
انقـاب اسـامی ایـران، آزمـون بزرگـی بـرای عالمـان مسـلمان 
وحوزه هـای علمیـه اسـت. در یکـی از بهتریـن کشـورهای جهان، 
مردم به عشـق عدالت علوی، ایثار و جان فشـانی عاشـورایی همراه 
بـا صـدق و ... و دیگـر مـکارم اخاقـی بـه نـدای مرجعیـت دینی 
خودشـان پاسـخ مثبت دادند و از ایجاد جامعه و حکومت و زندگی 
بر اسـاس معارف اهل بیت و ارزش های ناب اسـامی اسـتقبال 
کردند و برای اسـتواری و امتداد آن، هزاران شـهید و جانباز تقدیم 
جمهوری اسـامی نمودند. دانشـوران و بزرگانی از روحانیان، قانون 
اساسـی نوعـی کـه الهـام گرفته از کتـاب آسـمانی)قرآن( و احکام 
اسـامی بود، نوشـتند و مردم نیز به اتفاق آرا به جمهوری اسـامی 

ایـران »آری« گفتند.
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حوزویان در آزمون
مــکتــب انتــظار
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عالمان روشن اندیش و انقالبی و حوزه های 

اسالمی  انقالب  پیروزی  برای  که  علمیه، 

شکنجه ها و رنج های زیادی تحمل کردند، به 

اسالمی  نظام  تثبیت  و  سازمان دهی  میدان 

شهیدمطهری،  چونان،  افرادی  و  آمدند 

شهیدمفتح، شهیدهاشمی نژاد، شهیدان محراب 

نوپای  نهال  خویش  خون  با  وشهدای72تن، 

ارکان  و  کردند  استوار  را  اسالمی  جمهوری 

جمهوری اسالمی را پی ریختند و در راه ساختن 

ویرانه های آوارشده سلطنت پهلوی و خرابه های 

جنگ هشت ساله تحمیلی خون دل ها خوردند و 

همه این دوران حساس را با سرافرازی پشت سر 

گذاشتند. اما جنگ تحمیلی با خسارت های به 

جا مانده، یک دهه بازسازی و سازندگی، پیشرفت 

و اهداف جمهوری اسالمی را به تأخیر انداخت.

 تصور کنید از دهه پنجاه درجازدن چرخه 

اقتصادی و عمیق شدن شکاف طبقاتی در ایران 

شروع می شود. فشار اقتصادی، هجوم شاه به 

فرهنگ اسالمی و گشودن دروازه های کشور 

برای رسیدن به اصطالح تمدن بزرگ غربی، کار 

را به جایی رسادند که پابرهنه ها، روستایان و 

مستضعفان که از فقر به حواشی شهرهای بزرگ 

رو آوردند بودند، در سایه خواسته های دینی و 

اعتراض علیه بی دینی و فساد فرهنگی دست 

به دادخواهی و شورش زدند.

براسـاس اصـل خدشـه ناپذیر، انقالب کـردن 

آسـان اسـت و انقالبی مانـدن بسـی دشـوار؛ 

اصل تخریب سـریع اسـت و سـازندگی سـخت 

و کند...تحقـق چنیـن حکومتـی بـا سـختی و 

دشـواری های زیـادی روبـه رو شـد. افـزون بـر 

همـه این هـا بایسـتی حصراقتصـادی کشـور 

توسـط قدرت هـای بـزرگ و جایگزینـی قاچـاق 

بـه جـای تولیـد و بـازار سـیاه به جای شـفافیت 

اقتصـادی و هجـوم فرهنگی از مسـیر رسـانه ها 

عواملـی  و...  پیچیـده  و  نویـن  فضاهـای  و 

بودنـد کـه دشـمنان جمهـوری اسـالمی و در 

رأس آن شـیطان بـزرگ آمریـکا و صهیونیسـت 

جهانـی، متأسـفانه برخـی از توطیه هـا با وجود 

ناآگاهـی  و  انقـالب  دل سـوزان  هشـدارهای 

برخـی مسـئوالن بـه نتیجـه رسـید.

ضعـف اقتصـادی و تأمین معیشـت و ایجاد 

رفـاه نسـبی اقتصـادی سـوژه ای بـرای سسـت 

شـدن اعتمـاد مـردم بـه فرهنـگ و ناکارآمـدی 

کل نظـام گردیـد. جنگ قـدرت متولیان دینی و 

سیاسـی جمهوری اسـالمی و فاسـد نشان دادن 

چهـره هم دیگر، بی عدالتی و گسـتردگی فسـاد 

را بـاور مـردم کردنـد، تـا جایـی کـه وعده هـای 

عمـل نشـده، شـعارهای دل ربـا و خـرج بیشـتر 

ارزش هـا و شـعارهای دینی و ملـی، برای جلب 

آرای مـردم و فراموشـی بیشـتر آن وعده هـا در 

ساحت عمل، در ذهن ملت احساس ناکارآمدی 

نظام اسـالمی را به همراه داشـت. دشـمن نیز با 

بهره منـدی از همیـن چالش هـای خودسـاخته  

بـه باورهـای مـردم هجـوم بـرد تـا مقاومـت 

را بشـکنند، از یک سـو، تحریـم و فشـار همـه 

جانبـه اقتصـادی و از سـوی دیگـر، دامـن زدن 

بـه ناکارآمـدی دیـن و احـکام دینـی در اداره 

جامعـه و تخریـب باورهـای دینی مردم نسـبت 

بـه خادمـان و مبلغـان و نهادهـای مذهبـی و 

دینـی انجـام گردیـد. در چنیـن شـرایطی اگـر 
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تدبیـر مقـام معظـم رهبری، در افشـای تور هاو 

و  اسـتکبار  نیرنـگ  و  هزاررنـگ  توطئه هـای 

صهیونیسـت جهانی نبـود و دمیدن دوباره روح 

مقاومت در جامعه، ارتقای قوه دفاعی بایسـته 

و الزم و ایجـاد زیرسـاخته های مناسـب بـرای 

دفاع از ایران و امنیت کشـور را ملهم نمی شـد، 

امـروز نـه از تاک نشـانی بود و نه از تاک نشـان.

 چه باید کرد...؟ 
در ایـن نوشـتار نمی تـوان همـه زوایای این 

پرسـش را کاویـد، ولـی برخـی از آنچـه روشـن 

اسـت و انجام به آن بایسـته، یادآور می شـویم:

 نخسـت: استواربخشـی باورهـای مـردم بـه 
رکـن اصلـی و اسـتوانه نظـام، یعنـی والیـت 

فقیـه و شناسـاندن قـدرت و باورهـای مقاومت 

ملـی و اعتقـادی، به گونه ای که سـربلند بیرون 

آمـدن از آزمـون صبـر بـر طاعت؛ بندگـی و بنای 

عملـی مکتـب انتظار و فلسـفه غیبـت، که گذار 

و سـربلند بیرون آمدن از همین آزمون هاسـت، 

بـه شـیرینی ارزش هـای نهایـی چونـان صبـر، 

انتظـار  مکتـب  در  و...  پایـداری  اسـتقامت، 

سـنت  و  می باشـند  گران سـنگی  میوه هایـی 

تاریخـی حرکـت بـه سـوی تمدن بـزرگ جهانی 

کمـال تدریجـی ملت هـا در پرتـو آزمون هـای 

بسـیار سـخت اسـت. بـا ایـن بـاور: کسـانی که 

در انتظـار عدالت انـد، هـم خـود بایسـتی عادل 

باشـند و هـم تمریـن پذیـرش عدالـت کننـد. 

الهـی  حکومت هـای  همـه  شکسـت   عامـل 

نابردبـاری و تلخـی اجرای حـق و عدالت بود که 

شـهید راه عدالـت امـام علـی فرمودنـد: »اّن 

الَحـق َثقیـل َمـریء َو اّن الباَطـل َخفیف َوبیء؛ 

حـق سـنگین امـا گواراسـت و باطل سـبک، اما 
بالخیـز و مـرگ آور می باشـد.«1

دوم: چهل سال بستر اجرای قسط و عدالتی 
که در درازنای تاریخ حوزویان در منبرها و آثار 

قلمی خویش داد سخن دادند، پهن شده است و 

مدیریت مطلق جامعه در دست ماست؛ آزمونی 

بس دشوار و گردابی بسیار خوفناک و جهادی 

اکبر در پیش است. انصاف آن است که در این 

چهل سال انقالب، روحانیان و به ویژه مردم در 

آزمون مقاومت و صبر بر مصیبت و شهادت 

چهرگان  که  گونه ای  به  آمدند  بیرون  سربلند 

هزاررنگ استکبار و صهیونیست جهانی زردرخ 

و کم رنگ کردند. ولی در میدان صبربرطاعت، 

تقوا، وسوسه قدرت و فریب دنیا، فرازوفرودهای 

همان  گفت  می توان  که  داشتیم  دلهره آوری 

کم بهره گی از تمرین صبر بر طاعت و تعمیق 

بصیرت و جهاد اکبر است. جهادی که دشوارتر از 

نگاه داشتن آتش در کف دستان است. بایسته 

است، ما به فتنه ها و رخ دادهای امروزه ایران و 

جهان اسالم از این منظر بنگریم و حوزه های امور 

دینی و مردم را برای رسالتی و جهادی این گونه 

کناره گیری  همچون  صداهایی  سازیم،  آماده 

از دغدغه سرنوشت جمهوری اسالمی از سوی 

برخی روحانیان و فرورفتن در الک درس و بحث 

علمی و دمیدن در سرنا و ناقوس یأس از اجرا و 

حاکمیت دین بیش از ظهور و از زمان غیبت، خبر 

از مردودشدن روحانیان در آزمون جدید می دهد. 

در  امروز  روحانیت  و  اسالم  نجات  راه 

کناره گیری و بازگشت به شعار اسالم منهای 

سیاست در دوران غیبت نیست، بلکه پیداکردن 
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شناخت و ایجاد ظرفیتی بسان و در خور چنین 

آزمونی بسیار بزرگ است و تالش و جهادی 

اکبر که: »ما خلقناکم عبثا«. برخی روحانیان 

به ویژه فعاالن سیاسی و حزبی، جنگی پلشت 

برسر به دست آوردن صندلی قدرت در مجلس 

آنان  ناراستی های  و  انداختند  راه  دولت  و 

دهشت ناک  سوژه ای  ملت  به  وعده ها  در 

است.  شده  اسالمی  انقالب  مخالفان  برای 

حوزه ها  بودجه  طبل  بر  هرروز  همین،  برای 

و نهادهای دینی می تازند و از زبان خودمان 

فسادهای کوچک را بزرگ و ساختاری نشان 

می دهند. یکی از راه های برون رفت از این دام، 

برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم است، که شورای 

نگهبان و متولیان برگزاری انتخابات با معرفی 

نمایندگان با سالیق گوناگون می توانند فراهم 

کنند و فعاالن انتخاباتی و کاندیداها از هرگونه 

تمایالت تخریبی علیه هم دیگر دامن گیرند و با 

برنامه های سازنده و سودمند به وضعیت مردم 

و کشور رسیدگی و پیشنهاد دهند.

سـوم: افزایـش سـرمایه اجتماعـی نظـام، 
امـروز بیـش از هـر زمانـی دیگـر بـا تغییـر 

عمل کـرد و رفتـار روحانیـون و مدیـران کشـور 

امکان پذیـر اسـت. حوزویـان بایسـتی از کنـج 

حجـره حوزه هـا و انـزوای ذهنـی و پیلـه یـأس 

شـیطان بیـرون آینـد و در میـان مردم روند و در 

عمل و رفتارشـان شـیرینی عدل و زهد علوی را 

به مردم بچشـانند. برخی برطبل حاشیه نشـینی 

روحانیـت امروز می دمند؛ بدانند که اگر خدایی 

ناخواسـته انقالب اسـالمی شکسـت خـورد، به 

فرموده امام راحل  برای سـال ها اسـالم سـر 

بلند نخواهد کرد. و صهیونیسـت ها اگر بتوانند 

اقدامی علیه اسـالم، انقالب و اندیشـه اسالمی 

کـه تمـدن نویـن اسـالمی را پـی می گیـرد، و 

در خـط انتظـار حکومـت عـدل جهانـی موعـود 

حرکـت می کننـد، اثـری از اسـالم نـاب باقـی 

نخواهنـد گذاشـت.

چهـارم: همـه احـزاب، کنش گـران سیاسـی، 
 اجتماعی و مذهبی به فرمایش امام خمینی

برمحـور حفـظ نظـام »یـد واحده« شـوند و برای 

عـالج و عمـل شایسـته گـرد هـم آینـد و بـاور 

داشـته باشـند »کـه اگر ایـن نظام ضربـه خورد، 

همـه خسـارت خواهنـد دید« طرحی نـو را برای 

کارآمـدی بیشـتر نظامـات، نهادهـا و افزایـش 

اعتمـاد عمومـی در اندازنـد. حفظ نظـام در گرو 

ژرف بخشـی و بالنده سـازی ایمـان و اخـالق 

مـردم اسـت؛ ایمـان و اخـالق مـردم نیـز در گرو 

تبلـور ارزش هـا در رفتـار و گفتار داعیان به دین 

و مبلغـان رسـالت های انبیاسـت. هیـچ عامـل 

و ابـزاری چنـان دوگانگـی گفتـار و عمـل آنانی 

کـه خـود جلوداران و پیشـروان حفظ ارزش ها و 

احکام قرآن و اسـالم اند، در سسـت کردن ایمان 

و اخالق مردم مؤثر نیست. گناه و کج روی یک 

عالـم دینـی و ملبـس به لبـاس پیامبر بنیاد 

ایمـان مـردم را فـرو می ریـزد، چراکه: »اذا َفَسـد 

العاِلـم، َفَسـد العاَلـم« مصـداق واقعـی خـود را 

پیـدا می کنـد، یعنـی هنگامی که فسـاد جامعه 

را فراگرفـت بدانیـد کـه داعیـان دینی شـان در 

عمـل سسـت و بی تأثیـر شـده اند.

حوزه های علوم دینی و روحانیت امروز دو 

وظیفه اساسی و بزرگ دارند که اگر در انجام 
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آن کوتاهی کنند به خشم اولیای الهی و نفرین 

شهدای انقالب اسالمی گرفتار خواهند شد؛ به 

ویژه روحانیانی که در مصدر امور مدیریت کشور 

مشغولند و در فرازوفرود جامعه نقش دارند.

الـف( نگاه داشـت جامعـه از واگرایی نسـبت 

بـه ارزش هـا و آموزه ها و احکام دینی و انقالب؛ 

ب( تربیـت طالـب علمـان انذیشـورز، عالـم 

بـه زمـان و متعهـد با بهره بـرداری از تجربه های 

تلخ و شـیرین چهل سـاله انقالب در دهه پنجم.

اما آنچه خدا را بیشتر خشم می آورد و موجب 

عالمان،  بی تفاوتی  می شود،  مردم  سستی 

مدیران در برابر کج رفتاری متولیان است، که 

این عمل ایمان دینی مردم را سست و بنیان های 

جامعه و نظام اسالمی را از درون تهی می کند، 

زیرا برباددادن آبروی انسان ها در اسالم هم تراز 

انهدام کعبه و کشتن یک انسان به شمار می رود. 

و  فرهنگی  اداری،  نظام  در  اصالح  پنجم: 
عمل کردی قوای کشور؛ ما هم در ساختارهای 

سنتی و باالدستی به نوعی با ابهام و مشکل 

روبه رو هستیم و هم در فرهنگ رفتار اداری 

اجزای  ارتباط  در  هم  و  داریم  به هم ریختگی 

نظام اداری و سیستم ها با ناهم پوشانی و تضاد 

روبه رو هستیم، قانون اساسی در نهادسازی و 

قانون گذاری های عمومی حضور کم رنگی دارد، 

در حالی که بایست قانون اساسی چنان خون 

در بدنه تشکیالتی اجرایی، تقنینی، قضایی و 

اداری کشور جریان داشته باشد. 

قوانین  و  نهادسازی ها  برخی  سوگمندانه 

جاری از زاویه حل مشکالتی که درگیر بودند، 

شکل گرفت که بعضی با روح قانون اساسی 

وضعیتی  چنین  اصالح  برای  بود.  ناهم گون 

بایستی به روح قانون اساسی اهمیت داد و آن 

را به تمامی اجزای حاکمیتی جاری و ساری 

کرد، شورای نگهبان هم به قانون اساسی در 

تأیید لوایح لسانی درخور نداد و عدم مخالفت 

با قانون اساسی محور کار شد و روح شریعت و 

قانون اساسی مانند عدل و دامن گیری از شرک 

و فساد در تصویب قوانین دیده نشد، حتی 

سیاسیت های کلی نظام سال ها بعد تدوین 

گردید که آن هم  رنگی از گشایش مشکالت 

پیش رو برچهره داشت.  نگارنده که سالیانی از 

نزدیک ناظر بر تدوین لوایح پیشنهادی و قوانین 

و مقررات قضایی بوده ام گرانی گاه رویکرد همه 

اعضا به حل مشکالت کنونی بود به گونه ای که 

هم افزایی با دیگر اجزا و قوانین نظام و روح 

بایسته حاکم برقوانین و اجرای آن ها در میدان 

کارکردی  و اجرا، دیده نمی شود.

 چه کنیم ...؟
برای رسیدن به پاسخ بایست ببینیم چه 

در  که  هستیم،  کار  کجای  اکنون  و  کردیم 

این باره مقام معظم رهبری به نیکی در برابر 

در  و  کشور  و  جامعه  انقالب،  استحاله شدن 

دامان غرب افتادن هشداردادند و در جهت حفظ 

استقالل و سالمت حرکت سیاسی و فکری و 

ارتباطی ایران اسالمی ایستادند و عمل کردند. 

مرزهای  تیزنگر  دیدبانی  چونان  راه،  این  در 

اندیشگی و اصل نه شرقی و نه غربی را پاس 

داشتند و بر زنده نگه داشتن ارزش های راهبردی 

و اساسی انقالب، مانند جهاد، شهادت، عزت، 

کرامت،  امنیت و اقتدار پای فشردند. اما در 
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دامنه این حرکت و مقاومت راستین و انقالبی، 

کوتاه نظری  دشمن،  فتنه گری های  بر  افزون 

از  بهره برداری  با  داخلی  تنگ اندیشی های  و 

برای  انقالبی،  و  دینی  ارزش های  و  شعارها 

شکست  و  خویش  خواست های  به  رسیدن 

رقیب .... پیامدهای ناگواری مانند دل خوری 

بسیاری از نسل سوم و چهارم، از ارزش های 

دینی و مذهبی و نیز رویی گردانی و ناامیدی 

دهک متوسط و پایین دست جامعه از کارآمدی 

و اصالح نظام را به همراه داشت، که امروز افزون 

بر سیاست های درست امنیتی و پیش گیری از 

بهره برداری دشمن از نارضایتی های اجتماعی 

در  تغییراتی  بایست  آینده کشور  ثبات  برای 

مسیر افزایش رضایت مردم انجام گیرد. 

ثبـات و امنیـت جامعـه نیازمنـد ارتقـای 

رضایت شـهروندان به ویژه گروه های به حاشیه 

رانده و فرودست و ناراضی است. سوگمندانه در 

ایـن چهل سـال مـا اصل کمـال و کارآمدی را که 

بایسـت میـدان دار کنش هـا و برنامه ریزی های 

اجتماعی و سیاسی باشد، تبدیل به تنازع برای 

ناکارآمـدی بخشـی از نظـام کردیـم . هردولتـی 

کـه روی کار آمـد، رقیبـان بـه جـای کمـک بـه 

کارآمـدی آن،  همـه تـوان و امـکان و ابزارشـان 

را در جهـت زمین گیرکـردن دولـت جدیـد و بـد 

نمایـی چهـره مجلس که در دسـت رقیب اسـت 

بـه کار گرفتیـم و ایـن کشـمکش ها دامن گیـر 

همـه دولت هـا بـوده، تـا این که همه توانشـان  

در زمین گیرکـردن دولت هـای سـابق و بـه تبـع 

آن نظام اسـالمی صرف شـد. در این چهل سـال 

همـه بن مایه هـا و سـرمایه های اجتماعـی را 

نابـود کردیـم و از همـه مهم تـر این که خودمان 

بـاور مـردم را بـه کل نظـام بـا نیـت اصالحـی از 

بخـش نظـام که به ذهن خودمان درسـت نبود، 

سسـت و نابـود نمودیـم. هـر گونـه برنامه ریزی 

کـه از سـوی حوزه هـا و روحانیـت؛ و یا از سـوی 

روشـن فکران و ملی گرایـان اصیـل و یا از ناحیه 

دانشوران و حکیمان دل سوز،  بایست در جهت 

احیـا و ارتقـای سـرمایه اجتماعـی قـرار گیـرد و 

کاری کنیـم کـه مـردم بـاور کننـد دل سـوز آنان 

هسـتیم و در کارمـان منافـع آن هـا را در نظـر 

داریـم. در همـه امـور، منافـع مـردم را ببینیـم 

پـای  را در  و مـردم و مردم سـاالری واقعـی 

منافـع گروهـی ذبـح نکنیـم تا در عرصـه عمل، 

خواسـت مـردم و منافـع آنـان با حفـظ اصول و 

ارزش هـای انقالب سـامان گیرد و در سایه سـار 

همیـن ارزش هـا، فروتنانـه و آن هـم در عمل و 

نـه شـعار، طرح هـای کارآمـد به وبـژه در حـوزه 

اقتصـاد خانـواده و جامعـه پـی ریختـه شـود و 

بـا تکیـه بـر همیـن کارها، رسـانه ای هوشـمند 

و مردم شـناس و جامعـه، بـا نشـان دادن ایـن 

کارآمدی هـا و تالش هـای مخلصانـه، اعتمـاد 

عمومی را جلب نموده و بازسـازی کنیم. محور 

اصلـی همـه ایـن حرکت ها با اخالص در عمل و 

مردمی عمل کردن و سـود و نفع مردم و جامعه 

را شـناختن و آنـان را نصب العیـن قـراردادن، 

َو  َینُصرُکـم  وااهلَل  َتنُصـُر »إن  اسـت:  امکان پذیـر 
ـم«.2
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