
  1400 ماه خرداد 23 یکشنبه
 بـه  وتبریـک  سـالم  عـرض  ضـمن  مسئول محترم دفتر نهاد رهبري حجه االسالم والمسـلمین دکتـر جـواد خسـروي    

 معصـومه  حضـرت  شخصـیت  بـا  دررابطـه  کرامـت  وآغازدهـه )س( معصـومه  حضـرت  سـعادت  با والدت مناسبت
 هاکـه  ویژگـی  ازآن یکی به برخوردارندکه گیهائی وازویژه داشته خاصی علماجایگاه بین در ایشان: فرمودند)س(

 .میکنم اشاره است؛ ایشان وعصمت شفاعت مقام

 برسد عصمت مقام به کسی اینکه اما باشند داشته بقیه از متمایز زندگی دنیا در که باشیم داشته را انسانهایی ما شاید
 حضـرت  بـه  را معصـومه  لقـب )ع(رضا حضرت شودکه بیان)ع(معصوم ناحیه از باید ؛این معصوم چهارده از غیر به

 داشـته  معرفـت  او حـق  بـه  نبسـت  کنددرحالیکـه  زیـارت  درقـم  را معصـومه  هـرکس  فرمودنـد  و اعطانموده فاطمه
 .اوست براي باشد؛بهشت

 که کنیم توجه نکته این به باید ما: داشتند بیان انتخابات ایام به توجه با خسروي آقا حاج والمسلمین االسالم حجت
 است؟ بوده چه السالم رضاعلیهم وامام صومهمع حضرت رسالت

 عسکري امام زمان تا اسالم گرامی رسول زمان از میدهد قرار دقت مورد را شیعه نظام گیري شکل انسان که وقتی
 را زیـادي  سالهاي)ع(جعفر ابن موسی امام میبینیم ما ایجادگردداینکه شیعیان بین انسجامی بودکه این بر تالش) ع(

 حـاکی  اینها ایران به) س(معصومه حضرت ورود یا کردند قبول را والیتعهدي) ع(رضا حضرت یا ندبود زندان در
 امــام کــه میبینــیم کنــیم تحلیــل بخــواهیم مــا وقتــی و.اســت داشــته اهمیــت بســیار شــیعه انســجام کــه اســت ایــن از

 شـکل  اسـالمی  حکومـت  و حـق  حضـرت  فرامین و شیعی نظام آن که میکند این فداي را خودش جان)ع(معصوم
 انجـام  را خـود  وظیفـه  بتواننـد  شـیعیان  اینکـه  و الزمان آخر در) عج(عصر امام براي باشد اي مقدمه یک که بگیرد
 گـاهی  است اهلبیت مودت و محبت هست غافل آن از دشمن که داشتند؛چیزي بیان درادامه خسروي دکتر. دهند

 اما باشند دلسرد اسالمی حکومت به نسبت مردم از بعضی است ممکن که میکنند سیاسی تحلیل ها بعضی اوقات از
 محبت که است این آن استحکام دالیل از یکی و است اسالمی نظام و مردم رابطه آن و میکنند غفلت چیز یک از
 دلیل همین داردوبه قرار محوریت و مرکز در اسالمی نظام در اهلبیت مودت و

 یـک  عنـوان  به امام حضرت یعنی است داشته نگه زنده را سالما که است صفر و محرم این میفرمایند امام حضرت
 یقین و قطع به و بایستند امام آرمان پاي شد میدانند؛سبب دین به مرتبط را او مردم کسیکه و معنوي و مذهبی چهره
 اير هاي صندوق پاي حداکثري حضور با بتوانیم انشااهللا و کرد خواهند شرکت انتخابات در هم دوره دراین مردم

 .باشیم منطقه اسالمی هاي کشور براي الگویی و کنیم حفظ را ایران اقتدار


