ﺷـﺄن ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﮔـﺬاری ﺷـﻮرای ﻋـﺎﻟﯽ
ﺣﻮزه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺄن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری
اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و از دﯾﺪارﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻃﻼب ،اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻃﻼب و ﻓﻀﻼی ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮی ،دﺑﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ دﯾﺪار ﮐﺮدﻧﺪ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮی ﺿﻤﻦ ﺗﺴﻠﯿﺖ اﯾﺎم ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء
ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ،اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ :واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻫﯿﭻ
ذﻫﻨﯿﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻧﺪاﺷﺘﻪ و
در آن ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺪم و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ،اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮔﺎم ﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮای ﺣﻮزه
ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﺮدارﯾﻢ.
ﻣﻌﺎون ﺟﺎﻣﻌﻪ و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﺑﻨﺪه در دﯾﺪاری ﮐﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺳﺘﺎدی داﺷﺘﻢ ،اﯾﺸﺎن
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و اﺑﺮاز ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ از اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب داﺷﺘﻨﺪ؛
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ آﯾﺎت ﻋﻈﺎم ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﺻﺎﻓﯽ
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﻧﻮری ﻫﻤﺪاﻧﯽ و ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺎن در اﯾﻦ
ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ ،ﮐﺮﯾﻤﺎﻧﻪ و اﻣﯿﺪواراﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه
اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارﯾﻢ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﯿﻢ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺷﺄن اوﻟﯿﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯿﻪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭼﺘﺮی ﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ ﺣﻮزه ﺑﻮده و ﻣﺸﻮرت ﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :درﺑﺎره ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻃﻼب ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
از ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﺑﺰرﮔﻮاران در رأس ﮐﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮده و اﻇﻬﺎر آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎت اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻨﺎﯾﺖ و اﻫﺘﻤﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ ﺑﻨﺪه
ﺧﻮد را ﻋﻀﻮ اﻓﺘﺨﺎری ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻃﻼب ﻣﯽ داﻧﻢ و آﻣﺎده ﻣﺸﻮرت
دﻫﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻃﻼب ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮ روی ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ از ﺿﺮورﯾﺎﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻃﻼب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ
ﻣﺎ در ﺣﻮزه ای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻢ آن ﻧﯿﺰ زﯾﺎد اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﮐﻢ و ﻣﺤﺪودی از ﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﻢ،

ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح ﺷﻮد.
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﺮوز ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی،
آﻓﺘﯽ ﺟﺪی در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل آن ﺳﺨﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺖ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ :ﺿﺮورت دﯾﮕﺮ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻋﺘﻘﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ اﻓﺮاد زاوﯾﻪ دار از اﻧﻘﻼب ﺑﻮده ﺗﺎ ﻃﻼب
ﻣﺎ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم رﺷﺪ ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ ،ﻧﮑﺎت ﻻزم را ﮔﻮﺷﺰد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﻃﻼﺑﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮورش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﮐﻨﺎر ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه اﺳﺖ
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼمواﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﮋاد ،رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻃﻼب و ﻓﻀﻼی
ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دﯾﺪار ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ را ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻋﺮض ﮐﺮده و از اﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺮﺳﻨﺪﯾﻢ .ﺑﻪﻃﻮرﻗﻄﻊ و ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ درﺧﺸﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه از ﺣﻀﺮتﻋﺎﻟﯽ ﺳﺮاغ دارﯾﻢ اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ در اﯾﻦ ﺳﻤﺖ
ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد و در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻃﻼب
ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﻫﺪاف و ﺗﻮﻗﻌﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب
و ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻈﺎم ﺗﻘﻠﯿﺪ ،ﻧﻈﺎم و ﻣﺮدم ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد.
وی اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در دوره

ﺟﺪﯾﺪ

ﺧﻮد

ﺑﺎ

اﻓﺮادی

ﺟﻮانﺗﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان از اﺳﺎﺗﯿﺪ
و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺣﻮزه ﺑﻮده و دﻏﺪﻏﻪ آنﻫﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻃﻼب ﻫﺴﺖ و از
ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای
آﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و درﺧﻮر ﺷﺄن ﺣﻮزه و ﻃﻼب داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻃﻼب آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﻔﮑﺮی
و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻮزوی ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه اﻋﻼم
ﻣﯽدارد و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺣﻀﺮتﻋﺎﻟﯽ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻃﻼب ﻣﺎ
را در ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻼب ﯾﺎری ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
ﺟﻠﻮی ﻣﻮازی ﮐﺎریﻫﺎ در ﺣﻮزه ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ـﻊ
ـﺲ اول ﻣﺠﻤـ
ـﺎﺋﺐ رﺋﯿـ
ـﺮ ﻧـ
ـﻮی ﻣﻬـ
ـﯿﺪ ﺟﻼل رﺿـ
ـﻠﻤﯿﻦ ﺳـ
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼمواﻟﻤﺴـ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ اﺑﺮاز داﺷﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻣﯿﺪ دوﺑﺎرهای
در ﺑﺪﻧﻪ ﺣﻮزه و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺼﺎب ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮازی در ﺣﻮزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد؛

ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺣﻮزه درﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻮازی ﺧﺮج ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﺮد.
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اول ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻃﻼب ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت
ﺣﻮزوی ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻮزه راهاﻧﺪازی ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﺑﯽﻧﯿﺎز
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ از ﺳﻮی ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻃﻼب و
ﻓﻀﻼ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ارﺳﺎل ﺷﺪه از ﺿﺮورﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﻔﺘﺪ؛
ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺣﻮزه اﺳﺖ.
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اول ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻃﻼب اﺑﺮاز داﺷﺖ :اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺪوق
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات در ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻤﯿﻪ داراﻟﺸﻔﺎ از دﯾﮕﺮ ﺿﺮورﯾﺖ ﻫﺎﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻧﻈﺮات ﻃﻼب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼمواﻟﻤﺴــﻠﻤﯿﻦ ﺳــﯿﺪﻋﻠﯿﺮﺿﺎﺗﮑﯿﻪ ای ،ﻧــﺎﯾﺐرﺋﯿﺲ دوم ﻣﺠﻤــﻊ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻃﻼب ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ از ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ
در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ و
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه از ﻧﺰدﯾﮏ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼمواﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪی ،ﻣﻨﺸﯽ اول ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻃﻼب ﻧﯿﺰ
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮی ﺑﻪﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ
ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﻣﺮوز ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ
از ﻃﻼب ﺑﺎ ﻧﻈﺮاﺗﯽ ﺧﺎص ،ﮐﺎری ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮات ﺑﺰرﮔﺎن ﺣﻮزه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺟﻮانﮔﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارد
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼمواﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ رﺿﻮاﻧﯽ ﻧﺴﺐ ،ﻣﻨﺸﯽ دوم ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻃﻼب ﻧﯿﺰ
در اﯾـﻦ ﻧﺸﺴـﺖ اﺑـﺮاز داﺷـﺖ :ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺣﻀـﻮر ﺟﻨﺎﺑﻌـﺎﻟﯽ در ﻣﺠﻤـﻊ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻃﻼب و ﻓﻀﻼی ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ :ﺣﻮزه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎ و اﻧﺘﺼﺎبﻫﺎ در
ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻋﻘﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻮزه ورود ﺟﺪیﺗﺮی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺮوز ﺣﻮزه ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺟﻮانﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺷﺎﻫﺪ
ﺣﻀﻮر اﻓﺮادی ﻓﻌﺎلﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

