روﺣــﺎﻧﯿﺖ در راﺳــﺘﺎی ﺗﻘــﻮﯾﺖ
ﮔﻔﺘﻤـﺎن وﻻﯾـﺖ ﺑﯿـﺶ از ﭘﯿـﺶ ﺗﻼش
ﮐﻨﻨﺪ
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻋﻠﯽ ﺧﻠﯿﻔﺎوی رﺋﯿﺲ اداره ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻨﺪرﺧﻤﯿﺮ در
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻣﺒﻠﻐﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻫﺮﻣﺰ ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت و دﺳﺘﻮرات
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻟﺒﯿﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :روﺣﺎﻧﯿﻮن در ﮐﻨﺎر ﺗﺸﻮﯾﻖ ،ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺑﯿﺎن ﺿﺮورت ﺟﻬﺎد در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎن
ﺑﺼﯿﺮتاﻓﺰاﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ اداره ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ
روﺣﺎﻧﯿﻮن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻬﯿﺪ
ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺿﻤﻦ ﺗﺸﻮﯾﻖ،
ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن

ﺑﻨﺪرﺧﻤﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ
ﺷﺪﻧﺪ ،اﻓﺰود :ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ در دوران ﻫﺸﺖ
ﺗﺒﻠﯿﻎ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا
ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ.

وی ﺧﺎﻇﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﻼب و روﺣﺎﻧﯿﻮن
در ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺣﻮادث و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﻗﻮت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﺪاوم
ﯾﺎﺑﺪ.
ﺧﻠﯿﻔﺎوی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،راﻫﺒﺮی و ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن وﻻﯾﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻨﺪرﺧﻤﯿﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ روﺣﺎﻧﯿﺖ در
ﺑﺼﯿﺮتاﻓﺰاﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﻔﺖ :روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺼﯿﺮتﺑﺨﺸﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻄﯿﺮ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮدم
ﻧﯿﺰ روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﻧﻤﺎد ﭘﺮﭼﻢ دﯾﻦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و اﮔﺮ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ در
ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آنﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
وی ﮔﻔﺖ :اﻧﺴﺠﺎم و وﺣﺪت در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﮑﯽ از ﺿﺮورﯾﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ
در آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺑﻪ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان

اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻟﻮای اﻣﺎﻣﺖ و وﻻﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺧﻠﯿﻔﺎوی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮزﺑﺎﻧﺎن ﻓﮑﺮی و اﻋﺘﻘﺎدی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺼﯿﺮت ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن
دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻄﯿﺮ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ
ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( در ﻣﻨﺸﻮر روﺣﺎﻧﯿﺖ ،اﻣﮑﺎنﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ و ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﻌﯿﺾ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

