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بــرگ ســبز و ســند کمپانی خــودروی 
هاچ بــک لیفــان X50 مــدل 1395 به 
رنگ ســفید روغنی به شــماره انتظامی 
865 ل 32 ایران 46 و شــماره موتور 
LF479Q2B2161290382 و شــماره 
شاسی NAKSG4521GB108398 به نام 
سکینه مسیبی فخبی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز موتورسیکلت اینجانب 
حسن حیدرنیا به شــماره موتور: 
شــماره  و   0H5KB1020555
 N5D***125M9100968 :شاسی
 32967 شــهربانی:  شــماره  و 
مفقــود   91 مــدل  ایــران123 
گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

سند کمپانی و سند مالکیت )برگ 
ســبز( سواری ســایپا 131SE به 
انتظامــی 485 ص 82  شــماره 
ایــران 93 مــدل 1395 موتور 
ســی  شا  M13/5681373
NAS411100G1268522 بــه 
نــام حمیدرضا توانــا مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز )سند( و برگ کمپانی خودرو 
سواری پراید تیپ جی تی ایکس رنگ 
شــیری- روغنی مدل 79 به شــماره 
انتظامــی 967 م 25- ایــران 21 و 
شماره موتور 00141661 و شماره 
شاســی S141227619915 متعلق 
به اینجانب جعفر طالبی مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

ســند کمپانــی و کارت شناســائی و 
شناسنامه مالکیت )برگ سبز( سواری 
پراید تیپ صبا )جی تی ایکس آی( مدل 
1382 به شــماره پــاک 777 هـ 58 
ایران 43 و شماره موتور 00491496 
و شاسی S1412282972023 به نام 
محمدرضا اندیشگر مفقود شده اعتبار 

ندارد. زرین شهر

خــودرو  مشــخصات  کارت 
 206TU5 سواری هاچ بک پژو
به شماره انتظامی 545 د 31 
ایران 93 مدل 1395 موتور 
شاســی   163B0232424
به   NAAP13FE8GJ852058
نام خدیجه درویشــی مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز کامیونت ون سیستم 
نیســان تیــپ 2400 رنگ آبی-
روغنــی مــدل 1382 به شــماره 
موتور  Z24188119Z و شماره 
شاسی PL140C88950 و شماره 
پــاک 181 س 91 ایران 23 به 
نام احمدرضا حسامی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

خــودروی  مــدارک  و  اســناد  کلیــه 
 OHV1600 تیــپ  پیــکان،  وانــت 
انتظامــی شــماره  بــه   مــدل 1393 
 697 م 96 ایران 72 و شماره موتور 
118POO51323 و شــماره شاســی 
به  متعلق   NAAA36AA1BG653360
آقای عیسی عیســوی پور قاضی محله 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه مالکیت )برگ سبز( سند 
مالکیت خودروی ســواری ســاینا به 
شماره انتظامی 663 د 49 ایران 31 
 S3412290940840 شماره شاسی
و شــماره موتــور 4158427 به نام 
مسعود شاه کرمی فرزند صیدعباس 
به شماره ملی 4859843045 مفقود 

گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

شناســنامه مالکیت خــودرو وانت 
آریســان، به رنگ ســفید روغنی، 
مــدل 1395 بــه شــماره انتظامی 
و شــماره  ایــران 46  386 م81 
 NAAB66PE1GV650831 شاسی
 118J0017150 و شــماره موتور
به نام معصومه میرویشکائی مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی )سند 
کارخانــه( خــودروی ســواری 
 پیــکان بــه شــماره انتظامــی

 965 ب 86 ایران 87 با شماره 
و  موتــور 11127945890 
شماره شاســی 79452486 
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

چــون آقای ســجاد مــرادی یونــس مالک 
خودروی ســواری ســمند LX مدل 1396 
به رنگ ســفید روغنی به شــماره انتظامی 
365 ط 48 ایــران 18 و شــماره موتــور 
شاســی  شــماره  و   124K1138775
NAAC91CE4HF155684 به علت فقدان 
ســند کمپانی خــودرو تقاضای رونوشــت 
المثنی ســند مذکور را نموده اســت. لذا 
چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی 
مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی 
سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع 
در پیکان شــهر ساختمان ســمند مراجعه 
نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت 
مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

اینجانــب افصل ســلیمانی کلهائی 
مالک خودرو وانت پیکان به شماره 
شاسی 82927870 و شماره موتور 
11282041802 به علت فقدان 
اســناد فروش تقاضای رونوشــت 
المثنی اسناد مذکور را نموده است 
لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد 
خودروی مذکور دارد ظرف ده روز 
به دفتــر حقوقی ســازمان فروش 
شرکت ایران خودرو واقع در پیکان 
شهر ساختمان سمند مراجعه نماید 
بدیهی است پس از انقضای مهلت 
مزبــور طبــق ضوابط مقــرر اقدام 

خواهد شد.

آگهی مفقودی برگه 
فروش کمپانی خودرو

فاکتــور کارخانه خودرو پژوی 
2008 اتوماتیک مدل 1398 
رنگ ســفید روغنی به شماره 
 10FJCE2419931 موتــور 
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NAAG1C231KD031253
مــی  نتظا ا ه  ر شــما  و 
ایران 46- 975 ط 12 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

است.

مالــک  طراوتیــان  ســعید  اینجانــب 
خــودرو ســواری پیــکان 1600i بــه 
شــماره انتظامــی 162 ی 43 ایــران 
93 موتور 11158214461 شاسی 
82408673 بــه علت فقدان ســند 
کمپانی تقاضای رونوشت المثنی نموده 
است چنانچه هر کس ادعایی در مورد 
خــودرو مذکــور دارد ظــرف مدت ده 
روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش 
شــرکت ایران خودرو واقع در پیکان 
شهر ساختمان ســمند مراجعه نماید. 
بدیهی اســت پــس از انقضای مهلت 
مزبور طبق ضوابط اقدام خواهد شد. 
مدت اعتبار این آگهی یک سال است.

برگ سبز خودرو پژو روآ مدل 87 به شماره 
انتظامی 932 م 82- ایران 41 به شــماره 
موتور  11686105686و شــماره شاسی 

61224798 مفقود فاقد اعتبار است.

نگهداری از 
سالمند و کودک

خرید و فروش و اجاره
کلیه امالک

بامطالبی متنوع و کادری ورزیده با آخرین اخبار روز بهترین مکان جهت درج آگهی های شماویژه نامه تخصصی خودروا

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  مرکز

33112193
33112291 
33902599

 33119236
33113085
      33110202

33942000
 33118052
33911568

ونک - مالصدرا
مغازه 460 متر کف

276 متر بالکن 8 متر ارتفاع
به انضمام 1000 مترفضای پارکینگ و انبار

 09122897162
09915207295 

شهرک غرب
800 متر ویایی دوبلکس

نوساز
فول امکانات

لوکیشن بی نظیر
رامین 09121096559

فروش باغ ویال
در مجموعــه ویایی اســتثنایی در جاده 
شــهریار و رباط کریم 6320 متر زمین و 

تمامی امکانات شهری 
09128247169 تماس 2 به بعد

مجیدیه شمالی
3 طبقه ویایی دربســت مناسب انبار، 

تولیدی، کارگاه
0444464-0919 و 22510510

»فروش بلوک«
هبلکس- کیبکس- با ابعاد داخلی 

و صادرات- ارزانتر از کارخانه 
09197624721

تهویه مطبوع احمدی
ساخت انواع کانالهای گالوانیزه

 Z-ahmadi17:آدرس اینستا
09125346694

»قالیشویی کلهر«
مجهز- منظم- تخصصی

22260711 -22904258
44240984 -44267501

خرید و فروش

فیش حج - مکه

خرید ویژه فیش حج مکه
)به بهترین قیمت(

66574819
09126993603

امداد گسترآپادانا

22504238ـ22315131

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

از راهنمایی، دیپلم  ردی ها
ترک تحصیلی ها، شاغلین، سریع، آسان

زمان کوتاه )اقساط( غیرحضوری
88945124 - 09123874358

* صنایع برودتی انجماد*
ساخت سردخانه های ثابت و متحرک

و یخچالهای صنعتی و روباز
33684837 - 09125387044 

فقط نقدی
بهترین خریدار و فروشنده مواد غذایی 

انواع برنج ایرانی و خارجی 
88485672 - 09121139698

فروش خوراک دام
یونجه، کاه، کلش، جو، ذرت

ارسال به سراسر کشور از استان همدان
09185817177

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

22662130

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

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

 به قیمت بانه         55323529
احمدی 09127646980

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

 )آریا محاسب کبیر(
09124206523 -56539811

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 اســامی واحد 
کاشــان به نشانی: کاشان- بلوار قطب راوندی- خیابان استادان- اداره 

امور فارغ التحصیان 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 اســامی واحد 
کاشــان به نشانی: کاشان- بلوار قطب راوندی- خیابان استادان- اداره 

امور فارغ التحصیان ارسال نمایید.

آگهی مناقصه مرحله دوم
ســتاد نیــروی زمینی ارتــش در نظر 
دارد یونجه و علوفه مصرفی باشــگاه 
ســوارکاری خــود را در ســال 1399 
بــه کیفیت مناســب از طریق مناقصه 
متقاضیــان  لــذا  نمایــد.  خریــداری 
می تواننــد ظرف مدت 10 روز پس از 
انتشــار این آگهی جهت ارائه قیمت و 
شرکت در مناقصه با شماره های ذیل 

تماس حاصل فرمایند.

تلفن تماس: 29722938 
0912-4077203

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
)نوبت اول( موسسه پیشگامان شفافیت و پیشرفت

بدینوســیله از کلیه اعضای موسســه پیشــگامان شــفافیت و 
پیشرفت به شماره ثبت 45411 دعوت به عمل می آید در جلسه 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( که راس ساعت 
10 روز دوشــنبه مورخ 1399/5/6 در نشانی تهران، خیابان 
جا ل آل احمد، روبروی ســاختمان بیمارستان شریعتی،  پاک 3 

برگزار خواهد شد، شرکت نمایند.
دستورجلسه مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده:

1- استماع گزارش هیئت مدیره
2- استماع گزارش بازرس

3- تصویب ترازنامه و بیان مالی منتهی به تاریخ 1398/12/29
4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسین
5- تصویب  تعیین روزنامه کثیراالنتشــار جهت درج آگهی ها و 

دعوتنامه ها

هیئت مدیره

آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده شرکت موحدین )سهامی خاص( به شماره 

ثبت 77019 و شناسه ملی 10101218857
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت موحدین )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 77019 و شناسه ملی 10101218857 دعوت به عمل می آید تا در جلسه 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در ساعت 14 مورخ 1399/05/02 در 

محل قانونی شرکت تشکیل می شود حضور به هم رسانند.
دســتور جلســه مجمع عمومی عــادی به طور فوق العــاده: 1- انصــراف از تمامی 
صورتجلسات باتکلیف قبلی شرکت   2- انتخاب بازرسین سال 1399  3- انتخاب 
 و تعییــن ســمت اعضــاء هیئت مدیــره    4- تعیین وضعیت حق امضای شــرکت  
   5- تصویــب ترازنامــه و حســاب ســود و زیــان شــرکت منتهــی بــه ســال 

  1398 6- تصویب اموری که در صاحیت مجمع باشد.
هیئت مدیره شرکت موحدین

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
شرکت پزشکان متخصص شیراز کلینیک )سهامی خاص(

جلســه مجمع عمومی عادی شــرکت پزشــکان متخصص شیراز کلینیک 
)سهامی خاص( راس ســاعت 19 روز یکشنبه مورخ 1399/5/12 در 
محل شــرکت واقع در تهران- بخش مرکزی- خیابان شــهریار- خیابان 
شــهید حجت اله عباس شــیرازی- پاک 185 ساختمان پزشکی غرب با 

دستور جلسه به شرح ذیل تشکیل می گردد.
لذا از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در تاریخ فوق جهت بررسی 

و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد دستور جلسه حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی 
به 1398/12/29

2- بررســی و تصویــب  ترازنامه، صورتحســاب ســود و زیان و ســایر 
صورت  های مالی عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29 

3- اســتماع گزارش بازرس قانونی در خصوص حســاب های سال مالی 
منتهی به 1398/12/29

4- انتخاب بازرسین شرکت برای سال مالی منتهی به 99/12/30
5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال 

مالی منتهی به 99/12/30
6- سایر مواردی که در صاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیئت مدیره شرکت پزشکان متخصص شیراز کلینیک 
)سهامی خاص(

آگهی مجمع عمومی عادی نوبت دوم
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان منطقه ده آموزش و پرورش 

تهران به شماره ثبت 29901
به اطاع کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی می رساند به علت حد نصاب 
نرسیدن نوبت اول مجمع عمومی عادی نوبت دوم راس ساعت 16 روز 
چهارشنبه مورخه  99/5/15 در محل مدرسه  استثنایی عدالت واقع 
در خیابان بریانک پاک 223 جنب شــرکت تعاونی تشــکیل می گردد 
خواهشمند است با در دست داشتن دفترچه عضویت و رعایت پروتکل 

بهداشتی در جلسه حضور به هم  رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس و تصویب تراز مالی 1398 
و بودجه پیشنهادی سال 1399

2- انتخاب اعضاء اصلی هیئت مدیره و بازرس و اعضاء علی البدل
3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار اصلی و علی البدل

توضیحات:
نامزدهای هیئت مدیره و بازرسی ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار آگهی 
با در دست داشتن تصویر شناسنامه و کارت ملی و حکم کارگزینی به 
دفتر تعاونی مراجعه نمایند ضمنا هر عضو می تواند وکالت 3 نفر از اعضاء 
را بپذیرد، حضور وکیل و موکل هم زمان در دفتر تعاونی الزامی است.

هیئت مدیره

شرایط شرکت در مزایده:
1- واریز نقدی سپرده شرکت در مزایده معادل 400/000/000 ریال به حساب جاری شماره 
20100067278600 بانک پارسیان آیت ا... کاشانی کد1056 و ارائه رسید آن مطابق شرایط 

مزایده
2- تکمیل فرم شرکت در مزایده و تحویل آن در موعد مقرر به انضمام اصل فیش واریز سپرده 

طبق شرایط مندرج در اوراق مزایده به دبیرخانه موسسه.
3- هزینه های آگهی کارشناســی و برگزاری مزایده به نســبت سهم مورد مزایده بر عهده برنده 

می باشد.
4- مهلت دریافت پاکات، اسناد مزایده و بازدید از ملک مورد نظر و ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ 

چاپ آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه تاریخ 99/4/30 می باشد.
5- بازگشــایی پاکات پیشــنهادی متقاضیان راس ساعت 10 صبح روز شنبه تاریخ 99/5/4 در 
محل موسسه به نشانی تهران بلوار آیت اله کاشانی میدان شهر زیبا میدان الغدیر خیابان کانون 

جنب کانون اصاح و تربیت می باشد.
6- موسسه بنا بر تشخیص خود در قبول یا رد کلیه  پیشنهادات مختار است.

7- به پیشنهادات مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- متقاضیان جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده می توانند در مهلت تعیین شده )به استثنای 
روزهای تعطیل( از ساعت 8 صبح لغایت 14 به نشانی فوق )دبیرخانه مرکزی موسسه( مراجعه و 

جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره  تلفن 44337727-021 تماس حاصل فرمایند.

آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم(
 شماره ب.ت.ت/1/99

یک موسسه اقتصادی در نظر دارد واحدهای تجاری ذیل را از طریق مزایده عمومی به باالترین 
قیمت پیشــنهادی و به مدت یک ســال در قالب اجاره واگذار نماید: آدرس مورد اجاره: تهران 
بلوار آیت اله کاشــانی میدان شــهر زیبا میدان الغدیر خیابان کانون جنب کانون اصاح و تربیت 

پاک شهرداری

مساحت عرصه کاربرد
)مترمربع(

مساحت اعیان 
)مترمربع(

اجاره پایه ماهیانه 
)ریال(

18081258800/000/000تجاری

آگهی مزایده واگذاری واحد تجاری در شهرری
اداره کل موقوفات و مستغات آستان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع( در نظر دارد 
دو باب واحد تجاری واقع در شــهرری شــهرک عائین خیابان میثم شمالی پروژه 

میثم )داخل پروژه( را از طریق مزایده واگذار نماید.
متقاضیــان می توانند از تاریخ 1399/4/24 لغایــت 1399/4/30 )به غیر از 
ایام تعطیل( همه روزه از ســاعت 8 الی 16 جهت ثبت نام به نشــانی: شــهرری، 
آســتان مقدس حرم حضــرت عبدالعظیم)ع(، اداره کل موقوفات و مســتغات، 

دفتر مدیرکل مراجعه نمایند.
عاقه مندان می توانند برای کســب اطاعات بیشــتر با تلفن های 51228816- 

51228811 تماس حاصل فرمایند.

»اداره کل موقوفات و مستغات آستان مقدس
 حضرت عبدالعظیم)ع(«

تاریخ 1399/4/23
دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم 

شرکت تعاونی کامیون داران نکا
به اطاع کلیه اعضای محترم می رســاند جلســه مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی کامیونداران نکا راس ساعت 
10 صبــح روز جمعه مورخ 1399/5/3 در محل تعاونی به آدرس نکا 
خ انتقاب نرسیده به میدان امام حسین برگزار می گردد لذا از کلیه 
اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در 
این جلســه حضور به هم رسانند، در ضمن در صورت عدم حضور در 
مجمــع عمومی نماینده تام االختیار وی می تواند در مجمع حضور یافته 
منوط به اینکه تا 24 ســاعت قبل از مجمع جهت تایید وکالتنامه عضو 
و وکیل وی به هیئت مدیره مراجعه نمایند. در صورت اخذ وکالتنامه 

محضری نیاز به مراجعه به هیئت مدیره نمی باشد.
دستور جلسه

1- طرح و بررسی پیشنهاد فروش زمین دفتر مرکزی- شعبه زاغمرز 
و شعبه آبلو و تصمیم گیری راجع آن.

هیئت مدیره شرکت تعاونی کامیونداران شهرستان نکا

پاورقی
Research@kayhan.ir

صفحه 6
دو شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹
۲۱ ذی القعده ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۵۱۱

35نقش شبه روشنفکران در تاریخ معاصر ایران

با پرچم اصالحات! ارتجاع روشنفکری 

که  غربی  تمدن  به  دلباختگان 
عمدتاً قشر مدعی روشنفکری 
بودنــد، پس از دهة شــصت، 
مجدداً و با انگشت اشارة محافل 
تکاپو  به  غربی،  و اندیشه ورزان 
جلوی  بتوانند  بلکــه  افتادند 
تمدن نویــن دینی را در ایران 
اسالمی بگیرند و تمدن مبتنی 
بر فساد و  آزادی اخالقی غرب 
را وارد و تحمیل کنند. »ارتجاع 
که  است  تعبیری  روشنفکری« 
به  اسالمی  انقالب  معّظم  رهبر 
دارند. واپس گرایانه  تالش  این 
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ائمه )ع( سعی می کردند در ضمن اینکه جریان فکرِی اصیل اسالمی را 
حفظ می کنند، یک جریان سیاسِی بسیار منّظم و حساب شده ای را هم 

 تعقیب کنند و وابستگان به طرز فکر اسالمِی خود را دور هم، جمع
 نگه دارند و این ها را با هم ارتباط دهند و از لحاظ فکری و روحی، این ها را 

تجهیز کنند و تسلیح کنند.

خاتمی به جای آنکه 
مبنای  بر  را  توسعه 
فهم اسالم و تجربة 
بومی مطرح کند که 
بر پایة تمدن و منش 
ایرانی - اســالمی 
استوار است، مفهوم 
را  غربی  توســعة 
می دهد  قرار  مالک 
او،  بزرگ تر  خبط  و 
منش  اخذ  ضرورت 
همراه  بــه  غربی 

خردغربی است.

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

تالش ائمه )ع( برای ایجاد یک تشکیالت مذهبی - سیاسی مخفی
حداقل از دورة مطرح شــدن مشــروطیت، 
تمدن و فرهنگ غربی بــه یکی از چالش های 
بزرگ جامعة ایران تبدیل شد. شروع این چالش 
به جنگ های ایران و روس، بازمی گردد و شکست 
ایران، ســردمداران دربار و اعوان و انصار فرنگ 
رفته را، به این نقطه رساند که چون از لحاظ ابزار 
و ادوات جنگی از روس ها عقب هستند بایستی 
تکنولوژی جدید را از خــارج وارد ایران کنند! 
متأسفانه برنامة ورود تکنولوژی غرب به ایران با 
ورود انگلیس، فرانسه و آلمان، با تحمیل فرهنگ 
آنان همراه شد. اعزامی های به خارج نیز به جای 
آراسته شدن به علم غربی، با کوله باری از آداب و 
رسوم و تفکر  آنان بازگشتند. خیل بزرگی از به 
اصطالح متفکرین این دوره مانند میرزاملکم خان 

و اّمــا وظیفه  دّوم ایــن بزرگواران _ اینکه 
می گویم وظیفه، یعنی وظیفه الهی شان و عملی 
که انجام می دادند و ما از روی منابع و مدارک 
آن را می فهمیــم _ این بود که این ها ســعی 
می کردند در ضمن اینکه جریان فکرِی اصیل 
اسالمی را حفظ می کنند، یک جریان سیاسِی 
بسیار منّظم و حساب شده ای را هم تعقیب کنند 
و وابستگان به طرز فکر اسالمِی خود را دور هم 
جمع نگه دارند و این ها را با هم ارتباط دهند و 
از لحاظ فکری و روحی، این ها را تجهیز کنند 
و تسلیح کنند و خالصه برای آن روزی که امام 
صادق )علیه الّسالم( بنا است شمشیر را به دست 
بگیرد و بیاید بیرون و در مقابل دستگاه قدرت، 
حرکت کند، یک عّده سرباز مسلِّح مجّهِز فداکار 

دورش داشته باشد.
بی اّطالعی مردم

 از تالش های مخفی ائمه)ع(
این یک کاری بوده اســت کــه همه  ائّمه  
هشــتگانه  بعد از امام حسین)علیه الّسالم( تا 
امام یازدهم)علیه الّسالم(، این کار را داشته اند 
و خالصه اش عبارت است از تشکیل و اداره  یک 
حزب مذهبِی سیاســِی مخفی، و مجّهز کردن 
فکری و روحی این ها. زیرا در روزی که امر1 ما 
_ به تعبیر روایات _ ظاهر خواهد شــد، یعنی 
مــا داعیه  خود را علنی خواهیم کرد و صفوف 
خود را در مقابل لشکر دشمن که قدرت حاکم 
است، به حرکت درخواهیم آورد، این عّده مجّهز 
و مسلّح باشند و کاماًل بتوانند از عهده  وظیفه  
تاریخــی خود برآیند و امر ائّمه را پیش ببرند. 
این هم یک کار دیگر ائّمه )علیهم  الّسالم( بود؛ 

تشکیل و اداره  یک حزب مذهبِی 
و مجّهز کردن  سیاســِی مخفی، 
فکــری و روحی این هــا، کاری 
بعد  ائّمه  هشــتگانه   بود که همه  
تا  حسین)علیه الّســالم(  امام  از 
یازدهم)علیه الّســالم(  امــام 

 دنبال می کردند.

و این همان چیزی اســت که امروز متأّسفانه 
پیروان امام صادق)علیه الّسالم( حّتی نامش را 
هم نشــنیده اند و کمترین صحبتی هم از این 
کار امام و ائّمه  هدی)علیهم الّسالم( نشنیده اند 
و اّطالعی از آن ندارند. ولی چنین کاری بوده 

و هست.
البّتــه قباًل هم عرض کــرده ام... آنچه من 
می گویم، یک گوشه ای و یک طرحی از مطالب 
است؛ حّتی نمی شود گفت یک خالصه ای است؛ 

خالصه هم نیســت، عصاره هم نیســت. گمان 
می کنم که ان شــاءاله همان گوشه ای از مطلب 
هم که نشان داده شود، برای ذهن های کنجکاو 

و جست وجوگر کافی باشد.
این حرکت از زمان امام سّجاد)علیه الّسالم( 
شــروع شد. چگونه شروع شــد؟ گفتیم که بعد 
از واقعه  کربال ســه نفر بیشــتر نماندند؛ سه نفر 
مرد فــداکار باقــی ماندند که ضربت عاشــورا 
آنها را نترســانید. این حدیِث »ارتّد الّناس بعد 
الحسین«2، از قول امام صادق)علیه الّسالم( است؛ 
که بعد از واقعه  عاشورا و کربال، فقط سه نفر ماندند 
و بقّیه رفتند. بقّیه که رفتند، یعنی اعتقاد خود را 
از دست ندادند، از دین یا از تشّیع برنگشتند، اّما 
یکی از این دو حالت برایشان پیش آمد؛ یکی از 
این دو آفت به این ها خورد: اّول، آفت ترس؛ که 

بسیار آفت بزرگی است.
چیره شدن ترس بر عوام پس از کربال

وقتی کــه ماجرای کربال پیش آمد و پشــت 
ســرش قضّیه  حّره پیش آمــد و قتل عام مدینه 
به وســیله ی دژخیمان یزیدبن  معاویه و دستگاه 
اموی، مردم با خودشــان حساب کردند که این 
دستگاهی که بر فرزند پیغمبر )صلّی اله علیه و آله(، 

بــا این همه جاللت و با این همه محبوبّیت، ابقا و 
ترّحم نمی کند، به طریق اولی بر من و امثال من 
ترّحم نخواهد کرد؛ و چون می ترسیدند که کشته 
شوند، یا به زندانشان بیندازند، یا مورد شکنجه 
قرار بگیرند _ اگر در مدینه بودند، یک جور؛ اگر در 
کوفه بودند و تحت حکومت َحّجاج و امثال َحّجاج 
بودند، یک جور دیگر _ که نظایرش را زیاد دیده 
بودند، لذا از ترس، دور امام چهارم)علیه الّسالم( 
را رها کردند و کنار رفتند. یک عّده این ها بودند.

یک عّده ی دیگر، تنها مسئله  ترس برایشان 
مطرح نبود، البّته ترس هم بود؛ این ها می دیدند 
که اگــر بخواهند در این اجتماع زندگی کنند، 
راحت کاسبی کنند، گاهی توصیه  آنها را حاکم 
و اســتاندار یزید و مروان و عبدالملک بخواند و 
ترتیب اثری بدهد، احیاناً از مالیات معاف باشند، 
در مجالس و محافل عمومی که شرکت می کنند، 
مورد احترام باشــند، احیاناً یکی از شــغل های 

پول دربیار دولتی را به این ها محّول کنند.
دنیاگرایی و عافیت طلبی خواص 

عّلت تنها شدن امام سّجاد)ع(
خالصه اگر بخواهند راحت زندگی کنند و از 
مزایای دنیا و مزایایی که دستگاه خالفت بی دریغ 
به طرف داران خود می دهد استفاده کنند، راهش 
این اســت که این حرف ها را ببوســند بگذارند 
کنار و فراموش کنند که امام حسنی بود و امام 
حسینی بود و تعلیماتی بود و تشکیالتی بود و 
کارهایی بــود و هدفی بود و راهی بود و فکری 
بود! باید این ها را فرامــوش کنند. آنها زندگی 
کردن را مستلزم این می دانستند. یک عّده هم 

این ها بودند.
آن فکــر اّولی که فکر ترس باشــد، مربوط 

به عاّمه  مــردم بود؛ و فکر دّوم یعنی فکر طمع 
مربوط به یک عّده  معــدودی از طبقات باالتر 
جامعه بود. این ها موجب شــد که دور و بر امام 
چهارم)علیه الّســالم( عماًل خلوت شود و کسی 
جز همان سه نفر فداکار در اّول کار باقی نماند.

پانوشت ها:
1- امــر، در ایــن اصطالح به معنــای حکومت یا 

قیام است.
2- اختصاص، شیخ مفید، ص 64.

ناظم الدوله، میرزا فتحعلــی آخوندزاده، میرزا 
سید  مستشــارالدوله،  سپهساالر،  حسین خان 
حســین تقی زاده و... به تجلیل از تمدن غرب 
پرداخته و فکر و تمدن بزرگ و غنی خود را به 
فراموشی سپرده و خواهان فرنگی شدن از نوک 

پا تا فرق سر شدند!
در نهضت مشروطه هم، این گروه با انجمن ها 
و محافل مخفی و نیمه آشــکار خود و روزنامه 
و مجالتــی که منتشــر می کردند، رنگ و بوی 
فرنگســتان را در قانــون اساســی و رفتارهای 
اجتماعــی وارد کردنــد و در مقابل دینداران و 
متولیان تبلیغات و معرفت اسالمی؛ یعنی علما 

و روحانیون، موضع گیری کردند.
پس از استیالی پهلوی و انقراض قاجار که 
با کودتای ســوم اسفند 1299 انگلیسی ها و با 
همکاری روشنفکران غرب اندیش مانند سیدضیاء 
طباطبایی، یحیی دولت آبادی، مصدق السلطنه،  
تقی زاده و... انجام شــد، مخفی کاری و پوشش 
دینداری هم از کارهای روشنفکرانه کنار رفت و 
به طور علنی با دین مبارزه شــد و هویت دینی 
را به ســخره گرفته، هویت و فرهنگ غربی را 
 آراستند تا بتوانند دیکتاتوری و چپاول ثروت های 
ملی را راحت تر و بدون مقاومت مردمی، پیش 

ببرند.
اگرچــه انقــالب اســالمی، در این حرکت 
غرب گرایانه و غرب زدگی، وقفه ای بزرگ ایجاد 
کرد، اما دلباختگان به تمدن غربی که عمدتاً قشر 
مدعی روشــنفکری بودند، پس از دهة شصت، 
مجدداً و با انگشت اشارة محافل و اندیشه ورزان 
غربی، به تکاپو افتادند بلکه بتوانند جلوی تمدن 
نوین دینی را در ایران اسالمی بگیرند و تمدن 

مبتنی بر فساد و  آزادی اخالقی غرب را وارد 
و تحمیل کنند. »ارتجاع روشنفکری« تعبیری 
اســت که رهبر معّظم انقالب اسالمی به این 

تالش واپس گرایانه دارند.1
برخی از دولت های پس از انقالب اسالمی، 
به واسطة غرب گرایی های کم و بیش مسئوالن 
مختلف دولتی، زمینه را برای این ارتجاع فراهم 
کردنــد و چون صبغة نظام، دینی بود این بار 
اصل دین و احکام آن به چالش کشــیده شد. 
بهانه های این چالش، یکی آزادی بود و یکی 
چگونگــی قرائت از دین، کــه بازگو کردیم و 
دیگری تمدن  غربی اســت که بر مبنای آن 

توسعه معنا می شد.
محمد خاتمی می گوید: »توسعه به طوري 

که امروز مورد نظر است، امري غربي و داراي 
مفهومي اســت که مردمان آن سامان از این 
کلمه اراده مي کنند و اگر مراد از توسعه همین 
باشد، چاره اي نیست جز این که خواستاران آن، 
به تمدن جدید متمدن شوند؛ یعني توسعه به 
معناي امروزش میوه و یا شاخ و برگ درخت 
تمدن جدید است. اگر آن تمدن آمد توسعه 
هم خواهد آمد و به این معنا سخن کساني که 
مي گویند ابتدا باید »خردغربي« را پذیرفت تا 
توسعه بیاید، سخن بیراهي نیست و این سخن 
را کامل کنم که عال وه بر خرد و بینش غربي 
باید منش غربي متناسب با این بینش را نیز 

پذیرفت.«2
خاتمی به جای آنکه توســعه را بر مبنای 
فهم اســالم و تجربة بومی مطرح کند که بر 
پایة تمدن و منش ایرانی – اســالمی استوار 
اســت، مفهوم توســعة غربی، را مالک قرار 
می دهد و خبط بزرگتر او، ضرورت اخذ منش 
غربی به همراه خردغربی است. اگر خردغربی 

عبارت باشــد از نظام های مستقر در غرب و 
رفتار و اعمال و سیاســت های سیاستمداران 
آن سامان، این عین ظلمت و به تعبیر رسای 
رهبری، جاهلیت مدرن است و لذا منشی که 
از آن حاصل شــده  نیز جز خشــونت، فساد، 
تباهی، اســتعمار و استثمار نیست که امروزه 
غرب به شــّدت درگیر آن است و سبب شده 
تا اندیشمندان مستقل آن دیار، احساس نگرانی 

شدید کنند.
خاتمــی در ادامه این صحبت ها می گوید: 
»امروز به جرأت مي توان گفت در زندگي قومي 
که عزم تعالي و پویایي کرده است هیچ تحول 
کارساز پدید نخواهد آمد، مگر آن که از متن 
تمدن غرب بگذرد و شرط دگرگوني اساسي، 

آشــنایي با تمدن غرب و لمس روح آن یعني 
»تجدد« است. کســاني که با این روح آشنا 
نیستند، هرگز به پدیدآوردن دگرگوني سودمند 
در زندگي خود توانا نیستند. باري! شرط تحول 
اساســي، گذر از تمدن غربي است و مراد از 
آشنایی با مبانی تفکر و تمدن جدید است که 
در پس مظاهر آن نهفته اســت و سوگمندانه 

اقوامی نظیر ما هنوز از آن محروم هستیم!«3
این جمله بــا جهت گیری ها و گفتارهای 
میرزا ملکم خــان و آخوندزاده و تقی زاده چه 
فرقــی دارد؟ آنها در راه همین تجدد و تمدن 
غربی تالش کردند و حاال خاتمی در ســوگ 
نشســته که چرا هنوز از آن محروم اســت! و 
گویا فراموش کرده اســت کــه زمانی که در 
رأس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بود، در 
دیداری که مسئولین ارشاد با امام داشتند، امام 
خمینی چــه فرمودند؟ 17 آبان 1362 بود و 
حضرت امام در آن دیدار، فرهنگ سابق رایج در 
دوران پهلوی را به عنوان یک فرهنگ فاسد که 

می خواست تجدد بیاورد، نام برده و فرمودند: 
»در طول مدت شاهنشاهی و خصوصاً در دو 
زمان اخیر، همه چیز و خصوصاً افکار جوان ها 
را به عقب برده اند، به طوری که آنها که تحصیل 
کرده بودند و می خواستند بگویند ما متجدد 
هستیم، حتماً تجدد را به این معنا می دانستند 
که بی بند و بار باشــند، و این معنا به واسطة 
تبلیغــات داخلی و خارجی و روزنامه ها چنان 
در ذهن شان متمرکز شده بود که تجدد یعنی 
همه چیز شکلش خارجی باشد و مثل اینکه 
غیر از این شکل زندگی کردن امکان ندارد.«4

و  »اروپایی هــا  فرمودنــد:  ســپس  و 
دانشــمندان اروپا هم قائل به این مطلب اند 
که تمدن اسالم مقدم بر سایر تمدن هاست. 
و در ســابق به هر یک از ایرانیان از کودکی 
تزریق می شد که باید همه چیز از اروپا گرفته 
شــود و ارزش های انسانی به هر چه بیشتر 
فرنگی شدن است و باید از سر تا پا فرنگی 
شویم... بنابراین، مدت ها باید زحمت بکشیم 
و باور کنیم که خودمان دارای یک فرهنگ 
ارزش های اسالمی هستیم  با  انسانی  بزرگ 
و اگر امروز کمبود نیروی انســانی هست به 
خاطر همین است که افکار به آن طرز تفکر 

عادت کرده بود.«5
پانوشت ها:

1- رجوع شود به بیانات مورخ 1377/2/22، در جمع 
دانشجویان دانشگاه تهران.

2- روزنامة سالم، مورخ 1375/2/3.
3- همان.

4- صحیفه امام، ج 18، ص 215.
5- همان، ص 215 و216.


