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گهی تلفنی  قبول آ

مـتفرقـه
خرید و فروش 

فیش  
 حج - مکه

گمشده 

پیدا شده

سند کمپانی خودرو وانت پیکان 
پــاک شــماره  بــه   1600OHV 

بــه  ایــران 14  هــ  72-   718
رنــگ ســفید شــیری- روغنــی 
مــدل 1393 و شــماره موتــور 
118P0043994 و شماره شاسی 
 NAAA36AA7DG934237
مفقود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

ســند کمپانــی خــودرو ســواری 
پــژو  405GLXI به شــماره پاک 
448 ی 55- ایــران 24 به رنگ 
نقــره ای- متالیک مدل 1390 و 
شماره موتور 12490232721 
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NAAM11 CA9 CE289569
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

کلیــه مدارک)ســند کمپانــی، 
کارت ماشــین و بــرگ ســبز( 
خودروی ســواری شورولت نوا 
 مدل 1365 به شماره شهربانی 
و   72 ایــران   93 ط   935
 69D530047 شماره شاســی
ر  تــو مو ه  ر شــما بــه  و 
مفقــود   F1010GKJ22131

گردیده و فاقد اعتبار است.

ســند کمپانی خودرو سواری 
پرایــد جی ال ایکــس آی بــه 
شــماره پــاک 617 ق 99- 
ایــران 14 بــه رنگ مســی- 
متالیک مدل 1386 و شماره 
موتور 1883143 و شــماره 
 S1412286068925 شاسی
مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

 پروانــه حمــل ســاح تپــاره 
تک لول ساچمه ای با مشخصات 
بــه   TMTS870 و   223569
نــام بک مراد کوچک زاده فرد 
فرزند محمدمراد شماره ملی 
مفقــود   5929719179
گردیده از درجه اعتبار ساقط 

است.

ســند و شناســنامه مالکیــت 
شــماره  پرایــد  اتومبیــل 
 31 ایــران   -77 س   878
مــدل 1398 شــماره موتور 
3421272 و شــماره شاسی 
S1412289460059 بنــام 
علی حیدر حسنوند به سرقت 
رفته اند از درجه اعتبار ساقط 

می باشند.

و  مالکیــت  شناســنامه  ســند، 
ســوئیچ یدک اتومبیــل ام.وی ام 
 -71 س   653 شــماره   بــه 
ایران 31 مدل 1389 شماره موتور 
MVM477FJAK077343 و شماره 
 NATFBAMDXK1066924 شاسی
بنام علی حیدر حسنوند به سرقت 
رفته انــد از درجــه اعتبار ســاقط 

می باشد.

خــودرو ســمند  بــرگ ســبز 
 LXXU7 بــه شــماره انتظامــی

 61 ایــران   -68 ج   792 
ر  تــو مو ه  ر شــما بــه 
شــماره  و   124K1549785
 91CE1MF834063 بدنــه 
مفقود از درجه اعتبار ســاقط 

است.

برگ ســبز- ســند کمپانــی- برگ 
فــروش- کارت و بیمه نامه خودرو 
رنــگ   1398 مــدل   405 پــژو 
 ســفید روغنی به شــماره شهربانی
324 س 16- ایران 31 و شــماره 
 NAAM31FE5KK229923 شاسی
 139B0151930 و شماره موتور
بنام زری ســهرابی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند مالکیت و کارت خودرو 
ســپند PK به شماره شهربانی 
27 ل 432، ایران 22، شماره 
 ،PSW68F0000881 شاسی
موتور M11100895 و کارت 
موتورسیکلت پالس به شماره 
43812 ایــران 115 به نام 
تقی چوپــان مفقود گردیده و 

اعتبار ندارد.

فاکتور  می شود  گواهی 
بلوکه سیلندر به شماره 
 1 4 0 0 2 4 9 0 5 5
ر  تــو مو ه  ر شــما و 
1248616869 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

بــرگ  و  کمپانــی  ســند 
ســیکلت  ر تو مو ســبز 
دلتــا 125L مــدل 95 به 
542- انتظامــی  شــماره 

16162 به شــماره موتور 
 0 1 2 5 NC5 03 9 7 1 9
تنــه  ه  ر شــما و 
 NC5***125P9518565
به مالکیت اینجانب حسین 
کشــفی مفقــود از درجــه 

اعتبار ساقط است.

مالــک  قاضــی  احمــد  اینجانــب 
خــودرو ســمند LXXU7 به شــماره 
 انتظامــی 792 ج 68- ایــران 61
نــه  بد ه  ر شــما  1400 مــدل 
بــه  و   NAAC91CE1MF834063
شماره موتور 124K1549785 به 
علت فقدان اســناد فروش تقاضای 
رونوشــت المثنی نموده اســت. لذا 
چنانچــه هرکــس ادعایــی در مورد 
خودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 
روز به دفتر حقوقی سازمان فروش 
ایــران خــودرو واقع در پیکانشــهر 
ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی 
اســت پس از انقضــای مهلت مزبور 
طبق ضوابط مقرر اقدام قانونی بعمل 

خواهد آمد.

شناسنامه ســبز مالکیت پژو 207 
دنده ای به رنگ خاکستری به شماره 
شــماره  و   MG430615 شاســی 
انتظامــی 499 ط 57- ایــران 30 

مفقود و فاقد اعتبار است.

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-درصورتتغییرقیمتنشریاتویاهزینهپستی،معادلمبلغپرداختشده،نشریهموردتقاضاارسالمیگردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.


5- قبض پرداختی را می توانید به شماره09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده به امور مشترکین اطالع دهید.
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نام:...............................نامخانوادگی:......................................................نوعنشریه:..................................................تعدادنسخه:.........................مدت:.........................ماه

مبلغپرداختی:........................................................ریالشمارهفیشبانکی:...........................................................تلفن:..................................تلفنهمراه:.........................................

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

کدپستی:.........................................................................پستالکترونیکی:......................................................................................................    

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

55953636-55900897 شهرری
33962211-33962233 سعدی
36257074 شرقاستانتهران
56344343 اسالمشهر
56359598 چهاردانگه

جنوب
22603635 قلهک

22712976 شمیران

88900867-88801552 مطهری

شهرآرا66592266-66593010-11

شمال
66007479-66064647-9 آزادی
65222933-09121620849 شهریار
026-32226013-32224411 کرج
77909939-77936888 تهراننو
دماوند76321938

شرق - غرب  مرکز

33112193
33112291
33902599

33942000
33118052
33911568

33119236
33113085
33110202
33113519

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

65953700-09121334187

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

66574819 -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...

02144000249
09050236879-09126332446

ایزوگام سامان دلیجان
BPP دوالیه نخ دار با قیر

10 سال ضمانت
5 سال بیمه ایران

24 الی 66576720
66920179-66921980

0912-5140681

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

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

آسانسور باالبر بام
فروش- نصب- بازسازی

تعمیر انواع آسانسور
77299266-09123005669

پیمانکاری ساختمانی اسکندری
انجام کلیه امور نقاشی ساختمان و تعمیرات

ارزان فوری عالی

09123647916

بنایی 
و خدمات

خرید و فروش 
انواع خودرو

پیمانکاری و مدیریت پروژه های عمرانی، 
بتن آرمه، اسکلت فلزی، فونداسیون

اجرا صفر تا صد / سراسر کشور

شرکت فانوس سبز آستارا

09940630393

اسامی 4 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

نام 1 نفر  از فرزندان
 تحت پوشش خیریه الزهرا بندرعباس

نام مستعار کودک:   پونه

تاریخ پذیرش: 1400/6/23

تاریخ تولد: 1400/5/21

ارجاع دهنده: بیمارستان کودکان

اصــل پروانه حمل ســاح 
شکاری ساچمه زنی 2 لول 
ته پر به شــماره ســریال 
بــه  متعلــق   2413740
آقای مسعود حیدری مفقود 
گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

نوبت دوم
مدرک گواهینامه موقت پایان تحصیات 
اینجانــب عبــداهلل الوندی پــور فرزند 
شیرخان به شماره ملی 2161487191 
صادره از قائم شهر در مقطع کارشناسی 
پیوســته رشــته علوم سیاســی صادره 
از واحــد دانشــگاهی تهــران مرکزی با 
دانشــجویی 90242100065  شماره 
مفقود و از درجه اعتبار ســاقط می باشد 
از یابنــده تقاضا می شــود اصل مدرک 
را بــه دانشــگاه آزاد اســامی واحــد 
تهــران مرکز بزرگراه ارتش ســوهانک 
مجتمع دانشــگاهی سرباز والیت شهید 
ســپهبد ســردار حاج قاســم ســلیمانی 
 صندوق پستی 1955847881 ارسال

 نماید.

کالردشت امالک آوا
)با مجوز رسمی(
خرید و فروش 

زمین- ویال
پیمانکاری ساختمان
09126721976

خرید و فروش و اجاره
کلیه امالک

آگهـی دعـوت
 بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت خانه چاپ رسام کرمانشاه

)سهامی خاص( بشماره ثبت 2266 
و شناسه ملی 10660036212 

دعــوت می شــود تا در جلســه مجمع عمومی عــادی بطور 
فوق العاده مورخ 1400/8/6 ســاعت 10 صبح در محل 

اصلی شرکت حضور بهم رسانند. 
شماره تماس: 09124541051 

دستور جلسه: انتخاب و تعیین مدیر تصفیه
هیئت مدیره

آگهی مزایده واگذاری زمین
اداره کل موقوفات و مستغات آستان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع( 
در نظر دارد، یک قطعه زمین واقع در جاده نظامی 10 متری محمدی 

از طریق مزایده واگذار نماید.
 متقاضیــان می توانند از تاریــخ 1400/7/25 لغایت 1400/8/1 
)به غیر از ایام تعطیل( همه روزه از ساعت 9 الی 14 جهت ثبت نام و 
دریافت برگ شرایط مزایده به نشانی: شهرری- آستان مقدس حرم 
حضرت عبدالعظیم)ع(، اداره کل موقوفات و مستغات مراجعه نمایند.

ضمنا؛ تاریخ های ســوم، چهارم، پنجم، ششــم آبانمــاه برای تحویل 
مدارک می باشد.

شماره تلفن تماس: 51228823-51228816
»اداره کل موقوفات و مستغات آستان مقدس 
حضرت عبدالعظیم)ع(«

آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت بسا پارس صنعت )سهامی خاص( 

به شماره ثبت 368048 و شناسه ملی 10320174724
بدینوسیله به اطاع کلیه سهامداران محترم شرکت بسا پارس صنعت )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 368048 و شناسه ملی 10320174724 می رساند مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
سال مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت، راس ساعت 10 صبح روز 1400/8/5 واقع در محل 
شرکت به نشانی استان تهران منطقه 14- شهرستان تهران- محله وردآورد- کوچه مریم- بزرگراه 
شهید لشکری- )جاده مخصوص کرج( پاک 0 )621( ساختمان اداری- تجاری مالک روحی- طبقه 
اول- واحــد 5( برگزار می گردد. بدینوســیله از کلیه ســهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان 
سهام دعوت به عمل می آید تا با در دست داشتن معرفی نامه از شرکت خود و افراد حقیقی با در 
دست داشتن کارت شناسایی معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت

2- تصویب صورت های مالی منتهی به 1399/12/30
3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

4- انتخاب بازرسین
هیئت مدیره شرکت

پاورقی
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اگر می گویید اســام رحمانی و می خواهید بخشــی از اســام را حــذف کنید _ بگویید جهــاد و حدود 
و تعزیــرات و قصــاص در آن نیســت _ ایــن نمی شــود. نمی توانیم اســام بدلی بســازیم، این بدعت 
اســت. همان طور که اگر کســی آمد آیات عفو و رحمت و تســامح را کنار گذاشــت، او هــم بدعت گذار 
و خیانتــکار اســت. هرکدام به جــای خود. برخــی فرق بین تیــغ جّراح و تیــغ جــّاد را نمی فهمند.

روحانی به منزلة عضوی از قشری خاص وظایف اجتماعِی بخصوصی 
بــر دوش دارد. این مســئولیت  اجتماعی را می توان در ســه حوزة 
مختلف - و البته متداخل - تقســیم بندی کرد. نخســتین حیطة  
مســئولیت روحانی، تکلیف او در قبال جامعة  خوِد اوســت؛ دومین 
حیطه وظیفه او دایره وســیع تری را دربر می گیرد که شــامل سایر 
کشورهای اسامی اســت؛ و در نهایت وسیع ترین قلمرو وظیفة وی 
ناظر به بار امانتی اســت که در قبال همة مردم جهان بر دوش دارد.

 روحانی،  به منزلة وارث انبیا )علیهم الســام(
تكالیف سنگینی بر عهده  دارد. یكی از مهم ترین 
وظایف او آن اســت كــه  اندوخته های خود را به 
دیگران نیز بیاموزد. این آموزش می تواند به همان 
صورت مبسوط و گسترده ای باشد كه خود آموخته 
است، یا به گونه ای مختصر و مفید در اختیار عموم 
مردم قرار گیرد. به این ترتیب یك روحانی از سویی 
وظیفة اساسی خود را در برابر دین و مردم انجام 
داده و از سوی دیگر دانش خود را اتقان و استحكام 

بخشیده،  بر غنای آن می افزاید.1

روایت هایی از متن و فرامتن فتنه هشتاد و هشت- 64

اسالم رحمانی یعنی اسالم بدلی

 در نگاه به سیره  ائّمه که حضرت آیت اهلل خامنه ای
 در این خطبه ارائه می کننــد، به این نکته نیز 
می رسند که همان حضرت امیِر اهل مدارا و اخاق، 
جایی ناگزیر از داغ کردن هم می شود. چون در 
امیرالمؤمنین  فقط  بعضی ها  سیاسی،  بحث های 
امثال این جمله   رحمانی را دوســت می دارند. 
معروف امیرالمؤمنین)علیه الّسام( که »آخر الدواء 
الکّی«1 در دیدگاه آنها جایی ندارد. لطفاً تحلیل 

خودتان را در این مورد بفرمایید.
هركدام از اینها باید درست معنا بشود. حّتی تكفیِر 
درست هم در جای خودش رحمت است. قرآن از خبر 
خوب و خبر بد، هر دو دارد: »رسًا مبّشرین و منذرین 
لئّا یكون للّناس علی اهلل حّجهًْ بعد الّرسل«2 اگر شما 
فقط خبر خوب را بدهید، بشر را فریب داده اید و آدم بدی 

بازخوانی خطبه  ۲0 شهریور 88 رهبر انقالب در گفت وگو با آقای حسن رحیم پور ازغدی
هستید؛ اگر فقط خبر بد را هم بدهید، انسان را مأیوس 
كرده اید؛ باید واقعّیت را بگویید؛ نه خوش بین باشید و 
نه بدبین، واقع بین باشید. انبیا آمدند كه بگویند بهشت 
و جهّنم واقعی است؛ حاال اگر كسی بگوید جهّنمی در 
كار نیست، كار بشر درست می شود؟ چون برخی گفته اند 
خداوند مهربان است و دوزخ با عشق الهی سازگار نیست. 
این یعنی بی خداها و هم جنس بازها و... همه به بهشت 
می روند. چرا این طور می گویند؟ مثًا می خواهند مردم 
را جذب خودشان كنند. به چه قیمت؟ به قیمت اینكه 
فریبشان بدهند؟ اســام و قرآن این را می فرماید: هم 
آنهایی كه انســان را از رحمت خــدا مأیوس می كنند 
خائن هســتند، هم آنهایی كه بشر را مغرور می كنند و 
 از عــذاب جهّنم نمی گویند. خبر خوب، خبر بد، هر دو

هســت؛ البّته انتخاب با انسان است. مثل همان قضّیه  
دوقطبی حق و باطل است. چون گاهی دوقطبی واقعی 
است، باید آن را گفت؛ باید بگویید بین علی و معاویه فرق 
اســت؛ اّما یك وقت دوقطبی واقعی نیست و شما دارید 
با اختاف افكنی یا تفرقه  سازی دوقطبی اش می كنید تا 
خودتان به قدرت برســید؛ گاهی هم دوقطبی رقیقی 
هســت كه شــما غلیظش می كنید. دوقطبی همیشه 
هســت. انتخابات هم بدون دوقطبــی امكان ندارد؛ اّما 
دوقطبی معقول، متعادل و صادقانه. بسیاری از مباحث 
سیاســی، بحث واقعی بر ســر مرگ و زندگی یا كفر و 
اســام نیست. اینجا در ایران از این كارها می كنند. اّما 
در آمریكا و غرب كه خودشــان را پدران دموكراسی و 
انتخابات و قانون اساسی می دانند، نامزدهای انتخاباتی در 
هیچ كدام از اصول قانون اساسی علیه هم بحث نمی كنند؛ 
اغلب اختافات و دعواها در مسائلی مثل بودجه، تأمین 
اجتماعی، بهداشت و بیمه و... است؛ یكی می گوید كم 
می كنــم، دیگری می گوید زیاد می كنم؛ او می گوید در 
فان ایالت ها تاش می كنیم سقط جنین قانونی باشد، 
دیگری می گوید مهاجرت اتباع فان كشورها نباید قانونی 
شــود. متأّسفانه در جریان انتخابات در كشور ما گاهی 
اصل قانون اساســی و والیت فقیه و سیاست های كان 
نظام و... زیر سؤال می رود؛ انتخابات درون نظام را تبدیل 
می كننــد به درگیری با نظام. این از آزادی هم آن ورتر 
است؛ گویی هركسی باید هروقت هرچه دلش می خواهد 

بگوید. قانون اساســی داریم، سیاست های كلّی داریم، 
برنامه های پنج ساله داریم، باز می بینیم هركسی می آید 
سر كار، مسیر را كج می كند به همان طرفی كه خودش 
می خواهــد. در كدام نظام دموكراتیك وضع این طوری 
است؟ كدام نظام دموكراتیك می تواند این طور مّواج و 
طوفانی جلو برود؟ برخی نامزدها طوری عمل می كنند 

كه گویی در هر انتخابات قرار است رژیم عوض شود.
تعریف صحیح از سیمای رحمانی اسام: به  هرحال، 
اگر منظور از ســیمای رحمانی اسام این است كه كّل 
اســام رحمت است، بله؛ اّما همین اسامی كه رحمت 
است، حكم اعدام هم دارد. این طوری باید دید. اگر منظور 
این است كه اسام را تقسیم بر دو كنیم، آن بخش هایی 
كه با لیبرالیسم می سازد، بگوییم آنها اسام است و آن 
بخش هایی كه با لیبرالیســم نمی ســازد، بگوییم اینها 

اسام تكفیری است، این اشتباه است. بله، تكفیر نابجا 
بد است. اینكه شما با كسی اختاف نظر دارید، او می گوید 
به نظر من اســام این است، شما می گویید این است، 
بعد به جای اینكه بگویید دو تا قرائِت اسامی اجتهادی 
داریم، همدیگر را تكفیر كنید، این اشــتباه است. البّته 
قرائت بازی غیر از اجتهاد اســت، چون در مقام قرائت، 
باید متخّصص باشید و متد را رعایت كنید؛ ولی مگر دو 
مجتهد حق دارند همدیگر را تكفیر كنند؟  او می گوید 
طواف باید بین ركن و مقام باشــد و طواف پشت مقام 
باطل است؛ آن یكی می گوید نخیر، درست است. مگر 
این دو فقیه حق دارند همدیگر را تكفیر كنند؟ مگر او 
می تواند بگوید طواف تو باطل است؟ ما لوح محفوظ را 
نمی دانیم چیست، یعنی حكم اهلل واقعی و نفس االمر را 

نمی دانیم، اّما تاش می كنیــم كه با توّجه  به ضوابط، 
حكم واقعی را اســتنباط كنیم؛ مسیرش را هم رفتیم، 
درس هم خواندیم، غرض و مرض هم نداریم، با هم بحث 
كردیم، بازهم به توافق نرسیدیم. وظیفه  عملی ما االن 
این است؛ تو هم پاداش می بری، من هم پاداش می برم؛ 
هر دو به همدیگر تقّبل اهلل می گوییم. پلورالیسم اسامی 
 در این حد اســت. مرحوم حاج آقــا مجتبی قزوینی یا 
میرزا جوادآقای تهرانی در فلسفه و عرفان با مشرب امام 
مخالف بودند. مثًا برخاف دیدگاه امام، آنها می گویند 
آدم هایی كه به اندازه  محی الّدین و مّاصدرا در مســائل 
معارف مضر باشند، تا حاال نیامده اند. خب، در عین حال 
كه امام را در این جهات اصًا قبول نداشتند، بعد از اینكه 
 امام تبعید شــد و همه فرار كردند و ترسیدند، همین 
حاج شــیخ مجتبی قزوینی عكس امام را در اتاقش به 

دیــوار زده بود؛ همین میرزا جواد آقای تهرانی با لباس 
رزم و پشــت خم به جبهه ها آمد. در ایّام طلبگی، سال 
61 یا 62 بود، یك بار امتحان َمعالم داشتیم. به ایشان 
گفتم آقا یك استخاره بكنید. تردید داشتم حاال كه امام 

گفته، به جبهه بروم یا بایستم امتحان بدهم. 
یادم می  آید ایشان گفت كه اصول را تا كجا خواندی؟ 
واجب ُمضیق و ُموســع را می دانی؟ گفتم بله. گفت اگر 
اینها با هم تعارض داشــت، باید واجب مضیق را عمل 
كنی. جبهه واجب مضیق است، درس موسع است، این 
دیگر استخاره نمی خواهد؛ هرچه امام می گوید، واجب 
است. جالب است همان جا دیدم مجلّه  حوزه روی زمین 
بود؛ حرف امام را منتشر كرده بود كه گفته بودند: فلسفه 
و عرفان در حوزه ها منع شده بود و كتاب هایش را با انبر 

برمی داشتند، من و آقای طباطبایی آن را احیاء كردیم. 
ایشان خیلی ناراحت بود از حرف امام؛ مجلّه را برداشت 
و زد روی زمین و گفت ببین ایشان چه می گوید؟ این 

پلورالیسم اسامی است. 
اگر می گویید اسام رحمانی و می خواهید بخشی از 
اسام را حذف كنید - بگویید جهاد و حدود و تعزیرات 
و قصاص در آن نیست - این نمی شود. نمی توانیم اسام 
بدلی بسازیم، این بدعت است. همان طور كه اگر كسی 
آمد آیات عفو و رحمت و تســامح را كنار گذاشــت، او 
هم بدعت گذار و خیانتكار اســت. هركدام به جای خود. 
برخی فرق بین تیغ جــّراح و تیغ جّاد را نمی فهمند. 
آن وجهی كه در خشونت اسام می بینید، آن هم برای 
رحمت است. قرآن می گوید: »و لكم فی القصاص حیاهًْ«3؛ 
قصاص دفاع از زندگی است. اسام رحمانی یعنی اصل 
بر رحمت اســت؛ اصل بر امید است؛ اّما نه امید كاذب؛ 
خوف و رجاء با هم؛ مگر اینكه بخواهید بخشی از اسام 
را حذف كنید؛ آن وقت می شود مثل برخی اسام های 

كمونیسم زده. 
برداشــت های غلط گروه های الحادی و منافقین از 
اسام: در زمان َكّر و َفّر منافقین، كّل اسام فقط جهاد 
مسلّحانه و مبارزه و مخفی كاری و اطاعت تشكیاتی بود. 
این همه آیات و روایات راجع به اخاق و تقوا و عبادت و 
صله  رحم، اصًا به چشم اینها نمی آمد. گروهك فرقان 
جزوه ای بیرون داده بود كه نوشته بود »ایمان به غیب« 
یعنی »مبارزات مخفی زیرزمینی«. بله، اســام احكام 
فقهی راجع به مبــارزه  زیرزمینی دارد؛ تقّیه هم یعنی 
مبارزه  مخفی و پیچیده؛ ولی دیگر چرا ایمان به غیب را 
بگوییم مبارزه  مسلّحانه  پنهانی؟ معاد را هم می گفتند 
جامعه  بی طبقه  آخرالّزمان در دنیا؛ یعنی قیامت در همین 
دنیا است. در دوره  بعد از انقاب هم نوبت لیبرال ها شد؛ 
مثل اینكه این آیات جهاد، مبارزه، شهادت، قصاص و... 
هیچ كدام از اســام نیســت؛ یك پیغمبر لیبرال و یك 
 امیرالمؤمنین لیبرال درســت كردند برای خودشــان؛ 
امام حسین شان هم  لیبرال زاده است، امام زمان هم كه 
می آید می خواهد نُقل  و نبات پخش كند؛ اصًا مبارزه ای 
در كار نیست، فقط گفت وگو است؛ اگر پذیرفتند كه هیچ 
و اگر نپذیرفتند هم كه اشكال ندارد.  پلورالیسم در ساحت 
نظر یك بحث است، اّما در عرصه  رعایت حقوق مردم و 
ملّت ها پلورالیسم نداریم، اینها باید به حقوقشان برسند. 
یكی از همین حضرات كه آخوند و معّمم هم بود، 
چندین ســال پیش مقاله ای نوشــته و گفته بود من 

بت شكنی حضرت ابراهیم را درک نكردم. گفته بود البّته 
مــا قرآن را قبول داریم، ولی این كار حضرت ابراهیم را 
نمی فهمــم یعنی چه؟ حرفــت را بزن؛ بگو توحید این 
است، شــرک آن است. خب شما نظرت را گفتی، چرا 
تبر برمی داری و مقّدسات اینها را می شكنی؟ خوب است 

آنها هم بیایند كعبه  شما را خراب كنند؟! 
پانوشت ها:

1- نهج الباغه، خطبه  168.
2- ســوره  نساء، بخشــی از آیه  165، ترجمه: »پیامبرانی كه 
بشارتگر و هشداردهنده بودند تا برای مردم پس از ]فرستادن[ 

پیامبران در مقابل خدا ]بهانه و[ حّجتی نباشد.«
3- سوره  بقره، بخشی از آیه  179، ترجمه: »شما را در قصاص 

زندگانی است...«

در برابر، منابع دینــی،  عالمان را از رذیلة 
»كتمان علم« و »خودداری از نشــر معارف به 
دیگران« برحذر داشته اند. به ویژه هنگامی كه 
انحرافات فكری و تحریف ها و بدعت ها در جامعه 
پدید آید. صاحب چنین رذیله ای گرفتار لعن 
و نفرین خداوند و مخلوفاِت اوست و در قیامت 

نیز دچار آتش و عذاب پروردگار خواهد شد.2
اما آموزش معارف دین، همان گونه كه اشاره 
شد جنبه ای فراگیرتر و عمومی تر نیز دارد، كه 

ذیل عنوان تبلیغ دین قابل بررسی است. 
اگــر وظایف یك روحانــی را به دو حوزة 
شخصی و اجتماعی تقسیم كنیم، حوزة  شخصیِ  
آن شامل وظایفی خواهد بود كه وی در قبال 
خود و خانواده اش دارد. این تكلیفی اســت كه 

بر عهدة هر مؤمنی نهاده شده است:
یَــا أَیَُّهــا الَِّذیــَن آَمُنــوا ُقــوا أَنُفَســُكْم 
 و َأَْهلِیُكــْم نَاًرا َوُقوُدَهــا الَنّــاُس َوالِْحَجاَرهًْ؛3  
ای كسانی كه ایمان آورده اید، خودتان و كسانتان را 
 از آتشی كه سوخت آن مردم و سنگ هاست حفظ 
كنید. ایــن تكلیف بر عهده  همگان اســت و 
هركــس باید در قبال خود و نزدیكان خویش 
احســاس وظیفه كــرده، همان طــور كه در 
فراگیری معارف دینی و خود سازی می كوشد، 
دیگــران را نیز تا حد توان از گمراهی و تباهی 

برحذر دارد. 
اما روحانی به منزلة عضوی از قشری خاص 
وظایف اجتماعِی بخصوصی بر دوش دارد. این 
مســئولیت  اجتماعی را می توان در سه حوزة 
مختلف ـ و البته متداخل ـ تقسیم بندی كرد.

نخستین حیطة  مسئولیت روحانی، تكلیف 
او در قبال جامعة  خوِد اوست؛

دومین حیطه وظیفه او دایره وسیع تری را 
دربر می گیرد كه شامل سایر كشورهای اسامی 
است؛ و در نهایت وسیع ترین قلمرو وظیفة وی 
ناظر به بار امانتی است كه در قبال همة مردم 
جهان بر دوش دارد. برای انجام وظیفه در اولین 
حوزه ای كه برشمرده شد، توجه به چند نكته 

ضرورت دارد. 
نخســت باید توجه داشــت و به دیگران 

توجــه داد كه بــرای پیروزی نهضــت الهی امام 
خمینی)رحمه ًْاهلل علیه( چه خون های باارزشــی 
بــر زمین ریخته؛ چه ُعمرهــای گران باری كه در 
زندان ها و تبعید گاه ها و اردوگاه ها سپری شده؛ چه 
بسیار خانواده هایی كه بی سرپرست و آواره شده؛ 
چه جســم های پاكی كه مجروح و معلول شده؛  و 
چه هزینه های هنگفت و ویرانی های عظیمی كه 
دامن گیر مردم این مرز و بوم گشــته است. دیگر 
آنكــه باید توجه داشــت ارزش این نظام به دلیل 
اسامی بودِن آن، و اجرای آموزه ها، حدود و احكام 

جایگاه نشر معارف و تبلیغ دین
بررسی قیام 15 خرداد؛ مبدأ تحوالت منتهی به انقاب اسامی- 65

دین خداســت. بر این اساس وظیفة روحانیت در 
قبال تبلیغ در این حوزه بیشتر شامل اطاع رسانِی 
درست و كافی در زمینه جایگاه انقاب، اهداف و 
ارزش های دین و نهضت، و شــگردهای فرهنگی 
گوناگونی است كه بر ضد ضروریات اسامـ  چه در 
زمینة باورها و چه در عرصة ارزش ها،  چه از جانب 

 دشمنان خارجی و چه از جانب دشمنان داخلیـ 
به كار می روند.

بدیهی است كه تبلیغ در این عرصه قبل از هر 
چیز نیازمند شناخت جامع و عمیِق معارف اسام 
است و در وهلة دوم عالمانی پرهیزگار را می طلبد 
 كه با اوضاع اجتماعی و سیاسِی زمانه به قدر نیاز 

آشنا باشند.
چنین عالِمــی می باید خود را برای مبارزه 
با شیطانی مهیا كرده باشد كه از بدو آفرینِش 
 انســان برای فریفتــن او كمر بســته بوده و 
هر روز با كوله باری سنگین تر از قبل و با تجربه ها 
و ابزارهای جدیدی به جنــگ ایمان و اعتقاد 
انسان ها می آید،  و هر روزه بر شمار فریفتگان و 

یاران خویش نیز می افزاید.
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