
  بسمه تعالي
  40 شماره -تأمل براي تعامل 

  :جريانهاي سياسي و درسهائي از كربال
  ؟) ايمهما در كدام جبه(

  
  
. ه آميز استغلط الئيسم، بمفهوم نداشتن يك اعتقاد مشخص و يك مكتب فكري، در عمل امري محال و دروغي م- 1

 كه انديشه اي مثبت يا منفي را در او بوجود استت تأثير اميال و خواسته هائي چون انسان خودآگاه يا ناخودآگاه تح
  .حيثيت فردي او را تعيين مي نمايدآورده و شخصيت و 

  
 نظير سياسي، اقتصادي،  ( سكوالريسم، بمفهوم عدم دخالت انديشه هاي فكري و اعتقادي در جريانهاي اجتماعي- 2

لحظه تحت فرمان افكار و اعتقادات مثبت و منفي نه ممكن است و نه عقالني، زيرا اعمال انسان در هر ) ههنري و غير
  .و تصور عمل بدون انگيزه محال است  در همين مقوله قابل طرح مي باشدست و آزادي انسانوا

  
نفس (ان  ليبراليسم، بمفهوم آزادي انسان، در فرهنگ يك بعدي و مادي گراي غربي به مفهوم آزادي بعد حيواني انس- 3

اوست، اما در فرهنگ الهي اسالم، آزادي انسان به مفهوم آزادي نفوس ) س لوامه و مطمئنهنفو(از بعد الهي ) اماره
   . حيواني و غريزي اوستاز نفس) نفوس عقالني و روحاني(رحماني انسان 

  
 يزيديان و حسينيان، قبل از آنكه تاريخي و اجتماعي ، جنگ در دو جبهه قابيليان و هابيليان، فرعونيان و موسويان- 4
 جنگ بين فرماندهي و امامت عقل الهي كه به حكمت و .درون هر يك از ما اين جنگ برپاستفردي است و در  شد،با

  .نزاهت و رضايت و كرامت هدايت مي كند و نفس بهيمي كه به فساد و خونريزي فرمان ميراند
  
يد و ترجمه شده است، در باطن و انقالبي، كه از فرهنگ غربي تقل  جعل واژه هائي نظير چپ و راست، محافظه كار- 5

ان نيست، زيرا قبل از طرح چپ و راست و محافظه كار و انقالبي، بايد ي براي فريب ساده دالن و ظاهر بينجز مغلطه ا
  .ما يزيدي است يا حسينيو انگيزه هاي بدانيم محتوي و مبناي خواسته ها 

  
 كه  است)ص(ي  بيشتر نيست و آن اسالم ناب محمد يك راه و يك جبهه، جبهه حسينيان تاريخ، جبهه وحدت است- 6
 كتاب الهي است و مقصد و ، نقشه راه.يين نموده اند، تب»تي اهل بيتيترع«  و »كتاب اهللا« در دو بعد) ص(مبر اكرم پيا

جبهه همه پيامبران الهي و حكماي رباني و تضمين كننده و تحقق ، )ع(جبهه حسين . انسان كامل و عقل كل،فرمانده
  . تاريخ بشري استعدالتخواهانران و اخش همه ارزشهاي انساني و آمال و آرزوهاي به حق ارزشمدب

  
 در اين  ارزش ستيزان، و ستم خيزان تاريخ همه.يخ، همچون جامعه حيواني جبهه كثرت استبهه يزيديان تارج - 7

 كفر و شرك و نفاق، همه مدعيان ياند منا) و قاسطينينقرامناكثين و (،  زر و زور و تزويراراند سردم.جبهه جمع اند
 همه فسادها و ستم ها و جنايت . در اين جبهه مشتركندكتب ساز و دنيا خواهان هوا پرستدروغين و بدعت گرايان م
  . اين جبهه ننگين و شرم آور هميشه تاريخ استنها، محصول سر سپردگا

  



 »ماهي گرفتن بني اسرائيل در روز ممنوع«  در صحنهر  اگ.ي، بي طرف وجود ندارد در اين هم آورد عظيم تاريخ- 8
ما برمال مي شود و فريب   را نفريبيم، در محكمه الهي باطند خو.عذابيدالهي محكوم عدل  در محاكمه ،باشيدتماشاچي 
   يا يزيد؟)ع( حسينين جبهه و هم آورد كدام جبهه ايم؟ ما در كدام،بايد بدانيم. راهي ندارد

  
پيروزي انقالب اسالمي ايران و تشكيل جمهوري اسالمي مبتني بر قانون اساسي و با  خدا را شاكريم كه در عصر ما - 9

يف در جبهه داخلي روشن شده است و اكنون كه طليعه چهارمين دهه از پيروزي آنرا ه، تكلاصل متبرك واليت فقي
 از جبهه هاي كفر و ،م حسيني خود را در مقابل يزيديان زمانيثار مردسپري مي نمائيم، پشتوانه عظيمي از فداكاري و ا

  . درخت بالنده و پر ثمري گشته است،شرك و نفاق داخلي و خارجي شاهديم و اين نهال سرافراز
  

 در عصري كه دين و دين داري در حوزه هاي فردي و اجتماعي در اكثر نقاط جهان به فراموشخانه تاريخ سپرده - 10
 در جبهه بود، پيروزي انقالب اسالمي ايراناهري بي مايه و مردم فريب از آن چيزي باقي نمانده شده بود و جز ظ

خارجي، كاخهاي ستم و فساد را به لرزه افكند و يزيديان زمان، كه مدعي پايان تاريخ به نفع شيطان بزرگ، استكبار 
  .و مي نمايند تجربه كرده  ديده و زمان را قامت برافراشته حسينيان،جهاني آمريكا و صهيونيسم پيامبر كش بودند

  
بشري را ندا مي دهد، كه  حسيني در قتلگاه عاشورا، فلسفه تاريخ »هل من ناصر«  فرياد ؛ خواهر و برادر دانشگاهي- 11

جهان ميدان نبرد حق و باطل، عدل و جور، ارزشها و ضد ارزشها است، در اين »  كربال عاشورا و كل ارضٍكل يومٍ«
 ما از درون و بيرون در هر لحظه در اين نبردگاه سرنوشت ساز به سر مي .ه، بي طرف و تماشاچي راهي نداردانبردگ

 ارزشمدارم يا ارزش مي انديشم و عمل مي كنم يا يزيدي؟بايد پرسيد من حسيني خود بريم، در هر انديشه و عمل 
  ستيز؟

  
 كامالً روشن است، در يك طرف پيامبر كشان و رميدان كارزا خواهر و برادر دانشگاهي، به عصر حاضر نظر افكنيد، - 12

خيانت و جنايت، هستي نكبت بار و سراسر ظلم خيز خود را وامام كشان تاريخ، در نهايت دروغ و تزوير، فساد و فحشاء 
  ايم؟م جبهه ما در كداتكليف ما چيست؟. نستان و در پهنه جهان گسترده اند، در لبنان و عراق و افغاندر غزه و فلسطي

اگر در جبهه حسينيان هستيم، كه هستيم بايد در هر لحظه و در هر انديشه و عملي، در حيات فردي و اجتماعي خود 
  . حسيني باشيم و با حسينيان باشيم، دوري از تفرقه و حفظ وحدت و برادريبادر تحقق ارزشها و زدودن ضد ارزشها 

  
پايان تاريخي كه خداوند بلكه آنگونه كه ستمگران ترسيم كرده اند نخواهد بود پايان تاريخ هرگز  اما دوستان دانشگاهي؛

ري و تحقق ارزشها و پيروزي حكيم ترسيم نموده است، پايان جنگ و خونريزي و ظلم و فساد و سرآغاز صلح و براد
 و به دست ميراث دار  است وعده خداوند تخلف ناپذير اين وعده قطعي همه انبياء و اولياء الهي است و.ن استراداارزشم

  .پيروزي بشارتتان باد. و موحدين شجاع تحقق خواهد يافت) عج(همه آنها، قائم آل محمد 
  

  :تأمل براي تعامل مطالبي است بديهي و منطقي براي اقشار دانشگاهي و نيازمند نظرات شما
  

  » ينصركما اهللاوان تنصر«
  )مشاور فرهنگي(


