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 طـي را خـودروالو نظـم همـهو همه ازند،بمي رنگ همچنانهافصل گردد،مي سپري سرعت با زمان گذرد،مي ايام

 ظاهري دنياي از آنچه كه اين از غافل ايم،گشته دور درونيمان هايبنيان از چقدر هاييم.انسان ما يافته تغيير آنچه كنند.مي

 ايم.كرده كسب را دنيايي آوردهايدست بودن فانييتجربه خود، ما از بسياريو است فاني آوريم،مي بدست ماديو
ارزش براستي آنچه نياز جامعه و رواني است. كه قطعاً بـا كسـب هـاي دنيـايي ميسـري امروز ماست، آرامش روحي

در اين مقطع زماني چنان غرق اين منجالب گشته كه درماندگيباشد. جامعهنمي اش محرز است.ي ما
جدرونشايد اين سؤال پيش آيد كه اين روحيه چگونه خود را در امعه جا داده است؟ چه كسـي مقصـر اسـت؟ افراد

و...هايشان، ضعف مديريتها، پيشرفتانسان  ها
و مي را به خود مشغول سازد، در اين زمينه اذهان را صحيح تلّقي كنـيم. شايد صدها نكته هـر حـال توانيم همه بـه

و مخاطب و پايبند به مفا،روي سخن با شما مؤمنين است و زنان متعهد ميشما مردان  باشيد.هيم اسالمي
و و صـبر در جامعـه نـدارد. بـا عمـل از منكرِ كالمـي، جـايي و نهي ما بايد الگوي جامعه باشيم، اگر امر به معروف

چرا كه جهاد امروز براي  را به سوي آرامش معنوي دعوت نماييم، آرامش خود را حفظ كنيم بر آن، اطرافيانمان مداومت
و متعه همسلمانان و آرامش دروني است.دان ديني، و حفظ عزّت در جامعه و اخالق نيك  مان استقامت بر اعمال

قلبگرماگرم تابدر و ستان، بهار در اين ايام كه دعا ها، بهار ايمان، بهار قرآن، يعني ماه پرفيض رمضان رسيده است.
قرار مي هر زمان ديگري مقبول درگاه حق معبادات مسلمين بيش از ي جوامع اسالمي، شكالت عديدهگيرد، براي رفع

ي خودمان، دعا كنيم. الخصوص جامعهعلي
ودر شرايطي كه به لطف پروردگار انقالب در برخي كشـورهاي اسـالمي، بـا روالـي آرام هاي مشهور به بهار عربي،
رو به جلو خود ادامه مي از پيشمعقول به مسير در ميان ديگر مسلمانان بيش را مي دهد، اين اميدواري كنـد كـه ايجاد

و به تحقيق به را است«ستي در قلمرو اسالم را انتخاب كرده». آينده اند. اگر بله، سيد شهيد به درستي اين عنوان

و صادقانه به مفهوم آيه بِأَنْفُسِـهِمْ«ي مسلمانان به خود آيند يُغَيِّـرُوا مَـا حَتَّـى بِقَـوْمٍ مَـا يُغَيِّرُ لَا و خداونـد»إِنَّ اللَّهَ حـال

و ملّتي را تغيير نمي قوم به وضع هيچ ذلّت به دانائي، از به خوشبختي، از ناداني (و ايشان را از بدبختي دهد

و بالعكس نمي و... .كشاند) مگر ايـن كـه آنـان احـوال خـود را تغييـر دهنـدعزّت، از نوكري به سروري،

از درون خود شروع كنند، را و تغيير در پايبندي عملي نشان دهند در همه جـاي ممالـك اسـالمي، آينـده به اميد الهي
را به رسـميت مـي  و تسامح و ادعـاي قلمرو اسالم قرار خواهد گرفت. اسالمي كه تكثر شناسـد، بـه جـاي ديكتـاتوري

و ظل اللّهي، با اتكا به پشتوانه و مهربـاني، بـه نمايندگي خدا و با اتكا بـه نـرمش و پذيرش دروني پيروانش، ي مردمي
و به جاي تحميل خود، با ارائه را تسـخيري اسوهرأي اكثريت جامعه احترام گذاشته و عمل، قلوب مردم هايي از اخالق

از راه قلب و را در جامعه، جامهها، اهداف عاليهكرده ي عمل خواهد پوشانيد.ي خود
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