
اخبار كشور

واکنش یک بازیگر به انفجار لبنان 
و رفتار تبعیض آمیز غربزده ها

تفاوت واکنش برخی افراد در فجایع انســانی، مورد کنایه یک بازیگر سینما و 
تلویزیون قرار گرفت.

برخی از غربزده ها هنگام وقوع حوادث در کشورهای غربی، سوگواری می کنند 
اما وقتی همان حوادث با وسعت بیشتر در دیگر نقاط جهان، مثال در کشوری اسالمی 
یا مظلوم رخ می دهد نه تنها سکوت می کنند بلکه همدردی با حادثه دیدگان را نیز 
تحقیر می کنند! این رفتار نژادپرستانه و جاهالنه با کنایه  هادی حجازی فر مواجه شد. 
این بازیگر، پس از انتشار هشتگ »من قلبی سالم لبیروت« همراه با پرچم دو کشور 
ایران و لبنان، در مطلب دیگری نوشت: »قابل توجه دوستانی که برای ابراز همدردی 
با لبنان فحاشی کردند. خبر رسیده چند اروپایی هم بین کشته شده ها هستند، سریعا 

شمع و استوری هاتون را آماده کنید.«
دعوای بهاییان و دانشگاه کلمبیا 
بر سر اموال غارت شده از ایران

انتشار دایرهًْ المعارف موسوم به ایرانیکا که نزدیک به نیم قرن بود از سوی فرقه 
ضاله بهاییت با بودجه های هنگفت محافل صهیونیســتی در دانشگاه کلمبیا ادامه 

داشت، با شکایت بنیاد این دایرهًْ المعارف از دانشگاه یادشده، متوقف شد. 
احسان یارشاطر از اعضای فرقه بهاییت )که دو سال پیش در آمریکا درگذشت( 
با سوءاستفاده از بیت المال و غارت اموال ملت ایران، کار این دایرهًْ المعارف را از دورانی 
شــروع کرد که در ایران مدیر »بنگاه  ترجمه و نشر کتاب« بود ولی در واقع به عنوان 
مدرس در دانشگاه کلمبیا فعالیت می کرد. بر اساس اسناد موجود قرار بود که یارشاطر 
بر اساس تفکرات ضاله فرقه بهاییت و اندیشه های صهیونیستی حامی  آن، با بودجه 
هنگفتی از ایران، فرهنگ و دانشنامه ای ظاهرا برای ایرانیان نوشته و منتشر کند. این 
در حالی بود که وی دفتری در نیویورک )محل اقامتش از دهه 1340( برای »بنگاه  

ترجمه و نشر کتاب« دایر کرده بود و بودجه اش را از ایران تامین می کرد.
نخستین بودجه  این پروژه، مبلغی بالغ بر دو میلیون دالر بود که در سال 1974 
از سوی سازمان برنامه و بودجه  ایران تامین شد تا کار دایرهًْ المعارف ایرانیکا آغاز شود. 
این پروژه توســط بنیاد موقوفه ملی آمریکا )NED( از موسسات وابسته به سازمان 
CIA در دانشــگاه کلمبیا شروع شد و طی این سال ها ادامه داشت. اما در حالی که 
مجلدات قبلی آن طبق معمول توسط مرکزی موسوم به احسان یارشاطر در دانشگاه 
کلمبیا چاپ و منتشر می گردید، بنیاد دانشنامه ایرانیکا وابسته به فرقه ضاله بهاییت 
شــکایتی علیه کلمبیا طرح نمود که حقوق این پروژه متعلق به آنهاست و از همین 
روی اخیرا جلد شانزدهم دایرهًْ المعارف یادشده برای اولین بار از سوی بنیاد دانشنامه 
ایرانیکا منتشر شد و سپس کار چاپ ایرانیکا به علت دعوای یادشده، متوقف گردید.

الزم به ذکر است بر اساس اسناد ساواک و همچنین بنیاد پهلوی سابق، احسان 
یارشاطر و همسرش که هر دو از وابستگان اداره اطالعات آمریکا در سفارت این کشور 
در تهران بودند، سوءاستفاده های مالی بسیاری در طول دورانی که »بنگاه  ترجمه و 
نشر کتاب« را در اختیار داشته ولی اغلب در خارج کشور اقامت داشتند، انجام دادند 
از جمله زمین خواری و تصاحب امالک بسیاری در تهران و شمال کشور و همچنین 
بهره برداری سوء از موقعیت شــغلی و استفاده از اموال و بودجه عمومی حتی برای 
مسافرت های شخصی و درمان و اقامت در خارج کشور و عالوه  بر دریافت حقوق های 
چند هزار دالری، برداشــتن پول های هنگفت از بودجه »بنگاه  ترجمه و نشر کتاب« 
به  حساب دفتر نیویورک از جمله مبلغ ماهانه 2500 دالر که هیچ گاه بابتش بیالن 
و گزارشــی ارائه  نکردند. احسان یارشاطر طبق آخرین نامه نگاری با تهران در اوایل 
پیــروزی انقالب مبلغی بالغ بر 4 میلیون تومان )حــدود 600 هزار دالر آن روز(  به 
صندوق بنگاه بدهکار بود که هرگز پرداخت نکرد. برای اطالعات بیشتر درباره احسان 
یارشاطر و فعالیت هایش در ایران و آمریکا و همچنین کارنامه »بنگاه  ترجمه و نشر 
کتاب« به کتاب »فرانکلین در تهران« که توسط دفتر پژوهش های موسسه کیهان 

به عنوان جلد 64 از مجموعه نیمه پنهان منتشر شد، مراجعه کنید.
جایزه بزرگ سرو، برگزیدگان خود را شناخت

آیین اختتامیه و اهدای جوایز نخســتین جایزۀ بزرگ سرو، عصر روز، سه شنبه 
14 مردادماه، با حضور قادر آشنا، مدیرکل هنرهای نمایشی، حمید نیلی، مدیرعامل 
انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس، سید مجتبی حسینی، معاون هنری وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی، امیرحسین شفیعی، مدیر تماشاخانه سرو، حسین مسافرآستانه و 
مســئوالن بنیاد روایت فتح در تماشاخانه ســرو انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس 
بنیاد فرهنگی روایت فتح برگزار شــد. حمید نیلی مدیرعامل انجمن تئاتر انقالب و 
دفاع مقدس در این مراسم گفت: شناسایی تولیداتی که پیرامون موضوع جایزه بزرگ 

سرو است و  ترغیب و تشویق فعالین این عرصه جزو اهداف اصلی این رویداد بود. 
وی ادامه داد: پس از این تصمیم، نامه ای به سازمان های تئاتری با رویکرد مورد 
نظر ارسال کردیم تا آثار تولیدی و یا شناسایی شده خود را برای شرکت در این رویداد 
به ما معرفی کنند. به این ترتیب بیش از 270 اثر به جشــنواره معرفی شد که پس 
از ارزیابی هــای اولیه 45 اثر وارد مرحله نهایی شــد که با داوری رایانی، قطب الدین 
صادقی و حسین پاکدل ارزیابی شدند. وی با تأکید بر اهمیت تئاتر شهرستان ها گفت: 
استان ها بسیار مورد توجه ما بودند و برای ما شگفت آور بود که این تعداد اثر با دغدغه 
دفاع مقدس از سوی هنرمندان سراسر کشور تولید شده و برای شرکت در این رویداد 

ارائه شد. امیدواریم سال بعد هم دومین دوره جشن جایزه بزرگ سرو را برپا کنیم.
انتصاب ۲ مدیر جشنواره هنر مقاومت

مسعود نجابتی دبیر ششمین جشنواره جهانی هنر مقاومت؛ طی حکمی محمد 
حبیبی را به عنوان دبیر اجرایی این جشنواره منصوب کرد.

محمد حبیبی دارای مدرک کارشناســی نقاشــی از دانشــگاه یزد است و از 
مسئولیت های پیشین او می توان به: معاون هماهنگ کننده بنیاد فرهنگی روایت فتح، 
مدیر انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس و دبیر اجرایی سنوات گذشته جشنواره هنر 
مقاومت اشاره کرد. حبیبی مدتی هم سرپرست بنیاد فرهنگی روایت فتح بوده است.
وی همچنین در حال حاضر در سمت مدیر انجمن هنرهای تجسمی انقالب و دفاع 
مقدس روایت فتح مشــغول به فعالیت است. همچنین با حکم دبیر این جشنواره، 
»مهدی علی بخشــی« به عنوان مدیر روابط عمومی ششمین جشنواره جهانی هنر 
مقاومت منصوب شد.  گفتنی است، ششمین جشنواره جهانی هنر مقاومت، بهمن 
ماه ســال جاری در ایام شکوهمند پیروزی انقالب اسالمی و به همت گروه هنر های 

تجسمی بنیاد فرهنگی روایت فتح در تهران برگزار خواهد شد.

آیتاهللحقشناس)ره(: همین که اذان گفته شد باید 
بروم نمازم را بخوانم و برگردم سرکارم. باید اینطور مستبد 

باشید. داداش جون!

هدیه به خوانندگان
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شب زمین می خوَرد
ناگهــان روزهــا،  همیــن  از  یکــی 

آســمان از  نــور،  از  می آیــی  تــو 
تــو می آیی و شــب زمیــن می خوَرد

آســمان در  نــور،  می کشــد  قــد  و 
قفــس با ظهــور تــو خط می خــوَرد

آزادگان ســهم  می شــود  زمیــن 
به ســر می رســد فصل ســرد سکوت

فریادمــان بُغــض  می خــورد  تَــَرک 
تــو می آیــی از فصــل عــدل علــی

بــه تقســیم لبخنــد، تقســیم نــان
تو از ســمت طوفان شــبی می رســی

به دســت تــو تیغــی عدالت نشــان
تــو می آیــی و بــا سرانگشــت تــو

جهــان سرنوشــت  می خــورد  ورق 
می کنــی ُگل  آدینــه  بــاغ  در  تــو 

ن! مــا ز م  مــا ا لــت،  ا عد ر  بهــا
رضااسماعیلی

اما حیف...
در یافتــن تــو در بــه در می میــرم

یــا بر ســر کــوی یــا گــذر می میرم
یــک روز ز راه می رســی امــا حیــف

می میــرم خبــر  شــنیدن  شــوِق  از 
میالدحسنی

چه روزها که...
چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی

چه بغض ها که در گلو رسوب شد نیامدی
خلیل آتشین سخن! تبر به دوش بت شکن!

خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی
برای ما که خسته ایم و دلشکسته ایم نه

ولی برای عده ای چه خوب شد نیامدی
تمام طول هفتــه را در انتظار جمعه ام

دوباره صبح، ظهر، نه غروب شد نیامدی
مهدیجهاندار

یار وفادار 
خیــری نرســاندم که مرا یــار بخوانی

از عشِق خودت جاری و سرشار بخوانی
حــق داری اگــر بیت به بیــت غزلم را

با حــاِل تاســف...غِم بســیار...بخوانی
حق داری اگــر گریه کنی گوش خیمه

از معصیتــم در حــِد طومــار بخوانی
شــرمنده ام آقــا ولی ایکاش مــرا هم؛

یکبــار فقــط یــارِ وفــادار بخوانــی
خوب اســت دِم مردِن من حمد شفا را؛

باال ســِر ایــن عاشــِق بیمــار بخوانی
وقتش شــده از کعبه حسینّیه بسازی

برگــردی و از ســّید و ســاالر بخوانی
در گوشــه ای از کرب و بال روضه بگیری

»ای اهل حرم میــر و علمدار« بخوانی
بــا پنج تِن آل عبا)ع( هر شــب جمعه؛

از غربت زینب)س( ســِر بــازار بخوانی!
مرضیهعاطفی

چقدر بر تن کعبه سفید می آید
به شــیوه غــزل، امــا ســپید می آید

صدای جوشش شــعری جدید می آید
چه آتشــی غم عشــق تو زیر سر دارد

که باغ شــعر تــر از آن پدیــد می آید
نََفس نفــس به امید تو عمــر می گذرد

امیــد می آیــد امیــد مــی رود آری، 
برای درد و دل تو مفید نیســت کسی

وگرنــه نامــه بــرای مفیــد می آیــد
ُمــرّددم که تــو با عید می رســی از راه

و یــا به یُمن قــدوم تو عیــد می آید؟
کلیــدداری کعبه نشــانه حق نیســت

کسی ست حق که در آن بی کلید می آید
و حاجیان همه یک روز صبح می گویند:

چقــدر بــر تن کعبــه ســفید می آید
حسنبیاتانی

گریه های پنهانی
بیــا که خانه چشــمم شــود چراغانی

اگــر قــدم بگذاری بــه چشــم بارانی
بیا که بی تو نیامد شبی به چشمم خواب

برای تو چــه بگویم از این پریشــانی؟
چــرا کنم گلــه از روزهــای دلتنگی؟

تو حــال و روز دلــم را نگفته می دانی!
نــه دل بدون تو طاقت مــی آورد دیگر

نه تــو اگر که بیایی همیشــه می مانی
چه کرده با دل من داغ، دور از چشمت

چه کرده با دلم ایــن گریه های پنهانی
ببین ســراغ تو را هر غــروب می گیرم

قدم قــدم من از این کوچه های کنعانی
آورد را  تــو  پیراهــن  مــژده  نســیم 

نســیم آمــده بــا حــال و روز بارانی
نســیم آمده بــا عطر عود و خاکســتر

نســیم آمــده بــا نالــه ای نیســتانی
بیا کــه دختر تو نیســت ماندنی بی تو

بیا که ُکشــت مرا این شــب زمستانی!
یوسفرحیمی

من شبیه عوام منتظرم
به دلم دیدنت برات شــده، به خدا صبح و شام منتظرم
همه روزهــا ولی به خصوص، آخــر هفته هام منتظرم
نه شبیهم به هر مســلمانی، نه نماز درست و درمانی...
چه بگویم خودت که می دانی، من چه اندازه خام منتظرم
منبرت جای خطبه خوانی هاست، چقدر جمعه ها برو و بیاست
سر سّجاده ها شلوغ ریاست، من در این ازدحام منتظرم
ندبه خوان های خوش صدا جمعند، همه کلّه گنده ها جمعند
انتظار خواص، این جوری ست، من شبیه عوام منتظرم
جیب ها جیره خوار ُسبحه شده، لقمه ها لقمه های ُشبهه شده
انتظــارت حالل بعضی هــا، لب بیت الحــرام منتظرم
الّســالم علیک یا موعــود، - َو علیک الّســالم منتظرم

علیفردوسی

چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی

ت دوم
نوب

م الف 1567

گمرک جمهوری اســامی ایران در نظر دارد نســبت به تعمیرات و بهسازی تعدادی از اماکن گمرکی مهرآباد از طریق تجدید مناقصه عمومی 
دو مرحله ای اقدام نماید. لذا از شرکت  های واجد شرایط بر اساس شرایط مناقصه دعوت می گردد جهت شرکت در این مناقصه نسبت به انجام موارد 

ذیل اقدام نمایند:
1- با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می پذیرد، الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت در سامانه مذکور، نسبت به انجام مراحل الزم جهت عضویت و شرکت در این مناقصه اقدام نمایند. شماره تماس سامانه مذکور جهت انجام 

مراحل عضویت در سامانه: 27313131 و شماره تماس دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768.
1-1- تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای:

 2-  نوع تضمین: شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز وجه نقد به شماره حساب 4001001106370306 و ارائه فیش بانکی مربوطه.
3- مهلت و مکان دریافت اســناد مناقصه توسط مناقصه گران: دریافت شرایط مناقصه به صورت الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir و مهلت دریافت اسناد از تاریخ 1399/05/15 الی 1399/05/22 می باشد.
4- مهلت و مکان تحویل پاکات پیشنهادات:

1-4- مهلت ارائه پیشنهادات: روز شنبه مورخ 1399/06/01 می باشد.
مناقصه گران می بایست مدارک مربوطه را بر اساس شرایط مناقصه به هر دو طریق ذیل ارسال نمایند:

www.setadiran.ir 2-4- ارسال الکترونیکی پاکات پیشنهادات: از طریق بارگزاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
3-4- ارسال فیزیکی پاکات پیشنهادات به نشانی: تهران - باالتر از میدان ولیعصر - جنب کوچه شهید قیومی - ساختمان مرکزی گمرک 

جمهوری اسالمی ایران - طبقه اول - اداره کل توسعه و تجهیز - اتاق 109.
5- زمان بازگشایی پاکات: در روز یکشنبه  مورخ 1399/06/02 ساعت 10:00 خواهد بود.

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس www.irica.gov.ir، پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات، سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به آدرس www.setadiran.ir و یا با شماره تلفن 82992270-021 تماس حاصل نمایند.

اداره کل توسعه و تجهیز گمرک جمهوری اسالمی ایران
اداره امور قراردادها و مناقصات

مبلغ تضمین مربوطه )ریال(موضوع تجدید مناقصهشماره ثبت در سامانه setadiranردیف

750/000/000تعمیرات و بهسازی تعدادی از اماکن گمرکی مهرآباد12099003004000015

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای
تعمیرات و بهسازی تعدادی از اماکن گمرکی مهرآباد جمهوری اسالمی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی
گمرک ایران

در آخرین بخش از این سلسله، دامنه 
ســخن را با حدیثی زیبا و ارزشــمند در 
فضیلت عید غدیر، کوتــاه می کنیم. این 
روایِت نســبتاً طوالنی از امام رئوف، علی 
بن موســی الرضا علیه السالم در جلد دوم 
»مسند االمام الرضا« صفحه 17 ذکر شده 

ذّرهوارتاچشمهخورشیدغدیر-قسمتپایانی

عروس ایام
سیدابوالحسنموسویطباطبایی

که ما گزیده ای از آن را با  ترجمه آزاد ذکر می کنیم: 
]آنگاه که قیامت برپا شود، چهار روز به پیشگاه 
رحمــت خداونــد خواهند شــتافت، به گونه ای که 
عروس به ســوی حجله گاه خویش می خرامد: عید 
قربان، فطر، روز جمعه و عید غدیر. و غدیر در میان 
آنان همچون ماهتابی در بین ستارگان می درخشد. 
غدیر روزی ا ســت که ابراهیــم خلیل، از آتش 
نمرود رهایی یافت و به شکرانه آن روزه گرفت. روزی 
ا ست که نبی مکّرم اسالم)ص(، امیرالمؤمنین)ع( را 
به امامت مردم معرفی فرمود و فضیلت و وصایت او 
را بر همگان آشکار ساخت و به برکت این عید روزه 
گرفت و خداوند دین خود را بدان سبب کامل نمود.
غدیر روزی ا ســت که بینی شــیطان به خاک 
مالیــده شــد. روزی  اســت که اعمال شــیعیان و 
دوســتداران عترت پاک پیامبر پذیرفته می گردد. 
روزی است که خداوند از مخالفان چیزی نمی پذیرد 
و عمل آنان را بی ارزش چون غباری پراکنده در فضا 

قرار می دهد. 
غدیر روزی است که خداوند به جبرئیل فرمان 
می دهد، کرسِی کرامِت الهی را در برابر بیت المعمور 
بنهد و خود بر آن مســتقر شــود. آنــگاه مالئک و 
همه اهل آســمان ها به گــرد او درآیند و بر محمد 
صلی اهلل علیه وآله، مدح و ثنا گویند و برای شیعیان 
و دوســتداران علی و امامان پس از او علیهم السالم 
استغفار کنند. خداوند این روز را برای محمد)ص( و 

خاندان او قرار داده است.
خداونــد بر کســی که در عید غدیــر عبادتی 
به جــای آورد و بر خانــواده خــود و اطرافیانش، 
فراخ دســتی نمایــد، گشــایش داده و او را از آتش 
دوزخ رهایی می بخشد. غدیر روزی است که تالش 
شیعیان، ستوده، گناهانشــان آمرزیده و اعمالشان 

پذیرفته می گردد. 
این روز، هنــگام زدودن غم ها و فرو کاســتِن 
ســنگینِی باِر گناهــان و روز بخشــش و دهش و 

گستردن دانش آل محمد)ص( و بشارت و مژدگانی 
و روز عید اکبر اســت و دعا در آن پذیرفته می شود. 
غدیر آن پایگاه و مرتبت ســترگ، روز بر تن نمودن 
جامه هــای زیبا و دور کردن لباس های کهنه و تیره 

است.
همــو روز بســتن پیمــاِن بایســته والیت و 
راندن حســرت ها و درگذشــتن از خطای شیعیان 
امیرالمؤمنین)ع( و پیشــتازی در نیکوخصال شدن 
است و آن روزی ا ست که باید فراوان بر محمد و آل 
او صلوات اهلل علیهم اجمعین، هدیه صلوات فرستاد. 
غدیر روز خشــنودی و عید اهل بیت محمد)ص( و 
روز پذیرش اعمال و طلب فزونی و آسایش مؤمنان 
و تجارت و ســوداگری و دوســتی و مهر پراکنی و 

رسیدن به زالل رحمت الهی  است.
غدیــر روز پالــودن نْفس و پیراســتن درون و 
وانهادن گناهــان بزرگ و خطاهاســت. روز اظهار 
بندگی به پیشــگاه پــروردگار و افطــاری دادن و 
گشــودِن روزه صائمان اســت. در ایــن روز هر که 
مؤمن روزه داری را افطاری دهد، آنچنان اســت که 
ده »فِئام« را افطاری داده باشد و هر فئام برابر است 

با »صد هزار«.
در این روز به یکدیگر تهنیت و شادباش گویید 
و هر گاه برادران ایمانــی، یکدیگر را مالقات کنند 
ــکیَن  بگوینــد: »اَلَحمُدهلِل الّذی َجَعلَنا ِمَن الُمَتَمِسّ
ــالم« یعنی  بِِوالیَهًِْ امیِرالُمؤمنین َو االَئَِمهًْ َعلَیِهُم الَسّ
ســپاس خدای را که در شمار پناهجویان به والیت 

امیر مؤمنان و امامان مان قرار داد. 
غدیر روز تبسم در چهره اهل ایمان است و هر 
کس در رخسار برادر دینی خود، دنداْن سپید کرده 
و بخندد، خداوند در روز محشــر به او نگاه رحمت 
خواهد فرمود و هزار نیاز او را برآورد و در روضه خلد 
کاخی از مروارید سپید برای او بنا کند و سیمایش 

را نورانی و باطراوت گرداند.
غدیــر روز زیــب و زینت اســت و هر کس در 

ایــن روز خــود را بیاراید و لبــاس زیبا 
بپوشــد، خداوند گناهان اندک و بســیار 
او را ببخشــاید و فرشــتگانی را نزد وی 
می فرســتد تا برای او حسنات بنویسند و 
درجات وی را تا عید غدیر سال دیگر، علو 
دهند و اگر از دنیــا رخت بربندد پاداش 
شهید دارد و اگر زنده ماند، سعادتمند خواهد زیست. 

آنکه مؤمنی را در این روز طعام دهد انگار تمام 
پیامبران و صّدیقان را بر خوان اطعام نشانیده است 
و هر کس به دیدار مؤمنی رود، خداوند هفتاد فروغ 
رحمت در قبر او خواهد فرستاد و مرقدش را گشاده 
خواهد فرمود و هر روز هفتاد هزار فرشته به زیارتش 

می شتابند و او را بشارت بهشت می دهند.
َمثل مؤمنانی که والیت امیرالمؤمنین)ع( را در 
روز غدیر پذیرفته اند چون داســتان مالئک است که 
بر آدم ســجده نمودند و آنان که در این روز از قبول 
والیتش ســر باز زدند در َمثل همانند ابلیس اند. در 
این روز آیه شریفه »الیوَم اکملُت لَُکم دیَنکم« نازل 
شد. خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر اینکه 
روز بعثتــش همانند روز غدیر بــود که حرمتش را 
می شناخت و وصی و جانشــین خود را در این روز 

برای امتش تعیین می نمود.[
در روایتی دیگر از همیــن کتاب، امام علی بن 

موسی الرضا علیه السالم به راوی چنین می فرمایند:
ای پسر ابی نصر! روز غدیر هر کجا هستی خود 
را به حرم امیرالمؤمنین)ع( برسان. که خداوند تبارک 
و تعالی در این روز، گناهان شصت ساله مردان و زنان 
مؤمن و مسلمان را می بخشاید و کسانی را که در ماه 
رمضان و شــب های قدر و عید فطر مورد رحمت و 
آمرزش خود قرار داده، دو برابر آنان را در عید غدیر 
از آتش دوزخ می رهاند. به خدا ســوگند اگر مردم از 
شــرافت این روز آگاه باشــند مالئک هر روز ده بار 

دستانشان را به گرمی  خواهند فشرد.
آنگاه حضرت فرمود: »َواهللِ لَْو َعَرَف الّناُس َفْضَل 
هذا الَْیوِم بَِحقیَقــٍة لَصاَفَحْتُهُم الَمالئَِکُة فی ُکلِّ یَوٍم 

َعشَر َمّراٍت 
جمله قبل از آن: ... آنان را در عید غدیر از آتش 

دوزخ می رهاند
جملــه بعد از آن: به خدا ســوگند اگر مردم از 

شرافت این روز آگاه باشند... 

دبیرعلمیکنگرهبینالمللیاندیشــههای
قرآنیرهبرمعظمانقالب،گفت:اینکنگرهسال
۱۴۰۱درشهرهایقم،تهرانومشهدبا۷محور

اصلیبرگزارمیشود.
خبرنگار ایرنا، از جامعهًْ المصطفی کســب اطالع 
کرد که نخســتین جلســه سیاســت گذاری کنگره 
بین المللی »اندیشه های قرآنی امام خامنه ای با حضور 
حجت االسالم  والمسلمین علی عباسی، رئیس جامعهًْ 
المصطفی و محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشــگاه 

آزاد اسالمی در جامعهًْ المصطفی برگزار شد.
دبیر علمی این کنگره در نخستین جلسه شورای 
سیاست گذاری کنگره بین المللی »اندیشه های قرآنی 
امام خامنه ای«، معرفی روزافزون شــیوه تفســیری 
و ســیره قرآنی مقام معظــم رهبــری را به جامعه 

علمی داخل و خارج کشور ضروری دانست.
حجت االسالم محمدعلی رضایی اصفهانی، اظهار 
داشــت: با توجه به آثار و ســخنرانی های تفسیری 
مقام معظم رهبری در قبل و بعد از انقالب اســالمی، 
ضرورت دارد تا نظریه ها، شیوه تفسیری و سیره قرآنی 
ایشان به جامعه علمی در داخل و خارج کشور بیشتر 

معرفی شود.
وی افزود: مقام معظم رهبــری تأکید بر قرائت، 
حفظ و تدبر در قــرآن دارند که در مجموع می تواند 
الگوی راهبردی در مرجعیت علمی قرآن و بازگشت به 

قرآن فراروی ما قرار دهد.
رضایــی اصفهانی با  اشــاره به همــکاری جامعهًْ 
المصطفی و دانشــگاه آزاد اســالمی در برگزاری این 
کنگره، با نظارت و همکاری دفتر حفظ و نشــر آثار 
مقام معظم رهبری ادامه داد: در نخســتین جلســه 
شــورای سیاســت گذاری کنگره، کلیات طرحنامه و 

زمان و مکان و مسئوالن کنگره مشخص شد.
وی افــزود: کنگــره با  اشــراف حجت االســالم 
والمسلمین عباسی، رئیس جامعهًْ المصطفی و دکتر 
طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی برگزار خواهد 

شد.

دبیر علمی کنگره بین المللی »اندیشه های قرآنی 
امام خامنه ای« با بیــان اینکه این کنگره 9 کارگروه 
خواهد داشت، تصریح نمود: در شورای سیاست گذاری 
و کمیته علمی شخصیت های علمی  داخلی و خارجی 

حضور دارند تا کار علمی  شایسته ای ارائه شود.
رضایی اصفهانی با دعوت از مراکز علمی  و نهادهای 
انقالبی و مردمــی برای مشــارکت در برگزاری این 
کنگره خاطرنشان ساخت: از مراکز علمی  می خواهیم 
که با جهت دهی پایان نامه ها و مقاالت مجالت علمی  و 
برگزاری نشست های علمی، در این کار عظیم قرآنی و 

انقالبی سهیم شوند.
در ایــن جلســه حجت االســالم  والمســلمین 

عباســی رئیس جامعهًْ المصطفی با  اشاره به اهمیت 
برگزاری کنگره، بر همــکاری نهادهای دیگر در این 
امــر تأکید کرد و اظهار داشــت: الزم اســت بخش 
 بین الملل این کنگره مهم، به ویژه در خارج از کشور،

تقویت شود.
همچنین محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه 
آزاد اســالمی نیز برگزاری چنیــن کنگره ای را مهم 
توصیف کرد و اظهار داشــت: الزم اســت گروه های 
دانشی و اندیشــه ای، در قالب گفت وگوهای مجازی 
و پیــش نشســت های حرفه ای در برگــزاری هرچه 

باشکوه تر این کنگره مشارکت داشته باشند.
بر این اساس، در این جلسه مقرر شد این کنگره 

با اهداف شناخت اندیشه های کلی امام خامنه ای در 
مباحث قرآنی، ارائه دیدگاه های خاص تفسیری مقام 
معظم رهبری، ارائه اندیشــه های مقام معظم رهبری 
در مباحث علوم انســانی با صبغه قرآنی، تدوین آثار 
قرآنی مقام معظم رهبری، کشف نوآوری های قرآنی 
مقام معظم رهبری، جهت دهی به فعالیت های قرآنی 
توسط امام خامنه ای و کیفیت نقش آفرینی قرآن در 

زندگی مردم و جامعه برگزار شود.
گفتنــی اســت پیش نشســتهای ایــن کنگره 
بین المللی در ســال 1400 و اجالس کنگره یک روز 
در قم، یک روز در تهران و یک روز در مشهد  در سال 

1401 برگزار می شود.

كنگره بین المللی اندیشه های قرآنی رهبر انقالب 
در قم، تهران و مشهد برگزار می شود

ارسال ۳۵۰ دستگاه یخچال اهدایی رهبر انقالب
 به مردم بشاگرد

جانشــینمنطقهیکمنیرویدریاییسپاهدر
هرمزگانگفت:بهمناسبتدههوالیتوعیدغدیر
۳۵۰دســتگاهیخچالاهداییرهبرمعظمانقالب
جهتتوزیعبینخانوارهاینیازمندبشاگردارسال

شد.
ناوساالر یکم پاسدار مهدی هاشمی روز چهارشنبه با 
اعالم این خبر افزود: همچنین به همت منطقه یکم ندسا 
12 هزار دست غذای گرم بین نیازمندان شهر بندرعباس 
به مناســبت دهه والیت و امامت و عید غدیر خم پخت و 

توزیع می شود.
باتوجه به شــیوع ویروس کرونا و آسیب خانواده های 
نیازمنــد، روند توزیع کمک های مومنانــه نیروی دریایی 
سپاه به محروم ترین و دورافتاده ترین روستاهای هرمزگان 
از جمله بشــاگرد در راستای فرمان رهبر معظم انقالب تا 

عادی شدن شرایط ادامه دارد.

مراجععظــامتقلیدبابیــاناینکهبرگزاری
امامحســین)ع(مهمترینشعائردینی عزاداری
استوهرگزنبایدفراموششــود،تأکیدکردند:
مسئوالنسالمتجامعهبایدبرنامهریزیکنندکه
عزاداریانجامبگیردوسالمتجامعهنیزمحفوظ

بماند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، آیت اهلل سبحانی 
مرجع تقلید شیعیان در خصوص عزاداری سیدالشهدا)ع( 
در دوران کرونا اظهار داشــت: ایام ماه محرم و صفر، ایام 
عزاداری اســت و حســینیان که قلوب آنان لبریز از مهر 
ساالر شهیدان است این دو ماه را نمی توانند بدون عزاداری 
ســپری کنند، باالخص به فرموده حضــرت امام)ره(: »ما 
هرچه داریم از محرم و صفر داریم« و درعین حال سالمت 
فرد و جامعه نیز یکی از فرائض اســت که حفظ آن الزم 
است. مسئوالن سالمت جامعه باید برنامه ریزی کنند که 
عزاداری انجام بگیرد و سالمت جامعه نیز محفوظ بماند. 

خداوند متعال این بال را از سر بشریت برطرف فرماید.

همچنین آیت اهلل مکارم شیرازی مرجع تقلید شیعیان 
درباره اهمیت برگزاری مراسم عزاداری اباعبداهلل)ع( اظهار 
داشــت: به هیچ قیمت نمی توان جلوی برگزاری مراســم 

عاشورا را گرفت.
وی با تأکید بر اینکه »شــکی نیست که اصولی داریم 
که به هیچ وجه نمی توانیم آن ها را رها کنیم و ازجمله آن ها 
مســئله عزاداری محرم و صفر است،« اضافه کرد: اگر این 
امور را رها کنیم اســباب دردسر است، اگر بخواهیم عمل 
کنیم باید به شکلی باشــد که هم پروتکل های بهداشتی 
رعایت شــود و هم از جنبه های معنــوی و مذهبی غافل 
نشویم همان گونه که در مورد نماز جمعه هم این دستور 

داده شده است.
مرجع تقلید شیعیان بیان کرد: اگر ضابطه و معیاری 
در این خصوص نداشته باشــیم، مشکالتی پیش خواهد 
آمد، بنابراین قطعاً باید متولیان امر در این خصوص توجه 
کافی و الزم را داشــته باشــند تا هم دغدغه های مذهبی 
و دینــی مردم مورد توجه قرار گیــرد و هم پروتکل های 

بهداشتی و سالمت آنان حفظ شود.
آیت اهلل نــوری همدانی بر برگزاری عــزاداری محرم 
با رعایت دســتورات بهداشتی تأکید کرد و گفت: رعایت 
مســائل بهداشــتی مثل فاصله گذاری و زدن ماســک با 

عزاداری قابل جمع است.
این مرجع تقلید عزاداری سیدالشهداء را موضوع مهم 
و ضروری و اقامه آن را الزم دانست و گفت: همان طور که 
امــام راحل فرمود ما هر چه داریم از محرم و صفراســت؛ 
از این رو مــا عزاداری را در چارچوب اجرای دســتورات 

مسئوالن متدین و متعهد ستاد کرونا اقامه می کنیم.
بــه گزارش رســا، وی تأکیــد کرد: رعایت مســائل 
بهداشتی مثل فاصله گذاری و زدن ماسک با عزاداری قابل 
جمع اســت و متدینین باید برای حفظ ســالمتی خود و 
دیگران به توصیه های متخصصان بهداشت و درمان ملزم 
باشــند و فعالیــت در فضای مجازی نیز بــرای زنده نگه 

داشتن ایام عاشورا مؤثر خواهد بود.
آیت اهلل وحید خراسانی مرجع تقلید شیعیان در پاسخ 

به ســؤالی  مبنی بر اینکه وظیفه ما در ایام محرم الحرام 
نســبت به اقامه عزای حضرت سیدالشهدا علیه السالم و 
سایر مناسبات اهل بیت علیهم السالم با وجود این بیماری 
)کرونا( چیست؟ اظهار داشت: شعائر اهل بیت علیهم السالم 
و خصوصاً اقامه  عزای حضرت سید الشــهداء علیه السالم، 
نباید تعطیل شــود، ولیکن با رعایت جهات بهداشــتی و 

آنچه متخصصین امر توصیه می کنند.
آیت اهلل علوی گرگانی مرجع تقلید شیعیان در پاسخ 
به این سوال که با توجه به گسترش ویروس منحوس کرونا 
وظیفه ما در ایام محرم الحرام نسبت به اقامه عزای حضرت 
سیدالشهدا علیه السالم چیست؟ اظهار داشت :اقامه عزای 
سید الشــهداء علیه السالم در ماه محرم ازجمله مهم ترین 
شــعائر دینی اســت که هرگز نباید فراموش شــود و در 
شرایط فعلی که ویروس کرونا گسترش یافته است، الزم 
اســت با سیاه پوشی و نصب پرچم های عزاداری و مراقبت 
نفس، مجالس عزاداری به روش های سنتی با رعایت نکات 

بهداشتی یا به طرق نوین و ابتکاری انجام شود.

تأکیدمراجععظامتقلیدبراقامهعزایسیدالشهدا)ع(بارعایتکاملبهداشت

محمدحســینرجبیدوانیبابیــاناینکهافشــایخیانتهای
جریانتحریــفازرســالتهایرســانههایانقالبیاســت،گفت:
جریــانتحریفبــرایبقــادرقــدرتبــهارزشهــایانقالبی

پشتپازدهاست.
محمدحســین رجبی دوانی پژوهشــگر تاریخ اسالم و اســتاد دانشگاه امام 
صادق)ع( در گفت وگویی با  اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب در روز عید قربان 
درباره جریان »تحریف« گفت: ما در تاریخ اسالم موارد متعددی را داریم که افرادی 
به ظاهر موجه درون ســاختار حاکمیتی اسالم حضور داشته و می خواستند سبب 
ضعف ایمان و ضعف شــخصیت افراد شده و با قدرت طلبی، جوسازی ها و تحریف 
حقایق در افکارعمومی تأثیر بگذارند و مردم را در قالب سخنانی به ظاهر منطقی 

از مسیر الهی منحرف کرده و تبعات شوم و منفی فراوانی را به یادگار بگذارند.
وی نمونه یک تحریف بزرگ در تاریخ اســالم را نادیده گرفتن »غدیرخم« و 
تعبیر »محبت و دوستی« به جای معنای حقیقی »والیت« دانست و اظهار داشت: 
این موضوع ســبب شد به مسئله والیت ضربه وارد شــده و جامعه اسالمی دچار 

تبعات بسیار سنگین و منفی شود که تا به امروز هم متأسفانه وجود دارد.
جریانتحریفبرایبقاءدرقدرتبهارزشهایانقالبی

پشتپازدهاست
رجبی دوانی با  اشاره به اینکه جریان تحریف برای بقا در قدرت به ارزش های 

انقالبی پشــت پا زده اســت، عنوان کرد: در جامعه امروزی نیز مشاهده می کنیم 
برخی ورشکستگان سیاسی و انقالبیون استحاله شده که در گذشته انقالبی بودند، 
در حال حاضر برای بقای در قدرت حاضر شدند به ارزش های انقالب پشت پا بزنند 

و به تحریف حقایق بپردازند.
استاد دانشگاه تأکید کرد: جریان تحریف از چند سال گذشته آغاز شد و رهبر 
معظم انقالب نیز در سخنانی که در همان سال ها در حرم مطهر امام خمینی)ره( 
ایراد فرمودند این خطر بزرگ را در قالب هشدار نسبت به »تحریف امام)ره(« بیان 

کردند، اما متأسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: از چند سال گذشته برخی از ورشکستگان سیاسی که با 
سیاست های غلط و نادرست خود ضربات سنگینی را به انقالب اسالمی وارد کرده 
بودند، همواره جنبه های انقالبی و ضد استعماری امام خمینی)ره( را تحریف کرده 
و می گفتند »امام)ره( با شــعار مرگ بر آمریــکا مخالف بوده و به دنبال آن بود که 
رابطه با آمریکا را از سر بگیرد« و مدعی می شدند که حضرت امام)ره( این مسائل 
را به صــورت خصوصی با آنها مطرح کرده اند، در حالی که این یک دروغ واضح بود 
زیرا ایشان در وصیت نامه خود نوشته اند »اگر کسانی چیزی را به من نسبت دادند 
و سخنان تأیید شده من در صداوسیما نبود و یا کارشناسان تشخیص دادند که آن 

سخنان در خط من نیست، آن را نپذیرید.«
رجبــی دوانی با بیان اینکه تنها رهبر معظم انقالب در برابر جریان تحریف گر 

موضع گرفتند و متأســفانه دیگران و نیروهای مدعی انقالب به آن توجه چندانی 
نداشــتند، گفت: جریان تحریف گر با سیاست های غلطی که در مواجهه با استکبار 
در پیش گرفت، برای باقی ماندن در قدرت، ضعف های کشور را چند برابر بزرگ تر 
به دشمن نشان داد و راهکار حل مشکالت کشور را در سازش و مذاکره با دشمن 

تعریف کرد.
تحریفگرانراهکارحلمشکالتکشوررا

امتیازدادنبهدشمنانمیدانند
پژوهشگر تاریخ اسالم با  اشاره به اینکه جریان تحریف گر راهکار حل مشکالت 
کشــور را امتیاز دادن به دشمنان می داند، بیان کرد: آنها سبب گستاخی بیشتر و 

زیاده خواهی دشمنان شده اند.
وی با بیان اینکه جریان تحریف گر و سازشکار برای رسیدن به اهداف خود به 
تحریف سیره اهل بیت)ع( پرداختند، مطرح کرد: این افراد گفتند امام حسین)ع( 
در عاشورا به دنبال مذاکره بود، همچنین اعالم کردند که ما درس سازش و صلح 
را از امام حسن)ع( می گیریم و مطرح می کردند دشمنان بارها با پیامبر اکرم)ص( 
نقــض عهد کردند، اما ایشــان باز با آنها پیمان می بســت؛ جریان تحریف گر در 
راســتای اهداف پلیدی که داشــت، تحریف را به ساحت معصومان)ع( کشاند و 
متأســفانه از حوزه علمیه قم و بزرگان و روحانیت در برابر این جسارت ها موضع 
شایســته ای اتخاذ نشــد و تنها رهبر معظم انقالب بودند که در برابر آن موضع 

گرفتند و ایستادند.
به گزارش رســا، استاد دانشــگاه امام صادق)ع(، افشــای خیانت های جریان 
تحریف و ورشکســتان حقیر سیاســی و  ترسو در برابر دشــمن را از رسالت های 
نیروهای انقالبی به ویژه رسانه های جبهه انقالب دانست و اضافه کرد: روزنامه های 
خبیث، منحرف و وابســته به جریان تحریف گر بعد از سخنان روز عید قربان رهبر 
معظم انقالب به دنبال بزک کردن غرب و آمریکا و مذاکره هستند و جریان انقالبی 

باید مقابل آن موضع بگیرد.

پژوهشگرتاریخاسالممطرحکرد

ورشکستگان سیاسی برای بقاء در قدرت
 ارزش های انقالب را تحریف می كنند


