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هدیه به خوانندگان

اخبار ادبی و هنری

پای درس علی)ع(

آیت اهلل حق شــناس)ره(: نشــانه حب بــه اهل بیت 
علیهم السالم، اطاعت از اوامر و نواهی حضرات معصومین)ع( 

است.

خطیب نماز عید قربان تهران با تأکید بر اینکه 
آل سعود باید در دادگاه های اسالمی محاکمه و 
مجازات شوند، گفت: خون های بر زمین ریخته 
شده سال 66 شــهدای مسجدالحرام و فاجعه 
منای سال قبل نیز دامن آل سعود را خواهد گرفت 

و آل سعود،  آل سقوط خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس ، آیت اهلل ســید احمد 
خاتمی در خطبه های نماز عید قربان پایتخت، گفت: 
 هر ســال انسان به این باور می رسد که دعای عرفه با 
شکوه تر از سال گذشته برگزار شد و آنچه قابل توجه 
بود، حضور جوانانی بود که حضور برخی از آنها با توجه 
به شکل ظاهریشان باعث تعجب بود. این نشان می دهد 
که اردوگاه دل جوانان ما خداوند است و این مسئله ای 

بسیار مهم است.
وی با اشاره به عنصر والیت و امامت، اظهار داشت:  
ما در عنصر والیت و امامت حرف پنهان نداریم و افتخار 
هم می کنیم که پای علم والیت و حدیث متواتر غدیر 
ایســتاده ایم. ما غدیری هســتیم و حاشا و تقیه هم 
نمی کنیم و به دنیا می گوییم حدیث غدیر شناسنامه 
ما اســت و طرفدار آن هستیم. آیت اهلل خاتمی تأکید 
کرد: در عین حال اهانت به مقدسات مذاهب دیگر را 
هم برنمی تابیم و این نه تنها ســخن بنده بلکه سخن 
همه مراجع اسالم است. ما هم تقریبی هستیم و هم 

غدیری و به هر دوی اینها افتخار می کنیم.
خطیب نماز عید قربان تهران تصریح کرد: اگر کسی 
در هر چیزی تردید کند، تردیدی در این وجود ندارد 
که در فاجعه منا، حکام آل سعود نه متهم بلکه جنایتکار 
خط مقدم هستند و حداقل این است که مقصر بودند.

وی اظهار داشت: با دوربین هایشان می توانستند 
همه این اتفاقات منا و جان دادن مسلمانان را ببینند 
و اگر با هلی کوپتر آب می رساندند، می توانستند جان 
بسیاری از مسلمانان را نجات دهند. همچنین مأمورین 
ایرانی را برای کمک اجازه ندادند و مأمورین خود نیز 
هیچ کمکی به مسلمانان برای نجات یافتنشان نکردند. 
آیت اهلل خاتمی تأکید کــرد: این جنایتکاران باید در 

دادگاه های اسالمی محاکمه و مجازات شوند.
آیــت اهلل خاتمی با بیان اینکــه جنایت دوم این 
بــود که به جای اینکه به مصدومان برســند، آنها را 
در کانتینر جانباختگان گذاشــتند و زنده به شهادت 
رساندند، گفت: فاجعه منا نشان داد که حکام آل سعود 
لیاقت اداره حرمین شریفین را ندارند و باید هیأتی از 
نخبگان جهان اسالم اداره حرمین شریفین یا حداقل 

آیت اهلل خاتمی در خطبه های نماز عید قربان:

آل سعود باید در دادگاه اسالمی محاكمه شوند

اداره مناسک حج را بر عهده گیرند.
وی با بیان اینکه سازمان های بین المللی هم در این 
عرصه امتحانی سنگین دادند، خاطرنشان کرد: اگر یک 
هزارم این فاجعه در کشورهای اروپایی اتفاق می افتاد، 
فریادشــان گوش فلک را کر می کرد ولی 7 هزار نفر 
جان باختند، ولی هیچ نهاد بین المللی فریادی برنیاورد.

آیــت اهلل خاتمــی بــا تأکید بر تشــکیل کمیته 
حقیقت یاب برای پیگیری فاجعه منا خطاب به رژیم 
آل ســعود، تصریح کرد: اگر جنایتکار نیستید، کمیته 
حقیقت یاب تشــکیل دهید تا حقیقــت فاجعه منا 
مشخص شود که البته این نیز نشانه دیگری از جنایت 

آل سعود است.
وی بــا تأکید بر پیگیری حقوقــی جنایت رژیم 
آل ســعود از ســوی وزارت خارجه، ابراز داشت:  حق 
خانواده هــای داغدار منا این اســت که پیگیری هایی 
در این رابطه صورت گیرد و باید برای تشکیل کمیته 

حقیقت یاب تالش هایی انجام شود.
خطیب نماز عید قربان تهران با بیان اینکه مدیریت 
رهبــری در فاجعه منا مدیریت بحران بود، گفت: این 
مدیریت ایشان نشــانه بارز یک دفاع رهبری از ملت 
خود اســت و اگر نهیب رهبری نبود، اجازه نمی دادند 
یک جنازه هم وارد ایران شــود و خداوند ســایه این 
رهبر بزرگوار را تا انقالب حضرت مهدی)عج( بر کشور 

مستدام دارد.
وی با بیان اینکــه آموزه های دینی می گوید این 
خون ها بر زمین نمی ماند، تأکید کرد: خون های برزمین 

ریخته شــده سال 66 شهدای مسجدالحرام و فاجعه 
منای سال قبل نیز دامن آل سعود را خواهد گرفت و 

آل سعود،  آل سقوط خواهد شد.
دبیر کل جنبش مقاومت اسالمی الُنَجباء 

عراق: عربستان و اسرائیل ۲ روی یک سکه اند
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت االسالم شیخ 
اکرم الکعبی، دبیر کل جنبش مقاومت اسالمی الُنَجباء 
عراق در سخنرانی پیش از نماز عید قربان تهران درباره 
وجه شبه دو رژیم صهیونیستی و سعودی، اظهار داشت: 
متاســفانه کعبه در حال حاضر توسط رژیم وهابی و 
جاهل سعودی اشغال شده است، همانطور که قدس 

زیر اشغال رژیم صهیونیستی است.

وی بــا بیــان اینکه »این دو رژیــم دو روی یک 
ســکه اند«، تصریح کرد: رژیم وهابی سعودی زیر نظر 
اشغالگران انگلیسی و با پشتیبانی مستقیم آنان تاسیس 
شــد و پایه های خود را بر اصول کشتار، ظلم و هتک 
حرمت مقدسات اسالمی به ویژه بقیع و کربال بنا نهاد.
حجت االسالم الکعبی تصریح کرد: امروز بعد از آنکه 
این رژیم مانع حج مســلمانان شد، بر ما واجب شده 
است تا کعبه را از سلطه این رژیم وهابی آزاد کنیم و 
اداره آن را به مجموعه ای متشکل از کشورهای اسالمی 
واگذار کنیم، همانگونه که آزادی فلسطین بر ما واجب 
است تا هر دو قبله به آغوش مسلمانان برگردد و دین 

خدا از همه آیین ها برتر بماند.
دبیر کل جنبش مقاومت اســالمی الُنَجباء عراق 
بیان داشت: این انقالب بهترین یاری کننده و پشتیبان 
ملت های مظلوم و مستضعف است و روحیه مقاومت و 

مبارزه را در ملت ها تقویت کرد.
وی با اشــاره به حمایت های ایران به عراق پس از 
سقوط صدام دیکتاتور، ابراز داشت: نقش بشر دوستانه 
جمهوری اسالمی که در تاریخ ثبت شد بعد از سقوط 
رژیم بعث پایان نپذیرفت، به طوری که امنیت عراق و 

ملتش بخشی از امنیت ایران و ملت آن شد.
حجت االســالم الکعبی با بیان اینکه »جمهوری 
اســالمی بهتریــن حامی مقاومت اســالمی و حفظ 
وحدت و حاکمیت عراق اســت«، تاکید کرد: نتیجه 
این حمایت ها، عملیات موفقیت آمیز گروه های مقاومت 

از جمله نَُجباء در مبارزه با گروه های تروریستی شد.
دبیر کل جنبش مقاومت اســالمی الُنَجباء عراق 
خاطرنشان کرد: حمایت های مالی، نظامی و مستشاری 
ایــران به رزمنــدگان مقاومت، نقــش بزرگی را در 

پیروزی های ما علیه تروریسم ایفا کرده است.
وی گفت: جمهوری اسالمی و ملت ایران تنها دولت 
و ملتی بودند که در جهت حمایت از مقاومت اسالمی 
در عراق، فلسطین، سوریه و لبنان موضع افتخار آمیز 

و تاریخی گرفتند.
حجت االســالم الکعبی با بیان اینکه »نقشه های 
مستکبران و دســت نشانده هایشان در منطقه نقش 
بر آب شــده است«، تاکید کرد: آنان سعی داشتند تا 
کمر مقاومت را بشــکنند و جهان اسالم و عرب را به 
گروه ها و مجموعه های کوچک تقسیم کنند تا امنیت 
رژیم صهیونیســتی تامین شود و خود نیز جای پای 
محکمی در منطقه ای کــه آن را »خاورمیانه بزرگ« 

نامیده اند، داشته باشند.  

مردم مؤمن و شــریف ایران اسالمی در روز 
عید ســعید قربان با حضور گسترده و با شکوه 
در مصالها و مســاجد جامع، نماز عید قربان را 

اقامه کردند.

به گزارش خبرنگار ما، نماز عید سعید قربان، روز 
دوشنبه به امامت نمایندگان ولی فقیه، ائمه جمعه و 
روحانیان و با حصور مردم خداجو و مؤمن در مصالها 

و مساجد جامع سراسر ایران اسالمی اقامه شد.

مردم ایران اسالمی با اخالص و صفا و مهر به سوی 
میعادگاه های اقامه نماز عید ســعید قربان شتافتند و 

بطور یکپارچه نماز عید را اقامه کردند.
شایان ذکر است، نماز عید قربان در مشهد مقدس، 

قم، شیراز و شهرری؛ در جوار بارگاه های مطهر امام علی 
بن موســی الرضا)ع(، حضرت معصومه)س(، حضرت 
علی بن موسی)ع( و حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( با 

شکوه و عظمت خاصی اقامه شد.
در تهران، نماز عید سعید قربان به امامت آیت اهلل 
سید احمد خاتمی و با حضور اقشار مختلف مردم در 
دانشگاه تهران اقامه شد. در این مراسم عالوه بر ایراد 
خطبه ها توســط آیت اهلل خاتمی، حجت االسالم شیخ 
اکرم الکعبی، دبیر کل جنبش مقاومت اسالمی النجباء 

عراق، پیش از اقامه نماز، به سخنرانی پرداخت.
همچنین، برادران و خواهران اهل تســنن نیز در 
شــهرها و روســتاهای مختلف، با حضور پر شور در 

مساجد، نماز عید سعید قربان را اقامه کردند.
شــایان ذکر است، سنت قربانی کردن گوسفند و 
پخش گوشت نذری نیز، پس از اقامه نماز عید توسط 

مردم ایران اسالمی انجام شد.

اقامه نماز عید سعید قربان در سراسر میهن اسالمی

مردم مؤمن و شریف ایران اسالمی دعای 
عرفه امام حسین)ع( را عارفانه و عاشقانه، به 
یاد مهاجران الی اهلل منا و در جوار پیکرهای 
مطهر شهدا در سراسر کشور زمزمه کردند. 
به گزارش خبرنگار ما، مردم خداجو و متدین 
ایران اســالمی، عصر روز یکشــنبه که به عنوان 
»روز نیایش« نامگذاری شده است، با حضور در 
بقاع متبرکه امامزادگان، مصالها، هیئات مذهبی 
و گلزارهای شهدای سراسر کشور، با یاد شهدای 
منا و در فضایی سرشار از معنویت به قرائت دعای 
پر فیض عرفه و مناجات و راز و نیاز با خالق یکتا 

پرداختند.
این مراسم امســال با رویکرد اعالم انزجار از 
ددمنشی های آل سعود و مواضع اخیر مفتی های 
سعودی و همچنین بزرگداشت شهدای فاجعه منا 

برگزار شد.
مراسم دعای عرفه در مشهد مقدس، قم، شیراز 
و شــهرری؛ در جوار بارگاه امام علی بن موسی 
الرضا)ع(، حضــرت معصومه)س(، حضرت علی 
بن موسی)ع( و حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( با 

نورانیت و معنویت خاصی برگزار شد. 
این آیین معنوی در برخی از یادمان های دفاع 
مقدس و در فضــای روحانی و نورانی حاصل از 
رشادت های شهیدان و رزمندگان نیز برگزار شد.
در تهران؛ این مراســم معنوی به یاد شهدای 
منا، با ســخنرانی حجت االسالم قاضی عسگر، 
نماینده ولی فقیه در ســازمان حــج و زیارت و 

زمزمه عاشقانه دعای عرفه امام حسین)ع(
 در سراسر کشور

حجت االسالم شهیدی، نماینده ولی فقیه و رئیس 
بنیاد شهید و امور ایثارگران و با مداحی حاج میثم 
مطیعی در مصالی امام خمینی)ره( برگزار شد.

همچنین، دانشگاه های تهران، علم و صنعت، 
امام صادق)ع(، شریف، تربیت مدرس و امیرکبیر 

در تهران میزبان نیایشگران عرفه بودند. 

نیایشگران در روز عرفه، ضمن طلب آمرزش و 
مغفرت از درگاه الهی، با پروردگار متعال تجدید 
پیمان کرده و روح و جان خود را با مضامین زیبا 
و نورانی و عرفانی این دعای پرفیض شست وشو 

دادند.
شــایان ذکر است، مراسم دعای عرفه امسال 

مزیــن به حضور پیکرهای مطهر شــهدای تازه 
تفحص شده بود.

این مراسم از شبکه های مختلف صدا و سیما 
پوشش خبری داده شد.

یکی از جلوه های زیبای مراســم دعای عرفه، 
حضور قشر نوجوان و جوان بود. 

تکذیب فتوا سازی رسانه های عربی 
درباره مناسک حج  از سوی دفتر 

حفاظت منافع ایران در مصر
دفتر حفاظت منافع ایران در مصر در واکنش به خبرسازی 
کذب برخی رسانه های عربی در مورد صدور فتوایی از سوی 
مقام معظم رهبری و انجام مناسک حج از سوی یک میلیون 
ایرانی در کربال و مراقد مقدســه، این شــایعه را نادرست، 

ساختگی و افترا دانست.
به گزارش فارس، به دنبال خبرسازی کذب برخی رسانه های عربی 
در مورد صدور فتوایی از ســوی مقام معظم رهبری و انجام مناسک 
حج از ســوی یک میلیــون ایرانی در کربال و مراقد مقدســه، دفتر 
حفاظت منافع کشورمان ضمن تکذیب این گزارش ها و در واکنش به 
بیانیه صادره از ســوی موسسه االزهر و گزارش های خبری در برخی 
رسانه های گروهی مصر تاکید کرد: چنین فتوایی به هیچ وجه در سال 
جاری یا ســال های گذشته صادر نشده است و این مسئله نادرست، 

ساختگی و افتراست.
دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران با تاکید بر اینکه فریضه 
حج یکی از شعائر اسالمی است و ادای مناسک حج بر همه کسانی که 
استطاعت آن را دارند، واجب است، افزود: زیارت امام حسین )ع( در 
روز عرفه در احادیث و روایات متعدد وارد شــده و دارای ثواب و اجر 
عظیمی اســت و مشتاقان بسیاری در طول قرن ها و هر ساله در روز 

عرفه به سوی مرقد مطهر حضرت سید الشهداء )ع( روی می آورند.
بیانیه دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره می افزاید: بی کفایتی و 
قصور ســعودی ها و ناامنی تحمیل شده از سوی آنان بر حجاج خانه 
خدا و کارشکنی و مانع تراشی آنها عامل اصلی و حقیقی عدم حضور 

مردم مسلمان ایران در مناسک حج امسال است.
دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران در پایان خاطرنشان 
کرد: الزم به تاکید نیســت که رسانه های گروهی نقش خطیری در 
انتقال درست و کامل وقایع و حوادث به افکار عمومی برعهده دارند و 
محافل حقوق بشری و رسانه ای باید به وظیفه انسانی و حرفه ای خود 

در قبال جان هزار انسان مظلوم و بی گناه ایفا کنند.
سناتور گراهام فاش کرد

11 سپتامبر  پروژه تغییر نظام ایران
 با همکاری سعودی ها بود

رئیس کمیته تحقیق حادثه ۱۱ سپتامبر کنگره از تشریک 
منافع عربستان و آمریکا برای براندازی حکومت ایران براساس 
طرح موسوم به »پروژه قرن جدید آمریکایی« پرده برداشت.

بــه گزارش مهــر به نقل از پایگاه خبری تحلیلــی ریِل نیوز، در 
مصاحبه »پُل ِجی« روزنامه نگار آمریکایی با »باب گراهام« ســناتور 
سابق و رئیس کمیته اطالعات سنا از همدستی عربستان سعودی و 
دولت »بوش- چنی« در پایه ریزی حادثه تروریســتی ۱۱ سپتامبر 

پرده برداشته شد.
»باب گراهــام« در این باره به »پُل ِجی« گفت که دولت »جرج 
بوش« با ایجاد فرهنگ »نمی خواهــد بدانید« درباره حمالت بالقوه 
تروریستی در میان نهادهای اطالعاتی آمریکا به بازنویسی تاریخ پس 

از رخداد ۱۱ سپتامبر پرداخت.
 »بــاب گراهام« که رئیس کمیته تحقیق کنگره در مورد حادثه 
یازده سپتامبر نیز به شمار می آید در ادامه از وقوع رخدادهایی خبر 
داد که پیش از حادثه ۱۱ ســپتامبر به عنوان نمونه از تنبیه کارمند 
گمــرک فرودگاه »اورالندو« به دلیل امتناع از ورود تبعه عربســتان 
سعودی به این کشور و همچنین پس از این حادثه در زمینه اقدامات 

حمایتی و پوششی در قبال فعالیت های عربستان به وقع پیوستند.
این ســناتور ســابق آمریکا ادامه داد: بهتر است به جای پوشِش 
اقدامات عربستان از عبارت »فریب تهاجمی« استفاده کنم؛ به نحوی 
که بر اساس آن نقش عربستان و دست داشتن این کشور در حادثه 
وحشتناک برج های تجارت جهانی نیویورک به هر نحو ممکن حذف 

شود.
وی در پاسخ به این سوال که راهبر سعودی ها در طی این مسیر 
که بود، تصریح کرد: رئیس جمهور آمریکا )جرج بوش( مربی آن بود؛ 
چرا که تنها فردی بود که می توانست به نهادهای آمریکایی مانند اِف 
بی آی، وزارت خزانه داری و امور خارجه دســتور دهد تا به این شیوه 

)القاء فرهنگ »نمی خواهد بدانید«( عمل کنند.
»پُل ِجی« روزنامه نگار آمریکایی در ادامه گفت: بر اساس توضیحات 
شما، نوعی تشریک منافع برای عربستان و آمریکا ایجاد شده بود. این 
امر با اسناد جدیدی که اخیراً با عنوان »پروژه قرن جدید آمریکایی« با 
محتوای تغییر رژیم شکل گرفته است، ارتباط می یابد. بر  این اساس 
ابتدا کشــورهای عراق، سپس سوریه و در نهایت حکومت ایران باید 

تغییر می کرد.
در ادامه این گفتگو، به عامل تنفر عربســتان از شــیعیان ایرانی 
نیز اشاره شــده و تأکید شد که از سویی تشریک منافع عربستان و 
القاعده برای براندازی حکومت ایران به دلیل نفرت از شــیعیان و از 
سوی دیگر هدف دولت »بوش- چنی« در راستای تغییر دولت ایران؛ 

منافع سعودی ها و آمریکایی را در این راستا به هم گره زد.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل 
با اشاره به اینکه امیدواریم آتش بس در سوریه  
به تسلیح بیشتر تروریست ها نینجامد، تصریح 
کرد: در سال های اخیر دیدیم که هر زمان ارتش 
ســوریه به پیروزی نزدیک می شد تحرکات 
جدید آمریکا برای برقراری آتش بس شروع 

می شد.
حســین امیرعبداللهیان دســتیار ویژه رئیس 
مجلس در امور بین الملل در برنامه نگاه یک شبکه 
اول ســیما در پاســخ به ســؤالی مبنی بر حمایت 
عربستان از تروریست ها و آتش بس در سوریه و وجود 
تضمین برای برقراری این آتش بس در آینده گفت: 
هیچ تضمینی وجود ندارد زیرا هر زمانی تروریست ها 
نیاز به زمان دارند به سازمان ملل متوسل می شوند 

و به آتش بس روی می آورند.
امیرعبداللهیان افزود: در سال های اخیر دیدیم 
که هر زمان ارتش سوریه به پیروزی نزدیک می شد 
تحــرکات جدید آمریکا برای برقــراری آتش بس 

شروع می شد.

وی ادامه داد: دولت سوریه اما به بهانه استقبال 
از آتش بس، همیشه این مسئله را پذیرفته است.

دســتیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل 
خاطرنشــان کــرد: امیدواریم این آتــش بس به 
تسلیح بیشتر تروریست ها نینجامد و شروعی برای 

گفتگوهای گروه ها باشد.
امیرعبداللهیان با اشاره به وضعیت نامناسب دو 
شــهر کفریا و فوعه افزود: چند ۱0 هزار نفر در این 
دو شهر در محاصره تروریست ها هستند و متأسفانه 
دوستان ما در ترکیه همکاری خوبی برای رساندن 

کمک به این دو شهر انجام ندادند.
وی تصریح کرد: نزدیک به پنج ماه است که هیچ 
یک از این دو شهر برق و  آب ندارند و بدترین شرایط 

انسانی در این دو شهر حاکم است.
 هماهنگی آل سعود با آمریکا

به گزارش ایسکانیوز، دستیار ویژه رئیس مجلس 
در امور بین الملل در ادامه گفت: وقتی از عربستان 
صحبت می کنیم نمی توانیم آمریکا را کنار بزنیم و 
در این عرصه آل ســعود بازیگری مستقل نیست و 

سیاســت های خود را با هماهنگی آمریکا به عمل 
می رساند.

امیرعبداللهیان در پاســخ به ســؤالی مبنی بر 
افزایش تنش ها بین ایران و عربستان و منجر شدن 
این اتفاقات به جنگ گفت: سعودی ها از اینکه با ایران 
بطور نظامی مواجه شوند رعب جدی دارند و در قد و 
قواره ای نیستند که جنگ را به ایران تحمیل کنند.
وی با اشاره به حمله عربستان به یمن و پشتیبانی 
آمریکا از ســعودی ها با دادن تجهیزات پیشرفته به 
این کشــور خاطر نشان کرد: آمریکایی ها در حالی 
این تجهیزات را به عربســتان دادند که سعودی ها 
برای ســوختگیری و گرفتن اطالعات هنوز وابسته 

به آمریکا هستند.
دســتیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل 
افــزود: برخی از رهبران فعلی عربســتان به خوبی 
می دانند که سعودی ها قادر به مقابله نظامی با ایران 
نیستند و قدرت ایران را به خوبی شناخته اند و واقعاً  
وقتی تحلیل های عربســتان در پی حمله به ایران 

شناخته می شود مثل جوک است.

امیرعبداللهیان:

هر زمان ارتش سوریه به پیروزی نزدیک می شود 
آمریکا به دنبال آتش بس است!

سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در خالل 
برگزاری دادگاه تجدید نظر پرونده کهریزک، با ارائه 
نامه ای خطاب به دادگاه بابت وقایع پیش آمده در 

تیرماه ۸۸ عذرخواهی کرد.
بــه گزارش تســنیم، مرتضوی در نامــه عذرخواهی 
خود نوشت: برخورد بسیار شایسته از طرف خانواده های 
آسیب دیده قابل تقدیر و سپاس است لذا در همین رابطه 
رهبر معظم انقالب اســالمی نیز بــه خاطر این متانت و 
بردبــاری و پیگیــری از درون نظام و دســت رد زدن به 
مداخله بیگانگان آنــان را مورد تفقد قرار دادند؛ بنابراین 
مجدداً مراتب ادب و احترام و تجلیل خود را از مقام شامخ 

این خانواده های بزرگوار اعالم می نمایم.

در بخش دیگری از این نامه آمده اســت: در رابطه با 
حادثه تیرماه 88 که متعاقب فتنه بزرگ و توطئه پس از 
انتخابات ریاست جمهوری به وقوع پیوست )و منجر به فوت 
سه تن از زندانیان شد( رهبری معظم انقالب به خاطر عمق 
فاجعه از آن به جنایت تعبیر فرمودند. به عنوان دادستان 
وقت عمیقاً ابراز تأسف و اعتذار می نمایم. اینجانب به سهم 
خود از محضر مقدس امام زمان، که صاحب اصلی انقالب 
می باشند، روح بلند و ملکوتی امام راحل و شهیدان، رهبر 
عظیم الشأن انقالب اسالمی و ملت بزرگوار و خانواده های 
این عزیزان صمیمانه پوزش طلبیده و ابراز تأسف و تأثر و 
اعتذار دارم و امیدوارم این اعتذار و دلجویی بتواند مرهمی 

بر این زخم و التیامی بر این داغ باشد.

سیدیحیی یثربی، چهره ماندگار فلسفه:
مدعیان روشنفکری 

گرهی از کار مردم باز نکرده اند
چهره ماندگار فلســفه معتقد است که مدعیان روشنفکری در جامعه ما، به 

جای تفکر و اندیشه بر سطحی نگری و عقده ها تکیه کردند.
ســید یحیی یثربی در مراسم بزرگداشــت جالل آل احمد در فرهنگسرای 
شــفق گفت: روشــنفکری در جامعه ما، بر خالف کشورهای غربی، گرهی از کار 

مردم نگشوده است. 
وی با بیان اینکه ترجمه ها و تألیفات روشنفکران ما ناچیز و سطحی هستند، 
افزود: برای نمونه، میرزا ملکم خان که مجموعه آثارش را محیط طباطبایی چاپ 
کرده است، جمعا 2۱7 صفحه نوشته دارد که کاًل نوعی برداشت سرسری از آداب 
دموکراسی در فرنگ است!میرزا آقاخان کرمانی نیز مقاالتی در روزنامه اختر چاپ 
استانبول داشت با تعداد بیست کتاب و رساله که فقط شش کتابش پس از قتل 

وی منتشر شده است، آن هم کاًل با محتوای سطحی. 
وی تکیه بر احساسات و عقده ها به جای عقل و منطق را یکی از روش های 
مدعیان روشنفکری در ایران دانست و ادامه داد:اینان نمی دانستند آنچه مردم را 
عوض می کند، تحریک عقده و احساســات آنان نیست؛ بلکه، پرورش و تربیت و 

رشد عقلی آنان است. روشنفکران ما با مردم کاری نداشتند. 
چهره ماندگار فلسفه تصریح کرد: روشنفکران ما، به خاطر همین دانش محور 
نبودن، دو چیز را هدف گرفتند؛ حکومت و دین!گاهی تمام مسئولیت ها را به گردن 

حکومت انداخته و گاهی به گردن دین و گاهی به گردن هردو!
یثربی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: روشــنفکران ما همیشــه با 
شعارهای انتزاعی و حماسی کار داشته اند، نه با برنامه های عملی. مثاًل، از آزادی، 
رفاه اجتماعی، رفع تبعیض سخن گفته اند بی آنکه برنامه ای برای این کار داشته 
باشند و تنها پیشنهادشان برای مردم این بوده است که اگر این رژیم عوض شود، 

همه این آرزوها در دسترس شماست! 
داود میرباقری، کارگردان »مختارنامه«:

دشمنان با تبلیغات وسیع سعی می کنند 
فرهنگ حسینی)ع( را بی اثر نشان دهند

در مراســم افتتاحیه جشنواره فیلم و عکس چهلچراغ از »داوود میرباقری« 
خالق سریال های »امام علی)ع(« و »مختارنامه« تجلیل به عمل آمد. 

 داوود میرباقری در این مراســم گفت: من به نهضت عاشــورا و به عظمت و 
بزرگی و اعجاز این حرکت الهی بسیار می اندیشم و امیدوارم این احساس همواره 

در من بجوشد و زنده بماند تا مکاشفات عاشورایی ام ادامه داشته باشد. 
وی افزود: گاهی حیرت می کنم که می چرخند و آثار مرتبط با عاشورا را به 
غیرایرانی بودن نســبت می دهند و توصیــه می کنند برای تاریخ ایران نیز کاری 
ساخته شود و همواره در پیشگاه خودم می پرسم مگر می شود اسم حسین)ع( را 

از تاریخ و مملکت بزرگ ایران حذف کرد؟ 
میرباقری بیان کرد: دشــمنان امام حسین )ع( و دشمنان تفکر عاشورایی، 
هر روز با تبلیغات وسیع خود سعی می کنند، فرهنگ حماسه حسین را بی اثر و 
بی محتوا نشــان دهند و این حماسه تاریخ ساز را پدیده ای آمیخته با خشونت و 

دین متکی به شمشیر و جهل معرفی کنند.
این کارگردان سینما و تلویزیون در پایان صحبت های خود گفت: بر این باورم 
هر گونه هتاکی یا بی حرمتی و بی ادبی در مملکتی به وسعت ایران و تاریخ اش که 
خود را پیرو امام حسین )ع( و نهضت انسان ساز و عدالتخواه آن بزرگوار می داند، 
رفتاری ننگین و ناپسند است. شک نکنید کسانی که مروج این اخالق در جامعه 

هستند، در نهایت به همان مسیری می روند که آل امیه ها و آل سعودها رفتند.
شعرهای شاعران درباره فاجعه منا 

رونمایی شد
آئین رونمایی از مجموعه شــعر »منا منهای بســیاران« همزمان با سالگرد 

فاجعه منا برگزار شد.
در این برنامه که بیســتم شهریور در فرهنگسرای مهر برگزار شد، مجموعه 
شــعر »منا منهای بسیاران« با  حضور حجت االسالم سید جواد مظلومی، معاون 
فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری، مرتضی رکن آبادی برادر شــهید غضنفر رکن 
آبادی )سفیر سابق ایران در لبنان(، مسعود سیاح گرجی قاری بین المللی قرآن و 

از بازماندگان حادثه منا و جمعی از  اهالی فرهنگ و ادب رونمایی شد. 
 حجت االســالم مظلومی معاون فرهنگی بعثه مقــام معظم رهبری در این 
مراسم خطاب به شاعران حاضر در برنامه گفت: باید با ارزش ترین، ماندگارترین 
و رســاترین فریادها را  شما اهالی هنر سر بدهید. شما می توانید با کلمات سحر 
انگیزتان جادو کنید. شــمایی که با فریاد رسای قلم تان، مظلومیت شهدای منا 
را در قالب شعر و برای آیندگان به چاپ رساندید. شما با قلم خود این توفیق را 
به دست آوردید تا داد مظلوم  را در سر تاسر دنیا به گوش جهان برسانید. شما  
این توفیق را به میل خود انتخاب کردید و پیام رسان این رسالت الهی هستید.

در پایان این برنامه، علیرضا قزوه، میالد عرفان پور، مصطفی محدثی خراسانی، 
نفیسه سادات موسوی، محسن رضوانی، مهدی جهاندار و  فاطمه نانی زاد در وصف 

شهدای مظلوم منا شعرخوانی کردند. 
کلیات اشعار علیرضا قزوه 

منتشر می شود
علیرضا قزوه از جمع آوری مجموعه کاملی از اشعارش خبر داد و اظهار امیدواری 

کرد که این مجموعه تا نمایشگاه کتاب سال آینده به چاپ برسد.
این شاعر گفت: در حال حاضر کلیات آثارم را برای چاپ جمع آوری می کنم 

تا به امید خدا امسال در قالب یک کتاب منتشر شود.
قــزوه همچنین با بیان اینکه در بحــث ولنگاری فرهنگی نقش و فهم 
متولیان فرهنگی مهم است، عنوان کرد: موضع مندی وزارتخانه بزرگی مثل 
ارشــاد مهم است. ارشاد باید موضع داشته باشــد. در یک دوران سلیقه ای 
عمل می کنند و در یک دوران مســئولیت را از دوش خودشان باز می کنند. 
آن موضعی که حضرت آقا می فرمایند و می گویند این شــیوه که متعهدانه، 
جدی و با انقالبی گری عمل شود در خیلی موسسات نیست. خیلی از همین 
موسسات می آیند و فقط رفع تکلیف می کنند. در اینجا متولیان باید کاری 
انجام دهند و اگر نه یک شــاعر جوان چه کاری می خواهد انجام دهد. این 
مســئله باید برای ارشاد و انتشارات مهم باشد و باید یک جایی ترمز کار را 
بکشــند و پروانه ناشــری که کتاب های بی محتوا چاپ کرده را باطل کنند. 

اینکار ها جدیت می طلبد.
در جشنواره پرده خوانی و نقالی غدیر

از ۲ شهید مدافع حرم که در تئاتر 
فعالیت می کردند تجلیل می شود

در جشنواره پرده خوانی و نقالی غدیر، از دو سردار شهید مدافع حرم که در 
حوزه هنرهای نمایشی نیز فعالیت می کردند، تجلیل می شود.

کوروش زارعی دبیر نخستین جشنواره پرده خوانی و نقالی غدیر)نقاالن علوی( 
در نشستی خبری گفت: در این جشنواره سعی داریم فرهنگ غدیر، والیت پذیری 

و سیره امام علی)ع( را در قالب نمایشی ارائه دهیم.
وی اضافه کرد: از مقام شامخ شهید سید جواد اسدی و سردار شهید احمد 
غالمی از مدافعین حرم که در عرصه نمایش و تعزیه خوانی فعالیت داشــته اند 
تجلیل خواهیم کرد. همچنین در اختتامیه این جشــنواره بزرگداشــتی برای 
مرشــد میرزا علی در نظر گرفته ایم که به دلیل بیماری مدتی است نمی تواند 

اجرایی داشته باشد.
دبیر جشنواره پرده خوانی و نقالی همچنین از آموزش هنرهای پرده خوانی 

و نقالی به نسل جدید از سال آینده خبر داد.
حسین عالم بخش مدیر مجتمع غدیر و قائم مقام این جشنواره نیز از اجرای 

آثار این جشنواره در چند مسجد و حسینیه خبر داد.
امیرحســین شفیعی، دبیر اجرایی نخستین جشــنواره نقالی و پرده خوانی 
غدیر نیز زمان برگزاری این جشنواره را از 22 تا 29 شهریور معرفی کرد و گفت: 
مجتمع فرهنگی غدیر، محوطه تئاتر شهر و مسجد آیت اهلل خامنه ای، مکان های 
اجرای آثار این جشــنواره اســت. همچنین اجرای ویژه بانوان نیز طی دو روز در 

مجتمع غدیر برگزار خواهد شد.

عوامل عزت و ذلت ملت ها
امــام علــی)ع(: آنگاه که در زندگی گذشــتگان مطالعه 

و اندیشــه می کنید، عهده دار چیزی باشــید که عامل عزت 

آنان بود، و دشمنان را از سر راهشان برداشت، و سالمت و 

عافیت زندگی آنان را فراهم کرد، و نعمت های فراوان را در 

اختیارشــان گذاشت، و کرامت و شخصیت به آنان بخشید، 

که از تفرقه و جدایی اجتناب کردند، و بر وحدت و همدلی 

همــت گماشــتند، و یکدیگر را به وحدت وا داشــته به آن 

ســفارش کردند. و از کارهایی که پشــت آنها را شکست، و 

قدرت آنها را درهم کوبید، چون کینه توزی با یکدیگر، پرکردن 

دلها از بخل و حسد، به یکدیگر پشت کردن و از هم بریدن، 

و دست از یاری هم کشیدن، بپرهیزید.
نهج البالغه- خطبه 1۹۲

عذرخواهی مرتضوی
 از خانواده جانباختگان حادثه کهریزک

اده
خ ز

شی
ی 

 عل
مد

مح
ا : 

س ه
عک


