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حسن رحیمپور ازغدی در بررسی خطبه امام حسین(ع):

کنیـد ،چگونه امید بهشـت دارید؟!

فرمود« :شما ،مردان الهی و مجاهد را اکرام نمیکنید .شما که به نام خدا و به

فقیـه اسـت کـه امـام (رضواناللـه علیه) به آن اسـتناد کردهاند « -مجـاری األمور و

میگذارند ،چرا در راه پیامبر(ص) ،فداکاری نمیکنید؟ «قدترونَ عهودَ الله

بایـد بـه دسـت علمـای الهـی باشـد کـه امیـن بر حلال و حـرام خداوند هسـتند،

خاطر خدا در میان مردم محترمید و مردم به احترام پیامبر(ص) به شما احترام

سیدالشهدا(ع) قیام را
از مدتها
قبالز عاشورا
آغازکرده بود

منقوضه فال تَفزَعون» میبینید که پیمانهای الهی همه نقض شده و زیر پا

لبعض ذمّم آبائکم تَفزعون» اما همین
ِ
انداخته شده و فریاد نمیزنید« .امّا انتم
که به یکی از پیمانهای پدران خودتان ذرهای جسارت میشود ،فریاد میزنید.
میثاق رسولالله(ص) در این جامعه ،تحقیر شده و کورها ،اللها ،زمینگیرها،

بیچارهها و محرومان در شهرها رها شدهاند و کسی به فکر محرومان و بیچارهها

نیست .کسی به ایشان رحم نمیکند ».امام بالفاصله بعد از اینکه از تحقیر شدن
میثاق رسول الله(ص) سخن میگویند ،بحث محرومان را پیش میکشند که

چگونه در شهرها رها شدهاند .پس معلوم میشود که این بحث ،از مفاد اصلی
پیمان رسول الله(ص) است.

رهبری جامعه باید به دست علمای الهی باشد

فرمـود« :ال فیمنزلتکـم تَعملـون و ال مـن عمـل فیهـا تعتبون»؛ نـه در آن منزلت الهی

ل هسـتیدو نه
کـه داریـد ،بـه تکلیـف خـود عمل میکنید یعنی نـه خودتان اهل عم 

از کسـی کـه عمـل میکنـد و اهـل عمل اسـت ،حمایـت میکنید .این همـه احترام
و حرمـت را بـرای چـه میخواهیـد؟ بـرای چـه وقـت میخواهید؟! کجـا میخواهید

خرجـش کنیـد؟ «باالدهـانِ و المصانع ِة عند الظلم ِة تعملـون( ».دُهن به معنی روغن
اسـت .ادهان ،روغن مالی یا همین ماسـتمالی

کـردن اسـت کـه مـا در زبـان فارسـی ،بـه
فرهیختگان کتاب «حســـین (علیه الســـام) عقل ســـرخ» متن پیادهشده ســـه گفتوگوی تلویزیونی با حســـن رحیمپور ازغدی درخصوص نهضت حضرت

سیدالشهدا(ع) است که به ابعاد مختلف و اهداف قیام امام حسین(ع) و شهدای عاشورا میپردازد .این گفتوگوها که در روزهای نهم ،دهم و یازدهم محرم
سال 80صورت گرفته با عناوین «با عقل در عاشورا»« ،عاشورا پایان تاویل» و «حسین(ع) از مستضعفان میگوید» ،در کتاب مورد اشاره ،تدوین و انتشار یافته

است .این استاد حوزه و دانشگاه در روز سوم این گفتوگوی تلویزیونی به تفسیر و بازخوانی خطب ه گرانمای ه سیدالشهدا(ع) در منا پرداخته است .خطبهای

دسـت علمای دین باشـد -و همین عبارت سیدالشـهدا(ع) یکی از اسـناد والیت

کنایـه از سـازشکاری و سـهلانگاری

میگوییـم ).حضـرت میفرمایند

شـما همهچیز را ماسـتمالی
میکنید.

األحـکام بایـدى العلمـاء بالله»؛ یعنـی مجرای حکومت و مدیریت و رهبری جامعه
امـا ایـن مقـام را از شـما گرفتنـد و امـروز حکومت در اختیار علمای الهی نیسـت.

«انتمالمسـلوبون تلکالمنزلـه» ،میدانیـد چـرا از شـما گرفتنـد و موفـق شـدند

حکومت را منحرف کنند و شما علمای صالح را از قدرت بیرون بکشند؟! زیرا شما
زیـر پرچـم حـق متحد نشـدید ،پراکنده و متفرق شـدید و در سـنت الهی اختالف

الحق بعد
ّ
کردیـد بـا اینکـه همهچیز روشـن بود« .ماسُ ـلبتم ذلـک ا ِّل بِتفرقِکـم عن
البینـ ِة الواضحـه .لوصبرتـم علـى االذی و تحملتـم المتونـة فیذات اللـه»...؛ اگر
حاضـر بودیـد کـه زیربـار شـکنجه و توهیـن و اذیـت مقاومـت کنیـد و در راه خـدا

رنـج ببریـد ،حکومـت در دسـت شـما میبـود؛ اما شـما حاضر نیسـتید رنج ببرید.

«و لکنّکم مکّ نتم»؛ شـما
الهـی و حکومـت

بـه شـبهات

در برابر بیعدالتی و سـتمگران ،تمکین و امور

را بـه ایشـان تسـلیم کردیـد ،حـال آنکـه آنـان

عمـل میکننـد و طبـق شـهوات خـود حکومـت

و دیـن را از حکومـت تفکیـک کردهانـد.

میکننـد

فـرار شـما از مـرگ و شـهادت باعـث تسـلط ناحقـان

بـر جامعه شـد

چه چیزی ایشان را بر جامعه اسالمی مسلط کرده است؟!

«سلّطهم علىذلک فرارکم من الموت»؛ فرار شما از مرگ ،اینان را بر

جامعه مسلط کرده است .شما از مرگ میترسید .از شهادت میگریزید و

همین فرار شما از کشته شدن باعث شد که آنها بر جامعه مسلط شوند .شما

به زندگی دنیایی چسبیدهاید حال آنکه این زندگی از شما جدا میشود ولی

شما نمیخواهید از آن جدا شوید اما بدانید که هرکس در راه خدا کشته نشود،

عاقبت میمیرد .آیا گمان میکنید که اگر شهید نشوید ،تا ابد میمانید؟ اگر شهید

نشوید ،مدتی بعد باید با ذلت بمیرید .شما دست از دنیا برنمیدارید ،اما دنیا

یشوند و درواقع به
که حضرت سیدالشهدا(ع) در آن نقش علما و خواص جامعه را در عرصه امر به معروف و نهی از منکر و پاسداشت حقوق محرومان متذکر م 

دست از شما برخواهد داشت .پس تا دیر نشده ،شما علمای الهی ،جانتان را در

تبیین مولفههای سیاستورزی دیندارانه میپردازند .تا آنجا که به تعبیر رحیمپور ازغدی این خطبه مهم را میتوان نوعی محاکمه و استیضاح بزرگان جهان

خطر بیندازید ،از حیثیتتان در راه دین و ارزشها مایه بگذارید و فداکاری کنید.

اسالم ،اصحاب ،علما و قراء قرآن و مفسران اسالم دانست و یک سند شرعی و عقیدتی خواند .آنچه در ادامه میآید گزیدهای از گفتار حسن رحیمپورازغدی

الضعفا َء فیایدیهم»؛ شما
سیدالشهدا(ع) رو به بزرگان اسالم میگویند« :اسلمتُم ُّ

در کتاب «عقل سرخ» است.

این ضعفا ،مستضعفان ،فقرا و محرومان را دستبسته و کتبسته تحویل دستگاه
ظلم دادهاید و تسلیم اینان کردهاید« .فمن بین مستعبَد مقهور»؛ گروههایی از مردم

سلام بـر حسـین بـن علـی(ع) کـه امـروز بـه ظاهـر از میان بشـریت رفتنـد ،اما در

گفته سیدالشهدا(ع) به این معناست که این آیات ،منحصر به روحانیون یهودی

برده ایشان شدهاند و مثل بردههای مقهور و شکستخورده ،در زیر دست و پای

گرفتهاند .بسـیاری ،در طول این هزاروچندصدسـال خواستهاند خون حسین بن

هسـتید ،زیـرا شـما بـر سـر اسلام همـان بالیـی را میآورید کـه آنها

و فقیر و بیچارهاند و نان شبشان را هم نمیتوانند تهیه کنند.

واقع ،سـکان فرماندهی همه انقالبهای عدالتخواهانه تاریخ بشـر را در دسـت

علـی(ع) و اصحابـش را شستوشـو کننـد؛ انـگار اتفاقی نیفتاده یـا اتفاقی عادی
بـوده اسـت ،مثـل همـه اتفاقاتی که میافتد؛ اما نتوانسـتهاند .و سلام میگوییم
بـر سـاحت قدسـیه ،زینبکبـری(س) کـه از امـروز بعـد از ظهر ،فرمانـده تاریخی
انقلاب اسـت و ایـن جهـاد بزرگ به ایشـان محول میشـود و خـود در حضور یزید

فرمودند که من در کربال ،چیزی جز زیبایی و شـکوه ندیدم .بهراسـتی باید گفت
کـه بخشـی از ایـن زیبایـی هم شـاهکار خـود زینب(س) و مدیـون مقاومت زیبای
ایشـان بـود .زینـب(س) زیبـا عمـل کـرد و عاشـورا و ماجـرای عاشـورا را تمیز از آب

درآورد و نگذاشـت قضیه در کربال و دشـت محدود و محصور بماند و همانجا دفن
شـود .درواقـع زینبکبـری(س) عاشـورا را از یـک ظـرف محـدود زمانـی و مکانـی

بیرون کشـید و وارد کل تاریخ کرد و از آن حفاظت و حراسـت فرمود.

و مسـیحی نیسـت؛ شـما علمـای اسلام نیـز مخاطـب همیـن آیات

بر سـر ادیان الهی پیشـین آوردند و با این سـکوتتان و کوتاهی در

و این محرومان بیچاره در این جامعه بیپناهند« .فی کل بلدٍ منهم على منبره

زیـرا بـه دنبـال نـام ،نان و موقعیت هسـتید و میخواهید به هر قیمت،

و به مردم دروغ بگویند.

پیـش چشـم شـما اتفاق میافتـد ،تنها نگاه میکنیـد و نهی نمیکنید،

پیامبر(ص) ،تابعین موثر و معتبر و در جمعی نزدیک به 900تن از بزرگان،

سخنرانی تاریخی و بسیار مهمی کردند که نوعی محاکمه و استیضاح بزرگان
جهان اسالم و اصحاب و علما و قراء قرآن و مفسران اسالم بود و نهفقط یک سند
سیاسی  -تاریخی بلکه یک سند شرعی و عقیدتی است و به آنها فرمودند اتفاقاتی
که دارد میافتد ،چیزهایی نیست که از چشم شما پنهان مانده باشد ،چرا سکوت

میکنید؟ شما حق ندارید بیتفاوت باشید ،زیرا اکنون یا من کلمه حق را میگویم
که باید به من ملحق شوید یا شعار باطل میدهم که باید مرا متقاعد کنید .در هر

صورت ،سخنان مرا باید بشنوید و اگر ما را سزاوار حق حاکمیت و حق مقاومت
و حق انقالب و شورش در برابر اینان میدانید ،بروید و مردم شهرهایتان را برای
مبارزه ،بسیج و به سمت ما فراخوان کنید تا به ما ملحق شوند.

سرنوشت جهان اسالم تغییر میکرد.
عمل درست باید بهنگام باشد

پـس از عاشـورا ،همـه قیامهـای متعدد اما نابهنگامی که در انتقام فاجعه عاشـورا
انجـام گرفـت ،همـه بیثمـر بـود و ذکـر برخـی از آنـان حتـی در تاریـخ هـم نمانده

این زخم ،کهنه شـود و اصول کمکم از سـکه بیفتد و گوشها نشـنوند و بهتدریج

همـه ،گوشهـا را روی حـرف حسـاب ببندنـد و روی حرفهای ناحسـاب باز کنند

خدا را میشناسند و نه آخرت را قبول دارند« :مُطاعٌ

الیعرف المُ بدئ و المُ عید فیها عجباً»؛ واقعا عجیب
ُ

است ،چرا من تعجب نکنم؟ تعجب میکنم از شما

جالـب اسـت کـه حضـرت از مـوارد اصلـی امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر کـه جزء

و حتی یک پستی و بلندی پیش پایشان نمیبینند

عادالنـه ثروتهـای عمومـی و بیتالمـال و نیـز گرفتـن مال از اغنیـا و ثروتمندان

زیر گام آنان افتاده است .یک عده خائن حکومت میکنند،

درگیـر شـوید .دیگـر بـا سـخنرانی نمیشـود و کلیبافـی ،کافـی نیسـت.

که این زمین زیر پای ظالمان ،صاف ،پهن و رام است

فلسـفه قیام عاشوراسـت« ،قسـ ُة الفیء و الغنائم» را ذکر میکنند که همان توزیع

که الاقل یکبار زمین بخورند و جامعه اسالمی ،بیدفاع

و هزینـه کـردن آن بـه نفـع فقـرا و محرومـان و کاهش فاصلههای طبقاتی اسـت.

عدهای باجگیر ستمگر حکم میرانند «و عامل علىالمومنین

بهم غیرُرحیم»؛ و کارگزاران حکومت هم بویی از عاطفه ،مهربانی و

و مـن بـرای همیـن حقـوق و حـدود ضایعشـده قیـام میکنـم .شـما

انسانیت نبردهاند و شما باز هم ساکتید.

امام در پایان همین منبر میگویند« :خدایا ،تو میدانی که این

خودتـان نیسـت ،بلکـه بـه خاطـر پیامبـر(ص) و بـه احتـرام دیـن و

قیام ما ،لهله زدن برای سلطنت ،تنافس در قدرت و گدایی دنیا و

انتسـاب شـما به دین و به خداسـت .مردم جلوی پایتان بلند میشوند

شهرت نیست ،بلکه تنها برای سرپا کردن نشانههای دین تو
قیام کردهایم .این عالمتهای راهنمایی و تابلوهای راه را

عنـده»؛ کسـانی کـه هیـچ خدمتـی بـه ایشـان نکردهایـد و هیـچ فضیلتـی هـم بر

انداختهاند و من میخواهم دوباره این تابلوها را  -که راه دین

بفرماییـد .ایـن احتـرام و اعتبـار را از کجـا آوردهایـد؟ از دیـن .ولـی کجـا خرجـش

و گمراه شدهاند و باید آگاه شوند و باید خونمان را به صورت

را نشان میدهد  -بر پا کنم .قیام من برای این است که مردم گیج

میکنیـد؟ در راه خودتـان خـرج میکنیـد ،ایـن اعتبـار اجتماعـی را خـرج دیـن

این خوابزدهها بپاشیم تا بیدار شوند».

نمیکنیـد .مثـل حاکمـان و شـاهان ،بـا دبدبـه و کبکبـه رفتوآمـد میکنیـد و به

تکلیـف شـرعی خـود عمـل نمیکنیـد .آیـا میدانیـد همه ایـن اعتبـار و احترامی

ضرورت اصالح علنی

کـه در جامعـه داریـد ،بـه آن خاطـر بـوده اسـت که مردم از شـما توقـع دارند که به

در زیارت شهدای کربال هم آمده است که مردم اینک در حیرت

حـق خـدا قیـام کنیـد؟! امـا چنین نکردید و در بیشـتر حقوق خـدا کوتاهی کرده

و ضاللتند و دیگر تحلیلی از اوضاع ندارند که چه به چه است

تقصـرون»».
و بـه تکلیفتـان عمـل نکردیـد« :عـن اکثـر حقُّه ُ

و خون شما ،تحلیل شفافی از اوضاع به مردم ارائه کرد و مردم

از حیرت و ابهام خارج شدند .حسین(ع) میگوید« :من

پیش چشم شما مستضعفان پامال شدند و شما برنیاشفتید

ایـن موضـوع بسـیار مهمـی در همـه مبـارزات اجتماعـی ،فرهنگـی و سیاسـی و

امـام حسـین(ع) هـم همیـن بـود کـه من میترسـم عقایـد و ارزشها کهنه شـود؛

بیچون و چرا هم اطاعت میشوند ،در حالی که نه

سیدالشـهدا(ع) میفرمـود کـه ایـن «بهطـور کل» ،فایـدهای نـدارد و بایـد بهطـور

و شـما برنیاشـفتید؛ امـا دربـاره حقـوق و منافـع خودتـان مجاملـه نکردیـد و همـه

چـون میـوه نارسـیده را نبایـد چیـد ،بعـد از وقتـش هم دیـر خواهد بود .اسـتدالل

روش غیراسالمی حکومت میکنند و متاسفانه

جـزء و مشـخص ،درگیـر بشـوید .کلیگویـی و تکـرار واضحات کافی نیسـت ،باید

اسـت .ایـن تجربـه نشـان میدهـد که «درسـت بودن عمـل» ،کافی نیسـت ،بلکه

تربیتی اسـت و همهجا صدق میکند .عمل صحیح قبل از وقت هم نباید باشـد،

ضعفا و محرومان بسیار خشن عمل میکنند و به

میفرماییـد ،مـا فرمودههـای شـما را قبـول داریـم .در کل ،درسـت اسـت» امـا

حق الضعفا فضیعتم و امّا حقُّکم بزعمکم فطَ لَبتم؛ حق ضعفا
سـپس فرمود« :اما ُ

«بهنگام بودن» آن نیز الزم است و عمل صحیح ،در زمان خودش باید انجام شود.

ستمگر و معاندند .صاحبان قدرتی هستند که علیه

بـزرگان اصحـاب میگفتنـد« :آقـا ،مـا بهطـور کلـی قبـول داریـم ،صحیـح

دیگر بعد از ماجرای کربال ،تاثیری در سرنوشت مسلمین نگذاشت .یعنی کوفیان

قبل یا در عاشورا حاضر بودند و همانجا شهید میشدند ،بسیار موثر بود و شاید

«جبّار عنید على الضعف ِة شدید»؛ ایشان عدهای آدمهای

بلکـه بایـد ظالـم را پیدا کنیـد و یقهاش را بگیرید.

ایشـان نداریـد ،بـاز شـما را بـر خـود مقـدم میداننـد و میگوینـد« :شـما جلوتـر

شدند؛ ولی دیگر این خونها فایدهای نداشت ،حال آنکه همانان اگر دو سه سال

و شما باز ساکتید

ایـن فرمایـش حضـرت سیدالشـهدا(ع) در خطبـه مناسـت ،چـون همـه

شود ،موثر است ،اما اگر پس از موقع و دیرهنگام انجام شود ،حتی اگر 10برابر

بودند و نهضت توابین در کوفه برای جبران عاشورا پاگرفت و هزاران تن هم کشته

کارگزاران حکومت بویی از انسانیت نبردهاند

هـم الزم اسـت و صرفـا نبایـد کلیگویی کنید کـه ما با ظلم مخالفیم،

و شـما را بـر خـود ترجیـح میدهنـد« :یوثـر کـم مـن الفضـل لکـم علیـه والید لکم

توبه کردند که چرا در همراهی با سیدالشهدا(ع) کوتاهی یا حتی خیانت کرده

بیپناه و گرسنه افتادهاند؟

بایـد تـوأم بـا «مخالفه الظالم» باشـد؛ یعنی درگیر شـدن با سـتمگر

و ارزشها مندرس شود و از رواج بیفتد و همه آن شعارها ،عظمتها و اصولی که

انرژی بگذارید ،دیگر تاثیری ندارد؛ چنانکه نهضت انتقامی توابین و نمونههای

صحنهها را مینگرید و بر نمیآشوبید که چرا فقرا و محرومان در شهرها

همراه با «رد مظالم» باشـد .رد مظالم به معنی عقب زدن سـتمها

در جامعـه احتـرام داریـد و ایـن احتـرام شـما هـم ناشـی از عملکرد

بیات و اصالح امور دیر شود ».میدانیم که گاهی یک اقدام اگر بهموقع انجام

به آنها زور بگوید ،عقب بزنند و قدرت دفاع از خود را ندارند .شما همه این

قـدرت نترسـید ».آیـات قـرآن را هـم بر آنان خواندند .و عرض شـد

همه اینها نشان میدهد که سیدالشهدا(ع) قیام را از مدتها قبل از عاشورا آغاز

به خاطر آنها سالها قیام شد و شهید دادیم و مبارزات وسیعی صورت گرفت ،همه

«الیدفعون یدَ المس»؛ مردم نمیتوانند دستی را که به سمتشان میآید تا

دعوت به اسالم باید با جبران بیعدالتی باشد

سیدالشـهدا(ع) میگوینـد« :اینهـا تکلیـف شـرعی شـما بـود و کوتاهـی کردید

کرده بودند .فرمودند« :من میترسم که اگر دیر بجنبید ،اسالم بیش از این کهنه

زیر دست و پای اینها دست بسته افتادهاند و نمیتوانند از خود دفاع کنند.

امـام (ع) فرمـود« :از خـدا بترسـید ،از مردم نترسـید ،از صاحبان

شیب سیاسی و اجتماعی به سمت کربالست و عطر عاشورا در فضاست و از این

ایشان بهصراحت خطاب به علما و نخبگان ،روشنفکران و مفسران قرآن ،اصحاب

الناس لهم خَ وّل»؛ دستشان کامال باز است و مردم هم
ُ
«فأیدیهم فیها مبسوطة و

رغبـه و بـا رهبه صـورت میگیرد.

و جبران بیعدالتیهاسـت .همچنین فرمود که دعوت به اسلام

زمینه را میساختند برای اتفاقی که قرار است چند ماه بعد بیفتد .در آن خطبه،

خطیب یصقع ».در هر شهری عدهای را گماشتهاند که افکار عمومی را بسازند
ٌ

زنـده بمانیـد یـا میترسـید کـه با شـما برخـورد کنند .این سـازش ،با

خطبه امام حسین(ع) در منا در چند منبع شیعی آمده و در تحفالعقول هم

رو افکار عمومی را از مدتها قبل آماده میکردند و اخطارهای قبلی میدادند و

لک بِآرائهم»؛ آنها هم هرگونه میخواهند ،حکومت میکنند
«یتَقلبونَ فی المُ ِ

همکاری با من ،اسلام را ضایع میکنید .شـما میترسـید و به ظلمی که

کـه در ایـن سـخنرانی ،حضـرت فرمودند که دعوت به اسلام باید

ثبت شده و کامال نشان میدهد که سیدالشهدا(ع) از مدتها قبل میدیدند که

آنان له میشوند« .و بین مستضعف على معیشته مغلوب»؛ عدهای هم مستضعف

را ضایـع کردیـد و پیـش چشـم شـما ،مسـتضعفان و فقرا و محرومان پامال شـدند
آن را مطالبـه کردیـد .هرجـا سـخن از منافـع خودتان اسـت ،محکم میایسـتید و

هرجا سـخن از حقوق محرومان و ضعفا اسـت ،کوتاه میآیید ».امام حسـین(ع)

بـه اصحـاب پیامبـر(ص) فرمـود« :فلا مـاال بذلتمـوه»؛ نـه مالـی در راه دین ،بذل

کردیـد و نـه در راه خـدا و انقلاب و جهاد و عدالت انفاق کردید« .والنفسـا خاطرتم

میخواهم دوباره مردم بفهمند که چه خبر است ،ولو خون من

مصـــــانعه هــــمان

سـازشکاری اسـت .میفرماید که

شـما بـا سـتمگران سـازش کردیـد
بـرای آنکـه خودتـان امنیت داشـته

باشـید ،به خاطـر امنیت خود ،همه
ارزشهـا را فـدا کردیـد .جانتـان و

ِللّـذی خلقهـا ول عشـیر ًة عادیتموهـا فـی ذاتاللـه»؛ نـه حتی جانتـان را یک بار

منافعتـان ،از دیـن خـدا نـزد شـما

امـام (ع) فرمـود« :خیانتـی کـه روحانیـون یهـود و مسـیح به توحیـد و عدالت  -که

نـه بـه خاطـر خـدا بـا قوم و خویشهایتان که فاسـد بودنـد ،در افتادیـد .همه این

الهـی بـود کـه بایـد تـرک میشـد و

دوبـاره مرتکـب نشـوید ».همچنیـن فرمـود« :خداونـد مگـر درخصـوص احبـار

در آخـرت را هـم داریـد! «أَ ْنتُـمْ َتتَمَ َّنوْنَ َع َلیال َلّه جَ َّنتَه َو مُجَ ا َورَه رسـله» میخواهید

و ایـن اتفاقـی بـود که بعدهـا افتاد.

شـعار همـه انبیـا(ع) بـوده  -کردنـد ،همـان خیانـت را شـماها نسـبت بـه اسلام
نگفـت :لَـوال ینهاهـم الربانیـون؛ یعنـی چـرا مردان خـدا وقتی فسـاد و بیعدالتی
را در جامعـه میدیدنـد ،وقتـی تبعیـض و دروغ و خیانـت را میدیدنـد ،سـکوت
کردنـد و اعتـراض نکردنـد؟»

هـم در راه خالـق ایـن جـان بـه خطـر انداختیـد؛ یک سـیلی برای دیـن نخوردید و

عزیزتـر اسـت .اینها همـه ،محرمات

کوتاهیها را کردید ،با وجود این ،آرزوی بهشـت الهی و همنشـینی پیامبر(ص)

شـما باید نهی میکردید و نکردید.

در بهشـت ،همنشـین پیامبران و انبیا هم باشـید ،در حالی که من منتظر انتقام

آخـرت بدتـر اسـت .مصیبـت شـما

الهـی بـرای شـما هسـتم .حـال کـه نـه شـما خود ،اهـل اقدام هسـتید و نـه وقتی

مـا اقـدام میکنیـم ،حاضریـد از مـا طرفـداری و حتـی یـک دفـاع خشـک و خالی

شـما از بقیـه مـردم وضعتـان در

بیشـتر اسـت ،زیـرا مجـرای حکومـت

باید در دسـت علمای الهی باشـد ،حکومت باید در

ریخته شود .خدایا ،من برای دوباره سرپا کردن نشانههای دین
تو و اصالح علنی در سرزمین تو قیام کردهام».

امــام(ع) بــه «اصــاح علنــی» اشــاره میکنــد؛ یعنــی اصــاح

یواشــکی و قابــل تحریــف نــه ،بلکــه اصــاح علنــی و ظاهــر

میکنیــم تــا بنــدگان مظلــوم تــو امنیــت پیــدا کننــد ،مــردم
امنیــت اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی بیاینــد و بــه حــدود،

احــکام و قوانیــن تــو و ســنت پیامبــر تــو در حکومــت ،عمــل
بشــود کــه اکنــون عمــل نمیشــود .و خطــاب بــه اصحــاب

فرمــود« :بعــد از همــه ایــن حرفهــا اگــر شــما حضــار و

همپیمانــان و هوادارانتــان یاریمــان نکنیــد ،بدانیــد کــه ایــن

ســتمگران پیــش از ایــن بــر شــما مســلط خواهنــد شــد و آنقــدر

پیــش میرونــد تــا نــور پیامبــر(ص) را بــه کلــی خامــوش کنند».

در هر صورت ،اگر به ما نپیوندید ،خدا ما را بس است (حسبناالله

و نعم الوکیل) من با شما اتمام حجت کردم؛ حال آنکه میدانم

نمیآیید .گفتم و میدانم که شما جهاد نخواهید کرد.

