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خود بر  وظایف ها و اگر از عهدۀانسان به خدا و خدمت پرستش برای است محرابی مطبوعات

 نتریو حساس تریناز مهم عرصه خواهد بود. این انسانیت تخریبِ و مایۀ شیطان نیاید، دامگهِ

را  روح خوراك است؛ آفریندهد؛ فرهنگمی را شكل جهاد است، زیرا افكار عمومی هایمیدان

 صالح ایتواند جامعهمی نگارروزنامه .نهدرا پی می معنوی جدید تكامل آورد؛ مراحلمی فراهم

 مدنی انسانِ تكوینِ عواملِ ترینو از برجسته جهادی هایمیدان تریناز مهم مطبوعات .بیافریند

 شایبهو بی مخلصانه و خیرخواهیِ و روشنگری دهیجهت جامعه در قبال اینان وظیفۀ .است

 هك است امكاناتی و تأمین از آزادی و پشتیبانی برخورداری نیز همان بر جامعه آنان است. حق

 .بدارد مصون او را از فساد و انحراف

 سكاست. هیچ انسانی هایها و ظرفیتتوانایی همۀ ساز و كار برای بسیج كردن برترین آزادی

را  الهی هایرا پویا و موهبت هایشكند، توانایی خدمت از آزادی محروم تواند در جامعۀنمی

كار گرفتن امكانات بشری در راه خدمت به جامعه سازد. آزادی بهترین روش برای به بالنده

ود نب آنكه انسان و حال به گمانیو خوش انسان كرامت شناختن رسمیت به یعنی آزادی .است

 به را محدود كند كه تواند آزادیمی او. كسی از كرامت و كاستن انسان به بدگمانی یعنی آزادی

 الناسَ فَطَرَ اللّهِ الَّتی ِفطرَتَ: »فرمایدمی قرآن كه كافر باشد. فطرتی انسانی فطرت

نگار تا كار روزنامه به است خدمتی آزادی .است انسان و درونی نیباط پیامبرِ كه فطرتی «عَلَیها

 ممكن از آزادی چیز را بداند. صیانتتا همه جامعه به است رساند، و خدمتی انجام خود را به

ست. نی یافتنیو پایان گویند، هرگز محدودشدنیمی آنچه مگر با آزادی. آزادی، برخالف نیست

 .نیست بر آن خدا و حدی از جانب است است. حقی حق عینِ كامل حقیقت، آزادیِدر 

 تعبیر امام است. و به داخلی فشار و عوامل فشار خارجی از عوامل رهایی حقیقی دقیقاً آزادیِ

 ترك كند.( اگر بخواهیم )آزاده كسی است كه شهوت را «احُرّكانَ  الشَّهَواتِ كَتَرَ  مَن: »)ع(علی

 یاست. اگر آزاد از نْفس و رهایی از دیگران رهایی آزادی كه باید بگوییم كنیم را تعریف آزادی

ا ب ای كهبود. آزادی نخواهیم آزادی حد و مرز برای تفسیر كنیم، دیگر معتقد به گونهرا این

 است. طلبیو شهوت ت، بندگیِ نفِْس خویشتنباشد، در حقیق تزاحم داشته دیگران آزادی

داند و جهاد جهاد با بیگانگان می پیامبر گرامی جهاد اصغری است كه آزادی جهاد است. همان

 واالترین آزادی كه راستیبه .از شهوات است رهایی برای خویش اكبری كه جهاد با خویشتنِ



و  است جامعه ها و استعدادهایها و ظرفیتابلیتق بسیج كردن و شكوفا كردن برای شیوه

 .شودادا می با آزادی حقی چنین

باشد.  هرچه هدف این است، حال هدف به نیل برای روش ترینخوردهو شكست ترور بدترین

 فرمود:می كند.( و نیزرا مهار می ریزیخون )ایمان «اإلیمان قید الفتك»فرمود: پیامبر خدا می

 گردانَد و با اینمی از ترور روی مسلم «.باشد هرچه كند، دستاورد آننمی گریحیله مسلمان»

 ، بهبود حسین امام شدن ها كشتهاز آن یكی را كه ناگواری بسیار و نتایج هایكار مسئولیت

و  كاریترور باشد. فریب گرِتواند توجیهباشد، نمی خرد. هدف، هرچند بزرگمی جان

پس از آن،  .است جرم انسان و در منطقِ وجدان دین، در نظرِ و ترور از دیدگاهِ ناجوانمردی

 وحشی سلطنتی به دور شد. خالفت مردم و از دسترس گرفت جای بسته هایدر حریم خلیفه

 مدافعِ و ارتشِ حاكم خزانۀ به سلمانانم المالگشت. بیت تبدیل الرقابمالك به و حكمران

مردم  را از دسترس و رهبران داد. ترور حاكمان ماهیت تغییرِ حاكم امیرِ شخصیِ گاردِ به وطن

 گیرد. در اینمی را از مردم جامعه راند و خیرخواهانانزوا می را به كند و رهبراندور می

و  طور مستقیم، از وضعاست، زیرا حاكمان، به نهفته بنیادین ریخط از جامعه گرفتنفاصله

 هدایت جامعه را گشتگانشنوند و گمرا نمی آنان هایشوند و شكایتنمی آگاه مردم حال

جامعه، در  از متن گردانند. لذا زمامداران، بیرونبرنمی راست راه به كنند و منحرفان رانمی

نند را بكاوند و بنمایا آنان اشتباهات كه بر كسانی گیرند و راهقرار می و چاپلوسی تملق معرض

 مردم .شوندمی داده و استبداد سوق انحراف و سركشی طریق، به این شود و، بهمی بسته

خدا  ایج به سازند كه بد برند یا از آنان بتی گمان آنان دانند و به جدابافته ایرا تافته حاكمان

و  شوند و محكومتحقیر می رود و شهروندانمی شوند. در هر دو حالت، اعتماد از بین پرستش

 اجتماعیِ ناهنجاریِ ترور .آیدمی حساب به سرور و ارباب شوند و حاكممی تلقی زیردست

است، زیرا در  دارد. ترور خطرناكباز می با رهبرانشان را از تعامل است، زیرا مردم خطرناكی

 گیرد، و آننفر قرار می یك تنها در دست آن و اجرای چنین وضعیتی، محاكمه و صدور حكم

 در جامعه عدالت كه نیست ز شود، دیگر ممكنبا راه خطا رود. اگر این راه بسا بهنفر چه یك

 .فرما شودحكم

 و حیاتِ مرگ پدیدۀ .است از مرگ تنها پس واقعی نابودی، زندگانی نه است آفرینش مرگ

گیرد. نمی صورت مردن بدون تحولی است. هیچ و تكامل تحول و پیشرفت عین از آن پس

زید. می در آن یابد كهمی تحقق ایاز مرحله گذر كردن تنها در پرتوِ انسان حقیقی تكامل

 .است شدنی مرگ از و فكر تنها پس اندیشه به انسان بدن هایسلول تبدیل


