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گهی تلفنی  قبول آ

مـتفرقـه

بنایی 
و خدمات
ساختمانی

گمشده
پیدا شده

قالیشویی
مبل شویی

مفقودی
ســند مالکیت)برگ سبز( و سند 
کمپانی خودرو دوو- تیپ سی یلو- 
مــدل 1375 به شــماره انتظامی 
638 ج 13- ایران 55 به شماره 
موتور 500436 و شماره شاسی 
000330 بنام رضا مطلبی مفقود 
گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری 
ام وی ام 110 مــدل 84 بــه 
شماره انتظامی 416 ب 87- 
ایــران 20 به شــماره موتور 
و شماره   372FG5001080
 IR84211000800 شاســی
مفقود از درجه اعتبار ســاقط 

است.

برگ سبز سواری سیستم پروتون 
تیپ ویرا لیفت بک رنگ ســفید- 
روغنــی مــدل 1387 به شــماره 
موتور 4G15PNM8262 و شماره 
شاســی PL1C97LNB210758 و 
شماره پالک 373 س35 ایران 14 
بنــام عبداله رعیت پور مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

3 برگ کمپانی موتورسیکلت 
رنــگ  مــدل 1395  آپاچــی 
ســفید به شــماره شــهربانی 
54219 ایران 134 و شماره 
شاســی 9551892 و شماره 
مفقــود   2077069 موتــور 
 گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

برگ سبز موتورسیکلت وگو رنگ 
ســفید مــدل 1395 به شــماره 
پــالک ایــران 133-32372 و 
 AG4EG1022686 شماره موتور
ســی  شا ه  ر شــما و 
بــه   N2G***110W9516103
نام مهرداد خالقی مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز)سند( و کارت شناسایی 
خودرو وانت سیستم پیکان رنگ 
 ســفید روغنــی بشــماره انتظامی
 546 ن 14- ایران 21 و شــماره 
موتور 11485014929 و شماره 
شاســی 31000972 متعلــق به 
اینجانب اسماعیل نوری فرد مفقود 
شده و از درجه اعتبار ساقط است.

مجــوز ســالح شــکاری مــدل 
دو لــول رویهم ته پر کوســه 
و  ســاچمه زن   12 کالیبــر 
ساخت کشور ایران به شماره 
082400386 بــه نام آقای 
فرزاد زوری فرزند علی  با کد 
ملی 3660461997 مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط گردید.

برگ سبز موتورسیکلت ارشیا 
125CDI مدل 1388 بشماره 

موتور 04852 بشــماره تنه 
انتظامی  بشماره   8811731
62767- ایــران 324 بنــام 
امیر مرادی قشــالقی مفقود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط است.

سند مالکیت موتورسیکلت زیگما 
CS135 مــدل 1395 بــه رنــگ 
مشکی به شماره انتظامی 63252 
موتــور  و شــماره  ایــران 511 
0135N1D250615 و شــماره 
تنه N1DBBKMEDGXB00491 به 
نام ذوالحواریه سیدکمال مفقود 
شده از درجه اعتبار ساقط است.

برگه ســبز پراید به شــماره 
شهربانی 68 ایران 724 ل92 
شماره موتور 00572792- 
مدل 82 سفید روغنی شاسی 
به  متعلق   14122821275
خانم افسانه شــیخ سرجینی 
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

سند و برگ سبز خودرو پراید سواری مدل 1390 به رنگ سفید 
و بــه شــماره شــهربانی 245 ل75- ایــران 24 و شــماره موتور 
4505373 و شماره شاسی S3412290407146 مفقود گردیده 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدارک شامل سند فروش و برگ 
ســبز راهور خودرو کشــنده رنو 
پریمیوم 440 به شماره شهربانی 
651 ع 81 ایــران 33 و شــماره 
موتور 68065 و سند کمپانی تانکر 
نیمه یدک حمل سوخت متعلق به 
همین کشنده به شماره شهربانی 
378 ع 78 ایــران 33 و شــماره 
 871114243tt3100 شاســی 
شــرکت تانکــرداران میثاق ترابر 
مفقــود و از درجــه اعتبار ســاقط 

می باشد.

چــون اینجانــب محمدرضا قانــع مالک 
خودرو وانت پیکان مدل 89 به شماره 
انتظامی 833 ب 86 ایران 41 شــماره 
موتــور 11489056966 به شــماره 
شاسی 148217 به علت فقدان اسناد 
فروش و برگ ســبز تقاضای رونوشت 
المثنــی نموده اســت. لــذا چنانچه هر 
کس ادعایی در مــورد خودروی مذکور 
دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقی 
ســازمان فروش ایران خودرو واقع در 
پیکان شــهر ساختمان ســمند مراجعه 
نمایــد. بدیهی اســت پــس از انقضای 
مهلــت مزبور طبق ضوابــط مقرر اقدام 

قانونی به عمل خواهد آمد.

جواز حمل ســالح شــکاری به شــماره 
سریال 1653510 ســاچمه زنی ته پر 
کالیبر 12 به نام مجتبی عطائی کچوئی 

مفقود شده اعتبار ندارد. زرین شهر

نگهداری از 

سالمند و کودک

خرید و فروش و اجاره
کلیه امالک

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

با حضور در نیازمندیهای روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید

اسامی ۴ نفر  از فرزندان
 تحت پوشش شیرخوارگاه  شبیر

یکجــا  ن  ختما ســا ه  ر جــا ا لنجــک   و
1300 متــر زیربنــا مناســب شــرکت های 
خصوصی، ارگان های دولتی، سند مسکونی

09127799983

پل کردان جنوب
تهراندشت حسین آباد

2900 متر زمین 50 متر بنا از 
سه طرف باز خوش آب و هوا 
دنج درخت میوه فضای مناسب 
برای توسعه بنا سند در دست 

اقدام )قیمت توافقی(
0912-605۴682

 کرج 
بخش ثبتی شهرستانک

روستای کالرود 
قطعه زمین اشجار 

4228 متری
قیمت متری 5 میلیون

09373026979

مالصدرا- ونک
آپارتمان 253 و 225 متری

 5 و 4 پارکینگ
سند اداری

 نزدیک تاالر بورس
لوکیشن عالی نوساز
   09122897162

09915207295

ونک - مالصدرا
مغازه 460 متر کف

276 متر بالکن 8 متر ارتفاع
30 پارکینگ نوساز

 09122897162
09915207295 

»فروش بلوک«
هبلکس- کیبکس- با ابعاد داخلی 

و صادرات- ارزانتر از کارخانه 
0919762۴721

تهویه مطبوع احمدی
ساخت انواع کانالهای گالوانیزه

 Z-ahmadi17:آدرس اینستا
091253۴669۴

آسانسور باالبر بام
فروش- نصب- بازسازی

تعمیر انواع آسانسور
77299266-09123005669

امداد گسترآپادانا

2250۴238ـ22315131

نگهداری از سالمند، بیمار،کودک
 و کلیه امور نگهداری و
 فیزیوتراپ در منزل 
و همراه در بیمارستان
 با تخفیف ویژه جهت 

فرهنگیان، جانبازان و بازنشستگان

سرویس سراسر تهران

یک قالیشویی متفاوت یک دنیا خدمات
شمال 226۴6۴72  غرب ۴۴8۴1975 
جنوب 3331۴517  شرق 77336000 

قـالیـشـویی

قالیشویی خانه به خانه تحویل به صورت لول 
* ۴8 ساعته*

نوبنیاد- پاسداران 26101033 
هروی- دولت 22977105

شریعتی- میرداماد 26406355    
حکیمیه- تهرانپارس 77003113

»قالیشویی کلهر«
مجهز- منظم- تخصصی

22260711 -22904258
44240984 -44267501

خرید و فروش

فیش حج - مکه

خرید ویژه فیش حج مکه
)به بهترین قیمت(

6657۴819
09126993603

بانک اطالعات اقامت کانادا
اقامت از طریق جاب آفر و کار آفرینی 

22662130

* صنایع برودتی انجماد*
ساخت سردخانه های ثابت و متحرک

و یخچالهای صنعتی و روباز
3368۴837 - 091253870۴۴ 

فقط نقدی
بهترین خریدار و فروشنده مواد غذایی 

انواع برنج ایرانی و خارجی 
88485672 - 09121139698

کولر گازی اسپیلت با مارک های اصلی
با گارانتی۵ ساله و نصب رایگان

 به قیمت بانه         55323529
احمدی 091276۴6980

 انجام کلیه امور حسابداری و مالیاتی
بیمه- اظهارنامه-  دفاع و مشاوره

 )آریا محاسب کبیر(
0912۴206523 -56539811

ســند  و  ســبز  مه  ســنا شنا
کمپانــی خــودرو وانــت دوکابین 
پــاژن بــه رنــگ ســفید روغنــی 
 مــدل 87 بــه شــماره انتظامــی

 718 ل 21 ایران 14 به شــماره 
موتور  G6AT4012067 و شماره 
  NAMA1B19S7T000084 شاسی
مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

موقــت  هــی  گوا مــدرک 
اینجانب  کارشناســی حقــوق 
از  صــادره  برزگــری  مهــدی 
بوئین زهــرا  آزاد  دانشــگاه 
ل  یا ســر ه  ر شــما بــه 
گردیده  مفقــود   0377619
ســاقط اعتبــار  درجــه  از   و 

 می باشد.

شهرداری شــال در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5/99/1103 ش 
مورخه 99/03/29 شــورای اسالمی شال با موضوع خدمات شهر )رفت و 
روب و جمع آوری زباله( شــهر شــال را از طریق مناقصه عمومی واگذار 

نماید.
موضوع مناقصه: خدمات شــهر )رفت و روب و جمع آوری زباله 

و حفظ فضای سبز( شهر شال به مبلغ 17/000/000/000 ریال
مبلغ و نوع ســپرده: مبلــغ 850/000/000 ریــال به صورت 
ضمانت نامه بانکی و یا واریز به حساب شماره 3100000912009 

به نام شهرداری شال نزد بانک ملی شال
مهلت و محل دریافت اســناد مناقصه: 99/04/11 لغایت 
 99/04/18- ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت به آدرس

 www.setadiran.ir 
مهلت و محل ارسال پاکت پیشنهادی: 99/04/28 از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
تاریخ بازگشایی پاکت ها: تاریخ 99/04/29 ساعت 10 صبح

 -02834412021 شــال  شــهرداری  تلفــن 
02834412020

هزینه نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه است. سایر جزئیات در اسناد 
مناقصه درج گردیده اســت الزم است پیشــنهاددهندگان در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند و جهت 
ثبت نام با شماره تماس 41934- 021 تماس حاصل کرده و یا به 

آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
علیرضا انصاری- شهردار شال

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای)نوبت دوم(

شهرداری شال

نام کودک: محمدحسین
تاریخ تولد: 99/1/1

تاریخ پذیرش: 99/3/24
نام والدین: میثم جعفری

ارجاع دهنده: بیمارستان میالد

نام کودک: ساینا
تاریخ تولد: 99/3/12

تاریخ پذیرش: 99/3/24
نام والدین: سمیرا میرزایی

ارجاع دهنده: بیمارستان تأمین اجتماعی شهریار

نام کودک: نرگس
تاریخ تولد: 99/3/14

تاریخ پذیرش: 99/3/24
نام والدین: حوریه نظری

ارجاع دهنده: بیمارستان امام حسین شهریار

نام کودک: سارا
تاریخ تولد: 99/3/9

تاریخ پذیرش: 99/3/24
نام والدین: معصومه غالمی

ارجاع دهنده: بیمارستان حضرت فاطمه رباط کریم

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مــدرک فارغ التحصیلی اینجانب مهســتا صمدی فرزند مهدی به شــماره 
شناسنامه 19343 صادره از تهران در مقطع کارشناسی پیوسته رشته 
تحصیلی مهندسی برق الکترونیک صادره از واحد دانشگاهی گرمسار به 
شــماره سریال 1822766 و شــماره ثبت سازمان 138918901673 
و تاریــخ ثبت 1391/2/11 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشــد. از 
یابنــده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 
کاشــان به نشانی: کاشان- بلوار قطب راوندی- خیابان استادان- اداره 

امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانب محمــد عمرانی فرزند رضا به شــماره 
شناســنامه 7934 صادره از تهران در مقطع کارشناســی پیوسته رشته 
تحصیلی مهندسی عمران- عمران صادره از واحد دانشگاهی واحد کاشان 
به شماره سریال 1208243 و شماره ثبت سازمان 148711600534 
و تاریــخ ثبــت 1388/2/27 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشــد. از 
یابنــده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 
کاشــان به نشانی: کاشان- بلوار قطب راوندی- خیابان استادان- اداره 

امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
موسسه غیرتجاری بنیاد چهارم خرداد روز مقاومت- روز دزفول

بدینوسیله از کلیه اعضای موسسه غیرتجاری بنیاد چهارم خرداد 
روز مقاومت- روز دزفول به شماره ثبت 43080 دعوت می شود 
در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که راس ساعت 5 
عصر روز دوشنبه مورخ 99/4/23 در نشانی: میدان نوبنیاد- خ 
صنایع روبروی بیمارستان چمران، مجتمع ورزشی ساصد- بنیاد 

4 خرداد برگزار خواهد شد، شرکت نمایند.
دســتور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره 2- استماع گزارش 
بازرس 3- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسین

هیئت مدیره موسسه بنیاد چهارم خرداد- روز دزفول

شناسنامه مالکیت)برگ سبز( و کارت شناسایی خودرو 
پیکان وانت به شماره موتور 11285056346 و 
به شماره شاســی NAAA6FFA57G002851 مدل 
1386 و به شــماره انتظامی 976 ی 14 ایران 72 
به نام قاســم میرزایی سروکالیی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

تاریخ انتشار آگهی: 1399/4/11                                                     شماره ثبت: 39282
شرکت تعاونی مصرف محلی حضرت اباالفضل)ع(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول
بدینوســیله از کلیه اعضاء محترم شــرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی 
نوبت اول که راس ســاعت 17 روز چهارشنبه مورخ 1399/5/1 در محل مسجد حضرت 

اباالفضل)ع( واقع در خیابان دکتر هوشیار تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
توجه: در صورتیکه هر یک از اعضاء نتوانند در مجمع عمومی فوق حضور یابند می توانند 
استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام االختیار 
واگذار کنند. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر ســه رای و هر شــخص غیرعضو تنها یک 
رای خواهد بود. الزم به ذکر است تایید نماینده تام االختیار  یا بازرس تعاونی و یک عضو 
هیئت مدیره تعاونی خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر 
ظرف 10 روز از انتشار این آگهی به همراه نماینده خود و با در دست داشتن مدرک موید 
عضویت در تعاونی و کارت شناســایی معتبر در محل دفتر شــرکت تعاونی حاضر تا پس از 
احراز هویت طرفین)عضویت متقاضی و اهلیت نماینده(، برگه نمایندگی مربوط توسط مقام 

مذکور تایید تا برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.
ضمنا یادآوری می شــود این مجمع با حضور اکثریت اعضاء)نصف +1( رســمیت می یابد و 
تصمیماتی که در آن اتخاذ می شود برای کلیه اعضاء )اعم از غایب و مخالف و حاضر( نافذ 

و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان
- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سال های 96 و 97 و بودجه سال جاری.

- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان.
* داوطلبــان تصــدی ســمتهای هیئت مدیره و بازرســی به موجب ماده )9( دســتورالعمل 
موظفند حداکثر ظرف یک هفته از انتشــار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل 

دفتر تعاونی نمایند.

رئیس هیئت مدیره

پاورقی
Research@kayhan.ir

صفحه 6
چهار شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹
۹ ذی القعده ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۵۰۱

30نقش شبه روشنفکران در تاریخ معاصر ایران

نهایی شبه روشنفکران ایمان، هدف  نابودی 

دوره  در  دیــن  حرمت  هتک 
اصالحات تــا آن جا پیش رفت 
انقالب را به  که رهبر معّظــم 
واکنش واداشت و ریشه اصلی 
این تخریب ها را، قبول نداشتن 
اسالم و هدف را سست کردن 
داشــتند. اعالم  مردم  ایمان 
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 رهبر معظم انقالب  شخصیت ابن عباس را شخصیتی حیف ومیل کننده بیت المال، در 
برابر والیت علی)ع( ایستاده و همراه با حکومت های زمان معرفی می کنند.

رهبر معظم انقالب با کنایه به عقب ماندگی شبه روشــنفکران می فرمایند: »ده ها سال است که 
نظریات پوپر کهنه و منسوخ شده و دهها کتاب علیه نظریات او در اروپا نوشته اند، اما در سال های 

اخیر آدمهایی پیدا شدند که با ادعای فهم فلسفی، شروع کردند به ترویج نظریات پوپر«.

ده گفتار از رهبرمعظم انقالب در تحلیل مبارزات سیاسی امامان معصوم)ع(:

آغاز دوران ترویج اسالم حقیقی
هتک حرمت دین و مقدســات دینی به بهانه 
آزادی تفکــر و نقد، تا آن جــا پیش رفت که رهبر 
معّظم انقالب را به واکنش واداشــت و ریشه اصلی 
این تخریب ها را، قبول نداشتن اسالم و امام و نظام 
از سوی منتقدان دانستند و هدف را سست کردن 
ایمان مردم اعالم داشــتند و تمامی دستگاه های 
مسئول کشــور را به برخورد با پدیده شوم تهاجم 
فرهنگی به رکن دین مردم دعوت و خود را نیز ملزم 

به برخورد دانستند:
»من در حدود شش سال قبل از این، احساس 
کــردم که یک حرکت خزنده فرهنگی در کشــور 
در حال شــروع شدن است. برای چه؟ برای هدف 
قرار دادن نقطه اصلی. نقطة اصلی چیســت؟ نقطه 
اصلی، ایمان مردم است. منشا همه خیرات و برکات، 
ایمان است. ایمان، به آن حقیقت روشن و مسلّم و 
درخشان و تابناکی که توانست ملت ایران را از ظلم 
و جور و اســتبداد نجات دهد. همان ایمان بود که 
توانست در جنگ، خود را نشان دهد. همان ایمان 

بعد از آنکه واقعه عاشورا پیش آمد، حکومت 
اموی ابتدا خیلی سرمست بود، خوشحال بودند 
که قال کنده شد؛ همه جا تبلیغ کردند و گفتند 
که دشمنان حکومت، دشــمنان قدرت یزید، 
سرکوب شدند و از بین رفتند؛ تصّور خودشان 
هم این بود. خب خیلی روشن است؛ خالصه و 
عصاره قرآن خوان های حجاز و عراق و فارس و 
یمن و شــام و بقّیه استان های اسالمی در ۷۲ 
نفر جمع شــد و این ۷۲ نفــر در یک نیمروز 
کشته شدند و به خاک وخون تپیدند؛ تمام شد، 

قال کنده شد.
تا حاال معاویه به ابن عّباس1 می گفت: »قرآن 
را بخوان اّما معنا نکن.«۲؛ می گفت قرآن را بخوان 
اّما حق نداری تفسیر ]کنی[؛ برای خاطر اینکه 
قرآن خوانی وجود داشــت، تفسیرگویی ممکن 
بود وجود داشــته باشد و گمان بنده این است 

بود که توانست در همه میدانها، بهترین جوانان این 
کشور را برای کارهای بزرگ بسیج کند. االن اگر شما 
نگاه کنید، در زمینه های گوناگون- زمینه سازندگی، 
نوآوری و اختراعات گوناگون- هرچه که می بینید، 
غالبا و اکثرا به وسیله همین جوانان مومن به وجود 
آمده است. در همه زمینه های گوناگون، ایمان بود 
که توانســت کوه های گران را بشــکافد و راه های 
ســخت را هموار سازد و ملت ایران را به آن سمت 
راهنمایی کند. اینها، همین ایمان را هدف گرفتند. 
خوب؛ ایمان را چگونه می شود هدف گرفت؟ همین 
که حاال همه می گویند، از قدیم هم می گفتیم و حاال 
هم بعضی تکرار می کننــد: ایمان و عقیده چیزی 
نیست که با زور بشود آن را عوض کرد. ایماِن مردم 
را که با زور نمی توانســتند عوض کنند! پس با چه 
وسیله ای می توانستند مقاصد خود را انجام دهند؟ 
با وسایل فرهنگی. این را شروع کردند و من هشدار 
دادم. بارها این را عرض کردم. البته دلسوزان دنبال 

کردند؛ اما این حرکت ادامه دارد.
امروز کسانی، با مستمسک قرار دادن چیزهایی 
که خودشان هم آنها را قبول ندارند، به جنگ ایمان 
مردم آمده اند و می آیند و عده ای هم به صورت فریب 
خورده و غافل به اینهــا نگاه می کنند. بعضی هم 
متاسفانه آنها را کمک می کنند. در دایره معتقدین 
به انقالب، همه اختالفات قابل حل اســت. کسانی 
که انقالب را قبول دارند، امام را قبول دارند، اسالم 
را قبول دارند، حرکــت در راه خدا را قبول دارند، 
اخالص را قبول دارند، فداکاری را قبول دارند، ایثار را 
قبول دارند، هرگونه اختالف سلیقه، اختالف سیاسی 
و اختالف بینشی در هر نوع از مسائل کشور داشته 
باشند، قابل حل اســت و مشکلی نیست. مشکل 
آن جا بروز می کند که کســانی که اسالم را قبول 

ندارند، امام را مطلقا قبول ندارند، این نظام را قبول 
ندارند، از اّول تا توانستند با این نظام جنگیدند و 
وقتی رفتند در خانه هایشان نشستند که دیدند 
دیگر سالحهایشــان ُکند شده است، اینها بیایند 
پشت سر کسی یا پشت سر جمعی پنهان شوند 
و شروع کنند به ایمان مردم دست اندازی کردن 

و آن را هدف قرار دادن. 
این قابل قبول نیست. من می بینم که بعضی 
از مطبوعات کشور، متاسفانه دست خوش چنین 
بحرانی هستند. باید خودشــان را نجات دهند. 
هم دســتگاه های فرهنگی کشــور موظفند، هم 

دستگاه های امنیتی و هم دستگاه های قضایی.
ما به آزادی بیان و آزادی فعالیت های اجتماعی 
معتقدیم. اصال این مفاهیم و این حقایق را انقالب 
و پیشروان انقالب به این کشور آوردند. قبال این 
چیزها در این کشور نبود. از آزادی بیان و آزادی 
فعالیت هــای اجتماعی، نه خبری بود و نه حتی 
اســمی بود. اینها را انقالب برای این کشور آورد. 

امام اینها را به این کشور هدیه کرد و خون شهدا 
این ارزش ها را به این کشور بخشید.

کسانی که پاسدار خون شهدا هستند و کسانی 
که پیرو امامند، علمداران این مفاهیم اند. در این که 
شکی نیست! اما این آزادی، محدود است و آزادی 
مطلق نیست. حّدش کجاست؟ حّدش عبارت است 
از حدودی که اســالم تعیین کرده است. اگر بنا 
شود که کسانی مردم را به بی ایمانی و به شهوات 
سوق دهند، در این کار، آزاد نیستند. این آزادی، 

آزادی خیانت است. اگر قرار شد کسانی بنشینند و 
توطئه کنند و این توطئه را به شکلی در نوشته ای 
منعکس کنند، این آزادی توطئه اســت و مردود 
است. بنده منتظر می مانم ببینم که دستگاه های 
مسئول چه می کنند، وااّل، جلوگیری از این حرکات 

موذیانه، کار دشواری نیست.
فکر ایــن را هم که »دنیا چــه می گوید« و 
»روزنامه ها و ســازمان های دنیا چه می گویند«، 
هیــچ وقــت ما نکرده ایــم و نبایــد بکنیم. این 
سازمان های جهانی و این مطبوعات دنیا، همان 
کسانی هستند که شــما دیدید امام بزرگوار ما 

را کــه در جمال معنوی، یک شــخصیت واقعا 
استثنایی بود- پرچمدار یک انقالب بزرگ، رهبر 
محبــوب یک ملــت، دارای خصوصیات ویژه ای 
که هرکس یکــی از آن خصوصیات را داشــته 
باشــد، دستگاه های فرهنگی دنیا برای او احترام 
قائلند: فیلســوف، عارف، فقیه و حقوقدان، شاعر 
و هنرشــناس- چگونه تلّقی می کردند و چگونه 
معرفی می نمودند و االن چگونه معرفی می کنند!

همان مطبوعات و ســازمان ها، فتنه گرانی از 
قبیل این ســّفاکین- طالبان- را با شــگردهای 
مطبوعاتی و تبلیغاتی، با نوع عکسی که می اندازند، 
با نوع کاریکاتوری که می کشــند و با نوع خبری 
که تنظیم می نمایند، ترویج می کنند. اینها، چنین 
آدمهایی اند! مگر می شود به فکر حرفهای اینها بود؟ 
مگر برای مصالح کشــور و مصالح یک ملت، باید 

منتظر این حرفها ماند!؟
 بنده منتظر اجازه ســازمان های بین المللی 
برای نحوه اداره این کشــور نمی مانم و منتظرم 
دســتگاه های مسئول- وزارت ارشــاد، دستگاه 
قضایی و دستگاه امنیتی- کار خودشان را بکنند. 
ببینید این کسانی که در بعضی از این مطبوعاْت 
ایمــان مردم را هدف گرفته اند، از جان مردم چه 

می خواهند؟«1
رهبر انقالب صریحا  از کسانی می گویند که 
با تمّســک به نظریه های کهنه و منسوخ غربی و 
کسانی چون پوپر – استاد و مراد امثال سروش – به 
رهزنی فکر و فرهنگ مردم مبادرت می کنند و آن 

را مصداق اصلی تهاجم فرهنگی می دانند:
»من کــه می گویم تهاجم فرهنگی، عده ای 
خیال می کنند مراد من این است که مثال پسری 
موهایــش را تا این جا بلند کند. خیال می کنند 

بنده با موی بلند تا این جا مخالفم. مسئله تهاجم 
فرهنگی این نیســت. البته بی بندوباری و فساد 
هم یکی از شــاخه های تهاجم فرهنگی است؛ 
اما تهاجم فرهنگی بزرگتر این است که اینها در 
طول سال های متمادی به مغز ایرانی و باور ایرانی 
تزریق کردند که تو نمی توانی؛ باید دنباله رو غرب 
و اروپا باشی. نمی گذارند خودمان را باور کنیم. 
االن شما اگر در علوم انسانی، در علوم طبیعی، 
در فیزیک و در ریاضی و غیره یک نظریه علمی 
داشته باشــید، چنانچه برخالف نظریات رایج 
و نوشته شده دنیا باشــد، عده ای می ایستند و 
می گویند حرف شما در اقتصاد، مخالف با نظریه 
فالنی است؛ حرف شما در روان شناسی، مخالف 
با نظریه فالنی است. یعنی آن طوری که مؤمنین 
نســبت به قرآن و کالم خدا و وحی الهی اعتقاد 
دارنــد، اینها به نظرات فالن دانشــمند اروپایی 
همان اندازه یا بیشــتر اعتقــاد دارند! جالب این 
جاست که آن نظریات کهنه و منسوخ می شود 
و جایش نظریات جدیدی می آید؛ اما اینها همان 
نظریات پنجاه سال پیش را به عنوان یک متن 

مقدس و یک دین در دست می گیرند!
ده ها سال است که نظریات پوپر در زمینه های 
سیاسی و اجتماعی کهنه و منسوخ شده و دهها 
کتاب علیه نظریات او در اروپا نوشــته اند، اما در 
ســال های اخیر آدمهایی پیدا شدند که با ادعای 
فهم فلســفی، شــروع کردند به ترویج نظریات 

پوپر«.۲
پانوشت ها

1- دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران، 13۷۷/6/۲4
۲- دیدار با جوانان، اساتید، معلمان و دانشجویان 

دانشگاه های استان همدان، 1383/4/1۷

مهم ترین نقش حضرت 
ادامه  در  زینــب)س( 
مبــارزه ای کــه امام 
حسن)ع( آغاز کرده و 
امام حسین)ع( به اوج 
خطبه خوانی  رساندند، 
در کاخ یزیــد بــود. 
باعث  که  خطبه هایی 
اموی  حکومت  تا  شد 
چه  عاشورا  در  بفهمد 

اشتباهی کرده است.

که معاویه با ابن عّباس تعارف می کرد َوااّل کسی 
از ابن عّباس نمی ترســید. معاویــه اگر عبداهلل 
عّباس را می شناخت، اصال نباید از او می ترسید؛ 
ابن عّباس که ترس نداشت؛ ابن عّباس هم یکی 
مثــل دیگران. بنده درباره ابن عّباس هم خیلی 
حرف ها دارم؛ بنده به ایشان هیچ ارادت ندارم، 

]حّتی[ یک ذّره.
ابن عّباس پدربزرگ منصور است و فرزندان 
منصور بیش از پانصد ســال در جامعه اسالمی 
حکومت کردند؛ تــو دلت می خواهد ابن عّباس 
این قــدر آبرو پیدا نکنــد؟ ابن عّباس پدربزرگ 
خلفای پانصد ساله بنی عّباس است؛ ابن عّباِس 
بیت المال دزد، ابن عّباِس قلمبه گو به علی، از علی 

سر برتابنده، علی را تنها گذارنده.
تــو می خواهی در طــول زمــان، این آقا 
عالــم اّمت نشــود، این قدر آبرو پیــدا نکند؟ 
بنابراین، معاویه از ابن عّباس نمی ترســید؛ اگر 
می ترسید، نمی شناختش. بنده اگر جای او بودم، 
نمی ترسیدم از ابن عّباس. ابن عّباس ترس ندارد؛ 

ابن عّباِس حاشیه نشین. ترس معاویه از حسین)ع( 
بود؛ به ابن عّباس می گفت تفسیر نکن قرآن را تا 
معلوم بشود که تفسیر قرآن جرم است و حسین 
کار خودش را بکند و حساب خودش را نگه دارد.

ترس از او بود.
 بعد عاشــورا حاال حسینی نیست، اباالفضلی 
نیست، بقّیه مردان بنی هاشم نیستند؛ آن جوانهای 
دالور و چیزفهم، آن جوانهای از صدها پیر بهتر و 
شریفتر و به خدا نزدیکتر، در کربال کشته شدند؛ 
آن حبیب بن مظاهر3 و مسلم بن عوسجه4 و دیگر 
مردان بزرگ که کوفه را پایگاه ضّد دشمن کرده 
بودند، دیگر نیستند. البّته در این نترسی، جوانی و 
حماقت یزید هم بی تأثیر نبود؛ َوااّل شاید اگر خود 

معاویه بود، باز هنوز یک قدری می ترسید. ولی یزید 
مست است؛ مست جوانی، مست حکومت و مست 
شراب، او نمی فهمد: »اَنّی یفیق فتًی به سکران«.5 
خیال کردند که قال کنده شد و ماجرای نبّوت 
و امامت و تشــّیع سر آمد و دیگر در مقابل آنها 
کسی نیست؛ ُحجربن عدیه ا که قبال کشته شدند 
و بقّیــه هم که در کربال به خاک وخون غلتیدند، 
کسی باقی نماند؛ تصّور این بود ولی ناگهان دیدند 

که نه، اشتباه کرده اند.
اّوالً در بازماندگان دودمان نبّوت کسی مثل 
زینب هست که کوفه را در یک جا و دربار فاسد 
و پلید و وحشی یزید را در یک جای دیگر منقلب 
می کند. در بازماندگان کشــتگان کربال علیّ بن 
الحسین)ع( هســت که در شام، در مرکز قدرت 
یزیــد و زیر گوش تخت حکومت یزید و بر روی 
همان منبری که یزید می رود و اّدعای جانشینی 
پیغمبر می کند و ســر مردم را کاله می گذارد و 
بین مردم شامی که چهل سال است زیر یوغ این 
خاندان دارند زندگی می کنند و هیچ نمی فهمند، 

از اسالم هیچ نمی دانند، در میان این جمعّیت و 
در میــان این حصار پوالدین جهل که معاویه و 
قبل از او برادرش یزید بن ابی ســفیان6 به وجود 
آوردنــد و دنبالش را هم یزید بن معاویه گرفته، 
و در میــان تیغ ها و تیرها و نیزه ها و کاله خودها 
و جوشن ها و دل های دژخیم سنگ تر از سنگ، 
امام سّجاد، یک آدم تنها، یک جوان داغدار، ظاهرا 
یک شکست خورده، بر منبر می رود و حقایق را 
می گویــد و اولویّت خودش را برای همین مقام 
تثبیت می کند و اسالم را به یاد مردم می آورد و 

فضلیت ها را در ذهن مردم بیدار می کند.
یزید اینها را دید، فهمید که اشــتباه کرده 
است؛ ماجرای نبّوت ختم نشد، دنباله علی هنوز 

در دنیا هســت؛ اینجا یزید این را احساس کرد و 
فهمید. شما اگر چنانچه کتاب لهوف ابن طاووس 
را بخوانید، خواهید دید که خطبه را فقط زینب 
و علیّ بن الحســین نخواندند، ]بلکه[ چندین زن 
خطبه خواندند؛ امّ کلثوم خطبه خوانده، ســکینه 
بنت الحسین خطبه خوانده، فاطمه بنت الحسین 
خطبه خوانده و خطبه هایشان به عین الفاظ در 
کتاب لهوف ثبت است. اینها دخترها و زنهایشان 

هم اینجوری بودند.
پانوشت ها

1- عبداهللّ ابــن عّباس ابن عبدالمطلّب مشــهور به 
ابن عّباس )3 ســال پیش از هجرت _ 68 ق(، پسر 
عمــوی پیامبــر)ص( و امام علــی)ع(، در کودکی 

پیامبر)ص( را درک کرد.
۲- احتجاج طبرسی، ج ۲، ص ۲94

3- َحبیب ابن ُمظاِهر اََســدی )شــهادت 61 ق( از 
قبیله بنی اسد، اهل کوفه و از اصحاب خاّص حضرت 
علی)ع( و از یاران امام حســن و امام حسین )ع(. او 
در روز عاشــورا و در راه دفاع از امام حسین)ع( به 

شهادت رسید.
4- ُمْســلِم ابن َعْوَسِجة اََســدی )شهادت 61 ق( از 

صحابه رسول خدا )ص( و از شهدای کربال.
5- تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر، ج36، ص۲08؛ 
»ســکران سکر هوی و سکر مدامة / انّیٰ یفیق فتًی 
به سکران«؛ ترجمه: »دو مستی در تو است: مستی 
هوای نفس و مستی شراب/ و کسی که مست است 

چگونه بیدار خواهد شد؟«
6- یزیدبن ابیســفیان، برادر معاویه )۲1 ق(. او در 
زمان خلیفه اّول، حاکم شــام شد و خلیفه سّوم نیز 
فلســطین را به منطقه تحت حکومتش افزود. بعد 
از مرگ او، برادرش معاویه، حاکم شــام و فلسطین 

گردید.

آگهی حصر وراثت
امیر سلیمانی میگونی به شماره شناسنامه 56 مطابق دادخواست تقدیمی 
به کالسه پرونده 39/1/99 شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان آمنه کربالئی محمد میگونی به شناسنامه 
15 در تاریخ 99/2/31 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- امیر سلیمانی میگونی شماره 
شناســنامه 56 تاریخ تولد 1346/7/1 صادره از شمیران پسر متوفی 
2- مریم سلیمانی میگونی شماره شناسنامه 12 تاریخ تولد 1344/1/1 
صادره شــمیرانات دختر متوفی 3- معصومه ســلیمانی میگونی شــماره 
شناسنامه 29 تاریخ تولد 1350/1/10 شمیران دختر متوفی و مرحومه 
ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشــریفات مقدماتی، درخواست مزبور 
را به اســتناد ماده 361 قانون امور حســبی در یک نوبت آگهی می نماید 
تــا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی 

مربوط صادر خواهد شد.

شورای حل اختالف یک میگون

آگهی حصر وراثت
عزیز اله سلیمان میگونی به شماره شناسنامه 72 مطابق دادخواست 
تقدیمی به کالسه پرونده 203/1/98 این شعبه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اکبر سلیمان 
میگونی به شماره شناسنامه 19 در تاریخ 1330/8/5 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- عزیز اله ســلیمان میگونی شــماره شناســنامه 72 تاریخ تولد 
1334/11/15 صادره شــمیران متقاضی پســر متوفی 2- حاج علی 
سلیمان میگونی شماره شناسنامه 21 تاریخ تولد 1294/7/1 صادره 
شمیران پسر متوفی 3- زیور سلیمان میگونی شماره شناسنامه 22 
تاریخ تولد 1297 صادره از شمیران دختر متوفی 4- حمیده سلیمان 
میگونی شماره شناسنامه 5 تاریخ تولد 1308/1/5 صادره شمیران 
دختر متوفی 5- فاطمه ســلیمان میگونی شماره شناسنامه 20 تاریخ 
تولد 1264 صادره از شــمیران دختــر 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 وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط 

صادر خواهد شد.

شورای حل اختالف یک میگون

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت تولیدی و صنعتی ایران کوالک فر 
)با مسئولیت محدود( شماره ثبت: 50883 شناسه ملی: 10100960۴29

بدینوسیله به اطالع کلیه شرکاء شرکت تولیدی و صنعتی ایران کوالک فر )با مسئولیت 
محدود( می رساند تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ 1399/4/23 
و در ساعت 10 صبح به آدرس استان تهران- منطقه 14، شهرستان تهران، بخش 
مرکزی، شهر تهران، محله اباذر، خیابان 20 متری سازمان آب، خیابان گلستان یکم، 
پالک 23، ساختمان زمرد، طبقه اول، واحد 4 با کدپستی 14771695365 تشکیل 

گردیده حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: نقل و انتقال سهم الشرکه

احدی از شرکاء


