پایگاه بسیج شهید فرخنده بخت
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج

حوزه  8حضرت سیدالشهداء

(ع)

شهرداری کرج

مسابقه فرهنگی به مناسبت حماسه نهم دی
توجه به فرهنگ عاشورا ؛ نقطه مشترک  ۹دی و حوادث اول انقالب
یکی از خصوصیات دیگری که در حادثه ی  ۹دی هست ،که باز آن را کامالً به حوادث انقالب نزدیک میکند ،مسئله ی
عاشوراست .یعنی در حوادث اول انقالب هم محرّم پیش آمد و امام آن نکته ی عظیمِ عجیبِ تاریخی را بیان کردند« :
ماهی که خون بر شمشیر پیروز ».این حرف کوچکی نیست :پیروزی خون بر شمشیر .ماها عادت کرده ایم ،این حرفها
را هی تکرار میکنیم؛ کأنه عمقش است گاهی از یادمان میرود .خون بر شمشیر پیروز میشود ،مظلوم بر ظالم فائق می
آید ،کشته بر کُشنده فائق می آید؛ این همان چیزی است که در عاشورا پیش آمد .امام این را در محرّم سال 75
مطرح کردند ،در قضیه ی  ۹دی هم باز پای امام حسین در میان بود ،پای عاشورا در میان بود .اگر آن حرکات سخیف
و در واقع گریه آور از سوی این گروه های ایضاً سخیف ،در عاشورا پیش نمی آمد ،این حرکت عظیم و این تحرک
عمومی مردم معلوم نبود به این شکل به وجود بیاید .اینجا هم پای عاشورا در میان بود .
بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار  2991/9/21با اعضای ستاد بزرگداشت نهم دی

.1

دو عنصر برجسته حماسه  ۹دی از دیدگاه مقام معظم رهبری چیست؟

الف :استکبار ستیزی و تنفر از فتنه گران ب :حضور مردم و ایمان دینی ج :بصیرت و عالقه مندی به اهل بیت
.2

با توجه به فرمایشات امام علی (ع) شیوه برخورد انسان در رویارویی با فتنه ها چگونه باید باشد ؟

الف :کمک به اصالح دو طرف ب :بصیرت داشتن در مواجهه با فتنه ها ج :در فتنه باید بی تفاوت بود
.3

از نگاه مقام معظم رهبری خصوصیات مشترک حماسه  ۹دی و حوادث دوران پیروزی انقالب اسالمی چه چیزی بوده است ؟

الف :روح دیانت حاکم بردلهای مردم ب :توجه به فرهنگ عاشورا ج :هر دو مورد
.4

عوامل و انگیزه های مردم در حماسه ۹دی نتیجه چه امری بود؟

الف :بصیرت سیاسی ب:آگاهی دینی ج:همه موارد
.7

مهمترین حادثه بعد از پیروزی انقالب اسالمی که انقالب سوم نام گرفت کدام است؟

الف :فروردین 85ب29 :آبان 85ج9 :دی 55
.6

این حدیث از کیست (خدا رحمت کند کسی را که تفکر کند و عبرت بگیرد و پس از آن که عبرت گرفت بینا گردد).

الف :حضرت محمد(ص) ب :حضرت علی(ع) ج :امام صادق(ع)
.5

مهمترین تاکتیک دشمن در جنگ نرم چیست؟

الف :شایعه پراکنی ب :ترور شخصیت ها ج :هردو مورد
.8

جنگ نرم یعنی ..........

الف :تهاجم دشمن از طریق ماهواره و شبکه های اجتماعی ب :ایجاد تردید در دل ها و ذهن های مردم ج :مقابله با نظم با ایجاد تهاجم فرهنگی

نام و نام خانوادگی................................ :

ردیف

الف

محل خدمت...................................... :

ب

ج

ردیف
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تلفن تماس..................................... :

الف

ب

ج

مسابقه مذکور به همت و تالش حوزه هشت حضرت سید الشهدا (ع) و پایگاه بسیج شهید فرخنده بخت سازمان آتش نشانی به مناسبت فرا رسیدن روز نهم دی
ماه تهیه و تنظیم گردیده است و کلیه عالقمندان می بایست فرم مسابقه را حداکثر تا تاریخ  ۹5/01/5به واحد فرهنگی حوزه تحویل دهند .

