
Alamdari.ir                :دی 91قیام فیش 

 ۹۵۳۱ دی۹۱ در قم مردم قیام سالروز ی ویژه

 جاوید حماسه

 انقالب زرین کتاب از دیگری برگ که است شکوهی با و بزرگ حماسه یادآور ماه، دی نوزدهم روز

 و استبداد تاریکی در که روزی همان است؛ قم مردم خونین قیام سالروز دی 91. زد رقم را اسالمی

 زاره دو طومار که داد شکل ای گونه به را انقالب روند و گشود روشنایی سوی به را ها روزنه ستم

 ادی به و بزرگ روز این. شود پیچیده هم در کوتاهی زمان مدت در شاهنشاهی نظام ساله پانصد و

 . فرستیم می درود جاوید حماسه این گران ایثار و شهیدان بر و داریم می گرامی را ماندنی

 انقالب و قیام شهر

 یهعل مبارزه و قیام دهنده سازمان و اصلی پایگاه عنوان به همواره انقالب تاریخ در قم مقدس شهر

 نشهرنیزدرای دراین متمرکز روحانیت و علمیه حوزه وجود. است رفته می شمار به شاهی ستم نظام

 امام حضرت توسط مردم رهبری نیز و آن گیری شکل و مبارزه آغاز. است داشته بسزایی تاثیر مهم

 مرکز عنوان به قم نام 24 خرداد 91 خونین قیام از پس. پذیرفت صورت شهر همین در( ره) خمینی

 را آن که 15 دی 91 قیام سال، چهارده از پس و افتاد ها زبان سر بر مبارزات کننده هدایت و اصلی

 .شد گسترده مبارزاتی و همگانی قیامی موجب دیگر بار اند نامیده نیز( 9)«انقالب جرقه»

 الهی ذخیره

 ساختن برای: »فرماید می اسالمی انقالب پیروزی در قم شهر جایگاه درباره رهبری معظم مقام

 ارترماندگ و تر سنگین و تر بزرگ بنا چه هر. گذاشت کار را آن محکم های پایه باید اول بنا، یک

 ار ایران ملت مبارزه ما اگر. بود خواهد ناپذیرتر شکست و تر قوی و تر محکم آن های پایه باشد،

 کممستح و رفیع بنای یک به شد آغاز شش و پنجاه سال از کننده، تعیین و عمومی طور به که

 کار و دهنشان قم در مستحکم، بنای این ماندگارِ و ناپذیر شکست و قوی های پایه کنیم، تشبیه
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