
یاد و خاطره ها 

ــان در  ــردم زنج ــای م ــیل آس ــی و س ــرات میلیون تظاه
ــترده ی  ــای گس ــت ه ــف و فعالی ــای مختل ــبت ه مناس
روزانــه در کــوی و بــزرن ، شــهر و روســتای ایــن دیــار 
در مبــارزه بــا ســلطه ی طاغــوت و برقــراری حکومــت 
ــخ کهــن  اســامی افتخــار بزرگــی اســت کــه در تاری
زنجــان مــی درخشــد. پیــام هــا و ســخنرانی هــای امــام 
راحــل بــه همــه جــا مــی رســید. دل و جــان مــردم یــک 
ــون  ــاجد، کان ــل بود.مس ــام راح ــخیر ام ــه در تس پارچ
ــاون  ــی و تع ــگاه همدل ــارزه و پای ــنگر مب ــاب و س انق
ــی  ــی و بخش ــوم گرای ــی، ق ــای خودخواه ــود . مرزه ب

نگــری رنــگ باختــه بــود.
وقتــی بهمــن 57 رســید، روزهــا بــه شــتاب از پــی 
آمدنــد و فرصتــی بــرای تیرگــی باقــی نگذاشــتند، 
چنــان کــه شــب هــا فانــوس فریادهــای »اهلل اکبــر« بــر 
بــام سرنوشــت ایــن ملــت، درخشــش دو چنــدان یافــت 
و خورشــید ایــن قــوم از پــس از ســالها تبعیــد بــه ایــران 

ــت.  بازگش

خیابان هــا  و  خانه هــا  گــوش  در  پیــروزی  هلهلــه 
ــش  ــاحل آرام ــوات در س ــر گاب و صل ــد؛ عط پیچی
ــن فصــل زندگــی  ــواج شــد، صمیمــی تری انقــاب، م
ــیدی  ــایه ی خورش ــد و در س ــاز ش ــن آغ ــا در بهم م
ــا  ــه تماش ــن آزادی را ب ــح روش ــرن، صب ــرد ق ــن م تری

ایســتادیم. 
بــراي  پنجره هــا  روز،  آن  مي دانــم؛  آري  مي دانــم، 

ــیدند.  ــازه کش ــس ت ــح، نف ــا صب ــتي ب آش
آن روز، خوبي هــا بــه صلیــب کشــیده شــده بــود و 
خــون از پنجــه اســتعمار چّکــه مي کــرد و قفــس نغمــه 

ــد.  ــرداده بودن آزادي س
مي دانــم، همــان دقایقــي کــه گوش هــا بــه ضبــط 
بــاران را کــه  نــواي  تــا  بودنــد،  صــوت چســبیده 
مي شســت،  را  پلیدي هــا  و  مي کــرد  چکه چکــه 

بشــنوند.
ــه  ــود و چ ــده ب ــي ش ــه بلوای ــت، چ ــوري داش ــه ش چ

غوغایــي مي کــرد؛ تکاپــوي خفتــه 

سخن اول

تبیین بیانات رهبر معظم 
انقالب درمراسم های 

»فاطمی باشیم« حسینیه 
اعظم زنجان 

ــم  ــینیه اعظ ــای حس ــأت امن ــس هی رئی
زنجــان در جلســه خادمیــن »فاطمــی 
ــن  ــت ای باشــیم« ضمــن تشــکر از فعالی
خادمیــن، گفــت: در ایــن مراســم ها 
ــر معظــم انقــاب در  ــات رهب ــد بیان بای

ــود. ــن ش ــواده تبیی ــورد زن و خان م
ــه  ــاره ب ــا اش ــرور ب ــواد غم پ ــد ج محم
اینکــه از میــان معصومیــن علیــه الســام 
بــه  برکتــش  پــر  زندگــی  کــه  آن 
خصــوص بــرای زنــان مســلمان همچون 
می کنــد  نورافشــانی  خورشــیدی 
ــوان  حضــرت فاطمــه اســت، افــزود: بان
ــن  ــی ای ــبک زندگ ــا س ــد ب ــه بای جامع

ــوند. ــنا ش ــتر آش ــرت بیش حض
ــورد بحــث در  وی از دیگــر مباحــث م
ایــن زمینــه را  بررســی مســائل فرهنگــی 
ائمــه  ســیره  بررســی  و  اجتماعــی  و 

ــرد.  ــوان ک ــام عن ــم الس ــار علیه اطه
مســؤول واحــد خواهران خادمان حســینیه 
اعظــم زنجــان در ادامــه جلســه با اشــاره به 
اینکــه جلســات »فاطمــی باشــیم«  بــه طور 
مســتمر از ســال گذشــته در اســتان آغــاز 
شــده، گفــت: طبــق برنامه ریزی هــای 
صــورت گرفتــه برنامه هــای ماهانــه ویــژه 
ــه  ــیم« ب ــی باش ــوان »فاطم ــا عن ــوان ب بان
ــی حســینیه اعظــم زنجــان برگــزار  میزبان
می شــود کــه در صــورت تقــارن بــا 
مناســبت های مذهبــی، ایــن برنامــه بــا 
محوریــت آن مناســبت صــورت مــی 

ــرد. گی
معصومــه گوزلیــان هــدف از برگــزاری 
ایــن جلســات را بصیــرت افزایــی بانــوان 
فرهنگــی  هــای  هجمــه  مقابــل  در 
دشــمنان، هدایــت فرهنگــی جامعــه، 
انســجام بانــوان تأثیــر گــذار و هماهنگی 
جهــت برگــزاری مراســمات فرهنگی و 

ــان کــرد. اجتماعــی بی

با حضور مردم و مسئوالن؛

مراسم گرامیداشت ۹ دی در 
حسینیه اعظم زنجان برگزار شد

صفحه 3

حرف دل با دختر خیابان 

انقالب!

شعر جدید شاعر استاد 
کالمی زنجانی

صفحه 8

صفحه 2

اسکان هزار و 500 مسافر 
در راه مانده 

درحسینیه اعظم زنجان 

هــر ســال در پــی بارش بــرف و بــرودت 
هــوای اســتان ســتاد اســکان ایــن مســجد 

فعــال می شــود.

رهبر انقالب؛

امسال به لطف الهی، 
۲۲ بهمن از آن ۲۲ بهمن های 

تماشایی خواهد بود

و  ایســتاده تر  امــروز،  انقابیــوِن 
انقابیــون  از  بصیرتــر  و  آگاه تــر 
روزهــای اول انقــاب هســتند و بــر 
ــه و  ــن اســاس، انقــاب پیــش رفت همی

اســت.  یافتــه  تکامــل 

صفحه 7

صفحه 2

 آمریکایــی هــا 20 ســال مشــغول طراحــی و 
برنامــه یــزی بــرای جبــران ناتوانــی در جنگ 
ــا از راه دیگــری  ــد ت ــران بودن ــا ای مســتقیم ب

مثــل انقــاب رنگــی آن را جبــران کننــد.
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صفحه 6

تولد نخستین گوسفند 4 قلوی 

ژن دار افشار در موسسه 

مصباح حسینیه اعظم زنجان

ادامه صفحه 2

غلطــی بُــزدل  اهریمــن  کنــد  نتوانــد 
ــا ــت ه ــود سســتی کــم جرئ در درون گــر نب

*****
بگریــز باطــل  اندیشــه  از  یعنــی  دی  نــه 
ــا ــا کــن بنگــر ســیرت ه ــک ره صــورت نی
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ادامه صفحه 1:

یاد و خاطره ها 
ــوي  ــه زان ــتاني ک ــود و دس ــده ب ــدار ش ــه بی ک

ــود. ــده ب ــت ش ــاال مش ــد؛ ح ــه بودن ــل گرفت ــم بغ غ
ــبید و  ــوار مي چس ــینه دی ــر س ــه ب ــود ک ــد ورق«آزادي..«  ب تندتن
ــوِس« روي  ــاهِ معک ــاال »ش ــد و ح ــب مي ش ــه بم ــود ک ــري ب بط

ــت.  ــن مي ریخ ــاله را زمی ــمت 2500 س ــام حش ــا، تم دیواره
ــل  ــام راح ــادگار ام ــه ی ــامی « ، ک ــاب اس ــم و »انق ــک، مایی این

اســت.
ماییــم و رهبــری کــه در درایــت و صابــت، »خلف صالــح » امــام 

امــت اســت.
ماییــم و یــک جهــان دشــمن، کــه در قالب«نظامهــای اســتکباری » 

شــکل گرفته اســت.
ماییــم و یــک جهــان دوســت، کــه در مبــارزات ضــد اســتکباری 

و حــق طبانه ملتهــای مظلــوم، متجلــی اســت. 
ماییــم و جنــگ فرهنگهــا در عصرحاضــر و تــاش گســترده 

»وهابیت آمریکایــی« بــر ضــد »اســام نــاب محمــدی«. 
ــن  و حســاس تر باشــد،  ــد بســیار تیزبی چشــم و گــوش انقــاب، بای
تاهــم  فتنه هــا را در قالب هــای جدیــدش بشناســد و هــم دروغ هــا را.
 یادمــان باشــدتحریف ها، شــایعات  و غوغــا افکنــی  و فتنه انگیزی ها، 

فرزنــدان انقــاب را از »جلــوه نــاب دین » غافل نســازد.
ــت  ــم شکس ــه بی ــویم، ن ــوض نش ــکنیم و ع ــان نش ــا پیم ــر م  اگ

آن. بنیان هــای  سست شــدن  نه خــوف  هســت،  انقــاب 
ــپردن آن  ــور« و س ــه »عصرحض ــن نهضت ب ــاندن ای ــالت رس رس
ــا  ــس ب ــت. پ ــر دوش ماس ــت » ، ب ــر غیب ــید عص ــه دست »خورش ب
ــور  ــا ظه ــری ت ــام معظــم رهب ــای مق ــراردادن رهنموده مدنظــر ق
حضــرت حجت)عــج( بــا بصیــرت تمــام پشــتیبان و یــاور والیــت 

ــه زمانمــان باشــیم . فقی

انقــاب  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم 
ــران  ــی هماف ــت تاریخ ــالروز بیع ــا س ــان ب ــامی همزم اس
ــام )ره( ،  ــا ام ــال1357 ب ــن س ــی در 1۹ بهم ــروی هوای نی
ــی و  ــروی هوای ــان نی ــان و کارکن ــی از فرمانده ــا جمع ب

ــد. ــدار کردن ــش دی ــی ارت ــد هوای ــررگاه پدافن ق
و  اهلل  ایــام  دیــدار،  ایــن  در  اســامی  انقــاب  رهبــر 
قــوام و  انقــاب اســامی را مایــه  مناســبت های مهــم 
اســتحکام نظــام دانســتند و تأکیــد کردنــد: امســال بــه 
لطــف الهــی، 22 بهمــن از آن 22 بهمن هــای تماشــایی 

خواهــد بــود.
ــر انقــاب اســامی حرکــت 1۹ بهمــن ســال 1357 و  رهب
ــر از  ــامی را فرات ــاب اس ــم انق ــبت های مه ــر مناس دیگ
یــک خاطــره افتخارآمیــز دانســتند و گفتنــد: همــه ی ایــن 
ایــام اهلل، چــه مناســبت های دوران انقــاب اســامی و چــه 
ــش  مناســبت های مهــم 3۹ ســال گذشــته، زمینه ســاز افزای
ذخیــره و ســرمایه انقــاب و موجــب اســتحکام بیشــتر 

پایه هــای انقــاب اســامی می شــوند.
را  اســامی  انقــاب  خامنــه ای،  اهلل  آیــت  حضــرت 
حقیقتــی زنــده دانســتند و بــا تأکیــد بــر اینکــه اســتحکام 
ــت،  ــای اول اس ــتر از روزه ــاب بیش ــروز انق ــوام ام و ق
و  ایســتاده تر  امــروز،  انقابیــوِن  کردنــد:  خاطرنشــان 
ــاب  ــای اول انق ــون روزه ــر از انقابی ــر و بصیرت آگاه ت
هســتند و بــر همیــن اســاس، انقــاب پیــش رفتــه و 

ــت.  ــه اس ــل یافت تکام
ایشــان بــا اشــاره بــه شــیوه های متنــوع و گســترده دشــمنان 
بــرای مقابلــه بــا انقــاب خاطرنشــان کردنــد: آنهــا از 
متفکــر نماهــا، نظریــه پــردازان قابــی، روزنامــه نــگاران و 
قلــم بــه مزدهــا، دلقــک و همــه امکانــات فضــای مجــازی 

اســتفاده مــی کننــد تــا بــر مــردم تأثیــر بگذارنــد امــا 
ناگهــان در برخــی ایــام اهلل همچــون 22 بهمــن و یــا ۹ دی 
ســال ۸۸ و یــا ۹ دی امســال و راهپیمایی هــای خودجــوش 
و پرشــور و پرهیجــان بعــد از آن، ســیل جمعیــت بــه 
ــا ســر دادن شــعاری واحــد، همــه  ــد و ب ــی آین ــا م خیابانه

ــد. ــی زنن ــه هــم م محاســبات دشــمنان را ب
رهبــر انقــاب اســامی راهپیمایــی 22 بهمــن امســال 
را یــک نمونــه از عشــق و ارادت مــردم بــه انقــاب 
دانســتند و افزودنــد: امســال بــه دلیــل یــاوه گویــی¬ 
هــای برخــی از دولتمــردان امریــکا و غیــر امریــکا، 
مــردم احســاس مــی کننــد کــه دشــمن در حــال کمیــن 
ــت،  ــن عل ــه همی ــت و ب ــمنی اس ــدد دش ــن و درص گرفت
ــی 22  ــردم در راهپیمای ــوه الهــی، حضــور م ــه حــول ق ب
ــد  ــر و پرشــورتر خواه بهمــن امســال از همیشــه گــرم ت

ــد. ــد آم ــه خواهن ــود و هم ب

رهبر انقالب؛

امسال به لطف الهی، 
۲۲ بهمن از آن ۲۲ بهمن های تماشایی خواهد بود

»نهم دی روز بصیرت«
هــا طینــت  طلــِب  ادای  یعنــی  دی،  نُــه 
هــا هیئــت  ی  همــه  قیــام  روز  دی،  نُــه 

*****
عضــو هیئــت شــدن و بــی طرفــی؟ بی معناســت
هــان بــدان معنــی هیهــات منــا الذلّــت هــا

*****
حســین محبّــان  نورنــد  پرچــم  یــک  زیــر 
هــا جمعیــت  گفتــِن  حســین  لبیــک  نــاِز 

*****
هــر کــه وصل اســت بــه حبــل الشــرف عاشــورا
هــا غیــرت  بــی  بــه  بــاج  ندهــد  زمانــه  در 

******
ــیم ــم باش ــا ه ــه ب ــا هم ــر م ــی اگ ــه دی، یعن ُ ن
مــی گریزنــد از ایــن صحنــه دنــی خصلــت هــا

*****
وفــاق روز  و  بُــود  بصیــرت  روز  دی  نــه 
هــا غفلــت  همــه  جبــران  تاریخــی  روز 

*****
ترســیدن شــهدا  آه  از  یعنــی  دی،  نُــه 
هــا ملّــت  شــدن  همســو  و  بــودن  متحــد 

*****
ــد ــی خواه ــدد م ــو م ــام از ت ــی ام ــه دی یعن ن
یــا علــی گفتــن و محکــم شــدن بیعــت هــا

*****
ــار ــرد و غب ــوا گ ــود و ه ــا ب ــه پ ــه ب ــش فتن آت
هــا همــت  کمــر  دی  نهــم  در  شــد  بســته 

*****
هرکه پرَســد نُه دی چیســت؟ بگــو خورد آنروز
هــا قــدرت  ابــر  بــه  ایــران  محکــم  ســیلی 

*****
غلطــی بُــزدل  اهریمــن  کنــد  نتوانــد 
ــا ــت ه ــم جرئ ــتی ک ــود سس ــر نب در درون گ

*****
بگریــز باطــل  اندیشــه  از  یعنــی  دی  نــه 
ــا ــیرت ه ــر س ــن بنگ ــا ک ــک ره ــورت نی ص

*****
نُــه دی، روز شناســائی پیمــان شــکن اســت
هــا عبــرت  زمــان  ز  گرفتــن  روز  دی،  نُــه 

*****
نُــه دی، خاطــره ی بیســت و یــک بهمــن را
ــا ــت ه ــز حیل ــت تِ ــم ریخ ــرار و به ــرد تک ک

*****
واقعــه داشــت ز هــم فاصلــه ای ســی ســاله
بــاز تکــرار شــد آن موهبــت و رحمــت هــا

******
ــت ــر شکس ــر کف ــت کم ــروزی نهض ــب پی ش
حالتــی رفــت کــه اتمــام شــود ُحجــت هــا

******
نفــس گــرم امــام آن شــب و رهبــر امــروز
هــا آفــت  بــد  ز  را  وطــن  بِرهانــد  دو  هــر 

******
ــاش ــدان ب ــط می ــع وس ــه موق ــی ب ــه دی، یعن ُ ن
هــا بانســبت  تــو  از  نََســب  نگیرنــد  تــا 

******
آمریــکا دهــن  بــر  بــزن  یعنــی  دی،  نُــه 
هــا ضربــت  نزنــد  نفــوذی  یــار  را  تــو  تــا 

******
واعظــان گــر چــه بــه منبــر جلواتــی دارنــد
خلوتهــا در  توطئــه  بســی  نماینــد  مــی 

******
ــود ــدازی ب ــِث بران ــا بح ــه ج ــرده هم ــت پ پش
خصــم در صحنــه و حســاس تریــن ســاعت هــا

*****
ششــم مــاه دی آن ســال کــه بــود عاشــورا
ــا ــت ه ــم هیئ ــر عل ــکنی ب ــت ش ــت حرم گش

*****
ــم ــه خش ــدار ب ــاس علم ــود عب ــد خ ــی آم گوئ
ــا ــرت ه ــت نف ُ ــد ب ــه لرزی ــه ک ــان ضرب زد چن

*****
کروبــی و  موســوی  عاقبــت  بــر  وای 
ــا ــت ه ــدو فرص ــتان ع ــه دس ــد ب ــن دو دادن ای

*****
ــی داد؟ ــدا خواه ــهیدن خ ــه ش ــی ب ــه جواب چ
ای کــه خامــوش نشســتی عــوض صحبــت هــا

*****
ات زمزمــه  بُــود  حصــر  برداشــتن  کــه  ای 
از خــدا تــرس، کــه آگــه بُــود از نیّــت هــا

*****
ــت ــب ای دوس ــت اجان ــی دس ــه بده ــر بهان گ
یــاد رود خدمــت هــا از  فتنــه مــی آیــد و 

******
ــهدا؟ ــام ش ــت پی ــن نیس ــر ای ــی« مگ ای »کام
ــا ــبقت ه ــم س ــاص ز ه ــم در اخ ــه بگیری ک

*******
ــوی ــی را گ ــاب اصول ــی و اصح ــار اصاح ی
ــا ــت ه ــود نعم ــران نش ــه کف ــید ک ــان بکوش ه

شعر جدید شاعر استاد کالمی زنجانی
شعر
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به مناسبت ایام فاطمیه؛

مراسم عزاداری و سخنرانی در 
حسینیه اعظم زنجان برگزار شد

مراســم  ویــژه  گذشــته  ســنوات  همچــون  نیــز  امســال 
عــزاداری ایــام شــهادت حضــرت زهــرا ســام ا... علیهــا بــه 

ــد. ــزار ش ــجد برگ ــن مس ــب در ای ــه ش ــدت س م
ــتان  ــج( اس ــپاه انصارالمهدی)ع ــه در س ــی فقی ــده ول نماین
زنجــان ضمــن تســلیت ایــام فاطمیــه گفــت: حضــرت زهــرا 
ــادران  ــران و م ــران همس ــرای دخت ــو ب ــن الگ ــا برتری ــه تنه ن
جامعــه اســامی اســت بلکــه الگــوی کاملــی بــرای تمــام 

ــد. ــی باش ــتند م ــال هس ــان کم ــه خواه ــی ک ــان های انس
حجــت الســام علــی متیــن  بــا اشــاره بــه ســخنی از رســول 
خــدا)ص( کــه فرمــوده اســت: هرکــس فاطمــه را آنگونــه کــه 
حــق فاطمــه اســت بشناســد، شــب قــدر را درک کرده اســت، 
ــت  ــه آن اس ــه فاطم ــرت ب ــذاری آن حض ــت نامگ ــزود: عل اف

کــه خایــق بــه کنــه معرفــت او نمــی رســند.
وی بــا اشــاره بــه ســخنان رهبــر انقــاب در مــورد ایــام 
فاطمیــه ، اظهــار داشــت: مــا بایــد تــاش کنیــم تــا ایــام 
فاطمیــه نیــز ماننــد عاشــورا هــر چــه  باشــکوه تــر برگزار شــود.

ــتان  ــج( اس ــپاه انصارالمهدی)ع ــه در س ــی فقی ــده ول نماین
ــم  ــزاری مراس ــب و برگ ــازی مناس ــا فضاس ــت: ب ــان گف زنج
ســوگواری و عــزاداری مناســب شــأن اهــل بیــت بــا صاحــب 
عــزا امــام زمــان )عــج( همــراه شــویم و بنــا بــه فرمــوده مقــام 

ــم. ــزار کنی ــورایی برگ ــه را عاش ــری فاطمی ــم رهب معظ
پیامبــر  دخــت  عــزاداری  مراســم  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
ــا ســخنرانی حجــت  گرامــی اســام 10 الــی 12 بهمــن مــاه ب
علیرضــا  حــاج  مادحیــن  و  متیــن  والمســلمین  االســام 
اســفندیاری،حاج جلیــل محمــدی، حــاج علیرضــا بیگدلــی 

ــد. ــا  ش ــدی برپ ــدی عب ــاج مه و ح

همزمــان بــا سراســر کشــور مــردم انقابــی و همیشــه در صحنــه 
زنجــان ســالروز حماســه ۹ دی را درحســینیه اعظــم زنجــان 
گرامــی داشــته و بــا شــعارهای باصابــت بــار دیگــر اوج همدلــی 
و وحــدت خــود را بــه جهانیــان نشــان داده و مشــت محکمــی بــر 

دهــان دشــمنان کوبیدنــد.
ــم  ــامی در مراس ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــی س ــاون سیاس مع
ــاه درحســینیه اعظــم زنجــان،  گرامیداشــت حماســه نهــم دی م

گفــت: آمریکایــی هــا 20 ســال مشــغول طراحــی و برنامــه یــزی 
بــرای جبــران ناتوانــی در جنــگ مســتقیم بــا ایــران بودنــد تــا از 

ــد.  ــران کنن راه دیگــری مثــل انقــاب رنگــی آن را جب
ســردار رســول ســنایی راد افــزود: قــدرت طلبــی برخــی خــواص 
ــا  ــرد ت ــاد ک ــا ایج ــرای غربی ه ــت را ب ــن موقعی ــال ۸۸ ای در س

بتواننــد از ایــن مولفــه بــه نفــع خــود بهــره بــرداری کننــد.
ــه اینکــه نهــم دی مــاه ۸۸ نتیجــه بصیــرت افزایــی  ــا اشــاره ب وی ب
ــردم  ــت: م ــود ، اظهارداش ــاب ب ــم انق ــر معظ ــه رهب ــت ماه هش
حاصــل بردبــاری و صبــر مقــام معظــم رهبــری را در برابــر خواســته 
ــا ایــن راهبــرد کــه جــذب حداکثــری  هــای نامشــروع عــده ای، ب
و دفــع حداقلــی بایــد اتفــاق بیفتــد، در ایــن روز مشــاهده کردنــد.

ــه  ــا اشــاره ب معــاون سیاســی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی ب
اینکــه 'تقلــب' رمــز آشــوب هــای ســال ۸۸ بــود، گفــت: اعــام 
پیــروزی پیــش از اتمــام رای گیــری، فعالیــت گســترده ســفارت 
ــا  ــاط ب ــرای ارتب ــس ب ــفارت انگلی ــت س ــی و ماموری ــای غرب ه
نخبــه هــای جامعــه از جملــه مصادیــق فتنــه انگیــزی آن ســال ها 

محســوب مــی شــود.
ســنایی راد تصریــح کــرد: همچنیــن دســتگیری ۸6 نفــر از 
ــتند،  ــاق داش ــابقه نف ــی س ــد همگ ــخص ش ــه مش ــوبگران ک آش
ــزی آن ســال هــا بشــمار مــی رود. ــه انگی ــه دیگــری از فتن نمون

ــا مقاومــت  ــان اینکــه رهبــر معظــم انقــاب در واقــع ب ــا بی وی ب
خــود از رای ملــت ایــران دفــاع کــرد، افــزود: بــا حضــور 
حماســی مــردم در نهــم دی مــاه دشــمن متوجــه پشــتوانه بــزرگ 

ــد. ــامی ش ــوری اس ــام جمه نظ
ــه  ــا اشــاره ب ــاون سیاســی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی ب مع
وقایــع چنــد روز گذشــته درکشــور،یادآور شــد: رفتارهــای 
ساختارشــکنانه عــده-ای ســلطنت طلــب کــه بــر مــوج معترضــان 

ــود دارد. ــر خ ــت س ــعود را پش ــت آل س ــدند، حمای ــوار ش س
ســنایی راد بــا بیــان اینکــه اگــر جامعــه نســبت بــه موضوعــی هــم 
اعتــراض داشــته باشــد، بایــد بــه شــیوه منطقــی ایــن اعتراضــات 
را انجــام دهــد، تصریــح کــرد: وقتــی کــه دشــمن از ایــن نحــوه 
ــد،  ــت می¬کن ــام حمای ــپ اع ــتفاده و ترام ــوء اس ــراض س اعت

نبایــد ابــزار دشــمن شــد. 
ــه ای  ــت بیانی ــا قرائ ــدگان ب ــن مراســم شــرکت کنن ــان ای در پای
ضمــن محکــوم کــردن فتنــه گــران بــا آرمانهــای انقــاب، امــام 

و شــهدا تجدیــد میثــاق کردنــد

با حضور مردم و مسئوالن؛

مراسم گرامیداشت ۹ دی در حسینیه اعظم زنجان برگزار شد

ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــم زنج ــینیه اعظ ــی حس ــط عموم ــر رواب مدی
ــای  ــن رویداده ــوگواره یکــی از پرمخاطب تری ــن س اینکــه ای
بــا  ،گفــت:  اســت  کشــور  ســطح  در  دانشــگاهی  ملــی 
همکاری»حســینیه اعظــم زنجــان« ، »جهــاد دانشــگاهی اســتان 
اجــرا  کشــور«  دانشــگاهیان  قرآنــی  »ســازمان  و  زنجــان« 

می شــود.
 مجتبــی شــهامی افــزود: ایــن ســوگواره ملــی تــاش می کنــد 
تــا از طریــق تشــویق دانشــجویان بــه تفکــر و خلــق آثــار فاخــر 
ــی و  ــای دین ــق باوره ــف در جهــت تعمی ــای مختل در بخش ه
ــد  ــی هرچن ــور، گام ــاز کش ــل آینده س ــان نس ــی در می مذهب

کوچــک بــردارد.
وی ترویــج هنــر متعالــی انقابــی، اشــاعه ســبک و ســیاق 
ــان  ــن جوان ــژه در بی ــام همــام در جامعــه به وی ــن ام زندگــی ای

زمینه هــای  از  آگاهــی  و  بدعت شناســی  نوجوانــان،  و 
ورود بدعــت و تحریــف در فرهنــگ عاشــورایی ، جهــت 
ــکاس در  ــل انع ــردی قاب ــتمر و کارب ــر و مس ــری مؤث بهره گی
فضــای جامعــه را از دیگــر اهــداف ســوگواره ملــی میعــادگاه 

ــرد. ــوان ک ــجویان عن ــورایی دانش عاش
  مدیــر روابــط عمومــی حســینیه اعظــم زنجــان طــی دو دوره 
قبلــی برگــزاری ایــن رویــداد فرهنگــی، بالــغ بــر هفــت هــزار و 
500 اثــر دانشــجویی در بخش هــای شــعر، عکــس، پادکســت 
و کلیپ هــای تصویــری جمــع آوری و مــورد داوری قــرار 
گرفــت ،اظهــار داشــت: آثــار برگزیــده نیــز در قالــب ســه جلد 
کتــاب، دو مجموعــه مولتی مدیــا و دو مجموعــه نمایشــگاهی 

در معــرض دیــد عاقه منــدان قــرار گرفتــه اســت.

به میزبانی حسینیه اعظم زنجان ؛

سومین سوگواره ملی
"میعادگاه عاشورایی دانشجویان" برگزار می شود
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پروژه علمی موسسه مصباح حسینیه 
اعظم زنجان ؛افتخار ایران 

پــروژه علمــی موسســه مصبــاح حســینیه اعظــم زنجــان باعــث 
ــت. ــده اس ــران ش ــار ای افتخ

معــاون توســعه روســتایی رییــس جمهــوری در بازدیــد ازموسســه 
مصبــاح حســینیه اعظــم زنجــان بــا بیــان اینکــه  پــروژه علمــی ایــن 
ــان  ــرای جوان ــت،گفت: ب ــده اس ــران ش ــار ای ــث افتخ ــه باع موسس
ــک کار  ــود ی ــوع خ ــرده و در ن ــتغال ک ــاد اش ــورهم ایج ــن کش ای

ــژه محســوب مــی شــود. فرهنگــی وی
ســید ابوالفضــل رضــوی افــزود: تولیــد و فــروش عمده گوســفندان 
ــی،  ــی، عقل ــرح علم ــک ط ــان ی ــی در زنج دارای ژن چندقلوزای

اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تولیــد گوســفندان چندقلــوزا طــرح بســیار 
ــوی  ــا الگ ــتا ب ــرح در راس ــن ط ــد: ای ــادآور ش ــت، ی ــی اس مطلوب

ــد.  ــی کن ــر حرکــت م ــن ام ــق ای ــرای تحق ــی و ب اقتصــاد مقاومت
معــاون توســعه روســتایی رییــس جمهــوری گفــت: دولــت دوازدهــم 
نیــز بــا توســعه شــرکت های دانــش بنیــان در کشــو، از تولیــد 
گوســفندان دارای ژن چندقلوزایــی در زنجــان حمایــت خواهــد کرد.

ــار در  ــرای نخســتین ب ــی کــه ب ــار داشــت: طــرح های رضــوی اظه
کشــور اجــرا و بومــی ســازی مــی شــود، بــه ایــن معنــی اســت کــه 
ــران توانایــی هــای چشــمگیری دارد و مــی  جمهــوری اســامی ای

توانــد ظرفیــت هــای خــود را تبدیــل بــه احســن کنــد.

6

تولد نخستین گوسفند 4 قلوی ژن دار افشار
 در موسسه مصباح حسینیه اعظم زنجان

نخســتین گوســفند 4 قلــوی ژن دار در موسســه مصبــاح حســینیه 
اعظــم زنجــان متولــد شــد.

مســئول موسســه مصبــاح حســینیه اعظــم زنجان بــا اعــام این خبر 
گفــت: ایــن کار بــرای اولیــن بــار در کشــور و بــر روی گوســفند 
نــژاد افشــار انجــام شــده کــه 100 درصــد بــره هایــش بــدون نیــاز 

بــه رصــد ژن در آزمایشــگاه تــوان چنــد قلــو زایــی دارنــد. 
ــم کــه  ــا 200راس دام شــروع کردی ــزود:  ب محمــد آســیابی اف
ــت  ــی تثبی ــو زای ــد قل ــا ژن چن ــفند ب ــزار راس گوس ــون ه اکن

شــده اســت.
وی بــا اشــاه بــه اینکــه دردامهــای بومــی هــر 12 مــاه حداکثــر 
یــک بــره متولــد می¬شــود کــه ایــن در دامهــای اصــاح شــده 
هــر ۸ مــاه 3 تــا 4 بــره اســت، اظهــار داشت:نســبت بــه بهتریــن 
نژادهــای موجــود دنیــا موسســه مصبــاح حســینیه اعظــم در ایــن 

نــژاد 20 در صــد بهــره وری  باالتــری دارد.
مســئول موسســه مصبــاح حســینیه اعظــم زنجــان بــا بیــان اینکــه 
ــاد  ــی ایج ــت طای ــداران فرص ــرای دام ــرح ب ــن ط ــرای ای اج
ــه  ــداران ب ــور، دام ــر کش ــون از سراس ــم اکن ــزود: ه کرده،اف
ــفندان  ــژاد از گوس ــن ن ــی ای ــرده و متقاض ــه ک ــه مراجع موسس

ــتند. هس
ــد  ــه، تولی ــم دنب ــش حج ــد، کاه ــاالی رش ــرعت ب ــیابی س آس

ــت در  ــی، مقاوم ــبی دوقلوزای ــودن نس ــاال ب ــرب، ب ــیر پرچ ش
ــی  ــرایط آب و هوای ــا ش ــازگاری ب ــی، س ــراض انگل ــر ام براب
ــژاد  سردســیر را  مهــم تریــن ویژگــی هــای دامهــای اصــاح ن
شــده عنــوان کــرد و گفــت: از ویژگــی هــای اقتصــادی مهــم 
ــوغ  ــن بل ــه س ــیدن ب ــد از رس ــا بع ــره ه ــرح، ب ــن ط ــر ای دیگ
ــد. ــادی دارن ــی ارزش اقتص ــای معمول ــر دامه ــل 15 براب حداق
مســئول موسســه مصبــاح حســینیه اعظــم زنجــان یــادآور شــد: 
ایــن طــرح درراســتای فرمایــش مقــام معظــم رهبــری در 
ــه اقتصــاد مقاومتــی ، تولیــد و ایجــاد اشــتغال  خصــوص نیــل ب

ــت.  ــده اس ــی ش اجرای

با حضور بانوان زنجانی؛

همایش پیشگیری از آسیب ها و 
تهدیدات اجتماعی  در حسینیه اعظم 

زنجان برگزار شد
 

مدیــر روابــط عمومــی حســینیه اعظــم زنجــان بــا اعــام ایــن خبــر 
ــا  ــوان ب ــژه بان ــام اهلل ۹ دی وی ــا ای ــان ب ــش همزم ــن همای گفت:ای
ســخنرانی دکتــر ســلطانی اســتاد حــوزه و دانشــگاه و خــادم بــارگاه 

رضــوی برپــا  شــد.
مجتبــی شــهامی هــدف از ایــن همایــش را ارتقــاع ســطح آگاهــی و 
علمــی بانــوان، بــه منظــور آمادگــی هر چــه بیشــتر در مقابــل تهدیدات 
دشــمنان و جنــگ نــرم فرهنگــی در فضــای مجــازی و راهکارهــای 

مقابلــه بــا آســیب هــای شــبکه هــای اجتماعــی عنــوان کــرد.

و  فرماندهــان  دیــدار  در  اســامی  انقــاب  معظــم  رهبــر 
ارتــش؛ هوایــی  پدافنــد  و  هوایــی  نیــروی  کارکنــان 

ــض  ــردم شــکایت از فســاد و تبعی ــردم را بشناســید حــرف م م
اســت.

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــدار ب ــن دی ــامی در ای ــاب اس ــر انق رهب
سیاســت های اصولــی نظــام برآمــده از انقــاب اســامی اســت، 
اقتصــادی،  »اســتقال   ، ایــن سیاســت ها  از جملــه  گفتنــد: 
فرهنگــی، سیاســی و امنیتــی«، »آزادی« و »پیشــرفت همــه جانبــه 
مــادی و معنــوی« اســت کــه در برخــی زمینــه هــا بــه ویــژه علــم 

ــت. ــده اس ــت آم ــی به دس ــرفت های خوب ــاوری پیش و فن
ــی  ــی« را یک ــت اجتماع ــه ای، »عدال ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــد:  ــمردند و افزودن ــام برش ــی نظ ــت های اصول ــر از سیاس دیگ
هــدف از عدالــت اجتماعــی، برداشــتن فاصلــه هــای میــان مردم 
ــی  ــم کاری و عقب ماندگ ــه ک ــن زمین ــه در ای ــه البت ــت ک اس
داریــم و آن کاری کــه بایــد انجــام بگیــرد، هنــوز انجــام 
ــی  ــت اصول ــن سیاس ــا از ای ــه م ــد ک ــه بدانن ــی هم ــه ول نگرفت

صرف نظــر نکرده ایــم و بــا جدیــت به دنبــال آن هســتیم. 
ــارزه  ــت اجتماعــی را مب ایشــان یکــی از راههــای تحقــق عدال
ــم  ــا ظل ــد: برخــورد ب ــد کردن ــم و فســاد دانســتند و تأکی ــا ظل ب
و فســاد در میــان کارگــزاران حکومتــی بایــد شــدیدتر و 
ــران  ــئوالن و مدی ــه مس ــد و هم ــوارد باش ــه م ــر از بقی جدی ت

ــد. ــه کنن ــوع توج ــن موض ــه ای ــد ب ــور بای کش
رهبــر انقــاب اســامی تأکیــد کردنــد: برخــورد بــا ظلــم 
و فســاد در میــان کارگــزاران حکومتــی بایــد شــدیدتر و 
ــران  ــئوالن و مدی ــه مس ــد و هم ــوارد باش ــه م ــر از بقی جدی ت

ــد. ــه کنن ــوع توج ــن موض ــه ای ــد ب ــور بای کش
رهبــر انقــاب اســامی، »ایســتادگی در برابــر ظلــم و فســاد در 
ســطح بیــن المللــی و رســوا کــردن آن« را از جملــه سیاســتهای 
اصولــی برشــمردند و تأکیــد کردنــد: امــروز ظالــم تریــن و بــی 
رحــم تریــن مجموعه هــای دنیــا، حکومــت امریــکا اســت کــه 

حتــی بدتــر از داعشــی هــای وحشــی اســت .
ایشــان بــه یــک نمونــه از ورود و ایســتادگی جمهوری اســامی 

ــه  ــد: در قضی ــد و گفتن ــه اشــاره کردن ــای منطق ــران در قضای ای
تصمیــم  آمریکایی هــا  آســیا،  غــرب  منطقــه  در  مقاومــت 
داشــتند مقاومــت را ریشــه کن کننــد امــا مــا ایســتادیم و گفتیــم 
اجــازه نمی دهیم؛امــروز بــرای همــه دنیــا ثابــت شــده کــه 
ــتیم. ــتیم و توانس ــا خواس ــت و م ــت و نتوانس ــکا می خواس امری

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ادامــه بــه یک مســئله مهــم یعنی 
مســئله »مــردم« و امتیــاز بــزرگ »مردمــی و دینــی بــودن« انقــاب 
اســامی پرداختنــد وافزودنــد: انقــاب اســامی، مردمــی بــود و 
مــردِم معتقــد بــه اســام در همــه مراحــل همچــون دفــاع مقــدس 
و شــهادت فرزندانشــان، صبــر و شــکر کردنــد، زیــرا ایــن دفاع و 

شــهادت در راه خــدا و امــام حســین علیه الســام بــود.
رهبــر انقــاب اســامی بــا تأکیــد بــر اینکــه در همــه برنامه هــا 
ــردم،  ــرف م ــد : ح ــند، گفتن ــت باش ــردم در در اولوی ــد م بای

ــت. ــض اس ــاد و تبعی ــکایت از فس ش
ایشــان گفتنــد: مــردم بســیاری از مشــکات را تحمــل می کننــد 
ــی  ــل نم ــد و آن را تحم ــکوه دارن ــض ِش ــاد و تبعی ــا از فس ام
کننــد، بنابرایــن مســئولین هــر ســه قــوه بایــد به طــور جــدی بــا 

فســاد مبــارزه کننــد.
رهبــر انقــاب اســامی تأکیــد کردنــد: در همــه قضایــای ایــن 
ــروزی را از آِن  ــی پی ــق الهــی، نیروهــای انقاب ــه توفی ســالها، ب
ــمن،  ــم دش ــوری چش ــه ک ــز ب ــده نی ــد و در آین ــود کرده ان خ

ــه ملــت ایــران اســت. ــه شــما و متعلــق ب پیــروزی متعلــق ب

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش؛

مردم را بشناسید حرف مردم شکایت از فساد و تبعیض است
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»حضــرت  میــاد  ســالروز  مناســبت  بــه 
زینب)ســام اهلل علیهــا(« پیــام آور عاشــور 
مراســم جشــن و ســرور ر در قالــب برنامــه 
ــوان در  ــا حضــور بان ــای »فاطمــی باشــیم« ب ه

حســینیه  اعظــم زنجــان برپــا شــد.
رییــس مجمع کانــون هــای فرهنگی اســتان زنجان 
در ایــن مراســم ، گفــت: زندگــی عقیلــه بنی هاشــم 
حضــرت زینــب کبــری ســام اهلل علیهــا از جهات 
ــامی،  ــای اس ــی از آموزه ه ــف دارای ژرفای مختل
ــن  ــاع از دی ــی و جهــاد فی ســبیل اهلل در راه دف قرآن
ــه عنــوان یــک میــراث  ــرای مــا ب ــود کــه ب خــدا ب
مانــدگار رســتگاری و هدایــت به جــا مانــده اســت. 
ســید احمــد موســوی بــا بیــان اینکــه قیــام 
ــری ســام اهلل علیهــا ســند  حضــرت زینــب کب
هویــت و رمــز مانــدگاری قیــام حســینی در 
ــه ی  ــرت نمون ــن حض ــزود: ای ــود، اف ــا ب کرب
برجســته ی عظمت حضــور یــک زن را در یکی 

از مهمتریــن مســائل تاریــخ نشــان مي دهــد.

وی حضــرت زینــب کبــری ســام اهلل علیهــا را 
وارث شــجاعت، شــهامت، فصاحــت، باغــت، 
ــزود: او  ــت و اف ــوی دانس ــت عل ــوا و حکم تق
حتــی پس از شــهادت امام حســین علیه الســام، 
ــه الســام و  ــه دلیــل بیمــاری امــام ســجاد  علی ب
ــت  ــری و مدیری ــت، رهب ــنگین هدای ــه س وظیف
کاروان اســرا را نیــز بــه دوش کشــید و بــا 
ســربلندی ایــن بــار ســنگین را بــه مقصد رســاند.

ــه تمــام مــردم  وی یــادآور شــد: حضــرت زینــب ب
جهــان بــه خصــوص زنــان عالــم، درس شــجاعت 
وشــهامت در بازگویــی حق، صبــر وبردبــاری در راه 
خــدا، عفت وپاکدامنــی، همراهی بــا حق وحقیقت 
وایفــای وظیفه حتــی در بدترین شــرایط را آموخت. 
ــتان  ــی اس ــای فرهنگ ــون ه ــع کان ــس مجم ریی
زنجــان اظهاداشــت: زنــان امــروز بایــد دربرابر این 
همــه ایثــار وفــداکاری آن حضــرت بــرای احیای 
ــاد  ــش وابع ــروی از من ــا پی ــام ب ــن اس ــن مبی دی
مختلــف شــخصیت واالی ایــن حضــرت، وظیفه 

واقعــی خویــش را در ایــن زمانــه بشناســند.
موســوی افــزود: امیــد ایــن را دارم کــه شــعار 
زینبــی بــودن و انقابــی گــری در کشــور 

ــود. ــس ش ــزت ح ــا ع ــران ب ــامی ای اس
در ایــن مراســم ضمــن تقدیــر از دختــران زیــر 
ــوان   ــور بان ــا حض ــب، ب ــام زین ــه ن ــال ب 10 س

ــی برگــزار شــد. ــودی خوان مراســم مول

ــافر  ــزار و  500 مس ــرف ه ــارش ب ــی ب در پ
ــا  27 دســتگاه اتوبــوس در حســینیه اعظــم  ب

ــد. ــکان یافتن ــان اس زنج
رئیــس هیــأت امنــای حســینیه اعظــم زنجــان 
ــا اعــام ایــن خبرگفــت: هــر ســال در پــی  ب
بــارش بــرف و بــرودت هــوای اســتان ســتاد 

ــال می شــود. ــن مســجد فع اســکان ای
امســال  افــزود:  غم پــرور  جــواد  محمــد   
ــرودت هــوا و کــوالک بــرف  ــز در پــی ب نی
در  حرکــت  امــکان  عــدم  و  اســتان  در 
محورهــای مواصاتــی زنجــان، بــا تمهیدات 

الزم و همــکاری جمعیــت هــال احمــر، 
پذیــرای  اعظــم  حســینیه  شبســتان های 

مســافرین در راه مانــده شــد.
وی اظهــار داشــت: بــر همیــن اســاس وســایل 
ــافران در  ــار مس ــی در اختی ــوازم گرمایش و ل
راه مانــده قــرار گرفتــه و غــذا نیــز بــرای آنهــا 

توزیــع شــد.
رئیــس هیــأت امنــای حســینیه اعظــم زنجــان 
خاطــر شــان کــرد :مســافران پــس از اقامــت 
ــی  ــاز شــدن راه هــای مواصات ــا ب شــبانه و ب

بــه ســفر خــود ادامــه دادنــد.

اسکان هزار و 500 مسافر در راه مانده 
درحسینیه اعظم زنجان 

 در طــول هفتــه 4 برنامــه مذهبــی در حســینیه 
اعظــم زنجــان برگــزار می شــود. 

مشــهور  بســیار  دعاهــای  از  ندبــه  دعــای 
ــده  ــل ش ــادق )ع( نق ــام ص ــه از ام ــت ک اس

ــده  ــه خوان ــح جمع ــت در صب ــتحب اس و مس
ــت  ــای پرفضیل ــن اســاس دع ــر همی شــود و ب
ندبــه هــر هفتــه جمعــه صبــح ســاعت 7:30 بــا 
حضــور مادحیــن و ذاکریــن شــهر در حســینیه 

ــود.  ــت می ش ــان قرائ ــم زنج اعظ
دعــای توســل نیــز روزهای دوشــنبه بعــد از نماز 
ــب های  ــورا ش ــارت عاش ــا و  زی ــرب و عش مغ

جمعــه ســاعت ۹ شــب نجــوا می شــود. 

جلســات  کــه  اســت  یــادآوری  بــه  الزم 
ــان و  ــور قاری ــا حض ــم ب ــرآن کری ــی ق هفتگ
ــاز  ــد از نم ــنبه  بع ــای چهارش ــان روزه حافظ

مغــرب و عشــاءبرپا مــی گــردد.

برپایی جشن باشکوه میالد حضرت زینب سالم 
اهلل علیها در حسینیه اعظم زنجان 
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هویــت  پاســبان  همــواره  تاریــخ  در گــذر  ایرانــی  بانــوی 
ــه ایــن  ــد ب راســتین خــود بــوده اســت. هــرگاه اجنبــی چشــم ب
ســرزمین دوخــت، مــادران و خواهــران و همســران )شــیرزنان( 
ایــن آب و خــاک، پیــش از مــردان قیــام کــرده و در راه 
دفــاع از "شــرف" خــود از جــان گذشــتند. امــروز امــا عــده ای 
ــا تأّســی بــه ســیرت غربــی، آبــروی خــود را بــر  فریب خــرده ب
ــی  ــه در راه آزادی و آزادگ ــد ک ــان می کنن ــرده و گم ــزه ک نی
گام برمی دارنــد. ای کاش فقــط همیــن بــود! این هــا حتــی 
دانســته یــا ندانســته بــه ســیرت عــرب جاهلــی اقتــدا کــرده انــد 
کــه دوران جاهلیــت، زنانــی در میــان عــرب بودنــد مشــهور بــه 
َصواِحــُب الّرایــات،  کــه پارچــه ای را بــر روی نیــزه یــا چــوب 
بــر دســت می گرفتنــد یــا بــر درب خانــه ی  می کردنــد و 
خــود آویــزان می کردنــد و معنــی ایــن حرکــت ایــن بــود کــه 
ــردان"، آزاد  ــا م ــی ب ــا در "رابطه_جنس ــد م ــتند بگوین می خواس

هســتیم.
یکــی از نخســتین زنانــی کــه در تاریــخ، روســری خــود را بــر 
نیــزه کــرد و اعــام کــرد کــه خواهــان آزادی آن هــم از نــوع 
ــود.  ــه( ب ــادر معاوی ــفیان و م ــر ابوس ــت،هنده )همس )......( اس
ایــن زن همــان زنــی اســت کــه در جنــگ اُُحــد جگــر حمــزه 
سیدالشــهداء )رضــی اهلل عنــه( را بــه دنــدان گرفــت و از آن روز 

بــه هنــده جگرخــوار )آکلــة االکبــاد( مشــهور شــد. 
و اما صحبتی با تو دخترخیابان انقاب!

گــردان  بســیجی  ایســتادگی  میدیــدی  و  بــودی  کاش   
کمیل؛همــان هــا کــه یــک هفتــه بــدون آب زیــر آتــش 
مســتقیم عــراق، مردانــه ایســتادند و بــه قــول حــاج ســعید 
ــود،  ــه آنهــا گفتــه ب ــا یــک واســطه از امــام ب قاســمی، همــت ب
ــه اینجــای قصــه  ــم برنگردید،ب ــا نگفت ــد و ت خــط را نگــه داری
کــه میرســید صدایــش را بلنــد میکــرد، کــه هنــوز کــه هنــوزه 

ــد. ــته ان برنگش
دختر خیابان انقاب!

بســیجی¬های گــردان کمیل،خودشــان کــه هیچ،پیکرشــان کــه 
هیچ،پاکشــان کــه هیچ،اســتخوان هایشــان هم برنگشــته اســت. 
ــد، ســیاهی چــادر شــما از ســرخی  ــت کردن ــا کــه وصی همانه

خــون مــا برنــده تــر اســت.
دخترخیابان انقاب!

تا به حال مادر شهید گمنام دیده ای؟ 
همــان پیــرزن قــد خمیــده ای کــه ســی ســال در معــراج شــهدا 
ــت و  ــش می¬گش ــوان رعنای ــال ج ــه دنب ــتخوان¬ها ب الی اس
ــد  ــک بن ــه ی ــت، ب ــد انگش ــک بن ــط ی ــرد، فق ــاس می¬ک التم

ــی ام! ــم راض ــتش ه انگش
ــی¬رود،  ــرون م ــه بی ــه ک ــت از خان ــال اس ــی س ــه س ــان ک هم
کلیــد را بــه همســایه می¬دهــد کــه اگــر جوانــش آمــد، پشــت 

ــد. در نمان
دختر خیابان انقاب!

کاش بــودی و میدیدی،آخریــن لحظــات بیســیم¬چی گــردان 
حنظلــه، کــه پشــت خــط بــه حــاج ابراهیــم همــت می¬گفــت 
:بعثی¬هــا دارنــد مــی آینــد، بایــد کــد بیســیم را تغییــر دهــم، بــه 
امــام بگوییــد: غــم بــه دل راه ندهــد کــه مــا تــا آخریــن لحظــه 

عاشــورایی جنگیدیــم. 
دختر خیابان انقاب!

کاش بــودی و می¬شــنیدی، هــق هق¬هــای پشــت بیســیم 
ســردار خیبرشــکن خمینــی؛ حــاج ابراهیــم همــت، کــه چگونــه 

ــش!  ــدن یاران ــر ش ــر پ ــد از پ ــوخت و آب می-ش می¬س
دختر خیابان انقاب !

کاش بــودی و می¬دیــدی، تخریب¬چــی لشــگر محمد رســول 
اهلل ، را کــه چگونــه میــن فســفری، کــه هــر چیــزی را در خــود 
ــات  ــورش عملی ــا ن ــود ت ــه ب ــد، در آغــوش گرفت ذوب می¬کن
را لــو ندهــد و جســمش در بیابــان شــب می¬ســوخت و دلــش 

می¬رفــت تــا پشــت دیــوار مدینــه! 
دختر خیابان انقاب !

کاش بــودی آن لحظــه کــه بلــدوزر هــای، کفــر می¬ریختنــد 
ــی  ــته خمین ــت بس ــان دس ــورت غواص ــر ص ــرا ب ــاک صح خ
ــا  ــاک ت ــر خ ــه از زی ــی ک ــر های ــدای تکبی ــنیدی ص و می¬ش
ــد  افــاک می¬رفــت و حســین حســین گفتــن هایــی کــه پیون

ــورا! ــه عاش ــر را ب ــه، والفج ــه علقم ــزد کارون را ب می
دختر خیابان انقاب !

خاصــه برایــت بگویــم مراقــب بــاش تــا بــه سرنوشــت" 
رســان¬های  طعمــه  و  نشــوی  مبتــا  الرایــات"  صواحــب 

نشــوی. ســعودی  و  صهیونیســتی 

حرف دل با دختر خیابان انقالب!

وعده دیدار ما...
ــواده  ــن خان ــی و پوشــاک بی ــواد غذای ــع م 15 اســفند توزی
ــار  ــه آبش ــد. در خیری ــواده نیازمن ــه 500 خان ــام ب ــای ایت ه

عاطفه هــا )شــعبه ایتــام(.
ــت  ــاراه پایین،پش ــر و چه ــار راه امیرکبی ــن چه آدرس: مابی

ــه. ــه رضوی ــتان ولیعصر،کوچ دبیرس


