
 گزارش »تلگراف« 
 از گرایش فزاینده زنان انگلیسی به اسالم

 زنان انگلیسی مي گویند زمانی که حجاب بر سر دارند
 نسبت به خشونت های جنسی و بی اخالقی ها در امان هستند

با تم�ام پروژه ه�ای اسالم س�تیزی و اسالم هراس�ی در دنیای 
غرب اما سیل گرایش غربی ها به س�مت اسالم روندی فزاینده 
به خود گرفته اس�ت. گزارش های رس�انه های انگلیسی نشان 
می دهد در این کش�ور گرایش زنان به اس�الم بس�یار بیشتر از 
مردان اس�ت و اصلی ترین دلیل گرایش این زن�ان دنیای غرب 
به اسالم نیز مس�ئله حجاب اس�ت. بس�یاری از زنان مسلمان 
انگلیس�ی در مصاحبه با رسانه های این کش�ور علت مسلمان 
ش�دن خود را »امنیت« بیان می کنن�د؛ زنان مس�لمان اظهار 
می دارند زمانی که حجاب بر س�ر دارند نسبت به خشونت های 
جنس�ی و بی اخالقی ه�ا در ام�ان هس�تند. آن�ان حج�اب را 
ممانعتی برای متعرض�ان می دانند که از تع�رض مصون بمانند.

دنیای لیبرالی غرب با وجود تمام شعارهایش در برقراری امنیت و آرامش 
روانی برای زنان ناتوان مانده است. سیاست های لیبرالی کشورهای غربی 
با نگاه ابزاری به زن و از بین بردن نهاد خانواده موجب ش��ده  تا زنان و 

دختران در این کشورها امنیت روانی و اجتماعی کافی نداشته باشند.
  آمار تجاوز و خشونت علیه زنان در دنیای غرب

در آمریکا ساالنه ۳۲۱ تا ۵۰۰ نفر قربانی تجاوز و حمله جنسی می شوند. 
بر اساس گزارش شبکه ملی مبارزه با تجاوز جنسی در آمریکا ۳۲۱۵۰۰ 
نفر در سال از سن ۱۲ س��الگی به باال به طور متوسط در معرض تجاوز 

جنسی قرار گرفته اند.
در کشورهای اروپایی هم زنان وضعیت ناخوشایندی را تجربه مي کنند. 
روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در این خصوص اعالم کرد طبق تحقیقات 
اندیشکده بنیاد ژان ژورز  )Fondation Jean Jaurès(، 4 میلیون 
زن در فرانسه مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند که این رقم، ۱۲ درصد 
از جمعیت زنان فرانسه را تشکیل می دهد. مطالعات آژانس ملی جرم 
نشان  می دهد آزارهای جنسی در فرانسه، هفت برابر نسبت به کشور های 
دیگر جهان گزارش می شود؛ با این حال این آژانس برآوردهای خود را 
محافظه کارانه دانسته و بیان  می کند که بسیاری از این آزار و اذیت ها 

فاش نمی شوند.
  تجربه ناخوشایند 60 درصد از زنان 18 تا 26 ساله 

در کشور انگلستان هم 6۰درصد زنان ۱8 تا ۲6 سال مورد تجاوز جنسی 
قرار گرفته اند. همین احساس ناامنی هم موجب شده تا این زنان احساس 

کنند با توسل به حجاب اسالمي  مي توانند به امنیت برسند.
گزارش جدیدی که از سوی »مرکز اقدام علیه تجاوز جنسی« منتشر 
شده خبر از وقوع تجاوزهای جنسی در دانشگاه های انگلستان می دهد و 
حکایت از آن دارد که تعداد قابل توجهی از دانشجویان در دانشگاه های 
انگلستان، تجربه های بسیار ناخوشایندی از تجاوز جنسی را پشت سر 

گذاشته اند.
در این گزارش، تقریباً 4۵۰۰ دانشجو از ۱۵۳ دانشگاه مختلف سراسر 
انگلس��تان مورد تحقیق قرار گرفتند؛ این برای نخس��تین بار اس��ت 
که چنین تحقیقات��ی در این م��ورد در دانش��گاه های انگلیس انجام 
می شود. نتایج این تحقیق نش��ان مي دهد 6۲ درصد از دانشجویان و 
فارغ التحصیالن مش��غول به تحصیل در انگلس��تان، خشونت جنسی 
را در ایام تحصیل تجربه کرده بودند. 8 درصد از دختران دانش��جویی 
که در این تحقیقات ش��رکت کرده بودند، گفتند که در دانشگاه مورد 
تجاوز قرار گرفته اند. مطابق با گزارش های مرکز ملی آمار در انگلستان 
تقریباً 4 درصد از زنان در انگلیس و ولز م��ورد تجاوز قرار می گیرند اما 
این گزارش بیانگر آن است که  این تعداد، تقریباً دو برابر میزان تجاوز 

در انگلستان و ولز است.
  در جست وجوی آرامش 

در چنین فضایی بدیهی اس��ت که افراد به دنبال امنیت و آرامش��ند و 
اسالم و حجاب این امنیت و آرامش را برای آنها فراهم مي کند. به همین 
خاطر اس��ت که بررس��ی های دفتر آمار ملی انگلیس در سال ۲۰۱8 
نشان مي دهد شمار مسلمانان در برخی مناطق لندن به حدود نیمي 
 از جمعیت آن مناطق می رس��د و در صورت تداوم روند افزایش شمار 
مسلمانان، اسالم  در ۱۰ سال آتی در این مناطق به دین اکثریت تبدیل 
خواهد شد. زیربنایی ترین دلیل این گرایش وسیع به اسالم نیز ناتوانی 
دموکراسی لیبرالی از پاسخ دادن به س��ؤاالت و ابهامات و محافظت از 

افراد است.
اگر آمار مسلمانان این کشور را در سال های قبل مورد بررسی قرار دهیم 
میزان رشد اسالم در این کشور اروپایی بهتر برایمان روشن مي شود. در 
حالی که در سال ۱99۱ شمار مسلمانان انگلیس کمتر از یک میلیون نفر 
)9۵۰ هزار نفر( بود و تنها ۱/9 درصد از کل جمعیت این کشور را شامل 
مي شد؛ تنها یک دهه پس از این تاریخ، شمار مسلمانان به یک میلیون 
و ۵46 هزار و 6۲6 نفر یعنی ۳ درصد از کل جمعیت این کشور رسید 
و با فرارسیدن س��ال ۲۰۱۱، این تعداد در انگلیس و ولز به ۲ میلیون و 

6۰۰هزار نفر یعنی 4/8 درصد از کل جمعیت شهروندان رسید.
  اسالم پرجمعیت ترین دین دنیا خواهد شد 

آمار و ارقامي  که در سال ۲۰۱4 منتشر شده  نشان دهنده تداوم افزایش 
شمار مسلمانان است. این آمار نشان می دهد  تعداد مسلمانان  در سال 
۲۰۱4 میالدی به ۳ میلیون و 466هزار و 7۰ نفر در انگلیس و ولز یعنی 
۵/4 درصد رسیده است. این تعداد در سال ۲۰۱8 میالدی افزایش پیدا 

کرده و به 6 درصد جمعیت این کشور افزوده شده است.
در این میان نکته قابل تأمل این است که به گزارش خبرگزاری تلگراف، 
نرخ رشد جمعیت زنان مس��لمان دو برابر مردان است؛ زنان این کشور 

نسبت به مردان، اشتیاق فراوانی برای مطالعه در مورد اسالم دارند.
نیمي  از جمعیت مسلمان کشور انگلیس زن هستند. نیمي  از مسلمانان 
انگلیس و ولز در خارج متولد ش��ده اند. این در حالی اس��ت که نسبت 
مسلمانان کمتر از رده سنی ۱۰ سال، بیش��تر از دیگر گروه های سنی 
اس��ت؛ امری که از افزایش تعداد آنها در نس��ل های آتی حکایت دارد. 
آمارها حاکی است در سال ۲۰۵۰ تعداد مسلمانان انگلیس به ۱7 درصد 

جمعیت این کشور مي رسد.
بسیاری از زنان مسلمان انگلیسی در مصاحبه با رسانه های این کشور 
علت مسلمان شدن خود را »امنیت« بیان می کنند؛ زنان مسلمان اظهار 
می دارند زمانی که حجاب بر سر دارند نسبت به خشونت های جنسی 
و بی اخالقی ها در امان هستند؛ آنان حجاب را ممانعتی برای متعرضان 

می دانند که از تعرض مصون بمانند.
6۵ درصد زنان مس��لمان به خاطر حجاب به اس��الم عالقه مند شدند؛ 
آنها حجاب را ب��رای خود یک نوع »س��پر محافظت��ی« در مقابل این 
بی اخالقی ها می دانند. به گزارش مرکز آماری »بیو« در س��ال ۲۰7۵، 

اسالم به پرجمعیت ترین دین دنیا تبدیل خواهد شد.

مریم زاهدی 
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در روزهاي منتهي به ماه محرم و برپایي همایش شیرخوارگان 
حسیني مهمان کارگاهي ش��دیم که مادران حسیني مشغول 
کارند. کارگران این کارگاه که در حسینیه اي در محل آبسردار 
تهران برپاس��ت، مادراني هس��تند که عاش��قانه آمده اند براي 
شیرخوارگان حسیني لباس سبز یاري حضرت ولي عصر)عج( 
را بدوزند. بانوان حاضر در ای��ن کارگاه هرکدام قصه اي دارند و 
جاذبه عشق حسیني)ع( آنها را به اینجا کشیده و ماندگار کرده 
است به سراغشان مي رویم و دل به دلشان مي دهیم تا در آستانه 

ماه محرم هواي دل هایمان بیشتر عاشورایي شود. 
  نذري که بهانه یك حرکت جهاني شد

خان��واده هفت نف��ره منافي پ��ور یعني خان��م محمدي اعظم، 
همس��رش آقاي داوود منافي پور، دخترانش��ان، عروسش��ان، 
پسرشان و دامادشان بانیان حرکت جهاني همایش شیرخوارگان 
حسیني هستند. وي از نذري مي گوید که بهانه راه افتادن این 
حرکت عظیم ش��د و به واس��طه همی��ن نذر آس��ماني بود که 
در ای��ن همایش بزرگ مراس��م نذرخواهي برگزار مي ش��ود و 
مادران شیرخوارش��ان را نذر یاري امام زمان)عج( کنند. خانم 
محمدي اعظم درباره کارش��ان در این کارگاه اینگونه توضیح 
مي دهد: »ما هر س��ال ش��ش ماه از تولد حضرت علي اصغر تا 
شهادت ایش��ان در این کارگاه مش��غول به کار هستیم و براي 
مراس��م همایش ش��یرخوارگان حس��یني کاور و روسري بند 

مي دوزیم.«
آنطور که خانم محمدي اعظم مي گوید امسال به دلیل شرایط 
بد اقتصادي و بازار پارچه کارشان کمي کساد شده و حدود 4۰ 
روزي مي شود که مشغول کارند. خانم هایي که عاشقانه در این 
کارگاه مشغول کارند خیلي هایشان از مسیرهاي دور مي آیند و 
بعضي ها تمام وقت و بعضي دیگر به طور نیمه وقت مشغل کارند. 
ماحصل این کار بسته بندي شده و در میان حسینیه ها و مساجد 

و تکایا پخش مي شود تا این حرکت فراگیر شود. 
  هیچ کس دست خالي نرفته است 

خانم محمدي اعظم وقتي مي خواهد فضاي کارگاه دوخت لباس 
ش��یرخوارگان حس��یني را برایمان وصف کند تأکید مي کند: 
»اکثر کساني که به اینجا آمده اند دست پر رفته اند و هیچ کس 

از این کارگاه دست خالي بیرون نرفته است.« 
همه بانواني ک��ه در ای��ن کارگاه کار مي کنند به ش��کل کاماًل 
داوطلبانه حضور دارند و حس��اب و کتاب و مزد این کار عشق 
به اهل بیت)ع( است که حس��اب و کتاب ندارد! به گفته خانم 
محمدي اعظم تم��ام هزینه ه��اي کارگاه، پارچ��ه و نخ و تمام 
ملزومات از نذري هایي تأمین مي شود که مردم هدیه مي کنند 
و ماحصل کار ای��ن بانوان یعن��ي همان کاورها، روس��ري ها و 
سربندها هم به شکل کاماًل رایگان بین شیرخوارگان حسیني 

توزیع مي شود. 

  کارگاهي براي نذرهایي که ادا مي شود 
خانم محمدي اعظم مادر است. از او مي پرسم چقدر مادرانه هاي 
حضرت رباب در این کارگاه روي ش��ما تأثیر مي گذارد و وقتي 
به یاد ایشان مي افتید چه حال و هوایي دارید؟ پاسخ مي دهد: 
»حال و هواي اینجا خیلي خاص است به خصوص وقتي نزدیک 
محرم مي شود و وقت هایي که خانمي به اینجا مي آید که فرزند 
ندارد براي مای��ي که مادر هس��تیم و حس مادران��ه را تجربه 
کرده ایم خیلي دردناك است که ببینیم خانمي نمي تواند مادر 
شود؛ اما موارد بسیاري داشته ایم که همان زنان دل شکسته بعد 
از مدتي با شیریني مي آیند و خبر مادر شدنشان را مي دهند.« 
آنطور که خانم محمدي اعظم مي گوید همین چند وقت پیش 
خانمي به کارگاه آمده که بعد از ۲۱ س��ال خ��دا به حرمت نذر 
حضرت علي اصغر)ع( به او فرزندي عطا کرده اس��ت. به گفته 
وي کارگاه تهران فقط براي کش��ورهاي دیگر لباس مي دوزد و 
در سایر شهرها هر ش��هري در کارگاه هایي که خودشان دارند 

لباس هاي شهر خود را تأمین مي کنند. 
  کاري مردمي که جهاني شد

خانم محمدي اعظم جهاني ش��دن این طرح را خدایي مي داند 
و تأکید مي کند: »این کار کاماًل مردمي اس��ت و از طریق هیچ 
نهاد و ارگاني پیش نمي رود و افرادي در کشورهاي مختلف با ما 

تماس مي گیرند و ما هم برایشان لباس مي فرستیم.« 
این کارگاه در روزه��اي عادي پذیراي 7-6 خانمي اس��ت که 
اعضاي ثابت به ش��مار مي رون��د اما نزدیک ای��ام محرم تعداد 
خانم هایي که براي کمک مي آیند به ۳۵ نفر هم مي رسد. از خانم 
محمدي اعظم مي پرسم خانمي در کارگاه شما هست که خودش 
مادر نباشد؛ پاسخش مثبت است. خانمي که تا به حال خدا به 
او فرزندي عطا نکرده اما آنطور ک��ه از او نقل مي کند چیزهاي 

دیگري در ازاي این کار عاشقانه از خدا گرفته است. 
  شیرین ترین خاطره 

از خانم محمدي اعظم درباره ش��یرین ترین خاطره اش در ۱7 
س��الي که پر از خاطره هاي ناب بوده مي پرسم و این خاطره را 
برایم تعریف مي کند: »سال اول یا دوم بود. خانمي آمد و بچه اش 
را به من داد و خواست تا به مداح بدهم اما من قبول نکردم چون 
نظم جلس��ه به هم مي خورد. خیلي اصرار کرد و درنهایت بچه 
را بغل من انداخت و رفت. من دیدم بچه کاماًل فلج اس��ت. بچه 
را به مداحمان دادم و دیگر نفهمیدم چه ش��د. سال بعد همان 
خانم سراغ من آمد و گفت بچه من س��ه روز بعد از مراسم شفا 
گرفت. این خاطره اي است که هیچگاه شیریني آن را فراموش 

نمي کنم.«
  بغضي ارزشمند

به واسطه برگزاري نشس��ت خبري کارگاه موقتاً تعطیل است. 
مشغول صحبت با خانم محمدي اعظم هس��تم که دو خانم از 
راه مي رس��ند تا در کارگاه نذرش��ان را ادا کنند. وقتي متوجه 
تعطیلي کارگاه مي شوند انگار آب سردي بر سرشان مي ریزد. 
این خانم ها با ه��م خواهرند. یکي از این خواه��ران با تأکید بر 
اینکه این کارها به زندگي انس��ان برکت مي ده��د، مي گوید: 
»سال گذشته از طریق یکي از دوستانم فهمیدم چنین جایي 
هست و براي دانشگاه قبول شدن پس��رم نیت کردم که خدا را 
شکر در رش��ته و دانشگاهي که مي خواس��ت قبول شد و حاال 
آمده ام ن��ذرم را ادا کنم.« خواهر دیگر اما ب��ه دنبال خواهرش 
آمده است. با او همکالم مي شوم. با بغض مي گوید: »وقتي دیدم 
کارگاه تعطیل است حس کردم مي خواهند من را برگردانند.« 
از این خواهران جدا مي شوم و  سراغ دختر خانم محمدي اعظم 
و آقاي منافي م��ي روم. دخت��ر جواني که حاال خ��ودش مادر 
است و نوزاد شیرخوارش هم با لباس ش��یرخوارگان حسیني 

همراهش است. 

  بزرگ ترین معجزه جهاني شدن این حرکت است
۱7 ساله بوده که نخستین خشت هاي همایش شیرخوارگان حسیني 
گذاشته مي شود و از شور و شوقي مي گوید که هر سال براي برگزاري 
این مراسم دارد. وقتي از او درباره معجزاتي که در این ۱7 سال دیده، 
مي پرسم مي گوید بزرگ ترین معجزه جهاني شدن این حرکت است. 
سال اول مراسم تنها در مهدیه تهران برگزار شد. سال دوم پنج مراسم 
در تهران، قم، کربال، نجف، بحرین و هر سال شهرها و کشورهایي اضافه 
شدند تا به امروز که این مراس��م در 6۲۰۰ نقطه از کشور و 4۵ کشور 
جهان در حال برگزاري است و مي توان گفت بزرگ ترین گردهمایي 
حسیني بعد از جمعیت اربعین است که مردم یکدست و در همه جاي 
کشور به طور همزمان این مراسم را برگزار مي کنند. او هم به معجزه 
مادر شدن زناني اش��اره مي کند که در علم پزشکي دکترها جوابشان 

کرده اند. 
مي گوید: »تا مادر نشوید متوجه عظمت روضه حضرت رباب و حضرت 
علي اصغر نمي شوید.« وقتي از او درباره نقش احساس مشترك مادرانه 
در گسترش مجمع جهاني حضرت علي اصغر و انتقال پیام قیام عاشورا 
و تأثیر آن در ظهور مي پرسم، اینگونه پاسخ مي دهد: »ما معتقدیم هر 
چیزي که بخواهد پیشرفت کند و بزرگ شود پایه گذار آن یک بانوست و 
اینجا هم اگر توانسته ایم در این سطح گسترده کار کنیم به دلیل تکیه بر 
همان احساس پاك مادرانه است و ما مي خواهیم حضرت علي اصغر را به 

عنوان سند مظلومیت حضرت اباعبداهلل به همه جهان نشان دهیم.«

  اینجا قطعه اي از بهشت است
خانم اشرف رباط جزي هم از قدیمي هایي است که 9 سال مداوم 
اس��ت با کارگاه دوخت لباس شیرخوارگان حس��یني همکاري 
دارد. از او مي پرسم چه چیزي باعث شد تا 9 سال ماندگار شوید، 
مي گوید: »نمي دانم چطور احساسم را بیان کنم، فقط مي توانم 

بگویم اینجا قطعه اي از بهشت است.«

خاطره ماندگار این بانوي حس��یني هم از خانمي اس��ت که ۲۱ 
سال بوده طعم ش��یریني مادري را تجربه نکرده بوده و به کارگاه 
شیرخوارگان حسیني مي آید. این خانم درست ۳۵ روز بعد با یک 
خبر خوش دوباره سراغشان را مي گیرد؛ اینکه بعد از ۲۱ سال خدا 

به او فرزندي عطا مي کند. 
خانم رباط جزي تأکید مي کند: »از این معجزه ها خیلي دیده ایم.« 
وي تأکی��د مي کند: »من هر س��ال در پایان کارم��ان در کارگاه 
احس��اس مي کنم روز مزد است و درست ش��بیه جاده اي است 
که خانم حضرت زهرا)س( ایس��تاده اند و ش��بیه ورزشکاري که 
از مسابقه ورزشي بازمي گردد و به گردنش حلقه گل مي اندازند 
خانم هم به گردن مایي که عاشقانه برایش��ان خدمت مي کنیم 

گل مي اندازد.«
  معجزه حال خوب

خانم فروزان هم خانم دیگري است که سه سالي مي شود با کارگاه 
دوخت لباس شیرخوارگان حسیني همراهي مي کند. او معجزه 
حضور در چنین فضایي را حال خوب خ��ودش عنوان مي کند و 
مي افزاید: »من مي دانم دو سه ماهي که اینجا کار مي کنم حالم 
خوب است و یک نیروي دروني مرا به اینجا مي کشاند و با وجودي 
که از صبح تا بعدازظهر اینجا کار مي کنم اما وقتي به خانه مي رسم 
احساس خستگي نمي کنم بلکه خیلي شاداب و قوي به کارهاي 
خانه خودم مي رسم درحالي که طي ماه هاي دیگر این قدر قدرت 

و قوت ندارم.«
وي ازدواج برادرش را از معجزات حضرت علي اصغر)ع( مي داند و 
از نذري مي گوید که براي حضرت علي اصغر)ع( کرده و کارهاي 
ازدواج برادرش جور ش��ده و عروس��ي خوب و شایس��ته نصیب 

خانواده آنها شده است. 
  مراسمي که از جغرافیاي شیعه گذشته است

داوود منافي پور، دبیر مجمع جهاني حضرت علي اصغر)ع( اما درباره 
همایش امسال مي گوید: »امس��ال همایش جهاني شیرخوارگان 
حسیني در بیش از 6۲۵۰ نقطه در ایران و 4۵ کشور جهان برگزار 
مي شود. این موضوع نش��ان مي دهد که این مراسم از جغرافیاي 
شیعه گذشته است. امروز در سراسر جهان اهل سنت بدون تبلیغ 
و کمک ما این مراسم را برگزار مي کنند. کشورهایي مثل کویت، 
بحرین، عمان، قطر و... این مراسم را بسیار باشکوه برگزار مي کنند 
و همین ماجرا نش��ان مي دهد که حضرت علي اصغر)ع( فتح بابي 
شده براي مطرح شدن دعاها و حاجات همه مسلمانان. پیامي که 
حضرت رباب)ع( در واقعه عاشورا داد بسیار مهم است و ما این پیام 

را از طریق بانوان مخابره مي کنیم.«
امسال کشورهاي ایتالیا، آلمان، اسپانیا و کره جنوبي هم به این 
گردهمایي بزرگ جهاني پیوسته اند. وعده ما جمعه ۱۵ شهریور، 

ورزشگاه ۱۰۰ هزار نفری آزادي ساعت 8:۳۰ دقیقه.

مادرانه اي كه جهاني شد
گزارش »جوان« از کارگاهی که لباس همایش شیرخوارگان حسینی را می دوزد

مادران حسینی با شیرخوارگانشان پیام عاشورا را به جهانیان می رسانند

خانواده هفت نف�ره منافي پور یعني 
خان�م محمدي اعظ�م، همس�رش 
آقاي داوود منافي پور، دخترانش�ان، 
عروسش�ان، پسرش�ان و دامادشان 
بانی�ان حرک�ت جهان�ي همای�ش 
شیرخوارگان حسیني هستند. خانم 
محمدی اعظم  از ن�ذري مي گوید که 
بهانه راه افتادن این حرکت عظیم شد و 
به واسطه همین نذر آسماني بود که در 
این همایش بزرگ مراسم نذرخواهي 
برگزار مي شود و مادران شیرخوارشان 

را نذر یاري امام زمان)عج( کنند

یك حرکت مردمي که ظرف مدت 17 س�ال به الئیك ترین کش�ورهاي جهان 
ه�م راه یافته اس�ت؛ حرک�ت مجمع جهان�ي حض�رت علي اصغ�ر و همایش 
ش�یرخوارگان حس�یني یك فراخ�وان جهاني ب�راي همه انس�ان هاي آزاده 
دنیاست و فقط متعلق به شیعیان نیست بلكه اهل سنت و حتي غیرمسلمانان 
هم در آن مش�ارکت دارند و در قرار هرس�اله اولین جمعه ماه محرم س�اعت 

10 صبح گردهمایي شیرخوارگان حسیني در سراس�ر جهان برگزار مي شود. 
بانی�ان اولیه ای�ن حرکت جهان�ي اما ی�ك خانواده هف�ت  نفره اند. ح�اال این 
خانواده آنقدر گسترده ش�ده که در 6200 نقطه ایران و 45 کشور جهان به آن 
پیوس�ته اند و پیام عاش�ورا و بیعت ظهور را بر بال عاطف�ه مادرانه تا دورترین 
نقاط جه�ان مي رس�انند. امس�ال هم این ق�رار عاش�قانه همچون 17 س�ال 

گذشته برقرار اس�ت. گردهمایي شیرخوارگان حس�یني این بار در استادیوم 
100 هزار نفره آزادي با حض�ور 100 هزار مادري برگزار مي ش�ود که مي آیند تا 
فرزندانش�ان را نذر یاري قیام حضرت حجت)عج( کنند؛ زناني که آمده اند تا 
دنباله رو حرکت حضرت زینب)س( در رس�اندن پیام عاشورا باشند و همچون 
حضرت رباب)س( فرزندانش�ان را براي یاري امام عصرش�ان پیشكش کنند. 

زهرا چیذری 
  گزارش 


