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مطالب گزيده

!بينديشيم كفش8هاى8مان دگىگل88آلو به فقط نكند

اطالعيهشتگل5نو شتعكس5نو

به او است. قهر من با خدا نگو ديدى، تنياز و ازر ابربر در ار خدا تسكو قتىو بگو. ار دلت فحر پس د.بشنو ار تو فحر تا داده تسكو مانفر كاينات متام
شتفر از محمدعلى 

دبيلار نگهم�ر بهروز است.          دنبو ناخدا از بهتر دنبو خدا با ندگىز فانتو در
نامم حتى و ار نامن تا بخش متقو د.نياور نام و نان ايمبر ايمان تا كن حمتىر !خدايا مى9كنند، كار دين اىبر و ندمى9گير دنيا لپو كه باشم آنها از تا افكنم ايمامن خطر در ار حامتى س�يو                  !مى9كنند كار دنيا اىبر و ندمى9گير ار دين لپو كه آنان از نه

مى9كند. ارتكر ما اىبر ار ندگىز طنينش، كه خداست انهتر زيباترين ان،بار صداى سفار اشبندفر از جمشيدى           !بينديشيم كفش9هاى9مان دگىگل9آلو به فقط نكند

نبدو سيدى،ر تاريكى به قتو هر مى9كنن. ظاهر تاريكى تو عكسارو زيباترين جىمزر سليمان عبداحلسين بسيجى مى9كنه...   ظاهر عكستو زيباترين هدار خدا

خدا ياد از پر است ى9اره9زسبز بلند، هكوهر پشت
گانگر از ادكريم�نژ        ا؟چر غصه دگر هست خدا كه اندمى9خو كسى باغ آن در و 

بى9كسى9ام سرپناه و خستگى9ام امگاهآر داشتم چكىكو النه گفت: خدا به گنجشكى ىمار گفت: خدا دم؟بو فتهگر ار تو دنياى كجاى فت.گر من از ار آن تو فانتو د،بو از تو آنگاه كند. نگواژو ار النه9ات گفتم ار باد دى.بو ابخو تو و دبو النه9ات اهر در تو و دمكر دور محبتم اسطهو به تو از كه بالها بسيار چه !دىگشوپر مار كمين ضايىر د                                                           مسعو خاستى. بر دشمنى9ام به ندانسته
ميگه قتـىو مى9ده. بهت اىمى9خو كه رو ىچيز «باشه» مى9گه بهت خدا قتى و آماده اتبر رو بهترين هدار «نـه» ميگه قتىو مى9ده. بهت ىبهتـر چيز كن»«صبر سپهر عبدالله                                                                                                       مى9كنه.

انسان ترين خداباور
ددار عاشقان ىبو كه اينجا ضوبى9و پا منه

ددار مكان تو پاى زير در آشنا، شهيدى
اينجا بنه پا آن از پس پايت، از شپاپو بكن

ددار استانر حديث ادى،و اين ددار تقدس
عاشق دايىسو مى9نهى پا كجا كن، تفكر

ددار جان دلداده شاهدى اينجا در كن تفحص
ادىآز نخو شدبجو پاكش پيكر از هنوز

ددار مانقهر شهيد ندهز و هتاز حياتى
نور تبار از دىمر خفته ه،تير خاك ندرو

ددار آشيان آسمان9ها بلندش حرو لىو 
عالم مى9كند  منور مى9بخشد، نور دنيا به

ددار جنان در پا د،شو شاهد كى خاك، اسير
بيند خدا جايى سدر انسان، ترينخداباور

ددار آستان بر سر اخالص با ديده، ار خدا
شاهد دمى9خور ىروز اق،رز هسفر كنار
ددار زبان بر ار خدا زيباى نامً يقينا

اينجا آمدى ددمر اهى،مى9خو چه تربت اين از 
ددار نشان سنتر دخو ز ادى،و اين در فعار يقين 

بسپار دل بند، بر فرو دم دم، اين از غافل مشو
ددار بيان حق اهر عشاق بر مز،ر انارهز

ار دخو دل كن مصفا خاكش، سر عاشق برو 
ددار انبيكر و نفزو خير حق، لطc از شهيد

فيضى طالب ائى»«فر آجنا، دل بگذار روِگ
ددار االماندار آشنا حبيب جان، كن هار

ائىفر عبداجمليد ى،شهرر

!دبو كم اچر او از من كدر  
دبو خم دنشگر كم يك مى9لنگيد دور از

دبو كم او عقل ىقدر كه دممى9كر احساس
است معتاد كه ىانگار دبو عجيبى جور

دبو همبر و هم در شظاهر ضعو كه بس از
مى9شد شل چه9هاكو ميان انويشز روز يك
دبو محكم و اققبر و ندهز ديگر روز يك

مى9گشت خط9خطى خنده9هايش با من اعصاب
دبو مب يا زير فه9هايشسر با من افكار

اهممى9خو عذر من ما پيش از خريد قتو
دبو مجسم من اىبر منفى شخصيتى

دمى9كر دخو گيردر امر مى9آمد و فتمى9ر
دبو گفتم كه اين9ها سال9ها او و من حال

ىپاييز عصر يك ناگهان ديدم كه اين تا
دبو ممحر خمز از پر چهكو تاسرسر
هانبو آن در فتمر و بستم همغاز بدر
دبو غم از پر مامت از پر غاغو از پر چهكو

هبيچار آه !جى؟مو !جبهه؟ !شيميايى؟ !!او
دبو مبهم و گنگ ذهنم و گيجو گيج9گيج من

است دكش9آلوتر خاكريز يك او گفتند
... دبو مقدم خط9هاى دارسر او گفتند

داشت جمتو خيابان9ها شدو بر امآر
دبو چمپر سبز دست9هاى الى پيچيده

نيست آدم صددر ده او كه دمكرفكر من
دبو آدم صد در صد او كه فهميدم امروز

مدار چكىكو مغز اينكه از منده9امشر
.... دبو كم اچر او از من كدر كه منده9امشر

ندآورپر بايو قلم، اهل پاسدار

گناهان آتش بر آبى ات؛صلو
هستيم لمشغو كريم آنقر ائتقر به كه ار قاتىاو

بر جمـالتـى به مى9كـنـيـم، تفكـر ديـن امور در يـا
يا نددار تفحص) و (تأمل تفسير به نياز كه مى9خوريم

در آنها از عميقى ممفهو حلظه آن در ديگر تعبار به
ميان ايـن در كه حالـى در د؛منى9شو كدر مـا ذهن

استـفـاده آنهـا از هارهـمـو كه نـددار دجوو كلـمـاتـى
... انيممى9خو و مى9گوييم مى9شنويم، مى9كنيم،

از ار تفاسير اگر اما !منى9انديشيم؟ آنها تفسير به لىو
مشكل ديگر اقعمو در شايد كنيم، آغاز كلمات همين

نداشته جمالت و آيات ديگر تفسيـر اىبر آنچنانى
ائتقر از قبل هارهمو كه كلمات اين از يكى باشيم؛

على صل «اللهـم جمله: دمى9شو گفتـه كريم آنقر
جـمـلـه ايـن بـنـده اسـت. مـحـمـد» آل و مـحـمـد

زيـر نـهگـو بـه دخـو ديدگـاه از ار حـدت9بـخـش)(و
عزيز مخاطب شما ديدگاه تعبير كه باشد مى9نويسم،

آنىقر آيات در تنها نه عميق9بينى و ريزبينى اهر در نيز ار
دجوو جتـلـى كه عـالـم متام در بـلـكـه احاديـث، و

كند. تقويت خداست،
خدا نام9هاى زيباترين و بهترين از يكى تفسير:

ت،سخاو و سالمتى بر شامل است، «سالم» كه
و فـتمعـر ش،ارز و اماحتـر لطـافـت، و لبـخـنـد

بهانه به عشق) بـا أم(تو قاطع و بلند ار مهربانـى؛

ىسر پشت5 بگوييد، ىسررو جاى به
و مى9يابـد شگستر روزبـه9روز بى9حجابـى مسئلـه

با هم النمسئو اكثر الن،مسئو همه نگوييم اگر متأسفانه
مى9كنند. دخوربر تكليc فعر و مريز و كج9دار حالت به آن

حاال اما مى9يافت، شگستر سال به سالً قبال بى9حجابى
نانىز مى9آيى خيابان به كه هربار و سعه9يافتهتو روز به روز

ار ىسر پشت بگوييم بهتر يا و ىسررو يك كه مى9بينى ار
سر، پشت از ىمقدار كه ده9اندكر صلو سنجاق با انهماهر

است. ممعلوً كامال سر ىجلو هاىمو و دنگر ش9ها،گو
تا باشد، شيدهپو مچ تا بايد علما اىفتو طبق كه دست9ها

ًكامـال9 نيـز سينـه9هـا آمدگـى9بر و دهبـاالز جنآر
يك حاال شيدند،مى9پو مانتوً قبال هويداست.

روز به روز هم آن چسبان ارشلو يك و اهنپير
ه9هامغاز مانكن9هاى حتى آنچنانى. مدل9هاى با

هيچ و مى9دهند اجرو ار بى9حجابى مدل9هاى نيز
منى9كند. دخوربر آنها با ه9اىادار يا و نهاد

سيده9اىر تكليc سن به اندختر روز هر
كمال بـا بستگان9شـان، اههمـر كه مى9بينـى ار
در ى)سر پشت همان يا ى(سررو نبدو قاحتو

النجو انتظامى ىنيرو انمأمور ابربر حتى و مىعمو معابر
از نهى و فمعرو به امر بگوييد است ممكن مى9دهند.

منكر از نهى و فمعرو به امر اهيمبخو اگر كنيد. منكر
لمشغو و شسته كار از دست آخر تا خيابان لاو از بايد كنيم
آن مانند اگر هتاز باشيم. منكر از نهى و فمعرو به امر

!نگيريم ارقر تهاجم دمور انىتهر منكر از ناهى طلبه
در منكر از نهى و فمعرو به امر كه است ستدر

اين صخصودر اما است، اجباتو از يكى دخو ايطشر
به امر ظيفهو بيشتر است، شده اگيرفر پديده يك كه قضيه
است. ه9قضائيهقو و لتدو جهمتو منكر از نهى و فمعرو

در اسـت يادتـان 9ًحتمـا ؟چطـور سيـدبپـر اسـت ممكـن
بـر خوبـىً نـسـبـتـا لكـنـتـر سمـدار گذشـتـه سـال9هـاى
احكام تبيين صخصودر تربيتى امور و داشتند اندانش9آموز

هستـى خالق از او آل و (ص) ماكر پيامبـر خلقت
يا النبى على نيصلو مالئكه و الله «ان مى9طلبيم.

ا:زير تسليما» اسلمو و عليه اصلو اآمنو الذين ايها
-cفطر بـر ار «فقـر» ستـادنفـر اتصلـو الـ

مى9كند.
بيـن از ار دورويـى» و «نـفـاق اتصـلـو ب-

د.مى9بر
است. قيامت در «شفاعت» باعث ج-
ار گناهان پيامبر(ص)، بر ستادنفر اتصلو د-

د.مى9بر بين از آتش بر آب ريخنت بسان
نــد،خـداو جـانــب از اتصـلــو ه-

كيه«تز شتگان،فر ىسو از و است حمت»«ر
«دعـا» دم،مـر فطـر از و دن»كـر پـاك و

است.
او آل و پيامبـر(ص) بـر اتصلو و-

قيامت روز در كه است عملى «سنگين9ترين
د.»مى9شو گذاشته اعمال ىازوتر در

حرو بر خدا سالم و ددرو همچنيـن
ىجمهـور مقـدس نظام بنيانـگـذار مطهـر

تحضـر معـاصـر، بت9شكـن ان،ايـر در اسالمـى
اسالم، شهـداى و او بر خدا انضور كـه ه)امام9(ر

مفاهيم تعريc با كه باد.شخصيتى جبهه و انقالب
ناگسستنى ندپيو اليت9فقيه،و و اسالمى ىجمهور
صد و دكر بيان شكل اترينشيو به ار تنبو و امامت

تحضـر بـحـق نايـب بـه خـدا سالم صـد و ددرو
مقدس سالله از م(ص)،اكر پيامبر ثارو ه)،امام(ر
امام مسلميـن امر لىو ا(س)،هرفاطمه9الز تحضر

باد. (مدظله9العالى) خامنه9اى
ق،فو بندهاى فنتگر نظر در با مطلب انتهاى در

اداى هنـگـام بـه مسـلـمـيـن تك9تـك دمـى9رو اميـد
كنند. نثار محكم و دل ته از ار ات»«صلو ات،صلو

شاهينى هكاو ظيفه،و سرباز سلماس-

اگر ناكنو اما داشت، خوبى اقدامات اسالمى ناتشئو و
ضعيتو ى،شو در انهدختر سمدار ابربر از اتفاق حسب بر

بـسـيـار مـى9بـيـنـى كـه ار اندانش99آمـوز خـىبـر حـجـاب
است. مشمئز9كننده

در شده كه هـم منكر از نهى اىبر اندمى9تو لتدو
سانىخدمـات9ر بى9حجاب اجعه9كننده9هـاىمر به اتادار

د؛منى9شو كم أى9تانر سيدنتر !نيست سختى چيز نكند.
بانك9هـا و اتادار در نثمو كنانكار از خىبر متأسفانـه

!منى9كنند عايتر ار حجاب
د؛دار صخصو اين در كاستى9هايى نيز سيما و صدا

حجاب دمور در كه ديده9ايد ار فيلم يا و نامه9بر كدام حاال تا
فيلم9ها، اكثر در كم. خيلى كند؟ سانىاطالع9ر يا و تبليغ

اقشار يا و فالگير گدا، كلفت، نقش حجاب با انبازيگر
!مى9كنند ىباز ار پايين

خشك و تر و آيد د9فرو خدا خشم كه اين از قبل بياييد
اقدام صخصو اين در جدى طور به اند،بسوز هم با ار

اىآنزآنفلو مثـل جسمى ىبيمـار يك كنيد ضفر كنيـد.
!مى9شويد؟ بى9خيال طور اين آيا شده شايع كىخو

بى9حجاب نفر چند هفته لطو در ىشهر هر در اگر
نهگو ايـن دهند، اطالع هم دممر بـه و دهكر اتمجاز ار

ار خـدا حكم بياييد د.منى9گيـر افر ار همه9جا بى9حجابـى
بگيريم. جدى حجاب صخصودر

منتقد عبدالله مانشاه-كر

!نشده حذف پاسخگو مسئول  ستون
به اىبر سالم، ضباعر /٠٩٣٦٤٠٥٠٠ ...

٥٠٥ هشمار از صبح9صادق هفته9نامه دنآور دست
سيد،نر ما دست به تعداد اين از هيچ9كدام كه ٥١٧ تا

سايت در ار آنها شيوآر مى9شـه اگه كنيم؟ كار چه
دهيد. ارقر پاسدار

در صبح�صادق ه�هاىشمار متام صبح�صادق:
سيه.دستر قابل sobhesadegh.ir سايت

تـشــكــر سـالم، بــا /٠٩١٢٨٤١٨٤ ...
از و هفته9نامه كاردست9اندر انعزيز شما از مى9كنم

نشستگانباز سآدر به ار هفته9نامـه كه جنانز نكانو
ستمىر جمشيد مى9كنند./ سالار

دبو صتىفر ىپاسدار /٠٩١٣٢١٩٨٢ ...
دادن جان صادقانه و دنكر محافظت عاشقانه اىبر
فاو و صبر نموآز ىجانباز و اسالمى انقالب اهر در
گ،بزر خداى اى پس مان9هـا.آر بر استقامـت و

امام تو امر لىو به تا عمر آخر تا كه بدار مپاسدار
فريدن از ىعلى9اكبر باشم./ فادارو خامنه9اى

ويــزيــت9هــاى اچــر /٠٩١٤١٠٤٠٣ ...
انگر هفتـه هـر تبريـز شهيدمـحـالتـى ستـانبيمـار

!د؟مى9شو
ستانبيمار النمسئـو جهتو قابل صبح�صادق:

تبريز. محالتى شهيد
سالم، عزيز ستاندو /٠٩١٨٣٤٠٠٨ ...

كـه پيامى١٦ از شهريور٢١ خط ىرو قسمـت تو
هفته9نامه از تشكر به اجعر پيام شش دين،كر چاپ

هاتشكر و تقدير از ىكمتر تعداد اگه من نظر به د. بو
باشه. بهتر كنين، چاپ رو

نه�هاىمنو اينها نينبدو قدر همين صبح�صادق:

كه ماست صادق اهانهمر لط� اظهار از كمى بسيار
د.خو از تعري� نه مى�شه، منتشر ن�هااو از تشكر اىبر

در بسيجـى مندگانرز /٠٩١٣٦١٧٠٤ ...
شغل بيمه فاقد متأسفانه اما دند،كر ى9هاگرايثار جنگ

بسيجى مندهرز كنيد./ سيدگىر هستيم.
دنبو جمع در سخته /چه٠٩١٣٢٢٩٦٩ ...

نچو انديگر چشم به نشسنت، تنها شه9اىگو در لىو
شماى اما و !شكسنت امىآر به دخو در لىو دنبو هكو
چه؟ يعنى ىجانباز مى9دانى چه نويسنده يا شگرارگز

نه نتلويزيو در نه انرو و اعصاب فته،گر جمو جانباز
د.ندار شدن ديده اىبر جايى ديگر جايى در

كه هم ىتيتر محاله. كشدرً اقعاو صبح�صادق:
مى�دانى چه «تو ديمز پنج صفحه ٥١٥ هشمار در ما

فـقـط د.بـو هـمـيـن نمـومنـظـور چـه؟» يـعـنـى جـانـبـاز
بـا نسخـتـى�هـاتـو و مجـاهـدت اجـر بگـيـم نـيـممى�تـو
دگار.پرور

در انپاسدار سالم، با /٠٩١١٢٣٩٣٥ ...
و عخضو با و مهربانانه بسيار عجوارباب9ر با دخوربر

مسئله اين نهادها ساير در اما مى9كنند، دخوربر عخشو
نظام كاتبـر از سپاه استـىر به !دمنى9شـو مشاهـده
است. اسالمى

خــســتــه و سـالم بــا /٠٩٣٥٥٦٦٩٨ ...
مدت9ها كالهدوز كزمر گوياى تلفن سامانه نباشيد،

ديمكر انتقاد شما هفته9نامه طريق از ما كه دنبو روز به
يك فقط متأسفانه لىو دن.كر شروز به بعد ماه و

د.بو ماه
سامانـه اين در مشكالتـىً اظاهر صبح�صـادق:

هستيم. طهمربو النمسئو پاسخ منتظر ما ه.دار دجوو
لمـسـئـو نسـتــو اچـر /٠٩١٨٩٧٤٦٣ ...

ديد؟كر حذف ار پاسخگو
حـذف پاسخـگـو لمسئـو نستـو صبـح�صـادق:

هر د.بو صفحه همين تو پيش هفته نه�اشمنو نشده،

عاتضومو در النمسئو فطر از پاسخى كه قعمو
دريافت مى�كنين، حمطر انعزيز شما كه مختلفى

نستو پس مى�كنيم. منتشر نستو ناو قالب در كنيم،
!هدار النمسئو همت به بستگى اما نيست، ثابت

بروبچ همـه به سالم /٠٩٣٨٢٢٨٣٥ ...
هفته9نامه. اين با نكند ددر دست9تان صبح9صادق،

ىممتاز و عالى سطح در ار اخبار سانهر اين كهً اقعاو
على بدهد./ ت9تانقو خدا مى9كند. سانىاطالع9ر
گانگر از تشار نشستهباز ادهقاضى9ز

تشكر تشىار ادربر شما از هم ما صبح�صادق:
هستين. هفته�نامه مطالب پيگير كه مى�كنيم

در است بهتر سالم، /٠٩١٢١٥٣٤٧ ...
انپايور ندهساز انتقاد و پيشنهاد اىبر جايى هفته9نامه

مهديان باشد./ سپاه
منعكس�كننـده خط ىرو نستو صبح�صادق:

شماست. انتقادات و پيشنهادها همين
مـن عليـكـم، سـالم /٠٩١٥٥٢٥٤٨ ...

در ار شما نشريه اتفاقى خيلى لىو نيستم بسيجى
جايى از يا شد آن كمشتر انمى9تو آيا ديدم، جايى

د؟كر تهيه
جـمــع بــه اتـفــاقــى كـه ايــن از صـبــح�صــادق:

به اجعهمر با شحاليم.خو ستينپيو ما اننده�هاىخو
رو مطالبـش نينمى�تو نشريه سايت يا بسيج اكزمر

نين.بخو
اندر ابيدهخو ما چهگر /٠٩١٢٣٢٧٣٩ ...
از فيقانر با پايه9ايم/ قيامت تا فاقتر در سايه9ايم/

چهگر شك نكن ما اممر در داده9ايم/ فاقتر دست لاز
ابدام ضار نشستگان)/باز (نداى افتاده9ايم. دور

هكگرو با مقابله در كه است اسالم شيدر انپاسدار از ى�تبار»صفر «مصطفى و ابى�پناه»محر «محمد شهيدان به متعلق تصوير اين
در دلتو ستاىرو به فمشر تفاعاتار و «دلتو» ستاىرو بغر در دشتسر مىعمو منطقه در اقعو سانجاسو منطقه در اكپژ تروريستى

در احمدكاظمى شهيددارسر ارمز سر١٣٨٩بهمن١٠يكشنبه روز ى�تبارصفر مصطفى آمدند.شهيد نائل شهادت فيعر مقام به بشمالغر
نيستيم اضىر نده، ما به شهادت خدا اگه فت.ر دترزو نايشو مديم،او دير است:«ما دهكر بيان ار جمالت اين اصفهان شهداى گلستان

نه...»ديرينه�مو ىآرزو ده.بو ما هميشگى ىآرزو ديگه نشيم. شهيد نيستيم اضىر قتو هيچ بگيريم. خدا از رو شهيد اجر اريماميدو لىو

!شد محقق كه يى آرزو

١٣ يبونتر جمع8بندى
از اترفر بسيار اقتصادى جهاد

است فعلى هاىكار
اسالمى اقتصاد حتقق و فايى* شكو

تهامى» «سيدمحمدعلى ادربر پيام با ار هفته اين نتريبو
حكم صدور «با است: معتقد كه مى9كنيم آغاز مانكر ندزر 9 از

و نهاده دنبر ميدان به پاى استينر مجاهدين اقتصادى، جهاد
جباتمو ... اقتصادى مفسدان عليه همه9جانبه همبارز با

و د.»كر اهندخو اهمفر ار اسالمى اقتصاد حتقق و فايىشكو
ايد:مى9افز نيـز املش از «عباسقلى9پـور» اهرخو يا و ادربر

جهاد نچو و است اقتصادى جهاد سال معظم،هبرر مان«فر
است تالش و كار معنى به اسالم ضروريات و دين عفرو ءجز

كند.» پيدا حتقق كشور در عتسر به هاكار تا شده باعث
است مالز چندان صد دو مجاهدتى *
مى9گويد: نقده ستانشهر از آالگوز»پير «فاطمه اهرخو 

آن نيست، كافى لىو است، مالز فتهگر تصور هاى«كار
و نظام شده سيمتر سياست9هاى با همسو كه دليل اين به هم

ادهقنبرز سى«مو ادربر د.»منى9گير اجنام خامنه9اى امام منويات
خوبى هاىكار شبختانهاست:«خو معتقد بابل از ش»سماكو

معظم مقام مدنظر كه شنىرو افق  آن تا اما فته،گر تصور
است.» مالز چندان صد دو مجاهدتى و همت است، ىهبرر

!نيست جهاد هاكار اين *
نگاهى با بيدگـل و انآر از  انى»آر ادهآقايى9ز «مليحه

اىبر تالش9هايى ن«تاكنو است: معتقد عضومو به جهادى
است، فتهگر تصور اقشار متام ىسو از كشور اقتصاد دپيشبر

جهاد از فحر قتىو است. تىمتفاو معناى جهاد، معناى اما
ادربر ند.»گمار همت و ندشو بسيج بايد همه شد اقتصادى

اجنام هايى«كار است: باور اين بر نيز قم از هادى9نيا»فر ضا«ر

نشده استنـد،مى9خو ىهبرر معظـم مقام كه آنچـه اما شده،
م9آبادخر ستانشهر ابياسسر از ند»سكو «على ادربر است.»

تـريـناردشـو از يـكـى اقـتـصـادى «جـهـاد ايـد:مـى9افـز نـيـز
كسهر و ددار عمتنو و سيعو بسيار صه9اىعر مجاهدت9هاست.

مقدس جهاد اين در بايد امنندى9اشتو و استعداد اخورفر به
كند.» كتشر

است دهبو ثرمو خيلى *
استـان دجنـانور شـهـر از ى»سومـو «فاطـمـه اهـر خـو

با دهبو ثرمو خيلى نكنو «تا مى9گويد: ىبختيار و محالچهار
پس9انداز به ار دممر شدهبيشتر دممر خريد تقدر اينكه به جهتو
ىگيرجلو افاسر از زيادى حد تا و دهكر تشويق هم آينده اىبر

باور اين بر نيز اصفهان از ك» «محمد- ادربر است.» شده
اىبر انمى9تو ٢٠ همنر از كه شده اجنام خوبى هاى«كار است:

با و بيشتر تالش و همت با اما فت،گر نظر در ار ١٥ همنر آن
سال شعار تا داشتبر ىترثرمو قدم9هاى انمى9تو ىكار جدانو
«فاطمه جمندار اهرخو و شانيم.»بپو عمل جامه معنا متام به ار

جهاد حكم «معظم9له ايد:مى9افز چنين هم اهدانز از لى»سنچو
ار جهانى استكبار هپوز تا دندموفر اعالم اقتصادى صهعر در ار

هستند، ما مملكت عليه اقتصادى جنگ و حتريم دنبال به كه
مبالند.» خاك به

است شده جهادى هايىكار *
هنديجان مى9گويد:از بندر شعبانى» ضا«محمدر ادربر 

دنكر هدفمنـد ا؛ر نتاكنـو فتهگـر تصور هاىكار ان«مى9تـو
مهر، مسكن ح9هاىطر اىاجر ،٤٤ اصل ىدنبال9رو انه9ها،يار

سطتو قبر ىاه9اندازر و سدها سيلهو به سطحى آبهاى مهار
«مصطفى ادربر د.»كر انعنو شهربو صلح9آميز هسته9اى گاهنيرو
ارقر به جهتو «با ايد:مى9افز نيز اصفهان استان اندار از ى»اكبر

ىپيگير و سيدگىر و مدار در شهربو هسته9اى گاهنيرو قبر فنتگر
اقتصادى مفاسـد و اختالس9ها ندهپـرو به ه9قضاييهقـو ئيسر

شعار حتقق استاىر در دىحدو تا سارو و كشور گفت انمى9تو
سمنان از ى»فخرامير على«صفر سيد داشته9اند.»بر قدم سال

امسال د.مى9شو حاصل مجاهدت با «جهاد مى9گويد: هم

اهىهمر كه اچر است، منايان دممر بين در اقتصادى مجاهدت
بارز نه9هاىمنو از انه9هايار ىهدفمندساز در دممر ىهمكار و

د.»مى9شو بمحسو مجاهدت اين
!دنشو تا است كار در دست�هايى *
مى9نويسد: شتر از س»اشكبـو «على جمندار ادربر

ميان در حتى و كشور در پنهان و پيدا دست9هاى «متأسفانه
يا و نيابد حتقق مهم امر اين كه است دهپيداكر خنهر النمسئو

بيشتر النمسئوً صامخصو همگان بايد كند، هجلو اهميت كم
افىانحر جريانات و سياسى كشمكش9هاى در تا باشند جهمتو

جمندار ادربر چنين هم نشويم.» غافل عضومو اصل از فتنه و
ايد:مى9افـز نـيـز ضامشـهـدالـر از ى»حيـدر «غالمحـسـيـن

ى،(حاشيه9ساز نادان ستاندو ىكم9كار دليـل به «متأسفانه
(حتريم، دانا دشمنان ىكارپر و م)مداو اشتباهات و ىجلباز

نشد.» حاصل بمطلو نتيجه اخالل) و تهديد
است اهر دادن نشان ىهبرر هدف *
پايان به ىسار از حميدى» «كيانفـر پيام با ار سخن 

عضومو دگىگستر و عتنو به جهتو «با مى9گويد: كه مى9بريم
اهداف همه به كه داشت انتظار انمنى9تو مدت تاهكو درً عمال

اينكه ًمضافـا يافـت. دست ىهبرر معظـم مقام نظـر دمور
معظم9له كه اچر ند،ندار اين از غير ىانتظار هم آقا تحضر

هدف امر اين به هاشار ضمن دخو انى9هاىسخنر از يكى در
ىهنگ9سازفر و جهت و اهر دادن نشان ار سال9ها ىنام9گذار از

دند.»موفر اعالم
١٤ تريبون ضوعمو

و شىآموز اكزمر  سىدر ينعناو و نامه8هابر
جامعه يك هاىنياز با حد چه تا كشور  دانشگاهى

د؟دار مطابقت اسالمى
١٣ تريبون گانندبر

اهدانز از لىسنچو فاطمه
نقده از آالگوزفاطمه پير

انتهر از  اسحق محمد 

١١٤ تلفن هشمار
ىخبر ستاد با دمىمر متاس ىارقربر

مستضعفين بسيج مانساز اطالعات

شهيد ٨٢و اندارسر هويژ كعبه» «شهيد هاريادو
ديز مهريز باهنر شهيد و دستغيب شهيد ،(عج)مهدى تحضر متمقاو پايگاه5هاى

ماهمهر ١٦الى١٤مان:ز
بهار باغ حسينيه مهريز- ستانشهر مكان:

تاهكو فيلم هارجشنو ميندو
ىبختيار و محالچهار استان بسيج

سال مهر ٣٠ بسيج تاهكو فيلم هارجشنو ميندو به  آثار سالار مهلت آخرين
است. ىجار
نى-بيرو ابوريحان ميدان غربى- آبادمير د-كرشهر ه:ارجشنو خانهدبير سآدر

مندانهنر بسيج مانساز د-كرشهر ستانشهر اسالمى شادار و هنگفر هادار

ى»بيدار «ستانس بسيج فيلم هارجشنو در كتشر مهلت  آخرين
آثار سالار مهلت آخرين دكر اعالم گلستان استان مندانهنر بسيج مانساز 

مى9باشد. )٢٠/٧/٩٠( استانى هارجشنو خانهدبير به
ميدان  گان—گر نشانى: به انندمى9تو هارجشنو در كتشر جهت عالقه9مندان

بسيج مانساز گانى—گـر اسعد الدينفخر تاالر گانى—گر اسعد الدينفخر
و٠١٧١ -   ٢٢٤٣٧٧٢ه9هاى شمار با يا و اجعهمر گلستان استان مندانهنر

كنند. حاصل   متاس ٠١٧١- ٢٢٦١٥٠٤


