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گهی تلفنی  قبول آ

شناســنامه مالکیت)بــرگ ســبز( 
خــودرو ســواری دنــا EF7 مــدل 
1398 بــه رنــگ ســفید روغنی 
488ق59  انتظامــی  شــماره  و 
موتــور  شــماره  و   28 ایــران 
147H0469274 و شماره شاسی 
NAAW01HE9KE166824 بنــام 
محمــد کرمی نژاد به شــماره ملی 
4010374888 مفقود شــده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

سند مالکیت راهور خودرو پژو 
پارس XU7 سفید روغنی مدل 
1395 بــا شــماره 986د69 
ایران 77 و شــماره شاســی 
 NAAN01CE3GH927520
ر  تــو مو ه  ر شــما و 
مفقــود   124K0948549
گشته و از درجه اعتبار ساقط 

است.

برگ ســبز و کارت مشخصات 
خــودرو تراکتــور کشــاورزی 
پــاک  بــه شــماره   ITM399
259ک13 ایران 63 به رنگ 
قرمــز مدل 1390 و شــماره 
موتور YAW1205X و شــماره 
مفقــود   L10352 شاســی 
شــده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

برگــی  پنــج  قــرارداد 
شرکت ســهامی عمران 
شــهر جدیــد پرنــد به 
ســعید  آقــای  وکالــت 
جوانبخت و کبیر شمس 
مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

مجوز حمل ساح 5 تیر خفیف 
ورزشــی گلنگدنی کالیبر 22 
به شــماره ســاح 478486 
ســاخت آلمــان به نام حســن 
جمشــیدی پور فرزنــد صادق 
ملی 4070381228  شماره 
خرم آبــاد مفقــود گردیده از 

درجه اعتبار ساقط است.

وانــت  خــودرو  کمپانــی  ســند 
شــماره  بــه   1600OHV پیــکان 
پــاک 363و57 ایــران 24 بــه 
روغنــی  شــیری-  ســفید  رنــگ 
موتــور  شــماره  و  مــدل 1393 
118P0052593 و شماره شاسی 
NAAA36AA8EG655302 مفقود 
شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

برگ سبز خودرو تیبا هاچ بک 
مــدل 96 به شــماره انتظامی 
153و27 ایران 14 به شماره 
 M15/8480843 موتــور 
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NAS821100H1115041

مفقود از درجه ساقط است.

کلیــه اســناد و مــدارک خودروی 
سواری پراید تیپ جی تی ایکس 
آی، مدل 1384، به شماره انتظامی 
229م38 ایران 99، شماره موتور 
و شــماره شاســی   01320541
متعلــق   S1412284671879
به ســیدمهدی حسین نیان مفقود 
گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

پــژو  خــودرو  ســبز   بــرگ 
جــی ال ایکس مــدل 89 به 
963م17  انتظامــی  شــماره 
ایــران 41 به شــماره موتور 
13989000955 و شــماره 
شاســی 256214 مفقــود از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خــودروی ســواری دنا 
EF7، مدل 1397، رنگ خاکستری 
انتظامــی  شــماره  بــه  متالیــک 
شــماره   ،46 ایــران  537ن48 
موتور 147H0358145 و شماره 
 NAAW01HE2JE020778 شاسی
بنام خانم فاطمــه اکبرپور خمامی 
مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

شمســی پور  غامرضــا  اینجانــب 
مالــک ســواری پــژو پــارس بــه 
 69 169ج مــی  نتظا ا ره   شــما
ایران 63 موتور 12483107941 
شاســی 83818126 بــه علــت 
فقــدان ســند کمپانــی تقاضــای 
رونوشــت المثنی نموده ام چنانچه 
هرکــس ادعایی در مــورد خودرو 
مذکــور دارد ظرف مــدت ده روز 
به دفتر حقوقی ســازمان فروش 
شــرکت ایــران خــودرو واقع در 
پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه 
نماید. بدیهی است پس از انقضای 
مهلــت مزبور طبــق ضوابط اقدام 
خواهد شد. مدت اعتبار این آگهی 

یکسال است.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
)نوبت اول(

مدرک فــارغ التحصیلــی اینجانب رقیه 
ولیــزاده اورنج فرزند محمد به شــماره 
تهــران  از  شناســنامه 7569 صــادره 
در مقطــع کارشناســی رشــته تحصیلی 
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار صادره از 
واحد دانشگاهی آزاد اسامی کاشان به 
شماره سریال 116001290 و شماره 
ثبــت 04/20/5/1995 و تاریخ ثبت 
1386/01/26 مفقود گردیده و فاقد 
اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی 
واحد کاشــان به نشــانی: کاشان- بلوار 
قطب راوندی- خیابان استادان- اداره 

امور فارغ التحصیان ارسال نمایید.

برگ ســبز ســاینا بشــماره شاسی 
915ن15  انتظامــی  و   67173
ایران 37 بنام منصور اسمعیل زاده 
تازه کند مفقود و فاقد اعتبار است.

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

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
33113519

33942000
 33118052
33911568

گمشده 
پیدا شده

»نوبت دوم«
ت  تحصیــا ن  یــا پا مه  نشــنا ا د
کارشناســی رشــته پرســتاری مقطع 
شــماره  بــه  پیوســته  کارشناســی 
تاریــخ  بــه  3200/ف/16/32/پ 
صــدور 1399/2/22 از دانشــکده 
پرســتاری و مامایی همدان متعلق به 
خانــم نرگس کلوندی فرزند امیدعلی 
به شماره ملی 1860734644 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است.

خرید و فروش 
انواع خودرو

نگهداری از 
سالمند و کودک

خرید و فروش
 و اجاره

کلیه امالک

با ما خانه دار شوید
تهران شهر جدید پرند 
سایت مسکن خودمون

09121533817
09120711419

56791496

حمل و نقل

)مشاوره تلفنی رایگان(
قبول وکالت در دعاوی: حقوقی، کیفری، مواد مخدر، طاق، مهریه
مطالبه طلب، چک و سفته، ملکی، ماده 100 کمیسیون شهرداری

دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور
)با مجرب ترین مشاوران و وکای پایه یک دادگستری( 

ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10/30 صبح تا 18 عصر

665 665 تلفن: 4 الی 52
0912 388 همراه: 4694

دفتر وکای دادگستری

22392578 -22209642

مشاور حقوقی آمـوزشی

مـتفرقـه

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کاالی وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کاال
09123576576

خریدار فیش حج تمتع و عمره
نقدی- درب منزل

66574819 -66576981
09126993603

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

ایزوگام سامان دلیجان
BPP دوالیه نخ دار با قیر

10 سال ضمانت
5 سال بیمه ایران

24 الی 66576720
66920179-66921980

0912-5140681

آسانسور و باالبر

خرید و فروش 
فیش  

 حج - مکه
پیمانکاری ساختمانی اسکندری
انجام کلیه امور نقاشی ساختمان و تعمیرات

ارزان فوری عالی

09123647916

بنایی 
و خدمات

فروشگاه آسانسور سبحان
تهیه تمام قطعات آسانسور 

کششی و هیدرولیک با نصب 
77811570 -09123005669

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

سیستم های 
حفاظتی

دوربین مداربسته هایت ویژن
مشاوره، فروش- نصب و راه اندازی

انتقال تصویر روی موبایل
با بیش از 15 سال سابقه اجرایی

»عضو اتحادیه«
 86034405
86034402

0912-5404793

قالیشویی مبل شویی

سرویس سراسر تهران

یک قالیشویی متفاوت یک دنیا خدمات
شمال 22646472  غرب 44841975 
جنوب 33314517  شرق 77336000 

قـالیـشـویی

گیالن ورودی شهر فومن

09122445494 - 09372445494

ملک مسکونی/ تجاری
متراژ زمین 6000 مترمربع،

متراژ زیربنا 16000 مترمربع مسکونی،
متراژ 4000 مترمربع تجاری، سند تک برگ،

مجوز 150 واحد مسکونی،
٪20 ساخت انجام شده،

تمامی هزینه صدور پروانه پرداخت شده و اخذ گردیده است.
مناسب برای سرمایه گذاری و تعاونی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
»نوبت دوم« 

شرکت تعاونی مسکن کارگران و بازنشستگان 
شرکت تله کابین توچال 
به شماره ثبت 53388

بدین وســیله از کلیه اعضاء محترم شرکت دعوت به عمل می آید که در 
مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم تعاونی که در ساعت 9 صبح روز جمعه 
مورخه 1400/11/8 در محل امامزاده قاضی الصابر)ع( واقع در ده ونک 

کوچه امامزاده تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
توجه:

1- ایــن جلســه با حضــور حداقل نصف بعــاوه یک اعضاء تشــکیل و 
رسمیت می یابد.

2- متقاضیــان اعطای وکالت همراه وکیل خود حداکثر ظرف 12 روز از 
تاریخ انتشــار این آگهی جهت دریافت برگ ورود به جلســه در روزهای 
زوج از ساعت 13 الی 15 به آدرس محل برگزاری مجمع مراجعه نمایند.
3- تعداد آرای وکالتی هرعضو حداکثر 3)ســه( رای و هر شــخص غیر 

عضو تنها یک رای خواهد بود.
دستورجلسه:

1- طرح و تصویب اساسنامه جدید شرکت و انطباق آن با قانون بخش 
تعاون

 2- افزایــش تعــداد اعضــای علی البــدل هیــات بــه 3 نفــر و اصــاح 
ماده اساسنامه

3- طرح و تصویب تغییرات نشانی و الحاق کدپستی به آدرس شرکت
4- طرح و تصویب تمدید مدت تعاونی و اصاح ماده 6 اساسنامه

هیات مدیره

آگهی مزایده عمومی »نوبت دوم«
آموزش و پرورش منطقه 19 باســتناد مجوز اداره کل در 
نظر دارد حیاط تعدادی از مــدارس: مهرطلبان- مفتح- 
ابن سینا- جهاد- افشارنادری- کرباسی- محمد سعیدی 
و سید جمال الدین اسدآبادی را بصورت موقت از طریق 
مزایده )ســامانه ســتاد ایران( به اجــاره واگذار نماید. 
متقاضیان جهت کســب اطاعات بیشــتر با شماره تلفن 

55031114 یا 55004058 تماس حاصل فرمائید.
مدیریت آموزش و پرورش منطقه 19 تهران

آگهی مزایده نوبت اول
5 باب مغازه و 2 واحد آپارتمان اداری و مسکونی و دو قطعه زمین چهاردیواری زراعی و یک باب ساختمان مسکونی )حیاط دربست(

دفتر موقوفه شرف النســاء کرشــت درنظر دارد از طریق مزایده به افراد مومن و متعهد جهت مشاغل آزاد و سکونت با رعایت شئونات اسالمی و با شرایط زیر بدون 
اخذ سرقفلی و بدون واگذاری هر نوع حقی به اجاره واگذار نماید:

شغلمبلغ اجاره ماهیانه )ریال(مساحت بالکنمساحت مورد اجارهشماره مغازهردیف

آزاد31/6816/9022/000/000 مترمربع12

آزاد30/8715/0424/000/000 مترمربع24

آزاد21/000/000- 32/34مترمربع36

آزاد20/000/000-27/20مترمربع48

آزاد12/000/000-16/61مترمربع59

مبلغ مورد اجازه ماهیانه مساحت انباریمساحت مورد اجارهشماره واحدردیف
نوع استفادهبهاء)ریال(

زراعی20/000/000-418/92مترمربعیک قطعه زمین چهار دیواری1

یک قطعه زمین زراعی 2
زراعی10/000/000-425/48مترمربع)چهاردیواری(

اداری و مسکونی20/000/000-60 مترمربعآپارتمان3

اداری و مسکونی29/000/000-90 مترمربعآپارتمان4

 یکباب ساختمان مسکونی 5
مسکونی40/000/000-259/20)حیاط دربست(

پیشنهاد دهندگان می بایستی درخواست خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/11/09 به دبیرخانه موقوفه تحویل نمایند.
 کمیسیون مزایده در روز یک شنبه مورخ 1400/11/10 راس ساعت 10:30 صبح در محل دفتر موقوفه برگزار خواهد شد.

پاورقی
Research@kayhan.ir

  

حرف دو پهلو زدن، از خواص، مطلوب نیست؛ خواص باید حرف را روشن 
بزنند و مطلب را واضح بیان کنند. این مخصوص یک گرایش سیاســی 
خاص هم نیست... دوپهلو حرف زدن، کمک کردن به غبارآلودگی فضا 
اســت؛ این کمک به رفع فتنه نیست، این کمک به شّفاف  سازی نیست. 
شّفاف  سازی، دشمِن دشمن است؛ مانع دشمن است. غبارآلودگی، کمک 
دشمن اســت. این، خودش شد یک شــاخص؛ این یک شاخص است: 
کی به شّفاف  ســازی کمک می کند و کی به غبارآلودگی کمک می کند.

آزاداندیشی
آزاداندیشــی و پرهیز از تقلید و تعصب و تصلب های 
بی دلیل نسبت به آراء و  اندیشه های بزرگان علم و معرفت، از 
ویژگی های کم نظیر در سلوک علمی عالمه مصباح بود. ایشان 
تقلید در مباحث معرفتی را آفتی بزرگ برای  اندیشه ورزان و 
ضربه ای مهلک بر رشد علم می دانست که نه تنها مقلدان و 
متعصبان را از دیدن حقایق محروم می کند که باعث بدگمانی 
و بدبینی دیگران نسبت به حقایق و معارف اسالمی و حتی 

نسبت به بزرگان علم و معرفت اسالمی می شود.

روایت هایی از متن و فرامتن فتنه هشتاد و هشت- 99

موضع دوپهلوی خواص در خدمت اهداف دشمن

ادامه فصل چهارم: از تنفیذ 
تا 22 بهمن 1388

انتخابات تمام شد؛ کنار بکشید | شما 
برادران سابق ما هستید. اینها کسانی هستند 
که بعضی از اینها، یک وقتی به خاطر طرفداری 
از امــام مورد اهانت هم قرار می گرفتند. حاال 
ببینند که کســانی کــه به نام اینها شــعار 
می دهند، عکــس اینها را روی دست شــان 
می گیرند، اســم اینها را با تجلیل می آورند، 
درست نقطه مقابل، علیه امام و علیه انقالب و 
علیه اسالم شعار می دهند و روزه خوری علنی 
در روز قــدس، در ماه رمضان، می کنند؛ اینها 
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را می بینید، خب، بکشید کنار. انتخابات تمام 
شد؛ انتخاباتی بود، عمومی هم بود، درست هم 
بود، اشکالی هم نتوانستند بر انتخابات بگیرند 
و ثابت کنند؛ حاال هی اّدعا کردند، فرصت هم 
داده شــد؛ گفتیم بیایید، نشان بدهید، ثابت 

کنید؛ نتوانستند، نیامدند؛ تمام شد. 
می کنــد  اقتضــا  قانــون  بــه  پابنــدی 
که انســان ولو ایــن رئیس جمهــوری را که 
 انتخاب شــده اســت قبول هم نداشته باشد،
 وقتــی بــرای قانــون احتــرام قائــل بــود، 
 بایســتی در مقابــل قانــون، خضــوع کند. 
خب، معلوم اســت هیچ کسی نمی تواند بگوید 
 این کســی کــه انتخاب شــده، صــد درصد 
ُحسن محض است، آن طرفی که انتخاب نشده 
است، صد درصد قبح محض است؛ نه، همه ُحسنی 
دارند، قبحی دارند؛ این طرف هم ُحسنی دارد، 
 قبحی دارد؛ آن طرف هم ُحسنی دارد، قبحی دارد. 
قانون مالک است، معیار است. چرا این جوری 
 می شــود؟ چــرا؟ ایــن هــوای نفس اســت. 

)22 آذر 1388(

عملی خود، شاگردان و مخاطبانش را دعوت به آزاداندیشی در 
چارچوب منطق و برهان می کرد. برای مثال، استاد غالمرضا 
فیاضی، در بســیاری از مســائل عمده فلسفی، آرائی خالف 
آراء و دیدگاه های عالمه مصبــاح دارد، درعین حال، یکی از 
محبوب ترین و نزدیک ترین افراد به حضرت عالمه مصباح بود.

هدفداري
متأسفانه بسیاري از اهل علم )دانشگاهیان و حوزویان( 
نظام فکري مشخص و منسجمي ندارند و بیشتر تابع جّو مراکز 
علمي و یا شرایط اتفاقي و تصادفي اند. فقط برخي از بزرگان 
علــم را مي توان نام آورد کــه واقعاً داراي یک طرح و اطلس 
فکري مشخص و مدّون هستند و همه فعالیت هاي آموزشي 
و تعلیمي و پژوهشي خود را در راستاي همان اطلس فکری، 
سامان داده اند: عالمه طباطبائي و شهید مطهري را مي توان 

از این سنخ به شمار آورد.

آیــت اهلل مصباح یزدي نیز از  اندک  اندیشــمندان و 
عالماني بود که برنامه های آموزشی و پژوهشی و فرهنگی 
و تربیتی خود را به شکلی مشخص و هدفمند دنبال می کرد 
و مي توان گفت از نخســتین سال هاي طلبگي با طرح و 
برنامه اي منسجم در پی دستیابی به آن هدف مشخص بود. 
ایشان به ندرت از سر تصادف کاري را انجام مي دادند. چنین 
نبود که مثالً کسي به ایشان پیشنهاد دهد که درس تفسیر 
قرآن بگوید، و ایشان هم بدون برنامه از پیش طراحی شده 
و بــدون آن که آن را در خدمت اهداف و برنامه های کالن 

خود ببیند، آن را بپذیرد و در مسیر تفسیر قرآن بیفتد.
ایشان واقعاً براي زندگي علمي و تعلیمي خود برنامه 
داشــت؛ دقیقاً مي دانســت چه باید بکند و چه کاري را 
نباید بکند. کاري را که وظیفه خود تشخیص داده بود، با 
تمام توان دنبال مي کرد و آن را با هر سختی به سرانجام 
می رساند. از آن سو، کاري را که وظیفه خود نمي دانست، 

حتي اگر ده ها نفر به او اصرار مي ورزیدند، نمي پذیرفت.
اگر به مقدمه بســیاري از کتاب هاي مهم اخالقي و 
حدیثي و تفســیري مراجعه کنیم، مي بینیم نویسندگان 
آنها متذکر شده اند که مثاًل این کتاب را به سفارش فالن 
فرد یا به درخواست فالن گروه نوشتم، اما آیت اهلل مصباح 
چنین نبود. بنده سراغ ندارم که به سفارش فرد یا گروهي 
کاري را که در راســتاي اهــداف علمي و عملي از پیش 
طراحي شده ایشان نبود، انجام داده باشد یا مسیر زندگي 
خود را به خواســتی دیگر همسو کرده باشد؛ او راه خود 
 را انتخــاب کرده بود و لحظه اي از حرکت در آن مســیر 
باز نایستاد یا در درستي و ضرورت آن دچار شک و تردید 
نشــد. ایشان تا واپسین روزهاي عمر پربرکتش با جدیت 
تمام و بي اعتنا به همه موانعي که ســر راهش بود، استوار 
و پرطنین گام برمی داشت. او از همان ابتداي طلبگي راه 
و رســالت خود را فهمیده بود و همه درس ها و مطالعات 
و تحقیقــات خود را هدفمند انتخاب مي کرد. برای مثال، 
از همان آغاز راه، وقت بســیاری را صرف یادگیري علوم 
جدید کرد. در خاطرات ایشان می خوانیم: »در طول مدتي 
که مشــغول تحصیل علوم طلبگي بودم... وقت بسیاری 
صرف فراگیري زبان انگلیسي، ریاضیات، فیزیک، شیمي، 
فیزیولوژي، بیولوژي، جامعه شناسي، روان شناسي و سایر 
علومي که در دانشگاه ها مطرح بود، مي کردم. در انگلیسي، 
ریاضیات، فیزیک، شیمي و حتي اقتصاد، استاداني داشتم 
که بعضي از آنان، بعد از انقالب به مقام وزارت رسیدند.... 
به این دروس هم عالقه داشــتم و هم احساس مي کردم 
یک روحاني که بخواهد مؤثر باشد، الزم است با این علوم 
آشــنا گردد. گاه در گرماي ماه هاي تیر و مرداد از قم به 

تهران مي رفتم تا در یک جلسه ریاضي شرکت کنم.«2
در جایي مي فرمود »حتي وقتي در مدرســه حقاني 
مشغول فعالیت شدم، هدف اصلي من محدود ماندن در یک 
مدرسه نبود؛ بلکه به دنبال آن بودم که اهداف و برنامه هاي 
آموزشي و تعلیمي اي که در نظر دارم، در فضایي گسترده تر 
به گونه ای که طالب مستعد سایر مدارس را هم شامل شود، 
دنبال کنم.« به همین دلیل در نخستین فرصتي که پیش 
آمد، از هیئت مدیره مدرسه حقاني استعفا داد و به بخش 
آموزش مؤسسه در راه حق آمد و فعالیت خود را آن گونه 

که معتقد بود بهتر و درست تر است، پی گرفت.
پانوشت:

1- مصبــاح یزدی، محمدتقی، دربــاره پژوهش، تحقیق جواد 
عابدینی، ص40.

2- صنعتی، رضا، مصباح دوستان، ص33.

کار بعضــی انقالبی ها درمورد امام به 
کجا کشــید! | کســانی که از اوایل انقالب 
یادشان هست، می دانند؛ بعضی بودند از یاران 
امــام، از نزدیکان امــام در دهه  اّول انقالب و 
در حال حیات امام، که کارشــان به مقابله با 
امام کشید؛ کارشان به معارضه با امام کشید؛ 
ایستادند پای اینکه امام را به زانو دربیاورند و 
 خطای حرکــت امام )رضوان اهلل تعالی علیه( را 
_ آن مــرد بــزرگ را، آن مرد الهی را _ اثبات 

کنند؛ اّما بعد زاویه پیدا کردند. 
خب، انقالب اینها را مطرود کرد. کســانی 
که از نزدیکان امام بودند، از یاران امام بودند، 

کارشان کشــید به یا پناه بردن به دشمن، یا 
 مواجه شدن با انقالب، یا ضربه زدن به انقالب. 
اینهــا بایــد عبــرت باشــد بــرای همــه  
 مــا؛ بایــد عبــرت باشــد؛ بایــد بفهمیم. 

)22 آذر 1388(
اختالف درون نظــام را به مبارزه با 
نظام تبدیل کردند | من هیچ اعتقادی ندارم 
بــه دفع؛ من گفتم در نماز جمعه؛ اعتقاد من 
به جذب حّداکثری و دفع حّداقلّی اســت؛ اّما 
بعضی کأنّه خودشــان اصرار دارند بر اینکه از 

نظام فاصله بگیرند. 

 مرزها روشن بشود و معلوم بشود که کی چی 
می گوید.

 این جــور نباشــد کــه باطــل، خودش 
را در البــه الی گــرد و غبــارِ برخاســته در 
میــدان مخفی کنــد، ضربه بزنــد و جبهه  
 حق ندانــد از کجــا دارد ضربــه می خورد. 
این اســت که حرف دو پهلو زدن، از خواص، 
مطلوب نیســت؛ خواص باید حرف را روشن 

بزنند و مطلب را واضح بیان کنند. 
این مخصوص یک گرایش سیاسی خاص 

هم نیست. 

در داخل نظام اسالمی، همه  گرایش هایی 
کــه در مجموعه  نظام قــرار دارند، اینها باید 
صریح مشّخص کنند که باالخره آن حمایتی 
که مستکبرین عالم می کنند، مورد قبول است 

یا مورد قبول نیست. 
وقتی که ســران اســتکبار، ســران ظلم، 
اشــغالگران کشورهای اســالمی، ُکشندگان 
انســان های مظلوم در فلســطین و در عراق 
و افغانســتان و خیلی جاهای دیگر، می آیند 
وارد میدان می شــوند، حرف می زنند، موضع 
می گیرند، خب، باید معلوم بشــود این کسی 

که در نظام جمهوری اسالمی است، 
در مقابل این چه موضعی دارد؛ حاضر است 
تبّری بجوید، بگوید من دشــمن شمایم؟ من 
مخالف شــمایم؟ وقتی در داخل محیط فتنه 
کسانی با زبان شان صریحاً اسالم و شعارهای 
نظام جمهوری اســالمی را نفی می کنند، با 
عمل شان هم جمهوریّت و یک انتخابات را زیر 
سؤال می برند، وقتی این پدیده در جامعه ظاهر 
شد، انتظار از خواص این است که مرزشان را 
مشّخص کنند، موضع شان را مشّخص کنند. 

دوپهلــو حــرف زدن، کمک کــردن به 
غبارآلودگی فضا است؛ این کمک به رفع فتنه 

نیست، این کمک به شّفاف  سازی نیست. 
شّفاف  سازی، دشــمِن دشمن است؛ مانع 
 دشــمن اســت. غبارآلودگی، کمک دشمن 

است. 
این، خودش شــد یک شاخص؛ این یک 
شــاخص اســت: کی به شّفاف  سازی کمک 
 می کنــد و کی به غبارآلودگی کمک می کند. 

)29 دی 1388(
گاهی نتیجه  غفلــت با خیانت یکی 
است | تــوی همین قضایای بعد از انتخابات 

واقعاً غفلت بزرگی کردند. 
حاال من که می گویم غفلت، چون بنای من 
بر خوش بینی است؛ خود من هم آدم بدبینی 
نیستم؛ آدم خوش بینی ام، نسبت به اشخاص 
هم خوش بینم. بالفاصله روز بعد از انتخابات، 
کارهای بدی را انجام دادند؛ حاال دارند نتایجش 

را می بینند. 
به عنــوان اعتراض به انتخابــات، مردم را 
به خیابان هــا دعوت کردند؛ چــرا؟ این چه 
منطقی اســت؟ چرا مردم را به خیابان دعوت 
می کنند؟ مگر مسئله  انتخابات _ مسئله ای به 
این اهّمّیــت، به این ظرافت _ قابل حل توی 
 خیابان اســت؟ نیروی فشــار درست کردن. 

اینها غفلت های بزرگی است. 
خــب، وقتی این جوری می شــود، مأمنی 
درست می کنند برای دشمن؛ مأمنی درست 
می کنند برای آن کســی که می خواهد ایجاد 

آشوب و اغتشاش کند. 
اینها غفلت ها اســت؛ یعنی در سیاســت، 
 غفلت ها گاهی مثل خیانت ها خیلی ضربه می زند. 

)13 بهمن 1388(

صفحه 6
شنبه 25 دی ۱۴۰۰ 
۱2 جمادی الثانی ۱۴۴۳ - شماره 22۹۴۰

اندیشه ورِز آگاه و با هدف
توصیفی از سلوک علمی و عملی عالمه مصباح یزدی- ۱۱

في
شری

ن 
سی

دح
حم

ا

آزاداندیشی در منطق عالمه مصباح هرگز به معنای  اندیشه ورزی های 
بی منطق و بی ضابطه نبود؛ آزاداندیشی علمی در تفکر عالمه مصباح به 
معنای حرکت در چارچوب منطق و برهان و تکیه کردن بر منابع معتبر 
معرفــت بود. افزون بر این، عملکرد علمی و آموزشــی عالمه مصباح 
به گونه ای بود که از شــاگردان خود نیز همین آزاداندیشــی را انتظار 
داشت... برای مثال، استاد غالمرضا فیاضی، در بسیاری از مسائل عمده 
فلسفی، آرائی خالف آراء و دیدگاه های عالمه مصباح دارد، درعین حال 
یکی از محبوب ترین و نزدیک ترین افراد به حضرت عالمه مصباح بود.

یــک اختالف درون خانوادگــی را، درون 
نظــام را _ که مبــارزات انتخاباتی بود _ یک 
عّده ای تبدیل کردند به مبارزه با نظام _ البّته 
اینها اقلّّیتند، کوچکند؛ در مقابل عظمت ملّت 
ایران صفرند، لکن به نام اینها شعار می دهند، 
اینها هم دل خوش می کنند به این _ این باید 
مایه  عبرت باشد. تبلیغ باید بتواند این حقایق 
را برای مردم و برای خود آنها روشن بکند که 
بفهمند دارند خطا می کنند و اشتباه می کنند. 

)22 آذر 1388(
نکنیم|  از مسائل دیگر کشور غفلت 
مســائل کشــور که فقط مســائل مربوط به 

عالمه مصباح در عین احترام بی شماری که برای همه 
بــزرگان علم و ادب قائل بود و همواره آنان را با زیباترین 
القــاب و واالترین اوصاف یاد می کرد، هرگز خود را مقلد 
آنان نمی دانست و هیچ گاه متعصبانه و متصلبانه از فکر و 
 اندیشه آنان دفاع نمی کرد. او در مباحث معرفتی کاماًل به 

موازین عقلی و برهانی پایبند بود.
به همین دلیل، با وجود عشق و عالقه وافر و آشکاری 
که به فیلسوف و حکیمی چون عالمه طباطبائی داشت، 
اما در مواجهه علمی و فلسفی با آراء و  اندیشه های ایشان 
هیچ تفاوتی میان عالمه طباطبائی و ُکنت و کانت و کارل 

مارکس و امثال آنها نمی دید.
البته آزاداندیشــی در منطق عالمــه مصباح هرگز 
به معنای  اندیشــه ورزی های بی منطق و بی ضابطه نبود؛ 
آزاداندیشــی علمــی در تفکر عالمه مصبــاح به معنای 

حرکت در چارچــوب منطق و برهان و تکیه کردن بر منابع 
معتبر معرفت بود.

خود عالمه مصباح ضمن تمجید از خردورزی و توصیه 
بــه آن، اموری مثل اعتدال ســلیقه، تالش مخلصانه، تقوای 
علمی و استمداد از توفیقات الهی را شرط آزاداندیشی علمی 

می دانستند.1
افزون بر این، عملکرد علمی و آموزشــی عالمه مصباح 
به گونه ای بود که از شــاگردان خود نیز همین آزاداندیشی را 
انتظار داشت و نه  فقط در گفتار بلکه در عملکرد علمی و سلوک 

اقتصادی  اغتشاشگران نیست؛ کشور مسائل 
دارد، مسائل علمی دارد، مسائل سیاسی دارد، 
مسائل بین       المللی دارد، مسائل امنّیتی دارد؛ 
صدها مسئله مهم پیش روی مسئوالن کشور 
هســت؛ باید اینها را انجام بدهند؛ باید کشور 
 را مدیریّــت کنند؛ باید کشــور را جلو ببرند. 

)19 دی 1388(
دوپهلو حــرف زدن خواص کمک به 
غبارآلودگی است | همه وظیفه دارند؛ بیشتر 
از همه خواص؛ و در میان خواص بیشــتر از 
همه آن کسانی که مستمعین بیشتری دارند، 
شنوندگان بیشتری دارند. این وظیفه است دیگر: 


