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 مرور سریع 

 اسالم رزمندگان هیئت مركزى ستاد اعضاى دیدار در بیانات

۰۲/۲۸/۲۹۳۰ 

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد برای 

 مطالعه بیشتر

هیئت 

 رزمندگان اسالم

 است مهمّى و مبارك بسيار چيز بدهند تشكيل عزادارى هيئت ما رزمندگان اينكه نَفْس است؛ مباركى ىپديده يك رزمندگان هيئت. 

 جهاد،  است؛ مقاتله از اعمّ هم مجاهدت كردند؛ مجاهدت دشمن با ىمواجهه در كه كسانى يعنى رزمندگان. دارد مهمّى معناى يك رزمندگان، به هيئت انتساب اصل

 .ى با يك خصم، با يك دشمن، انجام ميگيردآن حركتى است كه در مواجهه

  اى داشته باشد كه همان مبارزين و رزمندگان و كنندهشونده و مقابلهو اگر چنانچه اين جامعه در درون خود يك نيروى مواجه نيستنداجتماعات بشرى خالى از دشمن

 .تند، ميتواند احساس امنيّت بكندمجاهدين هس

 خيلى اين بدارند، زنده و گرامى و گرم را آن و كنند كار و بكنند تالش( معليهماالساّل) علىبنحسين عزادارى ىمسئله و عاشورا ىمسئله براى بيايند مجموعه اين اينكه 

 .است الزمى و مناسب كار

  هستيد كسانى اوّلين شما  نظم عمل ميكند. تقريباً ميشود گفتنظمى است؛ ميگويند فالنى هيئتى عمل ميكند، يعنى بى[ بىاسم هيئت در آن تبادر عرفى، ]به معنى 

 .است خوبى چيز خيلى اين درآوريد؛ نظم تحت است، "نظمىبى" طبيعت طبيعتش گويا كه را اىمجموعه اين آمديد كه

 

های ویژگی

هیأت و 

 داریهیأت

 جورى يعنى كنيد، حفظ بايد را اين داريد، نگه بايد مردم دلهاى براى را كانون اين خود و هيئت خود گيرايى و جاذبه و مردم، عشق و مردم ايمان به را هيئت ارتباط 

 .بكند پيدا اينها مانند و ادارى حالت كه نشود

 ميترسم نميشود؛ هيئت ديگر اين اينها، مانند و گردان صندلى و دوّم ىطبقه و اوّل ىبقهط و ساختمانى يك و اىاداره يك به كرديم وابسته را اينجا ما آمديم اگر 

 بكند. پيدا اشكال

 هزار ما نه، وقت يك نيست؛ مهم اند،نشسته هم پهلو نفر دو[ چون] نيست، چيزى بيرون، آيدمى بنده دهان از هم غلطى حرف يك ايم،نشسته شما و من حاال وقت يك 

 يك تأثير بشودكه محاسبه بايد اينجا انتشار؛ خاطربه ميليونى جمعيّتهاى به ميشود تبديل جمعيّت اين گاهى داريم، مستمع نفر هزار پنجاه گاهى نفر، هزار ده نفر،

 .چيست مخاطب ذهن روى بر نامناسب و غلط حرف

 اسالم مجاهد، اسالم سياسى، اسالم به مندعالقه يعنى است، حسين امام به مندعالقه هركس! نداريم ما سكوالر حسينِ امام هيئتِ باشند؛ سكوالر نميتوانند هيئتها 

 .است اين حسين امام به اعتقاد معناى است؛ دادن جان اسالم و دادن خون اسالم مقاتله،

 هر كه نيست اين حرف اين معناى البتّه. است غلط اين ،بشود سياسى اسالم مباحث وارد نبادا كه باشد مراقب عزادارى هيئت يا روضه مجلس يك در آدم اينكه 

 چيزهايى يك با احياناً و كنيم بيان - طرف آن يا طرف، اين يا حاال - خاصّى گرايش يك با را آن روضه مجلس در حتماً بايد ما افتد،مى اتّفاق كشور در سياسى ىحادثه

 .باشد همراه هم

 باشد داشته حضور اينها مانند و هامجموعه در بايستى اينها گذاشتند، باقى و كردند ترسيم مملكت اين در( عليهاهللرضوان)امام هك مباركى خطّ اسالم، فكر انقالب، فكر. 

 دیدار در بيانات

 روحانيون از جمعی

 و كهگيلویه

بویراحمد 

۷۱/۳۰/۷۰۱۰ 
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 ها به این موارداهتمام هیئت

 نگه داشتن ارتباط هيئت به ایمان و عشق مردم -۷

 ای شدن هيئتپرهيز از اداره -2

 اشتباهات و خطاها از خواننده و گوینده نيروهاى از حراست -۰

 های مردمبيان كردن حادثه عاشورا با هنرمندی برای منقلب كردن دل-4

 و مجاهد اسالم سياسی مندی بهعالقهها  و سکوالر نبودن هيئت -5

 هاحضور داشتن فکر انقالب و اسالم و خط حركت امام خمينی)ره( در هيئت -6

 ر هيئتخوانی و معرفت قرآنی داهتمام به قرآن -۱

 هاخوانیگنجاندن مضامين اسالمی، انقالبی و قرآنی در نوحه -8

 یجزئیات تکمیل


