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زن، معلم رستگاری...
در تاریــخ پرفــراز و نشــیب اســام  »زن« یکــی از نقــش 
آفرینــان وعناصــر اصلی صیانــت از حقانیت دیــن بوده 
اســت. در مســیر و گردنــه هــای ســخت اســام، کــه در 
ــخ از آن عبورنمــوده ، در ســکوت و ســکون  طــول تاری
تامــل برانگیــز مــردان مصلحــت اندیــش، زنانــی بــوده 
انــد کــه حتــی جــان خویــش را در دفــاع از کیــان اســام 
داده و خونشــان بقــای آن را تضمیــن کــرده اســت. 
بانگاهــی بــه محتــوای دیــن، ایــن مســئله بــه خوبــی 
روشــن مــی گــردد کــه یکــی از ارکان اصلــی دیــن و قــوا 
و پایــداری آن در مفهــوم بلنــد والیــت نهفتــه اســت، و 
ــاع از آن از  ــوع و دف ــن موض ــت ای ــش درس درک و بین
وظایــف اصلــی یــک مســلمان بــه شــمار مــی رود. پس 
از رحلــت پیامبــر اکــرم صلــوات ا... علیــه، بــی حرمتی 
بــر جایــگاه والیــت آغــاز شــد و امیــر المومنیــن علیــه 
الســام کــه بــه گــواه شــاهدان بســیاری در غدیــر خم به 
مقــام والیــت منصــوب گردیــد خانه نشــین شــده و این 
حــق از ایشــان ضایــع گردیــد. در همان بســتر تاریخ که 
از خــواص و نزدیــکان پیامبر صلــوات ا... علیه حمایت 
از نــه شــخص امیــر المومنیــن، کــه حمایــت از والیــت 
انتظــار مــی رفــت، نــه تنهــا حمایتــی انجام نشــد بلکه 
بــا گســتاخی تمــام یــورش بــه خانــه ی ایشــان کــرده و 
حضــرت را وادار بــه بیعــت بــا خلیفــه جعلــی ســقیفه 
ــه  ــکوت جاهان ــواص و س ــزوای خ ــن ان ــد.در ای نمودن
ــه  ــرت فاطم ــام، حض ــرم اس ــی مک ــت نب ــان، دخ ش
ــه اورا  ــرخویش ک ــت همس ــه حمای ــام ا... ب ــرا س زه
امــام برحــق خــود مــی دانســت برخاســت و در همیــن 
مســیر دچــار جراحــت و صدمــه گردیــد و ســرانجام بــه 
شــهادت آن بانــوی بزرگــوار موجــب شــد. آن حضــرت 
ــا و  ــای پرمعن ــه ه ــراد خطب ــجد و ای ــور در مس ــا حض ب
ــریح  ــام را تش ــن اس ــوای دی ــت و فه ــق، حقیق عمی

کــرده و ســکوت عافیــت طلبــان و جاهــان زمانــه 
اشــان را موجــب خسرانشــان معرفــی نمــود. بــا مــرور 
ایــن رویــداد جانــکاه در آغازیــن روزهــای امامــت علــی 
بــن ابــی طالــب علیــه الســام ، شــرح وظایفــی ویــژه 
بــرای زنــان جامعــه در طــول تاریــخ مشــخص و جایگاه 
ــان مــی گردد.دیــن اســام زن را در  ــان نمای واقعــی آن
پســتوی خانــه ها محبــوس نکــرده و آن را تنها وســیله 
کامجویــی مــردان نمــی دانــد. بلکــه زن را مربی تربیت 
مــردان بــزرگ دانســته و وظایــف بســیار مهمــی را بــر 
ــاب  ــر کت ــی ب ــورق کوتاه ــا ت ــذارد. ب ــی گ ــان م دوش آن
ــه  ــی روشــن مــی گــرد کــه زن ن ــه خوب تاریــخ اســام ب
تنهــا بــی نقــش در حیــات جامعــه نیســت بلکــه نقــش 
آفرینــی بــرای دیگــر اعضــای جامعــه نیــز دارد. دفــاع 
ــت  ــت والی ــا از حقانی ــام ا... علیه ــرا س ــرت زه حض
امیرالمومنیــن علــی علیه الســام اثبات این ادعاســت 
کــه زن بایــد در جامعــه اســامی عالمــه تربیــت شــود تا 
بتوانــد در مواقــع حســاس زندگــی بــه دفــاع از حقیقــت 
بپــردازد و چــون تربیــت فرزنــدان نیــز بــه عهده اوســت 
ــا در  ــد ت ــی کن ــه معرف ــه جامع ــانهایی راب ــد انس بتوان
زمانهایــی کــه نیــاز بــه حضــور و بــروز آنهــا وجــود دارد 
ســکوت نکــرده و موجبــات خســران جامعــه را فراهــم 
ــق  ــه ح ــد ن ــه باش ــه عالم ــی ک ــک زن ــی ش ــد. ب ننماین
ــع  ــازه تضیی ــه اج ــد و ن ــع میکن ــود را ضای ــوق خ و حق
حقــوق جمعــی جامعــه را می دهــد چنین زنانــی هرگز 
بــه اســتثمارگران جنســی در هرکجــای دنیا که باشــند 
اجــازه بهــره بــرداری جنســی بــه آنــان را نمــی دهــد و 
عفــت و حیــای خویــش را به تــاراج نمــی گذارنــد. پس 
ــی روشــن مــی گــردد کــه ســعادت و پاکــی یــک  بخوب
جهــان بــه میــزان ارزش یــک زن در جامعه برمــی گردد 
و دیــن اســام معلــم تربیــت چنیــن زنانــی را بــه عهــده 

گرفتــه و رســتگاری آنــان را تضمیــن نمــوده اســت.
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ــورایی  ــادگاه عاش ــی میع ــوگواره مل ــن س دومی
بــا نزدیــک بــه ســه هــزار اثــر ارســالی بــه 
ــه ســوگواره و معرفــی 21 نفــر برتــر در  دبیرخان
رشــته هــای  عکاســی، شــعر، کلیــپ صوتــی و 
ــان داد. ــود پای ــه کار خ ــان ب ــری در زنج تصوی

آثــار در حــوزه هــای شــعر، عکــس،  ایــن 
قطعــه صوتــی و کلیــپ تصویــری بــه دبیرخانــه 

ــود. ــده ب ــال ش ارس
986 اثــر در قالــب شــعر، 1533 اثــر در حــوزه 
ــر  ــزار و 684 اث ــک ه ــرم، ی ــع ح ــهدای مداف ش
در حــوزه عکــس، 132 قطعــه صوتــی و 184 
کلیــپ تصویــری نیــز از دیگــر آثــار ارســالی 

ــود. ــجویان ب ــط دانش توس
دانشــجویانی از دانشــگاه آزاد اســامی واحــد 
ــن،  ــم، تنکاب ــاهرود، ب ــت، ش ــاد، رش ــف آب نج
ــاهد و  ــگاه ش ــات، دانش ــوم و تحقیق ــد عل واح
گیــان، دانشــگاه پیــام نــور تهــران جنــوب 
دوم، دلیجــان، تهــران، زنجــان، فرهنــگ و 
هنــر اردبیــل، خبــر، از جملــه نفــرات برتــر در 

ــتند. ــوگواره هس ــن س ای
علمــی  دانشــگاه  دانشــجویان  همچنیــن 
تکمیلــی  تحصیــات  دانشــگاه  کاربــردی، 
علــوم پایــه، دانشــگاه فنی مهندســی ســمنان، 
دانشــکده فنــی الغدیــر زنجــان، آموزشــکده 
علمــی  زنجــان،  قایــم  ای  حرفــه  و  فنــی 
دانشــگاه  و  اصفهــان  هنــر ســپهر  کاربــردی 
ایــن  در  برتــر  نفــرات  دیگــر  از  هرمــزگان 

ســوگواره بــه شــمار مــی آینــد.
ایــن  برگــزاری  از  هــدف  اســت،  گفتنــی 
ســوگواره ترویــج انقــاب امــام حســین )ع(، 
حضــرت  زندگــی  ســیاق  و  ســبک  اشــاعه 
نوجوانــان،  و  جوانــان  بیــن  در  اباعبــدا... 
هــای  زمینــه  از  آگاهــی  و  شناســی  بدعــت 

اســت. بدعــت 
در ایــن مراســم اختتامیــه از کتــاب اشــعار 
73 اثــر برگزیــده شــعر بــه انضمــام تصاویــر 
و  زنجــان  اســتان  پیشکســوت  شــاعران 
ــد. ــی ش ــورایی رونمای ــس عاش ــگاه عک نمایش

با نزدیک به سه هزار اثر ارسالی

سوگواره ملی میعادگاه عاشورایی دانشجویان
 در حسینیه اعظم برگزار شد

بزرگترین رویداد قرآنی استان
نخستین  دوره مسابقات قرآنی  »معراج وحی«  در حسینیه اعظم برگزار شد
صفحه 2

امام خامنه ای:
بیانــات در ششــمین کنفرانــس بین المللی 

حمایــت از انتفاضه فلســطین:
ملــی،  و  اســامی  جریان هــای  همــه ی 
موظفنــد در خدمــت آرمــان فلســطین قــرار 
گیرنــد و عمــق رابطــه ی جمهــوری اســامی با 
گروه هــای مقاومــت فقــط بــه میــزان پایبندی 

ــه اصــل مقاومــت مرتبــط اســت. ــان ب آن



800 نفر در راه مانده، 
در حسینیه اعظم اسکان یافتند

بــا توجــه بــه انســداد مســیرهای مواصاتــی اســتان بــه 
ــافران در  ــر از مس ــداد 800 نف ــرف، تع ــارش ب ــطه ب واس
ــر  ــایی معاب ــا بازگش ــت ت ــکان موق ــرای اس ــده، ب راه مان

ــد. ــکان یافتن ــینیه اس ــن حس ــی در ای اصل
 762 بــه   یــاد شــده  مــدت  در  احمــر  عوامــل هــال 
خــودروی گرفتــار در بــرف و کــوالک کمــک کــرده و آن هــا 

ــیدند. ــرون کش ــل بی ــات بکس ــا عملی را ب
نجاتگــران جمعیــت هــال احمــر ایــن اســتان همزمــان 
در ایــن روز بــه ســه هــزار و 345 راننــده و مســافر گرفتــار 

در بــرف و کــوالک کمــک رســانی کــرده بودنــد.
گفتنــی اســت، همــه ســاله حســینیه اعظــم زنجــان 
میزبــان مســافران در راه مانــده بــه علــت بــارش بــرف و 

ــت. ــا اس ــاده ه ــداد ج انس
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بــا حضــور بیــش از 1260 نفــر از شــرکت کننــدگان، 
وحــی«  قرآنی»معــراج  مســابقات  دوره  نخســتین  
اســتان بــه عنــوان بزرگتریــن رویــداد قرآنــی زنجــان در 

ــد. ــزار ش ــهر برگ ــن ش ــم ای ــینیه اعظ حس
ایــن مســابقات در رشــته هــای ترتیــل، حفــظ و قرائــت 
قــرآن کریــم در دو رده خواهــران و بــرادران در صحــن 

هــای مختلــف حســینیه برگــزار شــد.
مســؤول دارالقــرآن کریــم حســینیه اعظــم زنجــان در 
ــرد:  ــد ک ــینیه تاکی ــی حس ــط عموم ــا رواب ــو ب ــت و گ گف
ایــن مســابقات بــا هــدف آشــنایی نســل جدیــد و آحــاد 

ــی اســت. ــا مفاهیــم قرآن مــردم ب
ــردم  ــواره م ــرد: هم ــان ک ــداری خاطرنش ــدی میان مه
ایــن  قرآنــی  و  فرهنگــی  هــای  برنامــه  بــه  نســبت 
حســینیه عاقــه داشــته و اســتقبال خوبــی از مجموعــه 

ــد. ــده دارن ــزار ش ــای برگ ــه ه برنام

ــی در  ــگ قرآن ــج فرهن ــت تروی ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
ــرات در  ــابقات نف ــن مس ــت: در ای ــه، گف ــطح جامع س
رشــته پنــج جــزء، 20 جــزء و حفــظ کل قــرآن شــرکت 

ــد.  کردن
ــا  مســؤول دارالقــرآن کریــم حســینیه اعظــم زنجــان ب
ــت،  ــدا نیس ــاب او ج ــر از کت ــرت پیامب ــه عت ــان اینک بی
تصریــح کــرد: در همیــن راســتا در کنــار مســابقات 
ســال   18 پاییــن  و  بــاال  ســنی  رده  دو  در  قرآنــی، 
امــام حســین)ع( شناســی  مســابقه کتــاب خوانــی 

برگــزار کردیــم.
میانــداری اظهــار کــرد: در مســابقه بــزرگ کتابخوانــی 

بیــش از 1000 نفــر، ثبــت نــام و شــرکت کردنــد.
در ایــن مراســم بــه قیــد قرعــه، بــه 10 نفــر از حاضــران 

کمــک هزینــه ســفر بــه مشــهد مقــدس اهــدا شــد.

بزرگترین رویداد قرآنی استان

نخستین  دوره مسابقات قرآنی  »معراج وحی« در حسینیه اعظم برگزار شد

صدور پروانه تشویقی کاربرد نشان 
حد مجاز آالینده ها، به مجتمع کشت و 

صنعت حسینیه اعظم زنجان
مدیــر کل اســتاندارد اســتان زنجــان از صــدور پروانــه 
ــرای  ــا ب ــده ه ــاز آالین ــد مج ــان ح ــرد نش ــویقی کارب تش
نخســتین بــار در کشــور، بــه محصــول ســیب مــزارع 

حســینیه اعظــم زنجــان اطــاع داد.
ــتین  ــرای نخس ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــر زاده ب  داود کارگ
بــار در کشــور؛ تعــداد ۶ فقــره پروانــه کاربــرد نشــان 
ــاورزی  ــوالت کش ــرای محص ــا، ب ــده ه ــاز آالین ــد مج ح
اســتان زنجــان صــادر شــده اســت، گفت: ســیب مــزارع 
حســینیه اعظــم زنجــان از جملــه پروانــه های تشــویقی 
اســت کــه از ســوی اداره کل اســتاندارد اســتان زنجــان 

صــادر گردیــده اســت.
ــار  ــتین ب ــر نخس ــد ب ــا تأکی ــتان ب ــتاندارد اس ــر کل اس  مدی
بــرای اعطــای  ایــن موضــوع در کشــور، گفــت:  بــودن 
پروانــه کاربــرد نشــان حــد مجــاز آالینــده هــا، محصــوالت 
ــزی  ــای فل ــده ه ــده آالین ــدار باقیمان ــر مق ــاورزی از نظ کش
و باقیمانــده ســموم  در آزمایشــگاههای مجهــز همــکار 
ــوند ودر  ــی ش ــی م ــران بررس ــتاندارد ای ــی اس ــازمان مل س
ــه دریافــت  صــورت تحقــق ســایر شــرایط صــدور، موفــق ب
پروانــه کاربــرد نشــان حــد مجــاز آالینــده هــا خواهند شــد .
ــده  ــرف کنن ــه مص ــان ب ــن نش ــزود: ای ــرزاده اف  داود کارگ
ایــن اطمینــان را مــی دهــد کــه محصــول مــورد اســتفاده، 
ــی  ــموم، بررس ــده س ــزی و باقیمان ــای فل ــر آالینده از نظ

ــدازد. ــه خطــر نمــی ان شــده و ســامت وی را ب
ــده  ــع آالین ــرد: تجم ــان ک ــر نش ــان خاط ــر زاده در پای  کارگ
هــای فلــزی و ســموم در بــدن مصــرف کننــده، موجــب بــروز 
انــواع اختــاالت گوارشــی، ســقط جنیــن و بیمــاری هایــی 

نظیــر ســرطان مــی شــود.
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ــان،  ــم زنج ــینیه اعظ ــی حس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
معــاون اســتاندار نجــف و هیــات همــراه، از مجموعــه 
ــا  ــک ب ــرده و از نزدی ــد ک ــم بازدی ــینیه اعظ ــی حس فرهنگ

ــدند. ــنا ش ــینیه آش ــن حس ــای ای ــت ه فعالی
معــاون اســتاندار نجــف در حاشــیه ایــن بازدیــد بــه 
ــام  ــه ام ــق ب ــا عش ــینیه ب ــور حس ــت: ام ــا گف ــگار م خبرن

حســین)ع( و صداقــت در کارهــا پیــش مــی رود.
وی افــزود: توســعه روزافــزون حســینیه محصــول تــاش 
ــه  ــردم ب ــه م ــی و توج ــاد فرهنگ ــن نه ــان ای ــای خادم ه

ــت. ــی اس ــات دین موضوع
وی بــا اشــاره بــه نــام گرفتــن ایــن اســتان بــه شــور و شــعور 
حســینی، تاکیــد کــرد: اولویــت کمــک کــردن بــه مــردم در 
کارهــای ایــن حســینیه کار مناســب و قابــل تقدیری اســت.

رئیــس اداره تربیــت بدنــی اســتان نجــف کشــور عــراق نیز 
ــن  ــب اربعی ــینیه در موک ــن حس ــای ای ــت ه ــت: فعالی گف
بــود،  خــوب  و  چشــمگیر  اشــرف  نجــف  در  حســینی 
ــن  ــا در ای ــات امن ــای هی ــری اعض ــم گی ــن تصمی همچنی

ــت. ــر اس ــیار موث ــتا بس راس
 وی بــا اشــاره بــه ضــرورت جــذب روز افــزون انســان هــا 
بــه ســمت اســام، تصریــح کــرد: عملکــرد شــیعیان، 
اتحــاد بیــن آن هــا و معرفــی صحیــح امــام حســین)ع( بــه 
ــه ایــن ســمت  ملــت هــای جهــان باعــث جــذب آن هــا ب

ــد.  ــد ش خواه
ــان  ــم زنج ــینیه اعظ ــای حس ــأت امن ــر از هی ــا تقدی وی ب
ــه در  ــورت گرفت ــات ص ــده، اقدام ــام ش ــور انج ــاره ام درب

ــرد. ــی ک ــوب ارزیاب ــجد را مطل ــن مس ای

معاون استاندار نجف و هیات همراه از حسینیه اعظم بازدید کردند
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مکتب عاشورا، نماد مبارزه با ظلم است

آییــن  در  دینــی  مســائل  کارشــناس 
ملــی  ســوگواره  دومیــن  اختتامیــه 
در  دانشــجویان  عاشــورایی  میعــادگاه 
ــب  ــت: مکت ــان گف ــم زنج ــینیه اعظ حس
ــت،  ــم اس ــا ظل ــارزه ب ــاد مب ــورا، نم عاش
ــم  ــد پرچ ــا اب ــین)ع( ت ــام حس ــم ام پرچ
جنــگ بــا ظالــم و ظلــم خواهــد بــود، لــذا 
ــن  ــرف ای ــکار منح ــا اف ــیم ت ــب باش مراق

پرچــم را از دســت مــا نگیــرد.
بــا  مــرادی  شــهاب  حجت االســام 
تبییــن واقعــه تاریخــی عاشــورا، تصریــح 

ــین  ــام حس ــدف ام ــا ه ــه ب ــرد: کاری ک ک
ــتثنایی  ــک کار اس ــرد، ی ــام بپذی )ع( انج

ــود.  ــد ب خواه
کــه بــه میزبانــی حســینیه اعظــم زنجــان 
حســینیه  کــرد:  اظهــار  شــد،  برگــزار 
ــجد  ــارک و مس ــای مب ــان بن ــم زنج اعظ
در  کــه  جمعیتــی  و  اســت  مقدســی 
ــع  ــکان تجم ــن م ــینی در ای ــزای حس ع

هســتند. تقدیــر  قابــل  می کننــد، 
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت نقــش مــادران 
ــان  ــن زن ــزود: ای ــدان، اف ــت فرزن در تربی
هســتند کــه مربــی جامعــه هســتند و 
ــت  ــی اس ــت)ع( موضوع ــل بی ــت اه محب
کــه مــادران نقــش مهمــی در انتقــال آن 

ــد. ــود دارن ــدان خ ــه فرزن ب
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم دفــاع همیشــگی 
ــه،  ــطح جامع ــت در س ــل بی ــیره اه از س
خاطرنشــان کــرد: ایــن دفــاع باعــث مــی 
شــود تــا بــه ســهم خــود در گســترش 

ــته  ــارکت داش ــت)ع( مش ــل بی ــیره اه س
ــیم.  باش

وی اظهــار کــرد: همــواره در موضــوع 
اطهــار،  ائمــه  بــا  برخــورد  و  احتــرام 
آدابــی کــه در دیــن و ســنت تاریخــی 
گذشــتگان بــه آن هــا اشــاره شــده دقــت 
داشــته و بــه آن مســائل عمــل کنیــم. 
وی ابــراز عاقــه بــه اهــل بیــت)ع( را 
مهــم عنــوان و تصریــح کــرد: چــرا وقتــی 
محــرم  خــرج  در  می خواهــد  کســی 
ــه  ــم ک ــوم می کنی ــد او را محک ــه کن هزین
ایــن هزینــه را در جــای دیگــر، از جملــه 

ــن؟ ــه ک ــرا هزین ــه فق ــک ب در کم
خاطرنشــان  مــرادی  حجت االســام 
ــین  ــام حس ــفره ام ــر در س ــرد: امورخی ک
)ع( اســت و اگــر می خواهیــم خوبی هــا 
ــه  ــد ب در جامعــه گســترش پیــدا کنــد بای
رونــق بســاط عــزای حســینی اهتمــام 

ــیم. ــته باش داش
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بازدیــد  جریــان  در  زنجــان  اســتاندار 
امنــای  بــا هیــات  از حســینیه و جلســه 
شناســنامه  اعظــم  حســینیه  گفــت:  آن 
معنــوی، مذهبــی و معرفتــی شــهر زنجــان 
ــوان  ــه عن ــد ب ــی توان ــی م ــه راحت ــت و ب اس
بــه  گردشــگری در ســطح کشــور  قطــب 

مــردم معرفــی شــود.
ــان  ــم زنج ــینیه اعظ ــرد: حس ــار ک وی اظه
ــرای  ــوده و ب ــردم ب ــاد م ــورد اعتم ــواره م هم
رســیدن بــه اهــداف خــود تــاش کــرده 

اســت، لــذا نبایــد بــه این اعتمــاد خدشــه ای 
وارد شــود. 

ــگ  ــرد رن ــاش ک ــد ت ــرد : بای ــد ک وی تاکی
و بــوی خدایــی حســینیه اعظــم زنجــان 
بیشــتر شــده و تاثیرگــذاری بیشــتری در 

ــد. ــته باش ــی داش ــکار عموم اف
وی بــا بیــان اینکــه امــام حســین)ع( متعلــق به 
ــر ایــن اســاس مســئوالن  همــه اســت، گفــت: ب
ــکان  ــن م ــا ای ــد، ت ــاش کنن ــد ت ــینیه بای حس

ــه همــگان باشــد. معنــوی متعلــق ب

وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت نــوع نــگاه جامعــه 
بــه عملکــرد حســینیه اعظــم، خاطرنشــان 
کــرد:  در حــال حاضــر بــاور مثبــت مــردم بــه 
ــت  ــری معنوی ــب فراگی ــینیه موج ــن حس ای

آن در ســطح جامعــه شــده اســت.
ســنگین  مســئولیت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ابــراز  اعظــم،  حســینیه  امنــای  هیــات 
کــرد: بــرای جــذب روزافــزون جوانــان بایــد 

تــاش کــرد.
وی بــه هدفمنــد بــودن اقدامــات فرهنگــی 
اشــاره و تاکیــد کــرد: حســینیه اعظــم نیــز 
ــه  ــد ب ــی بای ــکان فرهنگ ــک م ــوان ی ــه عن ب
ــاس  ــر اس ــود را ب ــات خ ــل اقدام ــور کام ط

ــد. ــرا کن ــد اج ــه و هدفمن برنام

از بچــه هــای هئیتــی پایــگاه بســیج حســینیه اعظــم بــود. خیلــی 
ــی  ــادی م ــه و ش ــش لطیف ــه از لبان ــاط، و همیش ــا نش ــده و ب ــر زن س
تراویــد. او بــا آغــاز فصــل نوجوانــی بــه بــر و بچــه هــای دفــاع مقدس 

پیوســته بــود. بــزرگ شــده و جنــگ و جهــاد و از خیــل شــیردالنی 
کــه ترجمــان عینــی مــردی مردانگــی بودنــد. خصوصیــات اخاقــی 
زیبایــی داشــت از جملــه اینکــه خیلــی در قیــد و بنــد نظــم و نظــام 
بــود، نظــم در اوقــات نمــاز، در راهپیمایــی هــا، و عملیــات و بــه ویژه 
نظــم در چــادر، از بــس بــرای بچــه هــا و مرتــب کــردن چــادر زحمــت 

مــی کشــید  بــه لقــب مامــان داده بودنــد.
از ویــژه گــی هــای زیبــای دیگــرش خــوش رویــی و شــوخ طبعــی 
ــوزناک اش  ــوای س ــا ن ــورا ب ــارت عاش ــا زی ــنبه ه ــج ش ــود و پن اش ب
خواخنــده مــی شــد، همیشــه لطیفــه ای بــرای گفتــن داشــت و بچــه 
هــا را بــه ضیافــت خنــده و شــادی مــی بــرد. بــرادر مــی گفــت: شــبی 
کــه بــرای شناســایی رفتــن و فردایــش شــهید شــد خیلی شــاد و ســر 
ــا همــه  ــود. قبــل از حرکــت گفــت: بچــه هــا! جمــع شــید ت حــال ب
ــن  ــکای م ــن ج ــا آخری ــن ه ــم ای ــم گمان ــون بگ ــو برات ــا م ــه ه لطیف
ــدند.  ــایی ش ــه شناس ــب روان ــود. آن ش ــم ب ــا ه ــن ه ــه! و آخری باش
ــات  ــانه دری از ارتفاع ــندروی و ش ــات ش ــن ارتفاع ــا بی ــی م مناطق
ــن  ــت. می ــه گش ــه او جاودان ــید ک ــر رس ــردا خب ــه و ف ــراف حلبچ اط
والمــری بــه معراجــش بــرده بــود. او شــهید رضــا مهــدی رضایــی از 
بچــه هــای بــا صفــای گــردان ولیعصــر زنجــان لشــگر عاشــورا بــود.
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