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 پیشگفتار
 

بدون بررسی نقش روحانیت امکان پذیر فهم عمیق دگرگونی های تاریخ معاصر ایران 

 روحانیون با در اختیار داشتن امتیازاتی مانند حضور دائمی در میان مردم، .نیست

خارج بودن از  شنایی با اصول و قواعد دین و رسالت آموزش این احکام به مردم،آ

 واـب صدور فتـآن ها در قال مشروعدرت ـالل مالی از دولت و قـاستق اسی،ـساختار سی

ثر در تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران به ایفای نقش مؤبه عنوان یك نیروی اجتماعی 

ثیر دین و رهبران دینی بوده أپرداخته اند. سنت بسیج توده ای در ایران به شدت تحت ت

نقش حساس و مهم نیروی اجتماعی روحانیت در تحوالتی نظیر جنگ های ایران  است.

ملی شدن صنعت  شروطه، تحوالت عصر پهلوی اول،نهضت م نهضت تنباکو، و روس،

به ویژه  بوده وانقالب اسالمی به خوبی قابل مشاهده  پیروزی و قیام پانزده خرداد، نفت،

حساس و مهم نیروی اجتماعی روحانیت در دو تحول مهم دوران محمد رضا  نقش

ی بیشتری یعنی ملی شدن صنعت نفت و انقالب اسالمی در ایران قابلیت بررس پهلوی،

رغم ویژگی مشترک مبارزه با استبداد خارجی به روحانیون در این دو مقطع علی دارد.

گونه ای متفاوت به ایفای نقش پرداخته اند. استکبار جهانی که جهان دوقطبی را مستقر 

نتوانست در مقابل جریان انقالب اسالمی مقاومت کند و رژیم طاغوت را از  می یافت،

 یـام جهانـول نظـانی و اصـازگار با مبـن و ناسـنوی یاستقرار نظام .شکست نجات دهد

به موجب رهبری  ومبتنی بر مردم ساالری دینی  به عنوان جمهوری اسالمی در ایران،

مجدد دین در  ءاحیا نقش آفرینی روحانیت امکان پذیر نبود. بدونامام خمینی )ره( 

ریکا ـل آمـه کامـوری که در سلطـنظامات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کش

موضوعی نیست که اندیشمندان ژرف اندیش اسالمی و  ،به عنوان ابرقدرت غرب بود

نداشته باشد. مقاومت نظام  مل واأالهی را به حیرت و ت یاشرقی و غربی سکوالر 

بر شگرفی  ییدمؤانقالب اسالمی در سی سال گذشته  جمهوری اسالمی و استمرار

اسالمی بر رژیم ستم شاهی است. همه صحنه های حماسه آفرینی  پیروزی انقالب

مقاومت مردم ایران در مقابل توطئه های عظیمی چون فتنه های قومی، جنگ تحمیلی، 

تحریم اقتصادی، به خوبی نقش انقالبی ولی فقیه و رهبر انقالب اسالمی  فتنه سبز،
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و روحانیت را ترسیم کرده اند.  )مدظله العالی( حضرت امام خمینی )ره( و امام خامنه ای

شرط اصلی استمرار انقالب اسالمی و استواری  بدیهی است انقالبی ماندن روحانیت،

نظام جمهوری اسالمی است. باشد که این مهم با عنایت حضرت دوست و آن انقالبی و 

 .مصلح جهانی موعود و منتظر فراهم باشد

 

 من اهلل توفیق و

  کتر مهدی ناظمی اردکانید

 

 

 


