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 ۲۷/۰۳/۲۰۱۹              سید ناصر بطحایی

  جهان امروز ما  !!

گرفته  وتبدیل شده است .به گونه ای     جهان امروز  جهان  بی عدالتی جنگ غارت  چپاول  وخالصه  قانون  جنگل به خود
که در  هرگوشه  وکنار این  جهان  فعال  می بینیم مردم  زیر فشار  قدرت  های  ظالم وستمگر  قرار گرفته اند ومردم  به 

مت  ه  عدالت   برابری  انصا ف  و زندگی   مسالنبهانه های  مختلف  زیر شکنجه  وفشار  قرار  دارند  اما مردم جهان  تش
آمیز  هستند واین  را در طول تاریخ  به دنبال  آن بودند . مردم  جهان  در طول تاریخ  بدنبال قهرمانان  بودند  تا آنها  را 

در همه  ادیان  جهان  همه   خواهان  عدالت  . رهبری کنند  به سمت  آزادی  عدالت  واز بی عدالتی   روزگار  نجات دهند 
 را می خواهند   تا در کنار هم  زندگی کنند .    سعادت   وخوشبختی  بشر 

          
ای  کم شماری  که  در همه ادیان بشر هستند  که نمی خواهند  مردم جهان در آرامش  وصلح وصفا  زندگی کنند   اما عده  

از سادگی وپاکی  ردم و  چه در مسیحیت چه در یهودیت  چه در بودایت  و چه در اسالم    که انها با سو استفاده از دین  م
آنهاسو استفاده می کنند وآنها  را  به جان هم  می اندازد جنگ  خونریزی   چپاول و غارت  رادر جهان  بپا می کنند  در این 

میا ن  تنها   آنها )د ین فروشان همه ادیان بشریت(  منفعت را می برند  وتنها  انسان های  بی گناه  که اسیر  این  عده دین  
فروش  شده اند  انها را به هال کت  می رساند .اما تاریخ جهان همیشه  به این  مرحله تاریخ جندین  بار  رسیده است  که 

 نشان دهنده  این است  که جهان  باز  نیازمند  یک قهرمان  یا  یک نجاتبخش   ویا یک منجی  الهی است .
 

راهنمای  انسانی  وباالخره همان منجی بشریت  که  در همه ادیان  به جهان امروزی ما  هم  بازنیازمند  یک  قهرمان  یک 
آن  اشاره  شده است   تا مردم  را  از ظلم  وستم  وبی عدالتی نجات دهند وجلو سود جویان   قدرت و دین فروشان وبی 

آمده است  وآن را تایید کرده اند   عدالتی  در جهان وجود  دارد  ازبین ببرد . این  مسأله  منجی بشریت در همه ادیان  جهان  
وروشنی  بین شر وخیر    یدانشمندان  شرق وغرب به این  نتیجه رسیده اند  جهان  بایک جنگ  نهایی که جنگ بین تاریک

که نظر های مختلف می باشد  وبیان داشتند  که  آخر  خیر بر شر  پیروز می شود و این جنگ را  همه ادیان پیش بینی کردند 
 جود دارد                                                                                        و
اما بنظر بنده این پیش بینی ها دردی را از درد های بشریت  داوا نمی کند چون مردم جهان دیگر  به پیش بینی های   عده  

های  واهی در انتظار قرار می دهند  تا منجی بشریت  آنها رانجات  دهند    ای بیشمار که  خیال پلو می زنند ومردم را با وعده
) البته منجی بشریت در زمان خودش ظهور خواهد کرد که این را خدا می داند که چه وقت ظهور میکند که خدا  باور میکنند 

هستیم (   اما به نظر بنده  چون منجی واقعی خودش می داند  که درچه زمان به میدان بیاید وما انسا ن ها از ظهور آن بیخبر 
 آن است که در برابر   ظالمان عصر خویش ایستادند وومقاومت می کنند

 

مثالمردم  فلسطین! که از کودک  گرفته تا جوان و زن ومرد همین طور در کشور های دیگر مثل افغانستان !عراق! سوریه  
هستند   ن که با شیوه های گوناگون در زیر چنگال قدرت های استعمار گران !لبنان ! سو دان ! یمن! و بقیه کشور های جها

)  البته نه آنهای که بنام دین گروهای افراطی در کشور های افغانستان ، عراق و سوریه و...  ایجاد کرده که از طرف بیگانگان 
 حمایت می شود ونام اسالم را بد کرده است (

 

خالصه به نظر بنده  این ها منجی های  بشریت هستند   که دربرابر قدرت ها  مقاومت می کنند   
نه آن منجی که بعضی آن را  در فکر مردم جای میدهد تا آنها را در خواب وخیال فروببرند که 

است تا  شده دفروخته ایجا خوداست که از طرف مال های دشمنان انسانیت این فکر هم ساخته 
با این فکر مردم کشور های مسلمان بیدار شوند اما که  و نګذارندده برغفلت لمین را بخواب مس

که مردم نیز وجود  داشتند ودارند باتقوا  آدم  هایدرکشور های اسالمی  باطل متوجه نیستند که
ومشعل دار  عالی آن بیدارگر شرق  اند که نمونه بارز و ه ادر طول تاریخ بیدار کرد را  مسلمان

که در چند دهه پیش با سخنرانی های بود بیداری اسالمی جناب عالمه سید جمال الدین افغانی 
هللا  ادامه خواهد داشت ء ان شا آن بزرگ مردراه   .آتشین خود ملت های مسلمان را بیدارکرد

   رسول  هللا  وراه قران است  ه خدا  را ه چون راه او را خواهد ماندوسنگر او خالی ن
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