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 دبیرکل »انصار حزب هللا«: گشت امربه معروف، احتیاج به مجوز ندارد

 گشتموتورسواران»انصار«میآید

 

معروف و  های سیار امربه هللا خبر داد: فعالیت گروه دبیرکل انصار حزب

کند. محتشم با بیان اینکه این  هللا تداوم پیدا می ازمنکر انصار حزب نهی

ازمنکر متشکل از اقشار مختلف و  معروف و نهی های سیار امربه گروه

ر موثر ازمنکر را در اصالح امو معروف و نهی مند هستند که امربه عالقه

هللا فعالیت  ها با ساماندهی انصار حزب دانند، افزود: این گروه می

.کنند می  

ها که  شده در مورد این گشت جام جم سرا: وی با اشاره به برخی از مطالب مطرح

های موتوری مطرح شده است و همچنین واکنش نیروی انتظامی در  با عنوان گشت

های موتوری  این ارتباط اظهار کرد: ما در لفظ مناقشه نداریم و اگر تعبیر گشت

ارف نیروی انتظامی است ما از های متع گر نوعی تشابه و تداخل با گشت تداعی

های متعارف  ها تداخلی با گشت کنیم و تاکید داریم که این گشت این لفظ عبور می

.نیروی انتظامی ندارد  

 

ها مطلع  ربط از فعالیت این گشت های ذی وی در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه

عی نیست که اید، افزود: این موضو هستند و آیا در این ارتباط مجوزی گرفته

خبر باشند؛ البته اینگونه اقدامات، تجمع و یک اقدام  های قانونی از آن بی دستگاه

.سیاسی نیست که احتیاج به مجوز داشته باشد  

 

ازمنکر یک وظیفه شرعی، انقالبی و همگانی  معروف و نهی محتشم افزود: امربه

های  این گشت هللا همچنین در پاسخ به این سوال که است. دبیرکل انصار حزب

ازمنکر فعالیتشان در چه حد خواهد بود اظهار کرد: این  معروف و نهی سیار امربه
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ها فعالیتشان در حد لسانی است و تالش دارند که بازدارنده باشند البته اگر  گشت

گونه باشیم کار فردی صورت  شده و توطئه جایی شاهد منکری ساماندهی

.شود ربط اقدام عملی انجام می گیرد و با اتکا به مسووالن ذی نمی  

 

  هللا در این ارتباط اعالم کرده روز یکم تیر، اولین گروه گفتنی است سایت انصار حزب

ازمنکر برای عمل به این فریضه راهی  معروف و نهی های موتوری امربه گشت

ها متشکل از اقشار مختلف مردمی از رییس  های تهران شدند، این گروه خیابان

هللا گرفته تا فعاالن فرهنگی، اصحاب رسانه و حتی کسبه  ایی انصار حزبستاد اجر

.صنوف مختلف شهر تهران بودند  

ها، مراکز خرید و معابر موجود در محدوده جغرافیایی  به گفته این سایت، پارک

هللا تعیین  های انصار حزب عنوان محل ماموریت و نقاط توقف گشت شده به مشخص

شده در آن به وظیفه خود عمل  خص طبق ضوابط تعیینشده بود که افراد مش

(کردند.)شرق می  

 


