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  حيمالرّ حمنالرّ   اهللابسم

مالْاَلح بلِلّهِ ر دينالَمِع . لَواتص وحر و هالمس لياهللاِ وع رَكاتُهب و تُههادِ إِماٰم دٍمِنا ومحينا إِليهِ م، آلِهِ و و 
 مِلّةِ رسولِ اهللاِ ـ صلَّي اهللاُ و ٰ برَكةِ اهللاِ، و عليٰ علي و و إِلي اهللاِ؛،مِ اهللاِ، و بِاهللاِ، و مِنَ اهللاِبِس. ينصحبِهِ المخلِصِ

  . إِلّا بِاهللاِ العلي العظيمةَو ال حولَ و ال قُو. لرَّحيماحمنِ مِ اهللاِ الرَِّبس. م ـ هِحقَنا بِسلَّم و بارك علَيهِ وآلِهِ، و أََلْ

   الرّحيمنحملرّبسم اهللا ا
   1»رِ اهللاِ ِبذِكْقُلُوبهممئِنُّ منُوا و تَطْ آينَأَلَّذِ: ابنَ أ إِليهِ منْۤديء؛ و يه يشĤ منْ يضِلُّإِنَّ اهللاَ. ..«

  .السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته! ياران عزيز و همراهان محبوبم
  اولمآرزوي .يك شما را بسنجدشناسم كه آرزوهاي خيرم براي يكراستي معياري نميبه
دلهايتان، هميشه، با نور ياد و محبت خدا و رسول و آرزوي نيل به رضاي خدا، چنان : اينكه

شرك «ي خاشاكهاي روشن و گرم باشد كه شيطان در آنها مرصد و منفذي نيابد، و همه
ـ كه سر خواباندن صريح يا مرموز است براي وساوس شيطاني و تمايالت خوش » مخفي

 بيرونتان چنان باشد كه بدون درون و. ي نفساني ـ در آنها بسوزدآرايش و معروف نما
خدا در آن : ، در حال هر عمل باطن و ظاهر، مطمئنّ باشيد كه»تزيين ابليسي«فريبي و خود

ي تان، چنان زيبا و محبوب خدا باشد كه لحظهزندگي دروني و بيروني. حال، دوستتان دارد
آنگاه كه به لبيك نداي دلپذير . تان باشد»حيات«اي ه، مباركترين و خوشترين لحظه»مرگ«

ي جهانيان، وداع كنيد با اين جهان و همه» راضي و مرضي«شتابيد، مي» ارجعي«و حياتبخش 
خداي منّان، . برويد» عبادي«ي تشريفيِ كنندگان مشرّف به اضافهو؛ به استقبالِ استقبال

و . با آن خلعت، سعادتمند گرداند هم ـ مانند شما ـنصيبتان فرمايد؛ و اين برادر نااليقتان را 
چنان صميمانه، و تنها از راه مورد پسند خدا، با هدايت مردم مظلوم و :  اينكهآرزوي ديگرم

محروم، و برگرداندن امانتِ دين خدا به بندگان خدا، زندگي كنيد كه اجابت كنندگان 

                                                 
 28و27 ي رعد آياتـ سوره١
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ٰيإلَماناتِ أتُؤَدوا الْنْ أَ. ..«ي فرمانِ شايسته

                                                

باشيد تا دعاي 1»لِها أه »اج لْوتََّا لِلْنَعنَ إيقِمن تان، 2»اماًم
  . دعايي روا باشد؛ و با باريدن بارانهاي رحمت بر آن گرفتاران، مستجاب گردد

تر باشد، حركت به سوي آن، دشوارتر است؛ و هدف، هرچه با عظمت! اما ياران عزيزم
تفصيل و شرح اين امر و مسائل . و كوچك، فراوانتراحتمال دچار شدن به خطاهاي بزرگ 

شمار آن براي هر مخاطب هم، خارج از ظرفيت يك نامه يا رساله و يا كتاب گوناگون و بي
 ـ به معنيِ هم 3»ينَ الصادِقِكُونُوا مع«كاري است كه هر مخاطبي، تنها با التزام مفاد . است

اميدوارم . (گردد تفصيلي آن، نايل ميصداقت باطني، و هم رفاقت ظاهري ـ به فهم
و آنچه، چنان رفاقتي را، ). درفاقتهايمان با همديگر، وسايلي براي تحقّق اين فيض باش

كه مĤل آن، رفاقت نبيين و صديقين و شهداء و صالحين است در (گرداند بخش ميثمر
ذات وجود اين . هر، اخالص در نيت است و، تعهد در عمل باطن و ظا)ي حيات راستيندوره

توان با مراقبت و با وجود آن، حتّي بدون آن وسيله هم، مي: اساس، چنان مهم است كه
داران، به فهمي ي خود و تجربهگيري از تجربهي مستمرّ و جدي خود، و با بهرهمحاسبه

 ي وجود وسيله براي خود، و در دنيا هم ـ پيش ازاجمالي از مسأله رسيد، با همان ثمره
باشند، كه ظاهراً و الحمد هللا، مردم ما » اهل«، »ديگران«اگر آن ( براي ديگران ـ ،آخرت 
هاي   تجربهت اندرز و عرضه كردن ماحصل و تنها اين مجوز است كه به من نااليق، جرأ).هستند

شما در راهتان به سوي خدا، : دهد؛ و اين اميد هم كهفراوان عمر پنجاه و چند ساله را مي
  . هم، بهره گيريد» پند بر ديوار«باشيد كه از » عاقل و جدي «چنان

 كه مناسب حال فعلي بعضي از ـام، تنها دو فقره را آموز گذشتهي مسائل تجربهاز همه
ي هر يك از در گذشته هم گاهي درباره(كنم شما است ـ برايتان تعريف مي» سرشناسان«

  ):امها، صحبت كردهسألهآنها، با كساني از ياران شرايط زمان آن م

 
  58ي ي نساء آيهـ سوره1

  74ي ي فرقان آيهـ سوره٢
 119ي ي توبه آيهـ سوره٣
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بردم ـ متوجه مرضي ام پي گذشته»اصل مسيرِ«كه به نادرست بودن ـ  43ـ از سالِ 1
يا » تعارض دروني«م شدم، كه از آن با اصطالحات »خود«العالج در  دردناك و صعب

: كه) و هم هست(طور خالصه اين بوده آن مرض، به. كردمتعبير مي» دوگانگي شخصيت«
توانم اما نيستم؛ و ـ ظاهراً هم ـ نمي. بايد چگونه باشم؛ و صميمانه هم آرزو دارم: مفهممي

 ذهني، و گاهي هم عمليِ يلهسابا ارزيابي چند ). يا ـ الاقلّ ـ برايم، بسيار دشوار است(باشم 
، »اي با نفحات جنّتروضه«يا چند ماهي در جوار : اي رسيدم كهطرق متعدد، به چنين نتيجه

 و با ي گمنام،»قیفه«صورت يك ي نام و نشان، خادم و مجاور گردم؛ و يا چند سالي، بهب
، به »ِیي سوخته« در حدـ  نامي غير نام واقعيم، و با اظهار داشتن سوادي ابتدايي، وـ  در صورت لزوم

از مهجور ماندنِ : ، شرايطي پيش آمد كه50يسالهاي اول دهه. ديارهاي دوردست بروم
آمد و شدها و بحثها و ـ باألخره ـ  مان، رهايي يافتم؛ وقدرتمداران ز» تحريم سياسيِ« از ناشي

: دانستمزيرا مي. اين زمان، ناراحتي روحيم از وضع درونيم، افزون گرديد. درسها پيش آمد
راي  هم ب، واي او بسيار كشنده گردد هم برتواند آفتي بسيار خطرناك و سمي، ميبراي ناپخته» شهرت«

، )يا كاري با اثر آنها( لذا در اين دوره، رغبتم به تمسك به يكي از آن دو برنامه  و.ديگران
ي  ساله6ـ 5زندان و تنهايي ي و مهجوري حاصل و اكنون هم ـ هر چند دور. شدت يافت

بت باقي است؛ تواند مفيد باشد ـ باز همان رغمي ـ  برَكَتِهٰبِإِذنِ اهللاِ و عليانفرادي، از جهاتي ـ 
ي آن براي خود براي غير، بيش از فايده» گم شدن طوالني«ي منفيِ نتيجه: گرچه ترس دارم

ي يو اگر مشيتِ با رحمت الهي، بيرون آمدنم را مقرّر فرمايد، ممكن است صورتها. [باشد
ودم خ» مقابله با عوارض و آفات شهرت«، براي »انزوا«آثار نامطلوب، و بدون حالت عملي ِبي

  ]. و عزيزانم، اجرا كنم
آمد و، دراجتماعي، سخن گاه در سالهاي تحريم، و پس از آن، مناسبتي پيش ميـ هر2
در اثناي بحث، با عارض » ناخالص شدن نيت«گاهي خطر : شدم كهگفتم، متوجه ميمي

. كرد، داشت، خدمتم را به خيانت ـ الاقلّ نسبت به خود ـ تبديل مي»جبع«شدن آفت 
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ي نِحِقْ؛ و أل1ْماًنِي عِلْرب زِد«ي قرآنيِ ر آن حين، با لحظاتي سكوت، به دعا با دو جملهد
ل مي »2الِحينبِالصبحثم را زودتر تمام كنم؛ يا حتّي قطع : گرفتمو گاه تصميم مي. شدممتوس
و رحمته اهللا اي از حضرت عمر ثاني ـ سالماي طوالني، و خواندن جملهو پس از تجربه. كنم

  ). مگر با يك مقتضي(بيزار شدم » گوييظريف«زا، و بركاته عليه ـ در كتابي
است ـ به تناسب آمال و » نفس اماره« هاي نفوذ شيطان ـ كه غالباً ازراه! عزيزان محبوبم
داشته » اطمينان نفس«ممكن است شخصي، در موضوعي، حالت . يابداحوال، تفاوت مي

  .گردد» مزّله« براي ديگري، باشد؛ اما همين موضوع
 يا اصالً عارض» عجب«و » هرتحب ش«ي براي مردم عادي، آفتهاي بسيار كشنده

  .آيندقدرت پيش ميشوند؛ و يا بسيار كم نمي
دانيد حروفي مي» هيٰـكلمات ال«اما براي افرادي از شما كه از درياهاي كرانه ناپيداي 

ـ و ـ پناه به خدا ـ ) 3»مِه عِلْ مِنْيطُونَ بِشَيءٍال يحِ«زيرا  ( دانستني ضعيف نه محيططبعاًهم  آنـ 
 به سالح كنيد، و بخصوص چند نفري از آنها كه» ابراز شخصيت«و » اظهار وجود«توانيد مي

ـ  اش در فطرت سالمهابا تناسبش با عنوان و مسيرمان، و جاذبه  نيرومند معارف اسالمي ـ
ممكن است » حب شهرت«و » عجب«ي  آفتهاي فاسد كننده خطر دچار شدن بهاند،مسلّح

ي سخت و خشن ايماني، تدريجاً چنان تدريجاً در درون النه كند، كه در صورت عدم مقابله
 خداناكرده ـ ـبا اين آفتها انس گيريد؛ و حتّي در خود، نشأ و نمايشان دهيد، تا آنجا كه 

خيانت به : ، كهكنندخيانت مي: كنند، كه بدي مي:آنها كه» تزيين شيطانيِ«سرانجام برسيد به 
حاصل تالششان، محدود است و گم :  كهدهند،ي خدمت جا ميخود و خلق را در جلوه

اهان هاي مظلوم، آن خودخوخوردهي دنيا، اما فريباست در عمر زودگذر و فنا شونده

                                                 
114ي  طه آيهي  ـ سوره١

  
101ي  ي يوسف آيه ـ سوره٢

  
  255ي ي بقره آيهسوره ـ3
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اي پناه به !  خدااي پناه به! 1»عاًنْونَ صسِنُح يونَ أنَّهميحسب«) ردو  خورسانیپه خو: يا(باز خود
  ! اي پناه به خدا! خدا

ـ   خداناكرده   ـمبادا. نيست» خيالي و توهمي«ن، اين نگراني برادر مهجورتا! و محبوبان عزيزم
ا إِذَ :مانند آنكه( تحريك كنند »ٰذكري«تخمكهاي همان آفتها، مرض خودپسندي را در برابر 

به . ؛ و اطمينان كاذب در امان بودن و ماندن را به وجود آورند)2مِثْإ بِالْةُعِزَّه الْخَذَتْتَّقِ اهللاَ، أا: يلَ لَهقِ
تواند مي، چندان فراوان است كه تنها خدا تان در دلمتان ـ كه مقدار محبوبيتجان همه

ت به خودم، از هايتان را ـ نسبي ناديدهتان را ـ حتّيكبرتري يك: بداند؛ چندان است كه
پير شده، به خودم، نه اطمينان، بلكه كمترين اعتماد هم » تجربه«عمق دل، آرزو دارم ـ منِ در 
ي ، مايهالهيگيرم؛ و به حقيقت، جز رحمت قرار مي» سمباران«ندارم؛ و بسيار هم در معرض 

، سالم به پايان برم؛ و ي عمر را ـ اگر مانده باشد ـ اميدي ندارم كه بتوانم ايام يا سالهاي مانده
فَال حولَ . ر نشومگرفتا 3»ينَغاوِطانُ؛ فَكانَ مِنَ الْبعه الشَّيا؛ فَأَتْهناه آياتِنا؛ فَانسلَخَ مِنْ آتَيۤأَلَّذي«به سرانجامِ 

                   . اِلّا بِاهللاِ العلِي العظيمو ال قُوةَ
 مجمل گذشته، و با اميد به رحمت و بركات الهي و و اكنون با توجه به مقدمات بسيار

، چند نكته را كه هم براي در امان ماندنتان از شرّ 4»مِنينَمؤْ تَنفَع الْٰريإِنَّ الذِّكْ«تحقّق مصداق 
دانم، و هم براي پر ثمر بودن عمل و جهادتان براي مفيد مي» عجب«و » شهرت دوستي«

  : دهم ميخودتان و براي مردم مظلوم، تذّكر
ايد كه نه با چگونه راهي رفته: با خبر شدم، تعجب كردم كه» مجمع« وقتي از وضع ـ1

سازد؛ و نه با روش عرف؟ اگر از روش انتخاب اعضاي شوراي اسالمي موازين دين مي
 مسلّم كتاب و سنّت و اين اصلِ[رأي دهند ) در مسير ما(» اهل بيعت«پيروي كنيد، بايد تمام 

رأي به عدم شركت زنان در «ي پيش از هجرت و پس از آن، دليل اشتباه بودنِ در بيعتها

                                                 
   104ي ي كهف آيهـ سوره1
   206ي ي بقره آيهـ سوره2
  175ي ي اعراف آيهـ سوره3
 55ي ي ذاريات آيهـ سوره4
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هاي و اگر ـ اضطراراً ـ روش عرفي رايج در مجموعه]. است» گيريهاي عرفي امروزيرأي
را سرمشق سازيد، بايد از تمام آنهايي كه حضورشان، ) شخصيتهاي حقوقي: يا(قراردادي 

. باشد» مجمع عمومي« آنچه به وجود آمده، طبق عرف، گيري شود، تادردسر است، رأيبي
كند ـ ـ كه راه را گم نمي» اجماع امت«دليل انتفاي بعضي از شرايط و شروط هرحال، بهبه(

 و اكنون كه ـ الحمدهللا ـ داشتن .)ين اشتباهي، دور از انتظار نيستدچار شدنتان به اينچن
دليل اشاراتي كه دانيد، و به، طبق موازيني كه ميارتباطمان با يكديگر، تا حدودي، ميسر شده

ي ديگر رأي گذشت، به انحالل آن مجمع و شوراي منتخب آن، و به تشكيل دو مجموعه
ي اعضاي هر يك، و وظايف اما درباره.  هيأت قضاء و افتاءـ2ـ شوراي مديريت 1: دهممي

ي از مشاوره«ضي شروط، بدون دليل دوري و نابلدي از بعجمعي يا مادون جمعي آنها، به
  .توانم تصميم بگيرم نمي،»نزديك يا دور

 دن با نهضت منتهي به انقالب، ضمنگيري براي همراه شي تصميمر جلسه دـ2
فعاليتهاي سياسي الزم براي همراهي، در صالحيت : توضيحاتي گوناگون، اشاره شد كه

  . تكليفي ثانوي بايد وارد آن شويمعنوان  حكم ضرورت و به ولي به. حاالي ما نيست
وقتي اقوال و اعمال آن : ي اضطراري دشوار بود كهقدري، طي اين مرحلهو راستي به

ي كمتر پيش آمده كه دچار اشتباه نشده باشيم؛ و تنها مسأله: بينممي. كنمدوره را ارزيابي مي
 شما هم حتماً بعضي از .بود) ـ به اصطالح روز ـ استراتژي حركت: يا(درست، اصل مسير 

تأليف «و » تدوين ايدئولوژي«و » تشكيالت سازيِ حزبي«: احوال آن ايام را مانند هوسهايِ
گشتن بعضي » صاحب حركت«ي سرشناس شدن و ، و يا هوسهاي بچگانه»كتاب شناخت

ناك آن ر خطرا ضرام. ياد داريد، و غير اينها، به)ها را تصور كنندآينده: توانستندكه نمي(
 پر پيچ و التواي كش دپو ور تار ددر خدمت به دين و خلق، گم شدن اوضاع براي مخلصانِ 

با تبعات خطرناكتر آن . ي امروز استو قوسهاي سياست دنياي پر از نيرنگ و فريب ماهرانه
» برتر بودن در ميان همراهان«شود؛ و ميل به مي» شهرت«كه باألخره، منتهي به همان شهوت 

خدا كه اگر يكي از ما، و پناه به(آفريند را مي» ياران«س معتبرتر بودن از ديگران، حتّي و هو
ي و ساير بركات از لحظه» سالم مالئكه«در حال گرفتاري با اين امراض بميرد، به جاي 
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نيا ت و دامهگرانه قي: به راستِی! ميردها و حسرتهايي ميشروع مرگ به بعد، با چه شرمساري

قابل هاي غيرراستي چه سعادتمند بودند آن ياران عزيز كه با تعذيب و به). (س دانله ده
 و از شرايطي كه احتمال بدترين ؛1»وا نَحبهمقَض« تحمل آن دوران، به شهادت رسيدند، و

 2»من ينتَظِر«ي را، به همه» صدق عهد با او«خدا توفيق ! سقوط را همراه دارد، در امان ماندند
   ).                                                                                                                  هم، مرحمت فرمايد

اي برگرديم به همان نقطه: چند سالي كه از انقالب گذشت، شرايط، مناسب آن شد كه
و براي رهايي از احوال آن دوره، . مديمسوي اين گذرگاه ناهموارِ ضرورت، آكه از آنجا به

تبيين مجدد هدف، با راه و روش درست : و استقراري مطمئنّ بر مسير اصلي، نياز بود به
م دادن اين تكليف، و حتّي توجه دسترسي، مانع از انجاولي دوري و بي. سوي آنحركت به

  . آن، و به كيفيت اجراي آن، گرديدبه تعلّق 
   :كنمي مختصر اكتفا ميه جاي تفصيل نيست، به ذكر چند نكتهو اكنون، كه نام

» يتزكيه«مان، پس، وظيفه. است» دعوت«ي ل مرحلهبالفعل ما، در حد اوائ شرايط أـ
  . خود، و دعوت و هدايت ديگران است، بدون فعاليتهاي سياسي

توضيح دادم؛ و در ي قرآن مدرسه» تربيت معلّمِ«ي اول  همچنانكه در درسهاي دورهب ـ
 ترسيم شده، تكاليف، ،»ي مسؤوليتدائره«هم، با تصوير تمثيليِ » ي كردستاندرباره«كتاب 

ل ي من، دخالت در بعضي مسائپس اگر وظيفه. به حسب تفاوت شرايط، متفاوت است
  . يك از شما نباشدسياسي است، ممكن است اين وظيفه، متوجه بعضي، يا ـ حتّي ـ هيچ

هاي مرموز و تأثيرها و  دنياي پرپيچ و خم سياست امروز، و پر از خطوط و رابطه درج ـ
تأثّرهاي مبهم، و غيره، اظهارنظر در اكثر مسايل سياسي، براي ملتزم به موازين دين، بسيار 

 با اينكه تان،به جان همه. كند، نامشروعاش، اقتضا نميكه وظيفهدشوار است؛ و براي كسي
هم، در بعضي از مسائل مورد تر و دقيقتر طوالنياي تر دارم، و تجربهتردهمن تكاليفي گس

                                                 
 »منْ قَضي نَحبه و مِنْهم من ينْتَظِرُ و ما بدلوا تَبديالًقوا ما عاهدوا اهللاَ عليهِ فَمِنْهم  مِنَ الْمؤمِنينَ رِجالٌ صد«ي  ـ اقتباس از آيه١

 23ي ي احزاب آيهسوره
 23ي ي احزاب آيهـ سوره٢
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توانم درست درك كنم، چه م، صورت مسأله را هم، نميها و حتّي سالهايها و ماه هفتهتوجهِ
طور كلّي، از به:  پس تكليف مطمئنّ شما اين است كه د ـ. رسد به اينكه رأيي بدهم

 حفظ،  روش و عادت چند ساله، ثانياً حباوالً: ممكن استكنار كشيد، گرچه » سياست«
ايد، و ثالثاً حرفهاي دوستان و دشمنان، چنان انقطاعي دست آوردهبلكه ازدياد شهرتي كه به

، كاري است بزرگ و دشوار مگر براي »استعانه به صبر«راستي چون به. را بسيار دشوار سازد
و زمان برگشت به سوي او، بر » ديدار پروردگار خود«ي كه با استحضار لحظه» خاشعين«آن 

و حقّاً تحمل ). و جعلنا اهللاُ ـ جميعاً ـ مِن زمرَتِهم(يابند دشواريهاي درون و بيرون، غلبه مي
امتحان و براي  .1»لوا أنفُسكُماُقتُ«تواند مصداقي باشد از امتثال امر ي اين تحول، ميصميمانه

  .يتان را، صميمانه، ارزيابي كنيدگيري تصميم، درجهخود
شدگان،  تزكيه در مسير حركت الهي، براي هم تميزتر شدن درون فرد، و بيرون جمعِ! عزيزانم
 و هم امتحانهاي ،»بال«تر شدن جمع، نياز است هم به امتحانهاي غير اختياريِ و هم آماده

مِنينَ ؤْمما كانَ اهللاُ لِيذَر الْ« و 2»وبِكُمي قُلُيمحص ما فِ و لِ،ورِكُمتَلِي اهللاُ ما في صدلِيب«(گوناگون اختياري 
ٰيهِ، حت علَينتُم أĤ مٰيعلَ

                                                

  ). ، و مثالهاي ذيل3»ثَ مِنَ الطَّيبِيخَبِ يميزَ الْ
مانند : توانيدمي: صميمانه و جدي، به اعماق دل خود، نقب بزنيد، ببينيد! ياران محبوبم

 به كودكان يتيم ناتميز، له ـيه و آـ صلوات اهللا و سالمه علرگوار سعادتمندان وارسته رهبر بز
»لُه کانیلُکويق اتقي: توانيد بدهيد؟ يا مي»کوعليه ـ پس از فدا ٰ ـ سالم اهللا تعاليٰمانند صد 

ما هاي مردم را بر دوش اندازيد و دلّالي كنيد؟ اكردن همه چيز در راه محبوب، كهنه پاره
: تان وجود دارد كهاي بينش و حساسيت سياسي در جامعهاكنون گونه: متوجه باشيد كه

و در واقع، نه . به چنين كارهايي، رغبت يابيد» براي تحسين خلق نه رضاي خالق«ممكن است 
ي نفس اماره را انجام دهيد؛ بلكه به محنت تحقيق رغبات آن، گرفتار امتحان نجات از سلطه

اي آنچنان را در جامعه» جهادهاي اكبر«آن عبادتهاي عظيم و :  امتحان، آن است كه.گرديد

 
 54ي  ي بقره آيه ـ سوره١
  154ي ي آل عمران آيهـ سوره٢
 179ي ي آل عمران آيهسورهـ ٣

 ١٠



  دومي ها                                                                                                       نامهنامهدفتر 

   

ي خودمان، يا مانند عصر شروع رسالت،  سال قبل منطقه30ـ20جاهلي انجام دهيد كه مانند 
 »ومم مكتُإبنِ أ«توانيد طوعاً و با رغبت، به مانند آيا مي: ببينيد. اين اقدامها را ارزيابي كنند

را » إخاء«وظايفي از قبيل : توانيدخود دانيد؟ مي» امير« اقتدا كنيد و او را ـ الم اهللا تعالي عليهس ـ 
همه رغبت در ايثار گردن نهيد؟ و  ـ سالم اهللا عليهم اجمعين ـ با آن» سابقين اولين«مانند 

نه، استقبال كنيد ديگر را كه بايد پيش آيد، صابرانه بلكه شاكرا» امتحانهاي«و » بالها«بسياري 
پس از اطمينان از مطلوبِ شرعي (و، بدرقه كنيد؟ هم خوب ارزيابي كنيد؛ و هم خوب 

: و امتحاني ديگر كه فشار دروني آن بسيار است اما تبعات بيروني ندارد. امتحان دهيد) بودن
ٰي إلَجِلَةٌٌ أنَّهم و قُلُوبهم، وتَوااٰتُونَ مĤ يؤ«مانند آن خدا دوستان صادقي كه : توانيدآيا مي

                                                

هِمبر  
آيا به : قولي يا فعلي، قلب خود را نگران يابيد از اينكه» إحسانِ«، در حين هر گونه 1»راجِعونَ

، يا 3» لِسعيِهال كُفرانَ«، احسانتان، مانند عمل آن خوشبخت است كه 2»ئِرُلَي السرَآتُب«هنگامي كه 
شود؟ اما جدي و مانند مراقبي منصف كه عمل غيري مي 4»وراً منثُهبĤء«ـ  خداناكرده ـ

ي امتحان چنان اگر هم نتيجه. كنيد، اعمال خود را ارزيابي كنيدغيرمحبوب را ارزيابي مي
رنگ شدن گردد، امروز باشد ـ كه امكان اصالح باشد كه موجب شرمسار شدن و رنگ به

  . هست ـ بهتر است تا فردا
اش بحثي درباره ،»دين و انسان«ي اول يا دوم ر مهم و حياتي كه در جزوهاما مطلبي بسيا

اي به آن اشاره» مساوات اسالمي«ي حزب تحقّق نيافته ي مرامنامهكلّي شده، و نيز در مقدمه
پرداختم، و در حين نوشتن اين نامه، ام، و گاه هم در بحثهاي مجلسي، به توضيح آن ميكرده

تان را، بيشتر بيازارم؛ اما در خاتمه، عزمم ه با مطرح كردنش، قلوب رنجيدهدلم راضي نشد ك
از همان روزهاي اول انقالب و پيدا شدن شرايط بسيار ناگوار : بر يادآوريِ آن، جزم شد

من : ، نگرانيم از اينكه)گرددبا آثاري كه طبعاً ازآن شرايط، مترتّب مي(كردستان مظلوم ما 

 
 60ي ي مؤمنون آيهـ سوره1
  9ي ي طارق آيهـ سوه2
 94ي ي انبياء آيهـ سوره3
 23ي ي فرقان آيهـ سوره4
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وا ساكِنَ«ي جديد، فراهم سازم تا در زمره» ايفرقه«از نو، و ظهور » تفرّقي «اي برايهم، زمينه
تِ تقريباًً 1»مهِوسِؤرت يافت؛ و در اين مدبه لقاي پروردگارم و به ديدار محبوبانم برسم، شد 

: يا(و براي حذر از آن . دهدصورتي شديدتر آزارم ميي زندان هم، غالباً به هشت ساله
گم «ام كه صورتي از آنها، همان ، راههايي گوناگون، تصور و ارزيابي كرده!)ننجات از آ

است با اَشكال مختلفِ فردي يا با كساني ديگر، و رفتن به اين شهر و آن ديار دور يا » شدن
ي اخيرم از احوال و مسائلتان، نگرانيم را تا آنجا مسأله اما اطّالع يافتنهاي دو... . نزديك و 
و خوب احوالتان را، و پيامدهاي منطقي احوالتان ! گرديد» فِرَق«ناشده، » فرقه«:  كهرسانيده

  نگرانيم، توهمي است يا واقعبينانه؟       : را، ارزيابي كنيد، و منصفانه نتيجه گيريد كه
اند، نه » سرشناسمسلمانان«ـ عامل اين نامسلمانيها، معموالً ي تاريخ و اكنون هم ـ مانند هميشه

شناسي اس شدن، به جاي وادار شدن به قدرو متأسفانه، براي بعضي، سرشن. مسلمانان عادي
و » توقّع«تر، موجب بيشتر شدن شبيشتر در برابر نعمتهاي بيشتر، و تواضع بيشتر، و خدمت بي

  !است» استكبار«ـ گرفتار شدن به  در واقعـ 
خواهيد به لقاي آثار، ميبا اين احوال و ! به كجا مي رويد؟: پس، به خود آييد كه

و آيا اگر پيش از ! خواهيد بميريد؟مي» بار نكبت«با اين ! ان برويد؟ر و ديدار محبوبپروردگا
 و پيش از ظهور تبعات اين احوالتان در ميان مردم ندن اين احوالتان؛ارفتن و ريشه دوزور گ

اي خودتان، بهتر نيست؟ ي اول، برستم كشيده، بميريد، نه تنها براي مردم، بلكه در درجه
بينند، براي نجات از عاقبت پس آن كساني كه خود را در معرض گرفتاري به اين احوال مي

، و قلبِ در اختيار ه به خدمت نفس درآمدشرّي ابدي و شرمساري هميشگي، يا بر عقلِ
د  عِنْكُمرٌ لَّ خَيلِكُمٰ ذ.وا أَنفُسكُمتُلُاُقْ«شان، نهيب زنند و؛ آزادشان كنند؛ و به هدايت هوس افتاده

باند ـ دعا كنند كه پيش از سقوط بدون قيام، خدا مرگشان  گردن نهند؛ يا ـ اگر ناتوان2»ارِئِكُم
گويند؛ و پروردگار » آمين«گويم؛ و اميدوارم مالئك رحمت هم مي» آمين«دهد؛ كه من هم 

ماجراي سفر » غالم معصومِ«ان رحيم هم، دعايتان را قبول كند، و سالم برويد مانند هم

                                                 
 12ي ي سجده آيهوره ـ س1
 54ي ي بقره آيهـ سوره٢
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ةٰالصلوعليه  اله وٰ نبينا و ٰعلي ـ ٰآموزشي حضرت موسي

                                                

طغيان و «ـ و پيش از آنكه بذر  و السالم 
و پروردگارِ . بپاشيد) مانمردم ستمديده: يعني(را در قلوب پدران و مادرانتان » گريكفرِ فرقه

و اگر . 1»ماًح ربرَ أقْ وةًٰزكوم كُنْراً مِخي«ستد آن مردم، به جاي شما، كساني را براي خدمتشان فر
ي نه آن را داد و نه اين را، باألخره  و حجاب خود پسندي، اجازهٰـ خدا ناكرده ـ فشار هوي
 2»يهِملِ أه ونفُسهموا أينَ خَسِرُالّذِ«هم خود را از سقوط در سرانجام : من اقدامي خواهم كرد كه

. 3»ارِارالبو دمهموا قَواَحلُّ«: زيزانم ـ را؛ و هم مردم را از خطر اتّباع كساني كهبرهانم، هم شما ـ ع
  . يمظِ الع إِلّا بِاهللاِ العليو الحولَ و ال قُوةَ
  :   »خدمت«در عنوان » تزيين نفس و شيطان«ي ديگر براي نجات گرفتاران اما دو وسيله

 رايج، نياز  و كتب مدرسي»شعرها«طلبگي، به اضافه بر  اگر براي كالسهاي عمومي يا ـ1
، از آثار پر )خودم ـ در صورت امكان تماس ـ: يا(» شوراي مديريت«يافتيد، با تصويب 

ي ي امت، استفاده كنيد؛ كه اگر هم آن آثار، در حد نوشتهبركت ساير صالحان چهارده قرنه
ـ  ثر نجات از خطر را ـ با مدد الهي هم ا متناسب حال نباشد، در عوض،،روز اشخاص آگاه

و با توفيق الهي، شجاعت تواضع را چنان در خود (دارد؛ و هم آثار مثبت گوناگون ديگر را 
  ).       بترسيد» مطرح شدن«نيرو دهيد كه از 

اي سياسي پيش آيد كه ناچار به دادن جواب باشيد، با تمام خشوع و تقواي  اگر مسألهـ2
اي جلوه: بعداً در مالقاتهاي بالنّسبه خوبِ اين ايام ـ كه اميدوارم. »دانمنمي« :قلب، بگوئيد

 كنيد مي محروم ـ مسأله را مطرح ي ما و هم بر تمام مردمباشد از رحمتهاي الهي هم بر همه
همچنانكه سالها (» دانمنمي«: گويمكنم؛ وإلّا من هم ميكه اگر جواب را دانستم، عرض مي

ام با ي روش برخورد آيندهي جوابم به سؤال مسؤوالن حكومتي دربارهصهاست كه خال
مان از ايمان و كنم به همهو از خدا مسألت مي). صادقانه است» دانمِنمي«حكومت، همين 

شجاعت و اخالص ابوبكر و عمر و علي، پرتوي عنايت فرمايد كه ابوبكر در جواب سؤال، 

 
  81ي  ي كهف آيهسوره»  و اَقْرَب رحماًوةًٰزكـ مِنه راًيخَفَأردنĤ أن يبدِلَهما ربهما «ي  آيهـ اقتباس از ١
 15ي  ي زمر آيه سوره ـ٢
 28ي يهي ابراهيم آـ سوره٣
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ني، إن قُلت في كِتابِ اهللاِ ما ال  تَقِلُّتَظِلُّني، و أَي أرضٍأي سماءٍ «: گويدمي» أب«ي ي كلمهدرباره
 ما: تَدرين ال أ!  ما علَيك يا ابنَ أم عمرو.. .«: گويدي همين كلمه مي؛ و عمر درباره»أَعلَم؟

اله ٰ ٰه و عليصلوات اهللا و سالمه علياز حضرت رسول ـ : كند كهو علي خود روايت مي؛ »...ب؟األ
فما : ية االهذهِ تقرأ أما«: ؛ و آن حضرت جواب داده»؟و ما الِاستِكانة«:  پرسيدهو جميع احبابه ـ

 »شعرها« و با شما دارم، در همان و اكثر سخنهايي كه براي شما. »استكانوا لربهم و ما يتضرّعون؟
.                                                 و السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته. والً و آخراًًو لَه الحمد ا. و الخَيرُ كُلُّه بِيدِ اهللاِ. هستند

  

  

  30/4/69احمد :    برادر دلسوزتان         

 ١٤


