
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 «1398بهمن  22شامگاه »سخنرانی اینجانب سید محمد کاظم مدرسی در جمع مردم محله حسن آباد یزد به مناسبت یادواره شهدای محل متن تکمیل شده »باز آفرینی 

 داری مردم ایران عامل بقاء و دوام انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی ایران اموضوع: وف

 ."1اِنََّ اللَّهَ ال یُغَیَِّرُ ما بِقَومٍ حَتَّیَ یُغَیَِّروا ما بِاَنفُسِهِم "اهلل تعالی : قال 

 انقالب اسالمی پیوسته باید با دو شکر و سپاسگذاری همراه باشد  

شکر و سپاس گذاری اول در درگاه احدیت و خدای متعال است چرا که خداوند اراده فرموده است تا در این برهه  

جامعه ایران اسالمی توفیق درک نظام اسالمی را بعد از هزار چهار  و و در میانه این همه جمعیت به ما  از تاریخ

صد سال عنایت بفرماید و شکر و سپاسگذاری دوم در پیشگاه مردم است چرا که این مردم بودند تا این انقالب را  

پدید آوردند و اسالم و ارزشهای دینی را حاکم کردند و به پاسداری از آن تا به امروز همت   (ره)به رهبری امام 

 گماشته اند . 

، دهها میلیون انسان با  ( شاهد بودیم که بعد از چهل یک سال از پیروزی انقالب اسالمی 1398بهمن  22امروز )

اقتصادی و   ،بران و با همه مشکالت معیشتی هر گرایش و سلیقه ای، بدون واهمه از توطئه های دشمنان و مستک

وان  نبیکاری در خیابان های شهر ها و بخش ها و روستا ها و حتی در زیر برف و باران حضور پیدا کردند و به ع

عارهای اولیه انقالب که اصول  ش آغاز چهل دومین سال انقالب اسالمی در جشن انقالب خودشان و با همان 

 یی کردند.محکم آن بوده است راهپیما

اندی و با شهادت  و ی ع استمرار نیافت و بعد از حدود چهار سال لبه راستی چرا در صدر اسالم، حکومت امام ع

شکل و شمایل خودش را از دست داد و اما امروز با گذشت بیش از چهل و یک سال و با وجود   ( ع) امام علی 

نان سر پای خود و با همان آرمانهای اولیه  همه مشکالت اقتصادی، نظامی، فرهنگی و امنیتی این نظام همچ

 انقالب ثابت و استوار ایستاده است؟

از این نکته نیز نباید غافل شد که رهبری حکومت اسالمی را در صدر اسالم و پس از رحلت نبی اکرم اسالم ص  

و امروز هم  شود.  ی به دوش انسان کامل بود که هیچ گونه نقصی و یا کوتاهی در آن به هیچ وجه مشاهده نم
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رهبران انقالب یعنی امامین انقالب افتخارشان این است که شاگردی از شاگردان کوچک مکتب آن امام همام  

 هستند.

قالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی با حکومت امام علی ع به این نتیجه  ن امام با این همه و در مقایسه با ا

ویت ، در دوره نظام اسالمی کنونی هم بروز و ظهور داشته  رسیم که تمامی جریانات صدر اسالم با همان همی 

 است.

 این جریانات و گرایشها مزاحم عبارتند از :  

 گروه تجدید نظر طلب .1

عده ای با افکار و اندیشه های اومانیستس و مردم گرایی ، از   ( ص) در صدر اسالم و با رحلت نبی اکرم 

شستهای اهل حل و عقد، بر تجدید نظر در راه و روش  وحی فاصله گرفتند و با تشکیل شورا و سقیفه و ن

 رسول اهلل ص پرداختند.

برای امت اسالمی  به خیال خود راه جدیدی را  (ص) اینان با انکار افکار، اندیشه ها و گفته های پیامبر 

آن را از مردم   مشروعیتگشودند و چنان وانمود کردند که خلیفه را باید خود مردم انتخاب کنند و 

 2یی دانستند.گرا

همین طیف در دوران انقالب اسالمی با همین اندیشه ها پس از رحلت امام خمینی ره به نشر و ترویج  

 فکری امام ره سازگاری نداشت پرداختند. با ماهیت افکار خود که 

جا به جایی مشروعیت با مقبولیت، تغییر قانون اساسی، محدود کردن اختیارات ولی فقیه ، تغییر نظارت  

، ما دام العمر کردن ریاست جمهوری، صلح و سازش به جای مقابله با دشمن  استطالعی........ به نظارت 

تجدید نظر طلبان انقالب  و باالخره جمهوریت را بر اسالمیت نظام ترجیح دادن از افکار و اندیشه های 

 اسالمی بود. 

نظام را هم کم وبیش اداره می   و تقیننیدر نظام اسالمی بودند و سالها امور اجرایی  متنفذ اینان افراد 

 کردند. 

 گروه فتنه گر و ناقض عهد و قانون.  .2

 
ابو عبیده جراح، مغیره بن شعبه، عبد الرحمان بن عوف و عثمان بن عفان ن افرادی چون خلیفه اول ، دوم، ا.مهمترین شخصیت های این جری 2

 هستند.



را   در صدر اسالم، عموم مسلمانان در رکاب پیامبر ص حضور داشته و بعضا شمشیر ها زدند و جنگ ها

اداره کردند اما با رحلت آن حضرت برخی از آنها با نقض عهد به فتنه گری و آشوب طلبی دست زدند.  

 افرادی چون طلحه ، زبیر و عایشه که تاب تحمل حکومت و والیت عدل و امام علی ع را نداشتند.

به انقالبی گری  سبقت در پذیرش اسالم ، مدح و ثنای پیامبر ص نسبت به برخی از آنان و معنون بودن 

 از ویژگی های این چهره ها بود. 

همین فکر و اندیشه نیز در نظام اسالمی سر بر آورد و کسانی با سابقه انقالبی و اسالمی و وفاداری به  

و  78سر پیچی کردند و در سالهای به جایی رسیدندد که نقض عهد نموده و از قانون  (هر)امام خمینی 

ثال اینها به فتنه گری و آشوب طلبی و دعوت به نافرمانی مدنی رو  شمسی و در مجلس ششم و ام 88

 آوردند. 

 

 گروه عافیت طلب و منحرف  .3

در صدر اسالم ، افرادی بودند که به بهانه های واهی از دخالت در امور سیاسی و اجرایی و امر به معروف  

از عافیت طلبان منحرف از والیت  و نهی از منکر خود را معذور می دانستند مانند عبد اهلل ابن عمر که 

 بود. 

 قبیله گرایان بی منطق  .4

درصدر اسالم افرادی بودند که سعی در تقسیم قدرت میان مهاجر و انصار را داشتند .در میان مهاجر و  

 انصار هم قبیله گرایی های دیده می شد . 

لو داری ماک اشتر  قیس کندی برای جلوگیری از پیروزی نخعی ها به ج اشعث بن مگر نه این بود که 

ایستاد و جسورانه و متمردانه خواست تا علی ع مالک را که در دو   )ع(نخعی در برابر امیر المومنین

 قدمی پیروزی بر معاویه بود از جنگ منصرف کند؟

البته این قبیله گرایی، با الیه های دینی و ظواهر بعضا قرآنی خودش را در میان مردم مخفی می کرد.  

ها را بر سر نیزه   که طرف مقابل ما )معاویه و اصحاب او ( قرآنمگر نمی بینی یا علی ع گندی گفتند 

 کرده است و پناه به قرآن آورده است؟ 

های به ظاهر جذاب   همین جریان در انقالب اسالمی رخ داد اینبار در قالب قبیله گرایی سیاسی و حزب

زادی، حزب مشارکت ملی، اصالح طلبان،  و با شعار های زیبا اما تو خالی مثل حزب ملی، حزب آ

 اعتدالیون

 افراطیون دور از والیت و مدعیان عدالت دور از رهبری  .5



که از بنی تمیم   ذو الخو یصره روزی پیامبر ص در جمع اصحاب خود بودند . در این زمان شخصی به نام 

من یعدل ان انا لم اعدل و   »اعدل فقال رسول اهلل ص ویلکبود حاضر شد و به پیامبر ص عرضه داشت 

 «قد خبت او خسرت ان انا لم اعدل.... 

عمر بن خطاب عرضه داشت یا رسول  یعنی بعد یکی از اصحاب که او هم از تندروان خارج از والیت بود 

او را منع کرد و فرمودند او را رها کنید اینان جماعتی  )ص(گردن او را بزنم پیامبراهلل اجازه دهید تا 

هستند که نماز های شما مسلمانان را قبول ندارند و فقط نماز های خودشان را قبول دارند اینان اهل  

د  قرائت قرآن هستند در حالی که قرآن از حلق آنان باالتر نمی رود اینان از اسالم خارج می شون

همانگونه که تیر از کمان خارج می شود . آنگاه یکی از راویان این حدیث می گوید خدا را شاهد می  

خ آمده است که نمونه  یایستادند . موارد دیگری نیز در تار ( ع)گیرم که همین افراد در مقابل امام علی 

 3را بنگرید.ندیگر آ

 . شعار خود قرار داده بودند والیت و رهبری را خوارج نهروان از دیگر افرادی بودند که عدالت منهای 

 بود.  د در انقالب اسالمی نیز این طرز فکر کامال مشهو

با آمریکا متهم می کردند و امروز ایشان   مداهنهرهبری را به  (ره)افرادی بودند و هستند که پس از امام 

 را تند رو می دانند.

اسالمی فقط و  ن اعتقاد به والیت و رهبری در جامعه افراد و احزاب و گروه هایی هستند و بودند که بدو 

 عدالت جامعه را با تشویش اذهان روبرو می کنند. فقط به اسم 

 از هواداران سر سخت احمدی نژاد از همین گروه هستند. برخی

 ساده لوحان پر ادعا  .6

و پس از آن افرادی چون ابو موسی   )ع( و امام علی  )ص( بدون تردید در صدر اسالم و در زمان پیامبر 

اشعری بودند که گاهی با ساده لوحی کمر اسالم را شکستند و پای والیت را تضعیف کردند. آنان در  

و میدان را به نفع رقیب خالی   مذاکرات با دشمن فریب ظاهر دشمن و لبخند های دشمن را خوردند 

 کردند. 

دید آمد. از ابتدا انقالب اسالمی با جمعی ساده لوح  همین جریان در جامعه اسالمی و نظام اسالمی پ

مثل بازرگان و طیف او و پس از آن انسانهایی حتی در جایگاه قائم مقامی رهبری و امروز افرادی در  

قالب مذاکره با دشمن تمامی منافع و پیشرفت ملت و کشور را وابسته به مذاکره دانسته و سالها چرخ  

 ر همین اساس معلق قرار دادند.اقتصاد و پیشرفت کشور را ب
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و اعتماد به لبخند ها و گفته های وزرای خارجه آمریکا   97تا  92هسته ای از سالهای  ات اکرجریان مذ 

 به شمار می رود.   -دست کم-و اروپاه و غیره از نمونه ها بارز ساده لوحی

 خواص ساکت  .7

ط دینی و ضرورت در نظر گرفتن  به اسم رعایت احتیاط و با تمسک به احتیا عده ایدر صدر اسالم 

 مصالح دینی از همراهی با امام معصوم خوداری می کردند .

برخی از شخصیت های سر شناس این جریان عبارتند از : سعد بن ابی وقاص، عبد اهلل بن عمر، کعب بن  

 ریم، اسامه بن زید و زید بن ثابت. یمن بن خُمالک، اَ

ابتدا وجود داشت و نمونه های بارز آن را می توان حتی در میان  همین جریان در انقالب اسالمی نیز از 

سیاسیون و دست اندرکاران قدرتی نظام به هنگام فنتنه ها و حوادث گوناگون که می توانست انقالب را  

 دستخوش دگرگونی  قرار دهد، دید. 

جریان کامال مشاهده  ی و حتی در میان مدعیان مرجعیت تقلید این ندر میان روحانیون برجسته و معنو

 می شود. 

 ان پر ادعاآقا زادگ .8

در صدر اسالم افرادی ظاهر شدند که به واسطه انتسابشان با برخی از معنونین ، خود را تافته جدا بافته  

ند و به  ید د می دیدند. اینان افرادی بودند که اندک اندک خود را ذی حق بر اسالم و جامعه اسالمی می 

 خود را برتر از دیگران می دیدند.واسالفشان پدرانشان ر ن عناویجهت خدمات و یا 

نمونه های از افراد عبارتند از : عبد اهلل بن عمر، عبد اهلل بن زبیر، عایشه، اسامه بن زید بن حادثه که  

سالگی و به جهت داشتن لیاقت   18بود . او با وجود اینکه در سن  ( ص)رسول خدا  خوانده پدرش فرزند 

برگزیده شد و عمر نیز حقوق ویژه ای از   (ص)ی به فرماندهی سپاه اسالم در اواخر عمر پیامبر و شایستگ 

ی  ابیت المال برای او مقرر کرد اما هرگز حاضر نشد با امام علی ع بیعت کند و در هیچ یک از جنگه

 دوران خالفت حضرت با ایشان همراه نشد.

تر و آقا زاده هم در دوران قدرت پدرانشان و بستگانشان  بر ژن در انقالت اسالمی نیز عده ای به عنوان 

 الزم خود را بستانکار انقالب اسالمی می دیده و می بینند.  بدون داشتن شایستگی های 

اینان افرادی هستند که انحصار طلبی شان و گنج اندوزیشان زبانزد عام و خاص گردیده و عمدتا با نگاه  

 را قشر ممتاز جامعه می دانند. به خارج و میل بر خارج نشینی خود 

 نفوذی های دنیا طلب و منافق .9



پرده   یهودسوره مجادله از هم پیمانی و طرح دوستی نفوذیها و منافقان با  24تا  14قرآن کریم در آیات 

 برداشته است و آنان را به جهت کارشان مورد نکوهش و به عذاب دردناک الهی تهدید کرده است.

لَمُونَ أَعَدَّ  ذِینَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مَا هُمْ مِنْکُمْ واَل مِنْهُمْ وَیَحْلُِفونَ عَلَى الْکَذِبِ وَهُمْ یَعْأَلَمْ تَرَ إِلَى الَّ

  4اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِیدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ

بودند ریختند؟! آنها نه از شما هستند و نه   گروهى که مورد غضب خداآیا ندیدى کسانى را که طرح دوستى با »

گویند(! خداوند  دانند )دروغ نمى شما هستند( در حالى که خودشان مى  کنند )که ازاز آنان! سوگند دروغ یاد مى 

 « دادند! انجام مى  عذاب شدیدى براى آنان فراهم ساخته، چرا که اعمال بدى 

 ه همین گروه می فرماید: سوره حشر با اشاره ب در 

لَنَخْرُجَنَّ مَعَکُمْ وَال نُطِیعُ  أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ نَافَُقوا یَُقولُونَ إلخْوَانِهِمُ الَّذِینَ کََفرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ 

 5شْهَدُ إِنَّهُمْ لَکَاذِبُونَفِیکُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّکُمْ وَاللَّهُ یَ

گفتند: »هرگاه شما را )از وطن(  کتاب مى آیا منافقان را ندیدى که پیوسته به برادران کفارشان از اهل»

و هرگز سخن هیچ کس را درباره شما اطاعت نخواهیم   بیرون کنند، ما هم با شما بیرون خواهیم رفت

 «!دهد که آنها دروغگویانند یاریتان خواهیم نمود!« خداوند شهادت مى  و اگر با شما پیکار شود،  ;کرد

ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِینَ کَرِهُوا مَا نَزَّلَ   نمونه دیگری از این ارتباط دیده می شود: (ص) در سوره محمد 

 6اللَّهُ سَنُطِیعُکُمْ فِی بَعْضِ األمْرِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ

کراهت داشتند گفتند: »ما در بعضى از   این بخاطر آن است که آنان به کسانى که نزول وحى الهى را»

 «.داند پنهانکارى آنان را مى  کنیم؟« در حالى که خداوند امور از شما پیروى مى 

قرار  این جریان عالوه بر نفاق باعث شده بود تا اطالعات درونی جامعه اسالمی در اختیار دشمنان اسالم 

 گیرد. 

 نمونه های فراوانی از این جریان معاند از ابتدای انقالب اسالمی تا االن دیده می شود. 

ابتدا جاسوسان در دولت موقت و سپس نفوذیهایی که در جریان جنگ تحمیلی پیش آمد و حتی در  

 رده های باالی نظام هم نفوذ کرده بودند.

 تماما نمونه هایی از این جریان هستند. 97تا   92های و باالخره در دوران مذاکرات هسته ای در سال
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از جریاناتی بود که از ناحیه عوامل انسانی در دوران جامعه اسالمی شکل گرفت. مدیریت و عبور از  اینها برخی 

 بحرانهایی که این افراد و جریانها به وجود می آورند کاری دشوار و طاقت فرسا است.

المومنین ع »همج الرعاء«   ر، افراد و یا بخشهایی از جامعه هستند که به تعبیر امیچرا که در کنار این جریانات 

به شمار می روند و چون تکیه گاه محکمی را برای خود انتخاب نکرده اند با هر بادی از مسیر اصلی خارج  

 شوند.می 

 زد. هر یک از این جریانها می تواند امتی را از پای در آورد و انقالبی را دگرگون سا

وفنده و کوبنده به را  تاما سوال اساسی اینجاست که چرا انقالب اسالمی با همه این تهاجمات و مشکالت و موانع 

با همه عظمت و مقام و شجاعت و درایت و   (ع) اما حکومت اسالمی در زمان امیر المومنین  خود ادامه می دهد 

 پنج سال به طول انجامد؟ بیشتر ازآن حضرت نتوانست   سیاست

امروز ما افتخار این را دارد که زیره خوار خان کوچکترین شاگرد امیر   شکی نیست که رهبری در نظام اسالمیِ

 است. ( ع) المومنین 

ا ین سوال باید گفت تمام جواب آن است که بعد از اراده و مشیت الهی این مردم و وفاداری آنها  ه در پاسخ ب

ورشان در عرصه مختلف، توانسته است نظام اسالمی را با همان اصول و آرمانهای اولیه روی  است که بواسطه حض

 پا نگه دارد. 

المومنین ع و   ر و این استثنایی ترین شاخص برای تداوم انقالب اسالمی در مقایسه با حکومت اسالمی دوران امی

ند و نه تنها خم به ابرو خود نیاوردند بلکه  است. همان مردمی که دهها هزار قربانی و شهید داد (ع )امام مجتبی 

مهدیه ای، مسجدی،  ، حسنیه ایای،  هیهر خانواده شهیدی که توانمند بود به پاس شهادت فرزندش حسین

 درمانگاهی و..... را با پول خود ساخت و تحویل این نظام داد. مدرسه ای، 

کمترین  حتی ویدند و با نثار جان و مال خود ، مردمی که هر جا نظام اسالمی از آنها دعوت کرد با سر و جان د

 نداشتند.را مطالبه از نظام اسالمی 

ع شدند عصر همان  یبه عنوان شهید تشی -در شهر اصفهان-مردمی که وقتی حدود سیصد جوان آنان در یک روز 

 روز بیشترین اعزام به جبهه را در طول تاریخ جنگ تحمیلی و دفاع مقدس داشتند.

 در جمع اصحابشان دوبار آرزوی مالقات آنان را در آخر الزمان نمودند. )ص( ردمی هستند که پیامبراینان همان م



 در جمع اصحاب فرمودند:   در روایتی آمده است که پیامبر خدا ص  

إِخْوَانَکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فََقالَ لَا إِنَّکُمْ أَصْحَابِی وَ إِخْوَانِی  مَرَّتَیْنِ فََقالَ مَنْ حَوْلَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ أَ مَا نَحْنُ  إِخْوَانِی  لَقِّنِی اللَّهُمَ

نْ قَبْلِ أَنْ یُخْرِجَهُمْ مِنْ أَصْلَابِ  قَوْمٌ فِی آخِرِ الزَّمَانِ آمَنُوا وَ لَمْ یَرَوْنِی لََقدْ عَرَّفَنِیهِمُ اللَّهُ بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِهِمْ مِ

ءِ أَوْ کَالْقَابِضِ عَلَى جَمْرِ الْغَضَا  مْ وَ أَرْحَامِ أُمَّهَاتِهِمْ لَأَحَدُهُمْ أَشَدُّ بَقِیَّةً عَلَى دِینِهِ مِنْ خَرْطِ الَْقتَادِ فِی اللَّیْلَةِ الظَّلْمَاآبَائِهِ

   7 ةٍ.أُولَئِکَ مَصَابِیحُ الدُّجَى یُنْجِیهِمُ اللَّهُ مِنْ کُلِّ فِتْنَةٍ غَبْرَاءَ مُظْلِمَ

 اخوانى لقّنى  اللّهم  »

 : خداوندا! برادران مرا بمن بنمایان. اصحاب عرضکردند:

 یا رسول اللَّه! مگر ما برادران شما نیستیم؟

 قال ال انّکم أصحابى و إخوانى قوم فی آخر الزّمان آمنوا بى و لم یرونى 

آورند، با اینکه  آخر الزمان هستند که بمن ایمان مى من میباشید، برادران من مردمى در  . فرمود: نه! شما اصحاب 

اند. خداوند آنها را با نام و نام پدرانشان، پیش از آنکه از صلب پدران و رحم مادرانشان بیرون بیایند،  مرا ندیده

 بمن شناسانده است.

ظلمانى، دشوارتر است.  ثابت ماندن یکى از آنها بر دین خود، از صاف کردن درخت خاردار )قتاد( با دست در شب 

اى از آتش چوب درخت »غضا« را در دست نگاهدارد. آنها چراغهاى شب تار  و یا مانند کسى است که پاره 

 «میباشند، پروردگار آنان را از هر فتنه تیره و تارى نجات میدهد.

انه تحملشان می داند  این همه برجستگی را برای مومنان دوره آخر الزمان برباری و باال بودن آست پیامبر عظمت

أَجْرُ خَمْسِینَ مِنْکُمْ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَِّه  لَهُ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ سَیَأْتِی قَوْمٌ مِنْ بَعْدِکُمْ الرَّجُلُمی فرماید: و به اصحاب خود 

 8لَ إِنَّکُمْ لَوْ تَحَمَّلُوا لِمَا حُمِّلُوا لَمْ تَصْبِرُوا صَبْرَهُمْ. نَحْنُ کُنَّا مَعَکَ بِبَدْرٍ وَ أُحُدٍ وَ حُنَیْنٍ وَ نَزَلَ فِینَا الُْقرْآنُ فََقا

» یعنى: مردمى بعد از شما خواهند آمد که یک مرد آنها ثواب پنجاه نفر از شما دارند. اصحاب عرضکردند: یا  

ما نازل شده است )یعنى   ایم و قرآن در میان رسول اللَّه! ما در جنگ بدر و احد و حنین در رکاب شما پیکار کرده 

شود که مردمى بیایند که یکنفر آنها ثواب پنجاه نفر ما را داشته باشند؟( فرمود آنچه را آنها متحمل  چطور مى 

 توانید مانند آنها صبر کنید!.«میگردند اگر شما ببینید، نمى
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را می فرماید و اینگونه   آرزوی مالقات شما )ص(و شما مردم در ایران اسالمی همان کسانی هستید که پیامبر

هم مسلمانانی که در   آندارد،توصیف می شوید که اجر هر یک از شما برابری با پنجاه مسلمان صدر اسالم 

 جنگهای بدر و احد و حنین شرکت جسته و سختیها را تحمل نموده اند. 

بردباری و تحمل مسلمانان چرا که صبور و بردباری شما در برابر سختیهای زمانه تان به مراتب بیشتر است از 

 صدر اسالم.

 والسالم علیکم 


