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 :کالمآغاز 

ه الرحمن الرحیم
ّ
 بسم الل

 من رب الرحیم»
ً
 «و سالٌم قوال

 اماما!

 هنوز تماشاست محو دل و چشمم از رفتی

 هنوز پیداست آیینه این در تو روی عکس

 داد دلداری به داشت دلی سینه در که هر

 هنوز تنهاست که ماست ی شده نفرین دل

 راز خلوتگه به شمع چون تو عشق دلم در

 1هنوز میناست به باده چون تو شور سرم در

 اماما!

ای سههههمگین ما را در هم غم فقدان تو، چون توده

شهههکسهههتا بار اندوهی چون کوه، پشهههتمان را خم 

شانمان گدازهکرد؛ آن شف هایی از چنان که از دل آت

 گردداسوزان روان میهای واژه

 اماما!

                                                           
 ابوالحسن ورزیشاعر:  .1

سهوز و چنان شهکی درد و اندوه از دسهت رفتنت آن

ست که  شمتاب زدا گریاند را در دریغ تو زار می هاچ

 نشانداگر به سوگ میو مویه

کرد و تو با ما ای کاش صهههفای زندگی با ما ودای می

 کردیاااودای نمی

 دارنههد عههزیههزش و آرنههد بههر خهها  از گههوهههر

 2خهها  بههه برده مهها گوهر فلهه  کههه بین بههد بخههت

 

 کاروان و رحلت رحیل ، سالگرد روزی است کهامروز

 به حیات صهههد  از را سهههنگی گران گوهر هجرت،

 مشهههتاقان و و عاشهههقان و برده اسهههت ممات معراج

 ااست نشانده سوگ به را او شیفتگان

ُتَها یا» یَّ
َ
ْفُس  أ ُة  النَّ ُمْطَمِئنَّ

ْ
ِك  ِإلی اْرِجِعي ال َیًة  َربِّ  راضهههِ

ًة  اْدُخِلي َمْرِضیَّ
َ
ِتي اْدُخِلي وَ  ِعباِدي ِفي ف  3«َجنَّ

 

ی بارز تقوا و فضهههیلت، سهههالم بر روان تابنا  نمونه

ی کامل حقیقت، منادی انصههها  و عدالت، نشهههانه

سعادت، شمع دل صاحبان وحدت و طالبان  افروز 

 اااخمینی پر صالبت

 شاعر: ناشناس. 2

سههالم بر پیشههگاه مقدر حضههرت ولی عصههر  ی ، 

سهههالم بر رور پر فتور شههههدای گرانقدر اسهههالم، و 

درود بیکران بر مقههام مع م رهبری و آرزوی طول 

 ی بزرگواراعمر پر برکت و با عزت بر آن ستوده

ستایش نثارتان باد که  سالم و آفرین و دعا و درود و 

اشههارت و بشههارتی اسههت از جنس اشههرا  و اکراما 

شفقان، م شما عزیزان، م شتاقان، سالم و درود بر 

 شیفتگان، محبان و رهروان آن امام هماما

اینجان  اااااااااااا عرض خیرمقدم دارم محضهههر 

ارزشهههمند یکای  شهههما عزیزان، سهههروران محترم، 

مههدعههویههن گههرامههی، خصهههههوصههههها مههحضهههههر 

 ه ینین ویژه  و ساا   )اساای  ارزشههمنداااااااااااااااا 

  ذکر شود(
ا ی شهههمهها عزیزان و بزرگوارانی کههه بهدرود بر همههه

صانهگام ضور خال صفا و ح ی خود، محفل ما های با

های به انوار فیض حضههورتان منور و به زیور اندیشههه

 تابناکتان مزین گشته استا
 «: فریبا علومی یزدیآغاز کالم پالتو نویسنده»
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 برنامه )شعر(:میان 

 اماما!

 شکستی را دریا قل  رفتی تو

 شکستی را صحرا گلهای دل
 

 بود طاقتی را ما اندوه، هر به

 شکستی را ما طاقت پشت تو
 «مجید مرادی»

 برنامه )شعر(:میان 

 گذاشتی سینا سینۀ به سر و رفتی

 گذاشتی زهرا حضرت بهشت در رو
 

 بگذریم که پرپر شقایق چمن ی  از

 گذاشتی تماشا به را الله دشت ی 
 

 امام ای م لومت امت اندبسته صف

ی» به رو که شبی آن از
ّ
 گذاشتی «مصل

 

 داشتیم مالقات انت ار تو از ما

 گذاشتی فردا وعدۀ که واحسرتا
 

 نیستیم و نبودیم کوفه اهل که دیدی

 گذاشتی؟ تنها و رفتی تو چرا را ما
 «محمدجواد غفورزاده»

 برنامه )شعر(:میان 

 ایمزنده و ماندیم تو بعد که واحسرتا

 ایمزنده و خواندیم تو هجر سرود هم با
 

 جان آرزوی ای دل، امید ای تو از بعد

 ایمزنده و ماندیم که کنیمنمی باور
 

 انقالب خورشید غیبت بعد که دردا

 ایمزنده و فشاندیم ستاره آسمان ی 
 «محمدجواد غفورزاده»

 برنامه )شعر(:میان 

 کرد شاعر پرواز و رفتن ذوق قدر هر مرا

 کرد معاصر تاریخ مانای اتاندیشه را تو
 

 عشر لیال   از بعد یا والفجر آیۀ میان

 !کرد؟ حاضر بایست کجا و خواند کجا باید را تو
 

 دانندنمی و نشستند ذلت در تو تحریف به

 کرد صادر بود خمینی نام همین را عزت که
 «محسن ناصحی»

 

 

 

 :برنامهمیان 
مام  که ا حانی خمینی  ره  بزرگمردی بود  با نفس رو

هان را  تازهجانخود ج ید ی  و مسهههتکبرین و  بخشههه

 ساختا ظالمان را با کالم نافذ خود مبهوت و حیران
هان پس  ناگون ج عات گو خدا، مطبو لت رور  از رح

 خبر این واقعه را چنین مخابره کردند:

 نویسد:ی اشپیگل آل ین    جله

مام[  فقط  اعترا  به که اسههههت بوده  ره خمینی]ا

 همراه زندگی ی  عمرش تمامی در دشههمنانش حتی

 دنیوی تجمالت و تمایالت هرگونه از دور و تواضهههع با

 حال شرر در سیاهی لکه ترین کوچ  و است داشته

 اشود نمی دیده اشزندگی

 ی تیی ز لندن نوشته اس :روزنی ه

 داد نشههان جهان مسههتضههعفان به  ره خمینی]امام[ 

 اایستاد ها ابرقدرت برابر در توان می که

 گوید:ی دیل  تلگراف چیپ لندن چنین   روزنی ه

 خمینی الله آیت رور که دارند وحشت ایران دشمنان

 اباشد داشته دست در را ایران رهبری همچنان

 گوید:  ب  ب  س  نیز چنین رادیو 

هان، سهههراسهههر در یت که اسهههالمی انقالب ج له آ  ال

غ و رهبر خمینی
ّ
بل نیرویی هنوز بود، آن مبل  غیرقها

 ااست المللی بین صحنه در بینی پیش
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 ی امام(:نامهبرنامه )فرازی از وصیتمیان 
 و شههههاد روحی و مطمئن قلبههههههی و آرام دلی با من

 و خههههواهران خدمت از خدا فضل به امیدوار ضمیری

 می سفر ابههههههدی جایگاه سهههوی به و مرخص برادران

 از و دارم مبرم احتیاج شهههما خیر دعای به و کنههههههم

 در را عذرم که خهههواههههم می رحیهههم و رحمن خدای

 مهههلت از و بپذیهههرد تقصیر و قصهههور و خدمت کوتاهی

صهههههور و ها کهههههوتاهی در را عذرم که امهههههیدوارم  و ق

هرها هد تقصی هرن هپذی ها و ب هدرت ب ه هم و ق  اراده و تصمی

 ابروند پیش بههه

 (:ی از امامبرنامه )شعرمیان 

 کشم فریاد میکده این در دوست غم از

 کشم داد رخش هجر در که نیست دادرر
 

 نیست رندی ما محفل در که بیداد و داد

 کشم بیداد ز داد برم شکوه برش که
 

 دگری چیز نه تو روی عاشق عاشقم

 کشم شاد بدل وصالت و هجران بار
 

 آیدمی هاحادثه گذردمی سالها

 کشم خرداد نیمه از فرج انت ار
                                                           

 12لقمان، آیه  سوره .4

 «امام خمینی )ره(»

 :(رهبرکالم برنامه )میان 

  بزرگوار، امام به مردم محبت و ارادت
ً
 نوی از صهههرفا

ا نیسهههت عاطفی و احسهههاسهههی و قلبی یعلقه ی 

 امام محبت عواطف، و احسههاسههات لحاظ از اگرچه

 نیسههت؛ مسههئله یهمه این اما میزند، موج دلها در

که مام به مردم ارادت بل  پذیرش معنی به بزرگوار، ا

شن راه عنوان به امام مکت  شن خط و رو  حرکت رو

 راهنمای ی  اسهههت؛ ایران ملت همگانی و عمومی

 و عزت به را ملت و کشهههور که اسهههت عملی و ن ری

 امیرساند عدالت و پیشرفت
سالگرد در بیانات » ست و دومین  سم بی رحلت امام مرا

 «1390خردادماه خمینی )ره(؛ 

 ختام:حسن 

صداق آیهبه  شریفهم ْر  َوَمْن »ی ی 
ُ
ک

ْ
ش َما َی ِإَنّ

َ
ُر  ف

ُ
ک

ْ
ش  َی

ِه  4«ِلَنْفسههِ عوامل و ی اسههت از کلیه هبسههی شههایسههت 

سم پربار و  ست اندر کارانی که در برگزاری این مرا د

نه  خالصههها نه و  ما یاری صهههمی یاری و هم ندگار  ما

 اکمال تشکر و تقدیر را داشته باشم اندداشته

 . حافظ5

سعادت همچنین  ضور  شکر ویژه دارم از ح تقدیر و ت

وجودتان ظهور یکای  شهههما عزیزان و بزرگواران که 

ی جان را اسهههت و کلبهی دل را صهههحن گلزار خانه

 ای عطارطبله

 دوستان رئو  و مصاحبان عطو  بادقربان 

 5«رب این قافله را لطف ازل بدرقه بادیا »

 ها:یادداشت

 

 

 


