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  تقديم

 به علماء، روشنفكران و حق طلبان محترم به جوانان عزيز و ارجمند

 .به بستگان و خويشاوندان برادر عزيزم مرتضي رادمهر
 .اند نحوي با او همكاري داشتهبه آن عزيزاني كه او را كامالً شناخته و به 

بدون مـدرك و دليلـي او را   به آن دوستاني كه نسبت به او در شك و ترديد بوده و يا 
 .اند هاي مختلف و گوناگون متهم كرده به تهمت

اهللا دست از جان، مال و همه چيز خود شسته و از  ةكلمبه آنانيكه در راه حق و اعالي 
 .اند ق يكتا پيوستهاين ديار فاني وارسته و به خال

 ﴿ هائيكه خداوند در موردشان چنين فرموده است به آن        ﴾.  

 .ترسند اي نمي يعني در راه يكتاپرستي از مالمت و سرزنش هيچ مالمت كننده
 :و به كسي كه شاعر در حق او چنين گفته است

 موحـــد چـــو بـــر پـــاي ريـــزي زرش
 كـــس اميـــد و هراســـش نباشـــد ز  

 

 چــو فــوالد هنــدي نهــي بــر ســرش      
ــس     ــد بـ ــاد توحيـ ــت بنيـ ــين اسـ  همـ
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 مقدمه

ستايش بي پايان ذات پاكي را كه ايمان را در دلهـاي دوسـتانش مـنقش گردانـده و از     
 .را متنفر و بيزار ساخته استها  آن كفر و نافرماني

و بر اهل بيـت و يـاران    و درود و سالم بي پايان بر بهترين پيامبران حضرت محمد
يـا تـرجيح داده و بـه رتبـه رضـي اهللا عـنهم و       كه آخرت را بر دنهايي  آن نيكو كردارش،

 !امام بعداند  رضواعنه مفتخر گشته
 :اند از آنجايي كه گفته

بزرگي و عظمت اجر «است جام شراب بيشترش ميدهند و تر  هر كه در اين بزم مقرب
هميشه دوسـتان و مقربـان   » باشد مي و پاداش در مقابل بزرگي آزمايش مصيبت و امتحان

 .اند د متعال مورد سخترين آزمايشها و امتحانات قرار گرفتهبارگاه خداون
و هر كه معرفت و شناختش به ذات الهـي بيشـتر بـوده بزرگتـرين بـال و مصـائب را       

كـه  » و السـالم  ةعلـيهم والصـال  «متحمل شده است طبيعي اسـت كـه پيـامبران بزرگـوار     

نسبت بـه وي از هـر كـس    و معرفتشان اند  والجالل را داشتهذنزديكترين ارتباط با خداي 
آزمايشـها و مصـيبتها    ها، شكنجهترين  بيشتر بوده است در راه دعوت به يكتاپرستي سخت

آگـاهي داشـتن از    .اند و در عين حال شكر خداوند منان را بجاي آوردهاند  را تحمل كرده
و دوستان خداوند موجب تقويت قلب، ازدياد  ءسرگذشت و سوانح حيات پيغمبران، اوليا

 .ددگر مي مان و ثابت قدم ماندن بر مرام دين و آئين الهياي
و اهـل ايمـان وقـايع و     همين خاطر است كه اهللا ذوالجالل براي دلداري رسول اهللا

آنچه را كه بر انبياء، صديقين و نيكان گذشته بصورت مكـرر در قـرآن كـريم ذكـر كـرده      
 .است
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 ،سرگذشت يك شخصيت مهاجر ه وقايع وبنده در اين نوشتار مختصر قصد آن دارم ك
ام براي دوستان عزيز بيان نمـايم   مبارز را كه با چشمهاي خويش مشاهده نموده و مجاهد

هر چند كه آن دوست عزيز بخشي از سرگذشت و بيوگرافي و تحوالت زنـدگيش را بـه   
بـدان نـام نهـاده كـه الحمـد اهللا      » تولدي دوباره و انتخاب نو«قلم خويش تحرير نموده و 

 .منتشر گشته است و چاپ
مطالعه كرده و از آن پند پذيرد زيرا كه در دنيـا دو  آن را  شايسته است كه هر مسلماني

 . چيز پسنديده است
 )حضرت عيسي(    .»سخن دلپذير دل و دل سخن پذير«

بصورت آنچـه كـه   آن را  در واقع قدرت بيان(خواهم بنويسم  مي البته آنچه را كه بنده
فقط وقايع و سرگذشت مدت كوتاهي است كه با او آشـنا شـده و او   ) مدر دلم است ندار
 .ام را همراهي نموده

خواهم در مورد آن چيزي بنويسم مجاهد بـزرگ بـرادر عزيـزم آقـاي      مي شخصي كه
اي بـه   باشد كه او در يك محيط پيشـرفته و در خـانواده   مي »مرتضي رادمهر«عدنان همان 

در شهر تهران چشم به جهـان گشـود و تحـت     1351اصطالح فرهنگي و متمدن در سال 
سرپرستي پدري متخصص مغز و اعصاب كه شديداً متأثر از فرهنگ اروپائيها بود وتحـت  

پـدرو  (تربيت مادري متخصص قلب، نسبتاً مذهبي پرورش يافت و طبق آرزوهاي هر دو 
كـه در  مسير زندگيش را با تحصيالت حوزه وي و دانشگاهي در پيش گرفته است ) مادر

السالم و از دانشگاه علوم پزشـكي شـهيد بهشـتي     تنتيجه از حوزه علميه فيضيه قم حج
بعلـت ناسـازگاريهاي فكـري بـا     ) پزشـك عمـومي  (تهران يك قدم مانده به رتبه دكتراي 

مذهب اهل تشيع و گرويدن به مذهب اهل سنت فقـط بخـاطر تغييـر مـذهب و فكـر، از      
 .ظالمان روزگار مواجه گرديده استهاي  كنجهدانشگاه اخراج و با ظلم و ستم و ش
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يي مثل زنداني شدن در سلولهاي تنگ و تاريك، شوكهاي برقـي، بسـتن بـر    ها شكنجه
مشـتي از  ... صندليهاي آهني و روشن كردن پيك نيك زيـر آن و گذاشـتن در يخـدانها و   

كه در اند  هآن عزيز بكار برد) به زعم خود(نمونه خرواريست كه دشمنان براي تغيير مسير 
شده است و او با ايماني پر قـدرت و  ) تومور مغزي(اثر همين آزارها مبتال به بيماري مغز 

از ) كمتـر از سـه سـال   (اخالصي در حد باال با ياري خداوند قدوس براي مدت كوتاهي 
 مختلـف همراهـي  هـاي   همواره او را با شـيوه ها  آن دست ظالمان نجات يافته بود اما شر

 .و مقاالت آينده خواهيد يافت) تولدي دوباره(رح آن را در كه ش كرد مي
اميدوارم خداوند متعال اين زحمت ناچيز را قبول فرموده موجب نجات اين حقيـر در  

 .آخرت قرار دهد
 ان شاء اهللا

 نخستين ديدار

بود كه بنده نماز مغرب را خوانده در مسجد نشسته بـودم   1423تقريباً ماه ربيع الثاني 
تا حدودي آشنايي قبلي داشتم سالم گفتـه و در  ها  آن خوش سيما كه با يكي از دو جوان

از اينجانـب  ) كه همان نا آشنا بود(ها  آن كنارم نشستند پس از سالم و احوالپرسي يكي از
يكي از آن سوالها كه در واقـع آخـرين   . را مختصراً پاسخ دادمها  آن سواالتي كرد كه بنده

حضرت فاطمه الزهراء را مورد ضـرب   دختر پيامبر) عمرحضرت (چرا . سوالش بود
 مريض شده و به شهادت رسيدند؟ لو شتم قرار داده كه در اثرآن حضرت فاطمه

 لكه شوهر حضـرت فاطمـه   در اين هنگام حضرت علي: بنده چنين پاسخ گفتم
 بود كجا بود؟

 در منزل : او جواب داد
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حاضـر بـود همسـرش را زدنـد و او هـيچ       خانه سؤال كردم شير خدا، داماد پيامبر در
 اقدامي نكرد؟

از دفـاع عـاجز بـود و از تـرس      گوينـد كـه حضـرت علـي     مي او گفت اهل تشيع
بنده گفتم پس با اين ماجرا علي ما با علي شـما شـيعيان خيلـي    . نتوانست جلوگيري كند

 .فرق دارد
و پسـر عمـويش   علي كه اهل سنت بر آن معتقد است و خليفه چهارم و برحق پيامبر 

دلير، نترس، مجاهد، شجاع و شير خدا بوده است و در زور و قدرت هيچ همتايي . ميباشد
و علي كه اهل تشييع بر آن اعتقـاد دارد بـزدل،   . نداشته، حقگو، با حيا و مؤمن بوده است

كـه بهتـرين زنهـا وسـرور زنـان      (عاجز و ناتوان و بقدري نامرد بوده است كه همسـرش  
و او نظاره گر بوده و هيچ عكس العملـي از خـود نشـان نـداده و     اند  زده را) بهشت است

 .ما اهل سنت چنين علي نداريم. كوچكترين اقدامي ننموده است
با پاسخ من او خاموش ماند ولحظاتي بعد براي تجديد وضو رفت وقتي بـا دوسـتش   

 شناسـم و  نمـي  دم بمن گفت چرا با اين شخص تنـد برخـورد كرديـد؟ مـن او را    مانتنها 
ام و شايد جاسوسي باشد لذا شما با او تند  ام و حاال سني شده گويد من قبالً شيعه بوده مي

 .برخورد نكنيد
 .بنده جواب دادم خوب است مشكلي نيست

هدفم اين بود كه اگر شيعه متعصب است خوب بسوزد و اگر سني است حـرف حـق   
و از صفاتي كه اهل تشيع بـه  نامرد نبوده  آيد چون حضرت علي مي شرا گفتم و خوش

بعدها برايم روشن شد كه او از ايراد ايـن  . وي نسبت ميدهند كامالً پاك و مبرا بوده است
شـما بـا برخـورد اول خـود      گفـت  مـي  سوال امتحان كردن بنده بوده است چون همـواره 

 .نزديك بود مرا بزنيد

 دومين ديدار و آگاه شدن از اهداف گرانبهايش
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اي از  بود كه بنده بنا به ضرورت و انجام پـاره  1423ماه جمادي الثاني  اتامتحان موقع
امور با يكي از دوستان رهسپار يكي از روستاها شدم پس از رسيدن بـه مقصـد و انجـام    
دادن كارها قصد بازگشت نموديم در اين هنگام چشم به آن دوست بزرگوار افتاد كـه بـا   

 سالم عليك و احوالپرسي كرديم كه اتفاقاً او هم اي نوراني متبسم پيش ما آمد با هم چهره
خواست به مقصدي كه ما راهي آن بـوديم بيايـد فرصـت را غنيمـت شـمرده او را در       مي

صندلي جلو وانت جاي داديم اندكي نگذشت كه از برخورد تندم كه در نخستين ديدار ما 
بـراي مـا   اش  رزانهبا وي كرده بودم ذكري بيمان آورده و از سرگذشت خود و اهداف مبا

 .توضيح داد
نامه بـر سـر   (اي را كه از طرف يكي از اساتيد معروفش برايش آمده بود  در مسير نامه

 .به ما نشان داد) برگ رسمي آن استاد تايپ شده و با امضاء و مهور به مهر او بود
 كه قصد داشت سـر آنچـه را  (در اين سفر از اخالق زيبا و كريمانه، اهداف مجاهدانه، 

با بدعات شرك و  افشاء كند واند  كه مذهب تراشان بي بنياد بعنوان مذهب و دين بخشيده
 .ايمان محكم و عزم استوار و آهنينش اطالع يافتم) مبارزه كندها  آن خرافات

 .هنوز از سخنان شيرينش و جذابش سير نشده بوديم كه به مقصد رسيديم
ت و مقصـد سـفرش بـراي مـا چيـزي      وقتي به شهر رسيديم بدون اينكه از جاي اقام

 .ما خداحافظي كرده و از ماشين پياده شده و رفت با توضيح دهد
كـردم   نمي ام را خيلي با خود مشغول كرده بود كه هرگز فراموشش البته اين بار انديشه

 .هميشه آرزومند ديدار و صحبتش بودم

 مالقات سوم و حالت شگفت انگيزش

بود كه بنده براي معالجه به شهرسـتان سـفر كـردم     1423نخستين روزهاي ماه شعبان 
 .گويا تقدير بر آن بود كه در هر سفري بين من و او مالقات و همراهي صورت گيرد
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پس از آنكه نماز مغرب را بجاي آورديم در جمع دوستان چشمم برآن چهره تابناك و 
شـد و   نمـي  اي كه پـس از نخسـتين ديـدار از صـفحه خـاطرم زدوده      خندان افتاده چهره

 .حرفهايش پيوسته در گوشهايم طنين انداز بود
اما اين بار با ديدن او مو بر بدنم راست شده مات و مبهوت به او خيره شـدم آشـوبي   

 !كه آيا اين همان يار پيشين است يا كسي ديگر؟. در وجودم بر پا شد
آما . وده بودمزيرا در ديدارهاي نخستين او را با مويي مجعه و محاسني بلند مشاهده نم

 .شد نمي اين بار از موي مجعه زيبا و محاسن بلندش اثري ديده
را تراشيده باشد در كمال حيرت متوجـه شـدم كـه همـه     ها  آن نه اينكه خداي نا كرده

 .اند يختهموهايش ر
خواند و تعجـب ريـزش مـوي سـر و      مي يش آشنا بود و مرا بخودها متردد بودم خنده

داشت همچنان خيـره و در عـالم ترديـد و دودلـي      نمي رم براي دست از س محاسن لحظه
 شسير بپردازم حيران مانده بودم كه ناگاه سالم گرم و دلنشـين  به گويا كه در عالمي ديگر
 .معانقه نموديم مه گفتم و با مرا بخود آورد و عليك

او از تعجب من كامالً متوجه شد و بال فاصله علت ريزش موها و محاسن خـويش را  
زنـدان و شـوكهاي   هـاي   كه در اثرشكنجه(ضيح داد كه بخاطر وجود يك تومور مغزي تو

برقي پديد آمده بود شيمي درماني شده همين امر سبب ريزش موي و محاسن وي شـده  
است بنده خوشحال شده و لحظاتي با هم صحبت كرديم و هرگز آن لحظات را فراموش 

راسخش مرا طوري به خود جـذب    و عقيدهبا اخالق زيبا اهداف گران بها . نخواهم كرد
كرده بود كه هميشه در فكر او بودم و وقتي مالقاتي ميسر شد دوست نداشـتم از او جـدا   
شوم زيرا كه اهداف ما مشترك و فقط به خاطر خداوند متعال با هم عهد و پيمان دوستي 

 .و برادري بستيم و با عزمي پخته آهنگ همكاري نموديم
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مقامي داشتم  امي دنيوي داشت كه من فريفته آن باشم و نه من مال ونه او ثروت و مق
 .كه او با من بخاطر آن دوست باشد

 بـردم و  مي بود كه هميشه بر آن رشك ييالبته او داراي مقامي ايماني خيلي بلند و باال
 .برم مي

لت دارم كه اين دوستي را براي رضاي خـودش قبـول فرمـوده و    أاز خداوند كريم مس
 آمين. عه نجات من و او بگرداندذري

 چند بار ديگر

مانـد و   مـي  آورد و مدت كوتـاهي  مي از آن پس هر چند گاهي به منزل حقير تشريف
 كه در واقع هم سن فرزندش بود بسيار اظهار محبت(دوباره ميرفت و با يكي از فرزندانم 

 كـرد  مـي  شوخي داشت و در آغوش گرفته با او مي و مانند فرزندش او را دوست كرد مي
 . كرد مي آورد و تلفني با وي صحبت مي اي رفت برايش هديه مي هرجا

 .پـدرت را بيشـتر دوسـت داري يـا عـدنان را      كرد مي حتي اگر كسي از فرزندم سوال
بيند با فرزند مـن ايـن    نمي فهميدم كه بعلت اينكه فرزندش را مي بنده. عدنان را: گفت مي

به آغـوش   بهمين خاطر هميشه از. دهد مي را تسلي ورزد و خاطر خويش مي چنين عشق
م تـا كمتـر بيـاد    كرد مي گرفتن و يا اظهار محبت كردن با فرزندانم در جلوي او خودداري

انساني پر محبت سر حال شوخ طبع، زيرك، دانا و خيلي قدردان بـود در  . فرزندش بيفتد
 .كرد مي مقابل زحتمهاي خيلي ناچيز بارها و بارها تشكر و عذرخواهي

 بحث و مناظره با حسيني در مسجد طوبي ايرانشهر
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سـالم و  اال تحجـ (هــ ق آقـاي حسـيني     1423در دومين جمعه ماه رمضان المبارك 
المسلمين حسيني برادر حاج آقا حسيني نماينده مقام معظم رهبري در امـور اهـل سـنت    

 .راني پرداختسخن ددر مسجد طوبي ايرانشهر وقت گرفته بود و به ايرا) بلوچستان 
كه اختالفات شيعه و سني مانند اختالفهـاي  : صحبت را از وحدت شروع كرد و گفت

باشد و بر علما اهل سنت الزم است كـه مسـايل    مي فيما بين مذاهب چهارگانه اهل سنت
 را براي مردم توضيح داده و بگويند كه اختالفات بين شيعه و سني جزئـي اسـت و نبايـد   

مسائلي از قبيل مهرگذاشتن در نماز، شستن و يا مسح كردن پاهـا   را جدي گرفت وها  آن
را ذكر كرده و به زعم خـويش داليـل اولويـت و برتـري مـذهب شـيعه در       ... در وضوء 

 .مسائل فوق الذكر را بيان نمود
در هنگام سخنراني جواني از او نظريه اهل سنت را در مورد گذاشتن مهر سـوال كـرد   

. ل آمادگي خويش را جهت مناظره و مباحثه بعد ازنماز اعالم نمودكه حاج آقا با اين سوا
اي از مسـجد نـزد آقـاي     پس از اتمام نماز تعدادي از جوانان و افـرادي ديگـر در گوشـه   

وقتي نزديك رفـتم متوجـه شـدم    . حسيني گردآمدند و با وي به بحث و مناظره پرداختند
در جمع حضـور  ) اينجا حاضر شده بودكه براي اداي نماز جمعه (برادر عزيزم عدنان هم 

 :دارد و با ايراد سواالتي آقاي حسيني را حيران كرده بود برخي از آن سواالت عبارتند از
آيا عقيده اهل سنت و شيعه در مورد خداوند متعال، پيامبران، قرآن و قيامت يكـي   -1

 است؟

 آيا اختالف عقيدتي اختالفي جزئي است؟ -2

 براي غير خدا شرك نيست؟ها  آن عا عبادت نيستند آيا انجامآيا طواف، نذر و د -3

كـه بـر ديـوار    )(»ع«مدد غير از تو خواستن ننگ است يا علـي (معناي اين عبارت  -4
را براي من توضيح دهيد آقاي حسيني جـواب  ) دانشگاه آزاد اسالمي زاهدان نوشته است

از نامهـاي خداونـد متعـال    كه هدف ما از علي در اين عبارت، اهللا است چـون علـي   : داد
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در جلـوي نـام خـدا     عليه السـالم » ع«عدنان سوال كرد پس هدف نوشتن علي . باشد مي
 چيست؟ 

گوييد آقاي حسيني براي پاسـخ گفـتن    مي عليه السالم آيا شما براي خداوند متعال هم
جوابي نداشت در اين هنگام كه جمع زياد شده بود بنده براي دوستم احساس خطر كردم 

 .و را اشاره نمودم تا برخيزد و باالخره او برخاست و رفتا
بعدها حسيني گفته بود كه من با يك شخصي كه نه شيعه اسـت و نـه سـني برخـورد     

 كردم و از چندين نفر در مورد او تحقيق كرده بود كه آن جوان چه كسي بوده است؟

ترسـند و در   مـي  اجاي دارد كه به آقاي حسيني بگويم او سني واقعي بوده بقيه سـنيه 
ور در زچون تو قدرت و (باشند ولي ضعيف االيمان هستند  مي واقع همه داراي عقيده او

ميدان آيـا يـك    ترسند تفنگ، زورگويي و تهديد را رها كن و بيا در مي اختيار داري از تو
 !)شود كه بگويد شيعه و سني فرق ندارند؟ امكان ندارد مي سني پيدا

و دشمن صديق و فـاروق و   لشمن مادرش عايشه صديقهكسي كه سني است با د
و  ذي النورين دوست نبوده و نخواهد شد سنيهاي واقعـي دوسـتداران صـحابه پيـامبر    

باشند و هيچ گونه توهين و اهانتي را نسبت به سردار زنان بهشـت   مي فدائيان اهل بيت او
از تقيـه،   كننـد  نمـي  تحمل و شوهر گراميش حضرت علي لحضرت فاطمه الزهراء

 .را وادار به تظاهر نمايي كرده استها  آن تهديد تطميع. دروغ و نيرنگ بيزار و متنفرند
را جمـع  هـا   آن و هر گاه از تهديد مطمئن و از تطيع مايوس شوند آنگاه اگر توانسـتيد 

مرد هستيد وقتي خوف و بيم از بين برود و يا اميد پاكتهاي ده يا پانزده هـزار  واقعاً   كنيد
را در جلسـات  ها  آن توانم بگويم كه هيچ يك از مي تأرا نداشته باشند به جر... وماني وت

 .و كنفرانسهاي خود نخواهيد يافت

 مدينه فاضله
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ين دوست بزرگوار از آنجايي كه مالقات اولش با يك شخصيت پرهيزگار، متواضع و ا
نـدگي او شـده بـود    ساده زيست انجام گرفته بود و در واقع بزرگترين عامل تحـول در ز 

اي است كـه پـر از چنـين     يك مدينه فاضله) جامعه اهل سنت(تصور كرده كه اين جامعه 
مذهبي مالقات هاي  و شخصيت  ست هميشه سعي و تالش داشت تا با علماءها شخصيت

دف مبارزه با دشمنان برد كسي ه مي استفاده ببرد و هر جا كه گمانها  آن داشته باشد و از
را داشته و در اين راستا قـدمي بـر داشـته اسـت بـي        داي پيامبر اسالماصحاب جان ف

 .كرد مي   درنگ به ديدار وي رفته و در آن مورد با او صحبت
چنانچه نواري را كه آقاي موال بخش درخشان در جواب آخوند دانشمند پر كرده بود 

گ و مبارز ديني يك عالم بزر) موالبخش(كه او  كرد مي دريافت و گوش كرده بود و فكر
است كه در نتيجه براي ديدارش شديداً عالقمند شده بود كه پس از بدست آوردن آدرس 

اي بدون اينكه آن دو  و شماره تلفنش به پاكستان حركت كرده و بصورت اتفاقي در جلسه
يكديگر را بشناسند و تعارفي صورت گيرد او را ديده بود كه پس از جـدا شـدن فهميـده    

 .وي مالقاتش را داشته او بوده استشخصي كه آرز
با وي صحبت كرده و اجازه مالقات خواسته اما موال بخش حاضر به  يو باالخره تلفن

آن  كرده و از او خواسته تـا ) كتابش(اش  مالقات با او نشده بود سپس صحبت از رنجنامه
شخصـي   مطالعه نموده و اظهار نظر نمايد و توافق بر آن شده اسـت كـه كتـاب را بـه    را 

كتاب را بـه شـخص مـورد    . دريافت نموده و مطالعه كندآن را  تحويل نمايد و موالبخش
نظر تحويل داده و به ايران بازگشته است پس از گذشت مدت زماني با موالبخش ارتباط 
گرفت و خواست تا مجموعه را به وي برگرداند اما موالبخش در مـورد كتـاب اظهـار ال    

تم نرسيده است نگراني او نسـبت بـه كتـاب بيشـتر شـد و      علمي كرد و گفت كتاب بدس
البته بنده و دوستاني ديگر به او نظر داديم تا خودش از . مجدداً اراده سفر به پاكستان كرد
 .رفتن به پاكستان خودداري نمايد
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) يكي از شهرهاي مـرزي پاكسـتان  (بنده براي اين مقصد به بلَّو  1423و چهارم شوال 
) سند(يدن به مقصد متوجه شدم شخصي كه كتاب در دستش هست به رفتم و پس از رس

 .وي نشدم ناچار دوباره به ايرانشهر بازگشتم رفته و موفق ارتباط با
بارها به خانه ما آمده و بازگشت بنـده را جويـا شـده     و در هنگام مسافرت بنده به بلَّو

لفن نتوانسته بـودم بـه   است و از تاخير خيلي نگران شده بود چون بعلت خرابي خطوط ت
 .خانه اطالعي بدهم

بمحض رسيدن به جكيگور به خانه زنگ زده و از احوال خود خبـر دادم از خانـه بـه    
من خبر رسيد كه او بعلت ناراحتي و نگراني كه براي شما داشته است بطـرف سـرباز بـه    

 .قصد بلُّو حركت كرده است
ان سرباز زنگ زد و خـودم بـا وي   نگذشت كه او از پيرد ديري مغرب به خانه رسيدم

 .صحبت كرده و از او خواستم تا به ايرانشهر باز گردد
اتفاقاً در بازگشت با ماشين سواري سفر كرده بود كه راننده آن يك شيعه دلگاني بوده 

چون راننـده صـدايش را شـنيده متوجـه او شـده و      . شته استاو از ماجراي او اطالعي د
. من عـدنانم  فتيدخيراشتباه گر: هر هستيد؟ او در جواب گفتهپرسيده كه شما مرتضي رادم

شناسم مـن تـو را در لبـاس آخونـدي هـم       مي را از مادرت بهترو راننده جواب داده من ت
 .ام ديده
ـ    ايم  دستگيري تو تيم تشكيل دادهما براي   را پيـدا  و و تو به هر گـور سـياهي بـروي ت

ي با آقاي حسيني انجام گرفته بـود يـاد بـه    اي كه در مسجد طوب خواهيم كرد و از مناظره
خالصه شب به منزل حقير آمد و از ديدار همديگر  .ام ميان آورده كه من شما را آنجا ديده

 كـرد  مـي  نمود و از تردد بسيار پرهيـز  مي از آن پس بيشتر احتياط. خيلي خوشحال شديم
 ام هر گونه كـاري بـاز  اغلب در فكر اهداف بود ولي بيماريش شدت گرفته و او را از انج

داشتند و آرزو داشتند تا او به اهـداف   مي او را كامالً شناخته و دوستها  خيلي. داشت مي
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همكـاري نمـودن بـا وي بـاز      را ازهـا   آن البته ترس حكومـت شـيعي  . گرانقدرش برسد
اي موفق شـده اسـت    داشت چون حكومت با ايجاد رعب بي اعتمادي بين مردم بگونه مي

 .از سايه خويش لرزه بر اندام است و بيم داردكه هر كس 
در ابتداي امر بسياري به او وعده همكاري داده و اعـالم داشـته بودنـد كـه در مواقـع      

 .سختي از او حمايت خواهند نمود
 
 

 عزم گوشه نشين و كار

بـرد و از زن و فرزنـد، مـال،     مـي  چون سالها در حالت خانه بدوشي و دربـدري بسـر  
اي سـالم و بـر حـق     ستي شخصيت و مقام صرفاً بخاطر انتخـاب عقيـده  ثروت، خانه و ه

دست شسته بود و از گشت و گذار بسيار كـه شـب در جـايي و روز را در جـايي ديگـر      
تنهايي، فقر و احتياج بر  ،غم، مشكالت بي كسي  ،رنج  ،ميگذراند خسته شده بود بيماري

اين مشكالت سالها گذشته بود اما بـه   او هجوم آورده بودند و از مبارزه نمودن او با همه
نكاسته بود بلكه سبب افزايش و ترقي ايمانش او لطف خداوند چيزي از اهداف و عقيده 

 .گشته بودند
بذر افشاني تخم نفاق در بين مردم بقدري موفق شده بـود   در از طرف ديگر دولت ما

چـون مـاجراي وي   اي هم كه هيچ كس بر ديگري اعتماد نداشت و از باور نمـودن قضـيه  
شديداً در شك و ترديد بودند و حتي بسياري از علما و شخصـيتهاي انديشـمند او را بـا    

ند و بعضي با گفتن حرفهاي نـا مناسـب در رنـج و غـم و     كرد مي عنوانهاي مختلف متهم
 .افزودند مي ناراحتيش
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ت بقدري آزرده خاطر بود كه اخيـراً از مالقـات بـا افـراد ناشـناس و تعريـف خـاطرا       
بيش از ايـن الزم  اند  كسانيكه بايد مرا بشناسند شناخته كرد مي و اظهار. كرد مي خودداري

واژه كمكـم كـن ذلـت و     گفت مي .نيست كه از خودم چيزي براي هر كس توضيح بدهم
ولي بعلت عزت نفسي كـه داشـت بـا     كرد مي هرچند نياز به پول پيدا. حقارت آور است

 .كرد نمي حهيچ احدي جز دوستان خاصش مطر
افتاد و از طرفي ديگر از دسـت دادن همـه آن در    مي ...ي، ثروت وياز طرفي بفكر دارا

بخـاطر   كـرد  مـي  قبال هيچ جرم و گناهي كه از او سرزده باشد ظلمي نا بخشودني تصور
ـ  فكـر ايـن   ه اينكه چيزي از ناراحتيها و پريشانيهايش بكاهد و خودش را مشغول كند و ب

اي از كشور كه هيچ كس او را نشناسد رفته و شغلي را آغاز كند كه هـم   افتاد تا در گوشه
براي مايحتاج خود نيازمند كسي نباشـد و هـم مقـداري از ناراحتيهـا و پريشـانيهايش را      

 .بكاهد
 شـما : از اين حقير مشوره نمود از آنجايي كه از بيماري و طبيعتش باخبر بـودم گفـتم  

داد مجبورم بسوزم و بسـازم بسـا اوقـات از مشـقت،      توانيد تنها زندگي كنيد جواب نمي
خواند كه دل يك انسان با  مي مصائب و مشكالتش بصورت شعر با صداي نرم و غمگين

خدايا همه چيز از جانب : گفت مي داد البته با اين همه در آخر مي وجدان و مومن را تكان
الم كه مرا ساخته اسـت  ام و از آورگي خود خوشح را با جان و دل پذيرفته هتوست و هم

لـذا آواره نيسـتم   . و از بحر ظلمات و تاريكي بيرون و با معبود برحقم وصل نموده است
پس از مشوره با دوستي ديگـر قصـد    .عاشقم و هر چه از طرف معشوقم برسد خوشحالم

خالصه آن كه آروزيش بوقـوع پيوسـت   . اي اجاره نمايد آن نمود كه به شمال رفته و خانه
اجـاره گرفـت ودر تـالش      يواخر رمضان المبارك در علي آباد كتول گرگان منزلكه در ا

اي هم به اجاره گرفته و كاري را آغـاز نمايـد او بـراي انجـام بعضـي كارهـا        بود تا مغازه
ت و پس از اتمام كارهايش به مشهد رفت و با يكي از دوسـتان  دوباره به ايرانشهر بازگش
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بودند گرفته راهي علي آباد گشت كه پس از چنـد روز آن  وسايلش را كه از قبل در آنجا 
 .دوست او را تنها رها كرده و به شهر خودش برگشته بود

 يك شب اندوهناك

ر يكي از نخستـين شـبهاي ورودش به علي آباد همراه دوسـتش در حاليكـه از هـر   د
چگي شود دوستش دچار دستپا مي خونريزي داشته است سخت بيماراش  دو گوش و بيني

شده و وضعيت را براي بنده تلفني توضـيح داد بنـده وي را توصـيه نمـودم تـا او را بـه       
بيمارستان برده و به معالجه او اقدام نمايد او هم همت كرده و او را به اورژانـس بـرده و   
معالجه كرده بود كه پس از بهبودي او را به منزل برگردانده و از احوالش بمن اطـالع داد  

 .راي اين حقير اندوهناك و نگران كننده بودكه اين شب ب

 از فراغش در عذاب بود كرد مي با هر كس كه رفاقت

آخرين روزهاي ماه شوال بود كه خبر بيماري يكي از دوستانش را به او رساندند و او 
هـم  اش  بي درنگ آهنگ سفر نموده و قصد زيارت دوست نمود و در اين روزها بيمـاري 

زد هـر   مـي  بر آن شوق حج و سفر به مدينه منوره در دلش مـوج  شدت گرفته بود، مزيد
آورد و آرزوي ديـدار   مـي  را بر زبان) مسجدالحرام و مسجد نبوي(لحظه حرمين شريفين 

نمود اما بعلت نداشتن مدارك از رفتن به آنجا از طريق ايران مـأيوس شـده و    مي ديار يار
ديگر درست كرده و به ديـار محبـوب    در اين فكر بود كه مداركي از پاكستان يا كشوري

سفر كند كه هم به آرزوي خودش برسد وهم از چنگال تعقيب خـون خـواران اطالعـات    
 .ايران نجات يابد

شد دردسر، درد كليه آرامـش را از   مي گذشت و به شدت بيماريش افزوده مي روزهاي
شـد   مـي  بيهـوش  گرفـت و  مي وي ربوده بود، تقريباً در هر سه روز يك يا چند بار تشنج
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ماند اما از مهرباني پدر و به آغوش گـرفتن مـادر و غمگـين     مي ساعتها در حالت بيهوشي
گشـود، رنـج وغمـش كـه      مـي  آمد و چشـمها را  مي شدن همسر خبري نبود وقتي بهوش

 كرد مي يافت و از دوستان عذر خواهي مي فزوني كرد مي خودش را مزاحم دوستان تصور
 را شـاد هـا   آن براي وي نگرانند بـا كلمـات شـيرين و جـذابش    ديد دوستانش  مي و چون

وقتي شدت بيماري و اضطرابش را مشاهده نموده به او پيشنهاد كرديم تـا بـه   . گرداند مي
فكر عالجش باشد اما چون او خودش پزشك و از بيماريش كامالً بـا خبـر بـود و اينكـه     

داد دكترهـا مـا را    مي دهند جواب نمي اي انجام اغلب دكترها مخلصانه و دلسوزانه معالجه
خواهد براي تجربه پزشكي خودش  مي و هر يكياند  چون موش آزمايشگاهي تصور كرده

رار دوستان ناچار شد تا معالجه كنـد چـون در   اما پس از اص. روي ما آزمايش بعمل آورد
هر شهرهاي بزرگ يا ماجرايي كه داشت تابلو شده بود از ترس افتادن در دام دشـمنان شـ  

 .بندر عباس را براي معالجه انتخاب كرد

 افتد مي اين مريض سلولهاي مغزش دارد از كار

پس از رسيدن به بندرعباس و مراجعه نزد پزشك، بما خبر داد كه نظر دكتر برآنسـت  
تا تحت شيمي درماني قرار گيرد در همان روز در بيمارستان محمدي بندرعباس بستري و 

ز دوم تحت عمل جراحي قرار گيرد اما دكتر پس از آن كـه او  قرار بر آن شد كه عصر رو
افتـد و   مـي  را به اتاق عمل برده به اين نتيجه رسيده بود كه سلولهاي مغزش دارد از كـار 

او همچنان در حال بيهوشي بر تخت بيمارستان بي كـس و  . عمل براي او خطرناك است
ا او از اين بيهوشي جان سـالم بـه در   تنها خوابيده است و تنها همسفرش از بيم اينكه مباد

نبرد و راهي ديار آخرت گردد او را در همان حال رها كرده و جان خويش را به سـالمت  
: به در برده و ساعت يازده و نيم شب برايم زنگ زده و خبر دكتر را توضـيح داد و گفـت  

، و از اين خبـر بنـده را خيلـي تكـان داد    . حالش خراب است و هنوز بهوش نيامده است
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اينكه از دسترسي به او و انجام هر گونه مساعدت و همكاري عاجز بودم شديداً ناراحـت  
 .شده و به وي توصيه نمودم فراد صبح حالت بعدي او را براي بنده اعالم نمايد

از آن لحظه به بعد اندوهي جانكاه تمام وجودم را فرا گرفت و روزگـار بـه چشـمانم    
بيقراري همچنان كنار تلفن منتظر زنگ بودم گويـا كـه سـراپا    تيره وتار شد در اين حالت 

وجودم گوش شده و بحالت آمده باش، آماده شـنيدن زنـگ تلفـن، امـا انتظـار همچنـان       
 .شد و صدايي از تلفن برنخاست ميتر  طوالني و طوالني

ا اميد و نگران، مضطرب و پريشان دست به دعا برداشتم تـا ظهـر روز بعـد كـه روز     ن
بود نزد يكي از دوستان كه در جزيره قشم داشتم زنگ زده و از او التماس كـردم   پنجشنبه
آن عزيز هم فـوراً حركـت كـرده و    . رفته و از اوضاع مريض به من خبري دهد رتا به بند

 .تمام بخشهاي بيمارستان محمدي را گشته بود اما متأسفانه او را نيافته بود
انتقال داده  -اهللا عليه  ترحم -ارستان امام رضا زيرا كه او را در حالت بيهوشي به بيم

در حالـت  . بودند و ساعت هشت شب با من تماس گرفته و از عـدم مـوفقيتش خبـر داد   
شب باز همان دوست بي وفا و ناخداترس تماس  يمهبودم كه ن بناراحتي شديد و اضطرا

و بـه مـن   كه مريض هنوز در حالت بيهوشي است و دكترها جواب كرده : گرفت و گفت
م كـه دوسـتم از دنيـا سـفر     كرد مي تاكيد كرد معناي سخنم را بفهميد با اين سخنش گمان

بنده از وي آدرس و نام و نشانيش را پرسيدم و اينكه شماره تخـت و بخـش   . كرده است
ام براي رسيدگي بفرستم اما او جواب داد  بيمارستان را برايم توضيح دهد تا دوست جزيره

م و تلفن را قطع نمود واقعيت اين بود كه او همـان روز اول او را  گير مي من خودم تماس
در حالت بيهوشي رها كرده و از بيمارستان بيرون رفته و دوباره بـر نگشـته و از مـريض    
هيچ خبري نداشت و بيمار ساعت چهار عصر روز پنج شنبه بهوش آمده اما بعلت ناتواني 

پزشـكان و پرسـتارها از زنـده    . خود خبري دهد وضعف قادر بر آن نشده بود كه ما را از
آورند كه بعدها خـودش   مي ماندن او مايوس شده خبر در حال مرگ بودن وي را به ميان
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خيلـي سـخت در حاليكـه خـوابم       اين شب برايم. به ما خبر دادها  آن از شنيدن حرفهاي
 .پرداختم سپري شد مي دعا م و گاهي به نماز و گاهي بهكرد مي پريده بود و لحظه شماري

و فوراً پس از نماز صبح پيش يكي از دوستان رفته و او را از ماجرا با خبـر سـاختم و   
براي چاره جويي با هم مشورت كرديم كه او خيلي ناراحت شد و گفت كه امـروز خبـر   

از طرفي ديگر ما از همراهش به شك و ترديد افتاديم كه شـايد او  . اي آورديد تكان دهنده
. خواهد چند نفر ديگـر را هـم بـه دام بيانـدازد     مي ود و دوست ما را گير داده ومخبري ب

سرانجام تصميم بر آن شد كه پس از اطالع رساندن و نظرخواهي به يكي ديگر از دوستان 
بايد به بندر عباس حركـت كنـيم و در واقـع در ايـن روز از     اش  خيلي نزديك و صميمي

 .زندگيش كامال مايوش شده بوديم
باره به خانه خودم برگشتم و قصدم بر آن بود كه به منزل آن دوست عزيزم بروم، و دو

رأي او را جويا شوم، وقتي به خانه او رسيدم بمن مژده رسيد كه دوست عزيزمان خودش 
از بيمارستان تماس گرفته و فقط توانسته است كه بگويد حالم خوب نيسـت و هنـوز در   

شديد بوده دكتر از عمل جراحي منصرف شـده اسـت و   بيمارستان هستم و چون بيماريم 
همراهم نيز مرا ترك نموده و رفته است، اگر حالم انـدكي بهتـر شـود رضـايت داده و از     

 شوم از اين خبر خيلي خوشحال شدم و به اميد اينكه دوباره زنـگ  مي بيمارستان مرخص
 .زند تا نماز جمعه به انتظار تماسش نشستم مي

ادا كرده دوباره كنار تلفن نشستم ديري نگذشت كه برايم زنگ زد و نماز جمعه را كه 
توانم راه بروم، از گوش  نمي ام اما حالم خيلي بد است من از بيمارستان بيرون آمده: گفت

 .ام خون جاري است بينيو 
اي خودم تماس گرفتم تا او براي مساعدت و همكاريش بشـتابد   بنده با دوست جزيره

پس از تالش بسيار بعلت نبودن قايق نتوانسـته بـود بـه داد او برسـد و از      اما متأسفانه او
اما او همواره در انتظار اينكه كسي به ياريش بشتابد . موفق نشدنش دوباره به من خبر داد
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آنجا نشسته و پس از گذشت چند ساعت دوباره تماس گرفـت كـه هـيچ كـس پـيش او      
دادم و گفتم ماشيني گرفتـه و بـه ايرانشـهر     نيامده است بنده از عدم موفقيت دوستم خبر

د مصرف كـردن  گير مي كه با پنج هزار تومان انجام كاري: حركت كند او در جواب گفت
پنجاه هزار تومان كاري نادرست است اگر كسي با مـن همكـاي كنـد و مـرا بـه ترمينـال       

روي توانسـت   مـي  كنم و سـرانجام در حاليكـه بـه سـختي     مي برساند با اتوبوس حركت
از ديدار چهره زرد و مـريض   پاهايش بايستد با اتوبوس عازم ايرانشهر شد، و صبح شنبه

حالش كه در واقع از آن پس همواره بيماريش رو به وخامت بود امـا او مطمـئن و بـه آن    
 .خوشحال شدم داد نمي هيچ اهميتي

بخـورد، بـه   روزي در حاليكه حالش خيلي بد بود، بنده برايش غذايي آوردم تا آن را  
بـه اهـدافم   ! كنيـد؟  مـي  دهيد و خود را اذيت مي شما چرا به من اينقدر اهميت: من گفت

دفـاع كنيـد و در    لاز مادر خود حضرت عايشه و اهميت بدهيد و از صحابه پيامبر
حيـف كـه   : حاليكه چشمهايش پر از اشك بودند با صدايي حاكي از غـم و انـدوه گفـت   

شود انسان بـا   مي آيا: و گفت! ايم گويند و ما غافل نشسته مي دامروز دشمنان، مادر ما را ب
اگر روز قيامت حضرت ام المؤمنين ! ايمان و وجدان دشنام و بدگويي مادر را تحمل كند؟

چـه عكـس   انـد   كه مـرا دشـنام داده   از مسلمانان بپرسد در مقابل دشمناني ل )عايشه(
 بارها! من دفاع كرده ايد چه جوابي داريم؟العملي نشان داده ايد، آيا بخاطر حق مادري از 

هر گاه مرا كشتند يا وفات كردم نگران نشويد خوشحال باشيد و كف بزنيد و به : گفت مي
 .ام يقين بدانيد كه من به آرزوي مهم و ديرينه خود رسيده

هرگاه بيشتر ناراحـت  . كاست مي و او با تالوت قرآن و ذكر تسبيحات از پريشانيهايش
بـا ايـن روش    گفـت  مـي  پرداخـت و  مـي  شد بتالوت قـرآن كـريم يـا ذكـر     مي نو پريشا

شـد مـرا    مي كنم بارها در جلو اين حقير حالش خراب مي پريشانيهاي خويش را فراموش
نمودم شايد خواب رفتـه   مي م و فكركرد مي داد بنده تالوت مي بتالوت قرآن كريم دستور
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بـرم و   مـي  بيشـتر تـالوت كـن لـذت     فـت گ مي نمودم و به من مي است و تالوت را قطع
سر نو قرآن كـريم را بـا تجويـد     از كنم و در فكر اين بود كه مي آرامش و اطمينان حاصل

درست ياد بگيرد و از اينكه در حوزه علميه قم به قرآن توجه خاصـي نـداده و بيشـترين    
ما آنجا  گفت مي برد و مي تالش در مهارت به بحث و مناظره و منطق صرف شده بود رنج

 .نموديم نمي به قرآن كريم بعنوان يك ماده درسي مهم توجه

 روز عيد غم و اندوه

از روزيكه با وي آشنا شدم چه روزگار خوشي داشتم و لحظاتي كه در خدمتش بـودم  
ام بود، اين فرصت را براي خود سعادت و نعمتي گرانبها  چقدر باعث افتخار و خوشحالي

م حيران بودم چگونه از اين نعمت پاسداري و تشكر كرد مي از جانب رب العالمين تصور
 نمايم؟ به شهرستانها و روستاهاي مختلفي بـا هـم سـفر كـرديم و هـر گـاه از هـم جـدا        

برد ايام  مي سرور و خوشحالي را از ما ربوده و در عالم اندوه فرو شديم غم و پريشاني مي
اي  يد كه دو هفته پيش از عيد پارچـه آ مي را با هم گذرانديم، يادم 1423عيد سعيد قربان 

را بخدمت ايشان تقديم نمودم تا براي عيـد آمـاده كنـد امـا او هميشـه در فكـر فقـراء و        
مساكين بود آن پارچه را به يكي از دوستان نيازمندش بخشيده بود روز عيـد بـه عيـدگاه    

تبريك گفـتم ايـن    رفتيم، پس از اتمام نماز عيد بنده با پدرم معانقه كردم و عيد را برايش
لحظه برايش خيلي گران تمام شد كه در فكر فرزند و پدر و مادر افتاد، و هر انسان طبعـاً  

افتد چون خداوند الفت و محبت پدر و مادر و فرزنـد را در قلـب هـر انسـاني      مي به ياد
شد يكي از دوستان كه مـاجراي واقعـي    نمي جايگزين نموده است اشك از چشمانش بند

اد باور نداشت به وي خطاب نمود رفتيد مادر و پدر خود را ديديد در جوابش در او را زي
من شما را بجاي پـدر و مـادر خـود قبـول     : حاليكه اشك از چشمانش سرازير شد گفت

دوسـت   راهـا   آن دانيد پدر و مادرم مشـرك هسـتند   نمي ام مگر شما مرا فرزند خود كرده
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 ه خانه برگشتيم امـا او حـالي نداشـت بخـاطر اينكـه     ام و باالخره ب نرفتهها  آن ندارم پيش
خواستم سرگرمش كنم بزي را كه برادرم براي بنده آورده بود به او دادم و گفتم بيا اين  مي

يد ولي بـر مـن   يخواهي مرا خوش نما مي فهمم مي را براي خود قرباني كنيد او جواب داد
س از اصرار بنـده قبـول فرمـوده و    اما پ. قرباني الزم نيست شما براي خودت قرباني كنيد

مقداري گوشت داشت آماده ميشد تا با هـم بخـوريم امـا    . ذبح كردآن را  خودش شخصاً
اي هم بخورد كه خوشحالي ما به  درد كليه و درد سر بر او حمله آور شد و نتوانست لقمه

 . اضطراب و پريشاني تبديل شد

ت در چنين حالت بحرانـي قـرار   نظر صح از خواننده عزيز تصور بفرمائيد شخصي كه
گيرد و از هر نوع آسايش و اسباب زندگي بي بهره باشد آيا انصاف است كه باز هم كسي 

؟ بلي مأموران اطالعاتي ايـران كـه چنگـال شـان بـا خـون       !به دنبال اذيت و آزار او باشد
عدالتخواه و دوست داران صحابه رنگين اسـت چنـين شخصـي را هـم معـاف       يانسانها

 .د كردنه و نخواهنكرد

 گي سفر به پاكستان آماد

اخيراً چون بيماريش شدت گرفته و تردد و تغيير مكان برايش مقدور نبود حاضـر بـر   
آن شده بود كه كشور را ترك نمايد و سپس از مشاوره با دوستان بـه نيـت پيـدا نمـودن     

ـ      ود كـه  جاي امن، معالجه و اهداف ديگري راهي پاكستان شـد از جملـه اهـدافش ايـن ب
سرگذشت و تحوالت پديد آمده در اعتقاد و زنـدگيش را بصـورت يـك دردنامـه بـراي      

به چاپ رسانده و منتشر كند تا رسالت و پيامي اش  والدين، فرزند عزيز، دوستان و اساتذه
جهانيان اعالم دارد كه  يبرساند و بوضوح براها  آن متحمل شده بهاش  را كه بخاطر عقيده

تر از عقيده و ايمان به خداوند نبوده و نيست بلكـه بخـاطر حفـظ و    هيچ چيزي ارزشمند
توان همه چيز را فدا كرد و هر مقدار رنج و زحمت كه در ايـن راسـتا    مي پاسداري از آن
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متحمل شود در ارزش و استحكام آن افزوده و شناخت و معرفت انسان را نسبت به خالق 
بزرگترين رنج و زحمت ) و السالم ةيهم الصالپيامبران عل(كند  مي بيشتراش  يكتا و حقيقي

انسـانهاي  تـرين   مقـرب ها  آن بهمين خاطراند  را در راه دعوت به يكتاپرستي متحمل شده
از همه بيشتر تكاليف و آزار را تحمـل   باشند و حضرت محمد مي دربار خداوند متعال

هم بزرگترين شخص كرده است كه طبعاً از همه افضل و سردار پيامبران است وپس از او 
به اعتبار اجر و پاداش و نزديكترين فرد به وي و در دربار خداوند ذوالجالل آن است كه 
رنج و غمش در راه دين از همه بيشتر باشد لذا فرق مراتب و اجر پاداش هر شـخص بـا   
 فرق درجات ايماني نسبت به خداوند و مقدار تحمل اذيت و آزار و رنج و غم در راه آن

خواست تا به ايرانيان و جهانيان اعالم كند كه آنچه به نام اسـالم در ايـران    مي باشد او مي
حاكم است، اسالم نيست و چيزي جز خرافات شرك و قبر پرستي و نيرنگهايي براي تـن  
پروري، شهوت راني و زراندوزي نيست لذا او همواره در فكر اين بود تا در اين سفر قبل 

را به چاپ ) كه همان سرگذشت و دردنامه است(ي اول كتاب خود از انجام هر گونه كار
وچون مقدار پوليكه همراه داشت كم . رساند تا هر چه زودتر در دسترس مردم قرار بگيرد

هـم كفايـت نكنـد پـيش از     ) چاپ كتاب(بود و بيم آن داشت كه براي همين يك مطلب 
 .ه بيماريش خودداري نمودآماده شدن آن از انجام هر گونه اقدامي نسبت به معالج

 

 گزارش كوتاهي از سفر پاكستان

 !خواننده گرامي
خداوند منان را سپاس گذارم كه اين حقير فقير را براي همراهي آن بزرگوار برگزيد از 

اما چون بناي وي بر آن بـود كـه   . گنجيدم نمي اين لحاظ از خوشحالي در پوست خويش
معلوم از هم جدا شـويم، هميشـه در فكـر فـراق و     در آنجا ماندگار شود و براي مدتي نا 
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آخرين لحظه خداحافظي بودم چندين روز قبل از حركت غم و اندوهي وصف ناپـذير و  
جانكاه تمام وجودم را فرا گرفته بود در اين انديشه بودم كه چگونه در كشوري پهناور بـا  

ي بي پايـان جـايي   شهرها و روستاهايي بي شمار، كوههايي سر به فلك كشيده و كويرهاي
كه  كشوري. وجود ندارد در زمين و آرامش يك آزاد مرد مومن و خداپرست يبراي راحت

كنند اما براي يك انسان  مي به راحتي در آن زندگي... هزارها دزد و راهزن، خائن، ظالم و
اي  مظلوم و مسلمان فقط بخاطر رها كردن مذهبي بي بنياد و ساخته شده و انتخاب عقيده

كجا هستند انسانهاي منصف و عـدالتخواه  ! ، تنگ آمده است؟)توحيد و يكتاپرستي(م سال
كه بايد بمانند جسد واحد بـوده و  هايي  آن !و كجا هستند مسلمانان غيور موحد؟! جهان؟

كه براي حفظ ايمان و هايي  آن !از بدرد آمدن عضوي، عضوهاي ديگر قرار نداشته باشند؟
 ! دل قربان كنند؟ د جان وآئين و دفاع از مقدسات خو

زرق و . حالت فعلي مسلمين جهان دردآور و بسيار اسفناك اسـت : آري خواننده عزيز
را فريب داده و حب ها  آن مال و ثروت برق و زينت بي ارزش و بي بقاي دنيا، مفاخره با

 )اي بـراي مـومن   كـه تحفـه  (دنيا در دلها جايگزين ذكر وياد پروردگار گشـته و از مـرگ   
يقين و ايمان به خداوند يكتا و روزآخرت ضعيف گشته و يا از بين رفته است . ترسند مي

اي اشباع خواهشات نفساني در قيد مال و زر اندوزي به اسارت رفته بي اعتناء از ربرخي ب
حالل و حرام الهي درجهان سرگردانند و برخي ديگر گرفتار دام پست و مقام پرسـتي، از  

سته از خود گذشته، خداي خويش را به فراموشي سپرده و بـي  ارزشهاي اسالمي دست ش
هـا   آن ستيدكنند و گروهي ديگر بي يار و مددگار مانده يا فقر و تنگ مي بند و بار زندگي

 .اند افراد جامعه گشتهترين  را به سرحد كفر رسانده و يا با دين و آئين خود مظلوم

ا لِلَّ  عُونَ ـإِنَّ اجِ ا إِلَيْهِ رَ إِنَّ  هِ وَ

 آغاز سفر
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دوستان در هنگام حركت با چشـمهايي گريـان و قلبهـايي حـزين بـا او خـداحافظي       
صبح  كرد مي نمودند هر يك او را به صبر و استقامت توصيه و از وي تقاضاي دعاي خير

ش مسير سفر . هـ 1381اسفند  26هـ ق موافق با  1423روز سه شنبه سيزدهم ذي الحجه 
پيش يكي از اساتيد بزگوار رفته تقاضاي دعاي خير كرديم او  را در پيش گرفتيم در مسير

همچنان بنده را بخدمت و نگهداري آن عزيز توصيه كرد و فرمود در اين وقت هيچ نيكي 
بهتر از خدمت به اين بزرگوار نيست و براي دوستان و آشنايان خود نامه نوشت و تاكيـد  

ه باشيد و از خدمتش كوتـاهي نكنيـد   كرد اگر مرا دوست داريد اين عزيز را دوست داشت
پس از چند ساعت سفر، به نوار مرزي ايـران و پاكسـتان رسـيديم وقتـي كـه داشـتيم از       

و گفت با اين  كرد مي شديم به اين طرف و آن طرف نگاه مي صحراي بين پيشين و بلّو رد
و صحرا آشنا هستم زيرا مرا ساخته است چون روز و شبهاي زيادي را درحالـت غربـت   

تنهايي در اين صحرا با حيوان و حشرات سپري كرده كه شرح برخـي از آن را در كتـاب   
 .داشت مي دوست. خودش ذكر كرده است

كـه  (عصر آن روز به شهر بلو رسيديم پيش يكي از دوستان رفته و مكتوب خويش را 
دامـه  گرفتيم و سفر را به مقصـد تربـت ا  ) قبالً پيش وي گذاشته بود تا به موالبخش بدهد

نموديم و هر چه بـه مقصـد    مي داديم باور كنيد در حاليكه دشت و آباديهاي مسير را طي
 :سرود مي شديم اندوه و غم هر دوي ما را گرفته بود و او با زبان حال چنين مي نزديكتر

 رفتم كه مباد بي تـو خـوش يـك نفسـم    
 مــرگ نخيــزد و نيايــد ز پســم     گــر

 

ــم  و  ــن داغ بسـ ــار ايـ ــردش روزگـ  ز گـ
 روزي بـــه خـــدمتت بـــاز رســـم آخـــر

 

 شـويم اشـك در چشـمان بنـد     مـي  و از بيم آنكه داريم بمرحله آخر و فـراق نزديـك  
شد وقتي به مقصد رسيديم تقريباً يك شبانه روز در آنجا مانديم روز بعـد، ظهـر بـه     نمي

 مقصد كراچي با اتوبوس حركت كرديم در حاليكه اتوبوس نشيب و فرازهـاي راه را طـي  
سته آهسته بيماريش شدت گرفت صحبتها قطع شد غم و اندوه بنده چند برابـر  آه كرد مي
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 و در حاليكه سرش را در آغوش گرفتم اتوبوس كـوه و دشـتهاي آواران و جـانو را طـي    
همسفرها برخي در خواب و برخي در شوخي و صحبت بودند تمـام شـب را در    كرد مي

به لسبيله رسيديم و حالـت دوسـت    باريد مي همين حالت گذرانده صبح در حاليكه باران
اي بـا جماعـت ادا    عزيزم بهتر شده بود اتوبوس براي نماز توقف نموده نماز را در گوشه

نموديم دوباره سفر را ادامه داديم پس از رسيدن به مقصد به خانه برادر عزيزم ابـو انـس   
متحمـل  رفته ايشان تا آخرين روز برگشت براي مـا بسـيارخدمت كردنـد و زحمـاتي را     

شدند كه ما از شكر و سپاس آن عاجزيم خداوند به او و ابوذكي، ابو ابراهيم و عبـدالغني  
 .و همه دوستاني كه زحمت كشيدند بهترين پاداش عظيم عنايت بفرمايد آمين

 بازگشت از پاكستان

سرانجام پس از گذشت دو هفته، كار كتاب به پايان رسيد و نـه اينكـه بـراي معالجـه     
ه بود بلكه براي انجام بعضي از كارهاي كتاب و هزينه بازگشت مجبـور بـه آن   پولي نماند

شده بوديم تا قرض گرفته و به ايران باز گرديم چون پاكستان و بخصوص شـهر كراچـي   
آماجگاه تروريستها و اشرار است و رژيم آخوندي ايران كه در تروريسي و از بـين بـردن   

  شـهيد مولـوي  ، كلمولـوي عبـدالم   هيدمخالفانش درجهان معـروف اسـت و امثـال شـ    
قريبـي را در تاجيكسـتان بشـهادت    را در شهر مذكور و مولوي نورالـدين  ... عبدالناصر و
 .رسانده است

 امنيت و حفظ جان هيچ احدي كه قصد مبارزه با اين رژيـم را داشـته باشـد تضـمين    
 .شود نمي

و مدارك پاكستاني ندارنـد  از طرفي خطر دستگيري، افرادي را كه با زبان اردو نا آشنا 
به اتهام ارتباط با گروه القاعده توسط حكومت پاكستان بـراي نـوكري بـه آمريكـا در آن     

و از سويي ديگر خطر حملـه ناگهـاني بيمـاري و بيهـوش      كرد مي روزها هر لحظه تهديد
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هـر چنـد   (كرد، از ماندن و زيستن در پاكستان  نمي اي او را رها شدن نيز حتي براي لحظه
اي بس خطرناكتر از آن بـه   منصرف شده و غافل و بي خبر از آينده) كه خودش مايل بود

اي در حال ديدار  وطن بازگشتيم روزيكه وارد ايران شديم مصادف با جمعه بود كه خامنه
از بلوچستان بود و روز شنبه يا جمعه را در چابهار و روز بعدي را به ايرانشهر آمده بـود  

ذي الحجه  30ذي الحجه به ايرانشهر آمد و در  29سرباز ماند پس در  كه برادر عزيزم در
هنگام غروب از جلو مسجد طوبي دستگير و راهي زندان شد كـه   1422آخرين روز سال 

 .شرح سفر و ماجراي زندان را خودش در دفتر خاطرات ترسيم نموده است
از جمله آنچه كه بـراي  . اجرا شده را در آن ذكر ننموده استها  اما بسياري از شكنجه

 :ما ذكر نموده است
جرثقيل در داخل چـاه دستشـويي   او را با يكبار وي را پشت اتاقهاي زندان برده و  -1

تا آنجا كه بيهوش شده سپس بيرون آورده و با همان لباس و بدن كثيفش اند  آويزان نموده
و بـا  انـد   باس نـداده كه تا چندين روز اجازه غسل و تعويض لاند  در داخل سلول انداخته
يي است كه يك كافر شايد از تصور اين نـوع  ها دادند شكنجه مي همين حالت به وي غذا

 .كند مي هم عاجز باشد چه برسد به كسي كه ادعاي اسالمها  شكنجه
آويزان نمودن با يك دست كه سـربازي تـرحم نمـوده و كپسـولي را زيـر پـايش        -2

 .رباز هم مورد عتاب قرار گرفته استگذاشته تا بر آن بايستد و باز آن س

 /سالم و درود بر برادر مسلمانم رادمهر
 
 



 

 

 

 سجودياستاد راد مهر از زبان حجت االسالم دنباله زندگي 

مكتوبي از او دست ما نيست لـذا   و راد مهر بعد از اين، از زندگي خود چيزي ننوشت
 .نويسم باقي كتاب و آخر كار او را من مي

بعـد كتـاب    شنيدم كه راد مهر نامي سني شده است و مي و گريخته از دوستانم جسته
از  م وخواند آن را از اول تا آخر پي بدستم رسيد كه در يك شببصورت فتوك زندگي او

 .او گرفته و غمگين شدم زندگي پر از غم
هـا و   وقتي شنيدم در كويته است به ديدنش رفتم و چند بار ديدمش ايـن شـنيده   

 : ت از اوهاي من اس ديده

 باز گشت به ايران

، عرصه را بر راد مهر تنگ كرد و او تصـميم  بد امنيتي در پاكستان  مريضي و وضعيت
دوستان سـني او را   ،و در مناطق اهل سنت  مخفي شد ،گرفت به ايران برگردد و برگشت

 كردند از لحاظ مالي مشكلي نداشت اما خطر دستگير شـدن  در حد توان به وي كمك مي
 !ه چون سايه همراهش بودهميش

بـه   ر زاهدانو شبي د توانست يكجا آرام بنشيند نمي داشت ياو خود نيز روحي ناآرام
او را بـه يكـي از   . خانه يك عالم بزرگ شهر رفت و عالم، خانه خويش را مناسـب نديـد  

! جريان گذاشتاو زن  خود را در . اش سپري كند تا شب را در خانه شاگردان خود سپرد
از  :از شب نگذشته بود كه در غياب ميهماندار زن وارد اتاق شد و به رادمهر گفت ساعتي

بهر رضاي خداوند از خانه ما برو و ما را به مخاطره نيانداز راد مهـر بـدون آنكـه منتظـر     
 !چشم و خانه را ترك گفت: برگشت ميهماندار بماند گفت
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روي نيمكت خيس پارك به هـر   آن شب باران باريده بود و رادمهر به پارك پناه برد و
 .زحمتي بود شب را به صبح رسانيد و سپس به پناگاه اول خود بازگشت

 دستگير شدن رادمهر

، پاسـداران  فردا بيا فالن جا و او كه رفت ،نما لوداد بهش گفت او را يك روحاني سني
ط توسـ از فـرار راد مهـر از زنـدان    جالب اينكه همان جاسـوس بعـد   ! را منتظر خود ديد

 !اسوسها گويا قيامت را قبول دارندبعضي از ج!! الليت طلبيده بودشخصي از او ح

 !!گو قصه جويباز

خارج هـم شـده    از ايران تر از زندان فرار كرده و كبار پيشجو كه دانست راد مهر يباز
 :يت داستاني ميگويم بشنوولي باز با پاي خود به ايران برگشته به او گفت برا

د فقيري كه از فقر به تنگ آمده بود به پيش ساحري رفـت كـه آخـر    در زمان قديم مر
دانـد كـه    او مـي  ، برو فالن جنگل از بخت بپـرس ساحر گفت ؟اين فقر من كي تمام شود

 .چاره تو چيست
 ؟كجـا ميـروي   ،اژدها پرسـيد . ي برخوردجوان رخت سفر بربست و در راه به اژدهاي 

 .بخت بپرسم درمان آن چيست روم از از فقر جانم به لب رسيده مي ،گفت
زيرا هميشه يـك طـرف سـرم     ،اژدها گفت از او بپرس كه درمان درد سر من چيست 
 . كند مرد قول داد كه بپرسد مي درد

ميـروم   :گفت ؟جوان كجا ميروي :در راه دختري زيبا را ديد دختر گفت ،و رفترفت 
پس مشكل مرا هـم بپـرس    و بد بختي خود درمان كنم دختر گفت تا بخت را ببينم و فقر

وجود زيبايي و ثروت هر بار كه كسي بـه خواسـتگاري مـن     من دختر حاكم هستم اما با
؟ جـوان  ، چـاره كـار مـن چيسـت    گيرد ميايد كار جايي خراب ميشود و عروسي سر نمي

 .راه زير درختي براي استراحت نشستپرسم و رفت در  مي :گفت
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م پيش بخت تا عالج بدبختي خود را ويرم :؟ گفتروي كجا مي جوان : درخت پرسيد
دهـد   ام  برگهاي سبز مي ست تنهعالج بيماري را هم بپرس طرف را ،بپرسم درخت گفت

 .شود اما طرف چپ برگها زود خشك مي
جوان رفت در وسط جنگل مردي را ديد مرد گفت كجا ميروي گفـت ميـروم پـيش     

 .، بخت منممرد ناشناس گفت! بخت
سه  ،گفت ؟اول بگو در راه چه ديدي ،گفت ؟دبختي من چيستعالج ب :جوان پرسيد

به درخت بگو طـرف   :بخت گفت .كس از من خواستند تا عالج درد خود را از تو بپرسم
 .شـوي  بردارد خوب مي كسي  را بگو! ات را بسته نهان است كه راه ريشهچپ تو گنجي پ

شود و بـه اژدهـا    باز مي به دختر بگو با اولين مردي كه مالقات كردي عروسي كن بختت
جـوان   .بگو عالج دردش خوردن احمق است و تو هم بـرو خوشـبختي جلويـت اسـت    

درخت گفت پس زمـين را   ،خوشحال برگشت به درخت گفت كه  عالج دردش چيست
! به گنج تـو ! ، من نيازي ندارمجوان گفت! را بردار هم فايده تو هم عالج منبكن و گنج 
 .ام ا يافتهرچون بختم 

بيا با من عروسي كن هـم ثـروت    ،و رفت تا به دختر رسيد دختر گفت كي از تو بهتر 
  .دارم هم زيبايي و هم دختر حاكم

 مرا به ازدواج با تو حاجتي نيست چون بختم را پيدا كردم و نيازي ندارم  :جوان گفت
 پس به اژدها رسيد و  نصيحت بخت را به او رسانيد كه عالج سر درد تو خوردن آدم

  ؟اي او پرسيد در راه چه ديده و شنيدهاژدها از  ،احمق است
اژدهـا خنديـد كـه آدم     ،جوان داستان درخت و دختر و رفتار خود را بـا آن دو گفـت  

  .و او را  خورد! تر كسي نيست  و احمقاحمق را پيدا كردم از ت
الص حاال از دست من خـ  ،تو همان احمقي و من همان اژدها :ه رادمهر گفتب بازجو

 !نخواهي يافت
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من كه اين داستان را از زبان راد مهر در كويته پاكستان شنيدم به او گفتم شكي نيست 
ولـي بنظـرم تـو هـم همـان انـدازه كـه او گفـت          . او اژدها است كه بازجو راست گفته و

 در پاكســتان كســي را :؟ او گفــتآخــر چــرا بــاز بــه ايــران برگشــتي!! حماقــت نمــودي
 .ولي اين دليل او پذيرفتني نبود! بر من تنگ شد شناختم و عرصه نمي

 .داشت) ر نگويم احمقانهاگ( باكانه تهوري بيشجاعت راد مهر از حد گذشته بود او 

 ي زندانها هشكنج

دانـم   در زندان برايم گفت اما من دقيقـاً نمـي   ها هراد مهر داستان هاي زيادي از شكنج
  .دي است كه دستگير شده بودمتعد خر است يا خاطراتش از دفعاتاين مال دفعه آ

 اند كه من زباني گفته، از آنچه كه به ها را در كتابش ننوشته اينبهر حال چون خودش  
 .نويسم مي را

روي صندلي فلزي نشاندند و بستند و زير صندلي  به گفته راد مهر او و محمدي را بر
 !روشن كردند گاز پيكنيك را

مهـر  محمدي بـه راد ! سوخت و به جان آنها چسپيدباسشان صندلي  داغ شد حتي كه ل
اين شكنجه حتماً مربوط به زنـدان اويـن    .اند ببين راه قضاي حاجت ما را هم بسته :گفت
 .چون محمدي قبل از آمدن راد مهر به پاكستان ترور شده بود ،است
بر سـر زن   نرادمهر گفت كه زن محمدي را هم در صف نانوايي دستگير كردند ناگها 

 !ش را پاره كردند و بدنش مكشوف شدختند و زن كمي كه مقاومت كرد لباسري
با جرثقيل  زنداني كردند و از بوي بد آن بيهوش شـد   التراد مهر را مدتي در چاه تو

 فوع هـم بخـورد  بني آدم موجودي سخت جان است، غذاي آلوده بـه مـد  گفت كه  او مي
 !فوع آلوده كرده بودند يا نهمد ميرد اما نگفت صراحتاً كه آيا غذايش را به نمي

نشدند در همان زندان و در  يكبار او را به زنداني تك سلولي بردند و به اين نيز راضي
آهني محبوس كردند اما چون آسم داشت به آنها  باز او را در يك تابوت ،همان اتاق تنگ
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ونش تند از تـابوت آهنـي بيـر   خواسـ  نمـي  گفت من اينجا خواهم مرد و چون مـرگش را 
 !آوردند

يك روز راد مهر را صبح زود از سلول بيـرون كشـيدند دسـت او را بـه دسـت مـرد       
كنـيم مراسـم    مـي  امـروز شـما را اعـدام    دار كه بستند و هر دو را بردند پاي چوبهديگري 

رسمي و قانوني قبل از اعدام انجام شد و مرد ديگر را باالي دار بردنـد و مـرد كـه حلـق     
تر، تا خفـه شـد و يكبـاره     جمع و جمع بدنش را جمع كرد، شدطناب بر گردنش محكم 
 .دست و پايش شل گشت

هايش را يك به يـك   بست بردند دادستان جرم حاال نوبت راد مهر بود او را باالي دار 
 .قبل از اعدام اگر تفاضايي داري بگو خواند گفتند

 ،مهر ساكت ايستادراداز نماز  ركعت نماز بخوانم و اجازه دادند بعد دوبگذاريد  ،گفت
 .اگر حرفي داري هم بگو ،گفتند
 !ه سر من آورديد سر شما هم بياوردخواهم تا اين بالها را ك از خدا مي :گفت 

خواسـتند   مـي  معلوم شد كه همه نمايش بوده و! كنيم و گفتند بر گردحاال اعدامت نمي
ه بترسد و ايـن  وردند كاو را بترسانند و همراه آن مرد ديگر كه حكم اعدامش قطعي بود آ

 .يك شكنجه روحي بود

 فرار رادمهر از زندان براي بار دوم 

و طبـق نقشـه   ! دهـيم  مهر با كردها دوست شد كردها گفتند ترا نجات مين راددر زندا
وقتي به بيمارستان زندان منتقل شد كردهـا معلـوم نيسـت چگونـه بـه تمـامي كارمنـدان        

مهـر از زنـدان نجـات دادنـد و بـه بلوچسـتان       راد اندند وبيمارستان داروي بيهوشي خور
خواســت تــا از  نمــي مهــرارم شــايد رادمــن از تفصــيل ايــن واقعــه خبــر نــد! اندندرســ

همـان   بـه او در  را تحويل گرفتند اينبـار  ها او گانش رد پايي ارائه دهد باز بلوچكنند كمك
 !منتقل نمودند و سپس به پاكستان! ايران زن  دادند
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 عروسي رادمهر

حاال راد مهر يك زن دلسوز داشت حاال مثل دفعه قبل نبود خانه خوبي داشت مخارج 
 دادند و هزينه درمان بيماري او كه هـر  تماماً مي) ها بلوچ(در ايران  زندگي او را دوستانش

 .رداختندپ  مي وز شدت ميافت را نيزر
زنم ترسيد  ،شب اول عروسي :اش ديدم خوشحال بود به من گفت راد مهر را در خانه

وجود اينهمه شكنجه او  با! بوداشاره او به سوختگي جاهاي حساس بدنش در اثر شكنجه 
 !نه نفرت داشت و با آن مخالف بوداز جنگ مسلحا

 !آخرين روزهاي زندگي در كنارش بودزن راد مهر واقعاً خدمتكار بود و تا 

 باز گشت به ايران 

مهر در آن سكونت داشت با شهري كه راد كردم فاصله شهري كه من در آن زندگي مي
!! گـرفتم بـاز ديـدم نيسـت     رفتم سراغش را مي ه به كويته مياكيلوتر بود ولي گاهگ 1500

ـ   :گفت .جرات خوبي دارد :گفتم .رفته ايران در زاهدان است :برادر خانمش گفت ا نـه باب
 !!ديوانه است باكي از چيزي ندارد

ـ    ياد اين خاطره او افتـادم كـه گفـت در    م روزي آيـت اهللا وحيـد   زمـان طلبگـي در ق
كه ظهور كند ) مهدي(مان در كالس درس گفت كه امام ز) استادييا  آيت اهللا (خراساني 

 !خواهد شد و همه او را خواهند ديددر كنار خورشيد لخت و عريان ظاهر 
شـود ديگـر چـون و چـرا      ظاهر مـي  :گفت ؟شود يا استاد چرا لخت ظاهر مي :پرسيدم

 ؟ندارد
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و فـيض  ! منـد شـوند   دخترها و زنها در شهر و ده بهره خواهد مي حتماً :راد مهر گفت
 .بيابند
بـه   )اسـتادي (يـا   آيت اهللا خراسـاني   ،از اين جرات و تهور او همه در شگفت شدند 

، نه او را قطع كنندهاشدت غضبناك شد و او را از درس بيرون كرد و دستور داد شهريه ما
  .ودمهر زياد شجاع براد

 !ودهمسرش در هر جا با او همگام ب ،براي عالج به ايران رفته بود او اينبار

 آخرين ديدار

بود از قيافه نحيف و حال زار او تعجب كـردم   1384آخرين باري كه او را ديدم سال 
 !ماني ريخته بوددر تمام موهايش در اثر شيمي

سلفي هم  ،يل به سلفيت ديدمما ش نوشته بود حنفي هستم اما او راهر چند كه در كتاب
ي همان مردي است طباطباي. طبايي بوداز يك طرف شيفته طبا ،نبود چيزي مخلوط داشت

نيـان و  آو سايتي بنـام قر  ،داند و نه سني كند و خود را نه شيعه مي مي كه در تهران زندگي
 .جلسه تفسير قرآن دارد

: گفـت  !با دست بـاز  ها هل شيعمث خواند يا مي از او پرسيدم طباطبائي دست بسته نماز
 .انكار مرا كه ديد گفت اينقدر متعصب مباش! دست باز

از خبر حامله بودن زنش زيادي خوشحال شد اما در همان حال نگران بود كـه وقتـي   
ايـن  ! يـت و شناسـنامه شـود   اش چگونه صاحب هو بچه! جايي ثبت نيستازدواجش در 
زن و  3به او گفتم نگران نبـاش مـن   . انداخت ه ياد اولين روزهاي هجرتمنگراني او مرا ب

شماها در عصر  :گفت ،يم شناسنامه دارندها هبچه دارم اما نه ازدواجم ثبت است نه بچ 15
 .كنيد حجر زندگي مي

سفر در تكاپو بود براي ادامه تحصيل به عربستان سعودي برود دوستانش تمام مخارج 
 !پيشرفت بودبيماري او در حال  را متقبل شده بودند اما
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 .ماندديدار آخر ما اصرار او توام شد كه شب خانه من ب
، بازغش و تشـنج بـه   رفتماما احساس كردم خيلي مريض است و قبول نكردم من كه 

نعلبكي بازوي ! اسماعيل پرتاب كرد خبري نعلبكي را به سوي آمد و در حالت بيسراغش 
هوش كه آمد نگوييد مرا زده ه ت باسماعيل را شكافت و خون از بدنش سرازيرشد اما گف

او بود و زحمت زيادي  روزهاي آخر اسماعيل همواره با ،زيرا بيماريش بيشتر خواهد شد
 !را متقبل شد
  .راه فراري نيافت ها هاز آثار شكنج د كه از زندان فرار كرده بود امااو هرچن

شايد كه آنجا ) رشهمراه همس(جعلي به ايران رفت نام و هويت  باز ديگر راد مهر  با
 .وفات كردالخره در كراچي امعالجه شود ولي افاده نكرد به كراچي آمد اما عالج نشد و ب

جسد او را به كويته آوردند و به خاك سپردند زنش هنوز سوگوار مرگ شوهر بود كه 
ه نكه نيازي به شناسـنام آرد بدون اهللا به او دختري داد اما اين دختر نيز بعد از يك هفته م

 !باشد داشته
پـي   نيز به زودي از! شكنجه دادند مهر راكه رادآنهايي ،رد و به درون قبر رفتمرادمهر 

 !!منتظر است تاريك، تك تك شان را قبري تنگ و ،آري .او خواهند رفت
مهر را روي صندلي فلزي نشاندند قيامت بايد جواب دهند كه چرا رادآنوقت در روز  

 !ن گاهش بسوزدا نشيمو زيرش گاز روشن كردند ت
 اما ايـن  آيـات جلـوي چشـمم     .دانم اهللا چه خواهد كرد نمي با اين شكنجه گران من 

 !است و به آن ايمان دارم

﴿                             
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                           ﴾ .

 ]10 -3: البروج[
 



 

 

 

 به ياد هميشه جاويد؛ شهيد حجت االسالم مرتضي رادمهر
 س.به قلم دكتر ع

 كه با عـزت ز گيتـي  ـا آنانـوشـخ
 

 دند و رفتندـــبساط خويش برچي 
 

 دانـه در ميـزان وجـ  وشا آنانكـخ
 

 ندـحساب خويش سنجيدند و رفت 
 

 لـرد باطـ ـز گـ ـرديدند هرگـ ــنگ
 

 ندــــ نديدند و رفتـحقيقت را پس 
 

 تـانكه در راه عدالـــا آنــــــخوش
ـ ـــــوشـخ  كه بـذر آدميـت  ـا آنان
 ل بـارور بـر تنگدسـتان   ــو نخـچ

 رداب هايـل ـذر و مد اين گـ ـز ج
 ا آنانكه پا در وادي حـق ــــخوش

 ي خاك وشا آنانكه بر اين عرصهخ
 

ـ    ندـيدند و رفتـ ـبخون خويش غلت
 ندـيدند و رفتـ ــدر اين ويرانه پاش
ـ ــثمر دادند و بخش  ندـيدند و رفت

 ندـــ د و رفتـيدنـــسبكباران نترس
ـ ــــ ادند و نلــنه  دـغزيدند و رفتن

 چو خورشيدي درخشيدند و رفتند
 

 
**** 

من اطالع داد كه عمو مصطفي دو سه بار از صبح همينكه از دانشگاه برگشتم پسرم به 
فورا گوشي تلفن را برداشتم و به مصطفي كه در جنوب كراچي . تا حاال زنگ زده است

با ذوق و شوق خاصي . از شنيدن صدايم بسيار خوشحال شد. سكونت داشت تلفن كردم
اجازه خواهم اگر  آقاي دكتر، دوست بسيار عزيزي مهمان من است، مي: به من گفت

 .دانيد چه وقتي را مناسب مي. بدهيد ايشان را به شما معرفي كنم
مصطفي از جمله علماي اهل سنت ايران است كه سالهاي مديدي را بجرم فعاليت 
ديني و كوشش براي بيداري جوانان اهل سنت ايران در زندانهاي آن كشور گذرانده و در 
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اند كه تا حاال  اق پايش را هم شكستهاثر شكنجه يكي از چشمانش را از دست داده، و س
 .تواند درست راه برود با وجود اينكه استخوانش بهم جوش خورده باز هم نمي

. مردي است بسـيار صـميمي و بـا صـفا    . گذرد سالهاست كه از آشنائيم با مصطفي مي
اي نوراني دارد كه سالهاي زندان و شكنجه با وجود تار كـردن يكـي از چشـمانش     چهره

خوشـا بحالـت، پارتيـت    : گويم هميشه بشوخي به او مي. وانسته از زيبائيش بكاهدهيچ نت
كلفت است، يك چشمت پيش از تو به بهشت رفته، خودت هم به بهانه همين يك چشم 

 !دعايي بحال ما بيچارگان كن. كني هر طوري شده خودت را داخل بهشت مي
اين نشود كه . ي استقامت كنشما برايم دعا: گويد زند وبشوخي مي او هم لبخندي مي

 !چشمم از من اظهار بيزاري كند و پشت در بهشت بمانم
روزهاي سخت هجرت و زندگي در پاكسـتان  . جواني است بسيار شوخ طبع و با حال

در سخترين روزهاي هجرت بسيار احسـاس  : گويد مي. هرگز نتوانسته كمر او را خم كند
بردگـي حضـرت يوسـف    : گويـد  با خود مي. گذارد و خدا را شكر مي. كند خوشبختي مي

 !برايش بهتر از زندگي درچاه سياه و تاريك بود
از اينكـه در  . ي من با مصطفي خيلي صميمانه بود و هيچ تعارفي با هم نداشـتيم  رابطه

پرسـيد؛ چـه وقـت مناسـب اسـت بـراي ديـدارتان         پشت تلفن خيلي محترمانه از من مي
 .ايش خيلي محترم و عزيز استفهميدم مهمانش بر. تشريف بياوريم

 .بعد از نماز عصر تشريف بياوريد مناسب است: به ايشان گفتم
وقتي از نماز عصر بخانه برگشتم ديدم كه مصطفي با جواني كه حيا در سيمايش موج 

 .را به اتاق پذيرائي راهنمايي كردمها  آن .اند  زند جلوي در خانه ايستاده مي
ايشـان از  . برادر دكتر مرتضـي رادمهـر هسـتند   : كرد مصطفي دوستش را چنين معرفي

ي علميه قم بودند كه چندي پيش پس از مطالعات و مناظراتي كه بـا موالنـا    علماي حوزه
و بقول خودشان از . محمد عمر سربازي داشتند به مذهب اهل سنت و جماعت گرويدند
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 !اند شرك نجات يافته اسالم آورده
: من بطرف ايشان نگاهي انداخته گفـتم . گفت هيچ نميمرتضي سرش را پايين انداخته 

ام؟ و   گويي سني شده برادر، چرا نمي: سپس ادامه داده گفتم. از آشنائيتان خيلي خوشبختم
 چرا اصرار داري خودت را مشركي كه مسلمان شده بداني؟

. آقاي دكتر، شايد شما با مذهب شيعه آشـنائي كـافي نداريـد   : ايشان آهي كشيده گفت
دانـم چنـين    طلبه حوزه علميه بودم و با توجه به آنچـه از خـود و مـذهب خـود مـي      من

 .ام استنتاج كرده
. كردم كه جواني اسـت مخلـص و راسـتگو    داند كه در درون خود احساس مي خدا مي

ولـي مـن بـا    . ديـدي  در سيمايش جز صداقت و راستي هيچ نمي. نشست حرفش بدل مي
جوانان بسياري از شـيعه را ديـده بـودم كـه     . شده بودمتوجه به تجربات سابق مار گزيده 

در بين جماعتهاي اسالمي رخنـه كـرده بـراي     "تقيه"زدند و با ترفند  خود را سني جا مي
 . كردند حكومت ايران جاسوسي مي

زياد به حرفهاي اين جوان اهميت ندادم و با لحني بسيار خشك و با بي مهـري بـه او   
و بـه مـن اجـازه    . گوييد گويم شما مثل خيليهاي ديگر دروغ مي ببين برادر، من نمي: گفتم

چون همين برادر مصطفاي عزيز بـا  . خواهم حرفهايتان را هم باور كنم نمي: بدهيد بگويم
كـرد، و   قلب پاكش چند وقت پيش پزشكي را به من معرفي كرد كه مثل شما ادعاهـا مـي  

مـدتي در اينجـا   . او كمك كـرديم  پسر آيت اهللا فالن است و سني شده، و ما به: گفت مي
ماند، سپس از ما خواست او را پيش يكي از رهبران اهل سنت ايران كـه در قنـدهار بـود    
بفرستيم تا با همكاري ايشان بتواند بيمارستاني صحرائي براي مـداواي زخميهـاي طالبـان    

شـنيديم از   از اينجا به قندهار رفت و مدتي هم در بين طالبـان بـود، و بعـدها   . افتتاح كند
 .و مدتي بعد متوجه شديم؛ اطالعاتي بوده و به ايران بازگشته. آنجا غيبش زده

بـرادر  . براي من هم هـيچ مهـم نيسـت   . اي ديگر از او باشيد حاال شايد شما هم نسخه
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ايـن  . و اگر هم مخلص و راستگو و با ايمان هستي باش. عزيز، اگر اطالعاتي هستي باش
. كه انسان با خيانت و مكر و نيرنگ دو روز زنـدگيش را فـدا كنـد   دنيا ارزش اينرا ندارد 

 .شود فرداي قيامت هر آنچه بوديم بر مال مي
گـويي و   اگر راست مي. كنم ولي اگر اجازه بدهيد من به شما دوستانه يك نصيحت مي

 و از. اي، بدان كه ما سنيها كم نيستيم تا شما بخواهيد يك عدد به ما اضافه كنيد سني شده
 .نظر عالم و دانشمند هم هيچ كمي نداريم كه روي شما حساب كنيم

به شـما نيـاز مبـرم    ها  آن دينند پس گويي و قوم و خويشت مشرك و بي اگر راست مي
 !اين وظيفه اصلي توست. برگرد به ايران و قومت را از شرك نجات بده. دارند

. ر چشـمانم افتـاد  جوان صورتش را باال گرفت، و براي يك لحظه درست چشمانش د
باعث شد عرق سردي جسمم ها  آن برق چشمهايش مرا اسير خود كرد، و صدق و صفاي
 . ام را بلرزاند، احساس كردم با حرفهايم به او ظلم كرده

 .بله برادر، دقيقا حق با شماست: آرام گفت
مصطفي كه هرگز چنين برخورد سردي را از من توقع نداشت، خواست كمي مجلـس  

برادر مرتضي، از آقاي : به جوان نگاهي انداخته با لبخندي ساختگي گفت. كند را صميمي
دكتر دلش از من پر است كـه آن جـوان اطالعـاتي را قـبال پـيش او      . دكتر هيچ بدل نگير

او گفـت و مـن هـم بـاور     . دانسـتم  من ساده كه غيب نمي. البته حق هم دارد. آورده بودم
. دكتر دلش صاف صاف اسـت مثـل دريـا   . ز شما بگيردخواهد تالفيش را ا  حاال مي. كردم

آئـيم، و   روزي ديگر وقتي يك كم ابرهاي آسمانش اينطرف و آنطرف برونـد دوبـاره مـي   
 ..خواهي ديد كه گلي است خوشبو و بي خار

هنگام رفتن جوان همين . با صداي اذان مغرب از من اجازه خواستند رفع زحمت كنند
كتـاب چـرا سـني    (ي عزيز است را بمـن هديـه داد    وانندهكتابي كه اآلن در دست شما خ

كنم اينرا بخوان و برايم  خواهش مي. برادر، اين خاطرات زندگي من است: و گفت) شدم؟
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و از خداونـد  . خـواهم   مـن از شـما جـز دعـا هـيچ نمـي      . دعاي استقامت و پايداري كن
 .م جمع كندخواهم كه همه ما را در بهشت برين در كنار پيامبرانش دور ه مي

صـورتش را  . هايش جاري شد اشكهاي مرتضي بر گونه. همديگر را در آغوش گرفتيم
 ...به اميد ديدار: بوسيدم و به او گفتم

كجـا رفـت   . از شما انتظار نداشتم: آرام در گوشم گفت. مصطفي را هم در بغل گرفتم
 !نرمي با تازه مسلمان

ان نكـن ايـن حرفهايـت را مـا بـدل      آقاي دكتر، گم: بعد صدايش را بلند كرد و گفت
شامي هم كه تعارف نكردي بخيل، ولي مطمئن باش تا يك وعـده غـذا از جيـب    . گرفتيم

 .گذارم برادر مرتضي از كراچي برود شما بزور هم بيرون نكشم نمي
با معـذرت خـواهي   . را به شام هم تعارف نكرده بودمها  آن اينجا بود كه تازه يادم آمد

بسيار مايـه سـعادتم خواهـد    . خواهم خيلي معذرت مي. صال حواسم نبودببخشيد، ا: گفتم
 .شد اگر شام را در اين كلبه درويشي با من باشيد

اي  حـاال پشـيماني فايـده   : اي سرداد و گفـت    مصطفي كه از خانه بيرون شده بود خنده
ع البتـه دو روز پـيش بـه شـما اطـال     . يك وقت ديگه بايد در رستوران جبران كني. ندارد

داريـم تـا از    دهيم تا خوب آمادگي بگيري، و ما هم دو روز خودمان را گشنه نگه مـي  مي
 .خجالت زحمتهايت بدرآئيم

جالدان امام زمان مرا نكشتند اما شما مثل اينكه از : مرتضي لبخندي مؤدبانه زد و گفت
 ..خواهيد مرا بكشيد گرسنگي مي

 ...ددو دوست دست در دست هم گذاشته از من دور شدن
از برخورد سردم با او . ي جدايي و اشكهاي مرتضي خيلي مرا بخود مشغول كرد لحظه

 .كردم احساس گناه مي
داخـل اتـاق   . لطفا مزاحم نشويد. من ميلي به شام ندارم: بعد از مغرب به خانمم گفتم



 ...گويند مي /از رادمهر   44

 

را گرفتـه و شـروع   ) چرا سني شـدم (كتابچه . مطالعه رفتم و در را بروي خودم قفل كردم
 .كردم ي آن بوي راستي و صداقت را احساس مي از هر كلمه. اندن كردمبخو

ي آن  تصـوير زنـده  . كردم خيلي احساس گناه مي. آن شب را تا صبح نتوانستم بخوابم
 .ديدم ي كتاب مي جوان مخلص و با ايمان را بين هر سطر و در پشت هر كلمه

راه مهمانشـان بـه شـام    صبح روز بعد به دوستم مصطفي تلفن كردم تـا ايشـان را همـ   
بعد از ظهر موفق شدم مصطفي را روي تلفن . داد متأسفانه تلفنش جواب نمي. دعوت كنم

 .اند بيابم كه به من اطالع داد مهمانشان به كويته تشريف برده
شنيدم كـه  . پرسيدم آمد و از مصطفي در مورد دوستشان مي گه گاهي فرصتي پيش مي

از آن مـاجرا  .. اي هم به ايشـان داده  شنيدم كه خداوند بچه بعدها. در كويته ازدواج كردند
 ...اش در ذهنم كم رنگ و كم رنگتر شد مدت درازي گذشت و كم كم خاطره

زاهــدان بــراي مــن شــهر . چنــد ســال بعــد از آن مــاجرا ســفري بــه زاهــدان داشــتم
هـر چنـد وقـت فرصـت     . ام مدت زمان درازي را در اين شهر سپري كرده. هاست خاطره

كنم براي تازه كردن خاطراتم و براي ديدار با دوسـتان و برخـي از    كند سعي مي اري ميي
 .خويشان سري به اين شهر بزنم

پـس از نمـاز مشـغول ذكـر و دعـا و      . روزي نماز عصر را در يكي از مساجد خواندم
كمـي  . نيايش بودم كه متوجه شدم جواني الغر اندام و بيمار حـال بـه مـن زل زده اسـت    

لبخندي شيرين بر صورت رنگ . هيچ توجهي به او نكردم. آمد و در كنارم نشست جلوتر
 شناسي دكتر؟ نمي: آرام گفت. ريده و زردش نشستپ

 ام؟ ببخشيد برادر، قبال شرف ديدار شما را داشته: سالم كردم و گفتم
 !شناسد ام كه ديگر كسي مرا نمي دانستم اينقدر خوشگل شده نمي: لبخندي زد و گفت

بـا خجالـت   . ولـي ال ارادي بـود  . كرد لرزش دستهايش را كمـي كنتـرل كنـد    ي ميسع
 .را پشت كمرش گره كردها  آن خواست حداقل من متوجه لرزش دستهايش نشوم، مي
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كوچـك شـما مرتضـي رادمهـر     : كمي مكث كرد، سپس سرش را باال گرفت و گفـت 
 ...ات آمديم يادت نيست در كراچي با برادر مصطفي به خانه! هستم

همه آن خاطرات تلخ، همه آن احساس . دانم چي شد، دنيا جلوي چشمانم تار شد نمي
هـيچ  ... گناه، همه آن آرزوهاي ديدار اين جوان مؤمن در يك لحظه كالبدم را بهم لرزانـد 

تنهـا وقتـي   . نفهميدم كه چطور او را به آغوش گرفتم، چگونه سر و صورتش را بوسـيدم 
 .گريستيم بود و ما هر دو زار زار ميمتوجه شدم كه او در بغلم 
هايي كه ظاهرا در مسجد و يا اطراف آن  تنها برخي از پسر بچه. نمازگزاران رفته بودند

 ...مشغول به تحصيل بودند از دور با تعجب و حيرت به ما زل زده بودند
مرتضي، مرد خدا چه باليي سر تو آمده، تـو  : گفتم. اشك از چشمانم سرازير شده بود

ي مرتضـي   اين شـكل و قيافـه  . شود نه بخدا باورم نمي.. نه.. ا خدا تو مرتضي هستي؟ نهر
اي؟ چرا رنگـت زرد شـده، خـداي نـاكرده      چرا اينقدر الغر و ضعيف شده. رادمهر نيست

 !...اي، تو كجا و اينجا كجا ؟ مريض كه نيستي؟ پسر چه باليي بسر خودت آورده
دانـم، در كراچـي فكـر كـردي       مي: يد و گفتخودش را كنترل كرد و جلوي حرفم پر

به شما حق . بيني هيچ شكي در جاسوسيم نخواهي داشت حاال كه اينجا مرا مي. جاسوسم
 ...دهم دكتر مي

: گفـتم . اش سادگي و اخـالص بـود    همه. البته از حرفهايش هيچ قصد خاصي نداشت
 ..بگو چه باليي بسرت آمده. لطفا از اين حرفها ديگر نزن

ي كه مهمان ايشان بودم سر رسيد و متوجه شد كه آثار غم و انـدوه عميقـي بـر    دوست
 ..اش كه در نزديكي مسجد بود راهنمايي كرد ما را به خانه. ام نشسته است  چهره

در سـرزمين هجـرت خـواب و آرام نداشـته،     : گفـت  مـي . زد مرتضي يكريز حرف مي
و عزيزان و همه ملـت ايـران را بـه     هميشه در فكر اين بوده كه چطور خانواده و دوستان 

گيـرد   تا باألخره تصميم مي. توحيد بازگرداند و از شرك و قبرپرستي و بدعتها رهايي دهد
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پـس از مـدتي دسـتگير    . دست بيك ريسك خطرناك بزند و براي دعوت به ايران برگردد
هـاي داخـل    ها و تعذيب وقتي كه از شكنجه. كنند او را به زندان كرمان منتقل مي. شود مي

 .شد گفت مو بر بدنم راست مي زندان مي
كـردم انسـان، ايـن موجـود دوپـا روزي بـه ايـن درجـه از پسـتي و           هرگز تصور نمي

ديـدم و حرفهـايش را    دانـد اگـر مرتضـي را نمـي     خدا مـي . وحشيگري و ددمنشي برسد
و شد در زنـدانها بـا ايـن حيوانيـت و گـرگ منشـي        شنيدم هرگز و هرگز باورم نمي نمي

 .شود درندگي و بي حيايي و رذالت و پستي با انسانها برخورد مي
ها خود دليلي بر لذت و طـراوت و عشـق ايمـان     صبر و استقامت رادمهر زير شكنجه

اي از بندگان صالح و نيكوكارش را مورد آزمايش و ابـتالء قـرار    خداوند وقتي بنده. است
 .كند دهد صبري به بزرگي سختيهايش به او هديه مي مي

هاي برق و حرارت انسان كش  در زندان كرمان و در زير دستگاههاي شكنجه و شوكه
و آهـن پـاره و   . كـرد  اتوها و درندگي جالدان شهوت پرست، ايمان بود كه استقامت مـي 

در جنگ ايمان و كفـر تنهـا   . تواند كمر فوالدين ايمان را درهم شكند حيوانيت هرگز نمي
 ..ي معركه ايمان است برنده

هاي علميه  هاي حوزه من بارها و بارها ديده بودم برخي از علماي اهل سنت و يا طلبه
كننـد   زهري دراز مدت تزريق مـي ها  آن برند، و به و يا روشنفكرانشان را مدتي بزندان مي

كه پس از آزادي عوارضش با زرد شدن رنگ سر و صورت و جسم و لرزش دستها و كم 
 .شود پا در آمدن ظاهر مي كم ضعيف شدن تمام بدن و از

ي عليرضا سيل آسا جاري بـود و او   هاي زرد و صورت پريشان و آشفته اشك بر گونه
هـا و آشـنايان صـاحب     همسـايه . خواند شعرهاي سوزناكي كه در زندان سروده بود را مي

 .خانه در اتاق گرد آمده بودند و اشك از چشمان همه جاري بود
 اند؟ در رادمهر، در زندان چيزي به تو تزريق نكردهبرا: حرفش را قطع كرده گفتم
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حـال   بـا شـروع شـكنجه مـن بـي     . خداوند به من رحم و شفقت خاصي داشت: گفت
لـذت ايمـان را بخـوبي    . داد هايشان لذت خاصـي بمـن دسـت مـي     و از شكنجه. شدم مي
دم كردم خو فهميدم، وقتي چشم باز مي شدم و هيچ نمي و از خود بي خود مي. چشيدم مي

 ..ديدم را در سلولي تاريك غرق در خون مي
و چون جواب هر حرفم چند مشت و لگد بود . شد روزانه چند واكسن بمن تزريق مي

 .پرسيدم كه واكسنها براي چيست نمي
كردم اين آخرين روز زندگيم است و  هر روز فكر مي. كردم بوي بهشت را احساس مي

 . شهادت را در آغوش خواهم گرفت
در زيـر  . بـردم  بر عكس خيلي هم لذت مـي . اي نداشتم ه هيچ ترس و واهمهاز شكنج

شناختم و از ايمـانم بيشـتر    ي دژخيمان و جالدان خدايم را بهتر مي هاي بيرحمانه شكنجه
داد اين بود  تنها چيزي كه مرا آزار مي. ورزيدم ام بيشتر عشق مي و به عقيده. بردم لذت مي

. شوم و ملتم غرق شرك و گمراهي اسـت  ارد بهشت ميكردم من بزودي و كه احساس مي
 ...خواستم دست مردم و ملتم را بگيرم و از منجالب شرك و بدعت بيرون كشم مي

: و بـه او گفـتم  . اش را بوسـيدم  مرتضي را در بغل گرفتم و سر و صورت زرد و آشفته
ـ  . برادر، هيچ ناراحت نباش، شما به آرزوي شهادتت خواهيـد رسـيد   ه همـه  و دعوتـت ب

هر آنكـه  . و هدايت هم دست خداست. شيعيان گمراه در بدعت و خرافات خواهد رسيد
 .درپي هدايت و رستگاري باشد بدون شك به آن دست خواهد يافت

گفـت   چون احساس عميقي به من مي. سپس از او خواهش كردم برايم بسيار دعا كند
و دلم با يقين كامل به مـن  . برد مي كه او از اين دنيا كامال بريده و در فضائي ملكوتي بسر

 .گفت؛ مرتضي شهيدي است كه بزودي بسوي خدايش پر خواهد كشيد مي
براي برادرتان؛ شهيد مرتضي رادمهر : به دوستان گفتم. پس از اينكه او را بدرقه كرديم

 ...خداوند رحمتش كند. دعا كنيد
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 منظورتان چيست آقاي دكتر؟: همه با تعجب گفتند
بغض گلـويم را  . هايم سرازير شد ه در چشمهايم جمع شده بود روي گونهاشكهايي ك
بـه او زهـري بسـيار    . انـد  برادران، مرتضي را بشـهادت رسـانده  : آرام گفتم. بشدت فشرد

 !او بيشتر از چند روز مهمان اين دنيا نيست. اند خطرناك تزريق كرده
ي ايمـان و   شدن كلبه چند روز از روشن. مرتضي پيش خانواده اش به كويته بازگشت

عشق اين پرستوي مهاجر نگذشته بود كه دخترك نازنينش متوجـه شـد صـورت پـدر از     
لبخندي ساكت بر لبانش نقش بسـته و او  . كند هميشه روشنتر شده، ولي هيچ حركت نمي

 ...شمعي شده فروزان ولي جامد و بي حركت.. به ديدار معشوق پر گشوده
ي دختر معصوم دكتر مرتضي رادمهـر برآمـده    كودكانه اي كه از اعماق عصمت با گريه

ي آسمان درهم دريد و همه فهميدند روح شهيد به جايگاه ابدي خـويش پـرواز    بود پرده
 ...كرده است

مرتضي رادمهر چند روز پس از آخرين ديدارم با او در كويته جام شيرين شهادتي كـه  
و بسوي خدايش شـتافت تـا شـاهدي    . در زندان كرمان بدست او داده بودند را سر كشيد

باشد بر ظلم دژخيمان شهوت پرست، و گواهي باشد بر حكومتي كه سد راه دعوت خـدا  
 ..شده و در تالش است نور خدا را با باد دهانش خاموش كند

 .ولي دعوت او باقي است... او رفت 
 ..زند ولي روح او در جوانان بيدار ايران موج مي.. مرتضي رفت

و بانـگ توحيـد بـالل را در فضـاي     . داري و هدايت و رستگاري را كاشـت او نهال بي
 ..شرك آلود ميهن بصدا درآورد

يابي كه با شهيد مرتضي رادمهر ميثـاق   امروز در هر كوچه و شهر ايران جواناني را مي
 ..اند استقامت و پايداري در راه رستگاري بسته

اهد آورد و روح مرتضـي رادمهـر   ي ايران زمين يكصدا بانگ توحيد برخو و فردا همه
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 ..شاد خواهد شد
 ..و پيامت را جاويد. داريم يادت را گرامي مي

 ...اي شهيد راه توحيد و رستگاري
 ...اي رادمهر هميشه زنده

 س .دكتر ع
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