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 29/05/1397                                                                                                                                                             دزفولی مخبر دکتر آقای جناب

  کشور قرآنی فرهنگ توسعه شورای رئیس و فرهنگی انقالب عالی شورای محترم دبیر

 

 علیکم سالم

 و ادغام فرآیند از خروج بر مبنی قرآنی تشکلهای اتحادیه تصمیم متعاقب و 22/05/1397  مورخ 303965/97  شماره نامه پیرو احتراماً

 مزید جهت زیر نکات ؛ اخیر سال چند طی اتحادیه دو مجامع و مدیره هیئت وقت صرف و قبلی مجامع در اتحادیه دو ادغام رای به باتوجه

 :گردد می ایفاد شایسته اقدام دستور و استحضار

 آموزه از الهام با قرآنی جامعه انتظار و مطالبه سالها از پس استانها عترت و قرآن فرهنگی مردمی، های تشکل و مؤسسات های اتحادیه. 1

 ها، ناهنجاری برخی بروز موجب ناخودآگاه که اتحادیه دو کاری موازی از جلوگیری و ها ظرفیت افزائی هم مسیر در و وحی کالم های

 فرهنگی مؤسسات امور به رسیدگی هیأت مصوبات مسیر در بود گردیده قرآنی فعاالن انتظار از دور و شأن دون نتایج و ها استفاده سوء موانع،

 رسیدگی هیأت تأیید به آن نتایج و برگزار جاری وضعیت بهبود امید به کشور قرآنی مؤسسات تمامی همراهی و همدلی با و عترت و قرآن

 اگر و نداشته اعراب از محلی استانها قرآنی فعاالن میان در شده، ترسیم اختالفات داد نشان استانی واحد های اتحادیه تشکیل. رسید نیز

 سنگر مسئول های دستگاه برخی پناه در گاه که است کشور مرکز در طلب منفعت معدود افراد و نشینان مرکز متوجه دارد وجود چالشی

 و سالم انتخاباتی برگزاری با فریبانه، عوام و کذب ادعاهای برخی برخالف  استانها در قرآنی فعاالن. می شوند پشتیبانی  سو آن از و گرفته

 اندیشه های از را خود تبعیت دیگر باری و رسانده سرانجام به خصوص این در را خود رسالت تخریب، و طلبی منفعت هرگونه از عاری

 رفع و کشوری های اتحادیه ادغام برای زمینه سازی. است مسئول های دستگاه نوبت اکنون هم. کردند اثبات قرآنی مسئولین و خیرخواهانه

 اتحادیه تمامی و قرآنی جامعه انتظار مورد می شوند اتحادیه ها ادغام و کار پیشرفت از مانع که اشخاصی با قاطع برخورد و موجود موانع

 .است استانی های

 مقدس مشهد در 25/05/97  تاریخ در مؤسسه معدودی تعداد از دعوت با که کشور قرآنی تشکل های اتحادیه عمومی مجمع برگزاری. 2

 هیأت سوی از آنها تک تک که  استانها اتحادیه های انتخابات دادن جلوه مخدوش ضمن و گردیده مطرح مستند غیر سخنانی آن طی و برگزار

. آورد نخواهد بوجود کشوری واحد اتحادیه تشکیل مسیر در مانعی هیچ شد گرفته ادغام فرآیند از خروج بر تصمیم  است شده تأیید رسیدگی

 جامعه انتظار. نیست اشخاص اراده تابع و بوده قرآنی فرهنگ توسعه محترم شورای 25 و 24 جلسات مصوبه آن نحوه و اتحادیه ها ادغام

 و رفت ها، تالش انگاشتن نادیده و گرفتن سخره به. است تفرقه و تشنج از پرهیز و وحدت مسیر در عمومی حرکت کنونی، مقطع در قرآنی

 عظیمی حجم اتالف و اتحادیه ها ادغام دست اندرکاران و قرآنی مؤسسات یکایک سوی از گرفته صورت زمینه سازی های و تعامالت آمدها،

. است کریم قرآن بخش وحدت آموزه های خالف بر و محکوم بهانه ای، و دلیل هر به خصوص، این در شده صرف انرژی های و ها سرمایه از

 گرفته صورت پاشی های سم پیرامون مستند و عمومی اطالع رسانی و فوق جلسه اخالقی غیر مواضع پیگیری استانی، های اتحادیه مدیران

 درنگ، و وقفه هیچ بدون آنها فرهیخته مدیران و قرآنی های تشکل و مؤسسات قاطبه است معتقد همچنان و دانسته محفوظ خود برای را

 .شد نخواهند متأثر ناصواب القائات از راه، این در و نموده طی ایستگاه آخرین به تا همدلی و همراهی با را کشور های اتحادیه ادغام چرخه



 بعنوان فرهنگی، امور در «اختیار به آتش» بر مبنی العالی مدظله اسالمی انقالب فرزانه رهبر فرمایشات از الهام با استانی های اتحادیه. 3

 فارغ و آنها مجدانه پیگیری و  است رسیده جنابعالی استحضار به اخیر های نامه طی که  خود مطالبات بر تأکید با کشور واحد اتحادیه اعضاء

 به مقید را خود ذیربط، مسئول مراجع و ها دستگاه مرسوم تحوالت و تغییر به توجه بدون و خاص گروه یا شخص از جانبداری هرگونه از

 عمومی مجمع تشکیل نامه شیوه" مفاد نیز و کشوری واحد اتحادیه اساسنامه زمینه در محترم شورای آن 25 و 24 جلسات مصوبه از تبعیت

 اعالم و دانسته باشد مذکور اساسنامه با موافق که رسیدگی محترم هیأت مصوب "کشور عترت و قرآن تشکل های و مردمی مؤسسات اتحادیه

 همراهی و اتحاد و الهی قوه و بحول مربوطه انتخابات و کشور واحد اتحادیه عمومی مجمع شده، بینی پیش زمانی تقویم اساس بر دارد می

 همه همراهی و مشارکت مسیر این طی در لذا. شد خواهد برگزار سالجاری ماه آبان در استانی های اتحادیه و قرآنی مؤسسات تمامی

 توسعه محترم شورای جمله از امر مسئولین پشتیبانی و حمایت نیز و کشوری های اتحادیه محترم مدیران خاصه قرآنی های تشکل و مؤسسات

 اتحادیه استقالل به احترام با و قانونی های مأموریت اساس بر عترت و قرآن فرهنگی مؤسسات امور به رسیدگی محترم هیأت و قرآنی فرهنگ

 .است انتظار مورد ها

 

 الصّالحین اللّه عباد علی والسّالم

 اتحادیه ها ادغام امر در استانها عامل مدیران منتخب کمیته

لیلی شکرانی ) خراسان  –مهدی امیدیان ) لرستان(  -سید مهدی پور موسوی ) سیستان و بلوچستان( –محمد الهی )خراسان جنوبی(  -امیر حجت مرادی )گیالن( 

 شمالی (
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 استحضار جهت -قرآنی فرهنگ توسعه شورای محترم اعضاء *

 استحضار جهت - به امور موسسات قرآنی رسیدگی هیأت محترم اعضاء * 

 استحضار جهت - استان ها اتحادیه های محترم عامل مدیران * 

 استحضار جهت - کشوری اتحادیه هایمحترم  عامل مدیران* 

 جهت ا استحضار –* کمیسیون فرهنگی و فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسالمی 
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