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مبيانات در ديدار اعضاى ستاد مركزى هيئت رزمندگان اسال  
 1392/08/20 

گامی هیئت رزمندگان اسالم در به نظم درآوردن یک هیئت پیش ارزیابی

پیدا شدن حالت اداری برای هیئت در توجه به نظم هیئت  مرکز قرارگرف حسینیه، هیئت و مسجد به جای مراکز اداری آسیب شناسی حل راه
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ها های نامناسب صادر شده از مداح و منربی در هیئتحرف رضورت

تبدیل شدن جمعیت مستمع چند هزار نفری
های میلیونی به خاطر انتشار به جمعیت  علت اهمیت 

محاسبه تأثیر حرف غلط بر ذهن مخاطب و ایجاد مجاری مختلف فساد  مقابله راه

تالش برخی گویندگان برای منقلب کردن مردم به هر قیمتی  منشأ

ای قبول شدن حرف غلط و ایجاد یک معرفت غلط در عده

استنکار حرف غلط توسط برخی و مصداق تأثیر
ها از اصل دین در نتیجه زده شدن آن

ایجاد اختالف بین افراد بر رس حرف غلط 
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تبدیل هیئت به چشمه خورشید و نور 
های مؤمنین برای باال بردن معارف اسالمی و دینی در فکرها و دل معنی

بیان هر حادثه سیاسی در کشور با گرایش فکری خاص
و همراه شدن آن با حواشی در هیئت ها  آفت 

مجاهدت در مواجهه با دشمن

مبارک بودن عزاداری رزمندگان با محوریت عاشورا
برای زنده نگه داش و عمق یابی این حادثه 

ن و عشق مردم در عین توجه به نظم حفظ ارتباط هیئت به ای وظیفه

معنای رزمنده

علت اهمیت

عی مبارزه در انواع جنگ های نظامی، فکری، روحی و اجت معنای جهاد

هر تالشی مجاهدت نیست، بلکه جهاد حرکتی است در برابر یک دشمن اهمیت

نظمی شناخته شدن اسم هیئت در تبادر عرفی به بی علت اهمیت

برخاسته بودن همه تحرکات هیئت از اراده و خواست خود مردم  دلیل

اثرگذاری

جوشیدن انقالبره

مزرع شدن برای رشد فضایل و معارف انقالبی

م به مسئله قرآن خوانی و معارف قرآنی در محافل هیئت ها اهت وظیفه 
مسئوالن هیئت

خوانی گنجاندن مضامین اسالمی، انقالبی و قرآنی در نوحه وظیفه 
نوحه خوان ها

زنی در سینه»  حسین وای« فایده بودن تکرار تعبیراتی مثل بی

اهمیت
ملکه شدن یک مسأله انقالبی یا معرفت قرآنی در صورت تکرار
ی تواند مانند هیئت معارف الهى را با جسم و جان هيچ رسانه اى 

و فكر و روح و احساس و عقل مردم آميخته كند 

آسیب شناسی

) علیه السالم(   مندی به امام حسینیکی بودن عالقه
مندی به اسالم سیاسی و مجاهد و اسالم مقاتلهبا عالقه دلیل


