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مـتفرقـه
گمشده

پیدا شده

ســند کمپانی و برگ سبز خودروی 
سواری جک، به رنگ مشکی متالیک، 
مــدل 1393 بــه شــماره انتظامی 
217 ط 52 ایــران 46 و شــماره 
  NAKNG7216DB101992 شاسی
 HFC4GB23 موتــور  شــماره   و 
CD3479570 متعلــق بــه هــادی 
آذرنــوا مفقود گردیــده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو سواری پراید 
مدل 1394 به شماره شهربانی 
348 ب 71 ایران 38 به شماره 
موتور 5398598 شماره شاسی 
به   NAS411100F1140538
مالکیــت عبدالــه آذری مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

ســند خودرو پــژو پــارس مدل 
1395 بــه رنــگ ســفید روغنی 
و شــماره شــهربانی 926 ل 38 
ایــران 24 و شــماره موتــور   -
 124K0969601و شماره شاسی 
 NAAN2 1VE0GH9 6 2 3 6 2
مفقــود گردیده از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ ســبز ســواری سیستم پژو 
تیپ 206 رنگ ســفید - روغنی 
مــدل 1389 بــه شــماره موتور 
شــماره  و   14189019231 
 NAAP03ED2AJ123624 شاسی
و شــماره پالک 454 ج 58 ایران 
24 به نام امیر نعیماوی مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خــودرو موتورســیکلت 
شــماره  بــه   125CDI کار  تیزتــک 
پالک 569 ایــران 89358 به رنگ 
قرمــز مدل 1389 و شــماره موتور 
 156FMINCV2010129261
ســی  شا ه  ر شــما و 
مفقود   *NCV***125A8971127*
شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســواری  خــودرو  ســبز  بــرگ 
 ســایپا 131SE بــه شــماره پالک
 799 ل 26- ایران 16 به رنگ 
ســفید-روغنی مــدل 1395 و 
 M13/5676619 شماره موتور
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NAS411100G1246889
مفقود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

لــک  ما صیــدی  نپــور  جها نــب  اینجا
 405SLX-TU5 پــژو  ســواری  خــودرو 
 89 ق   455 انتظامــی  شــماره   بــه 
ایران 93 موتور 181B0055837شاسی 
علــت  بــه   NAAM31FE4JK108461
فقدان سند کمپانی و برگ سبز تقاضای 
رونوشــت المثنــی نموده اســت چنانچه 
هرکس ادعایی در مــورد خودرو مذکور 
دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی 
سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع 
در پیکان شــهر ساختمان سمند مراجعه 
نمایــد. بدیهــی اســت پــس از انقضای 
مهلت مزبور طبــق ضوابط اقدام خواهد 
شد. مدت اعتبار این آگهی یکسال است.

»آگهی فقدان گواهی نامه«
گواهی دائم دانشنامه تخصصی 
اینجانــب فاطمــه ذاتــی، فرزند 
ابراهیم، شــماره شناسنامه 19 
صادره از رشت در مقطع تخصصی 
رشــته گــوش و حلــق و بینی به 
شــماره 82 مورخ 87/9/14 از 
دانشــگاه علــوم پزشــکی گیالن 
)رشــت( مفقود گردیــده و فاقد 
اعتبار می باشــد. از یابنده تقاضا 
بــه  را  مــدرک  می شــود اصــل 
دانشــگاه علــوم پزشــکی گیالن 

ارسال نماید.

نــب  ینجا ا لتحصیلــی  رغ ا فا مــدرک 
محمدحســین جوکاری فرزند محمدحسن 
به شــماره شناســنامه 1498 صادره از 
شــیراز در مقطع کارشناســی ناپیوسته 
رشته مهندسی تکنولوژی عمران - عمران 
صــادره از واحد دانشــگاهی مرودشــت 
بــا شــماره 169019802897 مفقــود 
گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشد. از 
یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت به 
نشانی استان فارس شهرستان مرودشت 
کیلومتر 3 جاده تخت جمشــید دانشگاه 
آزاد اســالمی واحد مرودشــت ارســال 

نمایند.

استخدام

55953636 - 55900897 شهرری 
33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 
56344343 اسالمشهر 
56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
66007479 - 66064647-9 آزادی 
65222933 - 09121620849 شهریار 
026-32226013 - 32224411 کرج 
77909939 - 77936888 تهران نو 
دماوند                               76321938

شرق - غرب 

33112193
33110210
33112291 
33902599

 33119236
33911566
33118057
      33110202 

مرکز

33942000
33118052
 33113519
33911568

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

میپذیرد

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

میپذیرد

اسامی 8 نفر   از فرزندان

 تحت پوشش شیرخوارگاه 

شهید ترکمانی

نام مستعار کودک:  آیهان دولت آبادی
تاریخ تولد: 97/11/5

تاریخ پذیرش: 97/11/14
نام والدین: سپیده انعامی و حامد دولت آبادی

علت پذیرش: اعتیاد مادر
ارجاع دهنده:  بیمارستان امام حسین)ع(

نام مستعار کودک:  الناز
تاریخ تولد: 1395

تاریخ پذیرش: 98/2/10
نام والدین: مهناز شهبازی

علت پذیرش: کودک آزاری
ارجاع دهنده: بهزیستی شهریار

نام مستعار کودک:  سیاوش
تاریخ تولد: 99/2/4

تاریخ پذیرش: 99/2/15
نام والدین: اعظم رستمی

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده:بیمارستان امام سجاد شهریار

نام مستعار کودک:  کیاشا
تاریخ تولد: 99/2/12

تاریخ پذیرش: 99/2/16
نام والدین: مهسا تاجیک

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده:بیمارستان آرش

نام مستعار کودک:  آران
تاریخ تولد: 99/2/6

تاریخ پذیرش: 99/2/16
نام والدین: شکریه سیف علی

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده:بیمارستان آرش

نام مستعار کودک:  کسری
تاریخ تولد: 99/2/5

تاریخ پذیرش: 99/2/21
نام والدین: سارا چقاحسینی

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده:بیمارستان امام سجاد شهریار

نام مستعار کودک:  رایان
تاریخ تولد: 99/1/18

تاریخ پذیرش: 99/2/23
نام والدین: محدثه غالمی

علت پذیرش: عدم توانایی خانواده
ارجاع دهنده: مادر

نام مستعار کودک:  سوگند
تاریخ تولد: 99/2/21

تاریخ پذیرش: 99/2/24
نام والدین: 

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی مرکز حر

پایــه  شــابلون زن  تعــدادی  بــه 
حقــوق 2 م بــه بــاال نیازمندیــم و 
کارگــر ســاده )تماس تا یــک ماه( 

09126026221

* صنایع برودتی انجماد*
ساخت سردخانه های ثابت و متحرک

و یخچالهای صنعتی و روباز
۳۳۶8۴8۳۷ - 09125۳8۷0۴۴ 

فقط نقدی
بهترین خریدار و فروشنده مواد غذایی 

انواع برنج ایرانی و خارجی 
88485672 - 09121139698

برگ کمپانی اتومبیل تویوتا کروال 
 XLi مــدل 2015 رنــگ مشــکی 
ج   848 انتظامــی  شــماره  بــه 
58- ایران 99 به شــماره موتور 
 3ZRX403335 به شماره شاسی 
 RKLBL9HE6F5216146بــه نام  
دانشگاه عدالت مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت حمل و نقل بین المللی آریا ترابر راد)سهامی خاص( ثبت شده

 به شماره 55۷۶0 و شناسه ملی 10101008۷1۴ و سرمایه پرداخت شده 
به مبلغ ۳۶198/۷ میلیون ریال

به اطالع سهامداران شرکت حمل و نقل بین المللی آریا ترابر راد)سهامی خاص( 
ثبت شده به شماره 55760 می رساند مجمع عمومی عادی سالیانه راس ساعت 
14 روز شنبه مورخ 1399/03/31 در محل دفتر مرکزی تهران خیابان بهشتی 

نبش خیابان داریوش پالک 102 طبقه اول تشکیل می گردد.
از ســهامداران یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شــود در ساعت و تاریخ ذکر 

شده حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرسی شرکت برای سال 
مالی منتهی به 1398/12/29  شرکت

2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سال 1398 
3- انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل

4- تعیین حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال 1399
5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی

6- سایر
دعوت از طرف هیئت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساالنه»نوبت اول«
بدینوسیله از کلیه اعضاء تعاونی مسکن ثمین اجرای دقیق دعوت 
به عمل می آید در جلســه مجمع عمومی عادی ساالنه نوبت اول 
این تعاونی که در روز سه شنبه 99/4/17 راس ساعت 15 در 
مسجد بقیه اهلل شهرک قائم شهرستان پاکدشت برگزار می گردد 

با دستورات جلسه ذیل شرکت نمایند.
جلسه با حضور نصف به عالوه یک اعضاء رسمیت خواهد یافت.

دستورات جلسه:
1- استماع گزارش بازرس

2- استماع گزارش هیئت مدیره
3- انتخاب هیئت مدیره و بازرسین

4- تصویب ترازنامه سال 98
5- تصویب بودجه تعاونی سال 99

متقاضیان شــرکت در سمت هیئت مدیره یا بازرس می بایست 
مدارک خود را شــامل تصویر شناســنامه و کارت ملی و مدرک 
تحصیلی و گواهی عدم سوءپیشــینه بــه همراه فرم مربوطه تا 

تاریخ 99/3/23 به دفتر تعاونی تحویل نمایند.
هــر عضو تعاونی می تواند وکیل 3 نفر و هر غیر عضو می تواند 

وکیل 1 نفر در جلسه باشد.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن ثمین اجرای دقیق

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/2/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای محمدناصر صدیقی به شماره ملی 0049438123 به سمت مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره و آقای رضا نیکوگفتار ظریف به شــماره ملی 0382996208 به سمت نایب رئیس 
و عضو هیئت مدیره و آقای مهدی گلچی به شــماره ملی 4322618693 به سمت عضو هیئت 
مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اســناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و 
یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضای هر یکی 
از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. آقای محمد میری حسینی به شماره 
ملی 0042484502 به ســمت بازرس اصلی و آقای امین سلیمی به شماره ملی 0071921052 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 

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

آگهی تغییرات شرکت تهران سازه 
سهامی خاص به شماره ثبت 41611 

و شناسه ملی 10100869868
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/5/3 و مجوز شماره 93552 
مورخ 1398/5/12 سازمان امور اجتماعی وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل 
شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس ایرانشهر- خیابان شهید عباس موسوی- خیابان 
آیت اهلل طالقانی- پالک 248 طبقه اول به کد پستی 1581744713 تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. طرح جدید اساسنامه اتحادیه مشتمل 
بر سه فصل چهل و سه ماده و سی و شش تبصره به تصویب کلیه اعضای حاضر در 

جلسه رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات اتحادیه جهانی
 زنان مسلمان به شماره ثبت 41057 

و شناسه ملی 14006612355 

چون آقای حسین ناطقی مالک کامیون بنز مدل 1371 به شماره 
انتظامی 432 ع 34 ایران 68 به شــماره شاسی 16575552 
بــه شــماره موتــور 10060470 به علت فقدان ســند تقاضا 
صدور سند المثنی نموده است لذا چنانچه هرگونه ادعایی در 
مــورد خــودرو مذکور وجود دارد ظرف مــدت 15 روز از تاریخ 
نشــر آگهی با در دست داشــتن مدارک کافی به دفتر فروش 
شــرکت ایران خودرو دیــزل واقع در تهــران کیلومتر 8 جاده 

ساوه مراجعه نمایند.

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانب امید خطیری فرزند یداله شماره شناسنامه 162 و کدملی 2249892301 
صــادره از کردکــوی مالــک خــودرو وانــت پیــکان بــار مــدل 1387 به شــماره 
انتظامی 395 د 27 ایران 69 شــماره موتور 11487043823 شــماره شاســی 
NAAA46AA09G042688 به علت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( و شناسنامه 
مالکیت )برگ سبز( تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را نموده ام. لذا 
هر کس ادعایی در خصوص خودروی فوق را دارد ظرف مدت ده )10( روز واقع در 
تهران دفتر حقوقی شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه 
نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

آگهی دعوت از سهامداران
بدینوســیله از کلیــه ســهامداران در جلســه مجمــع عمومی عــادی به 
طور فوق العاده در جلســه چهارم شــرکت تولیدی و صنعتی کوالســکوه 
سهامی خاص )در حال تصفیه( به شماره ثبت 196326 و شناسه ملی 
10780007901 دعوت می شــود، در مورخه 99/4/2 روز دوشــنبه 
ساعت 14 با موضوع جلسه: 1- تمدید مدت مدیریت 2- ارائه گزارش 
فعالیت انجام شــده مدیر تصفیه )برای سومین بار( که در محل قانونی 

شرکت برگزار می شود حضور به هم رسانید.
مدیر تصفیه: محمدکاظم باروت کوب زاده

تاریخ انتشار: 99/3/18
دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(

نام شخصیت حقوقی: تولیدی توزیعی معین حامیان- شماره ثبت 1039 شماره ملی 
10740040771- نوع شخصیت حقوقی: شرکت تعاونی

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء شرکت تعاونی تولیدی توزیعی معین حامیان به شماره 
ثبت 1039 و شناسه ملی 10740040771 می رساند، جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
)نوبت اول( تعاونی راس ساعت 8 صبح سه شنبه 99/4/3 در محل دفتر شرکت واقع 
در بروجرد کیلومتر 4 جاده مالیر برگزار می گردد. خواهشمند است راس ساعت مقرر 

در این جلسه حضور بهم رسانید.
رئیس هیئت مدیره تعاونی

آگهی حصر وراثت
آقــای مهدی عباســی فشــمی بــه شــماره شناســنامه 13274 مطابق 
دادخواست تقدیمی به کالسه پرونده 83/5/99 این شعبه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ابوطالب 
عباســی فشمی به شماره شناسنامه 973 در تاریخ 99/2/6 اقامتگاه 
دائمی خــود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- مهدی عباسی فشمی شــماره شناسنامه 13274 تاریخ 
تولد 1363/6/5 صادره تهران پســر متوفی 2- محمدحسین عباسی 
فشمی شــماره شناســنامه 0022298673 تاریخ تولد 1378/4/5 
صادره تهران پســر متوفی 3- پریسا عباسی فشمی شماره شناسنامه 
0015136590 تاریــخ تولــد 1371/6/25 صــادره از تهران دختر 
متوفی و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی، 
درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد 

واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.

شورای حل اختالف 5 فشم

آگهی حصر وراثت
آقای جمشــید ساوه دورودی شماره شناســنامه 57 مطابق دادخواست 
تقدیمی به کالســه پرونده 8/7/99 در این شــعبه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان علی اصغر ســاوه 
دورودی به شــماره شناســنامه 14 در تاریخ 1398/10/28 اقامتگاه 
دائمــی خود بدرود زندگی گفته و ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1-  هوشنگ ساوه دورودی شماره شناسنامه 40 تاریخ تولد 
1317/7/25 صادره از شمیران برادر متوفی 2- علی ساوه دورودی 
شــماره شناسنامه 23 تاریخ تولد 1325/4/12 صادره شمیران برادر 
متوفی 3- جمشــید ســاوه دورودی شماره شناســنامه 57 تاریخ تولد 
1340/12/20 صادره شمیران برادر متوفی 4- عشرت ساوه دورودی 
شماره شناسنامه 41 تاریخ تولد 1332/6/1 صادره از شمیران خواهر 
متوفی و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشــریفات مقدماتی، 
درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد 

واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.

شورای حل اختالف 7 شمشک

adabhonar@kayhan.ir

صفحه 6
یک شنبه 18 خرداد 1399
15 شوال 1441 - شماره 22482

خیلی صریح شــروع کرده و  سریع 
می رویم ســراغ اصل مطلــب. اوال چرا 

برگ های گمشده؟
بسم اهلل الرحمن الرحیم. عرض شود شاید این 
موضوع چندان برای خوانندگان گرامی  جا نیفتند 
که بله تاریخ تمدن اســامی به طرز شگفت آور 
و سؤال برانگیزی از مجموعه تاریخ تمدن حذف 
شده بود. نه امروز و دیروز و سی چهل سال قبل 
و حتی در صد سال اخیر، بلکه حدود 400- 500 
ســال است که این تاریخ حذف و سانسور شده 
یا تحریف گردیده و یا به صفحات بسیار اندکی، 

محدود شده است. 
اینکه توســط چه فرد یا افــراد و یا گروه و 
دســته ای و با چه نیت و هدف و مقصدی این 
حذف و سانســور صورت گرفته، بحث دیگری 
است که جای خود و  فرصتی دیگر را می طلبد. 
اما فقط به عنوان شاهدی بر این مدعا خدمتتان 
عرض کنم که تاریخ تمدن اسامی آنچنان از دل 
تاریخ تمدن بیرون کشیده شد و حذف گردیده 
که »جرج ســارتن«، معروف به پدر تاریخ علم 
می گوید هنگامی که می خواســته درباره تاریخ 
علوم تحقیق کند، آنچنان طی سال ها سیاهی 
قــرون میانی را در مغزش جا انداخته بودند که 
قصد داشته پس از مطالعه و تحقیق و پژوهش 
درباره علم در دوران باستان، یک مرتبه به روزگار 
پس از رنسانس جهش کرده و اساساً دوران قرون 
میانی یا همان قرون وســطی که اساس تمدن 
اسامی را دربر می گرفت، نادیده بگیرد! اما بعدا 
کنجکاو می شود که در این دوران قرون میانی 
یا قرون وسطی چه اتفاقاتی افتاده. پس شروع 
به تحقیق و پژوهش درباره آن دوران می کند و 
متوجه می شود چه دوران عظیم و حیرت انگیزی 
بوده و علم و تمــدن در آن دوران در حیطه و 
قلمرو تمدن اسامی چه پیشرفت های شگرفی 

داشته است. 
این یک نمونه و نمونه دیگر پرفسور »زیگرید 
هونکه«، مورخ و پژوهشگر مشهور آلمانی است 

که رســاله دکترایش را درباره تمدن اســامی 
نوشــت. او هــم از انگیزه هایــش در این مورد 
می گوید که وقتی برای تحقیق درباره ریشــه 
پدیده های مختلف تمدنی همراه گروهی مطالعه 
می کردند، در مورد بسیاری از این پدیده ها مثل 
بیمارستان و دانشــگاه به نتیجه نمی رسیدند. 
آنها برای یافتن ریشه های تاریخی آن پدیده ها 
به هــر دری زده و به هر کجا مراجعه کردند و 
آن ریشه ها را در هر سرزمین و ملتی جست وجو 
نمودند به جز سرزمین ها و ملل اسامی! هونکه 
می نویســد دلیلش این بود که آنچنان به دروغ 
در ذهن پژوهشگران و محققان جا انداخته بودند 
که اسام و ملت های اسامی، عقب افتاده و در 
تضاد با علم و هنر بوده اند که اصا در مخّیله آنها 
هم نمی گنجید که ممکن است مثا ریشه های 
پدیده هایی مانند بیمارستان و دانشگاه از اسام 
و سرزمین های اسامی بیاید و اصا تمدنی به 

نام تمدن اسامی وجود داشته باشد.
این القائات و تحریفاتی که می گویید، 
چگونه حتی دانشمندان و محققین معروف 
و معتبری مانند جرج ســارتن و زیگرید 
هونکه را هم تحت تأثیر قرار داد؟ مگر در 

تاریخ چه نوشتند و چه گفتند؟
آنها سعی کردند عاوه  بر حذف تاریخ تمدن 
اسامی از صفحات تاریخ، به جای آن، تحریفات 
ناجوانمردانه تری را به اسام و مسلمانان نسبت 
دهنــد. از جمله مســلمانان را وحشــی و بربر 
خواندنــد و با دروغ و فریــب در کتب تاریخی 
گنجاندند که گویا مسلمانان با فتح هر سرزمین 
و کشور، به غارت و چپاول منابع مادی و فرهنگی 
آنها می پرداختند و از جمله نوشتند و القاء کردند 
کــه گویا به هنگام فتح ایران و مصر، کتاب ها و 
کتابخانه های بسیاری را سوزانده و خراب کرده و 
حتی تمدن باشکوه ایران باستان و مصر باستان 
را نابود ساختند! و متأسفانه این دروغ بزرگ را 
آن قدر گفتند و نوشتند که به تدریج بسیاری از 

مسلمانان و حتی خود ما نیز باور کردند!! 

گفت و گو با سعید مستغاثی درباره کتاب برگ های گمشده از تاریخ تمدن اسالمی

برای اعتماد به نفس 
و غــرور مـلی
 جوان ایـرانی

کتاب »برگ های گمشده از تاریخ تمدن اسالمی«، تازه ترین و شصت و پنجمین اثر از مجموعه »نیمه پنهان« است که به تازگی از سوی 
»دفتر پژوهش های موسسه کیهان« انتشار یافته. سعید مستغاثی نویسنده این کتاب، پیش از این نیز کتاب های »حکایت سینماتوگراف« 
درباره تاریخ سینمای ایران پیش از پیروزی انقالب اسالمی و همچنین »فرانکلین در تهران« درباره پروژه موسسه فرانکلین در سال های پس 
از کودتای 28 مرداد را برای همین مجموعه نیمه پنهان و دفتر پژوهش های موسسه کیهان به رشته تحریر درآورده بود. 
در کتاب »برگ های گمشده از تاریخ تمدن اسالمی« گویا قرار است به تاریخ تمدن اسالمی از زاویه ای جدید و تازه پرداخته شود، اگرچه 
پیش از این نیز آثار چندانی درباره این تاریخ منتشر نشده و یا ما از آن بی اطالعیم. اما مطالعات و پژوهش های نویسنده کتاب که پیش از این 
نیز یک مجموعه مستند 30 قسمتی در همین موضوع  تحت عنوان »تمدن آسمانی« برای تلویزیون ساخته بود، می تواند پشتوانه مناسبی 
برای مجموعه ای مکتوب درباره تاریخ تمدن اسالمی باشد. برای اطالعات بیشتر درباره این کتاب جدیداالنتشار، با نویسنده آن  گفت و گویی 
انجام داده ایم که می خوانید:

به این ترتیب القاء نمودند که اسام با هرگونه 
تمدن و علم و فرهنگ در تضاد است. برهمین 
اســاس، همان کانون هایی که بقای خویش را 
در فنای اســام می دیدند، مسلمانان را افرادی 
بی فرهنگ، غیرمتمــدن، عقب افتاده، واپس گرا 
و... نشان دادند که بایستی خود را با تمدن غرب 
ســازگار کرده تا به اصطاح در جامعه جهانی 
پذیرفته شوند!! به این  ترتیب نوعی خودباختگی 
و هویت باختگی و حقارت و عدم اعتماد به نفس 
را به عمق جان نســل جدید مسلمانان تزریق 
کردند تا دیگر نتوانند قد علم کرده و در مقابل 

شرارت هایشان بایستند. 
در حالــی که همان طور که عرض شــد، بر 
اساس اسناد و حتی منابع مستند و معتبر خود 
غربی ها، واقعیت دقیقاً برعکس آنچه آنها وانمود 
می کردند، بوده و هســت و حداقل نشانه های 
متعدد مکتوب و غیرمکتوب اعم از بناها و اماکن 
باقیمانده از دوران طایی تمدن اسامی، نشانگر 
آن اســت که آنچه تحت عنــوان تاریخ تمدن 

به خورد ملت ها داده شــده، کامًا فریبکارانه و 
تحریف گرانه بوده است.

تمدن  تاریخ  امــروز  پس الاقل دیگر 
اسالمی، موضوع پنهانی نیست و به اصطالح 
برگ های گمشده ای ندارد که شما بخواهید 

آن را پیدا کنید! 
از قضا چنین نیســت یعنــی علی رغم همه 
زحماتی کــه برخی محققین و پژوهشــگران 
کشــیدند تا تاریخ تمدن اســامی را از محاق 

تحریف و سانســور بیرون آورند اما تاریخ فوق 
همچنان در روایت های رسمی  و آکادمیک تاریخ 

تمدن در محاق است و سانسور می شود. 
 اگرچه کتب مختلف محققان و پژوهشگران 
خارجــی از جمله »جرج ســارتن«، »آلدو میه 
لــی«، »آدام متز«، »زیگریــد هونکه«، »ژوزف 
بورلو«، »ویل دورانت«، »کریستن سن«، »ارنست 
کوئل«، »روبرت ایروین« و »کریستین پرایس« 
و... گوشه هایی از تاریخ تمدن اسامی را متذکر 

شدند و بسیاری از دســتاوردهای تمدنی بشر 
امروز را حاصل همان تمدن دانسته و حتی وقوع 
رنسانس را بدون تحقق 10 قرنی تمدن اسامی، 
امری ناممکن به شمار آوردند اما جریان اصلی 
آکادمیک و رسانه ای برای آنکه اوال تاریخ اسام را 
تحریف کرده و آن را از همه مفاخر و ظرفیت ها و 
مصادیق اجرایی اش خالی کرده و دینی ارتجاعی 
و عقب افتاده و مخالف با علم و هنر جلوه بدهد، 
دســت به تحریف تاریخ زد و همه افتخارات و 
دســتاوردهای تمدن اسامی را به غرب نسبت 
داد تــا به دروغ غــرب را واضع و مبدع هرگونه 
تمدنی نشان دهد و نسل جدید را از گرایش به 
اسام بازداشته و همه آمال و آرزوهایشان را در 

تمدن غرب به رخ بکشد. 
در نهایت وقتی برخی از وقایع یادشــده را 
نتوانستند پنهان ســازند، پرده ای دیگر را ساز 
کردنــد و آن را نتیجه دانشــمندان ملیت های 
مختلف درون تمدن اســامی معرفی کردند تا 
باز هم این حقیقت مســلم را پنهان سازند که 
اسام موجب و باعث اصلی همه این پیشرفت ها 
و تمدن سازی ها بوده است. حتی در مسیر این 
دروغ بــزرگ تاریخی تا آنجــا پیش رفتند که  
برخی از دانشمندان و هنرمندان یاد شده را به 
خود متعلق دانسته و خالی از انگیزه های دینی 
و اســامی نشان دادند! مثل خیام و ابن سینا و 
مولوی و... که حتی درباره شان کتاب نوشتند و 

نمایش اجرا کردند و فیلم ساختند.
یعنی همین امروز هم مــرور تاریخ تمدن 
اسالمی در آموزش های آکادمیک ما وجود ندارد؟

متأســفانه همین طور است. شاید در برخی 
دانشــکده ها و فقــط در حد دو واحد درســی 
اختیاری ارائه شود. کار به جایی رسید که مقام 
معظم رهبری در سال 1385 و در دیدار روسای 
دانشگاه ها با ایشان، به اعتماد به نفس و غرور ملی 
دانشجوی امروز  اشاره کردند که به دلیل تبلیغ 
صرف دانشمندان و مخترعان و مکتشفان غربی 
و پنهان داشتن خیل عظیم دانشمندان اسامی، 

بخش اول

ایــن غــرور و اعتماد به نفــس از بین می رود. 
ایشــان مثال زدند که شناخت دانشجوی ما از 
خّیام دانشمند و ریاضیدان بزرگ در حد کوزه 
گلی است و اضافه کردند »اینها موجب می شود 
که آن اعتماد به نفس ملی از دســت برود اگر 
دانشجوی ما سابقه  علمی، گذشته  علمی ومیراث 
عظیم علمی  خودش را نشناسد و افتخارات علمی  

خودش را در گذشته نداند«. 
رهبــر معظم انقاب پــس از این انتقادات 
تأکید کردند: »این از جمله  کارهایی اســت که 
باید حتماً در محیط دانشگاه انجام بگیرد. درس 
می گذارید، رشته می گذارید، تبلیغات می کنید، 
 هــر کاری می کنیــد، من نمی دانــم، این کار 

باید بشود«.
اما واقعاً چقــدر به این فرمایش رهبر 
انقالب در طی این 14- 15 سال که از آن 

تاریخ گذشته، توجه شده است؟!
مقام معظم رهبــری چندین بار به اهمیت 
شــناخت تاریخ تمدن اسامی  اشاره داشته اند، 
مثا در دومین نامه روشنگرانه خود خطاب به 
جوانان اروپایی و آمریکای شمالی، به تاریخ اول 
بهمن 1393، پس از توصیه به مراجعه مستقیم 
به قرآن مجید و همچنین مطالعه تعالیم پیامبر 
اســام )صلّی اهلل علیه وآله وســلّم( و آموزه های 
انســانی و اخاقی ایشــان، آنها را به پاسخ این 
پرسش ارجاع دادند که »اسام چگونه و بر مبنای 
چه ارزش هایی طّی قرون متمادی، بزرگ ترین 
تمــّدن علمی  و فکری جهــان را پرورش داد و 

برترین دانشمندان و متفّکران را تربیت کرد؟«
همچنیــن در دیدار رمضانی مســئوالن و 
کارگزاران نظام با ایشــان در سال 1396، یکی 
از 3 عنصر اصلی هویت ملی را در کنار اسام و 
انقاب، »عمق تاریخی« یا »ریشه داری در تاریخ« 
و یا همان تاریخ تمدن اسامی یعنی دورانی که 
»نیروهای انسانی ما در طول تاریخ دارای افکار 
بلندی بوده اند در بخش های مختلف: در فلسفه، 

در علم، در فناوری« تعریف کردند. 

کوه باشی، سیل یا باران چه فرقی می کند؟
                  سرو باشی، باد یا طوفان چه فرقی می کند؟

مرزها سهم زمین اند و تو اهل آسمان
                   آسمان شام یا ایران چه فرقی می کند؟

مرز ما عشق است هر جا اوست آنجا خاک ما است
                   سامرا، غزه، حلب، تهران چه فرقی می کند؟

قفل باید بشکند، باید قفس را بشکنیم
                       حصر الزهرا و آبادان چه فرقی می کند؟

هر که را صبح شهادت نیست، شام مرگ هست
                بی شهادت، مرگ با خسران چه فرقی می کند؟

شعله، خاکستر، دم آخر ولی ققنوس را
                           لحظه آغاز با پایان چه فرقی می کند؟

شعری که شهید سردار  قاسم سلیمانی آن را دوست داشت و در مجلسی خواند

حجت االسالم سیدمحمدمهدی شفیعی مرز ما عشق است

*  علی رغم همه زحماتی که برخی 
محققین و پژوهشگران کشیدند تا 
تاریخ تمدن اسالمی را از محاق 

تحریف و سانسور بیرون آورند اما 
تاریخ فوق همچنان در روایت های 
رسمی  و آکادمیک تاریخ تمدن در 

محاق است و سانسور می شود. 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/1/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال 
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آقای منصور رضایی به کد ملی 0055533213 به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت افق گنجینه ایرانیان به شماره ثبت 376113 و شناسه ملی 
10320247637 به نمایندگی آقای ابراهیم قاسمی به کد ملی 0420967540 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه یمین )سهامی 
عام( به شــماره ثبت 239515 و شناســه ملی 10102803034 به نمایندگی آقای ابراهیم جانی به کد ملی 0071872809 ســمت عضو هیئت 
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متفقا به همراه مهر شرکت معتبر است، و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضاء به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق 
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