»وزﯾـﺮ اﻃﻼﻋـﺎت« در ﻣـﻮرد ﮔﺮوﯾـﺪن ﺷﻬﺮوﻧـﺪان
ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﭼﻪ اﻋﺘﺮاﻓﺎﺗ ﮐﺮد؟
وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﻣﮔﻮﯾﺪ ،ﻧﻮﮐﯿﺸﺎن ﻣﺴﯿﺤ در ﺑﺎزﺟﻮﯾﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﻦ ﺑﻪ

ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﯾﻨ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ آراﻣﺶ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺻﻔﺎ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﺑﺮادری اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﺪ.

»ﻣﺤﺒــﺖ ﻧﯿــﻮز«‐ وزﯾــﺮ اﻃﻼﻋــﺎت ﺟﻤﻬــﻮری اﺳﻼﻣــ اﯾــﺮان ۱۴ ،اردﯾﺒﻬﺸــﺖ  ،۱۳۹۸ﻃــ ﺳــﺨﻨﺎﻧ در
»ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾ ﻣﺒﻠﻐﺎن اﻋﺰاﻣ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن« ،ﺗﺒﻠﯿﻎ را ﺟﻬﺎد در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻨ ﻧﺮم داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ» ،اﻫﻤﯿﺖ
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﻪ اﻧﺪازهای اﺳﺖ ﮐﻪ راه و روش ﺧﺎﺻ دارد ﺗﺎ در ﺟﺎنﻫﺎ اﺛﺮ ﺑﺬارد«.
ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻘﺎم اﻣﻨﯿﺘ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾ ﺑﺤﺮان
دروﻧ ﻧﻈﺎم اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »اﺛﺮات ﺳﻮء« داﺷﺘﻪ اﺳﺖ» .اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن ﻣﺒﻠﻐﺎن و ﻋﻠﻤﺎ« ﻣﺴﺌﻠﻪای
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻋﻠﻮی روی آن دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎﺗ ﮐﻪ ﺑﻪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت رﺳﯿﺪه
ﺑﻪ »ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﻦ ﯾﺎ ﻣﺬﻫﺐ« اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﮔﺮوﯾﺪن ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
او ﺗﻮﺿﯿﺢ داده »ﮐﺎر دﺳﺘﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﯾﺎ دﯾﻦ
ﺑﭙﺮدازد اﻣﺎ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨ در ﻣﺮﻋ و ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺎ ﻫﺴﺖ ﻟﺬا ارﺗﺒﺎﻃ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﯾﻢ و
اﻓﺮاد و ﻣﻮﺳﺴﺎﺗ ﮐﻪ در ﻫﺮﯾ از ﺑﺨﺶﻫﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ و دﻋﻮت ﻣﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ

ﻣﻨﺎﻃﻘ ﻣﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﺒﺸﯿﺮی ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ…«.
وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ در اداﻣﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ» ،ﮔﺎﻫ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻢ وارد ﻋﻤﻞ
ﺷﻮﯾﻢ در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﮐﺎر ﺣﻮزه اﺳﺖ ﭼﻮن ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺎ ﺷﺒﻬﻪ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﺷﻮد و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﺴﺘﺤﻢ
ﻣﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎی ﺣﻮزه ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎدات اﻧﺤﺮاﻓ را ﺑﺎ ﺷﺒﻬﺎت ﺧﻮد ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮐﻨﻨﺪ«.
ﻋﻠـﻮی ﺑـﻪ ﻧﻤـﻮﻧﻪای از ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫـﺎی وزارت اﻃﻼﻋـﺎت در ﻗﺒـﺎل ﺗﻐﯿﯿـﺮ دﯾـﻦ و ﻣﺬﻫـﺐ در ﯾـ از ﺷﻬﺮﻫـﺎی
اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» ،اﻓﺮادی ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰو اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻠﻦ ﮐﺎرﺷﺎن ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﻓﺮوﺷ و اﻣﺜﺎل اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻮد و ﺧﺎﻧﻮادﮔ ﻣﺴﯿﺤ ﻣﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪﯾﻢ اﯾﻦﻫﺎ
را اﺣﻀﺎر ﮐﻨﯿﻢ و دﻟﯿﻞ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را از آﻧﻬﺎ ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﺮﺧ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻋﻨﻮان ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﯾﻨ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ آراﻣﺶ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺻﻔﺎ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﺑﺮادری اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﮔﻔﺘﯿﻢ اﺳﻼم دﯾﻦ ﺑﺮادری و ﺻﻔﺎﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻣﺑﯿﻨﯿﻢ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺗﺮﯾﺒﻮن ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ،اﮔﺮ اﺳﻼم دﯾﻦ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ
ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎی ﺧﻮد ﺻﻔﺎ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ«.
وی ﻫﺸﺪار داده »ﺗﻨﺎزﻋﺎت ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﻨﻔ روی اﻓﺮاد ﻣﮔﺬارد« و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده »ﻣﺒﻠﻐﺎن ﺑﺎﯾﺪ
در دو ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺷﻮﻓﺎﯾ ﻣﺮدم ﺑﻮﯾﮋه ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری دﺷﻤﻨﺎن در ﻫﺠﻤﻪ ﻓﺮﻫﻨ
ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و آنﻫﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺠﻤﻪﻫﺎ واﮐﺴﯿﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ«.

اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن و در واﻗﻊ اﻋﺘﺮاﻓﺎت وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺎﺳ را آﺷﺎر ﻣﮐﻨﺪ؛
اﺧﺘﻼف ﻋﻤﯿﻖ و ﺷﺎف ﻣﯿﺎن ﺣﻮزوﯾﺎن ،اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮوﯾﺪن ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﺎدی ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
آراﻣﺶ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﻣﺒﻠﻐﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮوﯾﺪن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ورود وزارت
اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﮐﻪ ﻣﺆﯾﺪ ﺷﺴﺖ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ اﺳﻼﻣ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎرج و ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺳﻨﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم را ﺧﺎﻟ ﻣﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﻔﺖﺧﻮاران ﺷﺎﻏﻞ در آن از اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻣﻨﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﻣﻬﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪی اﺳﺖ ﺑﺮ ﺷﺴﺖ اﺳﻼم وﻻﯾ‐
ﺳﯿﺎﺳ”.ﻣﺤﺒﺖ ﻧﯿﻮز” در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه از زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد آن ﺑﺤﺚ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.

