
  .همان بايد در منزلها بنشينند و نگاه كنند و به ديگران اشكال كنند

  

قيام در مقابل ! اند يرانيها ديوانه شدهدر آن وقتى كه اول نهضت بود، يك شخص سرشناس از اين اشخاص گفته بود كه ا

آن كاسب يا . محمد رضا را و ايستادگى در مقابل ظلم را، با تعبير ديوانگى، يكى از اشخاص سرشناس معرفى كردند

تاجرى كه در منزل او بود و از او شنيد اين را، گفته بود كه آقا، بعضى از اينها مردم كذا و كذا هستند و اينها بعضيشان 

رود در توى خيابان مقابل  آدم كه نمى! اين از خرّيتشان بوده است: آن آقاى سرشناس گفته بود. اند شهيد شدههم 

اش از ساواك بيرون آمده و آن وقتى كه جوانهاى ما در خيابانها كشته  و همان آقاى سرشناس پرونده! مسلسل بايستد

 از اينها ‐  سالم اللَّه عليه‐ دسته اين طورند كه حضرت اميريك . شدند، انگشتر براى سالمت محمد رضا فرستاده بود مى

؛ مثل حيواناتى كه هّمشان اين است كه شكمشان سير بشود، »۱«كند كه اينها هّمشان علفشان است  تعبير مى

رند، آو گيرند و عبادات شرعى را هم بجا مى خوانند و روزه هم مى دارند؛ نماز هم مى شهواتشان را بر همه چيز مقدم مى

لكن اين طور است وضع تفكر كه انسان نبايد خودش را در معرض يك خطرى، در معرض يك چيزى قرار بدهد و اين كارى 

  !آميز بوده است كه اين ملت شريف اسالم كردند، اين كار يك كار جنون

  

كردند   عمرشان را صرف مى بود؛ تمام آن هم يك مكتبى بود و يك خطى. اند و اولياى بزرگ يك دسته ديگر هم انبيا بوده

كسى . كردند در مقابله با اينها شود، هّمشان را اينها صرف مى در اينكه با ظلمها و با چيزهايى كه در ممالك دنيا واقع مى

 را و ائمه اطهار و ‐ سالم اللَّه عليه‐كه تاريخ انبيا را ديده باشد و تاريخ اسالم را ديده باشد و تاريخ زندگى حضرت رسول

بيند كه اينها از اّولى كه وارد شدند در ميدان و به حد بلوغ رسيدند و رسول اكرم از اّولى  حاب رسول اللَّه را ديده باشد، مىاص

كه اين رسالت به او محول شد تا آن وقتى كه در بستر مرگ خوابيده بود يا شهادت، بين اين بستر و آن بعثت، تمام 

 را مشاهده كند نيز ‐ سالم اللَّه عليه‐و كسى كه زندگى امير المؤمنين. ودهفعاليت بوده است، جنگ بوده، دفاع ب

 البته آن كه ‐ عليهم السالم‐و ساير ائمه. همين طور بوده؛ جهاد در راه خدا و جهاد در راه احكام خدا بوده است] بيند مى[

 مثل ‐ سالم اللَّه عليه‐تفكر سيد الشهدااگر وضع .  است‐ سالم اللَّه عليه‐ از همه بارزتر و معروفتر است سيد الشهدا

 و عبادت ‐ سالم اللَّه عليه‐ بعض مقدسين زمان خودش بود، آنها طرحشان اين بود كه بماند همان در جوار حضرت رسول

گيرى از جامعه و دعا و ذكر  آمد؛ يك راحت طلبى بود و كناره اگر وضع تفكر موال هم اين طور بود، كرباليى پيش نمى. كند

كردند با اهل ظلم و ستم، احتراماتشان   سازش مى‐ عليهم السالم‐چنانچه ائمه ما. ود، لكن وضع تفكر جور ديگرى بودب

حضرت . خواهند بكنند كه آنها دست از دعوتشان بردارند بسيار زياد بود، خلفا حاضر بودند كه آنها را هر جور احترام مى

كه چندين سال در حبس به سر برد و تبعيد بعض ائمه و احضار از مدينه، موسى بن جعفر همين طور من باب اتفاق نبود 

همچو نبود كه اينها يك مردم عادى باشند كه همين بنشينند و درسى بخوانند و درسى بگويند » ۱«بردنشان به محل خليفه، 

ر آنها هم اين بود، اين مذهب يك اگر طرز افكا. اى بكنند و عبادت خدا را بكنند و در جوار رسول خدا عبادت كنند و مطالعه

اين دو رشته از اول خلقت تا حاال بوده است؛ رشته تعهد به . مذهبى كه در مقابل ظلم در طول تاريخ واقع شده است، نبود

  .اسالم و ايستادگى در مقابل ظلم و ستم و ديكتاتورى و قدرتهاى شيطانى و سازش
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