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شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستانها
متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به حساب 0106713595009 )سیبا( 
بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی 

11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2-در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

3-مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.
4-ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

5-در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
6-همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.
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به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/4/9 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

لیال عابدی قره بالغ به شــماره ملــی 0067577806 به عنوان بازرس 
اصلی و توکل نظری به شــماره ملی 5889592300 به عنوان بازرس 

علی البدل برای یکسال مالی 1395 انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1394 به تصویب رسید.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهــان جهت درج آگهی های شــرکت انتخاب 
گردید. 

بــا ثبت این مســتند تصمیمــات انتخاب بــازرس، انتخــاب روزنامه 
کثیراالنتشــار، تصویب ترازنامه و صورت های مالی انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و درپایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت صنایع همراه رسا 
سهامی خاص به شماره ثبت 49799 

و شناسه ملی 10100949715

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1394/5/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

علیرضا سمیعی کدکنی به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
بــه کد ملی 0939447118 و جواد کاظمی اصل به عنوان نایب 
رئیس هیئت مدیره کد ملی 2970804514 و ســید حمیدرضا 
حاج میربابا به عنوان عضو هیئت مدیره کد ملی 0042788080 

برای مدت باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند.
بــا ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب و تعیین ســمت هیئت 
مدیره انتخاب شــده توســط متقاضــی در ســوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت کران دریا 
سهامی خاص به شماره ثبت 80405 

و شناسه ملی 10101250896

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1394/5/1 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد:

- آقــای مهران چراغعلی پور به کد ملی 0062492969 به ســمت بــازرس اصلی و آقای مجتبی 

شــیرمحمدی به کد ملی 0060367938 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 1 ســال انتخاب 

شدند.

- آقای فرشاد رضایی جلوگیر به کد ملی 0074404989 بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرزاد 

رضایی جلوگیر با کد ملی 0010632689 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت 2 ســال 

انتخاب گردیدند و آقای فرهاد رضایی جلوگیر با کد ملی 0064613127 به سمت مدیرعامل برای 

مدت 2 سال انتخاب گردید.

- کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضای مدیرعامل همراه 

با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

با ثبت این مســتند تصمیمــات تعیین وضعیت حق امضاء، انتخاب و تعیین ســمت هیئت مدیره، 

انتخاب مدیران، تعیین ســمت مدیران، انتخاب بازرس انتخاب شــده توســط متقاضی در سوابق 

الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مواد غذایی کامنوش
 سهامی خاص به شماره ثبت 73964و شناسه ملی 10101188658

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/4/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ساســان رحیمی به شــماره ملــی 0067416837 به عنــوان مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره و 
محمدحسین رحیمی به شماره ملی 0053283791 به عنوان رئیس هیئت مدیره و سامان رحیمی 
به شماره ملی 0063656361 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند.

کلیه اســناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت 
دارای اعتبار است.

ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی 94 به تصویب رسید.
امین هادی به شماره ملی 0076152014 به سمت بازرس اصلی و سیاوش سعیدی به شماره ملی 

0070175322 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

با ثبت این مستند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء، انتخاب بازرس، انتخاب مدیران، انتخاب و 
تعیین سمت هیئت مدیره، تصویب ترازنامه و صورتهای مالی، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار انتخاب 
شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی نوین سازان هیدوج سهامی خاص به شماره ثبت 
330495 و شناسه ملی 10103674384

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

عاشورا قلب تاریخ اســت. بدون تردید اگر 
کســی وقایع محرم سال 61 هجری در کربال را به 
خوبی بشناسد، گویی همه تاریخ بشریت را شناخته 
است. و اگر کسی همه تاریخ را بخواند و از آنچه بر 
امام حسین)ع( و یارانش گذشت بی خبر باشد، از 

تاریخ نادان می ماند. 
بــی اغراق، هر آنچه در این مقطع تاریخی رخ داده 
چکیده ای اســت از حضور چند هزار ساله انسان در این 
جهان. هم از این روســت »کل یوم عاشــورا و کل ارض 

کربال«؛ همه زمان ها عاشوراست و همه زمین ها کربال.
حماسه عاشورا، غنی ترین، کامل ترین و عینی ترین 
منبع هم برای مطالعــه تاریخ و بصیرت یابی و هم برای 
خلق بدیع ترین و شــورانگیزترین آثار هنری با درونمایه 

تراژدی و حماسه است. 
یکی از قدیمی ترین الگوهای روایی در طول تاریخ، 
تقابل خیر و شــر بوده اســت و مگر غیر از آن است که 
عاشــورا، خود عیار و سنجشی برای دو گانه »خیر و شر، 

حق و باطل« است؟
شهید مرتضی مطهری در یکی از سخنرانی های خود 
گفته بود: »حادثه عاشورا و تاریخچه کربال دو صفحه دارد، 
یک صفحه ســفید و نورانی و یک صفحه تاریک، سیاه و 
ظلمانی که هر دو صفحه اش یا بی نظیر است و یا کم نظیر.« 
و اســتاد مطهری، با اشاره به صفحه تاریک کربال تأکید 
کرده بود که » جنایتی مثل جنایت کربال در دنیا وجود 

نداشته است.« 
شــهید مطهــری در همین ســخنرانی بیان کرده 
بود: »چرا ما صفحه نورانی این داســتان را کمتر مطالعه 
می کنیم، در حالی که جنبه حماســی این داستان صد 
برابــر بر جنبه جنائی آن می چربد. و نورانیت این حادثه 
بر تاریکی آن خیلی می چربد... دســتگاه بنی امیه خیال 
کرد که حسین)ع( را کشت و تمام شد، ولی بعد فهمید 
که مرده حســین)ع( از زنده حسین)ع( مزاحم تر است.« 
و به همین دلیل هم بود که امویان از مزار شهدای کربال 
می ترسیدند و دستور نابودی این مزارها را می دادند. امروز 
هم، داستان همان داستان است و بار دیگر تکرار می شود. 
باز هم فرزندان حسین)ع( هستند که راه یزیدیان زمان را 
سد کرده اند و باز هم طایفه یزیدی، حتی از حرم شهدای 

کربال هم وحشت دارند. 
درس ها و عبرت های عاشورا برای بشر امروز

آیت اهلل سید محمد قائم مقامی، مدرس درس خارج 
فقه حوزه علمیه در گفت وگو با گزارشگر کیهان می گوید: 
»ماجرای عاشــورا به تعبیری، واقعه منحصر به فرد عالم 
وجود است، یعنی واقعه ای در عرض وقایع دیگر نیست، 
بلکه واقعه مطلق اســت که بقیه وقایع عالم متأثر از این 
واقعه عظیم هســتند. به همین علت این سخن که گفته 
شده »کل ارض کربال و کل یوم عاشورا« یعنی عظمت این 
واقعه، بر همه زمان ها و مکان ها سیطره یافته است. همواره 
در طول تاریخ بین جریانی که می خواهد خودش را با دین 
و حقیقت تطبیق دهد و جریانی که برعکس، می خواهد 
دین و حقیقت را منطبق با خودش کند نزاع بوده است. 
این تقابل در عاشورا به اوج می رسد و عظیم ترین نزاع بین 

دو جریان الهی و شیطانی در می گیرد.« 
وی می افزاید: »در عاشــورا، جریــان حق به ظاهر 
شکســت می خورد اما معتقدیم که بزرگ ترین پیروزی 
جریان حق در همین روز رقم می خورد. به این دلیل که 
از این هنگام، بیداری و معرفت در انسانیت پدید می آید. 
یکی از حکمت های امام حسین)ع( بیدارسازی انسان ها و 

درس های مکتب عاشورا برای امت اسالمی - بخش اول

عاشورا و ایجاد مرزهای جدید 
در جامعه انسانی

آرش فهیم

توبه بشریت است. تا قبل از عاشورا تصور می شد، دیندار 
شدن در ظاهر و بدون توجه به امامت و والیت به مثابه 
روح دین کافی اســت، اما واقعه کربال به بشــریت ثابت 
می کنــد که ظواهر دین کافی نیســت. ما معتقدیم که 
عاشــورا هم آغاز جریان بیداری و هم آغاز جریان ظهور 
است. یعنی اگر قرار باشد یک مبدأ برای آغاز ظهور قرار 
دهیم، آن مبدأ، بعد از ظهر عاشوراست. چون از این زمان، 
فرایند بیداری بشر آغاز می شود؛ از این زمان بشر متنبه و 

متوجه و متذکر به حقیقت می شود.«
بیداری، مقاومت، ظهور نهایی

این پژوهشگر حکمت اسالمی در ادامه اظهار می کند: 
»به محض بیداری و تنبه، انســان دچار حالتی می شود 
که ما آن را برگشــت ناپذیری می نامیم. یعنی انسانی که 
حقیقت را درک کرده و دیگر ارتداد ندارد. با این تجربه، 
دیگر هیچ کس از حقیقت بر نمی گردد. در نتیجه انسان 
در فرایند مقاومت قرار می گیرد. معتقدیم که این حالت 
روز به روز فراگیرتر می شود و کل بشریت را در برخواهد 

گرفت تا ظهور نهایی و فرج اتفاق بیفتد.«
آیت اهلل قائم مقامی، با اشاره به تأثیر فرهنگ عاشورا 
بر جریان بیداری اســالمی در دنیای امــروز می گوید: 
»انقالب اســالمی از ثمرات عاشوراســت که به دنبالش 
ماجرای بیداری اســالمی پدید آمــد. البته در مرحله و 
مقطعی، شیطان و شیاطین عالم به این جریان هجمه ای 
موقت آوردند و آن را مصادره و منحرف کردند و امر نبرد 
حق و باطل را به سمت جریان های فرقه ای و جنگ بین 
فرق مذهبی منحرف کردند. در مقطعی هم توفیقاتی پیدا 

کردند، اما گذرا بود.«
این مدرس حوزه و دانشگاه تصریح می کند: »حوادث 
منطقه و جهان این پیام را دارد که همه انسان ها ازجمله 
مسلمانان به مرحله ای رسیده اند که باید تصمیم بگیرند 
و یک راه را انتخاب کنند. در زمانه ای به سر می بریم که 
نبرد بین حق و باطل صریح شــده است. امروز هم مثل 
دوران قیام امام حسین)ع( در جهان اسالم با دو جریان 
مشــابه بنی هاشم و بنی امیه روبرو هستیم. دو پرچم در 
برابر هم قرار گرفته انــد؛ یک طرف پرچم ائمه هدی و 
اهل بیت علیهم السالم قرار دارد که نماینده اش جمهوری 
اسالمی ایران است و یک طرف هم پرچم بنی امیه است.«
قائــم مقامــی همچنین اظهار می کنــد: »در این 
میان حد وســطی وجود ندارد. اما عده ای به اشتباه فکر 
می کردند که می توانند راه دیگری غیر از این راه را بروند. 
مثل اشتباهی که ترکیه و اخوان المسلمین مصر مرتکب 
شدند. اشتباه آنها این بود که پنداشتند در جریان بیداری 
اســالمی می توانند پرچم دیگری غیر از این دو پرچم را 
بلند کنند! این یکی از درس های عاشوراست. چون عاشورا 

مرزها را معین می کند.«
وی درباره درس عاشــورا بــرای جریان بیداری 
اسالمی می گوید: »یکی از برکات عاشورا این است که 
مرزبندی آدم ها و جریان ها را از حالت اعتباری و جعلی 
به حالت واقعی تبدیل می کند. چون ما معتقدیم که دو 
نوع مرزبندی وجود دارد. یک مرزبندی برمبنای ظواهر 
است که شیطان به این روش خیلی عالقه مند است و 
سعی می کند این مرزها را واقعی جلوه دهد. جنگ های 
فرقه ای و مذهبی، مصداق بارز مرزبندی شــیطانی و 
جعلی است. اما مرزبندی دیگری هم هست که از طریق 
والیت اهل بیت تعیین می شــود؛ این مرزبندی بر این 
اســاس صورت می گیرد که انسان ها یا در اردوگاه ولی 
خدا قرار دارند یا در اردوگاه شیطان. به همین دلیل هم 
برخالف آنچه عده ای تصور می کنند که برگزاری مراسم 

عزاداری محرم موجب تفرقه می شود، این عزاداری ها 
به مرزبندی واقعی کمک می کنند. چون اگر قرار باشد 
تفرقه ها و مرزبندی های مصنوعی برداشته شود، باید 

به عاشورا مراجعه کرد.«
آیــت اهلل قائم مقامی درباره مرزبندی حقیقی در 
عالم بیان می کند: »بر این اساس، یک طرف اردوگاه امام 
حسین)ع( است؛ امکان دارد که افرادی در این اردوگاه 
قرار بگیرند که دارای مذاهبی غیر از شیعه و دینی غیر 
از اســالم باشند. ممکن است عده ای بپرسند که مگر 
می شــود از هر دین و مذهبی در اردوگاه امام حسین 

قرار گرفت؟ پاســخ این اســت؛ بله می شود! شخصی 
ممکن است مســلمان نباشد، اما به خاطر حمایت از 
مظلــوم و دفاع از عدالت و آزادی در اردوگاه ولی خدا 
قرار می گیرد. در مقابل نیز عده ای ممکن است در ظاهر 
مسلمان و حتی شیعه اثنی عشری باشند اما چون مدافع 
شــر و ظلم هستند در اردوگاه شیطان قرار می گیرند. 
مثل برخی از جریان های فعال به ظاهر شــیعه که در 

خط آمریکا و انگلیس کار می کنند.«
عاشورا و چشم انداز پیش روی مسلمانان

این مدرس خارج فقه در ادامه درباره چشم انداز 
پیش روی جهان اســالم براســاس درس های عاشورا 
می گوید: »همه انسان ها و به خصوص مسلمانان باید 
هر چه زودتر متوجه شوند که پناهگاه و منبع قدرت آنها 

کجاست. یعنی باید اهل بیت علیهم السالم را بشناسند. 
اینکه چه مذهبی دارند، تفاوتی نمی کند، باید زیر پرچم 
اهل بیت بیایند؛ این خیلی مهم است که مسلمانان از 
هر مذهبی، تصمیم بگیرند که زیر پرچم حســین)ع( 
باشند یا زیر پرچم یزید؛ دو خاندانی که همیشه با هم 
نزاع داشته اند؛ ابوسفیان با پیامبر اعظم)ص(، معاویه 
با امام علی)ع(، یزید با امام حســین)ع( و در نهایت، 
سفیانی با امام زمان)عج( می جنگد. حاال مسلمانان با 
هر گرایشی باید یکی از این دو جبهه را انتخاب کنند. 

چون این دو جریان، قابل جمع نیستند.«
آیــت اهلل قائم مقامی، در پایــان این گفت وگو، 
درباره نســبت انقالب اســالمی با فرهنگ عاشورا نیز 
تأکید می کند: »انقالب اسالمی آغاز توبه جمعی بشری 

است که محوریت آن هم عاشوراست. نقطه ای است که 
انسان را متنبه می کند که متوجه حقیقت شود و روی 
حقیقت بایســتد و نترسد. بزرگ ترین اسلحه کفار که 
با آن انسان ها را سحر می کردند، کشتن بود. با انقالب 
اســالمی این طلسم شکسته شده است و این ترس از 

بین رفته است.«
تالش دشمنان برای انحراف 

در فرهنگ عاشورا
ســخنان آیت اهلل قائم مقامی نشان می دهد که چرا 
همــواره دشــمنان انقالب اســالمی و کینه توزان علیه 
مسلمانان درپی نمایشــی تصویری انحرافی از فرهنگ 
عاشورا بوده اند. هر سال و در بزنگاه عاشورا و تاسوعا که 
پیوند و اتحاد میان مسلمانان اوج می گیرد، تالش ها برای 

ضربه زدن به گردهمایی های باشکوه عاشورایی نیز شروع 
می شود. استکبار جهانی و به تعبیر آیت اهلل قائم مقامی، 
پرچمداران اردوگاه شــیطان، آنجا که بتوانند با ترور و 
کشــتار، با پرچمداران اردوگاه الهی مبارزه می کنند. اما 
آنجا هم که چنین امکانی ندارند، از ابزارهای فرهنگی و 

رسانه ای خود بهره می برند.
چند ســال قبل در آمریکا کتابی با عنوان »طرح 
تفرقه و منزوی کردن دین« منتشــر شد. بخشی از این 
کتاب به مصاحبه با مایکل برانت، از کارشناسان برجسته 
دفتر شیعه شناسی سازمان سیا و معاون باب وودواردز 

)از مقامات سابق سیا( اختصاص دارد. 
برانت در بخشی از این مصاحبه، ضمن افشای 
ســرمایه گذاری 900 میلیون دالری سازمان سیا 

برای ضربه زدن به تشــیع بــا روش های گوناگون 
گفته بود: »... پیروزی انقالب ایران در سال 1979 
به منزله زمین لرزه ای در مسیر تالش های سازمان
CIA بــود که طرح بلند مدت این ســازمان که از 
سالها پیش آغاز شده بود و هدف نهایی آن تسلط 
بر کشــورهای اســالمی بود را از هم پاشید. غرب 
می خواســت بر جهان اسالم حاکمیت پیدا کند و 
ارزش های مدنظر خود را بر این کشــورها تحمیل 
نماید. در ابتدای امر تصور می شد که انقالب ایران 
بخاطر ســرکوبگری های شاه اســت. انقالب سال 
1979ضربه های اساســی به خط مشی مورد نظر 
آمریکا برای حاکمیت بر کشــورهای اسالمی وارد 
کــرد. بعد از ناکامی غرب در چند ســال اول پس 
از پیروزی انقالب اســالمی ایران، برای کنترل این 
انقالب و رشد فزاینده بیداری اسالمی و گسترش 
دامنه نفرت از غرب و ظهور اثرات جوش و خروش 
انقالبی در شیعیان کشورهای مختلف بویژه عراق، 
لبنان، کویت، بحرین و پاکستان، مقامات بلندپایه 
CIA دورهم جمع شدند. در سال 1983 کنفرانسی 
تشکیل شد که در آن مقامات بلندپایهCIA شرکت 
داشتند. در این جلسات، نماینده دستگاه اطالعات 
مخفی انگلیس مشــهور بــه »ام آیMI6( »6( نیز 
حضور داشت، زیرا انگلیس تجربه زیادی در مطالعه 
روی کشــورهای اســالمی دارد. در این نشست ها 
بود که شرکت کنندگان به این نتیجه رسیدند که 
انقالب ایران فقط نتیجه طبیعی سیاست های شاه 
نبود بلکه واقعیت های پشت پرده دیگری نیز مطرح 
است که همان جایگاه مرجعیت شیعی و شهادت 
)امام( حســین است...« )به نقل از مقاله طرح های 

آمریکایی برای عاشورا ، نوشته سعید مستغاثی(
اما به تعبیر شهید مرتضی مطهری، همچنان 
که مقابله با فرهنگ عاشورا و سرکوب عدالتخواهی و 
رهایی طلبی انسان از شر یزیدیان زمان، روی تاریک 
تاریخ معاصر ماست، اما این تاریخ، روی روشنی هم 
دارد؛ انسان هایی که با الهام از قیام امام حسین)ع( 
و یارانش، راه شر را سد کرده اند. در قسمت بعدی 
این گزارش، به این مردان و فرهنگ عاشورایی آنها 

خواهیم پرداخت.

آیت اهلل سید محمد 
قائم مقامی :در عاشورا، 

جریان حق به ظاهر 
شکست می خورد اما 

معتقدیم که بزرگ ترین 
پیروزی جریان حق در 

همین روز رقم می خورد. 
به این دلیل که از این 

هنگام، بیداری و معرفت 
در انسانیت پدید می آید.

همه انسان ها و به خصوص 
مسلمانان باید هر چه 
زودتر متوجه شوند که 

پناهگاه و منبع قدرت آنها 
کجاست. یعنی باید اهل بیت 
علیهم السالم را بشناسند. 
اینکه چه مذهبی دارند، 
تفاوتی نمی کند، باید زیر 

پرچم اهل بیت بیایند.


