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 ابعاد.نمیشود جدا ایمان از که است انسانی های ارزش داد،عرصه رخ آن در عاشورا حماسه که حقیقی عرصه

 میان و کند می ویران اورا نفس زندان های دیوار هرمکانی، و زمان هر در انسان زندگی امتداد در حماسه این

 از فراتر و مکان و زمان های مرز از ترفرا که سازد می بزرگ موجودی او از و دهد می پیوند همنوعانش و او

 .باشد او های شایستگی و ها توانایی

 بر را آن خونش با و ساخت زنده هارا آن خویش مرگ با و کرد حفظ هارا ارزش خود شهادت با( ع) حسین

 و ها دل ژرفای در داد، تکان سخت هارا آن خویش شهادت فاجعه آنکه از پس و زد نقش روزگار پیشانی

 انحرافی. میبرد سر به عمومی انحراف درجه نهایت در( ع)حسین امام عصر در انسان  .ساخت وارد ها عقل

 بر و شد کشیده مردم جان به نهایت در و جامعه های بخش ی همه به سپس و آغاز حکومت انحراف با که

 تمایالتشان و شد چیره برآن یا آورد در خود ملکیت به و کرد خویش مسخر را آنها یا گردید پیروز ها وجدان

 ههرچ و میکرد حکم میخواست هرچه به که شد ای موروثی پادشاهی به بدل مسئوالنه خالفت .داد تغییر را

 و روزی کسب برای ماجراجویی به تبدیل بود، بهشت های در از دری که جهاد .میداد صورت میخواست

 های انسان از ها پست. شد برده حاکم خزانه به المال بیت از عمومی اموال .شد تبدیل ارتزاق برای راهی

 .شد سپرده حاکم مزدوارن به و شد گرفته پرهیزگار و شایسته

 زخم بر و کنیم درمان را خود محنت چگونه که آموزد می ما به که آفریدگار سوی از است تذکری امشب

 بند خداوندی عنایت .شویم رو به رو منطقل حوادث با و کنیم یکپارچه را صفوفمان و گذاریم مرهم هایمان

 :کند می ترسیم ما برای را نقشه همین بند

 هارا ارزش تا گروهی و شخصی منافع حتی و حوادث های پیامد ها، گیری موضع ها، دیدگاه در فداکاری

 حیات به آوردن رو با. کند می گسترده و یکپارچه را انسان وجود که هاست ارزش تنها که چرا کنیم، زنده

 و تاریخی اتحاد صلح، این .میشود متولد مردم میان در و زمنی و آسمان در و انفس و آفاق در صلح ها، ارزش

 حتمی امری مسیحیت و اسالم میان گرایی هم تاریخ، نظر از زیرا است مسلمان و مسیحیان میان حتمی

 ادایج برای که دهید می فرمان ما به مناسب این .میشود ظاهر افق در صهیونیسم وقتی ویژه به است بوده

 طرخ از را کشور تا باشیم داشته ملی کامل همبستگی و کنیم فداکاری ها ارزش برپایی و مهرورزی و صلح

 و عادالنه صلحی میخواهند که باشیم برادرانی پشتیبان و کنیم حفظ است، کرده احاطه که هایی

 .بروند اسرائیل نقشه بر زیر هندنمیخوا و کنند برقرار شرافتمندانه


