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فرهنگی

چهارمین یادواره لشکر فرشتگان
در مشهد برگزارشد
نادینلویی/چهارمینیادوارهدورهطرحملیلشکرفرشتگان
باحضورجمعیازخانوادهشهدا،مسئوالنودانشآموزان
عضو اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان خراسان
رضوی در مجتمع فرهنگی امام رضا (ع) برگزار شد .به
گزارش خراسان رضوی ،حجت االسالم والمسلمین
گنابادینژادرئیسسازمانفرهنگیآستانقدسرضوی
دراینمراسماظهارکرد:عزتواقتدارایراناسالمیمدیون
خون شهداست  .وی با بیان این که شهدای مدافع حرم
الگویی به نام حضرت زینب سالم ا ...علیها دارند ،افزود:
اینشهدادرراهوالیتودیناسالمشهیدشدندونگذاشتند
حتییکآجرازحرماهلبیت(ع)جداشود.ویبهشهدای
لشکر فاطمیون اشاره کرد و گفت :این شهدا در غربت
شهیدشدندودرهیچزمانیلباسحمایتاز والیتراکنار
نگذاشتند.درادامهاینمراسم،سرهنگصبوریفرمانده
سپاهسلمانمشهدگفت:تازمانیکهکفروشرکهست،راه
شهداادامهداردوامیدواریماینانقالبرابهدستصاحب
اصلیآن،امامزمان(عج)،تحویلبدهیم.همچنیندرادامه
این مراسم ،ملکی فارمد معاون خواهران اتحادیه انجمن
هایاسالمیکشورگفت:طرحلشکرفرشتگان بهصورت
ملی از سال 91کلید خورده است و به برکت شهدا تاکنون
بیش از  80یادواره در کل کشور در قالب این طرح برگزار
شدهاست.سیدعلییکیازفرماندهانلشکرفاطمیوننیز
دراینمراسم بااشارهبهرشادتهایرزمندگاندرمبارزهبا
جبههتکفیریداعشگفت:بچههایفاطمیونراهشهادت
را انتخاب کردند چرا که این راه و مسیر   را اطاعت از والیت
می دانند  .وی افزود :این مبارزه و مقاومت در مقابل کفر
مقطعی نیست و تا نابودی کامل ادامه خواهد داشت  .وی
تصریح کرد :دشمنان می خواهند به هر طریقی که شده،
اسالم واقعی را خدشه دار کنند ولی آن ها بدانند جبهه
مقاومت همیشه پیروز خواهد بود .همچنین قاضی زاده
هاشمی ،نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی
در ادامه این مراسم گفت  :این که ایران اسالمی در امنیت
است ،مدیون شهدایی است که در خارج از مرزهای این
مرزوبوم درمقابلکفر جنگیدند.ویافزود:دراینامنیت
مادرانشهداشریکهستندچراکهفرزندانیراتربیتکرده
اندکهبرایدفاعازاسالمواهلبیت(ع)جانخودرافدامی
کنندواینستودنیاست.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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اهتزازپرچمعزابر
فرازگنبدرضوی
عصر پنج شنبه و در آستانه شب اول محرم ،مراسم
«اذن عزای حسینی» با حضور هیئت های مذهبی
و عموم زائران در صحن انقالب اسالمی برگزار شد
و پرچم عزا بر فراز گنبد حرم امام رضا(ع) به اهتزاز
درآمد .به گزارش آستان نیوز ،همزمان با آغاز ماه
محرم ،پرچم عزای حسینی در حرم مطهر امام
رضا(ع) به اهتزاز درآمد و صحن و سرای قدسی
این بارگاه نورانی سیاه پوش شد و به نشانه آغاز
ماه محرم ،زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی
به همراه هیئتهای مذهبی ،مراسم اذن عزا را
برگزار کردند.در این مراسم با شکوه که با حضور
عموم زائران برگزار شد ،در راستای اعالن عزای
حسینی ،شال عزا توسط سید مرتضی بختیاری
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی بر گردن سه
تن از خادمان و مداحان بارگاه منور امام هشتم(ع)
انداخته شد .در ویژه برنامه «اذن عزا» مداحان و
شاعران اباعبدا ...الحسین(ع) به مدیحه سرایی و
روضهخوانی پرداختند و تعدادی از خادمان سادات
و سرکشیک های حرم مطهر رضوی همراه با ذکر و
مدح ائمه معصوم(ع) پرچم سیاه آستان قدس رضوی
مزین به آیه مبارکه «نصر من ا ...و فتح قریب» را به
باالی گنبد منور منتقل کردند و به اهتزاز درآوردند.

•آیین تاریخی صالت برگزار شد

همچنین صبح دیروز و در اولین سپیده دم ماه محرم
نیز ،آیین تاریخی صالت در حرم مطهر رضوی برگزار
شد .همه ساله مراسم صالت در نخستین روز از ماه
محرم و همزمان با فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت

اباعبدا ...الحسین(ع) با حضور خدام بارگاه منور
رضوی برگزار میشود .صالت از مراسم آیینی حرم
مطهر رضوی است؛ این مراسم تاریخی در روز اول
محرم یک ساعت پس از طلوع آفتاب آغاز و به مدت
 35دقیقه مقابل پنجره فوالد صحن انقالب اسالمی
برگزار میشود .مجریان مراسم صالت با حضور در
مأذنه یکی از گلدستههای صحن حرم مطهر متن
صالت را که مشتمل بر دو بند از اشعار محتشم
کاشانی است ،قرائت میکنند.

•گفتمان عاشورا ،ظلم ستیزی و ایستادگی
است

حجتاالسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی،
تولیت آستان قدس رضوی ،در مراسم اذن عزا که
عصر پنج شنبه برگزار شد ،با تأکید بر این که هرکجا
ظلمی باشد سالک طریق امام حسین(ع) باید
بخروشد ،اظهار کرد :نهضت عاشورا گفتمان ظلم
ستیزی و ایستادگی در برابر ظالمان ،امر به خوبیها
و نهی از بدیهاست .امام حسین(ع) برای اصالح

جامعه بشری یعنی همان فریضه امر به معروف و
نهی از منکر قیام کردند و نهضت ایشان فقط به سال
 61هجری اختصاص ندارد ،بلکه تا قیامت ادامه
خواهد داشت و یقین ًا خون مبارک سیدالشهدا(ع)
رمز هدایت و اصالح جامعه بشری خواهد بود .عضو
مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد :تا زمان و زمین
وجود دارد ،خون سید الشهدا(ع) ،مرجع و منشأ
اصالحات اجتماعی میشود.

•سیاست جمهوری اسالمی به تبعیت از
عاشورا

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که
حسینیان هیچ گاه امکان بیعت با یزیدیان را ندارند،
اظهار کرد :پیام نهضت عاشورا زمان و مکان را
درنوردیده تا جایی که پس از هزار و چند صد سال پیام
«هل َمن ِ
نص َرنی» امام حسین(ع) تازه است،
َ
ناص َر َی ُ
امروز هرکس در عالم عدالت خواهی و ظلم ستیزی را
پیشه کند در عمل «لبیک یا حسین(ع)» گفته است.
وی ریشه انقالب اسالمی را در عاشورای حسینی

معرفی و بیان کرد :سیاست جمهوری اسالمی به
تبعیت از عاشورا آن است که نه ظلم میکند
و نه زیربار ظلم میرود ،امروز ما با یزیدیان مواجه
هستیم که ظلم میکنند و پیمان میشکنند.
تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد :عهد
شکنیهای استکبار در عمل و گفتارش پیداست؛
مستکبران پیمان و میثاق شکن هستند و این موضوع
پیمانشکنیازویژگیهایدشمناندینخداست.وی
بااشارهبهجنایتهاوخباثتهایاستکبارجهانیعلیه
ملتهایمختلف،ابرازکرد:امروزجنایاتوکشتارهای
ناجوانمردانهعلیهمردمفلسطین،یمن،میانمارو،...با
حمایتنظامسلطهانجاممیگیردوجریاناتیهمچون
داعشوالقاعدهبهوسیلهمستکبرانایجادشدهاست.

•دولتمردان ایران باید هزینه آمریکا و
رئیس جمهور بیاخالقش را در نقض برجام
باال ببرند

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری
گفت :پیروان امام حسین(ع) هیچ گاه در

برابر ظلم نباید آرام بنشینند و به همین دلیل
امروز ایران اسالمی پرچم دار ظلم ستیزی
در جهان است .وی با اشاره به سخنان اخیر
رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل ،گفت:
پیمان برجام را میبندند و بعد خودشان نقض
میکنند؛ دولتمردان ایران اسالمی باید هزینه
آمریکا و رئیس جمهور بیادب و بیاخالق
آن را در نقض برجام باال ببرند و به عالم نشان
دهند ،اینان به پیما نهایشان پای بندی ندارند.
وی با بیان این که باید تالش کرد تا هویت واقعی
دولتمردان آمریکایی برای جهانیان آشکار شود،
اظهار کرد :دولتمردان ایران اسالمی به تبعیت از
رهبر معظم انقالب باید در برابر آمریکاییها آن
چنان ایستادگی کنند که آنان و هم پیمانانشان به
ندامت و پشیمانی بیفتند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر این که
نظام اسالمی ایران با تأسی به امام حسین(ع) و
پشتوانه عظیم مردمی از اقتدار باالیی برخوردار
است ،خاطرنشان کرد :این نظام آموز ههای
عاشورا را پیش رو دارد و از پایگاه مردمی برخوردار
است؛ این ملت به تبعیت از مقتدای قهرمان
سازشان امام راحل و رهبر معظم انقالب هیچ
ترسی از آمریکا ندارند.

•رفع مشکالت کشور در دست جوانان و
استفاده از ظرفیتهای داخلی

حجتاالسالم و المسلمین رئیسی ،گر هگشایی
از مشکالت کشور را تنها به دست جوانان میسر
دانست و اظهار کرد :تاکنون بیگانگان از هیچ
کشوری گره گشایی نکردهاند و ایران اسالمی نیز
از این امر مستثنا نیست؛ باید اصل اتکا به مردم
و ظرفیتهای داخلی به یک گفتمان در کشور
مبدل شود و بدانیم که بیگانگان هیچ مشکلی را
حل نخواهند کرد.

رئیسشورایشهرمشهد:

شورای پنجم از رسانه های شهر
حمایت خواهد کرد

صداوسیما

محرمودفاعمقدسدرصداوسیما

عکس:وحید بیات

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد گفت :شورای پنجم از
همهرسانههایشهرحمایتخواهدکرد.بهگزارشایسنا،
«محمدرضاحیدری»کهدرآیینرونماییازلوگویروزنامه
«صبح امروز» سخن میگفت ،در ادامه اظهار کرد :یکی از
عناصر روشن فرهنگ رضوی در حوزه رواداری مذهبی،
ایجاد فضای گفتوگو و تعامل است که نیاز امروز شهر
ماست و باید بدانیم که در حوزه گفتوگو و آزاداندیشی به
فعالیت گسترده نیاز داریم« .سیدجواد حسینی» معاون
سیاسیوامنیتیاستاندارخراسانرضوینیزگفت:مشهد
باید آماده فراهم کردن زیرساختهای بینالمللی خود
باشد و یکی از پرنفوذترین مولفههای یک شهر بینالمللی
شفافیت شهری است که الزمه آن وجود رسانههای قوی و
مستقلاست«.سیدسعیدسرابی»مدیرکلفرهنگوارشاد
اسالمیخراسانرضوینیز اظهارکرد:انتشارروزنامهای
کهبرپایهاقتصادفرهنگوهنرایستادهاست،بسیاردارای
اهمیت است « .امیرحسین قاضیزاده هاشمی» نماینده
مردممشهددرمجلسشورایاسالمینیزگفت :امیدواریم
که خراسانرضویبه عنوانمهد مطبوعاتمکتوبکشور
بتواندباتکیهبرگذشتهخود،مسیرارتقایمطبوعاتکشور
رابپیمایدوتعالیروزنامهنگارینوینراایجادکندوازکمک
بزرگانرسانهاستاننیزدراینمسیربهرهببرد.

مراسم شیرخوارگان حسینی
در شهرهای مختلف استان برگزار شد

غنچههایکربالیی
سهیلی -صبح نخستین روز محرم
مادران حسینی به همراه کودکان خود
که سربند علی اصغر(ع) به پیشانی دارند
و لباسی سپید و سبز بر تن ،با شکل و
شمایلی یادآور طفل شش ماهه ابا عبدا...
الحسین(ع) ،در حرم مطهر حضرت
رضا(ع) جمع شده اند تا یاد شیرخواره

ساالر شهیدان را زنده کنند و بر مصیبت
شهادت او اشک بریزند .بارگاه ملکوتی امام
هشتم(ع) در حزن و اندوه غوطه ور است
و از هر سو صدای ناله هایی بلند است و
حاضران در سوگ شهادت مظلومانه علی
اصغر(ع) اشک ماتم می ریزند .به گزارش
خراسان رضوی ،مراسم ویژه شیرخوارگان

حسینی ،به مناسبت اولین جمعه ماه محرم
همزمان با سراسر کشور ،در صحن جامع
حرم مطهر رضوی برگزار شد .این مراسم
با حضور مادران و شیرخوارگان حسینی و
مداحی احمد واعظی برگزار شد و اهدای
لباس و سربند مزین به نام حضرت علی
اصغر (ع) به کودکان توسط آستان قدس

رضوی از جمله برنامه های این مراسم بود.
مراسمشیرخوارگان حسینی یکیازمراسم
مذهبی بزرگداشت واقعه عاشوراست که
به یاد کودکان شهید روز عاشورا و حضرت
علیاصغر(ع)ازسویشیعیاندرکشورهای
مسلمان برگزار می شود .به گزارش آستان
نیوز ،در ورودیهای حرم مطهر رضوی بیش
از  30هزار لباس شیرخوارگان حسینی که
پیشازایندرمسجدصدیقیهادوختهشده
بود بین زائران تقسیم شد تا همه کودکان
حاضر در محفل با لباسی یکدست حاضر
شوند .حجت االسالم والمسلمین کاردان
در این ویژه برنامه با اشاره به این که مادران
گرامی در قبال فرزندانشان وظایفی دارند،
اظهار کرد :فرزندآوری خانوادهها باید
برای خداوند باشد ،والدین برای رسیدن به

ویژه برنامه های صدا و سیمای استان در بزرگداشت هفته
دفاع مقدس و سوگواری ایام محرم اعالم شد .از آن جمله،
«مرثی ه آفتاب» ،ویژ ه برنام ه ده ه نخست محرم است که هر
شب ساعت  ۱۸:۴۰به مدت  45دقیقه به صورت زنده و
مستقیم از حرم مطهر رضوی پخش میشود« .ایستگاه
حسینیه» ویژه برنامه ای با محتوای هفته دفاع مقدس و
ماهمحرماستکههرشبساعت ۲۱بهمدت ۵۰دقیقهبه
صورتزندهپخشمیشود.

همزمان با هفته دفاع مقدس ،فیلم
های دارای مضمون سال های
حماسهدرسینماهویزهمشهداکران
میشود.دراینطرحکهباهمکاری
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های
دفاع مقدس اجرایی شده است ،عالوه بر نمایش فیلم برای
همسرانشهدا،دانشجویانوهمچنیندانشآموزان،راویان
دفاعمقدسنیزباحضوردرسالنهایاکرانفیلم،خاطرات
سالهایدفاعمقدسرابرایحاضرانروایتخواهندکرد.

کتابوکتابخوانی

«فقه امر به معروف و نهی از منکر»
رونمایی می شود

همچنین مراسم شیرخوارگان حسینی
درتعدادیازشهرستانهایخراسانرضوی
نیز برگزار شد .علی اصغر محمدی  ،رئیس
شورای هیئتهای مذهبی بردسکن از
برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در
 20نقطه این شهرستان خبرداد .همچنین
درفریمان در مسجد چهارده معصوم(ع) این
شهرستان مراسم شیرخوارگان حسینی
برگزار شد .مراسم مشابهی نیز در مصالی
الغدیرتربتجامبرپاشد.درتایبادنیزهمایش
مادران وشیرخوارگان حسینی در سالن
خلیجفارسدانشگاهپیامنورتایبادبرگزارشد.

مردم استان با پیکر  4شهید دفاع مقدس و یک شهید مدافع حرم وداع کردند

جاوید و زندهاید...

صبح پنج شنبه ،پیکر مطهر پنج شهید در
مشهدمقدستشییعشد.بهگزارشخراسان
رضوی ،مردم شهید پرور مشهد پنج شنبه
گذشته بار دیگر آمده بودند تا عطر ایثار و
شهادت را استشمام کنند و پیروی شان از
راه شهیدان را به نمایش بگذارند .مراسم
تشییع پیکر مطهر شهیدان تازه تفحص شده
دفاع مقدس ،سردار محمد حسین مهاجر،
قاسمدرگاهی،حسنسلیمانیومحمدعلی
قناعتی و همچنین پیکر مطهر شهید مدافع
حرم تازه تفحص شده «محمد اسدی» صبح
پنج شنبه از مهدیه مشهد آغاز شد .در این
مراسم،جمعیازمسئوالنلشکریوکشوری
استان از جمله واحدی معاون هماهنگی
امور زائران استانداری ،نوروزیان فرماندار،
پژمانفر و شیران خراسانی نمایندگان مردم
مشهد مقدس در مجلس شورای اسالمی،
تقیزادهخامسیشهردارمشهد،محمدرضا
حیدریرئیسشورایشهرمشهد،محمدباقر
قالیباف،عابدینعابدیمقدممدیرکلبنیاد

شهید و امور ایثارگران و  ،...مردم و خانواده
های شهدا را همراهی کردند .شایان ذکر
استپیکرمطهراینشهیدانازمهدیهمشهد
تا حرم مطهر رضوی تشییع شد و زائران حرم
مطهر امام رضا(ع) به امامت حجت االسالم
والمسلمینماندگاریبراینپیکرهایمطهر
اقامهنمازکردند.سپسپیکرشهیدانمحمد
علی قناعتی به شهرستان سبزوار ،حسن
سلیمانیموشکیبهشهرستانکاشمروقاسم
درگاهی برای خاک سپاری به شهرستان
چناران منتقل شد .همچنین پیکر پاک
شهیدمحمدحسینمهاجرقوچانیدرگلزار
شهدای بهشت رضا(ع) مشهد مقدس به
خاک سپرده شد .اما با توجه به قطعی نشدن
محل خاک سپاری پیکر مطهر شهید مدافع
حرم محمد اسدی در گلزار بهشت رضا(ع)
یا بوستان خورشید مشهد ،پیکر مطهر این
شهید تا اخذ تصمیم نهایی به معراج شهدای
بهشت رضا(ع) انتقال یافت .شایان ذکر
است خانواده شهید اسدی خواستار خاک

سپاری پیکر فرزندشان در بوستان خورشید
و در جوار مزار شهید مدافع حرم جواد
جهانی هستند .در همین باره دفتر آیت ا...
علم الهدی نیز طی نامه ای به مدیرکل بنیاد
شهید استان این مطالبه را مطرح کرد که« :
با احترام ،حسب االمر حضرت آیت ا ...علم
الهدی نماینده ولی فقیه در استان و امام
جمعه مشهد مقدس ،خانواده شهید مدافع
حرم محمد اسدی خدمتتان معرفی می
گردند ،امید است دستور فرمایید به موضوع
رسیدگی و هر گونه مساعدتی مقدور است
مبذول فرمایند».

•شهید مهاجر راه دل کندن از دنیا
را بلد بود

چهارشنبه شب نیز مراسم وداع با
پیکر مطهر شهید مهاجر ،با حضور
محمدباقرقالیباف فرمانده و همرزم آن
شهید در سال های دفاع مقدس در جامعة
الحسین(ع) هیئت رزمندگان اسالم مشهد

برگزار شد .در این محفل که از عطر پیکر
مطهر شهیدان محمدحسین مهاجر ،قاسم
درگاهی ،حسن سلیمانی و محمد علی
قناعتی از شهدای تازه تفحص و شناسایی
شده دفاع مقدس و شهید مدافع حرم
محمداسدی آکنده بود ،حجت االسالم
و المسلمین «مهدی ماندگاری» مدیر
موسسه فرهنگی روایت سیره شهدا گفت:
 34سال قبل ،شهیدانی همچون شهید
مهاجر و شهید سلیمانی و شهدای عملیات
خیبر برای دفاع از اسالم ،مکتب و والیت
به جبهه رفتند .وی با اشاره به تقارن دهه
اول ماه محرم با هفته دفاع مقدس افزود:
این تقارن به خوبی نشان دهنده تقارن
عاشورای دیروز و امروز است ،عده ای در
امتحان سال  61هجری قمری رفوزه
شدند اما باید بدانیم این امتحان دایم در
حال تکرار است و امیدوارم تا زمان ظهور
صاحب الزمان(عج) در این امتحان ها
شرمنده نشویم.

محمدباقرقالیباففرماندهوهمرزمشهیدتازه
تفحص شده «محمدحسین مهاجر» که هفته
گذشته برای تشییع پیکر مطهر این شهید
عزیز به مشهد آمده بود ،در صفحه شخصی
اینستاگرام خود تصویر و متنی درباره دیدار با
مادر این شهید بزرگوار منتشر کرد :مادرش
چندسالپیشازمنپرسید«:آقاباقرمطمئنی
پسرم شهید شده؟ آخر هر بار که تلفن زنگ
میزند یا در خانه را میزنند ،منتظر شنیدن
خبریازاوهستم».سرمرازیرانداختموسکوت
کردم .مادر میخواست پیکر مطهر پسرش
را ببیند .حسین و محسن را با یتیمی بزرگ
کرده بود .محسن که برادر کوچک تر بود ،در
عملیاتمسلمبنعقیلشهیدشدوپیک رپاکش
درمنطقهماندوبازنگشت.ازآنبهبعد،مادربود
و حسین ،پسر بزرگش .یک ماه از عقد حسین
نمیگذشت که من و شهید چراغچی و یکی
دیگرازدوستانبرایخداحافظیبهدرمنزلش
رفتیم ،رهایمان نکرد و هرچه اصرار کردیم که
«برادرمن،شماتازهعقدکردهای،بیشتربمانو
بعد ًابیا»قبولنکردوباماراهیشد؛درعملیات

خیبرشرکتکردودیگربازنگشت.امشببعد
ازسی وچهارسال،درهفتهدفاعمقدسویک
شبماندهبهمحرم،همراهباچندنفرازدوستان
بهمنزلمادررفتیمتابهاوخبربازگشتحسین
را بدهیم .مادر ،نیمهشب به دیدار پیکر پاک
فرزندش میرود و تا پاسی از صبح با او خلوت
میکند و از سختیهای ایام فراق با او خواهد
گفت. ...خداوند بر درجات این شهید عزیز
بیفزاید و سایه این مادر و سایر پدران و مادران
شهدایمانرابرسرمانمحفوظبدارد.

عکس :صادق ذباح

نشسترونماییازکتاب«فقهامربه
معروف و نهی از منکر» صبح فردا به
همت بنیاد پژوهشهای اسالمی
آستان قدس برگزار می شود .به
گزارش آستان نیوز ،حیدر حب ا...
نویسنده لبنانی این کتاب است و علی الهی خراسانی،
محمدرضا مالیی و حسنعلی شیروی آن را ترجمه کرده اند.
ایناثرتفصیلیتریناثرفارسیباروشاستداللیواجتهادی
استکهبهمنابعاهلسنتونیزآرایآنهاتوجهداشتهاست.

•مراسمشیرخوارگانحسینیدر
شهرستانهایاستان

روایتقالیبافازچشمانتظاریمادرشهیدمهاجر

سینما

اکران ویژه فیلم های مقاومت

هدفشان ،باید برای تربیت دینی فرزندان
خویش برنامه داشته باشند .وی با تاکید بر
این که والدین باید فرزندانشان را بر اساس
محبت به پیامبراکرم(ص) و اهل بیت(ع)
و انس با قرآن تربیت کنند ،اظهار کرد :این
مهم زمانی شکل میگیرد که خود نیز مرتبه
ای از محبت و بزرگی ا ...و پیامبر اکرم(ص)
و اهل بیت(ع) را در درون خود نهادینه
کنیم .وی با اشاره به این که پیام حضور
هزاران نفری والدین به همراه کودکانشان
در این همایش عظیم ،یاری امام زمان(عج)
و پاسخ به ندای «هل من ناصر ینصرنی» امام
حسین(ع) است ،اظهار کرد :پیامی که این
حضور میلیونی در همایش شیرخوارگان
در اقصی نقاط جهان صادر میکند ،این
است که فرزندانمان را برای لشکر حضرت

مهدی(عج) تربیت میکنیم.

