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حوزه : جهان اسالمگروه : فرهنگی

تاریخ : ۸۹/۰۸/۰۱ - ۱۲:۲۲شماره : ۸۹۰۸۰۱۰۶۷۲

حجت االسالم محسن غرويان در گفت وگو با فارس:

دولت و حوزه هاي علميه
پشتيبان يكديگر خواهند بود

ً خبرگزاري فارس: عضو هيئت علمي مؤسسه امام خميني (ره) گفت: دولت و حوزه هاي علميه بايد متقابال
پشتيبان يكديگر باشند و حوزه ضمن حفظ استقالل خود، با استفاده از اعتبارات دولتي اهداف انقالب

اسالمي را پيش مي برد.

حجت االسالم والمسلمين محسن غرويان در گفت و گو با خبرنگار فارس، در مورد هشدارهاي اخير مقام
معظم رهبري در ديدار با مردم قم گفت: يكي از هشدارهاي مقام معظم رهبري، رشد بهايئت بود كه مقام
معظم رهبري با اين هشدار در صدد بودند كه حوزه هاي علميه نسبت به فرقه هاي انحرافي حساس باشند،

خصوصاً بهائيت و وهابيت كه هر دو فرقه استعماري هستند كه توسط روسيه و انگليس در ايران شكل
گرفته است. * حوزه هاي علميه در آموزش طالب براي مقابله با «عرفان هاي كاذب» تالش كند وي با اشاره
به اين كه استكبار جهاني در تالش است كه جوان ها را جذب محافل خودشان كنند، اظهار داشت: استعمار
غرب با استفاده از ابزار شهوت راني در پي متزلزل كردن ايمان جوانان ايران اسالمي هستند و مقام معظم

رهبري با هشدار به رشد عرفان هاي كاذب خواستار انجام تحقيقات و پرداختن به موضوعاتي از جمله
«كليساهاي خانگي» و فرقه هاي عرفاني شيطاني شدند و اين وظيفه حوزه هاي علميه است كه نيروهايي
براي مقابله با چنين گروه هايي را تجهيز كند. عضو هيئت علمي مدرسه عالي امام خميني (ره) در ادامه به
«استقالل حوزه» كه در سخنان مقام معظم رهبري مطرح شده بود، اشاره كرد و گفت: آيت الله خامنه اي
هدف از اشاره به اين موضوع آن بود كه حوزه ها با ارائه نظر و ديدگاه فقهي و اسالمي خودشان مالحظه

مُهر اسالم را بكنند و شرع مقدس دين را در نظر گرفته و مالحظه دولت مردان را در اين زمينه داشته باشند.
وي دخالت حوزه علميه را در فعاليت هاي دولتي و حكومتي ضروري دانست و بيان داشت: دولت و حوزه

علميه بايد متقابال پشتيبان همديگر باشند و دولت انقالب اسالمي وظيفه دارد اعتبارات و پشتيباني مالي
حوزه را كه در جهت گسترش اهداف اسالمي است را مد نظر قرار دهد، چرا كه اين موضوعي است كه به

همه مسلمانان برمي گردد و حوزه با استفاده از اعتبارات دولتي و بيت المال اهداف ديني را پيش مي برد. *
«حاشيه قرار دادن روحانيت» از اموري است كه به انحراف انقالب اسالمي مي انجامد غرويان در مورد «در

حاشيه قرار گرفتن روحانيت» خاطرنشان كرد: در ابتداي انقالب اسالمي وقتي دولت بازرگان شكل گرفت به
دليل كنار كشيدن روحانيت از مسئوليت هاي رسمي، انقالب اسالمي منحرف مي شد و آن به اين دليل بود كه

مسئولين اجرايي دولت كارهاي خودشان را انجام مي دادند و به مسايل ديني و شرعي توجهي نداشتند. وي
در ادامه افزود: روحانيت بايد در متن جامعه باشند باشند تا دچار انقالب اسالمي انحراف نشوند و اكنون

مسئولين روحاني كه در رأس قرار دارند در تالش هستند كه انديشه هاي ديني را مطابق با نظر علما و فقها
پياده كنند. * «امر به معروف و نهي از منكر» اجازه نمي دهد كه اسالم و دينداري با خطر مواجه شود اين

استاد برجسته حوزه علميه قم وظيفه روحانيت را در اين امر را اين چنين برشمرد: امر به معروف و نهي از
منكر كه از واجبات ديني است و فلسفه وجودي روحانيت همين است كه به جريان امور الهي و ديني
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پرداخته و اجازه ندهد كه دينداري و اسالميت با خطر مواجه شود. غرويان در پايان خاطرنشان كرد:
روحانيون با پرداختن به امر به معروف و نهي از منكر با اقدام زباني و عملي وظيفه خود مي دانند كه

مسئوليت پذيرفته و با ماندن در صحنه جلوي گناه و معصيت را بگيرند. انتهاي پيام/ك/5


