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 میحالر   حمنالر   ال ل  بسم

مجناب سوور -فرمانده محترم سووهاه شاروو  ا  پربرکتحضوو     از یامجم شهمنین که مؤ یباصوو اجمع  این د  – دا  خر 
ضالی ا جمندطالب، ، شلماء ساتید ، ف شگاه، ا شج یان محترم دان شگاه ۀنخبدان تربیتی  مذهبی و فع االنو  فمختل یهادان

این  .نندحض   پیدا می ک (مرکز سنگر واقعی نظام دینی مامسجد )فضای  یک جلسه د  هرماهه از اقشا  مختلف استان ک
 ییشار  ا ریمس د   ا زانیشز نیا ۀهم ال ل  ءرا انخداوند  (با نگاه شار  ایی و مهدوی)حرکت که خداوند شطا فرم ده 

 .بدا د م فق یمهدو و

ک تاه بنده فهرسووتی از بعضووی  دقیقهاما د  این چند  ؛زیادی دا د وقت بهگزا ش این جریان خیلی م صووا اسووت و نیاز 
را هافعالیتشناوین این  سانم تا ان  سرکا  بز گ ا  می   ران ء ا به شرض  ضر ستای این ا ال ل بت انیم از مح هداف د   ا

 بش یم. مندبهرهن  انی انقالب بیشتر 

 .و نهی از منکر فعالیت می کند معروفامربهۀ شظیم ۀفریضان بر اساس این جری

 امر ولی اعت ازطا
 خ دج ش هایحرکتمبنی بر  - (ح ظه ال ل ) یاخامنهحضرت امام  -ما الشأنشظیم هبر  اق  کا   ۀفرماند پس از امر مطاع

شدید کرد هایفعالیتاین حرکت، ، مردمی د  مقابله با تهاجم فرهنگی یک  ،یراطاشت امر  هب بهنگاهش  .خ دش  ا ت
و  گ نصیحتو  کش   س ید یش شن انبهبه  هبری دا ند؛  سیاسی ن کهاست آن نگاهی  از فراتر؛ سیاسی نیستحلیا ت

روویعه و  شتقاداتیاصوو ا ا به بر اسوواس اشتقاد، مبنایش د  اطاشت مقام  هبری ]جریان[ نیانیسووت،  شناوین مختلف دیگر
 .با نگاه اشتقادی فطری همآن؛ ت می گیردأت حید و آخرت نش ای یشهاشتقاد  که از یامامت .امامت است

نابراین  نهب یهتخلف و  هرگ  ماناز  که  ا ایزاو هایو  هافر مان روووی  هنم د هر د    -ولی امر مسووولمین -عه مرجع ز
 .برنامه استاین  این مبنای فکری   .م میدانیماین  ا انحراف آرکا ؛ ات اق بیافتد مدا یسیاست

 کار تشکیالتیضرورت 
ست    که آنجایی ازهمچنین  شکیالتی  معظٌم لهد ست که کا  باید ت د   ت اند مینان رادی  کا  ؛ر د یافتهسازمانو این ا

شتناک ینابرابر  ساز ،تهاجم وح رد کا  ساس  بر .با سعی دا ند این ا شکی یافتهسازمان هافعالیتشزیزان  ردو ت  .التی با
 .بزنند امثاا اینهاو  بازیریدمتهمت فتنه سازی و  هابعضی ]وقاتا[گاهی  ]ممکن است [اگرچه
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ست ۀ یوظ انجامشزیزان به دنباا  شان به آخرت ا ستند و نگاه سعی دا د از  .خ د ه ست که   بازیمبنای این  اه هم این ا
 ی و الهی پرهیز کند.انهای سیاسی د  این فضای ن  

 .است «وظی ه مح  ی»، این شزیزان با این نگاه ۀبرنامبنابراین مبنای 

 وجه به سیاستی که عین دیانت استت
 .جمع کنیماین  اه   وشبیان  د شرایضمان  ا  می خ اهیم کا   د نهایت

ست که شزیزان و آن،  رد و  آناین ا ستی  ا قب ا دا ند که شین دیانت با ستسیا ام د  هر مقطعی از مقاطع نظ هاییسیا
 ؛ندپرهیز ک هاآناز سعی می کند  ا انحراف می داند و  هاآن ،بارد پر نگول  هر چه هم  ،اسالمی که شین دیانت نبارد

 .باردا قب ا دا د که شین سیاست  یانتی د دیگر ۀاز زاوی همچنینو 

آن  ؛بارد ندارته نگ شار  ایی  صا  بارد و خص ت اوت بیام   دینی و واجبات دینی د  جامعه نسبت به دیانتی که لذا 
 .تلقی می کند غیرتیبین شی   ا

م   هایی د  اتحقیق و پژوهشات، جلسووو، هاکالس مشووو  ا  ؛ امسوووعی می کنند د  ط ا ای   هانگاهاین شزیزان با این بنابر
 یجمع می روو ند که از همدیگر  وحیه بگیرند و از صوو ا هم دو یک جلسووه  هرماه ؛ وبشوو ندنیاز جامعه  مختلف م  د

 ش یم.ب مندبهره ما نیز هستند آگاه ی کهشزیزان بصیرتی هایبینشو   هنم دهااز  مخص صا   بارند. مندبهرههمدیگر 

 قد راننگرا، این وقت ارت االت ۀهمسردا  که با  ت ضیحات جناب  از  .نمی خ اهم بیش از این فرصت س زی کنم بنده
  ویم.به استقباا فرمایشات ایشان می با سه صل ات  ؛بش یم مندبهرهفرم دند  شطا ا 
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