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و من و تو ای برادر و خواهر آگاهم بياموزيم در دنيای 
فريب و تبعيض و ناعدالتی امروز ، زندگی يعنی پيكار 

يعنی عقيده و جهاد.
نســل امروز بيش از هر نســل ديگری قربانی جهل و 
غفلــت و هجوم فرهنگهای بيگانه و بی هويتی و مواد 
مخــدر و… قرار گرفته كه با ايــن همه علوم متعدد و 
ســرگرميهای متنوع بيش از همه و هميشه در خطر 
مسخ شدن قرار دارد بايد فكری كرد و قدمی برداشت 

هر چند كوتاه اّما خدا بزرگ است.
و در آخر بگفتۀ علی بزرگ : كار خير را انجام دهيد و 
اندک آنرا كوچك نشماريد زيرا كوچك آن نزد خداوند 
بزرگ و كم آن بسيار است، و بايد كسی از شما نگويد 
ديگری از من به انجام كار نيك ســزاوارتر اســت كه 
سوگند بخدا ديگری سزاوارتر و شايسته تر خواهد بود ، 
هر يك از خير و شر را اهل و دارنده ای است و هرگاه 
شــما يكی از آن دو را رها كنيد اهلش آنرا بجای شما 

انجام خواهند داد.
درود بر آنكه شايسته درود است.

خدايا شرح صدرمان عطا فرما تا از سختی مسئوليت 
تنگدل نشــويم و كار ما را آســان گردان و عقده را از 
زبانمان بگشا تا مردم سخنانان ما را درست فهم كنند 
و بپذيرند و پشت ما را به ياری خودت محكم و دلمان 

را با يادت آرام گردان.
سالم

اكنون در زمانی زندگی می كنيم كه متاسفانه فرهنگ 
ما آميخته شــده با مسائل غربی و بی هويتی و خرافه 
پرســتی كه نتيجه آن گريز از دين در قشر جوان ما و 
رو آوردن به شخصيتها و مكاتب و آرايشهای غربی كه 
ناتوانــی خانواده ها و مراكز آموزش و پرورش و نهادها 
و مكانها ومعلّمين و ســخنرانها در مســائل تربيتی و 
اخالقی آنرا ايجاد نموده ، و به اين ســبب اســت كه 
حياتی ترين و فوری ترين مســئوليت ها را در اذهان 
هر انســان آزاد و متعهد و آگاه بيدار ميكند كه كاری 
انجام دهد، در اين اوضاع كه نسل ما بيش از هر نسل 
ديگر نيازمند كسانی كه بتوانند خدايی ترين كلمات را 
به اين نســل كه شب روز با سكس و پول و مصرف و 
پوچی و يا ماترياليسم تغذيه ميشود، برساند كه چشم 
براه و متوقــع و منتظرند. و هر كس طبق موقعيت و 
جايگاهی كه بعنوان يك مسلمان يا انسان آزاد انديش 
دارد كمكی در اشاعه فرهنگ غنی و ناب انجام دهد تا 
اينگونه ذره ايی از توقعی كه اين نسل از شما بواسطه 
مسئوليتی كه از هر انســان كه برای انسانيت ارزشی 

قائل است را برآورده سازد، و آگاهی و ايمان ببخشد.
و شــما ای برادر و خواهر آگاه و آزادم حال كه نســل 
امروز كه همه چيز برای فروريختن شــأن انسانيتش 
دست بدســت هم داده ، تشنه است و نيازمند؛ و اين 
همه بی تاب برای يافتن حقيقتی ،چشــم براه كسی 
؛ بخداوند سوگند انصاف نيســت كه ساعاتی از شب 

و روز هر انســانی برای انديشــيدن راهی برای اطعام 
جوان گرسنه و تشنه و مشتاق بگذرد، و مبادا سستی 
و بيخبری ما آنها را بسمت طعامهای بيگانه سوق دهد.

و خواهشــی كه از شــما دارم و آن اينكه هر كس در 
حد امكان هــر مطلب كوتاهی كه آگاهــی و آزادی 
بخش و موثر درآزادی انسان در نظام وحشتناک ضد 
انسانی امروز باشد و شناختی به فداكاری و شهامتها و 
جان بازيها انســانهايی از قبيلۀ آزاد مردان كه در اين 
راه شــده بكند. و مانع از اشاعه هر عامل ضد انسانی و 
ضد اخالقی از طريق شما در دنيای مجازی گردد كه 
مســتلزم واقف بودن شما از اشتراک گذاشتن مطالب 
در صفحات فيس بوک ،وب ســايتها و… می باشد. تا 
به لطف و ياری خداوند بزرگ بتوان اينگونه كمكی به 
اين نسل و نسل آينده كرد. چرا كه در دنيای امروزی 
دنيای مجازی بيــش از هر چيز ديگری در ذهن اين 
نسل رسوخ كرده و همه بهتر ميداند كه اگر كنترل يا 

ياری نشود چه خواهد شد.
ما دين خود را منسوب به محّمد پيامبر آگاهی و آزادی 
و وحدت و پيرو علی بزرگ، انســانی كه برای رساندن 
ما به سعادت واقعی و بيداری ما از استعمار و استحمار 
رنجهای فروانی را متحمل خود و خانواده اش كرد،حال 
امروز انصاف نيســت آنها را در تاريخ رها كنيم و يا در 
بين كتب مدفون سازيم و گامی را برای شناختن آنها 
و عمــل كردن برنداريم و روش آنها را در زندگی خود 
جاری نســازيم كه اين، خيانت بزرگی است به محّمد 
وعلی بــزرگ و خانوادۀ عزيز او، پس با توكل بخداوند 
كمك كنيد تا ما نيز پيروان راســتين راه و روش آن 
بزرگواران باشيم و كاريی انجام دهيم هر كس در توان 
و موقعيــت خويش در جهت اهــداف آنها، در جهت 

رسالت و زندگی آنها در جهت انسانيت و آزادی.
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