
سال 1357 هجری شمسی، روحانیت انقالبی پس ازچنددهه مبارزه و رنج و زندان 
و تبعید، ثمره تالشش را یابید و باامید درآغوش گرفت و رخدادی را به چنگ آورد که 
قرن ها درانتظارش بود؛ چهل سال پیش، سپیده انقالب بربال سپیده فجر از مغرب 

برآمد و بر سپهر زمین ظهور دین را نوید داد.
جامعـه روحانیـت با رسـالتی جدیدو خطیر روبه رو شـد و شـتابنده دسـت آورد 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 دوره ای جدید را در روند حرکت تاریخی ایران و اسالم و تشیع مژده داد. من 
شاگرد کوچکی در حلقه مبارزان و مبارز خستگی ناپذیر استاد و مرادم آیة الّله خامنه ای)حفظه الله(، درجایگاه 
طلبه ای مبارز و مجاهد از حوزه علمیه باری سنگین بردوشم احساس می کردم. بااین که شادمانی وصف ناپذیری 
داشتم، نگرانی نگهبانی از این هدیه الهی، سالمت و بالندگی اش دل مشغولم کرده بود. استاد فرزانه ام علی حکیمی 
درآستانه پیروزی انقالب به من گفت: ان شاءالّله انقالب پیروز می شود باید به فکر نیازهای پس از انقالب و تثبیت 

در استمرار آن بود تا بتوان انقالب را دربرابر آفت ها و بیماری ها وهجمه های دشمنان و منافقان نگاه داشت.
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هجمه ها و توطئه های رنگارنگ و گوناگون و 
تهدیدگرایان انقالب نوپا با شوروشعور انقالبی 
مردم و تدبیر و بصیرت امام خمینی و 
شاگردان برجسته ایشان، دفع شد و در کمترین 
زمان، جمهوری اسالمی پاگرفت وقانون اساسی 
دوره نوین حکومت دینی براساس اندیشه های 
ایران  مسلمان  مردم  پایه ای  نقش  با  تشیع 

تدوین و رسمی شد.
 مردم مسلمان ایران در نگهبانی از حکومت 
نوپای دینی اش صدها شهید دادند و دراین میان 
سهم فرزندان حوزه های علوم دینی چشم گیرتر 
انقالب را که  بود، دشمنان داخلی و خارجی 
پدیده  این  اصلی  مقصر  را  انقالبی  روحانیان 
دربرابر  استوار  روی  با  و  باورنکردنی  و  بزرگ 
به کج راهه کشاندن آن می دانستند، مهره های 
اصلی و اندیشه ورز انقالب که روحانیان برجسته 
انقالبی بودند هدف قراردادند و به گمان غلطشان 
اندیشه ورزان و نظریه پردازان انقالب را زدند تا 
این نونهال، نحیف بماند و دیرنپاید یا به انحراف 

کشانده شود.
 اما امام خمینی همه این خون ها را 
طراوت بخش نهال انقالب و عامل برازندگی و 
استواری آن می شمرد و فرمودند: »ما را بکشید 
این انقالب زنده تر می شود.« با این که درتراژدی 
غم بار هفتم تیر و ترورهای شهریور ارکان اصلی 
انقالب همچون شهیدبهشتی و دیگر اندیشه وران 
انقالبی و سخت کوش، شهیدان رجایی و باهنر و 
قدوسی و پیش از آن شهیدان مطهری ومفتح ها 
آماج کین ترور نفاق و استکبار شدند، با هرتروری 
مردم در پاسداری از انقالب و در دفاع از امام 
خمینی پرشورتر و استوارتر  گردیدند وفریاد 
»دشمن درچه فکریه/ ایران پر از بهشتیه« را برفرق 

دشمنان داخلی و بیرونی زدند.
 واقعیات دهه شصت انقالب را هیچ دوربین، 
قلم و رسانه ای نتوانست به تصویرکشد واگر این 
دهه نیک شناخته شود بیماری ها و ناتوانی های 
امروز  تهدیدهای  و  فرصت ها  و  چهل سالگی 
انقالب فرادید می آید، ترور درنقاب نفاق، جنگ 
سهمگین تحمیلی استکبار جهانی، نوپایی و 
نوظهوری و بی سابقگی و بی تجربه دراستقرار 
حکومت دینی و مدیریت آن و از همه دردناک تر 
ضربه های غافل گیرکننده  خودی هایی همچون 
شریعتمداری ها، خلق مسلمان و گروه های قومی 
بلوچستان  کردستان،  درخوزستان،  اقلیتی  و 
و ترکمن صحرای گلستان و اندوه بارتر ازسوی 
کسانی که خود امید انقالب بودند و از یاران بزرگ 
خمینی به کج راهه رفتند و افکار بخشی 
از انقالبیان را در حمایت از انقالب به تردید 
افکندند. انقالب در این گرداب سهمگین امام 
و بنیان گذارش را هم از دست می دهد و ایران 
اسالمی یتیم می شود و خبرگان دربیم نگرانی 
و بهت زدگی فقدان امام خمینی، رهبری انقالب 

را تثبیت بخشیدند.
دشـمن  کـه هـم  برهـه حسـاس،  درایـن 
فروریختـن انقـالب را انتظـار می کشـید و هـم 
دوسـتان انقـالب در سـرگردانی و نگرانـی و 
بیم وامیـد بودنـد، ایمـان دینـی وشـیعی مردم 
ایـران و هم صدایـی مراجـع بـزرگ شـیعه بـا 
رهبـری و اخـالص و بصیـرت و هوشـمندی 
 ،رهبرجدیـد و امدادهـا و یـاری امـام زمـان
کشـور را از ایـن همـه خطرهـا و توطئه هـا 
برآورد. در هیاهوگری وغوغاسـاالری اسـتکبار و 
دشمنان داخلی انقالب اسالمی، شیطان درون 
از کار ننشسـته بود و ویروس های نیمۀ  خاکی 



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

6
انقالبیـان و روحانیـان آفت هـای ناشـناخته و 
نادیده را زیرپوسـت حرکت رو به جلوی انقالب 
شـکل داد. امـام خمینـی و پـس از آن 
جانشـین فرزانه اش و عالمان عارف، هشـدارها 
دادنـد کـه از ایـن زاویـه بررسـی رهنمودهـای 
ایـن دو رهبـر تحسـین برانگیز اسـت که چگونه 
درکشـاکش و هیاهـو و توطئه هـای رنگارنـگ 
سـه دهه گذشـته، شـیطان درون را خطرسـازتر 
ازشـیطان بیرون می دانسـتند و درکنار مراقبت 
نفـس خویـش، همـه کنش گـران انقـالب را به 
مراقبـت نفـس از وسـواس خنـاس فراخواندند. 
بـا ایـن همه گرچه دشـمن بیـرون، فرصت ها را 
از جمهـوری اسـالمی گرفـت، ولـی در پـردازش 
چهل سـاله جمهـوری اسـالمی و حـال امـروز 
انقـالب  رخ زردی  اصلـی  عامـل  چهل سـالگی 

دشـمن درون اسـت.
به گفته شـهیدصدر انقالب اسـالمی انفجار 
نوربـود؛ نورمحبـت اهل بیـت، نورایمـان بـه 
عدالـت و پارسـایی و فرزانگـی امامـان شـیعه، 
انـوار عاشـورا و نهج البالغـه و نورخـون پـاک 

شـهیدان انقـالب اسـالمی.
آیـة اهلل خامنـه ای چـه نیک، رمز اسـتواری و 
امتداد و پایداری انقالب را در برابر هجمه های 
بیرونـی و درونـی یافـت و شـناخت و از آن 
بـرد وآن اکسـیر  بهـره  انقـالب  در اسـتواری 
پاسـداری از خون شـهیدان و قدردانی از شـهدا 
و اسـوه برداری جوانـان و نسـل های پـس از 

انقـالب، از آنـان اسـت.
 کلمـه کلیـدی »انقالبی مانـدن« درگفتمـان 
رهبری، پاسداری از همین نور و دست آوردهای 
معنوی و روح انقالب است که نگاهبان و فدایی 
دل باختـه انقـالب می سـازد و درچهل سـالگی 

انقـالب و گام دوم نیـز رمـزوراز بالندگی انقالب 
اسـالمی را در کشـور و دنیـا همـان روحیـه 

انقالبـی می داند.
 در چهل سالگی انقالب حوزه های علوم دینی 
بودند،  آن  وراهبران  اسالمی  انقالب  مهد  که 
خودسانسوری  هیچ  بدون  و  عریان  بایستی 
بنشینند و این چهل سال را بررسند که کجا بودند، 
چه کردند و چه باید می کردند و اکنون کجا 
هستیم و چه باید بکنیم؛ رازورمز ماندگاری تا 
چهل سالگی انقالب چه بوده است و هم اکنون 
و درآینده با چه تهدیدها و فرصت هایی روبه رو 
هستیم. آینده پژوهانه و واقع بینانه و بی طرفانه 
که  بود  آن  انتظار  و  بررسیم  را  این ها  همه 
چهل سالگی انقالب در حوزه های علوم دینی و 
دانشگاهی با غرور و افتخار نواخته می شد و 
ده ها کرسی بررسی آزاداندیشانه و هسته های 
اندیشه ورزانه چهل سالگی انقالب اسالمی را در 
بستر حرکت جهانی اش، آینده پژوهی می کردند 
و تهدیدها و فرصت ها را برمیز تصمیم سازان 

می نهادند.
نمی دانـم، چـرا نهادهایـی کـه بایسـت خـود 
جلـوداران ایـن مهم باشـند خواب زده شـده اند؟! 
شایسـته بـود مجمـع تشـخیص مصلحـت 
نظـام در طـراز جایگاه خویش، کارِطراز وکارگشـا 
در بررسـی ایـن چهل سـاله انجـام مـی داد و 
و  مصـوب  کالن  سیاسـت های  باقطب نمـای 
مـورد تأییـد رهبـری، جهت گیری هـای کنونـی 
انقـالب را برمی سـنجید؛ یـا آن کـه شـورای عالی 
انقـالب فرهنگـی گذشـته خـود و سـهمی کـه 
فرهنـگ  در سـکان داری  درایـن چهل سـالگی 
ایران داشـته اسـت و فرصت های از دست رفته را 
فرادید می نهاد و با خودانتقادی سـهم خویش را 
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در بلبشـوی فرهنگی کنونی مملکت می یافت و 
چـاره می کـرد؛ یا آن که مجلس شـورای اسـالمی 
کارنامـه چهل سـالگی اش را در قانون گـذاری و 
نظـارت بـر اجـرای درسـت قانـون برمی رسـید و 
جمهـوری  قوانیـن  در  آینده پژوهانـه  اصـالح 
اسـالمی و نوع قانون گذاری اش را در دسـتورکار 
قـرار مـی داد. نمی دانـم، دو مؤسسـه پژوهشـی 
حـوزوی وکشـوری مجلـس در شـهر قـم وتهران 
دراین بـاره چه کرده انـد؟! شایسـته اسـت قـوه 
قضائیـه بـا سـکانداری جدیـدشـ  کـه بـه گفته 
حکیمـان جهـان، نهـادی اسـت که اگـر نبضش 
درسـت بزنـد، مملکت را آسـیبی تهدید نمی کند 
و از خطرهـا سـربلند بیـرون می آیـدـ  سـهم خود 
را در حـال و وضـع چهل سـاله انقـالب بررسـد و 
عدالت قضایی را که همزاد قداسـت کشـور است 
و اسـتواربخش امنیت، برمیز نقد نهد و این قوه 
مهم کشور را که اجرای عدالت و نظارت برحسن 
اجرای قوانین از وظایف اساسـی اوسـت در برابر 
آسـیب ها و آفت هـای احتمالـی و ورود بـه گام 
دوم انقالب اسـالمی بسترسـازی نماید، تا فضا 
و بسـتری سـامان یابـد کـه ضعیفـان و ناتوانان 
بتواننـد مطالبه گرانـه ازخـود دفـع سـتم کننـد 
و بـه حقشـان برسـند و کنش گـران سیاسـی و 
اجتماعی دلسـوز و دغدغه مند کشـور و انقالب، 
شـادمانه و بـدون هیـچ نگرانـی بتواننـد بیشـتر 
نقش انقالبی و ایرانی ـ  اسالمی شـان را در رشـد و 
کمال و حراست از انقالب و کشورشان ایفاکنند 
کـه: »لـن ُتقّدس أمة الیؤَخذ للضعیف فیها حّقُه 
مـن القوی غیـر متتعتع« )نهج البالغـه، نامه53(.
شایسـته اسـت قوه مجریه که نقش کلیدی 
در فسـاد، اصـالح، طـراوت و نقاهـت کشـور 
اجرایـی،  درگیری هـای  کنـار  در  امـروز  دارد، 

دل نگرانی هـای اساسـی مـردم را کـه برخاسـته 
از نبـود مشـی طـراز و فراینـد نامتـوازن اجرایی 
اسـت، برمیـز نقـد و وارسـی نهـد و آینده نگرانـه 
و آینده پژوهانـه، بیماری هـای ایـن زردرخـی 
و لرزه اندامـی خـود را بشناسـد و طبیبانـه بـا 
همـکاری قـوای دیگـر و هدایت هـای رهبری و 
شـناخت خواسـته های درسـت مردم، راه عالج 
و درمـان را شناسـایی کنـد و خاسـتگاه فسـاد 
به ویـژه فسـاد اداری را بخشـکاند و انقـالب 
اسـالمی را بـرای حرکتـی توانمنـد و سـرزنده و 
طراوت بخـش در گام دوم انقـالب آمـاده سـازد.

درطول  که  است،  نیزگفتنی  یادکرد  این 
و  رشادت ها  و  شهادت ها  کنار  در  چهل سال 
حضورهای به هنگام مردم وراهبری هوش مندانه 
و پیش برنده و آینده اندیشانه رهبر فرزانه انقالب، 
مدیران و مسئوالن کشور در کار و مسئولیت 
اساسی  توفیقاتی  و  کردند  تالش ها  خویش 
داشتند که اگر آن ها نبود با ناگواری هایی دیگر 
و بیشتر روبه رو بودیم، ولی آنچه انتظار است 
کاروتالش و تدبیر و هوشیاری در طراز انقالب 
هدف  و  استکبارجهانی  تهدیدهای  با  برابر  و 
بلند انقالب است؛ انتظار ملتی که انقالبش را 
انقالب جهانی مهدی وگسترش  طالیه دار 
عدالت جهانی واصالح همه جهان می داند به 
دست مدیران و مسئوالن و راهبرانی است که 
هم خود مصلح عادل و هم اصالح جو وعدالت پو 

باشند.
نهادهای حوزوی  حوزه های علوم دینی و 
این سنجه و هدف و طراز  با  هم یک به یک 
درچهل سالگی انقالب بایست به خودانتقادی 
و بررسی و تحلیل عمل و حرکت چهل ساله 
خویش بپردازند و سهم خویش را در اکنونی 
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وضع کشور و انقالب به ویژه در عرصه فرهنگ و 
ایمان دینی و رکن اسالمیت جمهوری اسالمی 
وارسند. درحوزه های علوم دینی هم چهل سالگی 
انقالب اسالمی به گونه ای بایسته پاس داشته 
نشد. انتظار آن بود که همانند جشن دهه فجر 
جمهوری  چهل سالگی  استقبال  به  حوزویان 
اسالمی می رفتند و این موهبت بزرگ الهی را 

پاس ویژه می داشتند.
دفترتبلیغـات اسـالمی کـه نقـش  مؤثری در 
رونـد حرکـت چهل سـاله به ویـژه درعرصه تبلیغ 
و فرهنـگ و پژوهـش داشـته اسـت و خـود نیـز 
در ایـن روزهـا چهل سـاله می شـود، شایسـته 
اسـت فرمان حرکت خویش را با خواسـته های 
رهبـری در ایـن چهل سـال برسـنجد و طـراز 
کنـد و خـود را بـرای نقش گـذاری درگام دوم 
انقـالب اسـالمی آماده سـازد. انتظـارات امام و 
رهبـر فرزانـه انقـالب اسـالمی از دفتـر تبلیغات 
اسـالمی در طـول چهل سـاله هـم روشـن و هم 
نمایش دهنـده جایـگاه مهـم دفتر درنزد رهبران 
انقالب است که خود برای فهم هویت و جایگاه 
دفتر بایسـتی همه سـخنان امام و رهبری را در 
فرایند چهل سـاله بررسـید و رهنمودهایشـان را 
در این شبکه مفهومی تفسیر وتحلیل کرد و به 
بررسـی و نقد کارنامه چهل سـاله دفتر پرداخت 
که در این شماره مجله حوزه نیم رخی از آن در 
پرونـده یادآور شـده اسـت ودرآینـده به گونه ای 

ویـژه بـه آن خواهیـم پرداخت.
انتظـارات رهبـری از دفتـر در عناوینـی نظیر 
»ابـر بابرکـت«، »نمـاد روشـن فکری حـوزوی«، 
»نهـادی روشـن اندیش وانقالبـی« بیان نمودند 

و انتظارات کنونی از دفتر را هم در دیدار پدرانه 
و مهربانانـه پایـان سـال گذشـته بـرای ورود بـه 
گام دوم انقالب فرمودند که در این اندک زمان 
در سـطح های مختلـف دفتـر مـورد بررسـی و 
کاوش وتحلیل قرارگرفت و سرمایه ای سودمند 
و راه گشـا بـرای حرکـت نویـن مسـئله محوری و 
کارکردگرا در قالب قطب های فکری و فرهنگی 

بـا اهـداف و برنامه هـا وکارکرد روشـن گردد.
را »دیدار آفتاب«  دراین دیدار که نگارنده آن 
نام نهادم رهبر فرزانه، خورشیدفام هم اصحاب 
دفترتبلیغات اسالمی را نواختند و هم راه نمودند 
دست اقدام  در  برنامه های  افق گشودند.  و 
را  قطب ها  قالب  در  به ویژه  دفترتبلیغات 
از  را  تأییدکردند و رویکرد و مسائل جدیدی 
دفتر  بلند  به جایگاه  دفتر خواستند: نخست 
حفظ  با  وروشن فکری  روشن اندیشی  در 
اصالت های حوزوی و انقالبی اشاره فرمودند 
و  نامیدند  دراین ساحت  پدیده ای  را  دفتر  و 
نوپیدا در میدان هایی  به پاسخ گویی مسائل 
تئاتر، معماری، فضای مجازی  هنر،  همانند 
فراخواندند و تبلیغ نوین و روش های نو در 
تبلیغ همراه با تربیت نیروهای مؤمن را خواستار 
شدند و این خوش هدیه ای به دفترتبلیغات 
اسالمی در آستانه چهل سالگی اش و ورود به 

گام دوم انقالب بود. 
امید آن که باز هم دفتر تبلیغات اسالمی 
وروشن اندیشانه اش  مدیریت هوش مندانه  با 
ببالد و چونان »ابر با برکت« در سپهر کشور و 

جهان بدرخشد! إن شاءاهلل!


