
که می خورد  چشم  به  روزهای  انقالب،  تقویم  بر  مروری  با   
حماسه های بزرگی در آن شکل گرفته و حکایت از ایستادگی  
و ایثار  حماسه ،  که  ایام اهلل هایی  دارد،  حق  مستقیم  صراط   بر 

.فداکاری های دلدادگان مسیر حق در آن تبلور پیدا می کند

 چهل و اندی سال پیش در سیزده آبان سال پنجاه وهفت در چنین
 روزی، خروشی با آگاهی و فهم در مبارزه با استکبار به وجود آمد،
 همراه با ملتی که در آن، نقشی فعال و فراموش نشدنی ایفا کردند،
 کسانی که هویت استکباری آمریکا را به همه نشان دادند. روزی
 که، تجلی سه پرده از مبارزات نهضت امام ره است؛ تبعید و غربت
به دست دژخیم زمان، مظلومیت و مقاومت ملت  رهبری مبارز 
 ایران در سال پنجاه وهفت، زمانی که دانش آموزان وطن با خون
 خود نهال انقالب را سیراب کرده و ظلم و جور حکومت پهلوی

 را فریاد زدند و یادآور حماسه فتح النه جاسوسی شیطان بزرگ به
.دست دانشجویان پیرو حق خط امام ره بود

 روزی که به تحقیر استکبار جهانی و آمریکای خیانت کار منجر شد،
 روزی که ابهت پوشالی آمریکا جنایتکار که تا آن زمان نامش لرزه بر
 اندام ملت های مستضعف جهان می انداخت شکسته شد. جوانانی که
 در سیزدهم آبان پنجاه وهفت النه شیطان را برهم تنیدن شاید آن
 روز فکر آن را نمی کردند که افول موریانه وار آمریکا این قدر نزدیک

.باشد

 رفتارهای اخیر آمریکا و درخواست ملتمسانه از جامعه جهانی برای
افول برای  نشانه  و  بهترین و واضح ترین دلیل  ایران، شاید   کنترل 
 آمریکایی است که درگذشته حرکت ناو او موجب تغییراتی در جهان

 می شد، اکنون آمریکا در منطقه ای که سال ها نیابت غرب در آن
دارای هیچ قدرتی به میزان هیچ  بر عهده  داشته است. تقریباً 

.است

یک خیزش  بلکه  نیست  دانشجو  تعدادی  حرکت  آبان   سیزده 
 ملت

 که ظهورش در یک حادثه است، حادثه ای که امام ره اهمیت آن
 را از انقالب باالتر دانسته و آن را انقالب دوم نامیده است، انقالبی
 که برگرفته از آگاهی ملت بود. آگاهی که فهم و شعور ملت را به
 دنبال داشت و دنبال آن یک حماسه بزرگ خلق شد. اگر چنین
 مسائلی را فهم کنیم کار حکومت و دیگر نهادها تنها در تهییج و
 برانگیختن مشت گره نیست. فهم و شعوری که آن زمان امام ره
 در جامعه رویش داد و به دنبال آن باعث برانگیخته شدن نه تنها
 یک ملت، بلکه جهان را تحت تأثیر خود قرار داد و انقالبی را به
 وجود آورد که در مقابل استکبار جهانی غرب ایستاده و امروز
 رهبری، آن فهم و شعور را بار دیگر در قالب دیگر به نام برجام، به
 تحکیم انقالب دوم و رشد یک ملت به وجود آورد. فهم و شعوری
ولی نمی آید  خوش  غرب  یقه چاک های  و  دنباله روها  مزاج   که 
 ملت چنان رشد یافته اند تنها راه سعادت جامعه را در مقاومت و

.ایستادگی مقابل ابرقدرت های پوشالی غرب می بینند

بلکه نیست  دانشجو  تعدادی  حرکت  آبان   سیزده 

است، حادثه  یک  در  ظهورش  که  ملت  یک   خیزش 

باالتر انقالب  از  را  آن  اهمیت  ره  امام  که   حادثه ای 

،دانسته و آن را انقالب دوم نامیده است

 محمدعلی ابراهیمی

سرمقاله

بسیج دانشجویی از نگاه امامین انقالب

تکراری ترین زندگی نامه تاریخ!
۲ <<

نشریه بسیج دانشجویی دانشگاه یزد

 بعضی ها تاریخ را تحریف می کنند که شروع اختالفات از تسخیر النه جاسوسی بوده؛

 این تحریف تاریخ است. اختالف بین ملت ایران با دولت آمریکا از 28 مرداد و قبل آن

بود که آن ها ملت ایران را دچار یک رژیم فاسد وابسته کردند.

سقوط
افول آمریکا پس از تسخیر النه جاسوسی

آزادی برای همه مسیر انقالب ظهور تمدن نوین

۴ ۳ ۲ ۴

   دو هفته نامه احرار       شامره ۵۵    ۱۳ آبان  پاییز۹۸



 باید به نام ما ثبت کرد و چه بسا تکراری ترین زندگی نامه تاریخ؛ که
 تکرار از روی دست یکدیگر و تقلب از روی دست هم کاماًل در آن
 مشهود است و صرفاً شده ایم که باز تولید افکار غالب باشیم منتهی
 در شکل و شمایل خودمان اما؛ آیا می توانیم کاری را انجام دهیم که
 از این وضعیت رهایی یابیم؟ آیا راهی هست که ورق زندگی را برای

ما تغییر دهد؟
پیامبران، زندگی عمیق می بخشد!  تو  به   دوست من! سؤال عمیق، 
 درنهایت محبت و دلدادگی برای من و توی انسان حامل سوا التی
 بودند تا بپرسیم و بپرستیم. نه اینکه سرگرم شویم و فقط زنده باشیم
 و قدیسی اختیار کنیم و عمری را با او سر کنیم. بیایید چند دقیقه
 بایستیم و زندگی را از دور نظاره کنیم، آیا همین است که می پنداریم؟
 رقابتی برای خوردن و بودن؟ که بساط ظالمان را پهن تر و پهن تر
 می کند. مسئله اینجاست که هرکدام از ما بشارت نامه زندگی مان را
 رقم می زنیم و زیر پایمان و لحظه اکنون را بی توجه به آینده و گذشته
 از دست رفته می بینیم! نمی خواهم نصیحت نامه نوشته باشم که تهش
 به هیچ نیارزد، اما این امید مرا به نوشتن تشویق می کند که تو آیه
 زندگی خودت هستی، تو می توانی با حرکت خودت آینده ی خودت
 را تصاحب کنی و ساختارهای انقالب زا را به وجود بیاوری و از نگاه
 قیفواره ای که برا تو و دوستانت چیده شده است رهایی یابی و آزادی

را برای آرمان هایت رقم بزنی....
 رهایی از این وضع و شرایط در گرو سؤال است، در گرو پرسش! و
 همه چیز دقیقاً بعد از عالمت سؤال رقم می خورد. دقیقاً زندگی کردن
 بعد از سؤال من و توست که شروع می شود! به نظرت چه سؤالی است

که زندگی را از دور تکراری بودن خارج می کند؟
ادامه دارد....

است، فهمیدن  بد  فهمیدن،  زود  می گوید  داستایوفسکی   
ززززتکاملی تر می گویم زود پذیرفتن، نپذیرفتن انسانیتمان است!

به پذیرفتن،  مناسبات حاکم در جامعه می تواند تو را دعوت کند 
تو از  هم  را  کردن  سؤال  فرصت  حتی  جامعه  در  حاکم   مناسبات 
 می گیرد؛ وقتی عمقی به مطلب خیره می شوی؛ می بینی که دانشگاه
 آمدنت را هم وضع و شرایط موجود جامعه القا می کند، عرف جامعه
 و مناسبات جامعه تو را به چنین شرایطی دعوت می کند! و تو را در

قهقرای تکراری شدن می اندازد.

 اما چند سؤال: اگر در زمانه ای که مکتب بود، باز دانشگاه و سیستم
 آموزشی این همه اولویت داشت؟! آیا نیازهای یک جوان بیست و چند
 ساله، با دانشگاه مرتفع می شود؟ آیا انسان های مؤثر جهان، خروجی
 دانشگاه و سیستم آموزشی اند؟ یا بهتر بپرسم خروجی وضع غالب

دقیقاً چیست؟
و آرام تر  کمی  می خوانید  که  را  نویسه ای  این  برادران!  و   خواهران 
 عمیق تر از همیشه بخوانید تا بر وجدان حقیقی تان اثر کند. اگر با این
 قبیل سؤاالت عمیق به زندگی ات نگاه کنی شاید مثل بقیه نشوی،
برای موجود  وضع  و  حاکم  غالِب  شرایط  اما  نیستی  بقیه  مثل   تو 
دانشجو شوی، بخوانی،  دوازده سال درس  که  می کند   تو مشخص 
 سربازی بروی، عروسی کنی، بچه دار شوی و در تمام این لحظات،

 موجود بی سر و پای “عرف” چه نباید کردها را به تو گوشزد می کنند!
بودن و مثل تکاپوی مثل دیگران  تمام عمر در  انگارانه! در  پوچ   چقدر 

دیگران شدنیم!
 می بینید! فوتبال، فضای مجازی، سینما، موسیقی و حتی درس و دانشگاه
 و علوم تجربی همه هست برای من و تو! و فقط هست که سرگرممان
 کند، هست که عمرمان به گونه ای بگذرد و از خودمان سؤال نکنیم! و
 داریم تربیت می شویم که کسی سؤال نکند! یا اگر سؤال می کند سؤالش
 عمیق نباشد. هر چه زمان پیش روی می کند، آرمان هایمان کراواتی تر و

یقه بسته تر جلوه می کند.

تخدیر به  جز  کاری  جهان  بزرگ  رسانه ای  سلطنت های   آیا 
 کشاندن من و تو دارند؟ اینکه فرصت فکر کردن از ما گرفته شود، جز
 قبضه کردن آزادی نیست؟ سرگرم! بدون لحظه ای تأمل و تفکر! به سان
 حیوانی که در ثانیه ای پس و پیش خود را اختیار می کند! و بر اساس
را تفکر  و  اختیار  جای  غریزه  وقتی  می بینید!  می کند.  رفتار   غریزه اش 
 می گیرد. دیگر چه شباهتی به فطرت انسانی سابق خود می دهیم؟ دیگر
 شیر و پلنگ بودن است که مایه فخر و مباهات است؛ عشق، محبت و
 آزادی در کجای دایره حیوانیت قرار دارند؟ مگر کار حیوان جز لذات و
 سرگرمی هایی پیرامونش نیست؟ به نظر منحط ترین زندگی نامه تاریخ را

 دوست من! سؤال عمیق، به تو زندگی عمیق می بخشد!

 پیامربان، درنهایت محبت و دلدادگی برای من و توی

انسان حامل سواالتی بودند تا بپرسیم و بپرستیم.

اوایل انقالب بود که هرکسی با هر سلیقه سیاسی بنابر مقتضیات  
تمامی انقالب ها، برای حضور و فعالیت در آینده پس از انقالب  
 مورد بررسی و کاوش قرار می گرفت. بعضی با اعتقاد قلبی راسخ به
 مبانی و آرمان های انقالب جلو می آمدند. بعضی در ظاهر و بعضی
و مخالف  ساز  ابتدا  از  هم  بعضی  و  مقام  و  جاه  کسب  برای   دیگر 
 ناسازگار خود را کوک کرده و به جدال با نظام و انقالب پرداختند،
 تکلیف مردم و نظام با گروه اول و آخر معلوم و آشکار است. یکی در
 جهت آرمان های انقالب و اهداف واال و انسانی آن، جان شیرین خود
 را به میان می آورد و دیگری تمام تالش خود را در جهت تضعیف و
 مقابله با این نظام و مملکت می کند و به هر قیمتی حاضر به انجام
 این کار است، چه حمله نظامی به کشور خودش و چه همدستی و
انقالب این  بلکه  تا  بیشتر ملت در رنج خودش  برای تحریم   تقاضا 
زالویی مانند  باقی مانده  گروه  دو  اما  بکشد؛  را  خود  آخر   نفس های 
  هم خون ملت را می کشند و هم خون مردم را در شیشه می کنند تا
 برای خود نان و آبی فراهم آورند و برایشان آینده این مردم و نظام و
 کشور هیچ اهمیتی ندارد. پروژه نفوذ موضوع تازه ای نیست و حتماً

 هم از طرف سازمان های امنیتی و جاسوسی عریض و طویلی نیست،
 همین موارد فوق هم نمونه های بارزی از نفوذند که متأسفانه امروزه
از کثیری  قشر  خاطر  ناراحتی  و  رنجش  موجب  و  بازکرده اند   زخم 
 جامعه شده اند. عده ای که آینده مملو از سود خود را در گرو جا زدن
 خود به جای آن کسی که نبودند دیدند؛ و پله های ترقی را یکی یکی
دست به  را  فرهنگی  و  سیاسی  و  اقتصادی  گلوگاه های  و   پیمودند 
 آوردند و حاال شناسایی و نابودی آن ها کاری به مراتب سخت و دشوار

است. وظیفه ما چیست؟
 ما دانشجویان یعنی آینده سازان این مملکت چه وظیفه ای داریم آیا
 باید بنشینیم و سکوت کنیم و یا این که این مسائل ناگوار را ببینیم
 و پشت به این آب وخاک کنیم، البته که هر کس دالیل خود را دارد
 و محترم است. خیر باید ایستاد و مقابله کرد، باید بنیان های فکری و
 اعتقادی خودمان را قوی تر از پیش کرد. باید آماده بود که نسل بعد
 از ما تجربه نسل ما را نداشته باشد. باالخره افراد زیادی از دانشجویان
 فعلی تصمیم گیران و تصمیم سازان آینده خواهند شد. باید امیدوار
 بود و اهداف آرمان های رفیع و انسانی را فراموش نکرد. هر مسیری
رویش هایی و  ریزش  دارد،  را  خود  خاص  دشواری های  و   سختی ها 
 دارد. همه یک هدف و یک قله را دنبال می کنیم ولی شاید مسیرمان
 باهم یکی نباشد. امیدوار باشیم و دست به دست هم دهیم و پرچم را

به دست صاحب اصلی آن برسانیم. ان شاا...

۲

احمدرضا کمالی

اجتماعی

سیاسی

ابوالفضل خدایاری

تکراری ترین زندگی نامه تاریخ!
شورشی علیه ساختارها و مناسبات جامعه

مسیر انقالب
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فوتبال، برتر  لیگ  مسابقات  است؛  قرار  این  از  قضیه   
این بار بین دو تیم پرسپولیس و پیکان در ورزشگاه خالی  
 از تماشاگر آزادی و برد پرسپولیس. فارغ از برد و باخت همیشگی
 در فوتبال آنچه توجه ها را جلب کرد، خوشحالی متفاوت بازیکنی
 است که قبل تر هم عقایدش را در پویش معروف عاشق مبارزه
 با صهیونیستم نشان داده بود و مورد هجمه های متفاوتی در آن

زمان قرار گرفت. 
 بازیکن خاطی و سیاسی کار و ریاکار ما کسی نیست جز مهدی
 ترابی بازیکن جوان پرسپولیس. این بازیکن بعد از گلزنی در این
 هایی بیشتر  بازی شادی گلی را انجام داد که با هجمه ها و واکنش
 و متفاوت تری نسبت به قبل مواجه شد. خوشحالی خارج از عرف
این که جز  نبود  چیزی  دوستان  از  برخی  قول  به  بازیکن   این 
به تا  باشید  والیت  پشتیبان  یعنی  )ره(،  خمینی  امام   جمله ی 
 مملکت آسیبی نرسد را با زبان خودش و زبان نسل جوان انقالبی
 نشان داد البته این کار او تلنگری به ما حزب الهی نماهای پر ادعا
 هم بود که از ابراز عقیده ی خود نترسیم و مالمت های در این راه
 را به جان بخریم به قول حضرت حافظ که فرمود: فکر معقول

بفرما گل بی خار کجاست؟
از بازیکن  این  علیه  تهمت ها  انواع  بعد  به  روز  آن  از   بگذریم 
این حرکت  طرف جریان های خاص شروع شد. جریان های که 

پور فردوسی  عادل  مصاحبه ی  آن ها  نظر  از  و  خواندند  سیاسی   را، 
و شانتاژ  و  نیست  سیاسی  خارجه  امور  وزیر  ظریف،  محمدجواد   با 
 ی دختر آبی را به نفع منافع سیاسی شان را همدردی  مصادره قضیه
 می خواندند که ای کاش واقعاً با خانواده ی آن دختر مظلوم همدردی
 می کردند و جانب انصاف را در این قضیه مثل سایر مشکالت او که
با داشتن دو مدرک بیکاری  روزها مشکل همه ی جوانان مثل   این 
غصه ی فقط  و  می دیدند  هم  را  بود  افسردگی  و  مجرد   دانشگاهی، 
جماعت این  حال  نمی کردند.  عثمان  علم  را  او  نرفتن   ورزشگاه 
 نکته سنج این ورزشکار را مانند سایر چهره های انقالبی مورد هجمه
 قراردادند و آن را کف بر روی آب خواندند تا شاید این ورزشکار را به
 انزوا بکشانند. البته همان قدر که این ابزار عالقه ی او به رهبرش همراه
 با تذکر به مسئولین و هم نشان دهنده ی سطح دغدغه ی او نسبت به
 سایر چهره های هنری و ورزشی معاصرش که دغدغه ی حیوان خانگی
 و ... را دارند است مورد تقبیح قرار گرفت مورد استقبال چه از طرف
 جامعه ی ورزشی و چه غیرورزشی قرار گرفت ولی در آخر بهتر است
 به این جریان هجمه دهنده یادآوری کنیم که زمانی شعار زنده باد
 مخالف من را داشتند چطور امروز تحمل ابراز بیان عقیده ی دیگران
 را ندارند و آزادی که همیشه از آن دم می زند به همه تعلق نمی گیرد
 و خود این جرئت را می دهند که به او انواع تهمت ها را بزنند. البته
 بهتر است زیاد از این حرکت و تکرار این حرکات ناراحت نشوند چون
 ازاین پس جوانان نسل سوم و نسل چهارم انقالبی کم نیستند. نسلی
 که از نسل اول انقالب پای کارتر و محکم تر پشت ولی خود ایستاده اند

و او را تنها نمی گذارند. 

۳

سجاد باقری

سیاسی

آزادی برای همه
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برای خودمان یک تجربه کردید وقتی می خواهیم  حتماً   
و... خانه  ماشین،  گوشی،  کفش،  لباس،  مثل  وسیله ای   
 بخریم چقدر این طرف آن طرف می رویم، تمام بازار و َگز می کنیم،
 وسواس به خرج می دهیم، پرس وجو می کنیم، مشورت می کنیم
 و حسابی خودمان را به زحمت  می اندازیم تا یک انتخاب درست
 داشته باشیم. ولی وقتی می خواهیم به یک مسئله مهم به نام
 ازدواج نگاه کنیم دیگر آن آدم سابق نیستیم و این احساساتمان
هر شو،  »بی خیال  می گویم:  یا  می کند.  غلبه  ما  به  که   است 
 چیزی که خیره یا می گویم هنوز که زوده و خیلی وقت داریم یا
  می گویم حاال یه چیزی پیش می آید دیگه« و اکثر ما انتظارات
 فانتزی  و  کارتونی از  زندگی زناشویی داریم  و تصورمان این
 هست که مرد رؤیاهایمان سوار بر اسِب سفیِد بال دار، می آید و
 با خوبی و خوشی زندگی مشترک خودمان را شروع می کنیم. یا
 زن رؤیاهایمان چشم به در دوخته، تا ما از را برسیم و مثل یک
 ابرقهرمان او را تصاحب کنیم و  زندگی رؤیایی و شیرین دونفره
وسیله برای خرید یک  که  است  کنیم. چطور  آغاز  را   خودمان 
نیستیم ولی حاضر  به خرج می دهیم  این قدر وسواس   معمولی 
 برای مسئله ی به این مهمی وقت بذاریم و آماده بشویم، تا وقتی

!شرایط و زمان مناسب آن رسید، ضربه ی فنی نشویم؟
 دوستان خوبم و عزیزانم به شما یک توصیه برادرانه می کنم، تا
 قبل از این که همه چیز غیره منتظره اتفاق بیفتد و به قول معروف
 نفهمیم چی شد که این جور شد، برای انتخاب درست در آینده
 خود وقت بذارید و مطالعه کنید. کتاب مطلع مهر رو بارها و بارها
 بخوانید و نکته برداری کنید و به آن فکر کنید، فکر کنید ببینید
 کجای زندگی رفتاری کردید که نباید انجامش می دادید، یا کجا
اون کتاب های از  این کتاب  نکردید.  ولی  کاری می کردید    باید 
فرد هر  برای  آن  بار  دو  حداقل  خواندن  که  بی نظیر  و   شیرین 
 مجرد  واجب است. نه فقط برای کسایی که قصد ازدواج دارند،
 نه اتفاقاً برای آن دسته از افرادی که فکر می کند هنوز برای این
 حرف ها زوده هم واجب است. پس وقت را تلف نکنید و بروید
و کنید  تهیه  را  کتاب  این  از  نسخه  و یک  کتاب فروشی   اولین 

شروع کنید به مطالعه. 

 شاید تا به حال از خود سؤال کرده باشید، بسیج دانشجویی 
یک سازمان نظامی است یا یک تشکل دانشجویی. اگر نظامی  
 است داخل محیط علمی چه می کند و اگر نظامی نیست پس ... . نگران

نباشید در ادامه به جواب سؤال خود خواهید رسید. 

 بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن، اذان رشادت و شهادت سر داده اند.
 بسیج میقات پابرهنگان و معراج اندیشه پاک اسالمی است که تربیت یافتگان آن نام و نشان، در گمنامی و بی نشانی گرفته اند. اگر گاهی
 اوقات به اطرافمان نگاه کنیم، هدف هایمان را برشماریم و نیم نگاهی به افق پیش رو داشته باشیم؛ آنگاه می توانیم به آینده خوب کشورمان

امیدوار باشیم. 
 در این شماره از نشریه بر خود الزم دانستیم تا شما دوستان محترم را با ماهیت بسیج دانشجویی بیشتر آشنا کنیم. بسیج دانشجویی تنها 
 تشکل دانشجویی است که بافرمان رهبر انقالب در سال 68 تشکیل گردید. امام خمینی )ره( مأموریت ویژه ای را بر عهده بسیج دانشجویی

نهاد و آن تشکیل حکومت بزرگ اسالمی و حفاظت از آرمان های انقالب اسالمی است. 
 بسیج عنصر دلسوزی است که کشور را متعلق به خود و آینده را وابسته به تالش خود می داند. نگران است، زیرا او صاحب خانه است.
 بسیج دانشجویی یک تشکل دوبعدی است که یک بعد آن اتصال به محیط دانشگاه و دانشجو دارد و یک بعد آن اتصال به سپاه پاسداران
 انقالب اسالمی؛ سپاهی که نماد مقاومت انقالبی و شجاعانه است. بسیج دانشجویی نظامی نیست بلکه یک تشکل دانشجویی است منتها
 به نقطه مطمئنی که عبارت است از نماد مقاومت تکیه دارد. تشکل بسیج دانشجویی، دانشجو می ماند و به ارتباط با سپاه پاسداران افتخار
 می کند لکن نظامی نیست. البته نظامی بودن یک افتخار است آن هم در محیط نظامی نه دانشجویی. فرق تشکل بسیج دانشجویی با دیگر
 تشکل ها این است، بسیج به معنای فرد یا مجموعه ای است که: آماده برآورده کردن نیازهای انقالب در هر زمان و از هر نوعی می باشد

این معنای بسیج است. 

۴

فرهنگی

امین همتیعلی رضا خدامرادی

سیاسی

اربعین نشات گرفته از خون شهیدی که هرچند ۱۴۰۰ سال  
پیش سر او را بر نیزه کردند و بر پیکرش اسبان تازه نعل شده  
 تاختند ولی هنوز در مسیر عشقی که قرین گشته به کربال، خون
 او و یارانش از زمین بی وفای سال 6۱ هجری می جوشد اما امروز
از دلدادگان اوست که هر سال پر   بر زمینی خروشان است که 
را به رخ جهانیان  جلوگاه پیوند آزادی خواهان و عدالت طلبان 

می کشد. 
را زمان  پهنه ی  سیدالشهدا  ناصر  من  هل  فریاد  که   قرن هاست 
 گذرانده است تا که امروز خیل دلدادگان او لبیک گویان به ندای
 امام زمانشان در حال پیمودن مسیری هستند که مقصدی جز
 عشق برای آن وجود ندارد، دلدادگانی که با هر قدمی که در این
 مسیر می پیمایند به فطرت خویش باز می گردند و در آن حسین

 بن علی را یافته اند و این چنین است کسانی که حسین را ندیده اند،
حسین حسین می کنند. 

راه آن مقابل سیم خار دار نفس  مسیری که چه بسیار عشاق در 
 خود ایستادگی کردند تا در مقابل گلوله، تانک و خمپاره یزید زمان
 جا نزنند. آری دلدادگانی ایستادند تا امروز این خیل عظیم آزادی
 یافته ها در مسیری به سوی مقصدی حرکت کنند که در آن نور حق

.می تابد، نوری که از سمت بی عدالتی و ستم طلوع می کند
 آری، اینان که اینگونه در این مسیر قدم بر می دارند، راه گم کرده ی
 خود را که در کوچه پست کوچه های ظلمت به دنبال آن بودند در

این مسیر نورانی یافته اند. 
 جناح حسین، خط آزادگی مسیری که نه تنها برای حر بلکه برای
 همه احرار عالم نیز جا هست. آزادگی که مصمم بود حتی از لشکر
 یزید هم یارگیری کند. برای گزینش شدن در مکتب حسین فرق
 نمی کند چگونه سلیقه یا ظاهری داشته باشیم. باید جاده ی نجف تا
 کربال را خوب نگریست مسیری که غنی و فقیر باهر تفکر و رویکرد
 و سطح اعتقادی در کنار یکدیگر به سوی قطعه ای از بهشت ختم
برهنگی و  پیرایگی  آن  در  که  مسیری  می دارند.  بر  قدم   می شود، 
 آن نشانه از امیدی است که به دنبال حریت و عدالت تمدن نوین

فرهنگی

  سعید زمانی
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