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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻣﺮوارﯾﺪ ﻧﯿﻮز؛
ﻋﺎرف رﺋﻮﻓﯽ ،ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻖ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اﻣﺎم و اﻣﺖ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﻣﺖ ﺑﺎ اﻣﺎﻣﺸﺎن در
ﭘﯿﺮوزی و ﺗﺪاوم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )ره( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺮ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ ﻋﺼﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺠﺮه ﻃﯿﺒﻪ ﺑﺴﯿﺞ در ﺳﺎل  ۸۵ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺴﯿﺞ را رﻗﻢ زد و
ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ آن را ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺴﯿﺞ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻧﻘﻼب را از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺒﻮر ﺑﺪﻫﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﯾﺎد آور ﺷﺪ :در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﻏﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻮع ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺻﺮﻓﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﺳﺖ ﻟﺬا ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )ره( ﺑﺎ دوراﻧﺪﯾﺸﯽ ﺧﺎص ﺧﻮدﺷﺎن در دوم آذر ﻣﺎه ﺳﺎل  ۷۶دﺳﺘﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺸﺠﻮ و ﻃﻠﺒﻪ را در ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻣﺠﺰا
ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.
رﺋﻮﻓﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )ره( و ﭘﺲ از آن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ و ﭘﯿﺎم ﻫﺎی رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﺗﺮاز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ﺗﺮاز ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﺣﻀﺮت اﻣﺎم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ را در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن راه ﺑﯿﺎﻧﺪازد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺴﯿﺠﯽ در ﺧﯿﻤﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﻘﻼب ﺟﺎی ﺧﻮدﺗﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮد :ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺗﺮاز ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎز اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد و اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ را در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎری ﮐﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﺳﺘﺎن اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه و ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻓﺮاﻣﯿﻦ اﻣﺎﻣﯿﻦ اﻧﻘﻼب و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺸﺎن از ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﺮﻫﻪ ﺣﺴﺎس ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روی ﻣﺮدم از
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر وﯾﮋه و رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﺳﺖ.
رﺋﻮﻓﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﻬﻀﺖ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺤﻮر را در راﺳﺘﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم و
ﺟﺎﻣﻌﻪ راه اﻧﺪازی ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷﺸﻢ آذر ﻣﺎه ﺳﺎل  ۸۹رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب در ﺟﻤﻊ ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻦ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب در ﺷﺸﻢ آذر ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :رﻫﺒﺮی ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻧﻬﻀﺖ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺤﻮر ﮐﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻋﺰم ﻣﺎ را راﺳﺦ ﺗﺮ و ﮔﺎم ﻫﺎی ﻣﺎ را در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺘﻮار ﺗﺮ ﮐﺮد
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺤﻮر ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﺛﺮ ﮔﺬار واﻗﻊ ﺑﺸﻮﯾﻢ.
رﺋﻮﻓﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ۰۷ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺤﻮر ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :درﺧﺸﺶ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺤﻮر
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ در ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﺸﻮری ﻧﺠﻢ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺸﻮر در ﭘﻨﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﺎزی و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮی در واﻗﻊ ﻟﺒﯿﮏ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺑﻮد .
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ و اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه در واﻗﻊ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﺣﺮﮐﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺴﯿﺠﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ

ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻧﻬﻀﺖ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺤﻮر ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب از ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺗﺮاز ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺎم ﺑﺮدارد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

