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چکيده
اجتماع بزرگ و کم  نظیر مردم در روز اربعین در کنار مرقد شریف امام حسین7 پدیده ای 
شگفت آور و شکوهمند است و هرگاه دشمنان اهل  بیت: در صدد منع شیعیان از حضور 
در این مراسم برآمدند، نه تنها از شمار زائران کاسته نشده؛ بلکه بر آنها بسیار افزوده شده 

است.
امام حس��ین7 با فداکاری  و جان فشانی  خود، حقایق بسیاری را جاودانه کرد و بدین 
وسیله برای مستضعفان، اشک و عبرت را در کنار هم به یادگار نهاد تا با این دو سالح در 
برابر دش��منان بایستند و آنها را از ستم در حق بیگناهان و مستضعفان بازدارند. در طول 
تاریخ، مبارزان و مجاهدان بسیاری به خون خواهی سیدالشهدا7   و اقامة شعائر حسینی 
برخاسته اند. مراسم شیعیان در عاشورا و اربعین و نیز اجتماع عظیم اربعین حسینی، برای 
کس��انی که فکر تعرض به عواطف و احساس��ات حسینی را در سرمی پرورند، یک تهدید و 

هشدار است.
این نوش��تار ضمن برش��مردن ابعاد گوناگون قیام امام حسین7 به نقش این قیام در 

گسترش نهضت های آزادی خواهانة شیعیان در طول تاریخ اشاره می کند.

واژگان کليدی: امام حسین7، عاشورا، اربعین، اشک، عبرت.

نقش اربعيـن
 در احياء  و گسترش نهضت 
سید محمدرضا حسینی جاللیامام حسين

7



ویژه نامه اربعین حسینی
36

امروزه در دنیا کمتر کسی است که نام »کربال« و دو حرم شریف واقع در آن و آیین های حسینی 
و روز اربعین را نشنیده باشد. این نام ها و عناوین، همه به حسین بن علی بن ابی  طالب7، نواده  
رسول خدا9  اشاره دارد که در روز دهم محرم الحرام سال 61 هجری، در سرزمین کربال در 
عراق، به ش��هادت رسید و هر س��ال به مناسبت فرا رسیدن اربعین شهادت آن حضرت7  این 

محفل و گردهمایی عظیم به نام »اربعین« برگزار می شود.
در یکي از این دو حرم ش��ریف امام حس��ین7 و تعدادی از اهل بیت و یاران ش��هید او در 
روز عاش��ورا به خاک سپرده ش��ده اند و حرم دیگر، مرقد برادر بزرگوار امام،  یعنی حضرت 

عباس7 است که در همان روز بر ساحل رود فرات شهید گردید.
امام حس��ین7 با فداکاری  و جان فش��انی  خود، حقایق بس��یاری را جاودانه س��اخت که به 
مناسبت، دو مورد از آن را که به حیات امت اسالمی مربوط است و بر عهده دو گروه وسیع، 

یعنی مستضعفان و انقالبیون مجاهد قرار گرفته، یادآور می شویم:
نخس��ت، غم و اندوهی اس��ت که در واکنش به مصائب وارد شده بر امام حسین  و اهل  بیت 
و اصحابش: نش��ان داده می شود؛ فاجعه ای در کمال خشونت و وحشی گری که در تاریخ 

اسالم، بلکه در تاریخ جهان بی نظیر بود.
دوم، مبارزه قهرمانانه و ش��هادت  طلبانه  ای است که امام حس��ین7 و همراهان اندکش که 
کمت��ر از صد نفر بودند، در راه رس��یدن به هدف واالی خ��ود، در آن معرکه  نابرابر از جهت 
تعداد و تجهیزات، به نمایش گذاش��تند؛ امّا سیدالشهدا  و یارانش با تمام توان مقاومت کردند 
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و با جهاد در راه خدا، خود را در آغوش مرگ افکندند و با دلیری و رش��ادت، در رسیدن به 
مقام شهادت، بر یکدیگر سبقت می جستند.

بنابراین واقعه عاشورا با توجه به امر نخست، برای مستضعفان و محرومان دنیا، به ویژه شیعیان 
که آن حضرت را می ش��ناختند، مایه اندوه و مصیبت و عزاداری ش��د و با توجه به امر دوم، 
امام حس��ین7  و اصحابش، برای انقالبی��ون و مبارزین راه آزادی و عدالت و اصالح در دنیا 
در طول تاریخ، به  ویژه برای آنان که به امام حس��ین7 همچون یک الگو و مقتدا باور دارند، 

سرمشق و درس  آموز و اسباب آگاهی و تنبّه شدند.
مس��تضعفان و انقالبیون، همواره اکثریتی خاموش و س��رکوب شده، بوده اند؛ اما از ابزاری 
قوی تر و مس��تحکم برخوردارند که همان امید به وعده  یاری خداوند و اتکا به س��الح اراده 

است که خداوند در فطرت آنها به ودیعت نهاده است.
حکومت های قدرت طلب و زورگو  با وجود قدرت  نمایی های ظاهری  شان، همیشه در اقلیت 
بودند، هرچند قدرت مالی و سالح داشتند، ولی پیوسته از توده مردم در هراسند، با اینکه آنان 
دستش��ان از ثروت و سالح خالی است؛ زیرا توده ها که در اکثریتند، آرمان ها و گرایش  های  
مقدس��ی دارند که نسبت به آنها بی تفاوت نیس��تند و واکنش نشان می دهند. همچنین ایمان و 
اعتقادی دارند که به واسطه آن، به حرکت و جنبش درمی آیند. اما مستکبران و سلطه جویان، 

نه عواطف و گرایش های مقدس دارند و نه ایمان و اعتقادی.
به یقین حاکمان جور، قدرتش��ان منحصر در به  کارگیری زر و زور است؛ لکن اراده انسان 
هر س��الحی را از کار می اندازد و بی اثر می گرداند. اما اعتقادی که مردم خود را به آن مسلح 
ساخته اند و اراده ای که بر آن تکیه زده اند، پیوسته در حال استحکام بیشتر است و عواطف و 
گرایش های مقدس آنان پیوسته در جوشش و خروش. تاریخ نیز گواه است که حکومت های 
خشن و بی رحم، زودتر سرنگون می شوند و به خواری و ذلّت می افتند و این معنای تحقق »َکم 

ن ِفَئٍة َقِلیَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َکِثیَرًة بِِإْذِن اهلِل« است. ِمّ
گروه های انقالبی و جهادی که از زمره مس��تضعفانند، از پیش��گامی در عرصه های خطر و 
رویارویی با حاکمان و س��لطه گران و گذش��تن از همه امکانات و راحتی ها و تقدیم شهدا، از 
دیگران متمایز می ش��وند. اینان همان گروهی هس��تند که آنچه امام حس��ین7  در میان امت 
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اس��المی بر جای نهاد، محقق می س��ازند. البته ای��ن گروه ها در فعالیت  ه��ای انقالبی خود، با 
خطرها و آسیب هایی روبه  رو هستند؛ از جمله:

1. همواره از سوی قدرت های ظالم، در معرض بی رحمی و تعقیب و آوارگی قرار دارند و 
با روش های گوناگون سرکوب و کشتار، تهدید می شوند.

2. خط��ر دیگر،  افتادن در ورطه  یأس و ناکامی اس��ت که با طوالنی ش��دن کار و به تأخیر 
افتادن پیروزی و انتظار درازمدت، بروز می یابد.

3. پس از پیروزی نیز این خطر وجود دارد که انقالبیون س��رگرم دنیا ش��وند و حکومت و 
ثروت و مقام، آنها را به فتنه اندازد و عقبگرد کنند.

کمتر در تاریخ اتفاق افتاده که فاتحان به راه و روش نخستین خود پایبند مانده باشند؛ بلکه 
بی درنگ، اکثر ایش��ان دگرگون ش��ده، حتی از ا هدافی که خود تعری��ف کرده و برای آن 
به مبارزه و جهاد برخاس��تند، رویگردان ش��ده اند. این اکثریت عقبگرد کرده، البته در مقابل 
اقلیتی که می  خواهد به سیره  و شعار نخستین انقالبی خود ملتزم بماند، می ایستد و این جاست 
که اختالفات ش��کل می گیرد و ش��قاق و جدایی میان انقالبیون آهس��ته آهسته خود را نشان 

می دهد.
ه��رگاه مب��ارزان مقاوم و پایبند به اصول، تنها بمانند، دش��منان و منافق��ان و باقی مانده های 
رژیم گذشته آنها را هدف قرار می دهند و با سوء قصد و ترور شخصیت از میان بر می دارند. 
حت��ی اکثریت انقالبیون منحرف و از راه باز مانده، اقلیّت صب��ور و مقاوم را تاب نمی آورند 
و چون آنها را در برابر زیاده خواهی ها و تمنیات و ش��هوات خود مانع می بینند، می کوش��ند تا 

برکنارشان کنند و از سر راه خود بردارند.
در چنی��ن هنگام��ه ای همان اکثریت از مجاهدان که با مس��تضعفان بودند و اینک از آنها و 
اهدافش��ان جدا شده اند، به سلطه ای نو رس��یدند، بلکه به همان اندازه حکومت جبّارانه  پیشین 
تبدیل می شود؛ با این تفاوت که اینان جهاد و مردم گرایی و دین و نام امام حسین7 را شعار 
خود قرار می دهند و خود را والی و حاکم بر س��ایر مستضعفان می شمارند و دلیل و حجتشان 
این اس��ت که مجاهدت کرده اند و ش��کنجه ها و زندان ها و تبعیدها چشیده اند و اینک به آن 
پیروزی که می خواس��ته اند، نائل ش��ده اند و اکنون اس��تفاده و بهره مندی از نتایج مبارزه های 
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سرس��ختانه و طاقت فرسا حق ایشان اس��ت! یعنی این اکثریت طلبکار، هدف هایی را که خود 
مش��خص کرده بودند، یکس��ره از یاد می برد و مستضعفانی را که با پش��تیبانی آنان، حرکت 

انقالبی خویش را آغاز کرده و به قدرت رسیده بودند، همه را به فراموشی می سپارد.
ه��رگاه انقالبیون از تحقق اهداف واالیی که حس��ین بن علی7  نش��ان داده و به خاطر آن 
پیامبران و رس��والن و ائمه و عالمان و ش��هدا به مس��لخ کشیده ش��دند، ناتوان گردد، بار همه  
مش��کالت و س��ختی ها بر عهده  مس��تضعفین که تنها مانده اند، قرار می گیرد؛ همان جماعتی 
که تکیه و اعتمادش��ان بر عقیده و ایمان اس��ت و هیچ امکانات و سرمایه ای جز ایمان و شور 
انقالبی خود ندارد و همچنان که گفتیم، این شور انقالبی، شعله ای است که خاموش نمی شود 
و گرمایش به س��ردی نمی گراید. آنها به آنچه دارند، قناعت می کنند، بی آن که نسبت به دنیا 

و حکومت دنیایی چشم طمع دوخته باشند.
مصیبت امام حس��ین7  در نگاه این گروه، ش��عله ای است که س��رد و خاموش نمی شود و 
حرارتی اس��ت که فرو نمی نش��یند. حس��ین7 در جان و دل این مردم زنده است؛ از این رو 
تا چشمانش��ان اش��ک دارد و راه و روش سیدالشهدا7  چراغ راه ایشان است، بر او می گریند 
و س��وگواری می کنند و چندان که خون در رگ هاش��ان جاری و در بدن هاشان توان و نیرو 
هس��ت، در حّقش خون ها بذل می کنند تا بگویند در راه حس��ین7 و اهداف او جان خود را 
تقدی��م می دارن��د و هر چه می توانند، در اس��تمرار یاد و فکر او و گس��ترش علوم و معارفش 

می کوشند.
و اینک همان مردم ش��یفته و عاش��ق اند که رو به سوی دو بارگاه شریف دارند و در فاصله 
حرمین، پابرهنه هروله می کنند تا نشان دهند که در راه حسین7 و نهضت مقدسش، آمادگی 

هر حرکتی در آنها هست و هرگز از پای نمی نشینند.
حاکمان س��تمگر در طول تاریخ کوشیده اند تا با انواع مکر و نیرنگ، حرکت مستضعفان در 
مسیر سیدالشهدا7 را فرو بنشانند و پرتو نورانی انقالب او را خاموش کنند؛ اما جز خسارت و 
زیان بهره ای نبرده اند و برعکس، آتش اشتیاق مردم به حسین بن علی7 و نهضت روشنگرانه  او 
را شعله ورتر نموده اند. کار به جایی رسید که متوکل زمین کربال را شخم زد و با خاک یکسان 

کرد تا آثار مرقد حسینی را به کلی نابود گرداند، که البته به هدفش نرسید و ناکام ماند.
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اجتماع عظیم و منحصربه  فرد روز 
اربعین در عص��ر ما بزرگ ترین 
دلیل و گواه اس��ت بر این سخن 
ک��ه: آنچه ام��ام حس��ین7 با 
نهضت ب��زرگ و متعالی خود در 
تاریخ ماندگار کرد، بر شانه های 
امت مستضعف به سرمنزل خود 

می رسد و اقامه می گردد.

حاکمان س��تمگر در طول تاریخ 
کوش��یده اند ت��ا با ان��واع مکر و 
نیرنگ، حرکت مس��تضعفان در 
مس��یر سیدالش��هدا7 را ف��رو 
بنشانند و پرتو نورانی انقالب او را 
خاموش کنند؛ اما جز خسارت و 
زیان بهره ای نبرده اند و برعکس، 
آتش اشتیاق مردم به حسین بن 
علی7 و نهضت روشنگرانه  او را 

شعله ورتر نموده اند.

دش��منان اهل  بیت: هر گاه خواس��ته اند مردم را از روی 
آوردن به دو مرقد و حرم ش��ریف مانع شوند، هرگز از شمار 
زائران کاس��ته نش��ده؛ بلکه بر آنها بس��یار افزوده شده است؛ 
چندان  که از همه گروه ها و اصناف و از نقاط مختلف جهان، 
جمعیتی چندمیلیونی راهی کربال می ش��وند و پابرهنه خود را 

به بارگاه ملکوتی حضرت سیدالشهدا7 می رسانند. 
ای��ن تاری��خ معاصر ع��راق اس��ت؛ عراقی ک��ه نواصب و 
تکفیری ها تکریت و االنبار را در آن به اشغال خود درآوردند 
و س��ّفاح سّفاک و خون ریز و ستم پیشه تکریت )صدام(، در 
همه  عراق، مردمان ش��یفته امام حس��ین7 را مورد هجوم و 
کش��تار قرار داد و در طول حاکمیت ظالمانه خود نزدیک به 
شش میلیون نفر را به قتل رساند و بسیاری را نیز مورد شکنجه 
و بازداشت و ترور و زندان و تبعید و مصادره  اموال قرار داد. 
روحیه پلید طایفه گری در وجود این انس��ان خبیث کار را به 
جایی رساند که بعضی ش��هرهای عراق )به ویژه شهر مقدس 
کربال( را بمباران کرد و پناهندگان به مرقد امام حسین7 را 
در داخل حرم مورد ضرب و ش��تم ق��رار داد و عده ای را در 
همان جا به شهادت رساند. آثار جنایت او هنوز بر دیوارهای 

مرقد مقدس باقی و آشکار است.
اف��زون بر ای��ن، ویران کردن مس��اجد و م��دارس دینی و 
حس��ینیه ها و نیز از بین بردن ابزارها و نش��انه های عزاداری و 
هدف قرار دادن دیوانه وار شهر کربال با موشک ها و گلوله ها 
و خمپاره ها، از دیگر جنایات صّدام و حزب بعث در دشمنی 
ب��ا مظاهر دین داری و محبت به اهل بیت پیامبر9 بود. صدام 
می خواس��ت یاد و خاطره  امام حس��ین7 را ریشه  کن نماید 
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و ش��عائر حس��ینی را نابود س��ازد و وجود مقدس او را از ذهن و زبان مردم مستضعف یکسره 
بزدای��د؛ اما هرگز به هدف پلیدش نرس��ید؛ همچنان که اس��الف او از بنی امیه و مروانی ها و 
عباسی ها نیز نتوانستند محبّت حسین7 را از دل های مردم ریشه کن سازند. بلکه می بینیم مردم 
مس��تضعف در همه کشورهای جهان، از باالترین نقطه شمال تا پایین ترین منطقه  جنوب، و از 
مشرق تا مغرب، با وجود اختالف در آیین و مذهب و فرقه و گروه، بیدار شده اند و به نهضت 
امام حس��ین7 و اهداف آن آگاهی یافته اند و در مناس��بت های مختلف، به صورت انفرادی 
و گروهی، س��واره و پیاده، رو به حرم و مرقد سیدالش��هدا7 می آورند تا از روح و حقیقت 

حسینی توشه برگیرند.
این جماعت ها و دسته ها که امسال)1392ش( تعدادشان به 6331 موکب و دسته عزاداری رسیده 
بود، از داخل و خارج عراق، خود را به کربال رس��انده و جلوه هایی عظیم از عشق و دلدادگی به 
ابی  عبداهلل الحسین7 را به نمایش گذاشته بودند. اجتماع بزرگ و کم  نظیر مردم در روز اربعین، 
در کنار مرقد ش��ریف امام حس��ین7 از جهت تعداد عزاداران و نیز حضور طیف های مختلف 
م��ردم، از نژادها و رنگ ها و ادیان و مذاهب گوناگون، پدیده ای ش��گفت آور و ش��کوهمند را 
آفریده است. البته باید توجه داشت  که اجتماع روز اربعین، بی هیچ اعالن و دعوت و سازمان دهی 

خاصی صورت می گیرد و مردم به خواست و رغبت خود آن را برپا می کنند.
اجتماع عظیم و منحصربه  فرد روز اربعین در عصر ما بزرگ ترین دلیل و گواه اس��ت بر این 
س��خن که: آنچه امام حس��ین7 با نهضت بزرگ و متعالی خ��ود در تاریخ ماندگار کرد، بر 

شانه های امت مستضعف به سرمنزل خود می رسد و اقامه می گردد.
مبارزان و مجاهدان بس��یاری در طول تاریخ به خون خواهی اباعبداهلل و اقامه ش��عائر حسینی 
برخاس��ته اند. اولین حرکت با شعار »یا لثارات الحسین« توسط توابین صورت گرفت و سپس 
ابواالحرار زید شهید7 و سادات برگزیده ای همچون حسین شهید فخ و دیگر فرزندان نمونه  
پیامبر9 این راه را ادامه دادند و در ماندگار کردن نام امام حسین7 و قیام او، جانفشانی ها و 
از خودگذشتگی های بسیار نشان دادند و به دنبال ایشان، شیعیان اصیل و شرافتمند به هر شهر 
و حکومتی که وارد ش��دند و در آن اقامت کردند یا از آن گذش��تند، در تحقق این هدف از 

هیچ کوشش و ایثاری دریغ نورزیدند. 
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مراس��می که شیعیان در عاشورا 
و اربعین برگ��زار می کنند و نیز 
اجتماع میلیون��ی ای که با حضور 
مس��لمانان و توده مردم از ادیان 
و مذاه��ب گوناگ��ون تش��کیل 
می ش��ود، ب��رای کس��انی که در 
مخیله شان فکر تعرض به عواطف 
و احساسات حسینی را می پرورند، 

یک تهدید و هشدار است.

مجاهدین بس��یاری نیز با حاکم جبّ��ار و درنده  خوی عراق 
درافتادند و جنگیدند و شهدای بزرگی از اهل علم و معرفت 
و فضیل��ت را تقدی��م کردند تا این که به ی��اری خدا و همت 
مردم س��رافراز عراق، حکومت را در اختیار گرفتند. امید که 
خداون��د آنها را توفیق دهد در خدمت مردم عراق و رش��د و 
تعالی ایش��ان، اهدافی را که اعالن کرده اند، تحقق ببخش��د؛ 
به ویژه در گسترش شعائر حس��ینی و پیام ها و اهداف نهضت 
او، به وعده های خود عمل کنند و مردم را در برپایی مراس��م 
عاشورا و اربعین و مانند آن، تنها نگذارند؛ بلکه با کمک های 
دولت��ی و حمایت ه��ای م��ادی و معنوی، آنها را پش��تیبانی و 
تقویت کنند. مبادا برای روش��نفکران مدعی آزادی و جامعه 
مدنی و دموکراس��ی فرصتی فراهم شود که به مواهب ایمانی 
و عقیدتی مردم و عواطف ایش��ان نس��بت به شعائر و برنامه ها 
و عزاداری های حس��ینی دس��ت  درازی کنن��د؛ چراکه مردِم 
هواخواه امام حس��ین7 همواره در کمین و مراقب کس��انی 
هستند که بخواهند متعرض این شعائر حسینی و نهضت و قیام 
کربال ش��وند و در هر کجا و در هر زمان و از سوی هر کس 

چنین خطایی سر بزند، با آن مبارزه می کنند.
مراس��می که شیعیان در عاشورا و اربعین برگزار می کنند و 
نیز اجتماع میلیونی ای که با حضور مس��لمانان و توده مردم از 
ادیان و مذاهب گوناگون تش��کیل می شود، برای کسانی که 
در مخیله ش��ان فکر تعرض به عواطف و احساسات حسینی را 
می پرورند، یک تهدید و هشدار است. فرد فرد عزاداران امام 
حسین7، برای تعدی کنندگان به شعائر حسینی، یک تهدید 
و خطر بزرگ است و هر گام ایشان، گلوله ای است که سینه 
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معاندین را نش��انه گرفته اس��ت. صدام با همه وحشی گری اش نتوانس��ت یاد و نام حسین را از 
دل مردم ببرد و اینک که سال هاس��ت طاغوتش درهم شکس��ته، این شب  پره های کورباطنی 
که شبانه و مخفیانه عمل می کنند، نیز نخواهند توانست با ترور و ایجاد وحشت و انفجار، در 

شعائر و آیین های حسینی اخالل کنند.
مس��تضعفان شیفته سیدالشهدا7 سرسخت تر از آنند که این گونه اعمال در عزم و اراده شان 
مؤثر افتد. برنامه ها و اهداف و فرهنگ ایش��ان در مقایس��ه با آن ناصبی های نادان و  آدم کش، 
بس��یار برتر و متعالی تر اس��ت و خود باش��رافت تر و خوددارتر از آنند که به اعمال پس��ت و 

حقیرانه و سطحی ای چون ترور و انفجار و  آدم  کشی ناحق دست بزنند.
دوس��تداران ابی عبداهلل7 در روش��نایی روز چنین اجتماع میلیونی را برپا می کنند و عقاید 
راس��تین و اندیش��ه های پاک خود را فریاد می زنند و با بلندترین و رس��اترین صدا، والیت و 
موّدت خود نس��بت به اشرف مخلوقات، یعنی حضرت محمد9 و خاندان پاکش: را ابراز 

می دارند و در پرتو تعالیم قرآن و اهل  بیت: راه اسالم را خواهند پویید.
ای��ن تظاهرات و راهپیمایی مردمی، به این ش��کل و روش و با این هدف بلند و واال چیزی 
اس��ت که اهل دنیا را به حیرت و شگفتی واداش��ته و مردم به حقیقت تشیع و روحیه  پایداری 
و مقاوم��ت و محبت در آن پی برده اند. همچنین این تجمع عظیم نش��ان می دهد که ش��یعیان 
در این که باید با مدیریتی قوی و س��ازمان دهی تش��کیالِت خود، از اص��ول و عقاید خویش 
محافظ��ت کنند، دیدگاه واحد دارن��د؛ چندان که قدرتمندان و حاکمان خودس��ر و زورگو 
نتوانند در این تش��کیالت نفوذ کنند و اثر بگذارند، و این همه از س��ر اقتدا به قیام حس��ینی و 
اهداف و نتایج آن اس��ت؛ چون این قیام، مستند به امام حسین7 است که پیشوایی الهی بود، 
نه پادش��اه و خلیفه و حاکم نظامی؛ بلکه الگو و سرمشق و حق طلبی الهی و اصالح گری دینی 
بود و همه  آنچه داشت را در راه خدا تقدیم کرد و خداوند به پاداش این اخالص و فداکاری، 
والیت و محبت مؤمنان نسبت به او و به قیام و نهضتش را عطا فرموده و چنان منزلت و مکانت 
عظیم و قدرتی به او بخش��یده که می تواند هر س��اله مردم را در چنین گردهمایی باش��کوه و 

بی نظیری گرد آورد.
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سیدالشهدا7 برای مستضعفان هم اشک را به یادگار نهاد و هم عبرت را تا با این دو سالح، 
با دش��منان مقابله کنند و آنها را از تعدی و ظلم در حق بی گناهان و مس��تضعفان بازدارند. به 
یقین این دو یعنی »اشک« و »عبرت« دیری نمی پاید که ریشه های ظلم و عداوت را برمی َکند 
و حکومت های بیدادگر را در هر موقعیتی که به نام فرهنگ و تمدن و دموکراسی جلوه گری 

کنند و به طرق گوناگون قساوت و وحشی گری به خرج دهند، از میان برمی دارد.
پس جنبش مس��تضعفان باید ش��کل بگیرد و تداوم یابد تا آن مُصلِح وعده داده شده که در 
امامت و کرامت و اهداف و قیام، وارث حسین بن علی7 است، ظهور نماید و دولتی کریمه 
و ممتاز را پایه گذاری کند و مسلمانان را عّزت ببخشد و حاکمان ظلم و شرک و هودارانشان 
را هالک س��ازد و نعمت را »بر کسانی که در زمین به استضعاف کشانده شده اند و ما آنان را 

پیشوایان و میراث بر روی زمین قرار می دهیم«، کامل گرداند.




