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  معصومه طاهری
اتسکو )فاطمه( هوشینو بانوی ژاپنی از یک 
خانواده متعصب بودایی اس�ت، عمویش 
دین مسیحیت دارد و صاحب کلیساست. 
اما خدا کمک کرد تا او در مس�یر اسالم و 
اهل بیت قرار بگیرد و جالب اینجاست که 
تنها از طریق اینترنت با اسالم و تشیع آشنا 
شد حتی قرآن و نماز خواندن و ازدواجش 
با مردی ایرانی هم از همین راه بود بدون 
اینکه کسی یا مرکزی در ژاپن او را هدایت 
یا راهنمایی کند. حاال چند سالی مي شود 
در ایران مش�غول تحصیل علوم دینی و 
مطالعات اسالمي  است اما چیزی که بیشتر 
از همه این بانوی نوشیعه ژاپنی را معروف 
کرده توجه بسیارش به کاالی ملی و تولید 
ایرانی اس�ت با اینکه اغلب م�ا به دنبال 
محصوالتی با برند ژاپنی هستیم در خانه او 
حتی یک کاالی غیرایرانی دیده نمی شود 
و بسیار مقید اس�ت که بنا به دستور ولی 
فقیه بای�د از کاالی ایران�ی حمایت کرد. 
»جوان« به واسطه انجمن شهید ادواردو 
آنیلی ب�ا ایش�ان گفت وگو کرده اس�ت.

    
چطور شد تصمیم گرفتید درباره 

اسالم مطالعه و تحقیق کنید؟
بعد از اینکه واقعه 11 سپتامبر را از تلویزیون 
دیدم برایم مشکوک به نظر آمد چون احساس 
کردم مثل فیلم های هالیوودی است و البته 
رس��انه ها هم در اش��کال مختل��ف آن را به 
مسلمانان نسبت مي دادند و آنها را تروریست 
و مهاجم معرفی مي کردند که چنین جنایت 
بزرگی را انجام داده اند در حالی که ش��نیده 
بودم اس��ام دومین دین در جهان است که 
جمعیت زیادی دارد ب��ه همین خاطر برایم 
عجیب بود وقت��ی دینی این قدر خش��ن و 
آدمکش است چطور این همه طرفدار در دنیا 
دارد. چون انگلیسی خوب مي دانم از طریق 
اینترنت شروع به تحقیق درباره اسام کردم 
تا اینکه متوجه شدم آنها دروغ مي گویند و 
حقیقت اسام چیز دیگری است. بعد ترجمه 

انگلیسی قرآن را پیدا کردم و خواندم.
چرا مطالعه انجیل باعث مسیحی 
شدن شما نشد و اسالم را انتخاب 

کردید؟
عمویم کشیش و فعال مس��یحی است. قبًا 
انجی��ل را خوانده بودم، بعض��ی جاهای آن را 
دوست داشتم مثل یکتاپرستی چیزی که به 
طور فطری همه اعتقاد به نیروی برتر داریم. مثًا 
در ژاپن ضرب المثلی هست که مردم مي گویند 
مواظب باش آس��مان تو را مي بیند دروغ نگو، 

اسمي  از خدا نمي آید ولی باور به قدرت باالتری 
در آس��مان ها دارند برای همین یکتاپرستی 
مسیحیت را قبول داش��تم اما درباره تثلیث و 
رستگاری با خون مس��یح برای من غیرعادی 
بود به کلیسا هم که رفته بودم چیزهای عجیبی 
مي دیدم مثًا همه یک تکه نان با شراب قرمز 
مي خورند. سؤال کردم اینها چیست گفتند نان 
نماد بدن عیسی و شراب قرمز خون آن پیامبر 
است. اینها برایم قابل قبول نبود و نمي توانستم 
با مسیحیت احس��اس آرامش کنم اما وقتی 
اسام را مطالعه کردم بیشتر به دلم نشست و 
متوجه شدم قرآن هم کتابی آسمانی است که 

در مقایسه با انجیل کامل تر است .
بدون مبلغ و مرکز شیعی در ژاپن 

تحقیق مي کردید؟
بله متأس��فانه اطاعات درس��ت از اسام 
علوی در ژاپن خیلی کم اس��ت. تنها مرکز 
ش��یعی نزدیک به ما 220 کیلومتر فاصله 
داشت برای همین این آش��نایی با اسام 
شیعی را عنایت خدا مي دانم که به واسطه 

اینترنت راه را برایم باز کرد.
برخ�ورد خان�واده و اطرافی�ان 

چطور بود؟
خانواده ما از بوداییان شناخته شده شهرمان 
هستند و موقعیت خیلی خوبی دارند. وقتی 
مسلمان ش��دم پوش��ش، خوراک و سبک 
زندگی ام عوض ش��د. خانواده متوجه شدند 
که من اتسکوی قبل نیستم و نزدیک بود من 
را طرد کنند؛ البته بیشتر مي ترسیدند چون 
از اسام و مسلمانان ذهنیت خوبی نداشتند 

و مدام من را نصیح��ت مي کردند تا به قبل 
برگردم. چیزی که بیشتر ناراحتشان مي کرد 
حجاب من بود. روسری و لباس بلند و گشادی 
که مي پوش��یدم اما وقتی تصمیم من را در 
مسلمان شدن جدی دیدند مادرم با التماس و 
خواهش مي گفت حداقل در شهر روسری سر 
نکن بیرون از شهر هر طورخواستی پوشش 
داشته باش چون همه اینجا ما را مي شناسند و 
آبروریزی مي شود. من هم برای اینکه ناراحت 
نشوند کاه بزرگی سر مي کردم و گردنم را با 
پارچه مي پوشاندم اما اجازه داشتم خارج از 

شهر روسری سر کنم.
داش�تن حجاب برای خود ش�ما 
سخت نبود آن هم در هوای شرجی 

و گرم ژاپن و غربت مسلمانی؟
چون در قرآن خوانده بودم حجاب دستور 
خدا برای زن مسلمان است سخت نبود زیرا 
مي دانستم باید دستور خدا را به عنوان زن 
مسلمان در هر شرایطی که هستیم رعایت 
کنیم ول��ی خب مش��کاتی در ژاپن برایم 
ایجاد مي کرد مثًا یک بار در فرودگاه چون 
حجاب داش��تم پلیس من را بی بهانه نگه 

داشت و از پرواز جا ماندم.
به عنوان یک رهیافته ژاپنی که 
به حجاب هم مقید هس�تید چه 
صحبتی با دختران�ی دارید که از 

حجاب دوری مي کنند؟
من آن طرف همه چیزم را گذاش��تم آمدم 
اینجا تا حجاب و دینم را رعایت کنم. عجیب 
است عده ای این طرف به دنبال آنجا هستند 

و قدر حجاب که آزادانه مي توانند داش��ته 
باش��ند را ندارند؟ باید دید آزادی را چطور 
تعریف مي کنی��م. اگر آزادی را در س��طح 
جسمي  و حرکتی بدانیم بی حجابی آزادی 
اس��ت اما اگر آزادی را درونی تعریف کنیم 
اتفاقاً حجاب آزادکننده زنان است و باعث 
محدودیت آنها نمي ش��ود. درست است با 
حجاب برخی حرکت های جسمي  ما کمتر 
مي شود ولی درون ما آزاد است زیرا انسان 
آزادی مطل��ق ندارد و عوام��ل محدودیت 
زیادی داریم مثاً من مي خواهم پدر و مادرم 
را ببینم ولی از آنجا که محدودیت فیزیکی 
وجود دارد من توان خرید بلیت گران قیمت 
هواپیما را ندارم و همین باعث محدودیت 
آزادی من شده است در نتیجه حجاب برای 
اعام بندگی و اطاعت از دستور خداست نه 

بردگی دنیا.
دوری از خانواده سخت نیست؟

سختی همیشه هست اما خدا در قرآن فرموده 
اگر شما هجرت کنید مي بینید سرزمین خدا 
چقدر وسیع است. وعده خدا حق است. مسلماً 
زندگی در خ��ارج از کش��ور دور از خانواده در 
غربت راحت نیست ولی به خاطر حقانیت اسام 
و وجود اهل بیت و والیت فقیه امام خمینی و 
امام خامنه ای در ایران همه سختی ها را به جان 
مي خرم و این برایم خیلی شیرین است. خدا را 
شکر این نعمت نصیب من شده است. خدا هر 
کس را بیشتر دوست دارد بیشتر دچار سختی 
مي کند. پیامبر اس��ام از میان همه پیامبران 
بیش��تر اذیت ش��دند، من که چیزی نیستم. 

همین سختی ها را برایم کم مي کند.
آرامش در ایران بیش�تر اس�ت 

یا ژاپن؟
به نظر من آرام��ش بر اثر عوام��ل بیرونی 
حقیقی نیس��ت. آرامش واقع��ی را هر جا 
باشیم به دس��ت مي آوریم، این بستگی به 
نگاه ما و چیزهای مختلف دارد. در ژاپن رفاه 
زیاد است، ولی اگر آرامش داشتند این همه 
آمار خودکش��ی باال نبود. بیش از 30 هزار 
نفر در سال، به طوری که خودکشی مردم 
به خصوص جوانان ب��رای دولت ژاپن یک 
معضل اجتماعی شده است پس نمی توانیم 
بگوییم در ژاپن چون پیش��رفت و توسعه 
زیاد است آرامش هم برای آنها زیاد است. 
آنها دارای یک خأل بزرگ هستند که با رفاه 

نسبی و امکانات تأمین نمی شود.
اغلب به دنب�ال برندهای معروف 
ژاپن�ی در تأمین وس�ایل زندگی 
خود هس�تند ولی ش�ما با وجود 
ژاپنی بودن همه وسایل تان ایرانی 

است. چرا این همه تقید دارید؟
چون سفارش ولی فقیه است که از کاالی 
ملی و ایرانی حمایت کنی��م و به نظرم باید 
به عنوان امری واج��ب آن را اطاعت کنیم 
تا باعث رون��ق تولید ایرانی بش��ویم. ما در 
کشوري اس��امي زندگي مي کنیم و همه 
باید به اقتصاد آن کمک کنیم. این کار نتایج 
زیادي دارد و مهم ترین آن ایجاد شغل است. 
من به این مسئله باور دارم که با خرید کاالی 
ایراني مي توانیم به رونق اشتغالزایي کشور 
کمک کنیم و این براي یک مسلمان عبادت 
اس��ت. من خرید را فقط ی��ک خرید نگاه 
نمي کنم بلکه آن را وظیفه دیني و شرعي 
و یک رفتار منطقي مي دانم؛ بنابراین نباید 
فقط در حرف و شعار بسنده کرد در عمل هم 
باید پایبند بود تا تأثیرگذاري داشته باشد. 
به نظر من تهی��ه کاالي خارجي خیانت به 

اقتصادي کشور است.
نظرتان درباره امام خمینی چیست؟

امام خمینی یک انس��ان کامل و برجسته 
بود. وقت��ی وصیتنامه ام��ام را مي خوانیم 
مي بینیم ایشان روشنفکری جلوتر از زمان 
خود بود. شخصیتی فرابشری که توانست 
با توکل به خدا مس��یر زندگی انسان ها را 
تغییر دهد. ما خیلی مدیون امام هس��تیم 
زیرا هر چیزی در دنیا به خاطر وجود امام 
زمان است و امام خمینی با انقاب اسامي  
زمینه ظهور امام زمان را مهیا کرد و این کار 
بزرگی بود که فقط از عهده شخصی چون 

امام خمینی برمي آمد.

مع�اون بین المل�ل بنیاد س�عدی از تکمی�ل پروژه 
اح�داث دپارتم�ان زب�ان فارس�ی در دانش�گاه 
دمشق س�وریه خبر داد و گفت:  با بودجه دانشگاه 
تهران س�اختمان مس�تقلی برای دپارتم�ان زبان 
فارس�ی در س�وریه در ح�ال اح�داث اس�ت.
به گزارش تس��نیم،  تدریس زبان فارسی در سوریه به 
صورت رسمی از س��ال 55-1354 هجری شمسی در 
دانشکده ادبیات دانش��گاه دمش��ق آغاز شد. آموزش 
زبان و ادبیات فارسی در سوریه بعد از انقاب اسامی با 
تحول چشمگیر روبه رو شد، با تأسیس رایزنی فرهنگی 
جمهوری اسامی ایران در سوریه، زبان فارسی به عنوان 
دومین زبان گسترده در جهان اسام بیش از هر زمان 
مورد توجه ق��رار گرفت. تاکنون با برگ��زاری 84 دوره 
آموزش��ی، گام های مؤثری در جهت آموزش و ترویج 

آن برداش��ته است. بر اس��اس آمار رسمی سال 1391 
تعداد دانشجویان زبان فارسی در دانشگاه های سوریه 
15790 نفر بوده است. بنیاد سعدی که مسئولیت اصلی 
توسعه زبان فارسی در خارج از کشور را بر عهده دارد،  از 
فرصت ها و تهدید های توسعه زبان فارسی در سوریه در 
سال های اخیر استفاده کرده و با وجود شرایط خاصی که 
در این کشور وجود داشته،  اقدام به توسعه فارسی کرده 
است،  این اقدام زمانی رنگ اهمیت به خود می گیرد که 
کارشناسان از توس��عه زبان ترکی استانبولی و تثبیت 
روس��ی به عنوان زبان دوم مدارس س��وریه به عنوان 

تهدیدی برای گسترش زبان فارسی یاد کرده اند.
ً  پروژه تکمیل ساختمان دپارتمان زبان  در این میان اخیرا
فارسی در ساختمانی مستقل در دانشگاه دمشق توسط 
بنیاد سعدی کلید خورده است. فرهاد پالیزدار معاون 

امور بین الملل بنیاد س��عدی در گفت وگ��و با خبرنگار 
تسنیم،  در این زمینه گفت: پیش از جنگ سوریه بخش 
فارسی دانشگاه دمشق قرار بود در ساختمانی مستقل 
شروع به کار کند،  بخشی از ساختمان نیز احداث شد اما 
با وقوع جنگ، تخریب و نیمه کاره باقی ماند. وی ادامه 
داد: در ماه های اخیر دو جلسه برگزار شده و ستاد ویژه 
سوریه نیز تش��کیل شده اس��ت تا با همکاری دانشگاه 
تهران و وزارت علوم این ساختمان احداث شود. پالیزدار 
مشارکت نهادهای مختلف در ساخت این دپارتمان را 
ضروری دانست و گفت:  درست است که دانشگاه تهران 
مسئول احداث این س��اختمان اس��ت،  اما الزم است 
نهادهای دیگ��ری که در این حوزه فعال هس��تند،  نیز 

همکاری داشته باشند.
وی در پایان از اعزام استاد از دانشگاه مشهد برای دانشگاه 

دمشق خبر داد و گفت:  پیگیر اعزام استاد به دانشگاه های 
حلب و الذقیه نیز هستیم. رشته زبان فارسی در گروه زبان 
و ادبیات فارسی دانشگاه دمشق که قدیمی ترین دانشگاه 
سوریه است، در مقطع کارشناس��ی مورد تدریس قرار 
گرفته است و هم اکنون نیز به عنوان یک زبان اختیاری 
از مجموع زبان های ش��رقی )فارس��ی، عبری، سریانی، 
واگاریتی، فرانسه و روسی( در رش��ته های تاریخ و زبان 
و ادبیات عربی تدریس می ش��ود. )دارای گروه و کرسی 

آموزش زبان فارسی است(.
هم اکنون در دانش��کده های دیگری مانند گروه تاریخ 
دانشکده سویدا وابسته به دانشگاه دمشق، گروه زبان و 
ادبیات عرب دانشکده سویدا، گروه زبان و ادبیات عرب 
دانشکده درعا وابسته به دانشگاه دمشق و...، زبان فارسی 

به عنوان درس اختیاری تدریس می شود.

احداث دپارتمان زبان فارسی در دانشگاه دمشق

تهيه كاالي خارجي خيانت به اقتصاد كشور است
گفت وگوی »جوان« با بانوی رهیافته ژاپنی

فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی ساده

 جهت کسب اطالعات می توانید به آدرس سایت هاي زیر رجوع نمائید: 
wwwsetadiranir  http:// iets.mporg.ir

  اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي

فرم اشتراك روزنامه جوان

هزینه اشتراك  روزنامه (مبالغ به ریال) می باشد.

یکسالهنه ماهه6 ماهه سه ماهه

825/0001/750/0002/475/000 3/300/000
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موضوع امر به مع�روف و نهی از منکر یک�ی از بحث های 
داغ این روز های جامعه اس�ت که در این گزارش به تبیین 
جایگاه آمران به معروف نزد خدا و قاتالن آنها می پردازیم.

به گزارش فارس، موضوع امر به معروف و نهی از منکر یکی از 
بحث های داغ این روز های جامعه است که متأسفانه هرچند 
وقت یک بار اخبار تلخی مبنی بر ضرب و شتم و یا شهادت 

آمران به معروف به گوش می رسد.
برای آگاهی از نظر قرآن کریم درباره موضوع امر به معروف و 
برخورد با آمران به معروف به سراغ قرآن کریم رفتیم و به آیات 

21 و 22 سوره مبارکه آل عمران رسیدیم.
خداوند در آیه 21 سوره مبارکه آل عمران صراحتاً کسانی که آمران 
به معروف را می کشند به عذابی دردناک بشارت داده و در آیه بعد 

می فرماید: این ها اعمالشان در دنیا و آخرت تباه شده است.
به این آیات توجه کنید.

ِ َویَْقُتُلوَن الْنَِّبیِّی��نَ بَِغْیِر َحقٍّ َو  َِّذیَن یَْکُفُروَن بَِایَ��تِ اللَّ إِنَّ ال
ْرُهْم بَِعَذاٍب  َِّذیَن یَأُمُروَن بِالِْقْس��ِط ِمَن الْنَّاِس َفَبشِّ یَْقُتُلوَن ال

أَلِیمٍ  )آل عمران 21(.
نَْیا َوالَأِْخَرِة َوَما لَُهْم مِّْن  َِّذیَن َحِبَطْت أَْعَمُلُهْم فِی الْدُّ أُولَِئَک ال

نَِّصرینَ  )آل عمران 22(.
ترجمه

به راستی کسانی که به آیات خداوند کفر می  ورزند و پیامبران را به 
ناحق می  کشند و کسانی از مردم را که فرمان به عدالت می  دهند، 

می  کشند، پس آنان را به عذابی دردناک بشارت ده. )21(
آنان کسانی هستند که اعمالشان در دنیا و آخرت تباه شده و 

هیچ یاورانی برای آنها نیست. )22(
در آیه اول آمران به عدالت و دعوت کنندگان به معروف و حق 
در ردیف پیامبران شمرده شده اند و کفر به خداوند و کشتن 
پیامبران و کش��تن این گونه افراد در یک سطح قرار گرفته 
است و این نهایت اهتمام اسام را به مسئله بسط عدالت در 

اجتماع روشن می سازد.
   مجازات خداوند برای قاتل آمران به معروف

از آیه دوم شدت مجازات کسانی که اقدام به قتل چنین مردم 
صالحی بکنند به خوبی روشن می شود، زیرا سابقاً گفته ایم حبط 
درباره همه گناهان نیست بلکه در مورد گناهان شدیدی است 
که اعمال نیک را نیز از میان می برد و از همه گذشته نفی شفاعت 

از این اشخاص نشانه دیگری بر شدت گناه آنها است.
منظور از »بغیر حق« این نیست که می توان پیامبران را به 
حق کشت بلکه منظور این است که قتل پیامبران همیشه 
به غیر حق و ظالمانه بوده است و به اصطاح به غیر حق قید 

توضیحی است که برای تأکید آمده.
از جمله »فبشرهم بعذاب الیم« )آنها را به عذاب شدید بشارت 
بده( استفاده می شود که کافران معاصر پیامبر)ص( نیز مشمول 
این آیه بوده اند در حالی که می دانیم آنها قاتل هیچ یک از انبیا 
نبوده اند و این به خاطر آن است که هر کس راضی به برنامه و 
مکتب و اعمال جمعیتی باشد در اعمال نیک و بد آنها سهیم 
اس��ت و چون این دس��ته از کفار )مخصوصاً یهود( نسبت به 
برنامه های پیش��ینیان خود و اعمال خاف آنها سخت وفادار 

بودند مشمول سرنوشت آنها خواهند بود.
    قات�الن پیامب�ران و آم�ران به مع�روف در قیامت 

عذابشان از همه شدید تر است
در حدیثی از ابوعبیده جراح می خوانیم که می گوید: از رسول 
خدا )ص( پرسیدم کدام یک از مردم عذابش در روز قیامت از همه 
شدیدتر است؟ فرمود: »کسی که پیامبری را به قتل برساند یا 
مردی را که امر به معروف و نهی از منکر می کند، سپس این آیه را 
تاوت فرمود: و یقتلون النبیین بغیر حق و یقتلون الذین یامرون 
بالقسط من الناس«. سپس افزود: ای ابا عبیده! بنی اسرائیل 43 
پیامبر را در آغاز روز در یک ساعت کشتند، در این حال 112 نفر 
از عابدان بنی اسرائیل قیام کردند و قاتلین را امر به معروف و نهی 
از منکر کردند، آنها نیز در همان روز کشته شدند، و این همان 

است که خداوند می فرماید: فبشرهم بعذاب الیم.
   دالیل ستایش خدا از آمران به معروف

سؤال: از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر آن است که 
خطری در کار نباشد، ولی در این آیه از کسانی که برای نهی از 
منکر تا پای جان ایستاده  اند، ستایش شده است، علّت چیست؟

اوالً: شرایط افراد و نوع معروف و منکر تفاوت می  کند؛ گاهی 
منکر، حکومت یزید است که امام حسین )ع( برای نهی از آن 

به کربا می  رود و شهید می  شود.
ثانیاً: ش��اید مراد از کس��انی که در این آیه مورد س��تایش 
قرار گرفته  اند آنهایی باش��ند که خود پیش  بینی شهادت 
نمی  کردند، ولی س��تمکاران آنان را به ش��هادت رساندند. 
دشمنان برای حق  پوشی، دست به کشتن پیامبران می  زنند. 

»یقتلون النبّیین«
گاهی طاغوت  ها برای کشتن فرزانگان با تبلیغات و شایعات و 

توجیهات، کار خود را حّق جلوه می  دهند. »بغیر حّق«
نام کس��انی که به عدالت دعوت می  کنند و آمرین به معروف و 
ناهیان از منکر، در ردیف انبیا برده شده است. لذا کیفر قاتان آنان 

نیز همچون قاتان پیامبران است. »فبشرهم بعذاب الیم«.
منبع: تفاسیر المیزان و نور

 چرا خداوند آمر به معروف را 
هم ردیف پیامبران قرار داده است؟

   سیدمرتضي ذاکر
کتاب »برایم حافظ بگیر« که از سوي انتشارات شهید کاظمی 
انتشار یافته روایتگر داستان زندگی و دالوري هاي فرمانده 
شهید مدافع حرم شعبان نصیري از زبان سردار سلیماني و 
بیش از یکصد همرزم دیگر این ش�هید است که از قرارگاه 
سري نصرت تا مقتل »تل عفر« در موصل عراق را ورق مي زند.
سردار حاج شعبان نصیری که از یادگاران هشت سال دفاع 
مقدس بود و سابقه حضور طوالنی در سوریه به منظور دفاع از 
حرِم بانوی مقاومت، حضرت زینب کبری)س( را در کارنامه 
داشت، در شب اول رمضان المبارک سال 1396، در جبهه 
عراق و طی عملیات آزادس��ازی موصل از اشغاِل مزدوران 
سعودی و پیروان اسام آمریکایی بال در بال مائک گشود. 
شهید شعبان نصیری در قرارگاه فوق سری نصرت نیز حضور 
مؤثری  داشت و فعالیت های گوناگونی را در کنار فرماندهان 
این قرارگاه از جمله سردار محمد باقری و سردار شهید علی 
هاشمی انجام می داد. پس از مدتی به  لش��کر 9 بدر رفت. 
مدتی در این لش��کر به فرماندهی شهید اسماعیل دقایقی 
فعالیت کرد و با شهادت این سردار در عملیات کربای 5، در 
جایگاه رئیس ستاد این لشکر به فرماندهی حاج محمدرضا 

نقدی مش��غول فعالیت ش��د. حاج ش��عبان نصیری با آغاز 
درگیری های س��وریه و عراق، دوباره لباس رزمش را به تن 
کرد و راهی دمش��ق و حلب و کربا و س��امرا شد. او حضور 
مؤثری در سوریه داشت و رفاقت  و نزدیکی اش به فرمانده 
دالور نیروی قدس سپاه، سردار حاج قاسم سلیمانی باعث 
شده بود از مشورت های او در عرصه های مختلف، استفاده 
کنند تا اینکه منطقه عمومی تل عفر در غرب موصل، مقتل 
او شد و در شب اول ماه مبارک رمضان 1438 )حدود ساعت 
7 عصر جمعه 5 خرداد 1396( به همراه جمعی از دوستانش 
در کمین تله انفجاری داعش افتاد و به سوی یاران شهیدش 
پر کشید. او بعد از نماز ظهر، غسل شهادت کرده بود و به گفته 
همراهانش، چهره آراَمش، نورانی تر شده بود. کتاب خاطرات 
ش��عبان نصیری روایتی است داس��تانی از زندگی سراسر 
اخاص و جهاد این فرمانده گمنام ک��ه با بیش از 100 نفر 
از همرزمان و دوستان و نزدیکانش از جمله سرلشکر شهید 
حاج قاسم سلیماني فرمانده سپاه قدس، ابومهدی المهندس 
)فرمانده حشد الش��عبی عراق( و همچنین حجت االسام 
سیدسعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی و... 
مصاحبه شده است. »برایم حافظ بگیر«؛ مجموعه خاطرات 
شهید مدافع حرم شعبان نصیری به کوشش زینب سوداچی 
در 344 صفحه توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شد. 
همچنین مراس��م رونمایی از این اثر ارزش��مند همزمان با  
دومین سالگرد شهادت  سردار شهید نصیری در روز دوشنبه  
27 خرداد رأس ساعت 16:30 در  تاالر اندیشه حوزه هنری 
تهران با سخنرانی حسن عباسی و خانواده شهید و جمعی از 

یاران و همرزمان شهید  برگزار می شود.

کتاب »برایم حافظ بگیر« توسط انتشارات کاظمي منتشر شد 
 داستان زندگي شهید نصیري

 از »قرارگاه سري نصرت« تا  مقتل»تل عفر« در موصل


