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گهی تلفنی  قبول آ

مـتفرقـه

خرید و فروش 
انواع خودرو

بنایی 
و خدمات
ساختمانی

گمشده 

پیدا شده

برگ ســبز خودرو ســواری پژو 
405 خاکستری متالیک بشماره 
انتظامی 324 ص 94 ایران 10 
شماره موتور 12486060995 
شــماره شاســی 40419960 
بنام امیرمحسن یوسف مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می گردد.

برگ ســبز و ســند کمپانی خودرو 
ســواری پرایــد جی تی ایکــس آی 
مــدل  متالیــک  بــژ  رنــگ  بــه 
ک  پــا ه  ر شــما بــه   1 3 8 6
 51 ویلچــر   226-47  ایــران 
و شماره موتور 2170547 و شماره 
شاسی S1412286393930 به 
نام آقای رحم خدا ابراهیمی مفقود 
شده و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ بنچاق کارخانه و کارت خودرو 
تاکس پــژو 405XLX-XU7 مدل 
1396 رنگ زرد خورشیدی با نوار 
شطرنجی مشــکی و روغنی شماره 
موتور 124K1004860 و شماره 
 NAAM11VEXHK743993 شاسی
ایــران  22 پــاک  شــماره   و 
آقــای  بــه  متعلــق   64 ت   738
سیدمحسن حسینی مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار می باشد.

ســبز(  مالکیت)بــرگ  ســند 
خــودرو ســواری پراید مدل 
1389 بــه شــماره انتظامــی 
355 ج 32 ایران 56، شماره 
موتور 3735017 و شــماره 
  S1412289577053 شاسی
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

ســبز  بــرگ  و  کمپانــی  ســند 
موتورســیکلت پرنــد 125 رنگ 
مشــکی مــدل 1386 به شــماره 
شــهربانی 92925 ایــران 112 
 12090849 موتــور  شــماره  و 
و شــماره تنــه 8641356 بنــام 
سیدمسعود جعفری مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بــرگ ســبز و بــرگ کمپانــی 
موتورســیکلت بوکســر تیپ 
مشــکی  رنــگ  بــه   BM150
شــماره  بــه   1391 مــدل 
 PFMBUH41576 موتــور 
)تنــه(  شــماره شاســی  بــه 
به   NEO***150R9146791

شماره پاک 121/35383

گواهی می شــود فاکتور 
بــه  ســیلندر  بلوکــه 
شــماره 981456883 
ر  تــو مو ه  ر شــما و 
 1 2 4 8 9 0 6 4 8 4 1
مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه مالکیت)بــرگ ســبز( 
و بــرگ کمپانــی ســواری پرایــد 
 مــدل 1395 به شــماره انتظامی

118 د 83 ایران 31 شماره موتور 
 M13/5633514 و شماره شاسی 
NAS421100G1196688 به نام 
فهیمه اکرمی داربید شــماره ملی 
4060632236 مفقــود گردیده 

از درجه اعتبار ساقط است.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری 
 ســایپا 132SL به شماره پاک

414 ط 72- ایران 14 به رنگ 
ســفید مدل 1390 و شماره 
موتور 4156198 و شــماره 
 S1422290276828 شاسی
مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

و  ر د خــو ســبز  گ  بــر
زامیــاد  ون   کامیونــت 
 مدل 98 به شماره انتظامی

 41 ایــران   -37 ن   972 
ر  تــو مو ه  ر شــما بــه 
و شــماره   Z24835409Z
 140TL0575747 شاسی

مفقود فاقد اعتبار است.

بــرگ ســبز و کارت موتور 
پرند آلبالویی مدل 90 به 
انتظامی 82111-  شماره 
ایران 125 به شماره تنه 
 NB3-125A9045099
ر  تــو مو ه  ر شــما و 
 156FMI*12170946
محمــدی  ســیاوش  بنــام 
مفقــود و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

 برگ ســبز خودرو ســواری پراید جی تی ایکس آی به شماره پاک
542 س 74- ایران 14 به رنگ نوک مدادی- متالیک مدل 1388 
 S1412287595306 و شماره موتور 2774975 و شماره شاسی

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

میپذیرد

22603635 قلهک	
22712976 شمیران	
88900867	-	88801552 مطهری	
66593010-11 	

66592266شهرآرا
66007479	-	66064647-9 آزادی	

شمال مرکز

33112193
33112291	
33902599

33942000
	33118052
33911568

	33119236
33113085
						33110202
33113519

متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 6104337743976845 
بانک ملت و یا حساب 0106713595009)سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش 

بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3-	در	صورت	تغییر	قیمت	نشریات	و	یا	هزینه	پستی،	معادل	مبلغ	پرداخت	شده،	نشریه	مورد	تقاضا	ارسال	می	گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

	
5- قبض پرداختی را می توانید به شماره	09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده به امور مشترکین اطالع دهید.

ه 
ج

تو

نام:	...............................	نام	خانوادگی:	......................................................	نوع	نشریه:	..................................................	تعداد	نسخه:	.........................	مدت:	.........................	ماه	

مبلغ	پرداختی:	........................................................	ریال	شماره	فیش	بانکی:	...........................................................		تلفن:	..................................	تلفن	همراه:	.........................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. آدرس:	

کد	پستی:	.........................................................................	پست	الکترونیکی:	......................................................................................................    

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 1400

امور مشترکین موسسه کیهان تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

10/860/0005/430/0002/715/000روزنامه کیهان

16/860/0008/430/0004/215/000روزنامه کیهان انگلیسی

16/860/0008/430/0004/215/000روزنامه کیهان عربی

5/520/0002/760/0001/380/000مجله کیهان ورزشی

5/520/0002/760/0001/380/000مجله زن روز

2/761/0001/385/000690/000مجله کیهان بچه ها

ــــــــــــــــ425/000مجله کیهان فرهنگی

اسامی ۴ نفر  از فرزندان
 تحت پوشش شیرخوارگاه حضرت رقیه )س(

نام مستعار کودک:   علیرضا
تاریخ تولد: 1400/6/4

محل پیدایش: بیمارستان 
آیت اهلل کاشانی

زمان پیدایش: 1400/6/18

نام مستعار کودک:   شیدا
تاریخ تولد: حدوداً سه روزه

محل پیدایش: حوزه استحفاظی
 کانتری 15 جیتو پاکدشت
زمان پیدایش: 1400/6/29

نام مستعار کودک:   شیرین

تاریخ تولد: 1400/6/2

محل پیدایش: بیمارستان مهدیه

زمان پیدایش: 1400/6/2

نام مستعار کودک:   محسن

تاریخ تولد: 1400/6/4

محل پیدایش: بیمارستان مهدیه

زمان پیدایش: 1400/6/4

خرید و فروش 
فیش  

 حج - مکه

نگهداری از 
سالمند و کودک

کـارتـن سازی) پستـی( 
با تمامی سایزها موجود می باشد 

کارتن 3 و 5 الیه و لمینتی
و اثاثیه منزل و شرکت ها

65953700-0912133۴187

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

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

خریدار فیش حج تمتع و عمره
نقدی- درب منزل

6657۴819 -66576981
09126993603

پخش انواع لوازم خانگی )مارک اصلی(
یخچــال-  ظرفشــویی-  لباسشــویی- 
تلویزیون )با گارانتی معتبر( به قیمت بانه 
55323529 احمدی 09127646980

بهترین خریدار کاغذ باطله و کارتن
آهن قراضه، مس و آلومینیوم و...

021۴۴0002۴9
09050236879-09126332۴۴6

ایزوگام سامان دلیجان
BPP دوالیه نخ دار با قیر

10 سال ضمانت
5 سال بیمه ایران

2۴ الی 66576720
66920179-66921980

0912-51۴0681

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

انتقال تصویر روی موبایل
با بیش از 15 سال سابقه اجرایی

»عضو اتحادیه«
 8603۴۴05
8603۴۴02

0912-5۴0۴793

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

کالردشت امالک آوا
)با مجوز رسمی(
خرید و فروش 

زمین- ویال
پیمانکاری ساختمان
09126721976

آسانسور باالبر بام
فروش- نصب- بازسازی

تعمیر انواع آسانسور
77299266-09123005669

نام 1 نفر  از فرزندان
 تحت پوشش خیریه الزهرا بندرعباس

خرید و فروش و اجاره
کلیه امالک

نام مستعار کودک:   پونه

تاریخ پذیرش: 1400/6/23

تاریخ تولد: 1400/5/21

ارجاع دهنده: بیمارستان کودکان

پیشوا- شهرک نقش جهان فاز 2
سایت مسکن گلریزان سادات

تعدادی واحد 60 الی 80 متری
با قیمت مناسب 

و دارای وام 20 الی ۴0 م
برای خرید آسان و مطمئن

09125917186 -091279۴۴238

گذرنامه بشماره 014723674 
بنــام بال الخضر تبعه ســوریه 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

)لتینگان( 
رهن یا اجاره 

2000 متر باغ ویال 
استخردار شهرکی  
۴ طبقه مجزا کلید 
نخورده 8۴0 متر

0912۴217۴07

پیمانکاری ساختمانی اسکندری
انجام کلیه امور نقاشی ساختمان و تعمیرات

ارزان فوری عالی

091236۴7916

تاریخ انتشار: 1400/7/17

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت حمل و نقل باربری نگین کویر بهادران 

سهامی خاص به شماره ثبت 917
بدینوســیله از کلیه ســهامداران محترم شرکت دعوت می گردد 
در جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که راس ســاعت 
10 صبح روز شــنبه مورخ 1400/8/1 در محل قانونی شــرکت 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- انتخاب اعضای هیئت مدیره
2- انتخاب بازرسین

3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت نشر آگهی های شرکت
هیئت مدیره حمل و نقل باربری نگین کویر بهادران

 نوع اباغیه: اباغ اخطاریه/ احضاریه حضور در جلسه رسیدگی برای شخص ذی سمت 
و مرتبطین   تاریخ حضور: 1400/07/28 ساعت حضور: 15:00

محــل حضور: تهــران- خیابان قزویــن- دو راهی قپان- خیابان شــیدایی- خیابان 
عارف قزوینی- کوچه شعبانی- مجتمع شماره 17 شورای حل اختاف استان تهران

 نــوع علــت حضور: رســیدگی  متن اباغیه: بســمه تعالی خواهــان: علیرضا محمدی 
خوانده: تورج خنجری خواسته: مطالبه وجه

خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختاف منطقه 17 تهران نموده که پس از ثبت 
در دفتر کل مجتمع به شعبه 813 ارجاع گردیده و نظر به اینکه خواهان خوانده دعوی 
را مجهول المکان معرفی نموده اســت. حســب ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
عمومــی و انقاب در امور مدنی مفاد دادخواســت یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار به هزینه خواهان آگهی و اباغ می گردد. خوانده می بایست جهت رسیدگی 
در تاریخ 1400/07/28 ساعت 15:00 در این حوزه واقع در)تهران خیابان قزوین 
بعد از دو راهی قپان خیابان شیدایی خیابان عارف قزوینی کوچه شعبانی جنب استخر 
مروارید مجتمع شماره 17 شورای حل اختاف تهران( حاضر شود. بدیهی است خوانده 
می تواند در طول این یک ماه در دفتر حوزه حاضر تا ضمن اعام نشــانی خود نســخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نماید.

ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در نظر دارد مناقصه فوق را از 
طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگــزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشــایی پاکت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی 
 دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهد شــد 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.
مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از سامانه: بصورت الکترونیکی از 

تاریخ 11 الی 18 مهر 1400 ساعت 19
مهلت تحویل پاکت مناقصه به صورت فیزیکی: )صرفا پاکت الف( از تاریخ 
1400/07/19 لغایت 1400/07/28 تا ساعت 14:30 روز چهارشنبه
مهلت زمانی ارائه پیشــنهاد در سامانه ستاد: به صورت الکترونیکی از 
تاریخ 1400/07/19 لغایت  1400/08/01 تا ساعت 19 روز شنبه

زمان بازگشایی پاکات: روز سه شنبه 1400/08/04 ساعت 9 صبح
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1( جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت: 
 آدرس تهران انتهای خ بهشــتی نرســیده به ولی عصر جنب کشــتیرانی 

پاک 305 شماره تلفن تماس: 83832530
2( عاقمندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت 
گواهــی امضــای الکترونیکــی )توکن( بــا شــماره 1456 )داخلی 11( 
 www.setadiran.ir تمــاس حاصل نماینــد و یا بــه آدرس اینترنتــی 

مراجعه نمایند.

فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره 200000308۴000002 
اجرای دستمزدی تاسیسات الکتریکال و مکانیکال ساختمان در حال بازسازی 

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز

صفحه 6
شنبه 17 مهر 1400
۲ ربیع االول 144۳ - شماره ۲۲۸۵۸
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من با اغلب مســئوالن رده  یک کشــور تجربه  چند جلســه داشــته ام، واقعاً بین مقامات جمهوری اسالمی 
کســی را ندیدم که در برخورد با افــراد حّتی مخالف و منتقــد و معترض، مثل رهبری طــوری رفتار کند 
که وقتی آن طرف از جلســه بیرون می رود، بدون کینه برود؛ احســاس کند حرفش شــنیده شــد و به او 
احترام گذاشــته شــد. ایشــان با افراد با محّبت و اخالق و با آغــوش باز برخورد می کنــد؛ گوش می کند، 
بــا زبان مخاطب حــرف می زند، توضیح می دهــد؛ از موضع باال حــرف نمی زند؛ اینها خیلی مهم اســت.

امر بسیار مهم دیگری که هر روحانی می باید در کنار آموختن معارف دین 
بدان اهتمام ورزد عمل به آموخته هاست. این در حقیقت وظیفة دیگری 
است که بر عهدة هر عالِمی نهاده شده است. چنین کسی باید به دانسته های 
خود عمل کند و بدان پای بند بماند، وگرنه نور علم از او باز ستانده می شود.

کتاب خدا: پس از اثبات وجود خدا و آشنایی 
با برخی صفات و ویژگی های او، نظیر حیات و علم 
و قدرت و... ، و نیز پس از اینكه روشن شد حكمت 
الهی اقتضا می كند كه شناخت الزم را در اختیار 
 همة انســان ها قرار دهد، و راهی معین سازد كه 
بر اســاس آن راه، آدمی بتواند هدف و كیفیت 
رسیدن بدان را بشناسد، و این راه چیزی جز وحی 
و نبّوت نیست، نوبت به شناخت كتاب خدا می رسد. 
قرآن به منزلة منبع عظیمی كه وحی ناب خداوند 
 به بزرگ تریــِن پیامبران)صلــیاهلل علیه وآله(،

 و به مثابة كتابی مشتمل بر تمام معارفی كه آدمی 
برای خوش بختی دنیا و سعادت  آخرت بدان نیاز 

علم و عمل؛ هردو، 
وظیفه جامعه روحانیت

روایت هایی از متن و فرامتن فتنه هشتاد و هشت- 61

رفتــار منحصر به فرد رهبری با مخالفان

 درمورد تاریخ اســالم و سیره  ائّمه هم این 
قاعده  »تحریف از موضع« معنادار است؟

ببینید، اینكه می گویند »شما در اختالف نظرها بحث 
را حسینی و یزیدی می كنید.« منظور چیست؟ اگر واقعاً 
حســینی و یزیدی نباشد و ما حسینی و یزیدی كنیم، 
 بله این سوءاستفاده است؛ ولی من جایی ندیدم ایشان 
)رهبر انقالب( گفته باشــند كه در اختالفات جناح ها، 
یک طرف حســین و یک طرف یزید اســت. برعكس، 
ایشان همیشــه گفته اند اغلب اختالفات ما قبیله ای و 
سلیقه ای است؛ سر مسائل شخصی است، در مورد طرز 
حرف زدن اســت. من موارد متعّدد دیده ام كه كسانی 
مثاًل به نام آقا در مشــهد طوری با افراد حرف می زدند 

بررسی قیام 15 خرداد؛ مبدأ تحوالت منتهی به انقالب اسالمی- 62
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دارد، دومین امری است كه باید به دقت شناخته 
و آموخته شود.

سّنت معصومان)علیهم السالم(: مرتبه ای 
از فهم قــرآن با رعایت اصول و قواعد زبان عربی 
برای همگان میسر است؛ یعنی با شناخت معانی 
واژه های زبان قرآن و آگاهی از قواعد صرف و نحو 
و معانی و بیان، و قوانین عاِمّ درك متن، می توان 
تــا حدی مقصود آیات را فهم كرد. اما شــناخت 
كامــل و دقیق دین، كه بخش بســیار بزرگی از 
آن وابســته به شــناخت صحیح و كافی از قرآن 
اســت، باید از طریق آشنایان معصوِم آن صورت 
گیرد. ســخنان پیامبر اكرم)صلیاهلل علیه وآله( و 
شرط  مختلفی  جهات  اهل بیت)علیهم السالم( از 
ضروری فهم درســت قرآن و احكام اسالم است، 
و خداوند وظیفة  تفســیر و تأویل آیات را بر عهدة 
ایشــان قرار داده اســت. برای نمونه،  قرآن كریم 
احكام شــریعت را معموالً بــه گونه ای مجمل یا 
مهمل بیان كــرده، كه بر مصداق های گونه گونی 
قابل انطباق اســت. بیان تفاصیل و جزئیات این 
احــكام و آموزش آنها به مردم از وظایف حضرت 
رسول)صلی اهلل علیه وآله( و پس از ایشان بر عهدة 

امامان معصوم)علیهم السالم( بوده است.
همچنین بر این اســاس كه آیات قرآنی معانی 
متعــددی دارند و پاره ای از آنهــا معانی باطنی و 
درونی قرآن به شــمار می آیند،  و به سادگی آشكار 
نمی گردند، باید به امینان و آشنایان آنها عرضه شوند.
از ســوی دیگر، بســیاری از آیات قرآن - كه 
كتابی جهانی و جاوید است - مصداق های گوناگون 
و تازه ای می یابنــد. اهل بیت)علیهم الســالم( در 
فرمایشاِت خود به بیان پاره ای از این مصادیق - یا 

مصداق تام و برتر آنها - پرداخته اند.

بــه هر روی بــا توجه به وظایف پرشــماری كه 
 خداوند بــر عهدة پیامبر اكرم)صلــی اهلل علیه و آله(
نهــاده و نیــز جایگاهی كه شــریعت بــرای امامان 
معصوم)علیهم السالم( تعیین كرده است، سّنت پیامبر 
و عترِت پاك نهادش، سومین و آخرین منبع سترگ و 
اصیل شناخت دین به شمار می آید،  و بر هر دین پژوهی 
فرض است كه آیین اسالم را از طریق معادن و راه های 

درست و حقیقی آن بازشناسد.1
امر بسیار مهم دیگری كه هر روحانی می باید در 
كنــار آموختن معارف دین بدان اهتمام ورزد عمل به 
آموخته هاست. این در حقیقت وظیفة دیگری است كه 

بر عهدة هر عالِمی نهاده شده است. چنین كسی باید 
به دانســته های خود عمل كند و بدان پای بند بماند، 

وگرنه نور علم از او باز ستانده می شود.2
امیر مؤمنان)علیه السالم( می فرماید: العلم مقرون 
بالعمل، فمن علم عمــل، و العلم یهتّف بالعمل فان 
أجابه و االّ ارتحل عنه؛3 »علم هم نشــین عمل است؛ 
پس كسی كه دانست باید عمل كند، و علم عمل را 
فرا خواند، اگر )عمل( پاســخش داد، می ماند،  وگرنه 

كوچ می كند.«
شناخت اوضاع سیاسی و اجتماعی زمانه

وظیفة دیگری كــه یک روحانی كارآمد بر عهده  
دارد، شناســایی وضعیت اجتماعی و سیاسِی محیط 
پیرامون خود، و امروزه، آشــنایی با شــرایط سیاسی 
جهان و اوضاع بین المللی است. عالِم دینِی امروز می باید 

افزون بر شناخت دقیق و كافِی تعالیم اسالم و احكام 
شریعت،  تا حد نیاز جریانات مهم سیاسی و اجتماعی 
جهان و به خصوص كشــورِ خود را زیر نظر داشته 
باشد و به این ترتیب بتواند حركت های اجتماعی و 
سیاسی و فرهنگِی جامعه را به درستی تحلیل كند 
و هدف طراحان و مجریان آنها را دریابد. در طول 
تاریخ، و از جمله در تاریخ اسالم، شیاطینی بوده اند 
كه همواره كوشیده اند عالمان دینی را فریب دهند و 
با زمینه  سازی هایی، شرایط را به گونه ای تحریف شده 
و طبق مطامع خود، در نظر ایشان جلوه دهند، تا 
ایشــان را با خود همراه ساخته ، از موقعیت علمی 
و اجتماعی شان به نفع خویش بهره برداری  كنند. 
اگر این ترفند ها كارگر افتد، چه بســا عالِم دینی، 
ناخودآگاه و با نیت انجام تكلیِف الهی و خدمت به 
مردم و دین، سخنی بگوید یا اقدامی كند كه موجب 

تقویت دشمنان و تضعیف دوستاِن دین گردد.
بنابراین شناخت شرایط جامعه و به طور كلّی 
آشنایی اوضاع جهان،  موجب شناسایی دوستان و 
دشمنان می شــود، و امروزه ضرورت این آشنایی 
دوچندان اســت. زیرا در عصر حاضر، مسلمانان و 

به خصوص انقالب اسالمی ایران دشمنان بی شماری 
دارند، و هر روز ترفندها و توطئه های جدیدی علیه 
آنان به كار می افتد. در چنین شرایطی می باید بیش 
از هر زمان دیگری به هوش بود و دشمناِن دوست نما 
را بازشناخت، و این امر بدون آگاهی كافی از وضعیت  

اجتماعی و سیاسِی زمانه میسور نخواهد بود.
پانوشت ها:

1- برای آشنایی بیشتر با نقش معصومان)علیهم السالم( در 
شناخت قرآن،  مراجعه كنید به: محّمدتقی مصباح یزدی، 

قرآن شناسی، نگارش غالمعلی عزیزی كیا، درس سوم.
2- در زمینــة  اهمیــت عمل كــردن بــه دانســته ها و 
به خصــوص در این باره مراجعه كنیــد به: محّمد محّمدی 

ری شهری، میزان الحكمه، ج 6، ص 503 ـ 516.
3- نهج البالغه، حكمت 366؛ محّمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، 

ج 2، ص 36.

كه طرف صددرصد ضّد ایشان می شد؛ بعد وقتی همان 
فرد با خود ایشــان یک مالقات می كرد، به كلّی نظرش 
عوض می شد. در مشهد به بعضی می گفتند ضّد انقالب، 
درحالی كه او جبهه می رفت، فداكار بود، نمازشب خوان 
بود و... بعد كسی یا تشكیالتی آنجا در مشهد طوری با 
همین آدم برخورد می كرد كه می گفت اگر شما نماینده  
رهبری هســتید، حتماً ایشــان هم مثل شماها است؛ 
بعــد واقعاً مفت مفت ضّد انقالب می شــد. در حالی كه 
همین ها وقتی با شخص ایشان از نزدیک مالقات داشتند، 
مسیرشان عوض می شد. من با اغلب مسئوالن رده  یک 
كشور تجربه  چند جلسه داشــته ام، واقعاً بین مقامات 
جمهوری اسالمی كسی را ندیدم كه در برخورد با افراد 
حّتی مخالــف و منتقد و معترض، مثل رهبری طوری 

رفتار كند كه وقتی آن طرف از جلســه بیرون می رود، 
بدون كینه برود؛ احساس كند حرفش شنیده شد و به 
او احترام گذاشته شد. ایشان با افراد با محّبت و اخالق 
و با آغوش بــاز برخورد می كند؛ گوش می كند، با زبان 
مخاطب حرف می زند، توضیــح می دهد؛ از موضع باال 

حرف نمی زند؛ اینها خیلی مهم است. 
تکلیف جامعه در قبال دیکتاتوری و زورگویی: 
خب، اگر جایی در جامعه شــبیه همان اتّفاقات صدر 
اسالم می افتد، چه باید كرد؟ اصاًل نگوییم قضّیه  علی و 
غیر علی است. آنها را بگذارید كنار، می خواهیم فقهی 
برخورد كنیم؛ قانون هم مشــّخص اســت. اگر كسانی 
با گردن كلفتی می خواهند جلوی همه چیز بایســتند، 

تكلیف چیست؟ فقه چه می گوید؟ وقتی شما از قانون 
عــدول می كنید، وقتی خالف قانــون گردن كلفتی و 
دیكتاتوری می كنید، برخورد فقهی و قانونی چگونه باید 
باشد؟ از یكی از نامزدهای انتخابات سال 88 پرسیدند كه 
اگر دوباره انتخابات برگزار شود و مردم نامزد دیگری را 
انتخاب كنند و شما رأی نیاوردید چه؟ گفته بود دوباره 
هم باید باطل شود. االن می خواهیم با این مورد برخورد 
فقهی كنیم؛ چه كار باید بكنیم؟ البّته رهبری گفتند، همه 
هم می دانند، همیشه قصور و تقصیر از  طرف های دیگر 
هم بوده اســت، نه اینكه فقط یک طرف دچار مشكل 
است. رهبری در یكی از صحبت های اخیرشان گفتند 
كه همه قصور و تقصیر داشــتند، خود من هم داشتم، 

 خدا ما را ببخشــد. ولی بحث این اســت كه یک  مرتبه  
180 درجــه حرف هایــت را عوض كنی و ســردمدار 
مخالفین نظامی بشوی كه خودت در ساختنش نقش 
داشتی! آقای منتظری دیگر چیزی نمانده بود كه امام را 
به آن مّتهم نكند. من اصالً معتقد نیستم برخورد تاریخی 
غیر از برخورد فقهی بكنیم. این طور نیست كه در برخورد 
تاریخی بتوانی هرچه دلت می خواهد به هركسی بگویی، 
بَعد فقهی كه شــد، دیگر نتوانی. دوستی و دشمنی و 
دگراندیشی و براندازی هركدام یک عنوان است كه در 
فقه توضیح دارد، در اخالق هم توضیح دارد. سیاســت 
ما جدا از دین نیســت؛ برای همین فقه سیاسی داریم، 

اخالق سیاسی داریم، كالم سیاسی داریم.

جدا نبودن سلوک سیاسی از سلوک معنوی 
و اخالقی: بند دّوم ســخنان رهبــری در این خطبه، 
همین اســت كه ســلوك سیاسی از ســلوك معنوی 
و اخالقی نباید جدا باشــد. نمی توانیــم بگوییم ما در 
ســاحت شخصی، اخالقی هســتیم - مثاًل در خانواده 
مهربانیم، با هم می خندیم و دشــمن نداریم و با همه 
رفیقیم - در مســائل معنوی هم نمازشب می خوانیم، 
زیارت می رویم، اعمال مستحّبی انجام می دهیم، ولی 
بعد كه در سیاســت می آییم، مواضع مان و دوستی ها 
و دشــمنی هایمان با آن مبانی ربطــی ندارد. تفكیک 
معنویّت و اخالق از سیاســت دقیقاً همان چیزی است 
كه ما به آن می گوییم سكوالریســم. ماكیاولی كه پدر 

جریان سیاست مدرن است، از همین جا شروع می كند؛ 
او نمی گوید كه اخالق بد است، می گوید حساب اخالق 
و سیاســت را قاطی نكنید! بگذارید اخالق شــخصی 
مقّدس بماند؛ مثاًل دروغ نگــو، مردم را اذیّت نكن و... 
اّمــا وقتی وارد حیطه  قدرت اجتماعی می شــوید، اگر 
بخواهید بازهم از فضیلت بگویید و اینكه چه خوب است 
و چه بد اســت، قطعاً شكست می خورید. در سیاست، 
هدف قدرت است؛ همان طور كه هدف فّعال اقتصادی، 
فقط ثروت اســت. در این عرصه ها، آن فضیلت ها دیگر 
بحث خاله زنكی اســت. یک اخــالق پیرزن ها داریم و 
یــک اخالق علمی. نمی گوید كه در سیاســت اخالق 
نباشــد؛ می گوید اخالق علمی غیر از اخالق شخصی 

اســت. اّما معنویّت و نماز حضرت امیر)علیه الّسالم( با 
اخالق شــخصی و ادب و محّبت و لبخند و خدمت به 
خلقش با سیاســت ورزی اش با جهاد و شمشیر زدنش، 
چیزهای جدا نیست؛ همه یک چیز است. یک منشور 
چندپهلو كه از یک طرف نگاه می كنید اخالق است، از 
یک طرف معنویّت است، از یک طرف اقتصاد است، از 
یک طرف سیاســت است. اصحاب می گویند در جبهه  
جنگ هرجا امیرالمؤمنین)علیه الّسالم( را گم می كردیم، 
نگاه می كردیم ببینیم كجا جبهه  دشمن چندپاره شده، 
می فهمیدیم علی آنجا است. همین آدم زرهش یكطرفه 
است، پشــت ندارد؛ چون می گفت نه می گذارم كسی 
پشــت من برود و زنده بماند، نه من به دشــمن پشت 
می كنم. همین شیِر شمشیرزن، وقتی صدای گریه  كودك 
را می شنید، می لرزید؛ یعنی در اینجا ضعف نشان می داد. 
بعضی شخصاً آدم های معنوی و فضیلتمند و اهل عبادت 
هستند؛ یعنی وقتی مقابلش می روی، بسیار مؤّدب است 
اّما منش سیاسی اش اخالقی نیست. با یكی از این آقایان 
كه همه او را می شناسند - سابقاً از مقام های درجه  یک 
بود ولی االن در حكومت نیست - در شورای عالی انقالب 
فرهنگی بحث می كردیم، دعوا شد. ایشان صحبت های 
من را تحّمل نكرد و در جلســه  شــورا به من گفت تو 
سوسیالیست و كمونیستی! من دیدم ارزش حرف زدن 
ندارد، از جلســه بیرون آمدم؛ البّته آخر جلسه بود، اّما 
قبــل از اینكه بقّیه بلند شــوند، بیرون آمدم. بعد خود 
ایشــان آمد دنبالم؛ بغلم گرفت و روبوسی كرد كه من 
معذرت می خواهم. خیلی مؤّدب بود. بعد گفت كه من 
شما را خیلی دوست دارم. گفتم من هم نمی دانم برای 
چه شما را دوست دارم. بعد به ایشان گفتم شما اخالق 
شخصی تان خیلی خوب است ولی اخالق در سیاست تان 
كجا است؟ شــما در برخورد شخصی مؤّدب، متواضع، 
مهربان هستید؛ بعد كه می آیید در سیاست و حكومت، 
هر كار غیراخالقی ای می كنید. نمی شود كه افكار عمومی 
را فریــب بدهیم، یک واقعّیــت را تحریف كنیم، دروغ 
سیاسی بگوییم اّما دم از اخالق و فضیلت بزنیم. نمی شود 
من شخصاً آدم مؤّدب و بااخالقی باشم ولی در سیاست، 
اخالق را رعایت نكنم. متأّسفانه االن هم بعضی مسئوالن 
در هر ســخنرانی چیزهای متناقضی می گویند؛ اصاًل 
نمی فهمیــد كه این صحبت ها را یک نفر دارد می كند، 
گویی دو نفر هستند یا دوشخصّیتی هستند. شاید شخصاً 
آدم اخالقی، اهل مستحّبات و نوافل هم باشند، اّما در 
سیاست چه؟ سلوك سیاسی امیرالمؤمنین)علیه الّسالم( 
از سلوك معنوی و اخالقی ایشان جدا نبود؛ ما هم باید 
همین طور باشیم. اسالم سیاسی نباید از اسالم معنوی 
جدا باشد. اگر این رعایت شد، سیاست ورزی برای شخص 
حاكم و برای مردم مایه  كمال اســت؛ اگر رعایت نشد، 
سیاست ورز هم به خودش صدمه می زند، هم به جامعه. 
اگر امیرالمؤمنین)علیه الّســالم( در سیاست، معنوی و 
اخالقی نبود حتماً سازش می كرد و قطعاً آن سه جنگ 
بر ایشــان تحمیل نمی شد؛ احتماالً ترور هم نمی شد؛ 
اگر می خواســت سیاستمدار باشد، نه شریعتمدار. ولی 
او می گوید من به خاطر دین به سیاست آمده ام؛ هدف 
اصلی من رابطه با خدا است. امام)قّدس سّره( همین طور 
بود؛ در بزرگ ترین شكست ها ایشان می گفتند چیزی 

عوض نشده، محكم باشید.


