
   نامه سپاس

  د با ماستـــآمد رمضان و عی
  

  
ي   حـد و مـرّ خـداي را کـه بـار دگـر سـفره                 سپاس  بی  

  : رمضان گسترد و صال داد که
ــلطان رســید     ــنجق س ــیام س ــاه ص ــده م   آم
ــید     ــان رس ــده ج ــام مائ ــدار از طع ــت ب      دس

تــوان تحــت  رمــضان مبــارك فرصــتی اســت کــه مــی
ــژه  ــت وی ــت و عنای ــس و   رعای ــو نف ــق دی ــضرت ح  ي ح

ي دل رانـــد و آن را مهیـــاي قـــدوم  شـــیطان را از خانـــه
» دیـو چـو بیـرون رود فرشـته درآیـد     «: رحمان رحـیم کـرد   

ــذر      ــت از رهگ ــت و رعای ــن عنای ــه ای ــت ک ــکار اس و آش
عبادت خالـصانه و دوسـت داشـتن بنـدگان خـدا و خـدمت           

لـذا بـر ماسـت کـه در ایـن مـاه       . شـود  به ایشان حاصل می 
شـائبه بـه خداونـد      حبـت بـی   هاي خـود را از م       قدر دل   گران

و رســول گــرامیش آکنــده کنــیم و دوســت داشــتن و      
اهتمام بـه امـور  مـردم را وجهـه همـت خـویش سـازیم و                
زنگــار کــدورت  و غبــار عــداوت را بــه آب زمــزم برگرفتــه 

عـــالمی و «فروشــوییم و  » للعـــالمین رحمــه «از دریــاي  
  »!آدمی از نو بسازیم

ول قـرآن را     امید که تمـامی آنـات و لحظـات مـاه نـز            
ــتفاده    ــا اس ــازیم و ب ــدل س ــان ب ــد ج ــه عی ــور از  ب ي درخ

ــات   ــزداییم و موجب ــرون را ب ــش درون و ب ــات آن، آالی برک
ــم گمــان رمــضان در  بــی. پــاالیش خــویش را فــراهم آوری

اسـت  نـه    » دلـین «پی خدمت به دل اسـت؛ آن دلـی کـه            
ــین« ــه  »گل ــه خان ــی ک ــش    ، آن دل ــت و غم ــم اس ي غ

ــشر اســت  ــشتگی ب ــ! سرگ ــی ک ــی آن دل ــه«ه در پ » تخلی
ــتی : اســت ــدن زش ــرون ران ــاریکی بی ــا و ت ــر و  ه ــاي کف ه

ــه  ــی؛ و ب ــه«ناسپاس ــی» تحلی ــشد م ــود: اندی ــه  خ ــی ب آرای

ــایی ــنای  زیب ــا و روش ــد  یه ــان؛ و امی ــه« ایم : دارد» تجلی
  .نزول اجالل یار و همدمی مدام با او

   رمـــــضان بـــــه خـــــدمت دل  آمـــــد
   کـــس کـــه دل آفریـــد بـــا ماســـت    وآن

  

ــدگا  ــر آفری ــی دیگ ــدرت   سپاس ــه ق ــه ب ــیم را ک ر حک
ــاي    ــدت و جوشــش دری ــودي از وح ــر نم ــار دگ ــویش ب خ

ي فــوت مرحــوم مهنــدس بهاءالــدین  مــردم را بــه واســطه
ــود   ــان نم ــه همگ ــوم ادب اگرچــه از   . ادب ب ــرگ مرح م
ــات ضــایعه  ــسیاري جه ــی   ب ــود و الم ــز ب اي تأســف برانگی

ــتان  ــان دوس ــر ج ــدي د! نشــسته ب ــا از بع ــریام ــاي گگ  وی
  : حائز اهمیت نیز بودنکاتی قابل تأمل و 

ــود  :  اوالً ــذکاري ب ــردم  ت حــضور پرشــمار و پرشــور م
ــسیاري از مــردم گــسیخته ــد! هــا بــراي ب مــردم : کــه بدانن

ــشیارانه      ــد ه ــضایی بینن ــاه  اقت ــر گ ــاه، و ه ــد و آگ بیدارن
ــر ــشان مــی  حــضور پ ــد و رأي و  صــالبت خــویش را ن دهن

نظـر واقعـی خـود را نــه فقـط بـا زبـان قلــم کـه بـا زبــان         
  !  نندک ویاي قدم اعالم میگ

ــاً ــی  : ثانی ــه م ــد ک ــان فهمیدن ــی  همگ ــوان عل ــم  ت رغ
هـاي گونـاگون، در کنـار هـم ایـستاد و بـا         پندارها و بیـنش   

نظیـري   بـدیل و بـی     هـاي بـی     پـشتی و یکـدلی صـحنه        هم
ــازد و    ــزون س ــی را ف ــذهبی و ملّ ــه و جاهــت م ســاخت ک

  ! اعتباري دو چندان بخشد
هـاي مردمـی      مـرگِ چهـره   : آشکارا دیده شـد کـه     : ثالثاً

گـذار اسـت کـه حتـی نـاهم مـسیران و بعــضاً        چنـان تـأثیر  
ــق ــز وا خل ــردم    مــی  ســتیزان را نی ــه خواســت م دارد کــه ب

ــشان     ــان ن ــراه آن ــدل و هم ــود را  هم ــد و خ ــین کنن تمک
این امر گرچـه از یـک سـو ناخوشـایند اسـت امـا از                !! دهند

 اســت، چــرا کــه عــزت مــردم و ذیردیگــر ســو بــسیار دلپــ
گــذارد و  ق خواســت آنــان را آشــکارا بــه نمــایش مــی تفــو
  ! بخشد ها را اطمینان و اعتماد به نفس می توده

هــا و   هــا، جمعیــت  تمــام احــزاب، ســازمان  : رابعــاً
ي خـویش     گـون دریافتنـد کـه در دایـره          هـاي گونـه     تشکل

مانــدن و بــه گــرد خــود چرخیــدن جــز ســرگردانی و       
نگــري  لــقبایــد خردمندانــه از مط! ســرگرانی ثمــري نــدارد
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ــد ــد پیــراهن«! پرهیــز کنن ــک (» شــان را تطهیــر کنن و ثیاب
هایـشان    و نداشـته داشـته و بـه میـان مـردم آینـد و        ) فطهر

، آنــان را !را در مـسیر راحـت و سـعادت ایـشان قـرار دهنـد      
هـاي   چـون برگـه     نینگارنـد و بدیـشان هـم      (!) نردبان ترقّـی  
  ! رأي ننگرند

ي ایمـان   تـه بو و باز خداوند را شـکر و سـپاس کـه گـل        
بـه بــار  (!) گریـزي دولتـی   و اعتقـاد را در خارسـتانی از دیـن   

ــشاند ــاي . نـ ــل «آقـ ــداهللا گـ ــاوري  » عبـ ــان نابـ در میـ
 جمهـوري را بـه دسـت         هاي ترکیـه مـسند ریاسـت        الئیک
اگــر چــه پیــروزي حــزب عــدالت و توســعه بــه       . آورد

ــه ــت ارزش منزلـ ــق حاکمیـ ــ ي تحقـ ــی ايهـ  واالي دینـ
ــد را مــی  ــا ایــن نوی ــردم : هــد کــهد نیــست ام ــر گــاه م ه

بخواهنــد، خداونــد فراخــور و متناســب بــا خواســـت و      
ایـن  . کنـد  شان آنان را در نیل بـه اهـداف یـاري مـی          تالش

پیروزي نیز حاوي نکـاتی ارزشـمند اسـت کـه هـر عبـارتی         
  :از آن را می توان عبرتی ارزشمند دانست

ـ  خورشـید دیـن هرگـز بـه خواسـت نـارواي اربـاب                1
نهـد، و سـرانجام پرتـو         رو بـه افـول نمـی      زور و زر و تزویر      
ي اجتمـاعِ بیـدارِ خواهـانِ حـق و عــدالت      تابنـاکش عرصـه  

  !گیرد را در بر می
 ایمــان و ایقــان  دینــداران و مــؤمنین اســتوارتر     -2

خداونـد هرگـاه اراده     : گردید و بهتر و بیـشتر فهمیدنـد کـه         
ــد  ــدیل     «کن ــتان تب ــستان دوس ــه گل ــوزان را ب ــش س آت
  » !پروراند  را در دامن فرعون میموسی«و » !کند می

تـرویج و تبلیـغ دیـن و    : ـ و باید بـدانیم و بداننـد کـه        3
پرورش مؤمنین واقعـی نـه بـا زور و ارعـاب ممکـن اسـت                

ــاهو    ــساسات و هی ــرف اح ــرانگیختن صِ ــا ب ــه ب زالل !  و ن
ــره  ــد قط ــن را بای ــان  دی ــام ج ــه ک ــره ب ــت و   قط ــا ریخ ه

ــدك ــرورش داد  ان ــان را پ ــال ایم ــدك نه ــا! ان ــن تنه  در ای
ي جامعـه بـه طـور طبیعـی ایمـانی             صورت است کـه بدنـه     

توانــد  اي کــه حتـی مــی  و اسـالمی خواهــد شــد، بـه گونــه  
گـرم بـه      قدرتمنـد و پـشت    » میلیتاریـسم «ي خود را بر     اراده

ــدرت ــه کنــد    ق اي  و مبــشّر آینــده ! هــاي جهــانی دیکت
  .مطلوب باشد
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