
 «ةیبنعمة الوال نایانعم عل یبسم اهلل الذ»

 تا اِستراسبورگ   هیضیف از

قُلْ هَلْ نُنَبِِّئُكُم بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمَالًا ، الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَهُمْ یَحْسَبُونَ  »

 (103)کهف« أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعًا

 محمود امجد!  خیش یجناب آقا 

از دست  ،یجنابعال یو اخالق یاسیس رتیجانکاه ، خسران و سقوط بص یمجروح و غم یدل با

روز ها  نیا داند یو خدا م میگذشته شما را ناباورانه به تماشا نشسته ا یرفتن تمام مجاهدت ها

 .گذرد یچقدر سخت م روزتانیارادتمندان د یبرا

آن  یو برا دیاعتنا نکرد 88در دوران فتنه  یا در نامه قبلمشفقانه م یها هیآنگاه که به توص 

و شخص  یسخنان در جلسه امام زاده صالح تهران، در باب لزوم اطاعت و دفاع از نظام اسالم

 مْيِوَمَا أَنتَ بِهَادِی الْعُ»:  فهیشر هیتحقق آ انیبه ع د،ینداشت ییگوش شنوا نیامر مسلم یول

کننده کوردالن از  )و تو هدایت  «عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن یُؤْمِنُ بِآیَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُون

آورند و  توانى ]دعوتت را[ جز به آنان که به آیات ما ایمان مى  شان نیستى، و نمى  گمراهى 

 .میدی. ، را در وجود شما د(81[ خدا هستند، بشنوانى(. )نمل/  ها و احکام تسلیم ]فرمان 

از رهبر معظم  تیاگر به آنچه در خصوص وجوب حما میآن جلسه از شما خواهش کرد در

حداقل سکوت  د،یاعتقاد ندار دیبه ما آموخته ا هیفق تیاز وال یبانیو لزوم پشت یانقالب اسالم

 یو شخص رهبر یشما سوء استفاده نکرده و انقالب اسالم یتا دشمنان از حرفها دیکن اریاخت

که از حسادت و  یدالن ماریدادن به خنّاسان و ب دانینکنند اما شما با م فیمعظم را تضع

به  گرفتند، یبه دندان م ظیحفظه اهلل، انگشت غ یا امام خامنه مانیبا موال و مقتدا یدشمن

 دهیو با ناد دیمعظم باز گشت یرهبر فیو تضع بیو تخر یو حکومت اسالم تیانکار وال ریمس

و معظم انقالب نسبت به اشتباهات و کم  زیرهبر عز مانهیکر ارو رفت ها یگرفتن بزرگوار

و رهبر  ینیمنافقان و دشمنان اسالم و انقالب و امام خم الهیدوباره ناسپاسانه هم پ تانیها یلطف

 .دیمعظم انقالب شد



 دهیبه دنبال د و مطرود شما که سواد یو فرزند ب یتوسط جنابعال یو موهن فیسخ اظهارات

 یاهلل العظم تیها حضرت آ و رهبر سربلند و محبوب قلب عهیش تیروحان هیشدن است،  بر عل

 یبا ذوق زدگ یعرب - یعبر یاز کشور فرانسه مخابره شد و رسانه ها ،یا خامنه یدعلیامام س

سخنان  نیاز وطن از قول جنابتان منعکس شد، ما از ا یاستاد اخالق فرار امیپتمام به نام 

 ت،یوال میو در دفاع از حر میدان یتز انقالب م یو آنرا در جهت تحقق آنت میکن یاظهار برائت م

معظم شهدا خطاب به ملت  یو خانواده ها دانیو حرمت خون پاک شه ینظام مقدس اسالم

 :میرسان یبعرض م ینکات ،یو دانشگاه یجامعه حوزو ژهیبو یسالما رانیا یو انقالب فیشر

واالمقام  یو شهدا ریکب ینیخم مان یشگیو مراد هم ریو مکتب پ میقرآن کر هیآ هیما از آ 

سربلند و لسان  رانیا یهسته ا زیعز یمدافع حرم و شهدا یهشت سال دفاع مقدس، شهدا

 جیها و ترو را از روضه تانیکه تمام عزت و آبرو - ینیامام حس یخود شما در مجالس عزا

و  یاز اسالم و انقالب اسالم تیکه در راه حما میآموخت یبه خوب - دیفرهنگ آن حضرت داشت

و مماشات  یستیخود رو دربا زانیپدر و مادر و فرزندان و عز یحت یبا احد ،یا امام خامنه

 . مینداشته باش

که شما در اظهارات  دینیو بب دیرا باز کن تانیها و گوش دییرا بگشا تانیامجد! چشم ها یآقا

را  رانیا یاسالم یو اسالم و نظام مقدس جمهور نیدشمنان امام حس رتان،یساختارشکنانه اخ

خصوصاً خانواده معزز شهدا  یو انقالب ییامام زمان و مردم مؤمن، وال نیو قلب نازن دیشاد کرد

را  ختهیانسان فره کیتان حداقل ادب مورد انتظار از  . شما و فرزند دردانهدیرا به درد آورد

 . دینکرد تیرعا

دشمن  یاصل یاز مهره ها یکیاز  تیاستاد امجد! جنابتان را چه شده است که به حما 

همان  د؟یپرداخت یا رسانه سمیو  ترور یجاسوس یها سیو مزدور سرو رانیمتخاصم اسالم و ا

و هزاران جوان  دیرا، سردار کودک کش نام یمانیکه سردار دلها حاج قاسم سل یجرثومه فساد

 ینظام اسالم تیاسالم و انقالب منحرف کرد و امن ریخود از مس یها یپردازدروغ  لهیرا به وس

 را به خطر انداخت.

در  یزمان و روشنگر انیدیزی اتیجنا یو افشا یدشمن یبر سر شما آمده که به جا چه

 یانسان ب ونهایلیکه دستانشان به خون م یو سعود ییکایآمر ،یلیخصوص خطر دشمن اسرائ

را که مظهر اقتدار و صالبت  زیعز یا و امام خامنه یآلوده است،  نظام اسالم یتیگناه در پهنه گ



 نیو در دفاع از منافق د؟یینما یو مدافع حقوق مظلومان عالم است را متهم م نیاسالم و مسلم

و  دیزن یجا م دیهش یگناه را ترور و شکنجه کردند، جالد را به جا یانسان ب 17000خلق که 

را به  زیعز رانیو مال و ناموس ا تیرا که امن یحکومت اسالم هیگران عل و شورش انیگناه باغ

 د؟یینما یم ریخطر انداختند، تطه

هم  یصدام و شمر و خول د،ینام یم دیرا شه ستیترور یها جرثومه نیاساس منطق شما که ا بر

سالها درس  جهینت ایآ شوند، یمحسوب م دیشه کردند یکه از منافع و جان و مقام خود دفاع م

 اتِیو حضرات آ ییو تلمذ در نزد بزرگان عرفان، عالمه طباطبا هیعلم یها خواندن در حوزه

سرنوشت  نیبر شما که آن همه عزت و احترام را با ا یاست؟ وا نیو بهجت، ا ینیالد عظام بهاء

 .دیمعامله کرد

اعتقاد در عظمت آنها  یاست که بارها از رو یان انقالب و رهبرآن، هم زیانقالب و رهبر عز نیا

رو است  نیتر شده است از ا تر و تابان با صالبت تر، یکه روز به روز قو یانقالب د،یگفت یسخن م

 تابعالم  دیخورش نیدر مقابل ا ها یو کژ ها یتعفن و فساد ناخالص  گذرد یکه هر چه زمان م

 . شود یم تر انیع

 ریرا که پ یو چراغ دییرا نداشته شما میو توان استقامت بر صراط مستق رکردهییآنکه تغ! خنایش

 نیعالم افروز شد با ا ،یا خامنه یعل دیس مانیجماران افروخت و با وجود مبارک و مقتدر موال

اللَّـهُ مُتِمُّ وَ هِمْیُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّـهِ بِأَفْوَاهِ»: ستین یسخنان و گفتارها خاموش شدن

هایشان خاموش کنند درحالى که  نور خدا را با دهان خواهند یم «نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْكَافِرُونَ

 می(. رجاء واثق دار8خدا کامل کننده نور خود است، گرچه کافران خوش نداشته باشند. )صف/

 (.ج)عیجز اتصال به حکومت عدل مهدو ستین یانیانقالب را پا نیا

به برکت  نندیب یبرکنند اما م شهیکردند نهال انقالب را از ر یسع یادیاز شما افراد ز قبل

شده است که از  لیتبد یبه درخت تناور نکیا دان،یو شه نیاخالص و مجاهدت عالمان راست

 مصون است. یگزند هر طوفان

شما را  ایو آبگ: »دیقرار داد شیکه مطلع سخن خو دیهست یا هیامجد! شما خود مصداق آ استاد

 شود، یتالششان گم و نابود م ایآنان که در زندگى دن ست؟یمردم ک نیانکارتریخبر دهم که ز

 (103 - 104. )کهف «دهند یانجام م کیو ن ستهی)همچنان( کار شا پندارند یدر حالى که م



نامبارک از افراد معاند و معارض با  یا و رشد حلقه یریو بساطت شما در کنار شکل گ یسادگ

شَفَا حُفْرَةٍ » قیتان شما را در آستانه سقوط در دره عم فرزند رهزنِ مخبَّط تیارزش ها، با محور

 ساخته است.«  هَباءً مَنْثُورا»را  دیا قرار داده و هرآنچه داشته« مِّنَ النَّارِ

است که خداوند متعال فرمود:  تیانانس خیها  تکرار قصه پر غصه طول تار حلقات و حزب نیا

اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِکْرَ اللَّـهِ  أُولَـئِكَ حِزْبُ الشَّیْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ »

شده و یاد خدا را از خاطرشان برده  طشیطان بر آنان چیره و مسل «الشَّیْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ

( 19اند! )مجادله/  کاران اند، آگاه باش که حزب شیطان یقیناً همان زیان  یطاناست، آنان حزب ش

 کایسلطنت طلبان و دلباختگان امر ن،یخارج نش ونیسیاپوز ن،یصنعانِ منافق خیو شما اکنون ش

 .«الغالِّا البَ نایو ما عَل». دیهست تکاریجنا لیو اسرائ

که ما  یمحمود امجد خیکه ش دینیو بب دیاندازیبه گذشته خود ب یخوب است نگاه انیدر پا اما

 ندارد.   نیبا محمود امجد استراسبورگ نش یتینسبت و سنخ چیه میشناخت یم

ما فراموش نشده  ادیامجد ما هنوز از ذهن و  یآقا یها نیحس نیموال و حس یعل یعل یندا 

 است. 

 :میبود دهیشده که بارها از محضرتان شن یمصداق عبارات مینیب یمع االسف آنچه امروز م اما

 یم لیو ذل فیدرافتد خوار و خف هیفق یهرکه با ول»و « هر که دراُفتاد وراُفتاد یبا آل عل»  

، « سراغ ندارم یرهبر یبرا یا اهلل خامنه تیمن بهتر از آ: »دیگفت یکه بارها م یی، شما«شود

 یکه به آقا یکس ی من پاچه: » دیآورد یبر م ادیدانشگاه فر یشما که بر منبر مسجد کو

 یم یا را آدم ساده یمنتظر یو  شما که آقا «رمیگ یجسارت کند را م ای نیتوه یا هخامن

 بر علت شده بود.  دیکه لجاجتش مز دیدانست

از  زتریعز یِعل دیّهرکه با س میدیسالها با چشمان خود د نیدر طول ا د،یگفت ی! درست میآر

ضد انقالب خارجه  یها قیشد و امروز هم که خود شما از تشو لیوار و ذلجانمان در افتاد خ

و لجاجت و حسادت  یاطهر بر مرکب سادگ یسالله زهرا نیدر مقابل ا دیا به وجد آمده نینش

که اگر  دیبدان د،یکن یاجرا م یرا در مقابل انقالب اسالم مخ یو نقش شعبان ب دیا سوار شده



ولى همچنان   «. بَل لَّجُّوا فِي عُتُو ِّ وَنُفُور:» دیسوزان ینم شتریخود را ب یجا د،یآتش هم باش

 (٢1در سرکشى و گریز از حق پافشارى کردند.)ملک/

 نیکه ا یدان یکه خداوندا خوب م میبر یو به او شکوه م مییگو یم کتایکالم آخر را با خالق  و

 نیو طالب حق دارد و در دستگاه امام حس انیجوانان، دانشجو یاریبه گردن ما و بس خ،یش

جهت ما از رحمت واسعه و عظمت دستگاه اباعبداهلل  نینموده است، بد یدار هیسالها تعز

مستبصر شدن او و بر طرف نمودن غبار فتنه و  ینظر رحمت برا دیالسالم( ام هی)عل نیالحس

و زنار ضد  دیبه خود آ صنعان خیتا مانند ش میو هر لحظه دست به دعا دار میدار یگمراه

 رها گردد. نیلع طانینفس و ش التیاز تسو شیانقالب از تن برکند و با توبه از گفته ها

اللَِّهُمَِّ لَا تَكِلْنِي إِلَى » : میکنیاز شر لوابس زمانه و عاقبت سوء، مدام بر لب زمزمه م خداوندا

 «. نَفْسِي طَرْفَةَ عَیْن  أَبَداً

 همه بر خاتمت است یو مست یمستور حکم

 ندانست که آخر به چه حالت برود کس
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