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میزبانی از محرومان حاشیه شهر

به همت معاونت خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی
و با مشارکت خیران و همراهی کانونهای خدمت رضوی
شهر مشهد ،همزمان بــا شــب و روز شـهــادت حضرت
صدیقه طاهره(س) ،ساکنان مناطق حاشیه شهر مشهد از
جمله شهرک شهید رجایی ،شهید باهنر ،توس ،گلشهر،

در حرم

بانوی تازه مسلمان
میهمان«تشرف»شد

پنجتن و ...به دست خادمان و خادمیاران رضوی از نان و
غذای گرم بهره مند شدند .به همین مناسبت 5،هزار پرس
غذای متبرک مهمانسرای حضرت رضا(ع) توسط خادمان
کشیک کفشداران بارگاه منور رضــوی میان کانونهای
خدمترضوی،مساجدوتشکلهایحاشیهشهرمشهد

همزمان با سالروزشهادتحضرت
زهرا(س)بانویمسیحیتازهمسلمان
شدهمیهمانبرنامه«تشرف»ازشبکهیک

سیماشد.
«یاسمین گارسیا مارانگونی» بانوی
مسیحی از کشور برزیل که به تازگی
در مسجد جمکران به دین مبین اسالم
مشرف شده و مراسم عقد خود را در
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توزیع شد.همچنین مواد اولیه پخت غذا از سوی معاونت
خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی در اختیار  20کانون
خدمت رضوی فعال در مناطق حاشیهای شهر قرار گرفته تا
نسبت به پخت و توزیع غذای گرم میان اقشار کم بضاعت
منطقه خود اقدام کنند.

حرم مطهر رضوی جاری کرده ،همزمان
با سالروز شهادت حضرت زهرا(س)
از عشق و ارادت خود به اهل بیت(ع) به
ویژه مادر سادات گفت و به همین بهانه
نام فاطمه را برای خود انتخاب کرد.

اللههای فاطمی روی دوش مردم
◾

پیامرهبرانقالببهمناسبتتشییعشهدایگمنام

رهبر انقالب اسالمی بهمناسبت تشییع ۲۵۰شهید گمنام در روز شهادت حضرت زهرا (س) در
سراسر کشور پیامی صادر کردند .به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ،در این پیام
آمده است :سالم بر شهیدان گمنام ،گمنام در میان خاکیان و معروف در عرص ه افالکیان .فداکارانی
کهپسازگذشتسالیاندرازازلحظ هشهادتشانکشوررابارایح همعنویتوجهاد،معطرمیسازند
و پرچم افتخار به خونهای ریخته شده در راه اسالم و قرآن را ،بیش از پیش به اهتزاز در میآورند.
تقارن تشییع پیکر این مسافران ِ به خان ه برگشته ،با روز شهادت صدیق ه طاهره سال مهللاعلیها
مبشر ابدیت یاد و خاطره آنان و مژدهبخش خیر کثیری است که از ناحی ه آنان برای کشور امام زمان
روحیفداه فراهم خواهد آمد.
پیروی از منطق شهدا و امــام شهدا و اطاعت
از والیت گره از کار مردم باز کند .وی افزود :این
شهدای عزیز و این شهدایی که نماد شهدای
تاریخ اســام و تاریخ مبارزه این سرزمین عزیز

ای ــران مــا هستند ،در بستر انــقــاب اسالمی،
اللههاییاند بر پیشانی عزت و افتخار ایران عزیز
ما و باید قــدر دانسته و بدانیم شهدای عزیز
پیام آور کربالی ایران هستند.

◾پیام خون شهیدان
رئیس جمهور نیز یکی از حــاضــران در مراسم
بــاش ـکــوه تشییع ای ــن ش ـهــدای گــران ـقــدر بــود.
حجتاالسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی
در حاشیه این مراسم گفت :امروز پیام شهدا در
فضایکشورطنینافکنشدهوعطرنورانیتوایثار
در جامعه و میان مردم موج میزند .وی با تأکید بر
ادامه راه شهیدان و ضرورت توجه به پیام شهدا
تصریح کرد :پیام خون شهیدان عبودیت خداوند
متعال،خدمتخالصانه،گرهگشاییازکاروزندگی
مردم ،دشمنشناسی و دشمن ستیزی است.
رئیس جمهور پس از انجام مراسم نیز با صدور
پیامی آورد :ایــران در سالروز شهادت مظلومانه
ح ـضــرت صــدیـقــه طــاهــره (س) شــاهــد حضور
غــرورآفــریــن ،پرشور و بینظیر مــردم بابصیرت و
انقالبی در تشییع پیکر مطهر  ۲۵۰شهید سرو
قامت جاودانه کشورمان بود .حضوری که بیانگر
تعظیم فرهنگ ایثار و شهادت و عظمت مردم
والیتمدار و وفــادار ایران بود .اینجانب به عنوان
خدمتگزار این مردم به سهم خویش از این حضور
گسترده و آگاهانه تشکر میکنم.

◾

در خدمتی دیگر نیز ،جمعی از خادمان کشیک ششم
دربانان حرم مطهر حضرت رضا(ع) پخت وتوزیع حدود80
هزار قرص نان رایگان را در  80نانوایی مستقر در مناطق کم
برخوردار مشهد به عهده گرفتند تا به نیت حضرت فاطمه
اطهار(س) در خدمت مجاوران امام هشتم باشند.

این بانوی برزیلی تازه مسلمان
شده دانشجوی دکترای رشته
میکروبیولوژی است که به همراه همسر
ایرانی خود در برنامه تشرف حضور
یافتند.

همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا  hپیکر مطهر  ۲۵۰شهید گمنام در  ۲۵استان کشور تشییع شد

ایـ ـران اســامــی مــا ایــن روزهــا
حال و هوای متفاوتی را تجربه
میکند .تنها چند روز پس از
بــرگــزاری مراسم بزرگداشت
شهید حاج قاسم سلیمانی
در جای جای وطن عزیزمان،
پنجشنبه گذشته و همزمان با ایــام شهادت
حضرت زهرا (س)  ۲۵۰شهید گمنام دوران دفاع
مقدس در ایام شهادت مادر بینشان خود ،روی
دستهای مردم شهیدپرور این سرزمین تشییع
و به خاک سپرده شدند.
 150تن از اهالی ک ــاروان بهشت در پایتخت
و بقیه در  ۲۴اســتــان کــشــور تشییع شدند.
اصــفــهــان بــا  25شهید ،در رده دوم تشییع
شــهــدای گمنام قــرار داش ــت .مــراســم وداع با
ایــن شــهــدای گــرانــقــدر ،در دو روز گذشته در
مــصــای شــهــرهــای مختلف بــرگــزار شــد .این
شهدای تفحص شده جزو شهدای عملیاتها
و مناطق عملیاتی کــربــای  5و (8شلمچه)،
تک دشمن (۶۷شلمچه ،زبیدات و مجنون)،
خیبر(مجنون) ،والفجر یک و مقدماتی(فکه)،
والــفــجــر ( ۹چـ ــوار تــا ســلــیــمــانــیــه) ،کــربــای ۶
(سومار) ،مسلم بن عقیل (سومار) ،بدر(شرق
دجله) و رمضان(شرق بصره) هستند .مراسم
تشییع شهدای گمنام با مجوز رسمی ستاد
ملی مقابله با کرونا برگزار شد.
سخنران اصلی مراسم روز گذشته در تهران
رئیس مجلس بود .محمد باقر قالیباف در این
مراسم گفت :امــروز انقالبی کسی است که با

ویژه نامه 244

WWW.QUDSONLINE.IR

◾واکنش کاربران
امــا مــردم تنها در کوچه و خیابان بــه استقبال
شهدای خود نرفتند .فضای مجازی نیز در چند
روز گذشته حال و هوای شهدایی به خود گرفته و
کاربران شبکههای اجتماعی با انتشار پیامهایی
اوج احساسات و ارادت خود به مقام واالی شهدا را
ابراز کرده و هشتگ «مهمان داریم» را داغ کردهاند.

خبر
در شب شهادت حضرت زهرا h
انجام شد

وداع زائران با پیکر مطهر
 ۹شهید در حرم رضوی

در ش ـ ـ ــب شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادت ب ـ ـ ــا ن ـ ـ ــوی دو عـ ــا لـ ــم؛
حضرت فاطمه زهرا (س) ،سوگواران فاطمی در حرم
مطهر رضوی میزبان پیکرهای پاک و مطهر هشت
شهیدگمنامدفاعمقدسبودندکهبهتازگیتفحص
شده است و در کنار آنها ،پیکر مطهر شهید مدافع
حرم «حسین نظری» از رزمندگان تیپ فاطمیون نیز
طواف داده شد.
پیکرهای مطهر این شهیدان ابتدا بر دوش خادمان
حرم مطهر رضوی در رواق دارالمرحمه طواف داده
شد و ذاک ــران اهــل بیت عصمت و طهارت در این
مراسم به مرثیه خوانی و سوگواری پرداختند.
سپس پیکرهای پاک این دالوران گمنام عملیاتهای
کربالی،5بدر،رمضانوهمچنینپیکرمطهرشهید
مدافع حرم حسین نظری ،به میان زائران و مجاوران
در رواق امام خمینی(ره) منتقل شد و مراسم وداع و
اقامه نماز بر پیکر آنها برگزار شد.
در ایــن مراسم حجت االســام و المسلمین سید
حسین حسینی قمی به بیان فرازهایی از سیره
حضرت فاطمه (س) پــرداخــت و گفت :حضرت
زهرا(س) شهیده راه قرآن و والیت بودند و در راه دفاع
از قرآن و والیت نیز جان خود را فدا کردند.
همچنین در ایــن مراسم ذاک ــران و مرثیهسرایان
در ســوگ شهادت مظلومانه دردان ــه نبی مکرم
اسالم(ص) حضرت صدیقه طاهره (س) و شهدای
تــازه تفحص شــده مرثیه سرایی کردند و زائــران
حریم قدسی رضــوی نیز در این مصیبت اشک
ماتم ریختند.

