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سیاسی

وطن امروز

شماره 5 2597

گفتوگوی «وطن امروز» با دکتر محمدحسین رجبی دوانی
درباره مطابقتها و مغایرتهای مذاکرات هستهای دولت با مبانی اسالمی

باید مثل صلح حدیبیه
مذاکره میکردیم

سید فرید موسوی 26 :ربیعاالول سال  41هجری قمری ،ماجرای صلح امام حسن(ع) و معاویه بن ابوسفیان اتفاق افتاد .درباره ریشهها و دالیل این صلح
و بررسی مصادیق آن در زمان حال ،با دکتر محمدحسین رجبیدوانی ،مورخ و پژوهشگر سرشناس تاریخ اسالم گفتوگویی انجام دادیم .

پس موقعیت کنونی را با چه دورانی میتوان مقایسه کرد؟
در طول تاری�خ ،مذاکرات و روند صلحهای دیگری هم بین
در ابت�دا زمان�ه و جامع�ه زمان امام حس�ن(ع) و فضای از رج��ال و سرشناس��ان کوفه که بعضاً ج��زو فرماندهان تمام ش��ود؛ ش��ورش کرده ،حرفهای امام را قطع کردند
موقعیت جمهوری اس�لامی و تقابلی که با جبهه باطل
جبهه حق و باطل داشتهایم .نمونههای دیگر چطور بوده است؟
سیاسی آن دوران را تشریح کنید.
نظامی لشکر امام هم به ش��مار میآیند با معاویه مکاتبه و شیرازه لشکر را به هم زدند.
ما در طول تاریخ اس�لام مذاک��رات متعددی بین جبهه دارد را میتوان با موقعیت رس��ول اکرم و حکومت ایش��ان
حضرت امام حس��ن مجتبی(ع) عالوه بر امامتی که از میکنن��د و به او پیام میدهند که حاضرند امام را زنده یا
در این اوضاع چه اتفاقی میافتد؟
در این مقطع اس��ت که برخی فرماندهان این افراد به حق و باطل داش��تهایم و توافقهایی انجام ش��ده است اما مقایس��ه کرد .در آن برهه زمانی دش��من از نظر امکانات و
سوی خداوند داشتند ،پس از شهادت امیرالمومنین(ع) و مرده تحویل معاویه دهند ،لذا جامعهای که از ارزشهای
به درخواست مردم کوفه خالفت را به عهده گرفتند البته انقالبی و اس�لامی دور شده ،حاکمیت همچون معاویهای معاویه نامه مینویس��ند و ضمن اعالم وفاداری میگویند بدتری��ن موقعیت ممک��ن در زمان امام��ت و خالفت امام تجهیزات برتری داشت و مرتب تهدید میکرد .در این برهه
 6ماه بیش��تر در جایگاه خالفت در عالم اس�لام نبودند تا را ب��ه رهبری امیرالمومنین(ع) و امام حس��ن(ع) ترجیح تو تعیین کن حس��ن(ع) را زنده میخواهی یا مرده؟ اینجا مجتب��ی(ع) اتفاق افتاد .به این ش��یوه ک��ه مردمی که در اگر مذاکرهای هم الزم بود باید بسیار هوشمندانه مانند صلح
مجب��ور به پذی��رش صلح ش��دند و از حکومت و خالفت میدهد .این اس��ت که این مردم نمیخواهند امام حسن بود که معاویه دید هم توانس��ته پیشقراوالن سپاه امام را حاکمیت حق هس��تند حاضر نباش��ند حق را یاری کنند و حدیبیه رسول اکرم(ص) صورت بگیرد ،البته اگر مدیران ما
کنارهگی��ری کردند .ب��رای اینکه بدانیم فضای سیاس��ی مجتبی در این جایگاه بماند ،چرا که تصور میکنند دنیای در هم بریزد و هم در لشکر اصلی اینگونه تشتت به وجود دل به باطل داشته باشند ،این مورد در جای دیگری وجود پا به پای والیت آمده بودند و مانند رهبر معظم انقالب فکر
زمانه امام حسن(ع) چگونه بوده است باید کمی به عقب آنها با حکومت اهل بیت(ع) تامین نمیش��ود ولی معاویه آم��ده .از این رو به حض��رت نامهای فرس��تاد و نامههای ندارد .اما در زمان رس��ول خدا(ص) پیم��ان صلح حدیبیه میکردند و خود را محتاج مذاکره با دشمن نشان نمیدادند
بازگردیم؛ پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) با خیانتی که به تضمین داده و در ش��ام هم این ن��وع از زندگی دنیایی را خائنان لش��کر را هم ضمیمه ک��رد .معاویه قید کرده بود :را داریم که پیامبر با مش��رکان مذاک��رهای دارد ،امتیازاتی ما نیازی به مذاکره نداشتیم .دشمن در حقیقت بیش از ما
والیت شد و امیرالمومنین(ع) از جایگاه الهی خود محروم عملی کرده است ،لذا مردم به این دلیل حاکمیت معاویه ت��و میخواهی با این افراد با م��ن بجنگی که به من اعالم میدهد ،امتیازاتی میگیرد و اینگونه نیست که پیامبر(ص) نیاز به مذاکره داشت ،چرا که تمام توطئهها و اقداماتی که
وفاداری کردهاند و میخواهند تو را به من تحویل بدهند .حاکمیتی را که در مدینه به دس��ت آورده اس��ت رها کند در این 40س��ال انجام داده بود با اس��تقامت ما ناکام مانده
ش��د ،ارزشهای دینی و الهی و انقالبیای که پیامبر(ص) را بر حاکمیت اهل بیت ترجیح میدادند.
تقابل جبهه حق و باطل در آن دوران را تشریح کردید .بع��د از این معاویه به ظاهر عن��وان میکند من حاضرم با و از دس��ت بدهد .در این مس��یر مردم ب��ا پیامبر همراه و بود و دش��من خود را شکس��تخورده میدید .آنها به این
ب��ا زحمات ف��راوان در جامعه پیاده کرده بود ،مش��اهده
میکنی��م در طول  25س��ال پس از رحلت ایش��ان رنگ چه روندی طی شد که به صلح امام حسن(ع) منجر شد؟ ت��و صلح کنم و هر قراری که بگذاری بپذیرم ،البته معاویه آمادهان��د پی��ش از اینکه پیمان امضا ش��ود اگر مش��رکان نتیجه رس��یده بودند که تحریمها ناکارآمد است و اینگونه
حرکت��ی انجام دهند جانان��ه تا آخرین قطره نمیتوان جمهوری اس�لامی را به زانو درآورد ،لذا آنها نیاز
میبازد و جامعه اگرچه به ظاهر مس��لمان است و نماز و
اگرچ��ه ام��ام حس��ن(ع) هیچ ش��أن و
خ��ون بایس��تند و بجنگند .ای��ن صلح منافع به مذاکره داشتند که در حین مذاکره و با ارعاب مسؤوالن
حج و روزه دارد اما از نظر ارزشها بش��دت تغییر کرده و جایگاه��ی ب��رای معاویه قائل نب��ود اما در
فراوانی داشت و اگرچه پیامبر(ص) امتیازاتی ما بتوانند امتیازاتی به دس��ت بیاورند و از این طریق کاری
م�ن تصور میک�ردم اگر دولت ما هوش�مند و دارای تدبیر باش�د میتواند با
روحیههای جاهلی بازمیگ��ردد .دنیاخواهی و دنیاطلبی ،م��دت کوتاه��ی ک��ه حضرت ق��درت را در
داده بود اما طوری هوشمندانه عمل کرد که را که با حربههای دیگر نتوانس��ته بودند عملی کنند .با این
الگوگیری از صلح حدیبیه به گونهای رفتار کند که نتیجه آن برد نظام اسالمی
افتخ��ار به قوم ،قبیل��ه و نژاد ،توجه ب��ه جایگاههای برتر دس��ت گرف��ت ،کاری با معاویه نداش��ت تا
پایان این موضوع س��ربلندی و عزت اس�لام کار آنها میتوانس��تند در زمینهه��ای اقتصادی ،اجتماعی،
و ناکام کردن دشمن باشد .وقتی شما تمام تاسیسات هستهای و سرمایههای
اجتماع��ی و موقعیتهای برتر در جامعه کمکم تبدیل به اینکه بتواند امور آش��فته کوفه و قلمرو خود
بود .مسلمانان بر اس��اس همین پیمان صلح سیاس��ی و فرهنگی ما نفوذ و جامعه را از درون متالش��ی
مادی و معنوی را به دست خودتان نابود میکنید باید آوردههای با ارزشتری
ارزش میشود و بویژه در عصر خلیفه سوم این امور نهتنها را (که تمام عالم اس�لام منهای شام و مصر
توانستند قریش را منکوب و مکه را آزاد کنند کنند .رهبری از ابتدا در زمان اوباما که این مس��اله مطرح
داش�ته باش�ید ولی با ذلت و وادادگی و مرعوب تهدیدات و تشرهای دشمن
قبح خود را از دس��ت میده��د ،بلکه به عنوان ارزشهای بود) س��امان بدهد .با این حال ،معاویه تنها
و قریش هم مجبور ش��وند یا حاکمیت اسالم ش��د از آن با عنوان دست چدنی که در آستین مخملی به
شدن حداقل امتیازات آورده شد و در مقابل دادن امتیازات بزرگ ،امتیازاتی که
جدید جامعه شناخته میش��ود .کاخسازی و کاخنشینی ب��ه حکومت ش��ام راضی نب��ود ،بلکه طمع
سمت ما دراز شده یاد کردند اما متاسفانه مدیران فعلی به
را بپذیرند یا منطقه را ترک کنند.
هیچ ضمانتی برای اجرای آن به نفع ما نیست .از آن آفتاب تابان و فتحالفتوح
و توجه به تجمالت و تش��ریفات ب��ه صورت یک فرهنگ حکومت بر کل عالم اس�لام را داش��ت ،لذا
م�ا اکن�ون در جامعه جهانی ش�اهد تقابل دش��من اعتماد کردند و فریب حرفهای دهان پر کن آنها
و دستاورد بزرگتر از دفاعمقدس ،نتیجه این شده است که اذعان میکنند ما
درمیآید .جهادهایی که به منظور اعتال و گسترش اسالم احس��اس کرد اگر امام(ع) فرصت پیدا کند
جبهه حق و باطل هس�تیم .از یک س�و نظام را خوردن��د و منطق��ی را به کار بردند ک��ه هرگز در منطق
میتوانیم دوام بیاوریم!
صورت میگرفت در این دوران به منظور به دست آوردن ب��ا توجه ب��ه جای��گاه معنوی خ��ود که به
جمهوری اسلامی ب�ه عن�وان نماینده جبهه پیامبر و اهل بیت نبوده و آن منطق برد -برد است .مذاکره
ثروت ،غنیمت و به کنیزی و غالمی گرفتن زنان و مردان پیامبر انتس��اب دارد میتواند دوباره جامعه
ح�ق و از س�وی دیگ�ر اس�تکبار ب�ه عنوان برد -برد با دش��من معنای��ی ندارد ،چرا ک��ه او میخواهد
کشورهای مغلوب جلوه پیدا میکند.
را به س��مت و س��وی ص�لاح و ارزشهای
اله��ی رهنمون ش��ود ،از این رو مهل��ت نمیدهد .معاویه بر مبنای ش��ناختی که از اهل بیت(ع) داشت میدانست نماینده جبهه باطل .این تقابل در س�الهای اخیر به سمت م��ا را ناب��ود کند ،م��ا نهتنها ب��رای او جای��گاه و وجههای
در این شرایط امیرالمومنین(ع) به خالفت میرسند؟
بل��ه! وقت��ی امیرالمومنین(ع) به خالفت میرس��ند و ابتدا  2توطئه برای از بین بردن حکومت امام و ش��خص که آنها هیچ مشروعیتی برای او و خاندانش قائل نیستند .یک مذاکره و توافق رفته اس�ت .آیا برهه فعلی ما با شرایط قائل میش��ویم ،بلک��ه میخواهیم او ه��م چیزی نصیبش
ش��ود ،لذا رهبری از ابتدا گفتند من به مذاکره خوش��بین
صلح امام حسن(ع) و جامعه آن روز تشابهاتی دارد؟
میخواه��د جامع��ه را برگرداند به س��وی دوران پیامبر ،ایش��ان اجرا کرد که این توطئهها توس��ط ش��خص امام معاویه تصور میکرد امام(ع) قطعاً پیش��نهاد او را نخواهد
موقعی��ت انقالب و نظام مقدس جمهوری اس�لامی در نیستم ،اینها عهدش��کن هس��تند اما وقتی اشتیاق دولت
بش��دت در مقاب��ل ایش��ان واکنش رخ میده��د و موانع مجتبی(ع) کش��ف و خنثی شد .یکی نامهنگاری معاویه با پذیرفت و در برابرش میایستد ولی با این لشکریان خائنی
بس��یاری ایجاد و حتی فتنهه��ا و بحرانهایی را تحمیل  4نفر از اش��راف و سران خائن کوفه بود که این افراد را با که دارد چهبس��ا پیش از اینک��ه معاویه بخواهد حضرت را این  40س��ال ابدا ً قابل قیاس با موقعیت حکومت و خالفت را دیدند ب��ه طعنه فرمودند تا دلت��ان میخواهد مذاکره
میکنند که بخش اعظم دوران  4س��ال و  9ماهه خالفت وعدههایی واداشته بود تا امام(ع) را ترور کنند .معاویه در از بی��ن ببرد ،همین خائنان ایش��ان را از میان برمیدارند ،وجود مقدس حضرت امام حسن(ع) نبوده و نیست .این یک کنید! ام��ا این اصول و خطوط قرم��ز را رعایت کنید .من
امیرالمومنی��ن(ع) را ای��ن فتنهه��ا که تبدی��ل به جنگ توطئهای دیگر ،اف��رادی را در کوفه و بصره مامور کرد تا امام حسین(ع) هم که پا به پای برادر است از بین خواهد مغالطه است که برخی سیاسیون ما برای توجیه وادادگیها تصور میکردم اگر دولت ما هوش��مند و دارای تدبیر باشد
براندازانه هم ش��د به خود اختصاص میدهد .گذش��ته از آشوب به پا کنند و نارضایتی عمومی پدید آورند تا مردم رف��ت و تقصیر هم متوجه خود امام خواهد بود ،چرا که با و ضع��ف خود میگویند که همچون امام حس��ن(ع) که از میتواند با الگوگیری از صلح حدیبیه به گونهای رفتار کند
معاویه که توسط خلفای دوم و سوم در جایگاه فرمانروایی را علیه حکومت امام مجتبی(ع) قرار دهند اما این توطئه علم به اینکه چه لشکر خائنی دارد خود را به کشتن داده آبروی خود مایه گذاش��ت و امتیازات گس��تردهای داد باید که نتیجه آن برد نظام اسالمی و ناکام کردن دشمن باشد.
ش��ام جا خوش کرده بود و امیرالمومنی��ن(ع) او را عزل را هم امام کش��ف و عامالن آن را دستگیر و اعدام کردند .است .وقتی این پیشنهاد به امام مجتبی(ع) رسید ،ایشان اینگونه عمل کرد .چگون��ه میتوان با توصیفی که از مردم وقتی ش��ما تمام تاسیسات هستهای و سرمایههای مادی و
کرد ولی کنارهگیری نکرده و سرکش��ی پیشه کرده بود ،وقتی معاویه دید امام زیرکانه و هوش��مندانه توطئههای ب��ا وجود اینکه هیچ وجهه و جایگاه��ی برای معاویه قائل و زمانه و نیروهای مس��لح امام حس��ن(ع) داشتم ،جامعه ،معنوی را به دس��ت خودتان نابود میکنید باید آوردههای
دیگرانی ه��م مقابل حضرت عرض اندام میکنند .در این او را در هم میش��کند ،آخرین اقدام خود را که هجوم به نیس��ت و در حالی که توسط لشکریان خائن مجروح شده م��ردم جمهوری اس�لامی ایران و نیروهای مس��لح ما را با باارزشتری داش��ته باشید ولی با ذلت و وادادگی و مرعوب
میان ش��خصیتهایی مثل زبیر و طلحه نیز هس��تند که قلمرو امام و لشکرکش��ی به سمت کوفه بود ،عملی کرد .بود در میان لشکر سخنرانیای به عنوان اتمام حجت ایراد آنه��ا تطبی��ق داد .اگر بنا ب��ود مردم برای باق��ی ماندن در تهدیدات و تش��رهای دشمن شدن حداقل امتیازات آورده
قب ً
ال با امیرالمومنی��ن(ع) بیعت کرده
از این رو با قوای فراوانی وارد عراق شد .و تاکی��د کرد :معاویه ما را به چیزی دعوت میکند که نه دنیا تن به هر ذلتی بدهند و با دش��من
ش��د و در مقابل دادن امتیازات بزرگ،
بودند اما وقتی دیدند حضرت رانتها
حضرت هم چ��ارهای جز مقابله ندید و خیر دنیا در آن اس��ت و نه خیر آخرت .شما از پیامبر خدا کنار بیایند  40سال استقامت و مقابله
امتیازاتی که هیچ ضمانتی برای اجرای
پیامبر با هوشمندی در صلح حدیبیه
و امتیازات��ی را که خلفای پیش��ین به
فرمان آمادهب��اش برای مقابله با معاویه ش��نیدید که خالف��ت بر بنیامیه حرام اس��ت ،اگر رضای ب��ا توطئههای دش��من نداش��تند .در موقعی�ت انقلاب و نظ�ام مقدس آن به نفع ما نیس��ت .از آن آفتاب تابان
این شرط را قرار میدهند که اگر هر
س�ال
40
این
در
اسلامی
جمهوری
آنه��ا داده بودند قائل نیس��ت و حتی
داد اما م��ردم عراق به دالیلی که پیش خ��دا و مرگ باعزت را میطلبید این پیش��نهاد معاویه را موقعیتی که ما جوان��ان فراوانی داریم
و فتحالفت��وح و دس��تاورد بزرگت��ر از
طرف به همپیمان طرف دیگر تعرض
میخواه��د آنچ��ه را که آنه��ا بردهاند
از این عرض شد ابتدا حضرت را اطاعت نادیده میگیریم و با او میجنگیم که جز شمش��یر بین ما که حاضر هس��تند ب��رای دفاع از کیان ابدا ً قابل قیاس با موقعیت حکومت دفاعمق��دس ،نتیجه این ش��ده اس��ت
کند ،این پیمان لغو خواهد ش�د .این
بازپ��س گی��رد ،لذا مقاب��ل حضرت با
نکردند ،این در حالی بود که کوفه دهها و او نباید حاکم باش��د اما اگر دنی��ا و باقی ماندن در دنیا نظام والیی هزاران کیلومتر دورتر خود و خالفت وجود مقدس حضرت امام که اذع��ان میکنند م��ا میتوانیم دوام
(ع)
در حالی است که مسؤوالن مذاکرات
حمایت بخش��ی از بی��ت پیامبر فتنه
ه��زار نی��روی نظام��ی را در خود جای را ترجیح میدهید پیش��نهاد معاوی��ه را بپذیریم .از جای را ف��دای این نظام کنن��د ،در موقعیتی حس�ن نبوده و نیس�ت .این یک بیاوریم .متاس��فانه با ضعف نشان دادن
هستهای به این فکر نکرده بودند که
جم��ل را به پ��ا میکنند .بع��د از آن،
داده ب��ود ک��ه از حاکمی��ت و خالفت جای لش��کر فریاد زده ش��د :دنیا دنیا! و باق��ی ماندن در که ما نیروهای مس��لح وفادار و ایثارگر مغالطه است که برخی سیاسیون ما در مقابل دش��من به نمایندگی از ملت
اگر طرف مقابل به تعهدات خود عمل
خ��وارج ب��ا تحلیلها و برداش��تهای
حق��وق میگرفتند تا به ام��ر خلیفه به دنی��ا را میخواهیم .وقتی مردم به صراحت اعالم میکنند و آماده جانفش��انی در راه خدا و مذهب برای توجیه وادادگیها و ضعف خود قهرم��ان و مق��اوم ایران ،باعث ش��دند
نکرد چه سازوکاری باید داشته باشیم
حقه ش��یعه و نظ��ام والی��ی داریم ،آیا میگویند
غلط خود ب��ه میدان آمدند و خواهان
دشمن هار شود تا هر چه میتواند توپ
جنگ بروند .همین افراد که وظیفهشان ما رضای خ��دا را نمیخواهیم و همین دنیا را میخواهیم
براندازی حکوم��ت امیرالمومنین(ع)
جنگیدن بود کوتاه��ی میکردند اما با ب��ا حاکمیت فردی مث��ل معاویه ،ام��ام(ع) دیگر تکلیفی میتوانی��م بگوییم در موقعیتی مش��ابه
و تشر بزند و دس��ت ما هم خالی باشد.
ش��دند .در ای��ن میان ،اش��راف و سرشناس��ان و خواص تالشهای برخ��ی اصحاب صالح ام��ام(ع) مثل عدی بن ب��رای ماندن ندارد ،چرا که اگر بماند کش��ته میش��ود و زمانه امام حسن(ع) هس��تیم؟ امامحسن(ع) با خیانتهای ما مش��کلی با مذاک��ره نداریم اما به ش��رط آنکه همچون
تاثیرگ��ذار در جامع��ه ه��م مانن��د س��ران جم��ل وقتی حات��م طائی ،حجر ب��ن عدی و معقل ب��ن قیس ریاحی خط اصیل اس�لام نابود میش��ود و این همانی اس��ت که بس��یار ،ع��وض ش��دن ارزشه��ای جامع��ه و دنیاطلبی و صلح حدیبی��ه عمل و تمام تحریمه��ا و موانع پیش روی
امتی��ازات خود را بر باد رفته میدیدند حاضر به همکاری آمادهباشی صورت گرفت و از روی بیمیلی لشکری جمع معاوی��ه میخواهد .از ای��ن رو بهرغم تص��ور معاویه ،امام دنیازدگ��ی ش��دید جامعه مواجه ب��ود ،اگرچه م��ا هم در جمهوری اس�لامی برداشته میشد .به عنوان مثال ،پیامبر
ب��ا امیرالمومنین(ع) نبودند .از این رو حکومت ایش��ان با ش��د و حرکت کردند .این در حالی بود که پیش��قراوالن هوش��مندانه و البته با دلی بس��یار پردرد ،از رهبری عالم میان مدیران و مس��ؤوالن جامعه افراد دنیاطلب و دنیازده با هوش��مندی در صلح حدیبیه این شرط را قرار میدهند
مسائل حاد سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی مواجه شده بود س��پاه امام که قرار بود جلوی پیش��روی س��پاه معاویه را اس�لام کنارهگیری میکند و با قید شرایطی که به ظاهر و بیدینی داریم که به هیچوجه شایس��تگی مس��ؤولیت در ک��ه اگر هر طرف به همپیمان طرف دیگر تعرض کند ،این
و در آن بحبوحه اس��ت که امیرالمومنین(ع) به ش��هادت بگیرند تا امام حس��ن(ع) با اصل سپاه به مقابله با معاویه مورد پذی��رش معاویه قرار میگیرد صل��ح میکند ،البته نظام مقدس و والیی ما را ندارند (البته برخی از این افراد) پیمان لغو خواهد ش��د .این در حالی اس��ت که مسؤوالن
میرس��ند و امام حس��ن مجتبی(ع) هم ب��ه امامت و هم بیاید با خیانت فرمانده اصلی آنها ،عبیداهلل بنعباس (که معاویه بعدا ً تمام آن شروط را زیر پا میگذارد .امام اگرچه ام��ا روح حاکم بر جامعه و نیروهای مس��لح ما هرگز چنین مذاکرات هس��تهای به این فکر نک��رده بودند که اگر طرف
به خالفت میرس��ند .با این ح��ال ،مردم تصور میکردند میگریزد و به معاویه پناهنده میشود در حالی که  500حکومت را از دست داد اما نگذاشت هدف اصلی معاویه که نیس��ت .ما از جنگ استقبال نمیکنیم اما اگر خدای نکرده مقابل ب��ه تعهدات خود عم��ل نکرد چه س��ازوکاری باید
سیاستهای امام حسن(ع) با پدرش متفاوت خواهد بود ،هزار درهم رش��وه نقد را میبیند و قول  500هزار درهم نابودی اساس اسالم بود محقق شود .به تعبیر رهبر معظم جنگ��ی جدید بخواهد به ما تحمیل ش��ود دنیا خواهد دید داشته باشیم اما آنها برای وضعیت شانه خالی کردن ایران
از این رو به ایش��ان روی آوردند اما وقتی دیدند سیاست دیگر هنگام اش��غال کوفه را میش��نود) در هم میریزند .انقالب ،امام مجتبی(ع) با شکوهمندترین نرمش قهرمانانه که چگونه نظام مقدس ما با نیروهای مس��لح مردمی مقابل از تعهداتش برنامهریزی کرده بودند .این در حالی است که
آن وج��ود مقدس در مواجه��ه با معاوی��ه و رانتخوارها امام هم که با اصل لش��کر خود به مدائ��ن آمده بود تا از تاریخ اگرچه حکومت را از دست داد اما خط اصیل اسالم متجاوزان خواهد ایستاد و حماسهای به پا خواهد کرد .این در ماجرای صلح حدیبیه با نخس��تین خلف وعده از سمت
همانن��د امیرالمومنین(ع) اس��ت حاضر ب��ه همراهی آن آنجا با معاویه مقابله کند ،در این شهر قصد میکند برای را ب��ه صورت زیرزمینی مدیریت کرد و آن را ادامه داده و همان چیزی اس��ت که برای امام حس��ن(ع) مقدور نبود و مش��رکان که خدش��های به پیمان وارد ش��د ،پیامبر هم از
حضرت آرزوی این مردم و نیروهای مسلح را داشت.
پیمان خارج شدند.
وجود مقدس نشدند و حتی در تاریخ میبینیم که برخی لش��کر صحبت کند که اجازه نمیدهند س��خنان ایشان حفظ کرد و هدف اصلی معاویه را ناکام گذاشت.

