاشته شـد فـيلم              

 بعنـوان   �وليـد   ال كـه در ايـن فـيلم از خالـد بـن               بـود،  »سفير«

كند،  مي ءمشروب خواريكه از روي مستي مسائل اسالم را استهزا        

اي دارد كه هريك از هداهللا بن زياد هميشه همراه خود بوزين   و عبي 

 دسـت  اءآينـد ابتـد  بزرگان صحابه هم كه در فيلم بحضورش مي  

بوسند سپس دست خود او را، و هنگام دست و          اش را مي  هبوزين
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دو دسـت   رو شستن خالد و كليـه باصـطالح هـوادارن آنهـا بـا             

و در ايـن  . تسراي آل علي با يـك دسـ       اُشويند و صورت را مي  

 از ايـن     ....اواخر، سريال امام علي و سريال تنهـاترين سـردار و          

. قبيل بازي با قضايا خيلي زياد است كه در اينجا گنجايش ندارد           

كه دو يا سه سـال  » روايت عشق « بنام   يفيلم و سريال دوم سريال    

 بهتـر اسـت از او چيـزي ننويـسم زيـرا      ،سـاخته شـده  بعد از او  

 كه به زبـان آورد آنچـه در آن   كندميقبول نوجدان يك مسلمان    

سريال است كه در اين سريالها مستقيما قضاياي تاريخ تـا عهـد             

 كـه شـهركي بنـام       1372، امـا از سـال       شودمي مطرح   �معاويه  

شهرك سنيمايي علي بـن ابـي طالـب سـاخته شـد بنابـه اقـرار                 

ه،  سازمان تبليغات مبلغ هشتاد ميليارد ريال هزينـه داشـت          ءنماينده

 اين شهرك است و از سال گذشته مخصوصا از          ءسرياليكه زائيده 

ماه مبارك رمضان پس از شهادت مسجد شيخ فيض در مشهد به       

�نمايش گذاشته شد قـضاياي تـاريخي دوران حـضرت علـي             
آنچـه كـه از بزرگـان       . شود مي يعني جنگ جمل و صفين مطرح     

كـشيده  ديگـران بـه تـصوير     صحابه امثال بقاياي عشره مبشره و     

، آنچنان شرم آور است كه هيچ كس حاضـر نيـست بـه              شودمي

 اينهـا   ءتـازه همـه   . را بدهد معشوق مادر خويش چنان نسبتهائي    

ــ ــل زءج ــه اه ــاتي علي ــگ تبليغ ــوچكي از جن ــت،  ك ــنت اس س
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ــصاحب ــا   ههم ــام ب ــات دوازده ام ــا وف ــد ي ــبهاي تول ــه در ش ائيك

رائتي درسهاي باصطالح قرآن آقاي ق  شود  مياي  هآخوندهاي عقد 

نـسل  ... ء شـاخه طـوبي در تلويزيـون، وخـصوصا برنامـه           ءبرنامه

ون، و پخش كتابهاي زيادي بطـور رايگـان در          يمحراب در تلويز  

ثـم  (كتاب آنگاه هدايت شدم     : ميان دانش آموزان اهل سنت مثل     

و ) ألكـون مـع الـصادقين   (كتاب همراه با راستگويان  و) ديتتاه

 آل محمـد، و كتـاب سـيد         كتاب اسـرار  الشيعه هم اهل السنه، و    

ءهزاران كتاب مزخرف ديگر كـه بـا بودجـه         ستغيب و داءالشهد

 قـم وكـال پـس از انقـالب بـه            ء علميه ءسازمان تبليغات يا حوزه   

مـوزان  آصطالح زيارت بـردن دانـش       وهاي با رداُچاپ رسيده و  

 شستـشوي مغـزي دادن بـا توجـه بـه      ، وپسر و دختر اهل سنت 

امثال مولوي ابراهيم دامني كه قـبال        اهل سنت    علماءزبان  بريدن  

هـا ه كتابخان ءكتب اهل سنت از كليه    ي   و جمع آور   ،ذكرش رفت 

 فروش كتابهاي اهل سـنت   ءعدم اجازه هاي ايران و   كتابفروشي و

و اگر هم اجازه دادند بسيار محدود فقـط در درون          ،به هيچ كس  

 در خيابانهـاي بـزرگ شـهرها، و بارهـا هـم             نـه يكي دو مسجد    

غير قانوني كردن كتابهائيكـه حتـي تـاريخ زنـدگي         وري و آجمع

.خلفاي راشدين باشد
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 وحـدت   ءباتمام اين احوال، باز هم نزد مسلمين عـالم چهـره          

 در ميان چنين اوضاعي اهـل       .مل دارد أجاي ت ...  و گرفتنخواهي

سنت چگونه هويت مذهبي خود را حفظ كند؟

فـشارها و   حكومت پليد بـه ايـن همـه         ! .... اي مسلمين عالم  

اي بزرگـي در اكثـر   هـ ها اكتفـا نكـرد بلكـه روي پارچـ        هتبعيض

فقـط  : ( نوشـتند  �خيابانها اين جمله را از قـول پيـامبر خـدا            

ءو بر مبني همين تعصب پـروري كليـه        ). علي رستگارند شيعيان  

 درهـاي بـسته بـا       پشتجلسات و سخنراني آنها در مساجدشان       

كـه  شود  ميحابه برگزار   انواع دشنامها به اهل سنت و بزرگان ص       

در يكي از ايـن جلـسات بـرادري از اهـل سـنت بطـور مخفـي                  

شركت كرده بود و نواري هم ضبط كرده بود كه علناً اين شعر را    

 لعنت حق بر عمر هم بـه     -بگو به آواز بلند   : كنندميبا هم تكرار    

و باز بر همين مبني تعصب پروري حكومـت در          ... ابوبكر خر و  

آن ) چهارشـنبه سـوري   (ب آخر هر سـال بنـام        هر چهار شنبه ش   

ءسـازند بنـام مجـسمه     اي بد شكلي مي   ههشب را تا صبح مجسم    

گذارنـد جـشن عمـر       و اسـمش مـي     زننـد مىعمر و آن را آتش      

شايد اين مطلب خيلي عجيب بنظر آيد و بگوئيد چطور          . سوزي

در ، شـد نـه حكومـت     است؟ و يا شايد اين كـار افـراد با         ممكن  
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گويم اگر باور نداريد برويد به شـهر        جمله را مي  پاسخ فقط يك    

كاشان و ببينيد كه پس از انقالب براي ابو لؤلـؤ قاتـل حـضرت                

 از طرف اداره اوقاف ايران آن چنان زيارتگـاهي بناشـده         �عمر  

آن وقـت بـا چنـين       . مثل زيارتگـاه شخـصي خمينـي در تهـران         

ش  و همـسر �ها به اصحاب پيامبر حتي به خود پيامبر      توهين

ارتد «:  و روايت كتاب اصول كافي كه معاذ اهللا        �عائشه صديقه   

 در �، حتي انتشار تهمـت بـه عائـشه    »الناس بعد النبي إال بضع   

 ارتـش در سـال      ء، ويژه )صف (ءمجله: مجالت رسمي ايران، مثل   

 با وجود چنين عملكرد ننگـين و شـرم آوري نـسبت بـه                1363

. ا خوب بنگريد   سلمان رشدي ر   ءضيهقمقدسات مسلمين آنوقت    

 سـلمان   ،بزرگان اسالمي توهين كرده   كدام يك بيشتر به اسالم و     

كدام يك؟، رشدي يا حكومت ايران
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 ايـن   ءقضاياي مسجد شيخ فيض كه دردناكترين فاجعـه       و اما   

، اي ايـن حكومـت بـود     هـ هتـرين حيلـ   حكومت پليد و شـيطاني    

چگونه بود؟ 

دهـيم و    اين مسجد را با هم مورد بررسي قرار مـي          ءتاريخچه

اين مسجد همينطور كـه بنـام       . پردازيمسپس به كليات قضيه مي    

 تقريبا دويست سال بعنـوان      همسجد شيخ فيض محمد ناميده شد     

فـيض  شـده، و شـيخ    كاروانسراي شيخ فيض محمد ناميـده مـي       

ــر   ــه از س ــوده ك ــي ب ــاجران بزرگ ــد از ت ــستان و محم زمين پاك

 و اوالدش هنـوز در      ،لي بدين نقطه تجارت داشـته     فعهندوستان  

ه در آنجـا كاروانـسرا      كراچي پاكستان هستند، در همان دورانيكـ      

از اسنادي كه موجود    بوده اتاقي به عنوان نمازخانه وجود داشته،      

ءسـت قبلـه    سنگ لوحي كـه روي ديـوار سـمت را          هم هست و  

 پيش كاروانسرا كـال تبـديل بـه         سال87 بود، مسجد نصب شده  

 و كل زمين كاروانسرا وقف      شود و مسجد بزرگ شده    مسجد مي 

 سال پـيش در محـل مـذكور فقـط           87گردد، يعني از    مسجد مي 

 مـدارك موجـود    و اسـناد  ءمسجد بوده نه چيزي ديگر كـه كليـه        

زاران گ بخاطر كوچك بودن جا بـراي نمـاز        1360 در سال    .است
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مان از روستاها و شـهرها همچنـين از         كه با آمدن مهاجرين مسل    

زمين ديگري هم كـه متـصل       كمبود احساس شد،  ان اين   تافغانس

 در گرچـه گرديـد   به مسجد بود خريداري شـد ووقـف مـسجد           

 ثبتي حاضر بـه ثبـت ايـن زمـين بنـام        ءهمان زمان هم هيچ اداره    

 با زحمت و رنج فراوانـي كـه هيئـت           �شدمسجد اهل سنت نمي   

1364ند زمين را ثبت نمودند و در سال          مسجد متحمل شد   اءامن

الع طـ زير نظـر مهندسـين اسـتانداري و بـا طرحهـاي آنهـا بـا ا                

 شـهر و    ء عقب نشيني الزم طبق نظر شهرداري نقشه        و شهرداري

ء امـام جمعـه    ء استاندار موقت مشهد و نماينده     ءبا شركت نماينده  

ءرئـيس كـل شـهرباني خراسـان و كليـه          مشهد آقاي شـيرازي و    

 نظـامي و روحـانيون اسـتان بـا حـضور            ،اداري، سياسيمسؤلين  

 باصطالح وحدت   ء و بزرگان اهل سنت در هفته      علماءجمعي از   

 دوم را و مشهد زد،ء امام جمعه ءافتتاح شده كلنگ اول را نماينده     

. اضي از تربت جـام    ق استاندار خراسان و سوم را حاجي        ءنماينده

 و اصال مهندسين  مسجد طبق نظر منهدسين استانداري بودءنقشه

كليه مصالح ساختماني   و مسجد بودند،  استانداري طرف قرارداد  

پـس از صـدور     كردند و ايـن     را با پول مسجد خود آنها تهيه مي       

 و 25/6/1364 تـاريخ صـدور      4/7163ءپروانه ساختماني شماره  

حتـي نقـشه     و گرفـت،  انجـام    -5-32-23-1 شناسـائي    ءشماره
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ساختماني آن را مهندسين استانداري پياده نمودند كه عين نقـشه     

1369 تا سال    1364در آخر مطلب خواهد آمد، بهرحال از سال         

 نمـازگزاران بـا     ءنگ وسايل نقليـه   يكار زيرزميني كه بمنظور پارك    

تقريبـا تمـام شـد     متر مربع ادامه يافـت و    1300زير بنائي تقريبا    

 بوده نمازهاي جماعـت و جمعـه در آن          مسجد قديم بحال خود   

 زيـادي از نمـازگزارن روي       ءبعلت كمبود جا عده   شد  ميبرگزار  

زمستان به درون زيرزميني كه بطرف شـرق        همين زير زميني، در   

در . خواندنـد نماز مـي  ونشستندبود مي مسجد متصل به مسجد   

توحيد واقع در مهرآباد    جماعت مسجد آنزمان بنده امام جمعه و    

هد بودم و يك جمعه در ميـان و بـه دعـوت مـردم مـسلمان                 مش

كه در  هميئاههم و جمع  رفتميكاريز تايباد براي سخنراني آنجا      

مهرآباد مشهد بودم نيم ساعت قبـل از اذان ظهـر جمعـه بنـا بـه                 

 مسجد شـيخ فـيض بـه مـسجد          ءدعوت نمازگزاران و هيئت امنا    

دم مشهد بـا مـن   م لذا تمام مركردميم و سخنراني    آمدميمذكور  

ــه  ــه در مورخ ــا اينك ــتند ت ــنائي داش ــه28/9/1369ءآش ء اخطاري

اين اخطاريه دستور   راجرائيات شهرداري مشهد به مسجد آمد، د      

آمـدن ايـن اخطاريـه      قلع بنا بمدت پانزده روز بود، كه به مجرد        

،واقـف  يـا     واقفـين  ءهيئت نظـار مـسجد كـه طبـق وقـف نامـه            

 ابـوبكر   ، احنـاف خـواف    ،ام احمديه تربت جـ    ءاي عمليه ههحوز
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صديق بيرجند بودند در مسجد جمع شدند كـه البتـه مـن در آن       

جلسات نبودم فقط شنيدم كه قرار شده بود به استانداري برونـد            

لذا حاجي قاضي بدنبال من فرستاد تا همراهشان بـه اسـتانداري            

دانـم روي  آنروز كسي از هيئت نظار نمـي  و در آن اجتماع     ،بروم

ه استانداري نيامد فقط حاجي قاضي بود و من بـودم،    چه دليلي ب  

 خـواف كـه     علمـاء و مولوي مخدومي و شراف الـدين يكـي از           

در اسـتانداري هـم بـه     وآمداتفاقي به مسجد آمده بود همراه ما       

 بعد از ساعتي انتظار اسـتاندار       ، كار داشتن زود بيرون رفت     ءبهانه

ه جلـسه مهمـي     وقت يعني آقاي با اصطالح جنتي بهانه آورد كـ         

بنـام آقـاي مقدسـي بعنـوان معـاون          دارد لذا يك بچه جواني را     

حاجي قاضي  سياسي استاندار معرفي كردند تا با ما سخن بگويد        

اين چه كـاري اسـت كـه شـهردار          : با ناراحتي به مقدسي گفتند    

خواهند تبـديل بـه معبـد       هندوها كه مسجد مسلمين را مي     دهرك

ايعـده  تا كندمييل به فضاي سبز كه تبدكنند نه مثل شهردار ما 

نرمي كه مختص زبان بازي وكه مقدسي با.... بيايند فساد كنند و   

شما حق  : (فتگ و  سنت  اهل علماءاست روكرد به    اين شياطين 

داريد كه ناراحـت باشـيد، مـن خـودم هـم از ايـن شـهردار دل                  

ن إخوشي ندارم و اكثر مردم ما هم از او ناراحت هـستند، خيـر               

اهللا هرگز چنين اتفاقي نخواهد اتفاد و هيچ خطـري مـسجد            اءش
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 شما خاطر جمع باشيد ما پيگير اين قضيه         كندميشما را تهديد ن   

) ؟چيهببينيد نظر اوقاف هستيم شما هم به اوقاف مراجعه كنيد و      

 قبلـي   ءكه همه چيز روي برنامه    بعد از رفتن به اوقاف معلوم شد      

.رودپيش مي

خـواف آمـده بودنـد و بـه        واز بيرجنـد    روز بعد هيئت نظـار      

اوقاف رفته بودند اينكه در اوقاف چه مسائلي مطـرح شـده بـود           

يض فـ من نبودم، عصر همان روز هيئتي از مـسجد جـامع شـيخ            

اي از حاجي قاضي مبني بر اينكه من        هآمدند مهرآباد همراه با نام    

نجگانـه را برگـزار   پبعنوان امام جماعت مسجد وقـت نمازهـاي       

گرچه مسجد شيخ فيض داراي موقعيت سياسي و اجتماعي     كنم،  

اي بـه   ه هيچ عالقـ    من  طالبش بودند اما   علماءءزيادي بود و همه   

رفتن به مسجد شيخ فيض را نداشتم نه به اين خاطر كه موقعيت      

 بخـاطر   1365سال  دانستم بلكه به اين دليل كه در      مسجد را نمي  

..... شـستن و نار به ديـو  هر روز كتك و رو     و فشارهاي حكومت 

 ماه از مـشهد فـراري شـدم و در كوههـا و روسـتاهاي                4تقريبا  

ـ   (ام هبچـ خراسان سرگردان بودم همـراه زن و   اي هنـه دسـت ماي

 پدرم چيزي بگيرم كه شرمم      ءتوانستم از خانواده  داشتم نه هم مي   

 و خدا رحمت كند شـهيد صـفي اهللا افـضلي را و شـهيد                آمدمي

 گرانقـدر جهـاد مقـدس       اءرا شـهد  قاضي عبـدالرحيم رحمـاني      
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افغانستان را آن دو نفر از قضيه مـن مطلـع بودنـد حتـي هنگـام                 

 زيـاد بـه او و بـا وجـود           ءشهادت صفي اهللا شهيد بخاطر عالقـه      

فراري بودن باز هم بـا تبـديل لبـاس بطـور مخفيانـه در مراسـم               

به هر حال مـن فقـط بخـاطر آن          )  او شركت كردم   ءتشييع جنازه 

هي گاهگا سخنرانيم را تغيير دهم و     ءشدم كه رويه  فشارها مجبور   

از انقالب چيزهائي بگـويم لـذا از تـرس تكـرار قـضاياي تلـخ                

گذشته راضي نبودم كه به مسجد شيخ فـيض بـروم ولـي چـون               

ي كه بـا مـردم   يگر برادر دهيچموضوع موقتي بود پذيرفتم چون    

مشهد در حد من آشنايي داشته باشد در مشهد نبود من رفتم بـه              

كـه در  گوينـد  مـي  اوقاف ءمسجد، همان شب ديدم كه در جلسه     

علمـاء  اوقاف بـا  ءآنجا شخصي بنام آقاي احمدي بعنوان نماينده      

ا دارد كـه در     هـ هالبته اين آقاي احمدي نام قـص       (گويدسخن مي 

هـاي   احمدي نام در اوقـاف پـس از صـحبت   ،)ادامه خواهد آمد 

 از قول آقاي احمدي     ، نكاتيكه كندميمختلف به چند نكته تاكيد      

:در جلسه شب در مسجد مطرح شد بقرار زير بود

 تبديل و تغير امام جماعت مسجد جناب مولوي مخدومي       -1

 جمعـه و جماعـت مـسجد بـوده، شـايد         سال بعنوان امام   23كه  

ال شود علت تغيير مولوي مخدومي چه بود؟ جـواب خيلـي            سؤ

د بدينگونه  ساده است چون سند مسجد جديد با توليت ايشان بو         
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 قانوني مسجد را متالشي كردند كه متاسفانه اين مطلـب           ءشيرازه

 اهل سنت جبراً پذيرفتند و قانوناً مـسجد تخريـب شـد         علماءرا  

 اهل سـنت چيـزي      علماءءالبته با توجه به مسائل گذشته درباره      (

).رفتمياي حكومت انتظار نههجز پذيرش خواست

اي هـ هي و داراي منـار     مسجد از حالت گنبـد     ء تغيير نقشه  -2

 اهـل سـنت  علمـاء بلند به صورت معمولي كه اين مطلب را هم       

اين دو مطلب را آقاي احمدي نـام مطـرح كـرده            .  بودند پذيرفته

البته در همانجا يعني اوقاف موضوع تخريب كل مسجد نيز          . بود

 در جلسه مطرح نكردند، فقط از زبـان         علماءمطرح شده بود كه     

ـ      مولوي نور اهللا فرق     شـد كـه كـل       هاني يكبار در ميان جمعي گفت

علماء اين دو مطلب، و رفتن       پذيرشمسجد رفتني است پس از      

به مناطق خود نمازهاي پنج وقت مسجد بدوش من گذاشته شد           

 نظار مسجد كـه     ت و هيئ  علماءو نمازهاي جمعه تقسيم شد بين       

، پـس از مـدتي كـه        آمـد ميدر هر هفته روي نوبت يكي از آنها         

رفت و آمد شان مشكل است موضوع امـام جمعـه بـودن             ند  ددي

پذيرفتم، قضيه بـه همـين صـورت ادامـه          نمن مطرح شد كه من      

 افرادي بالغ بر دويـست  19/11/1369ءداشت تا اينكه در مورخه   

اي شب آمده بودند خادم     ههنفر مسلح با لباس شهر داري در نيم       

او را مسجد بنام گل نخ خوافي را به شـدت كتـك زده بودنـد و     
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چشم بسته در هواي سرد زمستان روي برفها با پاي برهنـه نگـه              

درهاي مسجد را با سپر ماشين     ، داشته بودند، تلفن را قطع كردند     

از جا كنده بخشي از ديوارهاي مسجد را تخريب كرده بودند، و            

يري از ريختن آشغالها بر روي زيـر  گيك متر ديوار كه براي جلو   

 تخريـب و كليـه مـصالح وآجرهـا را           زميني گذاشته شده بود را    

طوري از محل برده بودند كه هيچ اثري نبود، و بدين گونه قـدم              

 اهل سنت برداشتند كه پس      علماءبعدي را در تخريب مسجد و       

از اين عمل شـرم آور و ضـد بـشري و غيـر اسـالمي دو مرتبـه          

اي را  ههيئت نظار مسجد جلسه اضطراري نمودند، شـكايت نامـ         

كليه نماينـدگان مجلـس از      مام مسئولين در استان و    تنظيم و به ت   

... اي وزارت كـشور و    هخامن، مناطق اهل سنت، رئيس جمهوري    

.رونوشت فرستاده شد، كه به بيش از هفتاد جا

همينطور كه شما جوابي از كـسي نديديـد         ! اما مسلمانان عالم  

اء رسمي با امـض    ءنخوانديد بخدا قسم حتي خبر رسيد شكايتنامه      

 مـسجد بـي كـس       ءبـاره  اهل سنت پاي هـر يـك در        علماءءكليه

هرگز جوابي نيامد كه فتـوكپي      مظلوم شيخ فيض فرستاده شد، و     

 هزار  30 بيش از    ءوماري به امضا  طا حاضر است حتي     ههاكثر نام 

ـ                  اي، هنفر از تمام منـاطق اهـل سـنت در خراسـان نيـز بـه خامن

اي براي  هرفسنجاني، مجلس و وزارت كشور فرستاده شد، اما ذر        
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ومـار شـما رسـيد، مـردم و         طآقايان ارزش نداشت كه بنويـسند       

 اهـل سـنت مظلـوم هـم كـاري جـز شـكايتنامه نويـسي                 علماء

علمـاء توانستند انجام دهند حتي در همين مجلس بعضي از          نمي

ءداشتند باصـطالح بـا نماينـده      برم تلفن را بر مي    كه فعال نام نمي   

ر جمع گاهگاهي هم مطلـب      دادند در انظا  اوقاف گزارش كار مي   

 كه البته صـبح هـر روزيكـه     كردندميرا بصورت شكايت مطرح     

 يـك منطقـه را بـه هتـل جـم            علماءشبش جلسه بود اول صبح      

 ديگـر   ء منطقه علماء قبل از ظهر   11كردند و ساعتهاي    دعوت مي 

را به هتل آزادي و ديگري را به هتل آسيا و روز بعـدش مـن را                 

 و يا گاهگاهي به هتل كه در تمـام ايـن   به سيه چالهاي اطالعات  

ها و سلولها همـان آقـاي احمـدي نـام كـه قـبال               مجلسها و هتل  

 اوقاف بود همراه سگي ديگر بنام آقاي علـوي از           ءبعنوان نماينده 

اي  و لحظه  كردندمي اهل سنت برخورد     علماءطرف اطالعات با    

جلـسه درديـدم كـه بهتـر از مـن     بردنـد مـي  كه روز بعد مرا مي   

ال ؤ آقايان نيز بصورت كتبي س     ء بقيه ازحضور داشتند و از من و     

اء مذكور و مربـوط همـه از ابتـد         علماءكه اكثر   شد  ميو جواب   

كنار آمده بودند فقـط     را با او  جباما  . دانستند قضية احمدي را   مي

واز اين ميان من بودم كه بعدا دانستم احمـدي يعنـي اطالعـات     

؟چهاي او يعني همخالفت با نظرات و خواسته
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همين زمانيكه موضوع مسجد بدين صورت جريان داشت        در

موضوع ديگري نيز در رابطه با مسجد بوجـود آورده بودنـد كـه              

.شنيدنش خيلي جالب است

 سال پيش، از طـرف      30 باب مغازه بود كه از       4مسجد داراي   

حقـوقي مـسجد در اختيـار افـرادي         اوقاف بدون توجه موضوع     

و مـؤذن مـسجد جـائي بـراي         گذاشته شـده بـود، چـون خـادم        

خوابيدن نداشتند، و همينطور بعـضي اوقـات افراديكـه مـريض            

ند مـريض آنهـا تـا بعـد از نمـاز در آنجـا              آمدميداشتند به نماز    

ا را كـه    هـ ه لذا ده سال پيش يكي از اين مغـاز         ،كردمياستراحت  

ـ    لن مسجد باز مي   دربش از داخل سا     مـسجد آن    اءشد هيئـت امن

 وكـه او هـم بـدون اجـازه    (مغازه را از شخصي بنام غالم رضـا       

 شـوهرش   ءاي كه قـبال آن مغـازه      هاطالع صاحب ملك از زن بيو     

گرفتند و درب بيرونـي آن را بـسته و از داخـل             ) فته بود گربوده  

سالن مسجد بازكردند، اطالعات غالم رضا را وادار بـه شـكايت            

به دادگاه ويژه روحانيت كرده بود كـه از دسـت امـام جماعـت               
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بگوئيد برادران كه اين    شما(مسجد مولوي مخدومي شاكي باشد      

.) ويژه روحانيت داشت؟گاهموضوع چه ارتباطي به داد

سالي كه مغازه را از او گرفته بودند غالم رضا با التماس گفته             

ه كـه مغـاز    ليل ايـن   بـد  بودكه مبلغ ده هزارتومان بمن بدهيد، اما      

 مسجد راضي نشده بودند كـه پـول         اءملك مسجد بود هيئت امن    

. لذا چيزي نداده بودند،زور بدهند

 اهـل   علمـاء  و از    كـرد مياطالعات اين موضوع را نيز بزرگ       

خواست به هر نحويكـه هـست غـالم رضـا را راضـي              سنت مي 

 كه البته رضايت او مشروط بـه رضـايت اطالعـات بـود و               ،كنند

 مـسجد و سرشكـستگي      ءگيـري مغـازه   سپايت اطالعات باز  رض

غالمرضا كه كارگر يكي از افـراد اهـل        .  و مردم اهل سنت    علماء

ابش تحت فشارهاي فراوان    رب از طرف ا   ،سنت در تربت جام بود    

قرار گرفت تـا مبلـغ يـك صـد و پنجـاه هـزار تومـان بگيـرد و              

آنـروز  د ولـي فـرداي      رار را كـ   كـ بابش اين   ررضايت دهد، البته ا   

 نفـاق اسـت شخـصي از         و فرقـه تچون سياست حكومت ايجاد     

كنـد مـي  تلفـن  ، مسجد اءاطالعات بنام يكي از اعضاي هيئت امن      

تربت جام كه ما راضي نيستيم كه حتي        به منزل حاجي قاضي در    

يك ريال به غالمرضا بدهيد، حاجي قاضي از اينكه بازيچه شده           
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تـا مـدتي خـود را از    و از آنروز بـه بعـد   شود ميخيلي ناراحت   

 كنار رفتن حاجي قاضي در حقيقـت        .قضاياي مسجد كنار كشيد   

نين مـوقعيتي كـه بحـران       چبحراني ديگر براي مسجد بود، و در        

 روحانيت مولـوي    ءنين جائي رسيده بود دادگاه ويژه     چمسجد به   

مخدومي را احضار و به او گفته بود كه امام جماعت شدن شـما             

 لذا مخدومي با خوشحالي ايـن قـضيه را      از نظر ما بال مانع است     

 مطرح كرد و اولين كـسيكه بـه او تبريـك            اء هيئت امن  ءدر جلسه 

گفت من بودم و دو مرتبه به هيئت نظار تلفن كرديم و قصيه بال              

مانع بودن مخدومي را مطـرح و از آنهـا خواسـتيم كـه بياينـد و                 

حاجي قاضي كه بـه اصـطالح ناراحـت         . كنندميموضوع را رس  

 بيرجنـد وخـواف     علمـاء اي هم نفرستاد    هد نيامد وحتي نمايند   بو

 من را بعنوان امـام جمعـه و مولـوي مخـدومي را امـام                وآمدند

كـه   شب بر اين مبني فيصله شد و صـبح         .كردندجماعات مقرر 

 بايـد گـزارش كـار بـه نماينـده اوقـاف ديـروز و                علمـاء آقايان  

 بـا آنهـا     دادنـد بـه شـدت     اطالعاتي امروز احمدي و علوي مـي      

فته مگر ما روز اول به      گفتند كه مخدومي دروغ     گبرخورد كردند   

 چرا دوبـاره او     پسسئله دار است؟    مشما نگفتيم كه او از نظر ما        

كـه بخـدا قـسم      را انتخاب كرديد؟ آنچنان آقايان ترسيده بودنـد       
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ند جرأت نداشـتند در اطـراف مـسجد         آمدميماهها كه به مشهد     

يم كـه هـيچ     كـرد ميي ما معلوم نبود، فكر      بيايند برخورد آنها برا   

يـزي  چبق قـضاياي گذشـته بـه هركـسي          طانفاقي نيافتاده چون    

د تقريبا ده روزي مولوي مخدومي اداي وظيفه كرد تنهـا           تنگفمي

كسيكه هميشه در مسجد حضور داشت خادم مسجد بود شـبانه           

سـر او دانيم و ندانستيم كه بـر  نمي،او را به اطالعات برده بودند    

چه آورده بودنـد كـه هنگـام صـبح زود تمـام وسـايل خـود را                  

روز بعـد  برداشته گريخته بود لـذا مـسجد بـدون خـادم مانـد و        

البته . مولوي مخدومي را برده بودند به اطالعات كه بعدا فهميدم         

همان روز كه مخدومي را برده بودنـد همـان احمـدي و همـان               

يي كـه شـما را       من وگفتند كه علمـا     ءعلوي آمدند به درب خانه    

را عزل كردنـد و تـا دو مرتبـه خودشـان            نصب كرده بودند شما   

بدنبال شما نيامدند حق نداري كه به مسجد جز براي نماز جمعه     

 شده بود كه چرا دو      گفته در اطالعات به مخدومي       ....بروي واال 

كه آقاي  : (دار شديد؟؟ اوگفته بود   هعهدمرتبه مسئوليت مسجد را   

)  روحانيت گفته بود كه بالمانع است      ءه ويژه اگ داد نعرب دادستا 

رافطـ  ادرديگه حق نداريد   .... كه عرب غلط كرده و    : آنها گفتند 

 مسجد آمد درب منزل مـن       اءشخصي از هيئت امن   . مسجد برويد 
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مسافرت رفته شما چند روزي بيائيد مسجد    مخدومي به   : گفتو

ا  مـسافرت آوردم از تـرس بـه مـسجد نـرفتم، لـذ              ءمن هم بهانه  

صاحب ماند تا كـه يكـي از  مسجد بدون پيش نماز و خادم و بي     

لوحي بود كليددار مسجد شد، تا اينكه       هنمازگزاران كه آدمي ساد   

فرسـتاديم و همـان     به اينطرف و آن طـرف شـكايتها نوشـتيم و          

 هم خواستيم كه بياينـد      علماءتكرار شد و از     .... جواب ندادنها و  

ر ميان تمـام ايـن فـشارها و         ف مسجد را روشن كنند د     ـيـو تكل 

 گـرفتيم، گرچـه هيئـت نظـار         اءهيئـت امنـ   اي با هبدبختيها جلس 

 بود، لـذا    ربت جام ت خواف بيرجند    ءمسجد فقط همان سه منطقه    

 مسجد  ءمن فكر كردم كه پاي تمام مناطق اهل سنت را در قضيه           

ائي بـه موالنـا     هـ ه لـذا دعوتنامـ    ،تر باشـد  مـؤثر دخيل كنيم شايد    

زاهــدان، مولــوي ءبــر اهــل ســنت و امــام جمعــهعبدالحميــد ره

 چابهار، تكه آخوند گنبدءعبدالرحمن سربازي امام جمعه

ء سـعيد فاضـلي امـام جمعـه        ،ضيائي بندر عبـاس   شهيد شيخ   

اي بـا حـضور     ه جلـس  19/3/1370ء تا اينكه در مورخه    ...تايباد و 

در ايـن جلـسه كـه       . تمامي آقايان يا اكثريـت آنهـا برگـزار شـد          

ـ  افرادي به هيئـت ام     ،نيز حاضر است   آن   ءصورت جلسه   نيـز   اءن

گيري بيشتر مردم به مـشكالت مـسجد و         اضافه شد بخاطر سهم   
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من هم بعنوان امـام جمعـه و جماعـت مـسجد بمـدت بكـسال                

در صورت رضايت من و مردم پـس از يكـسال           انتخاب شدم تا  

.دائمي باشم

ايـن موضـوع را    ؛  دكان مـسجد   داستان غالم رضا و    ءاما ادامه 

خواستند زنـده   وقت مي طاني كرده بودند كه هر    ر س ءدهغهمانند  

 بـرادر   و انداختنـد  مي دست انداز  را توي  علماء و كردندميكنند  

دادند تا اينكه   محترم مخدومي را نيز عذاب روحي و جسمي مي        

در يكي از روزها غالم رضا بمسجد آمد تـا بـا آقـاي مخـدومي                

ء سفر حج شود چون لحظـه      جارو جنجال كند و مانع رفتن او به       

حركت حاجيان بود و مخدومي هم قـصد سـفر حـج نيابـت را               

داشت غالمرضا كه با بعضي از اقوام من رابطه داشت بـا گرمـي              

با او سخن گفتم و از او بعنوان يك مسلمان گاليه كردم كه چـرا  

نان و يك عمر ؟ او با وحشت بمن گفت فالني من       كندميچنين

 امـا   ،دا قـسم مـن نمـك نـشناس نيـستم          ام بخ هنمك شما خورد  

 خـود مـن از      چهگر... اري ندارم و  تيحقيقت اين است كه من اخ     

دانستم اما اعتراف او شك را تبديل به يقين        اول اين مطلب را مي    

ءو بـاآلخره دو مـاه قبـل از شـهادت مـسجد دادگـاه ويـژه                . كرد

سـيم دار آمدنـد و درب ورودي        روحانيت با افراد مـسلح و بـي       
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 مسجد را بستند و درب خارجي را بـاز كردنـد، و ايـن در             مغازه

اي مسجد را بدون توجـه بـه صـاحب          ههحالي بود كه بقيه مغاز    

ملك از اجاره كنندگان خريـداري كـرده بودنـد و در برابـر ايـن          

اي فرستاده شد كـه هماننـد       هقضيه هم به تمام مسئولين شكايت     

مداخلـه   اهـل سـنت هـم جـرات          علمـاء ،  جواب ماندند قبال بي 

 شـكايت مـردم     ءنداشتند، در همين دوران اطالعات نيز به بهانـه        

محل از مزاحمت بلندگوهاي مسجد خواستند تا كه بلنـدگوهاي          

 و دار مصائب    گير آورديم، در همين      و پشت بام را پايين بياوريم    

50مسجد شيخ فيض يك مسجد و يك حسينيه با فاصله تقريبـا        

ال سـاخته شـد بـا سـرمايه       طبقه ظرف يكـس    7متر از مسجد در     

 مطالـب از    ءسازد در ادامـه   اوقافيكه براي ابولؤلؤ هم زيارتگاه مي     

كه از روز مـصائب مـسجد تـا      ائيههحسنيروي نقشه مساجد و   

 مسجد ساخته شد را نـشان خـواهم        ء محدوده درشهادت مسجد   

ا شد؟ههداد تا ببينيد كه چرا مسجد شيخ فيض فداي حسيني
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در طول دورانيكه مـسائل بـه چنـين وضـعي جريـان داشـت        

تمـام شعارهاي ضد مذهبي نوشـتن هـم روي ديـوار مـسجد و            

 نيروهاي اطالعـات و بـسيج       ءاي منتهي به مسجد بوسيله    ههكوچ

سني، لعنت بر   مرگ بر : محل ادامه داشت، شعارهاي از اين قبيل      

نويـسندگان  . مريكائي و وهابياي آ هعمر، مرگ بر سني   ابوبكر و 

كامال شناسايي شدند به مقامات دولتي معرفي شـدند امـا همـان             

نوشـتند،  ديديم كه شعارهاي بـدتري را مـي       دوم مي افراد را شب  

ها را پاك كنيم يا خـط بـزنيم          اينكه فقط شعار   اي جز هلذا ما چار  

نوشتيم مرگ بـر سـلمان   سني مينداشتيم، يا روي شعار مرگ بر   

مرتد، در همين دوران چندين مرتبه سر نماز بوديم كه با           رشدي  

اي مسجد زدنـد باعـث مجروحيـت نمـازگزاران          ههآجر به شيش  

يم گريخته بودند حتي شـبي گروهـي از   رفتميشدند تا بيرون   مي

جماعت تبليغي از پاكستان هم آنجا بودند كه آجر پرت شده هم            

جماعـت   مسجد را شكست و نزديك بـود كـه بـه اميـر                ءشيشه

 آهنـي  ءاي مسجد را نـرده ههما تمام پنجرالذ،تبليغي اصابت كند  

نان ادامه داشت باز هـم شـكايت        چكشيديم، اما شعار نويسي هم    
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هم جواب نشنيدن، و اجبارا پاك كردن شـعارها، مـسجد دو            باز

سجد مـ  در صـد مـردم از آن دو مـسير بـه              90مسير داشت كـه     

گري خيابان گنبد سبز يـا  ند، يكي از خيابان خسروي و دي  آمدمي

هاي محل تور والبيال    دو كوچه بسيجي  خاكي روز جمعه سر هر    

زارن گـ  عمدا تـوپ را بـه نمـاز          كردندميزدند و توپ بازي     مي

، از دست اين دو    كردندمياي هم   هزدند و عذر خواهي مسخر    مي

 بازي درسـت    پو اين تو  ! ؟دسته هم شكايتهاي شد اما كه شنيد      

ماز فرض جمعه ادامه داشـت و سـپس تعطيـل     شروع ن ءتا لحظه 

همين حكومت با همين عملكرد در حق اهل سـنت ايـن            شد  مي

كشد ومـسلمين عـالم     مي.... وا..... وابوسنياه وافلسطيناه وا   ءعربده

نگي خودرهم از يك 

.وگالمان دروغظ خدا بر لعنت. كنندميوربا

ك وچـ در خالل تمـام ايـن اتفاقـات و بحرانهـا اتفاقـات كو        

بزرگ ديگر نيز افتاد كه از شمارش بيرون اسـت مثـل بازداشـت         

آقـا ببخـشيد    ، بعد از ساعتها بـازجوئي    و شب هنگام    ،نمازگزارن

 تفاهمي پيش آمده، تعهـد گـرفتن از دانـشجويان داخلـي و              ءسو

حتي خارجي كه به مسجد نيايند، حمالت شبانه، شكستن قفلهـا           

ديـد، و هـزاران     اي مسجد ج  ههديدن حتي دربهاي وضوخان   زو د 
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گواهـان زيـادي    و، ند ديگر كه از حد و حساب بيرون است        رفَتَ

ودنـد امثـال    بكـه كاركـشته     و فرستادن جاسوسـاني   ، وجود دارد 

صدها روباه مكـار ديگـر كـه        نام و قميميرزائي و وشهالئي نام   

 و  كردنـد مـي ا و ماهها در مسجد نشسته و اسـتراق سـمع            هههفت

 دفتـر امـام جمعـه        و  در مـسجد   هاي سري حتي نصب ميكروفن  

...كنترل مستقيم تلفن ومسجد كه بعدها معلوم شد و

كه اصال تصورش براي دنيـاي آزاد مـشكل         صدها چيز ديگر  

كنند؟ي زندگي مي   دوران چه در    اهل سنت ايران   ء جامعه است كه 

بربرها و يـا قـرون وسـطي در         يا دوران   ! در دوران ماقبل تاريخ؟   

؟ بهر حال تمام اين مـسائل برسـر مـسجد         در چه دوراني   !اروپا؟

 مـسجد   ء و حكومـت عربـده     آمدميكس شيخ فيض    مظلوم و بي  

داد وشخـصيتهاي اسـالمي هـم از كـشورهاي          بابري را سـر مـي     

 فـدايتان  ءنـد و خطبـه  آمدمـي اسالمي به پاي بوس دجاالن ايران    

گذشت مشكالت را بيـشتر     خواندند و هر چه زمان مي     شويم مي 

حويكه هيئت نظار مسجد هـم ديگـر خـسته شـده             به ن  كردندمي

بودند و حتي حاضر به تشكيل جلسه نبودند تا اينكه رفـسنجاني        

در ضـمن ضـرب المثلـي       . (به مناطق اهل سنت در خراسان آمد      

هـر كـه در منـاطق اهـل         گويند  ميهست كه اهل سنت خراسان      
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بـدليل  ) از قدرت شود  ميسنت در خراسان بيايد حتما سرنگون       

اه ايران آخرين سفرش به مناطق اهل سنت در خراسـان           اينكه ش 

كه آخـر   گفتند به رفسنجاني هم مي    ،در هم همينطور  صبود، بني   

اي هـم راسـت شـد، گرچـه         هدوران زمام داري او است، تا انداز      

رفسنجاني سقوط مطلـق نكـرد امـا بمجـرد اينكـه از ايـن سـفر                

برگـــشت و در مـــصاحبه از خوبيهـــاي اهـــل ســـنت گفـــت 

شان و اينكه تصور ما از اهـل سـنت تـا كنـون اشـتباه        محروميت

 اهـل سـنت را      ءيعني مسئولين مناطق اهـل سـنت چهـره        (، بوده

ديـديم كـه پـس از اظهـار ايـن           ) اندهدرست براي ماترسيم نكرد   

 يـك در    ءمسائل قدرت سياسي رفـسنجاني كـه شـخص شـماره          

حتـي بـرادرش را   ايران بود ضعيف شد و كم كم كنار زده شد و  

 او تغييراتـي بـر     ءياست صدا و سيما بركنار كردند در كابينـه        از ر 

 پـنج سـاله دومـش را عقـيم          ءخالفش بوجود آوردنـد و برنامـه      

 اهل سـنت در     علماءالمثل دومي نيز بين     گذاشتند و حتي ضرب   

اينكه از هر مسئوليكه ناراحت هستيد و      ايران رواج دارد مبني بر    

 را بردارنـد فقـط در       خواسـتيد كـه او     اگـر  كنـد ميبه مردم ستم    

منبرها از او تعريف كنيد كه فالن مسؤل چنين و چنان است بـه               

كند، آنوقت خواهيـد    برادران اهل سنت خود خيلي رسيدگي مي      
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، كننـد مـي ده روز او را از آنجا منتقـل         ديد كه ظرف يك هفته تا     

اگر باور نداريد شما در كـشورهاي اسـالمي هـم امتحـان كنيـد               

ءسركنـسولگريهاي ايـران بـه وزارت خارجـه      اي تمجيد از    ههنام

ايراني بفرستيد تا متوجه شويد كه مرز عداوت اين حكومـت بـا             

اهل سنت چقدر است؟ چون از نزديكـي افـراد بـه اهـل سـنت                

 به حقائق مذهب اهل سـنت    پينهايت وحشت دارند كه مبادا      بي

 و برمال شود، بهرحال قبـل از        اشان افش ببرند و آنوقت دروغهاي   

 رئيس جمهور به منـاطق مـرزي اهـل سـنت در خراسـان               آمدن

آميـز از مـسؤلين     اي شـكايت  ههشدار دادنـد كـه هيچگونـه نامـ        

 ندهند،  رخصوصا در رابطه با مسجد شيخ فيض به رئيس جمهو         

ا و طومارها نوشـته شـد و بدسـت         ههبا وجود اين تهديدات، نام    

خود رئيس جمهور داده شد حتي بدسـت همراهـانش داده شـد             

.جوابي دريافت نكرديمهم پاسخي وبازولي 
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يش از شهادت مسجد، نائب التوليـه مـسجد حـاجي           پماه  دو

آقاي نورالدين اهللا ياري را به شهرداري خواستند، البته تك تـك            

 را نيـز گوشـمالي داده بودنـد، چـون بعـضيها رسـماً        اءهيئت امن 

نـد، فقـط مـن      آمدمـي بقيه هم هرگز به مسجد ن      دادند و  ءااستعف

وقتيكه آقـاي اهللا يـاري بـه شـهرداري     . م و آقاي اهللا ياري آمدمي

 اوقاف باحـاجي اهللا     ءرود باز همان احمدي نام بعنوان نماينده      مي

 خـود نظرخـواهي     علماءونه كه از    گ، بدين   كندميياري صحبت   

ه بـوده بمـا خبـر دهيـد،         كنيد تا روز يكشنبه كه آنروز چهارشـنب       

 اللهياري كه اول از خود او خواسته بودند         . فروش مسجد  ءدرباره

 كه پدرم چنين جراتـي   بودكه مسجد را برايشان بفروشد او گفته 

 خـدا و متعلـق بـه مـسلمين اسـت            ء چـون مـسجد خانـه      ،ندارد

 بگوينـد،   علمـاء چـه    اهل سنت است هـر     علماءمسئوليت آن با    

كه بمـن ربطـي نـدارد او هـم          ما بنويس مرتيكه ش : احمدي گفته 

 خداست و متعلق به تمـام مـسلمين،         ءنوشته بود كه مسجد خانه    

با اين ترفنـد پـس از خلـع توليـت كـه      (به من تنها ربطي ندارد،  

ديگران كـه  ) مخدومي بود، نائب التوليه را نيز خلع كردند   مولوي
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علمـاء اختيار قانوني نداشتند، سپس گفته بود كـه پـس نظـرات             

 فروش مـسجد و تبـديل آن بـه احـسن          ءخود را بخواهيد درباره   

از مسجد بهتر است؟ مسجد را تبديل بـه آن كنـيم تـا              چه چيز (

بهرحال همان روز تلگرافهائي از طرف مسجد بـه  ) احسن باشد؟ 

تمام مناطق اهل سنت ارسـال شـد تـا در اسـرع وقـت جـواب                 

و دار الحميـد   ن جوابيكه آمـد از جنـاب مولـوي عبد         بدهند، اولي 

 زاهدان بود كه عصر جمعه آمد ما بالفاصله         ءهيم عل ء حوزه اءاالفت

ي گرفته و اصلش را بدست خادم مـسجد داديـم تـا             پاز آن فتوك  

همان شب با همان قاصدان مولوي عبدالحميـد بـرود بـه تربـت            

حيدريه و از آنجا از ماشين آنها پياده شود و برود به خـواف تـا                

مت تخريب و تبديل مسجد بود به       حرهمان فتوي را كه مبني بر     

. خراسان نيز برساندعلماءاءامض

 و  خـواف  علمـاء البته قبل از حركت آنها از مشهد تلفنـي بـا            

تايباد و تربت جام صحبت كرديم كه بمجرد آمدن خادم مـسجد            

حاضر باشند و همكاري كنند، چون فقط تا روز يكشنبه فرصت            

.داشتيم

ركـت كـرده بطــرف   خـادم مـسجد شـب همــراه آن دو نفرح   

 شب به اهللا ياري تلفن كرده بـود كـه در   11خواف، شب ساعت    
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ا هـ هه خواف مرا گرفتند كتك زدند پولهـايم را همـراه نامـ         بين را 

كنان در مسجد گفت به مجـرد       هبردند صبح كه به مشهد آمد گري      

پياده شدن از ماشين منتظر ماشين بطرف خواف بودم كه ناگهـان          

واي جلوي پاي من ترمـز كـرد       ه دوكابين ماشين تويوتاي سفيد و   

سوار شـو،   : گفتند. به خواف : روي؟ گفتم ميگفت پدرجان كجا  

 ناگهـان   ،نگهداشـتند در بين راه ماشين را به بهانه خـراب شـدن          

پياده شدند بالفاصـله هـر چهـار        ماشيني از روبرو آمد و دو نفر      

ــ  يختنــد گرا را گرفتنــد هــهنفــر بجــان مــن افتادنــد، پــول و نام

داد راننده كوچك الغر و رفيـق چـاقش همـان     هائيكه مي نشاني(

علمـاء احمدي و علـوي بودنـد و تويوتـاي سـفيد را كـه همـه              

).شناسندخراسان مي

چون خادم مسجد (در هر صورت اين داستان راست يا دروغ   

 از چند   پسهمان كسي بود كه جلوتر گفتم كه شبانه گريخت و           

 مسجد جديد زير زمينـي را كـه          و در  آمدميماهي بعنوان كارگر    

تقريبـاً پـنج    وكرديم تا براي نمازها آمـده شـود       ميمخفيانه كار 

ميليون تومان خرجش شد تا تكميـل شـد و قريـب بـه يكـسال                

چـون پـس از آن فـرار    ) خوانـديم مينمازهاي جمعه را در آنجا 

ناگهاني و برگشتن و ما را رحم آمد و او را مجدداً بعنوان خـادم               
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ا را از دست داديم، روي خـادم هـم      ههديم، بهرحال ما نام   قرار دا 

هاي باقي مانده را خودم     ا زياد بود، براي بار دوم فتوكپي      ههتبصر

همراه حاجي آقاي اهللا ياري برداشته با ماشين خـودم رفتـيم بـه              

خواف، اين بار زرنگي كرديم و دو عدد را همراه خود بـرديم و              

انديم، زمانيكه به روستاي سنگان  رس مي علماءاءهر دو را به امض    

 مـسجد را  ءهنامـ يم و اورفتميخواف نزد مولوي شير محمد مقي  

اي بـرخالف   ه نكرد گفت كه دو روز قبل از شما هـم نامـ            اءامض

اء شـما را هـم امـض   ءه نكردم، نامءنامه شما اينجا آمد و من امضا     

ا  كـه نامـه ر     گفتكنم، البته اين مطلب را مولوي فرقاني هم         نمي

 كـنم و    اءآوردند پيش روي من گرفته و از من خواستند كه امض          

:  نكردم حتي تهديد هم شدم، مولـوي شـير محمـد گفـت             ءامضا

 كرده بودند، يعني خواجه غوث الـدين        اءفالني و فالني هم امض    

نـشتيفان خـواف،    احراري امام جمعه خواف مولوي مـسلمان از       

آيا اولي االمـر    :  بود ناينامهمتن  : پرسيدم متن نامه چه بود؟ گفت     

چـون پـاي    (تواند مسجد را تخريب و تبديل به احسن كند؟          مي

اولي االمر در ميان بود و اين مطلب بصورت زيركانه مطرح شده            

 كـرده بودنـد كـه در ادامـه          اء برخي ديگـر نيـز امـض        و اننبود آ 

 مـشهور خـواف     علمـاء  كليه   اءنامه را شب به امض    ) خواهيم ديد 
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اي شـب بطـرف     هـ هدر خواف مانديم و نيم    رسانديم، و شب را     

تايباد حركت كرديم، طوريكه هنوز نماز صبح بود كه بـه تايبـاد             

 نماز صبح به منزل امام جمعه تايباد سـعيد          اىرسيديم، پس از اد   

 دوم اشـاره  ءه از صرف صبحانه او هم بـه نامـ       پسفاضلي رفتيم،   

 او به مدرسـه مولـوي حـسن صـالحي رفتـيم      ءكرد، پس از امضا  

ـ      نوزه گخورشيد طلوع نكرده بود بمجرد اينكه نشستيم تلفن زن

مـسجد شـيخ فـيض آنجـا     قاصـدان : پرسـيد د  بود از اطالعات ز

چطوركه ماشين آنها دم مدرسه اسـت،       : خير، گفت : هستند گفت 

انـد تلفـن    ه حتما داخل مدرسه هستند و هنوز اينجا نرسيد        :گفت

ا اسـت كـه     ههبخدا هفت ! برادران: قطع شد، مولوي صالحي گفت    

كـنم،   مي اء همين نامه، ولي باز هم امض      ءهدربارتحت فشار هستم  

 صـالحي  ،تـر ته كردم حال يك لگداء آنها را هم امض  ءهگرچه نام 

 سعيد فاضلي هم در آن نامه بوده، بالفاصله پـس از        اءامض: گفت

 نامه از تايباد آمديم به تربت جام در آنجا هم تا ظهر نامـه               اءامض

 آنجا رسانديم، و چون دو عـدد بـود يكـي را             علماءاءرا به امض  

بدست شراف الدين قاضـي زاده داديـم و فتـوكپي هـم گـرفتيم               

ديگري را همراه خود برداشـته بـا فتـوكپي بطـرف مـشهد بـراه                

ق يعني پنج كيلومتر مانده بـه مـشهد ناگهـان           رُافتاديم، سر راه طُ   



١١١

			آخرين فرياد مسجد شهيد شدة شيخ فيض محمد مشهد
داد و  ماشين پيكان دولوكس رنگ آسماني آمد بكنـار مـا چـراغ             

ش كنـار، وقتيكـه كنـار كـشيديم چهـار نفـر از             كِاشاره كرد كه بِ   

نفـر عينكـي درون ماشـين ماندنـد بمـا           ماشين پياده شدند و دو    

: آقا چرا به ايست برادران بسيجي توقف نكرديـد؟ گفتـيم          : گفتند

كدام ايست؟ كدام بـسيجي؟ سـر و صـدا بـاال گرفـت، بـاالخره                

نگاه كنيد  : ناگهان يكي گفت  شروع كردند به تفتيش ما و ماشين،        

بله، مگه اشكالي هست؟    : وز ماشين تازه جوش خورده، گفتم     زاگ

فالن گاراژ با همين مسائل ذهن      :  داديد؟ گفتم  شكجا جو : گفت

ما را منحرف كردنـد، وقتيكـه داخـل ماشـين را تفتـيش كردنـد                

فتوكپي را برداشته و همينطور تمام كاغـذها و ياداشـتهاي درون            

بمـا اطـالع    : گفتنـد وو اهللا ياري را نيز برداشـتند        هاي من   جيب

ايد و دو مرتبه گفتند سـوار       هدادند از قرارگاه كه شما متواري شد      

مان را سوار شديم و آنها هـم پـشت           و ما هم ماشين خود     ،شويد

 زمانيكـه كاغـذها را نگـاه كـرده بودنـد            كردنـد ميسرما حركت   

نامـه اصـلي در   (فتند متوجه شده بودند كه نامه اصلي را هنوز نيا      

درون قرآن جيبي من بود گرچه در تفتيش اول قرآن را بصورت             

ش كردند اما مـن نامـه را        گاهكتابي معمولي سرنگون گرفتند و ن     

طوري گذاشته بودم كه بين جلـد اول و جلـد دوم قـرآن مجيـد            
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بود، زمانيكه حركت كرديم تا فرودگاه مشهد آمديم، دم فرودگاه          

كشيد كنار، اين بار تفتـيش مجـدد و حـساستر           ب: مرتبه گفتند دو

حتي عمامه من را از سرم برداشتند باز كردند تا اينكه نامه اصلي             

: را پيدا كردند، خوشحال بطرف هم نگـاه كردنـد سـپس گفتنـد             

شويد و برويم به قرارگاه، ما هم سوار شديم ما بـا ماشـين              سوار

 قرمـز   غ، چـرا  دارهـا خودمان رفتيم تا رسيديم به چهار راه گاراژ       

 بطرف فلكه ضد رفتـيم آنهـا        شد و ما  شد، ايستادم، همينكه سبز   

دور زديـم و    دارها پيچيدند تـا مـا     فاصله بطرف خيابان گاراژ   بال

بدنبال آنها رفتيم، ديگر اثري از آنها نبـود، البتـه آقـاي اهللا يـاري          

خواستيم اين نامه   هم مي پس از گرفتن نامه از ما به آنها گفت ما         

ادبـي نامـه را     ستي تقديم شما كنيم، اما شما بـه ايـن بـي           را دو د  

.گرفتيد

اي ه اطالعات اينقدر اصرار داشت كه چنـين نامـ         چراراستي  (

ترسيد؟ جوابش را در قضاياي پس      نابود شود، آيا از اين نامه مي      

به هـر صـورت نامـه را از مـا           ) از شهادت مسجد خواهيم يافت    

د رفتـيم، و در آن جمعـه        اي خو ههگرفتند ما دست خالي به خان     

در خطبه بشدت از سر انجام ظلـم و ظـالمين سـخنراني كـردم،               

فهميدند كه منظـورم چيـست تـا    كسانيكه متوجه قضيه بودند مي   
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شايد آنها از نظر خويش مبني بـر تخريـب مـسجد صـرف نظـر               

شيمانند، پـ  خويش ءهيم كه خيلي از كردكردميصور  تكنند، حتي   

نـه هـم در وضـعيت        كار را بدهند و    شود اجازه شان مي نه روي 

 آبروريزي آنها شود، تصورات ساده ءهكنوني راضي هستند كه ماي   

 ما چنـين بـود، لـذا بـا اطمينـان كامـل زيرزمينـي را بـه                   ءهلوحان

زيباترين شكل ممكن در آورديم و مردم نيز اميدوارانه روز بروز           

م و شد، فرشهاي ماشيني زيادي گـرفتي   جمعيت آنها افزوده مي   بر

كه مسجد بـراي زمـستان و رمـضان كـامال         ... همينطور بخاري و  

اء بعـد از نمـاز عـش       16/11/1372مورخه  آماده شد، تا اينكه در    

آمده بودند به مسجد و خادم مسجد را همراه چند نفـر دانـشجو           

كليـدها را  ، 7كه در مسجد بودند، برده بودند به پاسگاه انتظـامي     

دانـد كـه در مـسجد چـه كـرده           ياز آنها گرفته و تا صبح خدا م       

بودند؟ كه بعدها معلوم شد، گروه مهندسي جهت بررسي كيفيت      

ك تكـه بـه    يـ تخريب آمده بودند، چون تمام مسجد بابتون آرمه       

شـد  نمـي ي سانت سقف آن خيلي محكم بود و به راحت         90ر  طق

 ساعت پنج و نـيم    20/11/72كه خرابش كرد، و در شب مورخه        

آورنـد كـه امـشب مـسجد خـراب           مـي  اي به مـسجد   هعصر نام 

، لذا تخيله كنيد، بالفاصله نائب متولي مـسجد آقـاي اهللا            شودمي
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گويـد، و    اهـل سـنت موضـوع را مـي         علماءياري تلفني به تمام     

خواهد خراب كند ما چـه      حال كه حكومت مي   گويند  ميهمگي  

البتـه  ( خدا است و خدا خـودش دفـاع كنـد           ءهكنيم؟ مسجد خان  

ي سال قبل هم آمد و تخريب نـشد، فقـط بخـاطر             ياههنين نام چ

هاي مردم بود، اين بار هـم چنـين تـصور          سنجيدن عكس العمل  

تا اينكه در همان شب ساعت ده شب آمدند و مسجد را            ) شدمي

.شهيد كردند آنهم به چه نحوي؟ كه خيلي دردناك است

سـوزد نمـي چراغ ظلم ظالم تا دم محشر     

سـوزد گـر نمـي    شب دي  اهللاسوزد شبي و  اگر
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اي منتهـي بـه مـسجد را        هـ هكوچـ  تمـام خيابانهـا و     ءابتدا1-

 عـدد   50 بـيش از     -2نيروهاي سپاه بالغ بر پنج هزار نفر بـستند          

هـاي سـنگين جنگـي      جرثقيـل گريدر، بولدزر، كمپرسي، رودل، 

جد آغاز   سبز رنگ سپاه از هر طرف هجوم به مس         ءهشمارهمه با 

رسد بـيش از صـد      زمانيكه نوك بولدزرها به مسجد مي     ، شودمي

، در حاليكه برقها، گـاز، تلفـن و         شوندمينفر مسلح وارد مسجد     

آب را قطع كرده بودند، خادم مسجد و چند دا نشجوي ديگر را             

سهاي خود در مـسجد بودنـد همـراه          در ءهكه براي نماز و مطالع    

اي نـدارد،   ه نتيجـ  كننـد مـي صدا  چه آنها سر و     خود بردند و هر   

اندازنـد و   اي بـزرگ را در سـقف مـسجد بكـار مـي            ههسپس مت 

، كردنـد مـي  سقف يك خانه را بامتـه سـوراخ          ءهزمانيكه به انداز  

 جرثقيل سپاه از ارتفاع بـسيار بـاال   ءهتني را بوسيل50ءهآنگاه وزن

 و كـرد مي آن قسمت نشست  و كردندميروي همان قسمت رها     

يب تمام سـقف را تخريـب كـرده نوبـت بـه سـتونها               بهمين ترت 

 همين وزنه كه بـه آنهـا        ءهرسد، ستونهاي مسجد را نيز بوسيل     مي
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ه، و از همه اطراف مسجد بـا نـوك         كردميزده از بيخ نشست     مي

دهند تا از ريـشه    گيرند و تكان مي   جرثقيل ستونها را با چنگ مي     

نيكـه منـزلش در    مطلبي را از زبان يكـي از برادرا       . (شودكنده مي 

گريـه گفـت  كه اين مطلب را ميو آن زمان  -همان اطراف بوده    

زمانيكه از هر طرف داشتند با جرثقيل       : گفتمي-دادامانش نمي 

 از ريشه بكنند، بـه گوشـهاي        انداختندميتمام مسجد را به تكان      

كـشيد فكـر كـردم كـه خيـاالتي      خود شنيدم كه مسجد فرياد مي    

شنوي؟ همسرم  بيا نگاه كن آيا چيزي مي     : شدم، به همسرم گفتم   

نيز ناگهان فرياد كشيد و بيهوش به زمين افتاد، و پس از بهـوش              

ايـم و بـه     هكشد و چرا مـا زنـد      چرا مسجد فرياد مي   : آمدن گفت 

.)رويم؟كمكش نمي

وسائل مـسجد را جمـع آوري كـرديم مخـصوصاً           : گويندمي

 صبح  4 شب تا    10اي مسجد را، بايد پرسيد از ساعت        ههكتابخان

كه كار تخريب تمام شده بود شما به جمع آوري كدام كتابخانـه             

رسيديد؟ حتي شاهدان عيني كـه چنـد نفـر از همـان كارمنـدان               

ــد و      ــز آورده بودن ــا را ني ــار آنه ــراي اينك ــد ب ــهرداري بودن ش

 عدد  17: گويند، مي ند كه بين آنها سني هم وجود دارد       دانستنمي

لر و تمـام فرشـهاي مـسجد جديـد           عدد كـو   4بخاري مسجد با    
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تا بخاري و چند   كتابخانه كالً دفن شدند فقط دو     همراه با هر دو   

چنـد   و،قالي را از مسجد بخاطر خالي نبـودن عرصـه برداشـتند     

اي نزديك محراب   هه براي تالوت روي قفس    كهجلد قرآن مجيد    

 و چـون    بردنـد قرار داشت را نيز همراه منبر چوبي مسجد قديم          

 دوم و در زير آنهـا وضـوخانه مـسجد           ءهتابخانه در طبق  هر دو ك  

ريخـت،  ا فروهه كتابخانءه سمت قبل ءهقديم بود، بمجرد اينكه پاي    

ا هـ هشاهد بوديم كـه كتابهـا و قرآنهـا درون توالـت و وضـوخان              

 قـرآن و تفاسـير،       و  هزار جلـد كتـاب     5سرنگون شدند، بيش از     

زير زمينـي در     جلد قرآن شريف براي خواهران در        300بيش از   

ا هـ هاي گذاشته بوديم كه همانطور تا روز حـشر در قفـس           ههقفس

مانده و در زير خاكها مدفون گرديدند، تا بميدان محشر از امـت             

ي حـشر حاضـر     رااسالمي شكايت كنند تكه تكه پـاره در صـح         

اي حكومتهـاي اسـالمي چـه پاسـخ         شوند كـه اي مـسلمانان و      

ت كه در لحظه تخريـب، از       دهيد پروردگار را؟ جالب اينجاس    مي

كنفرانس اسالمي بخواهد   قول همان شاهدان عيني كه اگر روزي        

 تخريـب،  ءهاند شهادت بدهند مبني بر اينكـه در لحظـ  آنها حاضر 

 استان مثل واعظ طبسي، استاندار، شـهردار،        ءهمسئولين بلند مرتب  

عبائي اي از تهران، امام جمعه مشهد،     ه مخصوص خامن  ءهو نمايند 
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 وزارت كشور،   ءه قضائيه آقاي يزدي، نمايند    ءهي رئيس قو  خراسان

 كل سپاه پاسدران محـسن      ءهرئيس كل اطالعات خراسان، فرماند    

رضائي، فرمانده كل نيروهاي انتظامي ايـران سـرتيپ سـهرابي و            

، )يـا فاطمـه الزهـرا    (اند، و با رمـز      ها سگ ديگر حضور داشت    ههد

سريع و برق آسا بـود  ، عمليات آنچنان كنندميعمليات را شروع  

كه تا صبح مسجدي با آن عظمت و بنايي به آن محكمـي كـامالً               

 و تـا    كننـد ميبه جدول كشي    ، و از صبح شروع    شودميتخريب  

 ساله از   10هاي از قبل كاشته شده همراه با درختهاي         شب چمن 

، شب دوم   شودميقبل در نظر گرفته شده در محل مسجد كاشته          

آيـد و از محـل      اي بطور غير رسـمي مـي      هابرهة زمان يعني خامن   

ـ     كندميبازديد   �š∅Îiƒã—óΟ:ءه كريمـ  ءه و طبـق آي ßγs9â þθß™óΟ ÎγÎ=≈ yϑ ôã r&3
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ردد، گو اينكه در جنـگ جهـاني ايـن          گميرسرمست مغرور ب  

 و از آنـروز بمـدت       همه امكانات را بسيج كردند و پيروز شدند،       

هر و،  كنندميهفته براي مردم محل، كارت مخصوص صادر      دو

 او را بازداشـت و در زيـر زمـين           آمـد ميكس كه مشكوك بنظر   

هنوز هم نيروهاي   ، و كردندمي زنداني   ءههمان حسينيه هفت طبق   

زنند، و اگرمتوجه شوند كه شخـصي       اطالعات در آنجا پرسه مي    
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، آن كردنـد مـي كـرد او را بازداشـت   مد مي آرفت وآن محلدر

 اهل سنت مـشهد همچـون       كردندميشب كه مسجد را تخريب      

يتيماني پـدر ازدسـت داده در خيابانهـاي اطـراف مـسجد پرپـر               

، اما چه فايـده، روز      كردندميزدند فرياد مي كشيدند و نفرين       مي

بعد كه مـردم منطقـه مطلـع شـدند، مخـصوصاً اهـل سـنت در                 

 ثمــره آن،  ورات اعتــراض آميــز را كردنــدبلوچــستان، آن تظــاه

شهادت بيش از هشتاد نفر كـه يـازده تـن حافظـان قـرآن كـريم        

مـدتها جنـازه آنهـا را       ا  بودند كه يكي ازآنها از خراسان بود كه ت        

يل ندادند، و زنداني و بازداشت بيش از ده هزار          وبراي تشييع تح  

ن صـفت   حكومت شـيطا   نيز تاكنون در زندانند، و     ايعدهنفر كه   

ــه خــارج و  ــستگي ب ــه آنهــا اتهامــات واب ــد و ....... ب وارد آوردن

سـتونها و  شان را خاموش ساختند و حتي محراب، منبر و  صداي

 تير بـاران  ءهاي مسجد مكي زاهدان را نيز بوسيلههديوارها و منار  

.هوائي تخريب كردند
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يردانهـا گُيك هفته قبل از تخريـب مـسجد هـزاران نفـر از              

كماندوئي را دور از چشم مردم در تمـام منـاطق اهـل سـنت در      

هاي لباسرا با يگر  هزاران نفر د  كوهستانها مستقر كرده بودند، و    

اي اهل سنت مسلح كـرده بودنـد و بـر پـشت             ههسفيد طبق قياف  

آنها را از پشت بامها     ود،بامها جاي داده بودند تا اگر درگيري بش       

تيراندازي كنند و بعنوان شورش مسلحانه اهل سنت، موضوع را          

 و همچون نمرود و .مطرح و تمام تظاهركنندگان را قتل عام كنند 

 خروارها هيزم   	نمروديان كه براي سوزاندن يك نفر ابراهيم        

جمع كرده بودند، آنها نيز صدها تانك آب جوش از شـبها قبـل              

ــرد ــاده ك ــسجد  آم ــب م ــس از تخري ــاي پ ــد، و در روزه ه بودن

هاي ويديويي مخفي را رو به طـرف دروازهـاي مـساجد     دوربين

اهل سنت نصب كرده بودند كه همه اين مسايل بعدا معلوم شـد             

كه بمجرد تظاهرات دانش آموزان و مردم اهـل سـنت در تربـت          

اي مردم را سـوزانده بودنـد، و بـا          ههجام تايباد با آب جوش بچ     
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	�	آخرين فرياد مسجد شهيد شدة شيخ فيض محمد مشهد
 را هـم بازداشـت      ايعـده ق عده زيادي را مجروح كردند، و      چما

كردند كه پس از آزادي اكثراً دچار اخـتالل حـواس و ديـوانگي              

شدند، و هيچكس نيست كه از اين حكومـت فاشيـست بپرسـد             

چرا بايد جوان مسلمان فقط بجرم اعتراض بـه تخريـب مـسجد             

خود براي ابد، ديوانه و رواني شود؟
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 اهل سنت به اين جنايت معترض بودنـد،         ءهاز آنجائيكه جامع  

هاي خود را تعطيل كـرده بودنـد، حكومـت اوال          هلذا تمامي مغاز  

هـا   را در مراكـز فرمانـداري  علمـاء شب ساعت يازده و نيم تمام  

ءه گرفته بود كه هر كس فردا مغاز       اءخوانده بود، و از آنها امض     فرا

ش بـه زور بـاز و       اهمغـاز ورا باز نكند ضد انقالب اسـت،      خود  

 تمـام ءههمان شب اين نامه پـشت شيـش       . شوداموالش غارت مي  

 گرفتنـد،   علمـاء ها نصب شده بود، نامه دوميكـه از آقايـان           همغاز

: س از جمعه تخريب مسجد تظاهرات مردم به اين مضمون كـه      پ

د انقـالب  كسانيكه در تظاهرات شركت كردند همه اشـرار و ضـ     

 سوم كه فقط در مشهد      ءبودند و تظاهرات را محكوم كردند، نامه      

ان رسانده بودند بـه ايـن مـضمون          برخي خود فروختگ   اءبه امض 

 ربطي به مولوي عبدالحميـد      چقضاياي مسجد شيخ فيض هي    :كه

مردم درگير كردنـد،     را با  علماء بدين گونه هم     .در زاهدان ندارد  

 بعد از همـين   ورا به پيش بردند ن خود   كهمان سياست تفرقه اف   

نامه بود كه استاندار خراسان در اجتماع ائمه جمعه و جماعـات            

استان، مولوي عبدالحميـد را، عبدالحميـد مـزدور و وابـسته بـه              
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 خراسـان مورخـه     ءهوهابيت و سپاه صحابه ناميده، و در روزنامـ        

علمـاي مـا در خراسـان       :  صفحه آخر چاپ شد، گفت     25/2/72

باشند، جريانـات وابـسته     مورد تائيد نظام مي    و ستندهمه حنفي ه  

خراسان بوجود آيـد، و درسـت       گذاريم در به عبدالحميد را نمي   

 تيراندازي به نيروهـاي انتظـامي در        ءهدر همين موقع، طرح اجاز    

انتـصابي مطـرح    برابر هر نوع شورش در مجلس ضد مردمـي و         

شهري، هاي كيهان، همـ   شد و تصويب گرديد، گرچه در روزنامه      

اطالعات، اصال وجود مسجد و يا تخريـب مـسجد انكـار شـده              

بود، خوشبختانه، استاندار خراسان يا از روي عمد و يا حماقـت            

.براي اولين بار اعتراف به تخريب مسجد كرد
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ومت اين بـود كـه گنـاه        يكي ديگر از سياستهاي شيطاني حك     

را كه  اي  نامهتخريب را متوجه علماي اهل سنت كند، اوال همان          

 برخـي ديـن فروشـان رسـانده بـود      اءدر ابتدا گفتم كه بـه امـض     

از شـد   نمـي ه  دهاي سياه كه درست تشخيص دا     بصورت فتوكپي 

مردم قرار داده، و بجاي امضاي       در اختيار  طريق نفوذيهاي خود،  

ءهيعني تمام كساني كـه نامـ       كرمپور را بردند،     مثال كريمدادي نام  

 شـدند و در ميـان       اء نكرده بودند، متهم به امض     اءتخريب را امض  

مردم مورد نفـرت قـرار گرفتنـد، دوم اينكـه بـه تمـام كـسانيكه                 

هائي را بـدون مـتن موضـوع كاغـذ     ابازداشت كرده بودنـد امـض    

 شـما  مـاء عل گفته بودند كه تمام  و  نشان داده بودند   اءداراي امض 

؟ كنيـد مـي تاند شـما چـرا مخالفـ       داده اءبه تخريب مسجد امض   

 و  هحتي گفته بودند كه امام جمعه مسجد حقـوق بگيـر مـا بـود              

 من نـشان داده بودنـد معـاذ اهللا؟ و   اءهاي حقوق را با امض ليست

گفته بودند كه او با اطالع از جريـان بـه پاكـستان رفتـه و پـول                  

ده لوح ما كه تاكنون فوت و فـن         مسجد را هم گرفته، جوانان سا     
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انـد و   گري و دروغگوئي سازمانهاي جاسوسـي را نديـده        و حيله 

شنيدند راست  كنند كه هرچه مي   هيچ اطالعي هم ندارند فكر مي     

، آخر حكـومتي كـه بـه شخـصيتي     كنندمياست و متاسفانه باور   

با داشتن هزاران شـاگرد  مثل دكتر مظفريان با شصت سال سن و     

اعدامش كرد و مسجدش شيرازي، اتهام لواط زد و   وزو دانش آم  

،كنـد مـي حكومتي كه دين و قرآن را تحريـف         را تخريب نمود،  

خطرسـاز يـشان اودش بر وجـ  يك عالم سني كـه       ءهآنوقت دربار 

اگـر مـن    ! اهل سنت مسلمان مـن    ءهاست چه خواهد كرد؟ جامع    

قسم داشتم بخدا بودم و يا منفعتي برايش مي     هوادار حكومت مي  

، چون خـائنين واقعـي كـه بـزودي          كردندميمسجد را تخريب ن   

 خواهـد شـد     ا اهللا افـش   اءشـ ها روي فرصت ان    خبيث آن  ءهچهر

آنهـا بـرده    شان كنار زده خواهـد شـد و اكنـون نـامي از            نقابهاي

نشينند، چرا از آنها نامي برده      يمو در صدر مجلس هم      شود  مين

ي مضر بودم آنچنـان      براي داستگاه ديكتاتور   ه، اما من ك   شودمين

ضربه خوردم كه مجبور به آوارگي و هجرت بـراي انتقـام شـدم     

حـساس بـه     چگونـه در آن موقعيـت       و شايد بپرسـيد كـه چـرا      

پاكستان رفتم؟ 
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 را نيز تخريب كردند، تـا       علماءشياطين همراه با تخريب مسجد      

 شود و هم جامعه كسي علماءمتوجه هم خشم مردم از حكومت  

يـواري را بـشكنند و      د را نبيند كه گرد او جمع شوند، مثل اينكه        

اي را متالشي كنند، آنوقت شبانش را نيـز مجـروح كننـد تـا               گله

 و يا   .شان كند  گرگها حراست  ءهنتواند گله را جمع كند و از حمل       

قـدر  چمتهم بقتلش كنند،    رااشكسي را بكشند و بچه    اينكه پدر 

سخت است كه چهارده سـال صـادقانه در عـزا و شـادي مـردم                

اشك بريزي و آنگاه به يكباره آن هم از زبـان دشـمن، مـردمش               

... حرفي را عليه او باور كنند شناخت چهارده ساله را فرامـوش             

.خدايا چقدر سخت است

، با تخريـب    !؟ نيز تخريب شدند   علماءچرا با تخريب مسجد     

ون متالشي شد و تنفر از مذهب نيـز پيامـد            امت نيز از در    علماء

اين قضايا بوده و هـست، پـس از اينكـه نامـه منـع تخريـب در                  

اختيار بعضي قرار گرفت نامه تخريب را هم ديدند، آنگاه متوجه           

 اشـتباه بزرگـي را مرتكـب شـدند بخـاطر خـوش              چهشدند كه   

باوري خويش، اما ديگر خيلـي ديـر شـده بـود و حكومـت بـه                 

 بود، اما آنهائي را كـه بـاز داشـت كـرده بودنـد              مقصدش رسيده 
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كننـد مـي آنچنان شستشوي مغزي داده بودند كه تاكنون هم فكر          

 تخريب مسجد   ءه، و امام جمعه مسجد، واقعا اجاز      علماءكه تمام   

م سـني در ايـران   ي عـالٍ أآيـا ر ! بـرادان : را داده بودند، بايد گفت  

وكـول بـه راي     آنقدر با ارزش است كه حكومت قانون خود را م         

روحاني سني كند؟ در كـشوريكه مـذهب سـني نـه تنهـا ارزش               

آيد، آن وقـت فتـوي عـالم سـني          ندارد بلكه جرم به حساب مي     

چنين اهميتي دارد؟ اگر واقعاً چنين بود كه تمام بزرگان علمـاي            

گـوش هل سنت فتوي حرمت تخريب را صـادر كردنـد كـسي             ا

بـراي  .... ربـز پخ  نكرد اما فتـواي ديوانـه يـا مجهـولي مثـل شـي             

تا مسجد تاريخي را تخريب كنـد؟ كـدام         شود  ميحكومت سند   

 اهل سنت در حد تـوان       علماءعقل سليم باور خواهد كرد؟ آخر     

.خود فشارهاي حكومت را تحمل كردند
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ان مـسائل  سخ بدهيم بايد در جريپااگر بخواهيم به اين سوال    

 جايگاه آن در ميان اهل سنت ايران و اهميـت           بهدرون مسجد و  

واهيم ديـد  خسياسي، اجتماعي و استراتژيكي آن پي ببريم آنگاه         

اهـل  اپـذيري بـر   نكه رفتن مسجد شيخ فيض چه ضربه جبـران          

سنت است، و چرا حكومت شياطين تحمل مسجد شيخ فيض را     

جدي كـه فريـاد     نداشت، حتي براي يك ماه رمضان ديگـر؟ مـس         

 جهاد افغانستان بود، مسجدي كه سرپناه       ءهمظلوميت چهارده سال  

كسان بـود، مـسجدي كـه در رمـضان ميزبـان صـدها        و بي اءفقر

 افطار و طعام بود، چرا چنين       ءهانسان مسلمان، هر غروب بر سفر     

 خفاشان كور دل    ءهكس مورد هجوم شبان   مسجدي مظلومانه و بي   

ش را نشنيد؟ چرا؟قرار گرفت و هيچ كس صداي

چون سياست كلي حكومت ايجاد تفرقه بين اهل سنت بـوده           

هـاي ارتبـاطي    و هست، و ايجاد تفرقه جز با قطع روابط و نقطه          

امكان ندارد، لذا اول بايد مراكز ايجاد ارتباط را از بين ببرنـد تـا               

.ها قطع گرددرابطه
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 اتصال تمامي اهل سنت در ايران بـا         ءهمسجد شيخ فيض نقط   

 اتصال و ارتباط اهل سنت ايران با تمـام          ءههمديگر بود، و دريچ   

.مسلمين عالم بود

چــون شــهر مــشهد بعــد از تهــران داراي تمركــز اداري : اوال

 روحانيـت، تمـام     ءهحتي دادگاه بي دادگـاه ويـژ      وحكومت بود،   

، كما اينكـه    كردمي اهل سنت در ايران را به مشهد احضار          علماء

خراسـان هـم اكنـون در زنـدانهاي      ارج از  زنداني خـ   علماءتمام  

ي كه براي معرفي خود بـه دادگـاه         ئبرند، اين علما  ميمشهد بسر 

ماندند، و ار شبهائي را در مشهد مي     چند نا آمدمي روحانيت   ءهويژ

فالن عـالم و فـالن      شد  ميتنها مسجد شيخ فيض بوده كه مطلع        

آيد، مـسايل تمـام منـاطق اهـل         سرش چه مي  شخصيت سني بر  

نت در ايران فقط در مسجد شيخ فيض زبـان بـه زبـان انتقـال                س

.يافتمي

، تـركمن، خراسـاني، و     يمسافر بندري، بلوچستاني، كردسـتان    

ديدنـد، پـس مـسجد      همه در مسجد شيخ فيض همديگر را مـي        

شيخ فيض پناه همه بي كسان بود، و چـون پـدري مهربـان و بـا      

پس،  كردميمطلع  تجربه فرزندان خود را از دردهاي برادرانشان        

ن كـ  اتصال و ارتباطي براي حكومت تفرقه اف       ءهوجود چنين نقط  

.غير قابل تحمل بود
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مسجد شيخ فيض هر سال در ايام حج تمام اهـل سـنت     : ثانياً

ايران را در پناه خود جاي داده، و در حقيقت سفر حج حاجيـان              

شد، يعني براي سني ايرانـي      ايراني از مسجد شيخ فيض آغاز مي      

براي همـين بـود   . كردمي حج را زنده  ءهد شيخ فيض خاطر   مسج

ن از سال گذشته حجاج بلوچستاني را نـه    ككه حكومت تفرقه اف   

از مشهد بلكه از كرمان به حج بردند، يعني تنها فرودگـاه مـشهد            

استعداد انتقال حجاج را داشت و انتقـال حجـاج اهـل سـنت از               

خ محل تجمع   فت، مسجد شي  گرمشهد از قديم االيام صورت مي     

.تمام حجاج بود

نمازگزاران مسجد شيخ فيض خود مشكلي ديگـر بـراي          : ثالثا

... ور رگرد وتيمـسا سحكومت بود اوال صدها افسر و سرهنگ و   

 نمـازگزاران   دار بودند جزء  هاي حساس نظامي را عهده    كه پست 

و . اين مسجد بودند و اين مسجد در حقيقت براي آنها الگو بود           

ي كــه از سرتاســر ايــران در يدبيــر و دانــشجوصــدها معلــم، و 

 نمـازگزاران مـسجد شـيخ فـيض بودنـد        زءهاي مختلف ج  رشته

علت ديگري بود كـه حكومـت شـياطين تحمـل نكنـد، صـدها               

كه مـسجد شـيخ فـيض تنهـا     ..... مهندس، دكتر، استاد دانشگاه و    

 بـود، عـالوه بـرآن       يگرنقطه اتـصال تمـام ايـن اقـشار بـا همـد            

هاي اسـالمي مثـل     هاي كـشور  سركنسولگريهاي سياسي،   هيئت
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ــس  ــستان، افغان ــان،   تپاك ــسلمان از لبن ــشجوي م ــدها دان ان و ص

و همنيطـور تجـار   .... فلسطين، سودان، نامبيا، زاميبـا، پاكـستان و       

برزگ حتي از كشورهاي اروپائي كه تمام قضاياي جهان اسـالم            

و بالعكس، تمامي اين عوامل باعث شده       شد  ميمنتقل به مسجد    

د كه مسجد شيخ فيض همچـون خـاري در چـشم حكومـت              بو

از طرف ديگـر موقعيـت مكـاني مـسجد خـود            شياطين باشد، و  

هـاي  فته بود كه هيئتگراي قرار مسئله ساز بود، درست در نقطه   

ه عـ تـشين جم  آهـاي   گذشتند و خطبـه   عزادار شيعه از آنجاها مي    

ت را  تا براي اولين بار سخن اهل سـن    كردميعزاداران را متوقف    

از زبان خود اهل سنت بشنوند، يعني مسجدي بود كه دروغهاي           

، پـس حكـومتي كـه       كـرد مـي نچ توماني را فاش     پخوانان  روضه

منطق حقانيت ندارد نبايد هم تحمل كند و نكرد، خصوصاً پـس            

هـائي كـه از كـشورهاي       از فروپاشي شوروي، هـر هفتـه هيئـت        

نـد مـسجد    آمدمـي مسلمان تازه استقالل يافته شوروي به مشهد        

شيخ فيض در روزهاي جمعه ميزبان آنان در آن فضاي محبت و            

شك و آه بود، طبيعتـاً      اهاي مملو از  فيض و رحمت، و آن خطبه     

 كه چرا در زيرزميني نمـاز       آمدميا سؤال بوجود    هبراي آن هيئت  

خوانند؟ آيا اينجا اتحاد جماهير شـوروي سـابق اسـت و يـا              مي

س در پ؟  �تين دعوت پيغمبر    جاهليت عرب و روزهاي نخس    
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نـد و بـدين گونـه از دردهـاي اهـل            آمدميجستجوي جواب بر    

شدند، پـس مـسجد شـيخ فـيض سـند رسـوائي             سنت مطلع مي  

شـادي   پـارك  500حكومت بود، حكومتي كـه بـيش از پانـصد           

 ايران در آن كشورها بنا      ءه ملت بيچار  ءهيگان از سرماي  بصورت را 

، و اكثريـت  دهـد مـى اهي سـر     اسالمي خـو   ءهنهاده است و عربد   

.زنندمى دست و پا ،ملتش در تنگدستي

وجود دهها كالس قرآن در سطح مشهد، كـه تمامـاً در            : رابعا

:گرفتمىمسجد شيخ فيض شكل 

ـ    ـ  1  خوافيهـاي مقـيم   اءكالس قرآن جان نثـاران خـاتم االنبي

.مشهد

.اي مقيم مشهدهكالس بيرجندي ـ 2

.كالس جاميهاي مقيم مشهد ـ 3

چند جلسه هفتگي در منازل كه .. رق وكالس قرآن در طُ ـ  4

.دار بودكال مسجد شيخ فيض سرپرستي آن كالسها را عهده

هـاي  يدتي دانش آموزان اهل سـنت در روز كالسهاي عق ـ  5

.جمعهجمعه قبل از نماز

شـبها در انتهـاي   فـو در كالسهاي ورزشي رزمـي كونـگ   ـ  6

وجوانان جذب آنها شده بودند،     زيرزميني مسجد كه دهها تن از ن      

.شدمى، با تكبير تمام شدمىباتالوت قرآن مجيد شروع 
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كالسهاي مدارس و جلسات قرآن خواهران در روزهـاي   ـ  7

.اءشنبه از عصر تا عش

الي كه در سطح خراسان هميـشه اول  عگروههاي سرود ف ـ  8

.بودند

د، و مخصوصاً در اين اواخر دو ماه قبل از تخريب مـسج  ـ  9

هـاي مختلـف و مقـاطع گونـاگون و از            دانشجويان رشته  ءهجلس

كشورهاي مختلف بعد از نماز جمعه كه قريب به صـد و پنجـاه              

نـد تـا بعنـوان نيروهـاي        گرفتمـى كم كم شكل    نشستند و نفر مي 

متعهد و مسلمان در آينده خادم ملت خويش باشند، و قرار بـود             

ك روي موضـوعي  يـ كه در هر نماز جمعه دو نفـر از آنـان هـر         

...اي بنويسند و قرائت كنند ومقاله

تمام اين مسائل بود كه اهميت و جايگاه مسجد شـيخ فـيض             

اي  و دشـمن تنـگ نظـر و عقـده          دهـد مىرا بيش از پيش نشان      

ذا با تخريـب مـسجد   لتوانست حيات مجدد امت ما را ببيند       نمي

ـ         شيخ فيض فقط مي    د، و  توانستند همه اين اميـدها را بربـاد بدهن

جامعه را متالشي نمايند و طبيعي بـود كـه در مركـز تمـام ايـن                 

ها من قرار داشتم، و باز طبيعي بود كه بيـشتر از ديگـران              فعاليت

مبادا آن نيروهاي جوان و مـسلمان را   مرا تخريب كنند، تا   ءهچهر

به حركت در آورم و براي حكومـت مـشكل درسـت كـنم، لـذا           
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بدام افتـادم و آن جريـان رفـتن مـن بـه پاكـستان بـود كـه مـرا                     

چه در آن رفتن هم بخدا قسم يكي از اهـدافم  گرذير كرد،  پضربه

.رساندن فرياد مظلوميت مسجد بود
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 پيدايش اين وضعيت كـه پـس        با توجه به مسائلي كه گذشت و      

ــواي  ــاءاز فت ــورد   وعلم ــسجد، و برخ ــاختماني در م ــاي س كاره

ي در بـردن وسـائل مـسجد توسـط مـامورين            ردارحكومت با شـه   

اين بود كه موضـوع تخريـب كـامال مرتفـع           شهرداري، گمان ما بر   

 خودم تصميم گرفتم كه به هر نحو ممكن سـفرهايي           يششده، لذا پ  

 مـسجد را بـا مـدارك و اسـناد آن بـه              ءهيرا به خارج بروم تـا قـض       

حركتهاي اسالمي منتقل كنم، و چون مشكل سـربازي داشـتم بايـد             

هاي علميه رسمي اهل سـنت بـه دفتـر    ي را از يكي از حوزه  يهانامه

ام هاي اهل سنت كه قبال ذكرش رفت، ببرم تا شناسـنامه          امور حوزه 

مـسجد   بود كه اوج مـشكالت       1371تعويض شود، و اين در سال       

 تربـت جـام و يكـي        ءه احمدي ءه علمي ءههايي را از حوز   بود، لذا نامه  

 دينـي   ءه احناف خواف و يكـي هـم از مدرسـ          ءه علمي ءههم از حوز  

صد مورد تائيـد حكومـت هـم        ردمولوي كريمدادي تايباد كه صد    

.هاي اهل سنت بردمبود گرفتم و به دفتر امور حوزه

لـوي كريمـدادي،   يك هفته رفت و آمد و سفارشات مكرر مو     

اي را دفتر امور    حاجي شراف الدين، مولوي فرقاني، نامه سربسته      
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 روز  15احوال، و نامه را از من تحويل گرفتند، و نوبت زدند كه             

 خود را تحويل گرفتم و      ءهديگر بيائيد، سر موعد رفتم و شناسنام      

 گذرنامه مراجعه كردم، اداره گفت كه بايـد         ءهي به ادار  مدتبعد از 

 اهـل   علمـاء را كه   اي  نامهكارت معافيت داشته باشيد لذا من هم        

بلوچستان بعنـوان امـام جمعـه بـودن مـن داده            سنت خراسان و  

بودند را بردم به دفتر امور اهل سنت با يـك عـدد جانمـاز زيبـا         

ا گرفت و پس از مراجعه     هديه به آقاي گرائلي، باالخره او نامه ر       

 گفتن جريان كه، دشمنان تبليغـات سـوئي بخـاطر مـسجد در              و

هائي كه دستگاه حكومت    ين قبيل چاپلوسي  ااند و از    خارج كرده 

حاال برويد تا من بررسـي   : آيد، گفت شياطين را خيلي خوش مي    

كنم و چند روز بعد با رفت و آمد زياد و معطل شدن باالخره او               

 گذرنامـه،   ءهسته مهر كرده بمن داد و بردم به ادار        سرباي  نامههم  

. مدارك همراه با آن نامه از من گرفتند و گفتند سه روز بعـد بيـا               

اين مـدت هـم همـان       سه روزشان تقريباً دو ماه طول كشيد، در       

احمدي و علوي روزي مرا بـه هتـل جـم دعـوت كردنـد مثـل                 

ردند كه ي هميشه موضوع گذرنامه را با من مطرح ك     اهميشه و بر  

خواهيـد؟ و آيـا     منظور شما چيست؟ گذرنامه را براي چـي مـي         

كيـست كـه ندانـد،      : ، گفـتم  شـود ميدانيد كه تا ما نخواهيم ن     مي
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خواهيد با ايـن گذرنامـه اگـر        گفتند به كجاها مي   خنديدند و باز  

اين كه مـشخص اسـت بـه كـشورهاي       : فتمگگرفتيد سفر كنيد؟    

بـرا ي پـول، آنهـا       :  گفـتم  چرا آنجـا؟ بـال فاصـله      : گفتند. خليج

آوري دانستم كه آنها از اينكه مـن بنـام جمـع    چون مي (خنديدند  

هـا را بمـن     پول بروم برگردم اتهام پول گرفتن از عربها و وهابي         

عمداً اين مطلـب را     ) خواهند و آنها همين چيز را هم مي       زنندمى

فقط بـراي پـول؟     : فتندگگفتم كه آنها راضي به همكاري شوند،        

 تبليغ و خنثي كـردن تبليغـات اجانـب هـم            ءهخوب وظيف : مگفت

هدف دوم است، از آنها خواستم كه همكاري كنند، آنها گفتند تا            

حاليكـه آنهـا اهـداف     من گرفـت، در   ءهفكر كردم كه حيل   . ببينيم

ــاريخ    ــال در ت ــر ح ــتند به ــر داش ــهگءه ادار18/8/72ديگ ذرنام

ام را   گذرنامـه  ام را تحويل داد، درسـت همـان روزيكـه         گذرنامه

ذرنامه گ احمدي و علوي پيدا شد و از ءهتحويل گرفتم، سر و كل   

 عـرض  بـا : بحمد اهللا تحويل گـرفتم، گفتنـد     : سؤال كردند، گفتم  

ن بعضي برادران پبرامون شما شك دارند تا زمانيكه         معذرت، چو 

اشـكال  :  شما نـزد مـا باشـد، گفـتم     ءهما آنها را قانع كنيم گذرنام     

ايـن  : روم، گفتند ما راضي به مسافرتم نباشيد نمي     ندارد، من تا ش   

كنيم كه بزودي مـشكل     موضوع خيلي مهم نيست و ما تالش مي       

 آوردنـد و    15/10/72بر طرف شـود، گذرنامـه را بردنـد و روز            



١٣٨

��� ����� ��� ��� ����� ���� ��� 	��
هللا مشكل بر طرف شد مسافرت بـال مـانع اسـت،            احمدب: گفتند

من بيچاره از سادگي خـود هرگـز نتوانـستم تـصور تخريـب را               

 مقالـه جهـت شـبهاي رمـضان و          90كنم، براي همين بـيش از       ب

گـر  دعوت از حافظان قرآن براي ختم قرآن و هزاران آمـادگي دي      

براي رمضان آينده در نظر گرفته شد، و باز بخـاطر اينكـه مبـادا               

 بگيرنـد بالفاصـله همـان روز        پسام را   پشيمان شوند و گذرنامه   

ان را گرفتم، و چـون      رفتم به كنسولگري پاكستان و ويزاي پاكست      

چرا پاكستان  (گزاران مسجد فيض بود     كنسول پاكستان از نماز   سر

ـ              چنـين   ءهرا انتخاب كردم، فقط بخاطر اينكـه در آن كـشور زمين

 اسـالم، جماعـت اسـالمي،       علمـاء فعاليتهائي وجود دارد، اتحاد     

اي مـسجد را    ههلذا تمام پروند  ) نهضت اخوان جنبش حماس، و  

 راهـي   6/11/72كـسهاي مـسجد در تـاريخ        گرفته و همراه بـا ع     

 مـسجد را بـه تمـام        ءهپاكستان شـدم، خوشـحال از اينكـه قـضي         

ـ       مسلمين عالم منتقل مي    ـ  هكنم، غافل از اينكه چـه توطئ ت شاي پ

ءهسر من در جريان است، خصوصا اينكه مطلع بـودم كـه جلـس             

 جمعيت طلبه هم در الهور، گوجرانوالـه برگـزار اسـت،            ءهساالن

دن به كراچي بالفاصله راهي الهـور شـدم اتفاقـا در            بعد از رسي  

اي از جمعيت طلبه عرب   كه درس خوانده بودم جلسه    اي  همدرس

و من در اولين شب جلسه جمعيت با شناخت قبلـي كـه از              . بود
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براي من  ) چون در همان مدرسه درس خوانده بودم      (من داشتند   

ضاياي سخنراني گذاشتند بزبان عربـي، و بـه واهللا قـسم تمـام قـ              

 فريـاد و زاري بـه حاضـران          و را بـا اشـك    .... مسجد، فشارها و  

گويم كـه بـه   گفتم، نمايندگان جنبش حماس هم آنجا بودند نمي 

چه كساني موضوع مـسجد را مطـرح كـردم، در حاليكـه هنـوز               

 شب چون تا آخر شب جلسه بود    3مسجد تخريب نشده بود، تا      

 و شـب چهـارم      ديدمم چون نيازي نمي   كردميمن اخبار گوش ن   

حركت كردم براي رفتن بـه يكـي از         شاوريكه از الهور بطرف پ    

مراكز اسالمي در آنجا آن شب هم كه در راه بـودم صـبح چهـار          

شنبه، هنگام صبحانه خوردن در مركز اسـالمي يكـي از بـرادران             

شـب  : چـرا، گفـت   : در زاهدان جنگ است گفـتم     : تاجيك گفت 

از اهـل سـنت را     مـسجدي   : گذشته راديوي بي بـي سـي گفـت        

دانـم، فكـر كـنم در    نمـي : در كجـا، گفـت  : خراب كردند، گفـتم   

هم تـصور مـسجد فـيض را نداشـتم؟ چطـور            زاهدان بوده، باز  

هاي متعدد، حكـومتي كـه داد       ممكن بود مسجدي با آن موقعيت     

زند مدعي اسالم ناب محمدي اسـت، چنـين        مسجد بابري را مي   

دم و لحظـه شـماري      ننگي را برخود بخرد، ولي كمي متـردد شـ         

كردم كه هرچه زودتر وقت اخبار شود، اين همان شبي بـود كـه              

داند كه چه حالي به مـن       دكتر حسين بر مصاحبه داشت خدا مي      



١٤٠

��� ����� ��� ��� ����� ���� ��� 	�

ه شدم، چون تمام آزروهاي من برباد رفت كه در          كّدست داد، شُ  

روز اين فاجعه نبودم و تازه آنوقت فهميـدم كـه چطـور قربـاني            

شت براي مـن بعـد از تخريـب         گو راه بر  ، امتوطئه شياطين شده  

نبود، چون بليط رفت و برگشت از مشهد گرفته بـودم و در هـر               

 از پيـشاور تـا   ،هفته فقط يك پرواز بـود آنهـم چهارشـنبه شـبها      

اي جز ماندن   كراچي بيست و هفت ساعت راه بود با قطار، چاره         

دشـمن گلـه را     گذشـت و  يان مـ  رنداشتم و زمان عليه من در اي      

، شايد سوال بشود شما كـه بـا       كردميرتده شبان را مجروح   پراكن

هاي گروهـي مـصاحبه     هد چرا با رسان   ياين هدف به پاكستان رفت    

نكرديد؟ اول بايد پرسيد فايده مصاحبه چه بود؟ چون هر آنچـه            

خواستم بگويم حافظ علي اكبر و ديگران گفتند جز تـاثير          من مي 

ثانياً به  .  را حل كرد   آني و چند روزي ديگر مصاحبه چه مشكلي       

اين اميد به ايران برگشتم كه در اجتمـاع مـردم خـود فريـادي را      

 مسلمانان را از    ءهبلند كنم، اما زماني كه آمدم مردمي نديدم و هم         

مسجد شـيخ اولـين     : ثالثا.  معدودي ءهعدمن دور كرده بودند جز    

ـ          مـشكل اهـل   اءجنايت نبود و حتماً آخرين هم نخواهد بـود، بن

 اهللا خواهـد شـد، مـن        اءن شـ  إي حـل شـود و       اهيد ريش سنت با 

توانم در اين باره توضيح بيشتري بدهم، آنچه گـواه خواهـد            نمي

ـ  گـ بـودم هر به خدا اگر خائن مي (شد   ) شتمگـ  برنمـي رانز بـه اي



١٤١

	�	آخرين فرياد مسجد شهيد شدة شيخ فيض محمد مشهد
ي را بعنوان اعتراف به پيشگاه ملت مظلوم اهل سنت بيان           اهجمل

 يك و يا دو بـار رو       ياهكنم و آن اينكه اوالً شما تصور كنيد هفت        

ماشـيني از جـا     تن و شبها و روزها با صـداي هـر         سبه ديوار نش  

پريــدن و در ميــان گريــه كــودك بيمــار و مــشكالت بــي پايــان 

 روحانيـت و هـزاران مرتبـه    ءهه دادگـاه ويـژ   ب خانوادگي، احضار 

اء بـذر  نـشان دادن امـض   كـه فقـط بـا    ن ايـن و آن را ديـد       ءامضا

 شـايد مجبـور بـه    ،ن كاشـتن ظن به تمام بـشريت در دل مـ        سوء

چنان اوضاع و احوالي كه بخـدا قـسم تعـادل           نوشتن مطالبي در  

مـسلماني  گيرند شده باشـم كـه بـه ضـرر         روحي را از انسان مي    

شده باشد، اميد دارم كه مرا ببخشند و به اميد آنروزي كـه             منجر

ما برداشته شـود     وحشت و ستم از سرٍ     ءهها جبران، و ساي   هگذشت

.ر  نيستو آن روز دو

توكه دانائي نيازي به اظهار دردهائي كه گذشـت         !  پروردگارا

سـپيدي رهـائي را پايـان       وردان،  گـ  ما را تو بهتـر       ءهنيست، آيند 

.آمين يارب العالمين. تم در ايران گردانسبخش شبهاي 

 گبركنـي   و روزي بدهان مؤمن   كني ربااي آنكه سماوات پر از      

اي صاحب خانه تا بكي صبر كني      هاي تو خراب  كردند تمام خانه  
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راستي آيا حكومت قصد دادن زميني در عوض مسجد شـهيد    

 فيض را داشت؟ءهشد

و آيا اين موضوع راست است كه زمـين و بودجـه داده و يـا                

؟ چون سياست شيطاني حكومت ايجاد بحران در جامعه         دهدمى

ترين بحرانها، بحران حرف است كـه نـه   هگرم كنند باشد و سر  مي

داند، و نـه    د كسي مي   باشن  خود شياطين  كهوينده اولين آن    گجز  

هم اين بحران حدي دارد، و در هر صـورتي كـه بتواننـد بـراي                 

هاي توخـالي بدهنـد بـراي       همردم سرگرمي بوجود آورند و وعد     

عـوض  رجي ندارد، لـذا موضـوع زمـين در        حكومت شياطين خَ  

سجد هم يك حيله و سـرگرمي بـوده و هـست، بـراي روشـن        م

شدن اين قضيه شما را در جريان مسائل طـرح شـده در جلـسه               

استانداري كه به همين منظور در ماه مبارك رمضان برگـزار شـد           

 و  علمـاء  هميـشگي    اءي از تكـرار اسـتهز     اهدهم كه گوش  قرار مي 

 اهل سنت بـوده و هـست، همانطوركـه مـردم مـشهد و              ءهجامع

تمامي اهل سنت در جريان قرار گرفتند، در ماه رمضان از طرف            

شـد، كـه مولـوي حبيـب الـرحمن          ي برگـزار  اهاستانداري جلس 
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مطهري، حاجي قاضي، شراف الدين، مولوي اهللا ياري از بيرجند          

و بنده حضور داشتيم، پس از افطار در اتـاق جلـسه نشـستيم و                

رد كه اين جلـسه     صحبت را به اصطالح معاون استاندار شروع ك       

 اهل سنت كه تقاضاي مالقات      علماءبنا به تقاضاهاي مكرر شما      

با استاندار محترم اسماعيل مفيدي نامفيد را داشتيد برگزار شـده،    

و خوشبختانه جناب آقاي استاندار هم افتخار دادند و پذيرفتنـد،           

ولي متاسفانه بعد از ظهر امـروز مـشكلي بوجـود آمـد و آقـاي                 

رونـد، بعـد حاضـرين را       آيند و مـي    لحظه مي  چنداستاندار فقط 

اينجا حاجي قاضـي    معرفي كرد تا رسيد به شهردار مشهد كه در        

.ناراحت شد و به شهر دار حرفهاي تندي گفت

 خواسـت كـه حرفهـاي خـود را بگوينـد،           علماءحال از   بهر

حاجي شراف الدين تمام مسائل را گفت، بعد از شـراف الـدين،             

منطقي جديد  نيز مسائل باقي مانده را تندتر و با       مولوي اهللا ياري    

هـائي كـه بـراي مـا تـازگي          گفت، بعد همان معاون بـا شـيطنت       

نداشت و همان حرفهائي كه جمهوري اسالمي حـامي فلـسطين           

است كه سني هم هستند، بوسني كه آنها هـم سـني هـستند و از       

اين مزخرفات كه براي فريب مردمي كه اولـين بـار پـاي سـخن             

نشينند و عملكرد آنها را نديده شايد خريدار داشته باشـد      مي آنها

امــا نــه بــراي مــا، كــه آنــروي ســكه را نيــز خبــر داشــتيم ولــي 
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كه چون پشت سر شما قدرت   : اهل سنت حاضر در جلسه گفت     

 چون قدرتي    ما  و آيدچه بگوئيد حق بحساب مي    وجود دارد هر  

.نداريم حق ما باطل است پس سكوت ما بهتر است

خودش را چيزي هم    ) معاون استاندار ( و حتي آقاي محسني     

دانست كه با توجه به حمايـت جمهـوري اسـالمي از      طلبكار مي 

تمام اهل سنت جهان، اما انتظار نداشتيم كه چنين برخـوردي بـا        

و ديگـري    تخريب يك مسجد شود، يكي شـهادت بنامـد           ءهقضي

بعد از اين قضيه من گفتم نيازي به اين مطالب          ... مسجد بابري و  

گذشـت تقريبـاً ده سـال       نسيت پس چرا بعد از صدور پروانه و       

خـوب  : گيـرد، گفـت   حاال اين مسجد در طرح تخريب قرار مـي        

كه شايد نقـشه تغيـر كنـد و مـساجد           هائي دارد هشهرداري برنام 

نين اتفاقي افتـاده  چگيرم كه : شيعه هم در طرح قرار بگيرد، گفتم   

است آيا بيست ميليون اهل سنت براي اولين بار حق اسـتفاده از             

ها را ندارنـد؟ در حاليكـه يـك زن از            قانون شهر داري   5ءهتبصر

 پــنج را عليــه ءهتخريــب خانــه خــود جلــوگيري كــرد و تبــصر

مـن مهنـدس نيـستم كـه سـر در           : شهرداري استفاده كرد؟ گفت   

ي نسيت، و   نين مسائل چمسائلي و نيازي به طرح      بياورم از چنين    

 تعـويض زمـين صـحبت كنـد، و          ءهباراز شهردار خواست كه در    
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شـما علمـاي    : شهردار با تكرار حرفهاي تكراري محسني گفـت       

 شما باشند و طـرف  ءهاهل سنت هيئتي را انتخاب كنيد كه نمايند  

دهيم از هر جا كه    مي شهر را به شما    ءهما نقش . حساب شهرداري 

جاهائي كه در تحت طرح جـامع  خواستيد انتخاب كنيد، البته در    

 شهر، كـه حقيقتـاً      ءه باشد، يعني خارج از محدود     هشهر واقع شد  

دانـستند كـه معنـي طـرح جـامع      علماي ما ايـن مطلـب را نمـي        

يرفتيم با حسن نيت مجلس را ترك گفتـيم، و          پذچيست؟ اين را    

داي آنـروز آنهـا    همان شب هفت نفر را انتخاب كـرديم و از فـر           

  بديدن شهر دار، آنجـا بنـام         7-8 يا   4رفتند به شهر داري منطقه      

 گفته بود اين موضوع مربوط بـه شـهرداري مركـزي            بآقاي عر 

چون اين  : است وقتيكه به شهرداري مركزي رفته بودند گفته بود        

ــه   موضــوع سياســي اســت بايــد برويــد اســتانداري، و چــون ب

باشد نهته بودند اينجا استانداري مياستانداري رفته بودند باز گف

 روز پـشت درهـاي بـسته هيئـت          15شهرداري، به همين گونـه      

يك به ديگري پاس داد، تا اينكـه روز عيـد سـعيد             مسجد را هر  

دهنـد و   فطر در تمام مناطق اهل سنت اعالن شد كه نه زمين مي           

له را سردر گم    أنه هم حاضر به صحبت هستند و بدين گونه مس         

 جديـد   يهمين احوال، با به وجـود آوردن بحرانهـا         در كردند و 

، مثل دشنام دادن به موالنا    كنندمي و ذهن مردم را منحرف كردند    
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 جوانانيكه به مسجد رضائيه     ءهقبا در تربت جام، بازداشت گسترد     

... و... و.. مي روند و

،رح قرار گرفت  طر مسجد شيخ فيض در      گفت ا و البته بايد گ   

ه بـود كـه آن را پايگـاه         كـرد ميمسجد قبا در تربت جام چه جر      

17بسيج سـپاه پاسـدارن انقـالب كردنـد و يـا مـسجد خيابـان                 

ــهريور ــاختماني و  ردش ــه س ــدور پروان ــس از ص ــه پ ــشهد ك  م

69 وحدت سال    ءه آن شدند؟ و حتي در هفت      اءديواركشي مانع بن  

 تعليم القـرآن    ءهروستاي شورك ملكي و در مدرس     درحاليكه  در

 وحدت از طرف رئيس مدرسه مولوي سـيد         ءهوالسنه مراسم هفت  

 شهريور  17متولي مسجد   ابراهيم فاضلي رئيس مدرسه مذكور و     

 جمع بودند خـودش در   او شده بود و مهمانان در مجلس     برگزار

شيد نو روحانيت شربت تلخ وحدت را مي     ءهزيرزميني دادگاه ويژ  

خورد براي انتقال سند، و زمانيكه ديدنـد او سـند را            و شالق مي  

اي هـ همنتقل نكرد، سند مسجد را از او گرفتنـد همـراه شناسـنام            

...و.....و....خودش و زن وفرزندانش و

هاي اسـالمي هـم زمانيكـه بخواهنـد مـثالً            حكومت ءهآيا بقي 

اده ائي اسـتف  هـ همسجدي را به خيابان وصل كنند از چنـين شـيو          

؟ و آيا اين است روش تخريب مسجد توسـط حكومـت          كنندمي
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 وابسته به يك ميليارد مسلمان است؟ بـا چنـين   مسجدي كهانهم  

راستي خياباني كه از رو بروي بيمارسـتان سـينا بطـرف            . اههحيل

رود چرا آخر خيابان تنگ و حتي پيـاده رو هـم             ده دي مي   ءهفلك

دانيـد چـرا؟    هست؟ مي روهد خيابان پيا  ءهندارد در حاليكه در بقي    

ءه وجـود دارد كـه روي نقـش        هچون در آنجا يك كليساي متروك     

محل آن را نشان خـواهيم داد، كليـساي مـسيحيت را بـا وجـود         

، حتـي   كننـد مـي متروكه بودن و در خيابان قرار گرفتن خـراب ن         

، اما مسجد اهل سنت را كه       كنندميخيابان را كج و باز هم تنگ        

گزار زن و مرد، كودك و جوان دارد،         هزار نماز  5هر هفته بيش از   

اي تنگ و مسدود است تبديل به پارك بـازي          ههو در ميان كوچ   

 چرا؟ چون دشمني آنان با اهل سنت بيش از          كنندميبراي اطفال   

همه كس است، در طول تاريخ هـم حتـي يـك جنـگ بـا كفـر                  

ـ اند جز با اهل سنت، ثانيـا        هنكرد شت سـر كليـساي مـسيحيت       پ

اي تبليغاتي وجـود دارد، مـسجد       ههي قدرتمند غرب و رسان    دنيا

شت سر خود ملتي مظلوم و بي كسي داشـت يعنـي     پشيخ فيض   

!كسي را نداشت؟
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پس از وقايعي كه ذكر آنها شـد، حكومـت شـياطين آخـرين              

 خـود را بـراي خنثـي نمـودن رسـوائي تخريـب مـسجد        ءهحيلـ 

 و خاموش نمودن احساسات امـت اسـالمي و انحـراف            مسلمين

 بازسازي مجدد مسجد بـود،      ءهاذهان بكار برد، و آن انتشار شايع      

ا يـ راستي جريان اين شايعه چگونه بوجود آمـد؟ چهـل و پـنج              

را اطالعـات از طـرف      اي  نامهپنجاه روز پس از شهادت مسجد،       

اري بـر   ديوان عدالت اداري منتشر كرد، دال براينكه حكم شـهرد         

حكم مذكور   صدور ءهتخريب مسجد غير قانوني بوده، و از لحظ       

ــه  ــه در مورخ ــوع  16/10/72ك ــد موض ــدت ده روز باي ــود بم  ب

زمانيكـه  .  مسجد از نو آغاز گردد     اءتخريب رسماً منتفي و كار بن     

لوح باور كردنـد كـه      هاين نامه شيطاني منتشر شد، مسلمانان ساد      

هند شد، لذا بين خـود شـيريني        واقعاً دو مرتبه داراي مسجد خوا     

ها كردند، و عـصر همـان جمعـه قـرار           تقسيم نمودند خوشحالي  

گذاشتند كه بروند روي زمين مسجد و نماز عصر را با جماعـت           

آنجا ادا كننـد غافـل از اينكـه ايـن حيلـه و دامـي جديـد بـراي               

 مجـدد   اءدد بنـ  سشناسائي و دستگيري بقاياي كسانيكه هنوز در        
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ا بمجرد اينكه افراد در محل مسجد جمع شدند  مسجد هستند، لذ  

براي نماز و نماز را ادا كردند، بمجـرد سـالم دادن بـه راسـت و         

چپ كه به يك معني سـالم بـه فرشـتگان و مـسلمين راسـت و              

مان خفاشان و سـگان     يخدژچپ است به هر طرف كه روكردند        

ـ           اءحكومتي را ديدند كه گرداگردشان را محاصره نموده بودند بن

 طعــم عــدالت ديــوان عــدالت اداري مــدتهاگــي دســتگير وهم

چـشند، زمـان    هـا هنـوز هـم مـي       حكومت را چشيدند، و بعضي    

گرانه بـود، درسـت زمانيكـه كاروانهـاي         هحيلانتشار نامه مذكور  

 مذكور منتـشر  ءهحجاج بيت اهللا الحرام راهي سفر حج بودند، نام 

مسجد را به   لوح ما خودشان خبر بازسازي      هشد تا مسلمانان ساد   

تمام عالم اسالم و امت مسلمه برسانند و همينطـور هـم شـد، و              

هاي خود فروخته را نيز با نامه مذكور ظـاهرا          حتي بعضي هيئت  

اتفاقي و حقيقتا به طور رسـمي بـه افغانـستان و ديگـر ممالـك                

 تخريـب   ءهاسالمي فرسـتادند تـا بـه كـسانيكه احتمـاال از واقعـ             

حتـي چنـد    را تبريك بگويند، و   سازي مسجد   ناراحت بودند باز  

لـوح ايـن قـضيه را بـاور        هنفر از برادران خيرخواه مـن امـا سـاد         

نمودند و مخفيانه پيش من آمدند كه برگرد به ايـران، هنـوز كـه               

كسي از آمدن شما به افغانستان خبر نشده كه من بـه آنهـا گفـتم       
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 جديد است، حكومتي كه ايـن رسـوايي را بخـود       ءهاين يك حيل  

اگرچه از اول هم آبرويي نزد متفكـرين اسـالمي و اكثـر      (خريده  

چطور امكان دارد ملتي مرده را كه خود كـشته          )مسلمين نداشت 

ءهبا چنين واقعيتي خود زنده كنـد؟ يكـي از نكـات مرمـوز نامـ               

مذكور، آن خطي كه در فتوكپي بطور معكـوس در زيـر صـفحه              

دهم اسفند  تاريخ شانز (باشد، كه در آن نوشته شده     وجود دارد مي  

هفتاد و دو به نشاني مراجعه گرديد، و آقاي نورالـدين اللهيـاري             

).گردداوراق بال اقدام اعاده مي. شناخته نگرديد

 نفـر   5چطور امكان دارد مسجدي كه هميشه حد اقـل فقـط            

 آمدن قاصد مذكور هيچ كـس       ءهمسئول شبانه روزي داشت لحظ    

آن  كنـيم كـه آن روز و       نبود تا نامه را به او بسپارد، اگر هم باور         

شـد لحظـه و    لحظه هيچ كس نبود، آيا زمان متوقف گرديده نمي        

ثانيا نامه مذكور بايد به شـهرداري       روز ديگري آن نامه را آورد؟     

شد كه ظـاهرا قـضيه مـسجد و شـكايات مـا از دسـت                ابالغ مي 

دانيم كـه شـخص     دانستيم و مي   ما مي  ءهگرچه هم (شهرداري بود 

 اهللا عليهم   لعنت دستگاه اطالعات    ءههمي و اي، واعظ طبس  هخامن

نه اينكه نامه را به ما بدهند ) جمعين طرف حساب مسجد بودند   أ

توان باور كرد كه شهرداري از صدور چنين حكمي خبر          و آيا مي  
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در هر صورت حكومت شـياطين بـا ايـن دسيـسه و             نداشت؟ و 

طومار مسجد شيخ فيض و احساسات مـسلمين خاتمـه          حيله بر 

 البته به گمان خود در حاليكه حديث اين ظلم و سـتم و              بخشيد،

ــا و   ــاطرات ملته ــر خ ــر از دفت ــزون ديگ ــت روزاف ــزاران جناي ه

خصوصا ملت مظلوم ما هرگز محو نخواهـد شـد، و خـود ايـن               

تر خواهد نمـود، و آينـده      حوادث تلخ ما را بسوي رهايي شتابان      

tΒ$�من خواهد بود،گواه uρy7 Ï9≡sŒ’ n?tã«! $#9“ƒÌ“ yèÎ/∩⊄⊃∪ �N) 20: إبرهيم.(
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راستي چه بايد كرد؟ با چنين وضعيتي كه حكومـت شـياطين     

بوجود آورده است چگونه بايد مقابله كرد، نـه سـازماندهي، نـه             

اعتماد، نه رهبري و نه هـم اعتمـاد بـه نفـس، اينهـا گوهرهـاي                 

.نداهگرانبهايي است كه مردم ما گم كرد

 من از انقالب و ايران اين است كه در درون           ءه سال 14ءهتجرب

ايران امكان هيچ گونه سازماندهي وجود نـدارد، هـر حركتـي را             

. وحشت و عبرت ديگران گرددءه كه مايكنندميآنچنان نابود 

ايـن وضـعيت    گمان من براين است كه بـراي رهـائي از         

تنهـا راه    شرائط كنـوني     دراسفناك و دردآور و حقارت بار،     

 نيـز  گرچه اوضاع سياسي همسايگان ايران    ∗∗∗∗هجرت كردن است  

هم خداوند تعالي خـودش     باز. باشدهر يك دچار مشكالتي مي    

هاي رشد و شكوفائي همه جانبه را براي مهـاجرين فـراهم         هزمين

نمايد، هجرت نمودن هم مشكل است هم پيامدهاي مـشكلي          مي

باشد، چون هدف دولت هم همين است، پـس اهـل    اشتباه مي: مؤلف ءظريهالبته ن∗

.يد خود نرسدكالت وتبعيضات را تحمل كنند تا دولت به هدف پلسنت بايد تمامي مش
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سـتقامت شـكيبائي را     دارد، اما خداوند سـبحانه تعـالي صـبر و ا          

 رنجها برايشان عـادي و      ءهنمايد طوريكه هم  نصيب مهاجرين مي  

گـردد، و از طرفـي ديگـر سـختيها و مـشكالت             قابل تحمل مـي   

هجرت و ديار مهاجرت بـه واهللا قـسم بـه مراتـب از تلخيهـا و                 

 وحشت بـا سـتمكاران كمتـر        ءهسختيهاي زندگي كردن زير ساي    

 كـه از وضـعيت كنـوني در    مانياست، بنا براين آن برادران مـسل  

توهينهـا،  ، ند، و تاب تحمل تبعيـضها     اهمان ايران خست  ميهن عزيز 

ءهدشنامها، تحقيرها و حق كشيهاي تحميل شده بر خود و جامعـ     

كنم كـه هجـرت كننـد، و بيـاد          مظلوم خود را ندارند، توصيه مي     

بزرگوارشان  واصحاب اءبياورند كه هجرت كردن سنت تمام انبي      

 تا ابد خواهد بود، و سنت الهي نيز بر ايـن اسـت كـه تـا                  بوده و 

ربـاني ندهـد،    ملتي در راه رهائي خود حركت و همـت نكنـد، ق           

 گرفتار نگردد، هرگز روي آزادي و      اء وضر اءآوارگي نبيند، به سر   

�βÎ)(#ρç1رهائي را نييند،   ÝÇΖ s?©! $#öΝ ä. ÷1 ÝÇΖ tƒ�N) ـ   ).7 : محمد ءه كه تجرب

يم و اگـر  اهو مرات ديده، خوانده و يا شنيدتاريخ را نيز به كرات   

هم فكر كنيم كه ديگران خود بخود بايد دردهاي بي پايان مـا را              

پي درمان باشند، سخت در اشتباه خواهيم بـود، كـه    بدانند، و در  

قانون دنيا بر اين است كه مـريض و اهـل درد، نـزد هـر طبيـب              
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مطمئن باشيد كه تا خودمان     . نداهشفقت و توجه طبيب واقع شد     

فريادهاي المناك خود را باال نكنيم، به قربانگاه ايثار كردن جـان            

مال فرزندان خود نشتابيم، هيچ كس و هـيچ يـك از ملـل عـالم                

نخواهند آمد كـه بپرسـند درد شـما چيـست؟ و چـه مـشكالتي          

ـ          داريد، كه تمام ملـل      خـود گرفتـار     ءه اسـالمي هـر يـك بـه نوب

ي هستند كـه فرصـت انديـشيدن بـه مـصائب            اهمشكالت عديد 

ـ       پديگران را ندارند،     ءه كريمـ  ءهس هجرت نمائيد تا بمـصداق آي

�¨βÎ)šÏ% ©!$#(#θãΖ tΒ# uzƒÉ‹ ©9 $# uρ(#ρã� y_$yδ(#ρß‰ yγ≈ y_uρ’ ÎûÈ≅‹ Î6y™«! $#y7 Í× ¯≈ s9 'ρé&

tβθã_ö� tƒ|M yϑ ômu‘«! $#4ª! $# uρÖ‘θà� xîÒΟ‹ Ïm§‘�N)  عمل  ءهجام ).218: البقـره 

بپوشيم، و آنگاه الطاف و انعام بيكران حضرت حق را با جسم و             

ــائيم   ــه نم ــس و تجرب ــان لم �tΒج uρö� Å_$pκ ç‰’ ÎûÈ≅‹ Î6y™«! $#ô‰ Ågs†’ Îû

ÇÚö‘ F{$#$Vϑ xî≡t� ãΒ# Z1G ÏW x.Zπyèy™uρ�N) كــه هــر كــس در راه  ).100: النــساء 

رت نمايد، در سرزمين خدا امكانات زياد و وسـعت در           خدا هج 

باميد روزيكـه شـما را در كنـار خـود در ديـار              ). بيندزندگي مي 

.هجرت ببينم
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امت اسـالم، اي امـت اسـوه و نمونـه و منتخـب، اي سـران                 

انـشمندان و   باغيرت دول اسـالمي، نويـسندگان، روشـنفكران، د        

!  آزادگـان جهـان  ءهدرك و با غيرت، و اي همدرد و باجوانان با

نالد كه به اوكس در عالم از كسي چيزي مي درست است كه هر   

كـشان در   ي وارد نموده باشد، و داستان ستمكاران و ستم        اهصدم

هر كجا و تحت هر نامي كه بوده هميشه يكسان بوده و تكراري،       

 كه آن نوع مظالم و فشارهائي كه امروز بر          گويمت مي أاما به جر  

 مظلـوم و    ءهتمامي ملـت بزرگـوار ايـران، مخـصوصاً بـه جامعـ            

گذرد در تمام تاريخ خلقت  اهل سنت ايران گذشته مي ءهستمديد

 ملتي نيامده و نگذشـته، حكـومتي بـا ماهيـت            هيچو آفرينش بر    

حكومت ايران از جهات مكر، حيله، دغل بازي، شيطنت، نفـاق،           

هرگز در تـاريخ دومـش را سـراغ نـداريم،           ..... و.....و.... زوير و ت

حيـران  خص اهـل سـنتِ    آنچه را كه ما ملت مظلوم ايـران، بـاأل         

شاهد بوده و هستيم، اين است كه اگر خداي نكرده بـراي چنـد              

سالي ديگر عمر ننگين اين حكومـت شـيطاني ادامـه پيـدا كنـد،             

هـم  ح جهاني را در   طومار هستي اسالم، مسلمين و امنيت و صل       
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خواهد پيچيد، كه اگر اندكي مسلمانان بيـدار عـالم بـه علمكـرد              

چندين ساله سـردمداران حكومـت ايـران بنگرنـد خـود بخـود             

د شد، و به اعتقاد ما كـه مـدارك          ناين حقيقت تلخ خواه   متوجه  

مـسلمين  كافي نيز وجود دارد، آتش تمام جنگهاي داخلـي بـين            

كنـد و حتـي در راه محـو و          مي حكومت ايران شعله ور     را عالم

بودي اهل سنت از عالم از هيچ حربه و نيرو و قوتي فرو گذار              نا

گويم كه آن ضربات و صدماتي كـه      نخواهد كرد، و به جرات مي     

ي همين چنـد سـال از عمـر ننگـين ايـن حكومـت               طاسالم در   

 تمـامي كفـار نديـده،       ءه قرن از ناحي   14ديده، در طول    خورده و 

.... ز شـما امـت اسـالم، شـما سـران دول اسـالمي و              بر ايـن ا   بنا

هـاي فـساد و   هعاجزانه خواهانم كه در ايجاد رابطه بـا ايـن جرثومـ         

ن كـه اكنـون     را بزرگ اهل سنت اي    علماءانبهاي  گرنفاق از تجربيات    

، نهايت استفاده را بنمائيد، تـا       برندمي در ديار هجرت بسر      نيز بعضاًًًٌَ 

 و نفـاق  توتي ايـن زالوهـاي سياسـ   هاي عنكبـ  خداي نكرده به دام   

.»‰ÌÜi@†ÔÛ@áèÜÛabäbí@†è‘bÏ@´½bÈÛa@l«.گرفتار نشويد

و خصوصا روي سخنم به ملل اسالمي تازه استقالل يافته در           

ك طينت و با ايماني     پاآسياي ميانه است آن مسلمانان پاك دل و         

خدائي اكنـون طعـم      بي ايههكه پس از سالها زندگي در زير ساي       
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مـسلمانان تاجيكـستان،    چـشند، آزادي و استقالل را مـي     شيرين  

ذربايجان، تركمنـستان، قزاقـستان، چچـن، تتارسـتان         آازبكستان،  

و اي  ، برادران و خواهران مسلمان مـن در آن ديـار         ..... و....و....و

رهبران باغيرت كشورهاي آسياي ميانه، نكنـد خـداي نكـرده از            

مطمـئن  . غافـل شـويد   ها، نيرنگهاي حكومـت ايـران       هكيد و كين  

باشيد اولين خطريكه صـلح و ثبـات و وحـدت ملـي و هويـت                

 حكومـت ايـران     ءهكند از ناحيـ   مذهبي و قومي شما را تهديد مي      

 وحـدت خـواهي، وحـدت       ءه با شعارهاي فريبند   اءاست كه ابتد  

مسلمين، وحدت فارسي زبانها، وحدت ملت عجـم، مـشتركات          

پـا  ينكه براي خود جاي     ، و هم  شوندميفالن و فالن وارد ميدان      

شان هاي استخباراتي و اطالعاتي   هيك طرف شبك  پيدا نمودند، از  

خش انواع و اقسام نوارهـاي  پ، و از سوئي ديگر با    شوندميفعال  

همچنـين آمـدن مبلغينـي كــه    ... كتابهـاي مزخـرف و  ويـديويي، 

هــاي وابــسته بــه فكــر و ه شــبكءهشــان انتــشار و توســعهــدف

باشد، از هر سو و هر طريق حتي بـه          يه مي هاي واليت فق  هانديش

، صـليب سـرخ    ، امداد ءه تحت عنوان كميت   اءعناوين كمك به فقر   

هـائي  هجهاد سازندگي، خانه فرهنگ و انواع و اقسام نامها و حيل         

و هماننـد   شـوند   مـي ن اسـت وارد     يطاكه منحصر به خود آن شي     
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هـا  زهرهاي مسموم كننده افكار و معتقدات و حتي فطرت ملـت       

 و از طرفي ديگر فرزندان شما را تحت عنوان          كنندميرا تخريب   

 امكانـات و    ءه و در آنجـا بـا همـ        برندميدرس خواندن به ايران     

همـان   وكننـد ميتوانائيهاي خود سعي در شستشوي مغزي آنان  

تـان خواهنـد سـاخت، همانگونـه كـه از          تان را دشـمنان   فرزندان

يك شدن به حكومـت     نزديك شدن به آتش هراس داريد، از نزد       

پايان بعنوان يك برادر كوچك بـه  و در. ايران بيشتر احتياط كنيد   

نين به شما سران باغيرت دول آسـياي ميانـه          چشما عزيزان و هم   

طور ممكـن مـشكالت داخلـي       كنم كه به هر   عاجرانه توصيه مي  

خود را از راه مفاهمه و يكدلي و حـسن نيـت حـل كنيـد و تـا                   

دار ه شما خدشـ   گيو امنيت و همبست   خداي نكرده صلح و ثبات      

 حكومتهـاي ديگـر     ءهنگردد كه در آن صورت بازهم قبل از همـ         

عالم سردمداران حكومت ايـران تحـت عنـوان كمـك بـه حـل               

مشكالت، مشكل شـما را بـراي ابـد الينحـل خواهنـد سـاخت               

.همانگونه كه در افغانستان ساختند

وحـدت  ن ايران مدعي    كو اگر در بالد شما حكومت نفاق اف       

فقـط يـك سـوال را مطـرح نمائيـد كـه بـراي               شود  ميمسلمين  

جمعيت بيست ميليوني اهل سنت در ايـران چـه حقـوقي قائـل              
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يد؟ آيا يك وزير، يك سفير، يك والي، يك رئيس محكمه،           اهشد

براي اهل سـنت در     ... يك سالنامه، ماهنامه، هفته نامه، روزنامه و      

 صـدها عـالم و      ايران وجـود دارد، صـدها مـسجد مـا تخريـب،           

هـاي شـهيد، و صـدها آمـاكن         هدانشمند ما زير بـدترين شـكنج      

مذهبي ما را با خاك يكسان كردند، كه همـين مـاجراي مـسجد              

شيخ فيض محمد در مشهد را، روي ساير مساجد ما نيـز قيـاس              

اهـل سـنت    (ي تحت عنوان  اهكنيد كه بصورت خالصه در رسال     

 از مصائب بـي پايـان       به بخش كوچكي  ) مظلوم ايران را در يابيد    

.اشاره گرديده است
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ـ برادران و خواهران،     دران و مـادران مـسلمان مـن، در هـر           پ

غـشته بـا    خصوصاً در ايران، كه اين مطالب آ      كجاي عالم اسالم م   

دانيــد كــه ماهيــت كنيــد، مطمئنــا مــيخــون دل را مطالعــه مــي

حاكم بـر ايـران بـر هـيچ         جنايتكاري و تروريستي رهبران خائن      

شيده نيست، و كمتر حكومتهـائي هـستند كـه از سـالح             پوكس  

.نمايند به جديت حكومت ايران استفاده مي،ترور مخالفان خود

و اصال ترور و قتل و جنايت و كشتار جـز و اصـول مـذهبي        

حكام ايران است كه طبق آمار رسمي مجامع بين المللـي قريـب             

ــي    ــرور سياس ــزار ت ــار ه ــه چه ــط  ب ــشور توس ــارج از ك در خ

 كنفـرانس   ءهقطعنامـ (تروريستهاي حكام ايـران صـورت گرفتـه         

).11/7/1376انگليس حزب كارگر در

نـد امـا آن     اهباشند كه رسما ثبـت شـد      اين تعداد مقتوليني مي   

نـد، و يـا در جنگهـاي قـومي     اهتعداد از مظلومانيكـه ثبـت نـشد    

ا فقـط خـدا     نـد ر  اهبوجود آمده از طرف حكام ايران كـشته شـد         

داند، با وجود تمامي اين مسائل يقين دارم هر روز كـه شـده              مي
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مجددا زهـر را روي مـن و سـاير بـرادران دينـي و مهـاجر مـن               

 سـاعت   19/12/1376ءههمانگونه كه در مورخ   (خواهند ريخت   

 قـصد   وء ليالمـي بجـان مـن سـ        ءه صبح در شهر هرات جـاد      10

مـى يـشتر از مـن زخ     يقين دارم كه افعي واليت فقيـه ب       ). نمودند

 از مرگم نيز    پسه دست بردار نخواهد بود، باز يقين دارم كه          شد

نـي طوفـاني از   كرحمي و نفاق اف  طبق همان خوي درندگي و بي     

ي را عليه مـن بـراه خواهنـد انـداخت، و            اهتبليغات مسموم كنند  

يني را عليه مـن     گشايد هزاران اسناد جعلي و پروپاگندهاي زهرآ      

نـديش منتـشر نماينـد، تـا تـأثير          اهكدل و ساد  پادر ميان مسلمين    

هـاي ضـد    هسخنان و خون من از بـين بـرود و افكـار و انديـش              

.ام در ميان مسلمانان جاي باز نكندواليت فقيه

بنابر اين از فرصت موجود استفاده نموده و اظهار ميدارم كـه            

حق يـك طفـل معـصوم ظلمـي     الحمد هللا در تمام عالم حتي در  

 عالم دشمني   هيچ احدي در  بام و اهال كسي را نخورد   م، م اهنكرد

ي اتفاق افتـاد    اهشخصي نداشته و ندارم، و اگر هر زمان كه حادث         

كه منجر به جراحت يا شهادت شد، تنها و تنها حكومـت ايـران              

ل بوده وال غيـره، از خداونـد پـاك خواهـانم كـه خـودش                ئومس

.ر راضي باشدم را سرپرستي كند، و از من عاصي گنهكااهخانواد
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.آمين يارب العالمين).85-83:الشعراء(

 امت اسالمءهدعاگوي هم

ورمولوي موسي كرمپ

ءهخطيب مسجد مظلوم و شهيد شد

شيخ فيض محمد مشهد

مهاجر در هرات افغانستان
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اي مسلمانان بينيد چي در ايران شـد شـهيد؟         

خانه امن الهي بيت رحمـان شـد شـهيد         

كــسيرد حــال دوران بــنــدائمــا يكــسان نما

ت سليمان شد شهيدخ تيصفآن شكوه آ

گـر نصاري پيش رويـت جلـوه     معبد سيك و    

مغيالن شد شهيداين به چشمت همچنان خار

بـشد بـابر خـراب     ر   اين شگفتي گـ    دهيچ نام 

ن شـهيد آ بدست حامي قر��� بو العجب اين  

ي رحيمـا رحـم كـن      اكفر برخواسـته زكعبـه    

منبر كل قرآن شد شـهيد     محراب و مسجد و 

ــر   ــربالي پ ــسين در ك ــا آن ح ــالاي دريغ ب

خراسان شد شهيد  مسجد شيخ فيض محمد در    

ــذر ــه گ ــه را در كتابخان ــدم جمل ــردم بدي  ك

 و محراب مسلمان شد شهيد     اتمعبد حاج 

ذات پاكت هست بي چون اي خداي مهربان       

امانت چون غرييان شد شهيد  خانه امن و  
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 شد شهيدچون حسينت خانه اهللا به ايران 

هــم وزيرخارجــههــم اميــر وهــم ســفير و

به پيمان شد شـهيد    سجده كردند آن زمين را گر     

ــاي بلو ــان ستان وچ ــع مومن ــد و جمي  بيرجن

حمدي بخوانيد ركن ايمان شد شهيد     ءهسور

گــاه جملــه عبــاد جهــان مــسجد مــا ســجده

چون امام بو حنيفه كو بزندان شد شـهيد        

با خرزاي طرفداران حقاف وخواهل جام و

 اخالص بخوانيد ماه تابان شد شهيدءهسور

رنـد عـزا   ا د اءجمله سرخيل مالئـك در سـم      

 نظر آن عرش رحمان شد شهيدرگوئيا اند

العجب ثم العجـب بعـد الجمـادي والرجـب         

مسجد ما معبد ما ماه شـعبان شـد شـهيد       

كــشانپا بــر روان  حــقصــد هــزار رحمــت

 شهيدانيكه در هر جاي ايران شد شـهيد        آن
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اي اهل عالم بنگريد من خسته حيران آمدم

با صد هزاران درد دل از ملك ايران آمدم

ــسلم و  ــرزمين م ــار واز س ــشابورعط ن آني

هم ابـن حيـان آمـدم      ديار رازي و  من از 

صد درد و غمـم از شـهر موالنـاي روم    من قا 

من يادگار محنت قزوين و تهـران آمـدم        

شــمارم دارم ســخنها بــيافرزنــد ابــن ماجــه

از سعدي و شيراز او با داغ حرمان آمـدم         

شمس االئمه در سرخس باشد فقيه شهر من

من يادگار كوچكي از آن بزرگـان آمـدم        

آن جامي شيرين سـخن باشـد دليـل راه مـن       

م كه نـاالن آمـدم     بلبلي از باغ او هست    من  

از آن حكيم نامورخوانديد توضيح الملل و

از نحل و شهرستان او من مرغ خوشخوان آمدم

ــن    ــد آواز م ــرغ بلن ــن م ــيراز م ــافظ ش از ح

 سـخن بـا آه سـوزان آمـدم         گنجم  اوردهآ
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دميان آمگرتنها بماندم در جهان با چشم 

 كشور ايران زمين دربعد از طلوع نور حق

شد ميهن زيباي من در خاتم عالم نگين

 اين خاك و وطـن در خلـوت و در انجمـن            اءابن

يخش ببينرمن در بطن تاثرين را شدند دد

 بـوبكر عتيـق    صد بيهقي آمد پديـد لقمـان و       

ز نديده كس چنينگيا چون ابوداود آن هر

گـر ازي آن شد طب عالم جلـوه      از حكمت ر  

زينگ اصفهان مسكن  درلغت بوراغب واندر

ــضاوي ج   ــا بي ــرآن م ــي ق ــا ادر معن ــان م ن

 حديث مصطفي شد بوالوليدش نور دينراند

سخن شد گنجويش ممتحنكشور شعر ورد

شيخ سجستاني به نام در كشور معني ببين

ناز آن همه نيك اختران داغي بدل دارم نهـا         

فغان نزد شمايان آمدمآه وبا حسرت و

د چــون از كــشورم آن نامــداران جهــانرفتنــ

م از ديدگاناچكد هر لحظهاشك ندامت مي



١٦٧

��	آخرين فرياد مسجد شهيد شدة شيخ فيض محمد مشهد
انرون زمان كه بود ما را خسآياد آورم چون 

بيرونيان فارابي واء بوالوف وچون بوسعيد

وهر بـسطاميم آن بـو الحـسن خرقـانيم         گآن  

ــ  ازانيم آن نيـك مــردان جهــان عالمـه تفت

 شد برونيموسنجوم خيام ورياضي واندر

رمانيـان كعالمه جوزجـاني خواجـوي از   

اشآن شرح شـرح جـامي     عبدالغفور الري و  

تا عالم هستي بجاست مثلش نيامد از كـسان        

فردوسي شعر آفرين هم احمد جامي يقين

نبوبكر تايبادي همين عالمه بيـر جنـديا       

زالـي در جهـان بهـر سـعادت كيميـا          غباشد  

 ديـنش را بخـوان     اءباور نداريد از سخن احي    

بيان اين سخنكنم شرح ومحشر گرروزتا

پايان ندارد زين سبب مبهوت و حيران آمـدم      


