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غذای متبرک برای مرزبانان دوغارون

این بار اول نیست که مرزبانان ایرانی از سفره پربرکت امام
رئوف(ع) بهرهمند میشوند .مثال ًمهر ماه سال پیش بود
که به همت کانونهای خدمت خراسان رضوی 500 ،وعده
غذای متبرک حضرت رضا(ع) با هدف قدردانی از خدمات
شبانهروزی مرزبانان در هنگ مرزی تایباد توزیع شد.

جهان اسالم
مجموعه کــتــاب سهجلدی
«قــــصــــه فـ ــاطـ ــمـ ــیـ ــون» از
ان ــت ــش ــارات آس ــت ــان قــدس
رض ــوی (ب ـهنــشــر) در کنگره
بینالمللی جبهه مقاومت،
یادبود شهدای مهاجر مدافع
حرم با حضور سردار اسماعیل قاآنی؛ فرمانده
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی
و جمعی از خانوادههای شهدای مدافع حرم
رونمایی شد.
به گزارش آستاننیوز ،سردار اسماعیل قاآنی
در این مراسم ضمن رونمایی از این مجموعه
کــتــاب ،بــه یــادگــار روی پوستر ایــن مجموعه
نــوشــت« :بــســمــهتــعــالــی ،ی ــاد هــمــه شــهــدای
عــال ـیمــقــام ،شــهــدای جبهه مــقــاومــت حــرم
گرامی باد».
مــجــمــوعــه ســهج ــل ــدی قــصــه فــاطــمــیــون با
عنوا نهای «ناهمزاد»« ،عزیزم ذوالفقار» و
«آذرگون» روایتگر داستان زندگی سه فرمانده
شهید مــدافــع ح ــرم لشکر فــاطــمــیــون اســت
کــه امــیــر ســعــادتــی و کــاظــم طــایــی بــه ترتیب
دبــیــری ط ــرح و مــدیــریــت هــنــری چ ــاپ آن را
برعهده داشتند.
کتاب «نــاهــمــزاد» نوشته مجید تــرب ـتزاده،
روایتی داستانی از زندگی شهید رضا بخشی،
جانشین فرمانده لشکر فاطمیون است که در
 ۸۸صفحه منتشر شده است.
«رضــا بخشی» در نهم مهر  ۱۳۶۵در مشهد
و در خانوادهای مهاجر و افغانستانی به دنیا
آمد .تحصیالت دانشگاهی و حوزوی داشت،
دانشجوی برتر و نخبه «جامعه المصطفی
العالمیه» بود و دانشگاهی در مسکو برایش
بورسیه تحصیلی فرستاده بود اما او با انتخاب

مؤسس دارالحدیث نیجریه
درگذشت

اردیبهشت سال جاری نیز نیروهای مرزبان هنگ مرزی
ارتش از غذای متبرک در محل خدمتشان بهره بردند.
مهر همین امسال هم بیش از ۳هزار نفر از پایوران مرکز
آموزش علوم و فنون مرزبانی نیروی انتظامی میهمان خوان
رضــوی شدند .ایــن بــار هم همزمان با شهادت حضرت

دکتر«شیخ احمد ابراهیم بامبا» از
علمای اسالمی ایالت «کانو» واقع در
نیجریه پس از یک دوره بیماری ،جمعه

گذشته در بیمارستان آموزشی امینو
درگذشت .این خبر را «احمد محمد
احمد» یکی از پسران این عالم روحانی
در فیسبوکش اعالم کرد.
دکتر بامبا مدرس بخش زبان عربی
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فاطمه زهرا(س) و با همکاری آستان قدس رضوی و قرارگاه
منطقهای شمال شــرق ،بستههای متبرک رضــوی بین
نیروهای مرزبانی دوغارون تایباد توزیع شد.
سرهنگ احمد قنبری ،معاون آمــاد و پشتیبانی قرارگاه
منطقهای شمال شرق ارتش جمهوری اسالمی ایران در

در دانشگاه بایرو کانو بود و پس از
اینکه از تدریس در این دانشگاه استعفا
کرد ،مدرسه تبلیغ اسالمی خود به نام
دارالحدیث را به راه انداخت .وی که
حدود  82سال از عمرش میگذشت

با حضور فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی انجام شد

رونمایی از«قصه فاطمیون»
در کنگره جبهه مقاومت

گزيده

مجموعه سهجلدی قصه فاطمیون با عنوانهای «ناهمزاد»« ،عزیزم
ذوالفقار» و «آذرگون» روایتگر داســتان زندگی سه فرمانده شهید
مدافع حرم لشکر فاطمیون است که امیر سعادتی و کاظم طالیی به
ترتیب دبیری طرح و مدیریت هنری چاپ آن را برعهده داشتند.

ن ــام جــهــادی «ف ــات ــح» دانــشــگــاه شــهــادت را
برگزید و در  ۹اسفند  ۱۳۹۵در «تـَلقــریــن»
سوریه و در نزدیکی مرزهای فلسطین اشغالی
آسمانی شد.
کتاب «عزیزم ذوالفقار» نوشته رضا وحید،
روایتی داستانی از زندگی شهید حسین فدایی
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با نام جهادی ذوالفقار است که در  ۱۶۸صفحه
به زیور طبع آراسته شده است.
«حسین فدایی» با نام جهادی «ذوالفقار»
در سال  ۱۳۵۲در افغانستان به دنیا آمــد .در
جوانی جذب گروههای مجاهد شد و به جنگ
با نیروهای کمونیست پرداخت و در سال ۱۳۶۹
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گفتوگو با خبرنگار آستاننیوز گفت :خادمان آستان
ملکوتی امــام رض ــا(ع) همراه با پرچم متبرک ایــن بارگاه
مقدس ،هزار و 500وعده غذای متبرک مهمانسرای حرم
را بین مرزداران دوغارون تایباد توزیع کردند که این کار در
تقویت روحیه مرزداران اثرگذار بود.

اصالت غنایی داشت ،در عربستان
سعودی تحصیالتش را کامل کرد و
سپس به نیجریه آمد و مشغول
تدریس شد .پیکر وی در مسجد
دارالحدیث به خاک سپرده شد.

به ایران مهاجرت کرد .او  ۲۲اردیبهشت ۱۳۹۲
عــازم ســوریــه شــد و نــام جــهــادی «ذوالــفــقــار»
را بــرای خــود برگزید .ایــن فرمانده در  ۱۷آذر
 ۱۳۹۴در حــومــه شــهــرک «نــبــل ال ــزه ــرا» به
شهادت رسید.
کتاب «آذرگون» نوشته امالبنین ماهر ،روایتی
داستانی از زندگی شهید سیدحسین حسینی
اس ــت کــه در  ۲۱۶صــفــحــه روانـ ــه بـ ــازار نشر
شده است.
«سیدحسین حسینی» با نام جهادی «سید»
در یکم فــروردیــن  ۱۳۴۵در شهر «ا ُر ُزگ ـ ــان»
افغانستان چشم خــانــوادهاش را روشــن کرد.
6ســال بیشتر نداشت که همراه دای ـیاش به
ای ــران آمــد .در ای ــران کــار کــرد ،درس خــوانــد و
دارای همسر و فــرزنــد شــد .سپس زیــر لــوای
ســپــاه مــحــمــد(ص) ب ــرای مــبــارزه بــا طالبان به
افغانستان بازگشت و هفت سال جهاد کرد.
هنوز گرد و خاک جنگ در شهرهای کشورش
نخوابیده بــود کــه ج ــادان داعــش پرچمهای
سیاهشان را در سوریه و عــراق نشان دادنــد.
او که دلبسته اهل بیت پیامبر(ص) بــود۲۲ ،
اردیبهشت  ۱۳۹۲عازم جهاد شد و چهار ماه
بعد در شهریور در «غــوطــه شــرقــی» دمشق
به شهادت رسید.
ای ــن مــجــمــوعــه س ـهجــلــدی در قــطــع رقــعــی و
شمارگان هزار نسخه توسط انتشارات آستان
قدس رضوی به چاپ رسیده است.
عالقهمندان به کتاب و کتابخوانی برای تهیه
این کتابها میتوانند به فروشگاههای کتاب
و محصوالت فرهنگی بهنشر در سطح شهر
مشهد و نمایندگیهای آن در سراسر کشور
و همچنین فروشگاه اینترنتی کتاب بهنشر به
نشانی  www.behnashr.comمراجعه کنند.

باتلویزیون

هزینههایهنگفت
برای براندازی حجاب

چهل و سومین و چهل و چهارمین قسمت از
فصل سوم برنامه تلویزیونی «چراغ» قرار است
امروز (یکشنبه) و پسفردا (سهشنبه) از شبکه5
سیما بــا مــوضــوع «رعــایــت حــجــاب و عــفــاف در
جامعه» پخش شود.
«مهر» در این باره نوشته :میهمانان برنامه این
هفته «مهسا تــدیــن ســعــدی» قــاضــی ،استاد
دانشگاه ،مشاور قضایی دادگستری و دادیــار
خانواده و «مهری طالبی دارستانی» کارشناس
زن و خانواده و دانشجوی دکترای مطالعات زنان و
همچنین از فعاالن حوزه فضای مجازی هستند.
خانم تدین سعدی معتقد اســت :بیشتر مردم
ظاهر را میبینند و از آث ــار ســوء و مخرب عدم
رعایت پوشش و رفتارهای عفیفانه غافل هستند.
حــضــور در دادگ ــاهه ــای خــانــواده و پــرونــدههــای
قــضــایــی ب ـیشــمــار و آســی ـبهــای مــتــعــددی که
ام ــروزه گریبانگیر خــانــواده و به تبع آن جامعه
میشود ،حاکی از اهمیت این مسائل و ضرورت
فرهنگسازی در این زمینه است.
طالبی هم میگوید :امروزه هجمههای زیادی در
سطح جهان نسبت به مسئله عفاف و حجاب
میشود و هزینههای هنگفتی نیز برای براندازی
حجاب زن ایرانی میشود ،با وجود این زنان ایرانی
بر فطرت پاک و حیامند خود ایستادهاند و پیرو
فرهنگ عفاف و حجاب بــوده و به شــدت دنبال
حفظ این مسئله هستند هر چند برخی از بانوان
در ظاهر ،التزام عملی را در حد شرعی و مطلوب
حفظ نکردهاند.

