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 زادهواعظصادق جناب آقای دکتر 

یاست محترم مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت  ر

 ؛با سالم و تحیت

گدردد  ابتتده میتقدیم   «نهوی  الگهوی پایهه پیشهرفتنقد حسینیه اندیشه نسبت بهه سهند پی »احترامًا به پیوست، جزوه 
ندوم  ابودوپ پامده توسد  رن مرکدز، و بدا انتشدار اوبدیی پی  1394طور که مستحضرمی حسینیه انیمشده در سدا  همان

ندوم  نقی و نقد  پی »هاپ داوطلتانه و مفصلی را در زمینه نقی و بررسی رن انجام داد که محصو  رن در کتاب فعابیت
هداپ پیویدر، سدنی رغ  نیدات ییریواهانده و تال ب تفصیال اثتات کرد که علیامی کتا .منتشر شی« ابووپ پامه پیشرفت

کرده است  « تأومل نختوانی»شیه نایواسته سفار  مقام معظ  رهترپ براپ توبیی ابووپ اسالمی امرانی پیشرفت را تنظی 
اما مطابته مقدام  ؛نوم  قتلی نیاردمعنادارپ با پی نیز از حیث متنا و روبنا تفاوت  1397نوم  منتشره در سا  پی  ابتته

نوم ، وظیفه جیمیپ را متوجه نختودان هاپ علمی و اجرامی نظام براپ اصالح و ارتقاء پی معظ  رهترپ از همه دستواه
 انقالبی کرده است  

ائده شدیه در امی راستا حسینیه انیمشه به برگزارپ جلسات پژوهشی جیمیپ اقیام کرد که محصو  رن در قابب امی جزوه ار
 تر ومدتی کوتداهپدردازد تدا ابذکر میتاب فوقشیه در کبنیپ و تیومی نقیهاپ مطرحسو به جمعاست  امی محصو  از مک

سوپ دمودر  نوم  قتلی و فعلی وارد است، به جامعه علمی کشور ارائه شود و ازترپ از اشکاالت مشترکی که بر پی روان
روشی است که بخ  مهمی از   کنینومِ  فعلی اعما  شیه، مطرح میه در پی تغییرات جیمیپ ک اشکاالت نومنی را به

گیدرپ نمامدی د قابدل پیرا قتل از ورود به اجزاء رن تتیدیی می« کلیت ابوو»امی تغییرات جیمی، در پاراگراف او  سنی د که 
 است 

هاپ اصدالحی و پیشدنهاد تنظدی  ،«و تکمیدلارتقاء »براپ االمر مقام معظ  رهترپ مافتی مرحله نقی و حسبضمنا با پامان
نظی  و تقیم  مرکز ابوو ت ،ابله در سا  جارپءشادر دستور کار حسینیه انیمشه قرار دارد که ان نستت به متی سنی جاموزمی
 .ییواهی ش

، ب( فقدیان هرگونده «اسناد پشتیتاِن ابودوپ پامده»که ابف( عیم اقیام رن مرکز محترم در انتشار  در پامان بامی توجه داشت
رورپ نقدیها و بنیِپ مینظر بدراپ جمدعرسانی به نختوان فعا  در امی عرصه پیرامون رونی محتوامی، اجرامی و زماناطالع

 و إعما  رنها و    مشکالت زمادپ را در برابر  بنیپ دقیق از نقیهااصالحات ج( عیم وضوح راهکار علمی براپ جمع
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االسف سرنوشدت و معنوم  ابووپ پامه قرار داده تحقق مطابته رهترپ متنی بر مشارکت نختوانی براپ نقی و بررسی پی 
  اکنون مشخص کرده است! انی را از ه پ نقی اساسی امی سنی شیهکه وارد عرصه یهامتال 

انیمشه براپ اداپ دمی به یون شهیا و انجام وظیفه انقالبی یود در بتیک به فرایوان مقام معظ  رهترپ با امی همه، حسینیه 
هاپ داوطلتانه یود در جهت کمک به رن مرکز محترم ، مجموعه حاضر را به سامر فعابیتانیرکاراندستو اتمام حجت با 

استنصددار نائددب عددام  حضددرت  شامسددته بددهکنددی و پیشدداپی  عددذر قصددور و تقصددیر یددود در پاسدد  اضددافه می
نمامدی و را به محضدر رن امدام غرمدب عدر  می ابعابیمیظلهاپ ابله یامنهحضرت رمت ابشرمففرجهتعابیابلهعجلعصروبی

هاپ انقدالب در عرصده اداره کشدور را ترمی ابزار علمِی تحقق ررمانشفاعت و هیامت و نصرت رن بزرگوار در طراحی مه 
 کنی انیرکاران طلب میدست براپ همه

 إن ُنرمی اال االصالح ما استطعنا

 حسینیه اندیشه

 

 :رونوشت

 بهدفتر مقام معظ  رهترپ جهت استحضار معظ  د

 بردارپجهت بهرهد اعضاپ محترم شوراپ عابی مرکز ابووپ اسالمی امرانی پیشرفت؛ 

 

 


