سال  1357هجریشمسی ،روحانیت انقالبی پسازچنددهه مبارزه و رنج و زندان
سردبیر ـ عبدالرضا ایزدپناه

و تبعید ،ثمره تالشش را یابید و باامید درآغوش گرفت و رخدادی را بهچنگآورد که
قرنها درانتظارش بود؛ چهلسال پیش ،سپیده انقالب بربال سپیده فجر از مغرب
برآمد و بر سپهر زمین ظهور دین را نوید داد.
جامعـه روحانیـت با رسـالتی جدیدو خطیر روبهرو شـد و شـتابنده دسـتآورد نوپا
و نورخـش را نواخـت و ایـران را درطلـوع این نوزاد خجسـته غرق شوروشـادی کرد.
هاشمی رفسنجانی در سیمای ایران،که خود از روحانیان انقالبی بود ،به نمایندگی انقالبیان و امام وخانواده
معظم شهیدان انقالب ،آغازی نو و دورهای جدید را در روند حرکت تاریخی ایران و اسالم و تشیع مژده داد .من
ّ
شاگرد کوچکی در حلقه مبارزان و مبارز خستگیناپذیر استاد و مرادم آیةالله خامنهای(حفظهالله) ،درجایگاه
طلبهای مبارز و مجاهد از حوزه علمیه باری سنگین بردوشم احساس میکردم .بااینکه شادمانی وصفناپذیری
داشتم ،نگرانی نگهبانی از این هدیه الهی ،سالمت و بالندگیاش دلمشغولم کرده بود .استاد فرزانهام علی حکیمی
ّ
درآستانه پیروزی انقالب به من گفت :انشاءالله انقالب پیروز میشود باید به فکر نیازهای پس از انقالب و تثبیت
در استمرار آن بود تا بتوان انقالب را دربرابر آفتها و بیماریها وهجمههای دشمنان و منافقان نگاهداشت.

دشمنان داخلی و بیرونی زدند.

و

قلم و رسانهای نتوانست بهتصویرکشد واگر این

شاگردان برجسته ایشان ،دفع شد و در کمترین

دهه نیک شناخته شود بیمار یها و ناتوانیهای

زمان ،جمهوری اسالمی پاگرفت وقانون اساسی

چهلسالگی و فرصتها و تهدیدهای امروز

دوره نوین حکومت دینی براساس اندیشههای

انقالب فرادید میآید ،ترور درنقاب نفاق ،جنگ

تشیع با نقش پایهای مردم مسلمان ایران

سهمگین تحمیلی استکبار جهانی ،نوپایی و

تدوین و رسمی شد.

نوظهوری و بیسابقگی و بیتجربه دراستقرار

مردم و تدبیر و بصیرت امام خمینی

مردم مسلمان ایران در نگهبانی از حکومت

حکومت دینی و مدیریت آن و از همه دردناکتر

نوپای دینیاش صدها شهید دادند و دراینمیان

ضربههای غافلگیرکنند ه خودیهایی همچون

سهم فرزندان حوزههای علوم دینی چشمگیرتر

شریعتمدار یها،خلقمسلمانوگروههایقومی

بود ،دشمنان داخلی و خارجی انقالب را که

و اقلیتی درخوزستان ،کردستان ،بلوچستان

روحانیان انقالبی را مقصر اصلی این پدیده

و ترکمنصحرای گلستان و اندوهبارتر ازسوی

بزرگ و باورنکردنی و با روی استوار دربرابر

کسانی که خود امید انقالب بودند و از یاران بزرگ

بهکجراهه کشاندن آن میدانستند ،مهرههای

خمینی

اصلی و اندیشهورز انقالب که روحانیان برجسته

از انقالبیان را در حمایت از انقالب به تردید

انقالبی بودند هدف قراردادند و بهگمان غلطشان

افکندند .انقالب در این گرداب سهمگین امام

اندیشهورزان و نظریهپردازان انقالب را زدند تا

و بنیانگذارش را هم از دست میدهد و ایران

این نونهال ،نحیف بماند و دیرنپاید یا به انحراف

اسالمی یتیم میشود و خبرگان دربیم نگرانی

کشانده شود.

و بهتزدگی فقدان امام خمینی ،رهبری انقالب

اما امام خمینی

همه این خونها را

به کجراهه رفتند و افکار بخشی

را تثبیت بخشیدند.

طراوتبخش نهال انقالب و عامل برازندگی و

درایـن برهـه حسـاس ،کـه هـم دشـمن

استواری آن میشمرد و فرمودند« :ما را بکشید

فروریختـن انقلاب را انتظـار میکشـید و هـم

این انقالب زندهتر میشود ».با اینکه درتراژدی

دوسـتان انقلاب در سـرگردانی و نگرانـی و

غمبار هفتمتیر و ترورهای شهریور ارکان اصلی

بیموامیـد بودنـد ،ایمـان دینـی وشـیعی مردم

انقالب همچون شهیدبهشتی و دیگر اندیشهوران

ایـران و همصدایـی مراجـع بـزرگ شـیعه بـا

انقالبی و سختکوش ،شهیدان رجایی و باهنر و

رهبـری و اخلاص و بصیـرت و هوشـمندی

قدوسی و پیشاز آن شهیدان مطهری ومفتحها

رهبرجدیـد و امدادهـا و یـاری امـام زمـان،

آماج کین ترور نفاق و استکبار شدند ،با هرتروری

کشـور را از ایـن همـه خطرهـا و توطئههـا

مردم در پاسداری از انقالب و در دفاع از امام

برآورد .در هیاهوگری وغوغاسـاالری اسـتکبار و

خمینی پرشورتر و استوارتر گردیدند وفریاد

دشمنان داخلی انقالب اسالمی ،شیطان درون

«دشمن درچه فکریه /ایران پر از بهشتیه» را برفرق

از کار ننشسـته بود و ویروسهای نیمۀخاکی

تابستان و پاییز 1397

تهدیدگرایان انقالب نوپا با شوروشعور انقالبی

واقعیات دهه شصت انقالب را هیچ دوربین،

شماره سوم و چهارم

هجمهها و توطئههای رنگارنگ و گوناگون و
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انقالبیـان و روحانیـان آفتهـای ناشـناخته و

انقلاب و گام دوم نیـز رمـزوراز بالندگی انقالب

نادیده را زیرپوسـت حرکت رو بهجلوی انقالب

اسلامی را در کشـور و دنیـا همـان روحیـه

شـکل داد .امـام خمینـی

و پـس از آن

انقالبـی میداند.

جانشـین فرزانهاش و عالمان عارف ،هشـدارها

در چهلسالگی انقالب حوزههای علوم دینی

دادنـد کـه از ایـن زاویـه بررسـی رهنمودهـای

که مهد انقالب اسالمی وراهبران آن بودند،

ایـن دو رهبـر تحسـینبرانگیز اسـت که چگونه

بایستی عریان و بدون هیچ خودسانسوری

درکشـاکش و هیاهـو و توطئههـای رنگارنـگ

بنشینند و این چهلسال را بررسند که کجا بودند،

سـهدهه گذشـته ،شـیطان درون را خطرسـازتر

چه کردند و چه باید میکردند و اکنون کجا

ازشـیطان بیرون میدانسـتند و درکنار مراقبت

هستیم و چه باید بکنیم؛ رازورمز ماندگاری تا

نفـس خویـش ،همـه کنش گـران انقلاب را به

چهلسالگی انقالب چه بوده است و هماکنون

مراقبـت نفـس از وسـواس خنـاس فراخواندند.

و درآینده با چه تهدیدها و فرصتهایی روبهرو

بـا ایـن همه گرچه دشـمن بیـرون ،فرصتها را

هستیم .آیندهپژوهانه و واقعبینانه و بیطرفانه

از جمهـوری اسلامی گرفـت ،ولـی در پـردازش

همه اینها را بررسیم و انتظار آن بود که

چهلسـاله جمهـوری اسلامی و حـال امـروز

چهلسالگی انقالب در حوزههای علوم دینی و

چهلسـالگی عامـل اصلـی ر خزردی انقلاب

دانشگاهی با غرور و افتخار نواخته میشد و

دشـمن درون اسـت.

دهها کرسی بررسی آزاداندیشانه و هستههای

به گفته شـهیدصدر انقالب اسلامی انفجار

اندیشهورزانه چهلسالگی انقالب اسالمی را در

نوربـود؛ نورمحبـت اهلبیـت ،نورایمـان بـه

بستر حرکت جهانیاش ،آیندهپژوهی میکردند

عدالـت و پارسـایی و فرزانگـی امامـان شـیعه،

و تهدیدها و فرصتها را برمیز تصمیمسازان

انـوار عاشـورا و نهجالبالغـه و نورخـون پـاک

مینهادند.

شـهیدان انقلاب اسلامی.

نمیدانـم ،چـرا نهادهایـی کـه بایسـت خـود

آیـةاهلل خامنـهای چـه نیک ،رمز اسـتواری و

جلـوداران ایـن مهم باشـند خوابزده شـدهاند؟!

امتداد و پایداری انقالب را در برابر هجمههای

شایسـته بـود مجمـع تشـخیص مصلحـت

بیرونـی و درونـی یافـت و شـناخت و از آن
در اسـتواری انقلاب بهـره بـرد وآن اکسـیر

کارطراز وکارگشـا
نظـام در طـراز جایگاه خویشِ ،
در بررسـی ایـن چهلسـاله انجـام مـیداد و

پاسـداری از خون شـهیدان و قدردانی از شـهدا

باقطبنمـای سیاسـتهای کالن مصـوب و

و اسـوهبرداری جوانـان و نسـلهای پـس از

مـورد تأییـد رهبـری ،جهتگیر یهـای کنونـی

انقلاب ،از آنـان اسـت.

انقلاب را برمیسـنجید؛ یـا آنکـه شـورای عالی

کلمـه کلیـدی «انقالبیمانـدن» درگفتمـان

انقلاب فرهنگـی گذشـته خـود و سـهمی کـه

رهبری ،پاسداری از همین نور و دستآوردهای

درایـن چهلسـالگی در سـکانداری فرهنـگ

معنوی و روح انقالب است که نگاهبان و فدایی

ایران داشـته اسـت و فرصتهای از دسترفته را

دلباختـه انقلاب میسـازد و درچهلسـالگی

فرادید مینهاد و با خودانتقادی سـهم خویش را

کارنامـه چهلسـالگیاش را در قانونگـذاری و

اسـت ،برمیـز نقـد و وارسـی نهـد و آیندهنگرانـه

نظـارت بـر اجـرای درسـت قانـون برمیرسـید و

و آیندهپژوهانـه ،بیمار یهـای ایـن زردرخـی

اصلاح آیندهپژوهانـه در قوانیـن جمهـوری

و لرزهاندامـی خـود را بشناسـد و طبیبانـه بـا

اسلامی و نوع قانونگذار یاش را در دسـتورکار

همـکاری قـوای دیگـر و هدایتهـای رهبری و

قـرار مـیداد .نمیدانـم ،دو مؤسسـه پژوهشـی

شـناخت خواسـتههای درسـت مردم ،راه عالج

حـوزوی وکشـوری مجلـس در شـهر قـم وتهران

و درمـان را شناسـایی کنـد و خاسـتگاه فسـاد

دراینبـاره چهکردهانـد؟! شایسـته اسـت قـوه

بهویـژه فسـاد اداری را بخشـکاند و انقلاب

قضائیـه بـا سـکانداری جدیـدش ـ کـه بـه گفته

اسلامی را بـرای حرکتـی توانمنـد و سـرزنده و

حکیمـان جهـان ،نهـادی اسـت که اگـر نبضش

طراوتبخـش در گام دوم انقلاب آمـاده سـازد.

درسـت بزنـد ،مملکت را آسـیبی تهدید نمیکند

این یادکرد نیزگفتنی است ،که درطول

و از خطرهـا سـربلند بیـرون میآیـد ـ سـهم خود

چهلسال در کنار شهادتها و رشادتها و

را در حـال و وضـع چهلسـاله انقلاب بررسـد و

حضورهای بههنگام مردم وراهبری هوشمندانه

عدالت قضایی را که همزاد قداسـت کشـور است

و پیشبرنده و آیندهاندیشانه رهبر فرزانه انقالب،

و اسـتواربخش امنیت ،برمیز نقد نهد و این قوه

مدیران و مسئوالن کشور در کار و مسئولیت

مهم کشور را که اجرای عدالت و نظارت برحسن

خویش تالشها کردند و توفیقاتی اساسی

اجرای قوانین از وظایف اساسـی اوسـت در برابر

داشتند که اگر آنها نبود با ناگوار یهایی دیگر

آسـیبها و آفتهـای احتمالـی و ورود بـه گام

و بیشتر روبهرو بودیم ،ولی آنچه انتظار است

دوم انقالب اسلامی بسترسـازی نماید ،تا فضا

کاروتالش و تدبیر و هوشیاری در طراز انقالب

و بسـتری سـامان یابـد کـه ضعیفـان و ناتوانان

و برابر با تهدیدهای استکبارجهانی و هدف

بتواننـد مطالبهگرانـه ازخـود دفـع سـتم کننـد

بلند انقالب است؛ انتظار ملتی که انقالبش را

و بـه حقشـان برسـند و کنشگـران سیاسـی و

طالیهدار انقالب جهانی مهدی

اجتماعی دلسـوز و دغدغهمند کشـور و انقالب،

عدالت جهانی واصالح همه جهان میداند به

شـادمانه و بـدون هیـچ نگرانـی بتواننـد بیشـتر

دست مدیران و مسئوالن و راهبرانی است که

نقش انقالبی و ایرانیـاسالمیشـان را در رشـد و

هم خود مصلح عادل و هم اصالحجو وعدالتپو

کمال و حراست از انقالب و کشورشان ایفاکنند
الیؤخذ للضعیف فیها ّ
َ
کـه« :لـن ُت ّ
حق ُه
قدس أمة

باشند.
حوزههای علوم دینی و نهادهای حوزوی

مـن القوی غیـر متتعتع» (نهجالبالغـه ،نامه.)53

هم یکبهیک با این سنجه و هدف و طراز

شایسـته اسـت قوه مجریه که نقش کلیدی

درچهلسالگی انقالب بایست به خودانتقادی

در فسـاد ،اصلاح ،طـراوت و نقاهـت کشـور

و بررسی و تحلیل عمل و حرکت چهلساله

دارد ،امـروز در کنـار درگیر یهـای اجرایـی،

خویش بپردازند و سهم خویش را در اکنونی

وگسترش

شماره سوم و چهارم

چـاره میکـرد؛ یا آنکه مجلس شـورای اسلامی

از نبـود مشـی طـراز و فراینـد نامتـوازن اجرایی
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در بلبشـوی فرهنگی کنونی مملکت مییافت و

دلنگرانیهـای اساسـی مـردم را کـه برخاسـته
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وضع کشور و انقالب بهویژه در عرصه فرهنگ و

و انتظارات کنونی از دفتر را هم در دیدار پدرانه

ایمان دینی و رکن اسالمیت جمهوری اسالمی

و مهربانانـه پایـان سـال گذشـته بـرای ورود بـه

وارسند .درحوزههای علوم دینی هم چهلسالگی

گام دوم انقالب فرمودند که در این اندک زمان

انقالب اسالمی بهگونهای بایسته پاس داشته

در سـطحهای مختلـف دفتـر مـورد بررسـی و

نشد .انتظار آن بود که همانند جشن دهه فجر

کاوش وتحلیل قرارگرفت و سرمایهای سودمند

حوزویان به استقبال چهلسالگی جمهوری

و راهگشـا بـرای حرکـت نویـن مسـئلهمحوری و

اسالمی میرفتند و این موهبت بزرگ الهی را

کارکردگرا در قالب قطبهای فکری و فرهنگی

پاس ویژه میداشتند.

بـا اهـداف و برنامههـا وکارکرد روشـن گردد.

ش مؤثری در
دفترتبلیغـات اسلامی کـه نقـ 

درایندیدار که نگارنده آن را «دیدار آفتاب»

رونـد حرکـت چهلسـاله بهویـژه درعرصه تبلیغ

نامنهادم رهبر فرزانه ،خورشیدفام هم اصحاب

و فرهنـگ و پژوهـش داشـته اسـت و خـود نیـز

دفترتبلیغات اسالمی را نواختند و هم راهنمودند

در ایـن روزهـا چهلسـاله میشـود ،شایسـته

و افقگشودند .برنامههای در دستاقدام

اسـت فرمان حرکت خویش را با خواسـتههای

دفترتبلیغات بهویژه در قالب قطبها را

رهبـری در ایـن چهل سـال برسـنجد و طـراز

تأییدکردند و رویکرد و مسائل جدیدی را از

کنـد و خـود را بـرای نقشگـذاری درگام دوم

دفتر خواستند :نخست به جایگاه بلند دفتر

انقلاب اسلامی آماده سـازد .انتظـارات امام و

در روشناندیشی وروشنفکری با حفظ

رهبـر فرزانـه انقلاب اسلامی از دفتـر تبلیغات

اصالتهای حوزوی و انقالبی اشاره فرمودند

اسلامی در طـول چهلسـاله هـم روشـن و هم

و دفتر را پدیدهای دراین ساحت نامیدند و

نمایشدهنـده جایـگاه مهـم دفتر درنزد رهبران

به پاسخگویی مسائل نوپیدا در میدانهایی

انقالب است که خود برای فهم هویت و جایگاه

همانند هنر ،تئاتر ،معماری ،فضای مجازی

دفتر بایسـتی همه سـخنان امام و رهبری را در

فراخواندند و تبلیغ نوین و روشهای نو در

فرایند چهلسـاله بررسـید و رهنمودهایشـان را

تبلیغ همراه با تربیت نیروهای مؤمن را خواستار

در این شبکه مفهومی تفسیر وتحلیل کرد و به

شدند و این خوش هدیهای به دفترتبلیغات

بررسـی و نقد کارنامه چهلسـاله دفتر پرداخت

اسالمی در آستانه چهلسالگیاش و ورود به

که در این شماره مجله حوزه نیمرخی از آن در

گام دوم انقالب بود.

پرونـده یادآور شـده اسـت ودرآینـده به گونهای
ویـژه بـه آن خواهیـم پرداخت.
انتظـارات رهبـری از دفتـر در عناوینـی نظیر
«ابـر بابرکـت»« ،نمـاد روشـنفکری حـوزوی»،
«نهـادی روشـناندیش وانقالبـی» بیان نمودند

امید آن که باز هم دفتر تبلیغات اسالمی
با مدیریت هوشمندانه وروشناندیشانهاش
ببالد و چونان «ابر با برکت» در سپهر کشور و
جهان بدرخشد! إنشاءاهلل!

