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سيره و رفتار اباعبداهللا الحسين عليه السالم در سراسر دوران امامتشان و به خصوص در حادثه . ٢
 عاشورا بيانگر توجه ايشان به برپايي حكومت اسالمي بود. 

از زمان معاويه در فكر كربال بود. از همان وقت... حسين بن علي مشغول تهية  عليبنحسين
مقدمات بود براي ايجاد يك قيامي، براي يك انقالبي، براي تشكيل حكومت حقّة اسالمي و علوي، 

  به جوي برگرداندن آب از جوي رفته اسالم و قرآن، از همان روز به فكر بود. 
مروان حكم كه استاندار مدينه است، برداشت يك نامه نوشت به  معاويه بن ابوسفيان، زماندر 

مروان مي نويسد كه اين [فرد] به من گزار داده: كه مرداني از اهل عراق و بزرگاني از اهل ..معاويه.
حجاز، نزد حسين رفت و آمد مي كنند؛ حساب كار خود را داشته باش. حسين بن علي اينجا 

در گزارش عمروبن عثمان اين  ن دارند با او رفت و آمد مي كنند. ونشسته و بزرگان و سران مسلما
جمله هم هست كه كار حسين اعتباري ندارد و ممكن است ناگهان قيام و حركت كند؛ اين 

 طور نيااستدالل كرده. خود مروان دنبالة گزارش اين جاسوس و پليس مخفي،  طور نياجاسوس 
وقتي گزارش اين مرد رسيد، من اطرافش مراقبت كردم و كاوش كردم و تحقيق : ديگو يم... 

برايم  طور نياكردم؛ كساني را فرستادم و گماشتم تا بروند ببينند كه آيا درست فهميده يا نه. 
حسين بن علي سربلند  ها يكينزدمسلم شد و خبر رسيد. فهميدم به همين زودي و در همين 

  هست بنويس. اين نامه مروان است. خواهد كرد. هر چه نظرت 
؟ يك استاندار مايل است كه در شود يمتمام  دردسر يبآيا كشتن حسين براي يك استاندار، ...

، مردم آرام كند يممنطقة حكومت و استانداري او آسايش و آرامش باشد و هر كس هر كاري 
  و كار خودش برسد.  باشند و براي او دردسري درست نشود تا او هم به عياشي و كيافي

مروان مايل بود كه هيچ سروصدايي بلند نشود كه او مشغول زندگي خودش باشد، [اما] او 
. كه به خودش مأموريت كند يمدارد  ييكدرهاحسين بن علي يك  نجاياكه  سدينو يمو  دارد يبرم

نيست؛ جز  نيچن نيابدهند كه او را بكشد؟ و دردسرهاي عظيمي براي خودش درست كند؟ هرگز 
آن  درصددآنچه حسين بن علي  ديفهم يمماجراهاي نهاني را، مروان  ديد يماين نبود كه مروان 

كه حسين قيام كند و اول كسي  ديترس يمدرست گزارش داده بودند و او از اين  ها جاسوساست. 
لذا به معاويه  كه لبة تيز شمشير حسين، او را فراگيرد، خود مروان و قصر استانداري مروان [باشد.]

  )١٢/١١/٥٢( كه منظورت را بنويس. سدينو يمنامه 
ام تو داري كه شنيده صلوات اهللا عليهيعل ابن نيحسبه  سدينو يمگزارش] يك نامه معاويه  نيازا پس[

. آقا در جواب يشوران يم، مردم را عليه ما يكن يم، داري مقدماتي تمهيد يكن يمكارهايي 
عليه تو قيام كنم، دروغ است، خالف واقع است،  خواهم يماينكه به تو خبر رسيده كه  سندينو يم

. يعني چه؟ طلبم يم، از خدا پوزش و آمرزش ام نكرده. اما از اينكه [قيام] ام نكردهمن اين كار را 
 - ما اين روشن است ازنظر-كار خالف رضاي خدا انجام نداده  السالم هيعلمسلّم اين است كه امام 

  )١٤/١١/٥٢(كه اين كار چقدر نزديك بوده انجام بگيرد. دهد يماما اين لحن و تعبير نشان 
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