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

18/000/0009/000/0004/500/000روزنامه کیهان

63/000/00031/500/00015/750/000روزنامه کیهان انگلیسی

63/000/00031/500/00015/750/000روزنامه کیهان عربی

10/920/0005/460/0002/730/000مجله کیهان ورزشی

10/920/0005/460/0002/730/000مجله زن روز

4/410/0002/205/0001/103/000مجله کیهان بچه ها

ــــــــــــــــ960/000مجله کیهان فرهنگی

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 610433۸۹۸۷۹4۸۷۷1 بانک ملت 
 به نام چاپ و انتشــارات کیهان و ارســال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شــده ذیل به صندوق پســتی 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 شماره0۹12۷۹3256۸ با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده به امور مشترکین اطالع دهید.

جه 
تو

فرم تقاضا

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

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال ۱۴۰۱

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

نام: ........................... نام خانوادگی: ........................................... نوع نشریه: ..................... تعداد نسخه................... مدت...................... ماه
مبلغ پرداختی: ........................ ریال شماره فیش بانکی: ...................................... تلفن: ............................... تلفن همراه: ..............................
آدرس:................................................................................................................................................................................................................

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

از ساعت ۸ صبح الی ۶ بعدازظهر
تلفن: ۳۳۱۱۲۲۹۲-۵ 
 فکس: ۳۳۱۱۸۰۵۳

niyaz.mandiha@kayhan.ir

گهی تلفنی  قبول آ

بــرگ ســبز و کارت موتورســیکلت 
بــه  و   1397 مــدل  بوکســر 
 -5 9 8 3 1 نی  با شــهر ه  ر شــما
ایــران 582 و بــه شــماره موتــور 
بــه شــماره  PFZWHB20304 و 
 N5PCBEKLAJAA09279 تنه 
بنام ابراهیم صداقتی دارای کد ملی 
0057329931 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز خودروی سواری پراید 
GTXI مــدل 1387، رنــگ نــوک 
مــدادی متالیــک به شــماره پالک 
559 د 44 ایــران 52 و شــماره 
شــماره  و   2575137 موتــور 
 S1412287522499 شاســی 
به نام محمدرضــا صادقی کد ملی 
0945234503 مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســبز  بــرگ  و  کمپانــی  ســند 
شــماره  بــه   405GLX-XU7
انتظامــی 644 ل 56 ایران 63 
موتور 124K0402103 شاسی 
 NAAM01CA0ER030757
مــدل 93 به نــام علیرضا باقری 
مفقــود و از درجه اعتبار ســاقط 

است.

سه برگ کمپانی موتورسیکلت 
آپاچی مدل 1395 به رنگ سفید 
و بــه شــماره پــالک 17891- 
ایران 132 و به شــماره موتور 
2064835 و به شماره شاسی 
مفقــود   180P9515131
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

 بــرگ ســبز پیــکان وانــت 
مدل 91 به شماره انتظامی 
41 ایــران   -28 م   747 
ر  تــو مو ه  ر شــما بــه 
114F0041720 و شماره 
شاسی 380144 مفقود از 

درجه اعتبار ساقط است.

کارت دانشــجویی زهــرا پهلوانی 
فرزند غالمرضا صادره زهک، متولد 
1365/6/30 شــماره شناسنامه 
725 کــد ملــی 5339902692 
شــماره دانشــجویی 8612813 
طبیعــی  جغرافیــای  دانشــجوی 
اقلیم شناسی دانشگاه سیستان و 
بلوچستان مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

بــرگ ســبز خــودرو پرایــد 
مدل 95 به شــماره انتظامی 
41 ایــران   -62 ن   971 

ر  تــو مو ه  ر شــما بــه 
5514173 و شماره شاسی 
11100F1186548 مفقود 
از درجه اعتبار ساقط است.

پــژو  ســواری  ســبز  بــرگ 
405GLXI1/8 بــه شــماره 
 8 5 س   2 8 6 مــی  نتظا ا
ایــران 63 مــدل 84 موتــور 
شاســی   12483196231
14203276 بــه نــام علــی 
کریمی مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.

ماشــین  کارت  ســبز،  بــرگ 
پــژو  خــودرو  مــه  گواهینا و 
پارس)پرشــیا( مــدل 1392 بــه 
رنگ ســفید بــه شــماره انتظامی 
625 س 51 ایران 88 به شماره 
موتور K1240181627 و شماره 
شاسی 647118 به نام حمیدرضا 
کشاورز گرامی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت وسیله نقلیه خودرو سمند 
به رنگ آبی متالیک مدل 1392 با 
 124K0305239 شماره موتور
ســی  شا ه  ر شــما بــه 
 NAAC91CC9EF650735
بــه شــماره پــالک 853 م 26 
گردیــده  مفقــود   10  ایــران 

و فاقد اعتبار است.

یــد  ا پر نــی  کمپا ســند 
جی تی ایکــس آی به شــماره 
انتظامی 115 ص 29 ایران 83 
موتور 01285056 شاســی 
 S 1 4 1 2 2 8 4 6 3 7 6 1 1
مدل 84 به نام خداخوســت 
منوچهــری مفقــود و از درجه 

اعتبار ساقط است. 

شناســنامه، مالکیت )برگ سبز( و سند 
کمپانی سواری پژو مدل 1396 شماره 
انتظامی 866 د 17 ایران 40 به شماره 
شــماره  و   124K1109474 موتــور 
 NAAM11VE1HK010876 شاسی
مقــدم  موســوی  سیدهاشــم  بنــام 
ملــی  شــماره  بــه  ســیدحمد  فرزنــد 
1911616145 مفقــود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

 DENA ســواری  ســبز  بــرگ 
EF7 TCA بــه شــماره انتظامی 
ایــران 12 موتــور  561 و 78 
شاســی   153H0106309
 NAAW61HU7NE719353
مدل 1401 رنگ ســفید به نام 
یاســمن عبدی پــور مفقــود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز ســواری ســپند 
پی کی به شماره انتظامی 638 
 و 25 ایــران 73 مــدل 83 
 M13651735 موتــور 
شاســی 2026761 بــه نام 
مریــم شــفیعی پور مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.

ســند کمپانی خودرو سواری تیبا 
2 هاچ بــک مــدل 1400 به رنگ 
سفید روغنی به شــماره انتظامی 
153 ل 71 ایــران 18 و شــماره 
موتور M15/9374496 و شماره 
شاسی NAS8211008981 به 
نام طیبه زراعتچی به شــماره ملی 
3874471901 مفقود شــده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

بــرگ ســبز خــودرو ســمند 
بــه   98 مــدل  ال ایکــس 
شماره انتظامی 131 ج 17- 
ایــران 13 به شــماره موتور 
124K1396918 و شماره 
شاســی 579189 مفقود از 

درجه اعتبار ساقط است.

اینجانب زینب خسروبیگی مالک خودرو 
ســمند LX مدل 98 به شماره انتظامی 
بــه شــماره  131 ج 17- ایــران 13 
و   NAAC91CE0KF579189 تنــه
شماره موتور  124K1396918به علت 
فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت 
المثنی اســناد مذکور را نموده اســت. 
لــذا چنانچــه هرکس ادعایــی در مورد 
خــودروی مذکــور دارد ظــرف 10 روز 
به دفتر حقوقی ســازمان فروش ایران 
خــودرو واقع در پیکانشــهر ســاختمان 
سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس 
از انقضای مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر 

اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.

برگ سبز خودرو پژو پارس مدل 1401 
بــه شــماره شاســی NH421895 به 
شــماره پــالک 244 ل 78- ایران 37 

مفقود و فاقد اعتبار است.

برگ سبز خودرو پژو پارس مدل 1401 
بــه شــماره شاســی NH422838 به 
شــماره پــالک 565 م 18- ایران 37 

مفقود و فاقد اعتبار است.
33۹62211-33۹62233 سعدی
3625۷0۷4 شرقاستانتهران

56344343 اسالمشهر

5635۹5۹۸ چهاردانگه

جنوب
22603635 قلهک

22۷12۹۷6 شمیران

۸۸۹00۸6۷-۸۸۸01552 مطهری

شهرآرا665۹2266-665۹3010-11

شمال
0۹121620۸4۹ شهریار

65222۹33

026-3222601332224411 کرج

دماوند۷6321۹3۸

شرق - غرب  مرکز

آگهی های مفقودی

حمل و نقل

خرید و فروش 
لوازم منزل

خرید و فروش 
انواع خودرو

»خالصه آگهی مزایده«
 اداره اوقاف و امور خیریه جنوب شرق تهران در نظر دارد عرصه و اعیان
1 واحد مســکونی یک باب مغازه و یک باب انباری و یک باب اتاق با 
مشــخصات ذیل از طریق مزایده کتبی با رعایت شــروط و مقررات و 
قوانیــن جاریه اوقافی به اجــاره واگذار نماید، متقاضیان می توانند 
جهت کســب اطالعات بیشتر و تسلیم درخواســت حداکثر تا تاریخ 
1402/1/19 به دبیرخانه این اداره واقع در خیابان بزرگراه محالتی، 
بلوار ابوذر، پل پنجم، خیابان حبیب، تقاطع خیابان مسلم، نبش کوچه 
فراهانی، پالک 212 مراجعه و یا با شماره تلفن33659721 تماس 

حاصل نمایند.
1- موقوفه زهرا شرفیه عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان مسکونی 
به مساحت 75/36 مترمربع واقع در تهران، بیست متری افسریه، 
15 متری اول، خیابان نوزدهم، شهید آشوری، پالک 225 شهرداری، 

طبقه اول با مبلغ پایه مزایده 70/000/000 ریال
2- موقوفه امامزاده اهل ابن علی)ع( عرصه و اعیان 6 باب اتاق به 
مساحت اعیان به صورت تقریبی 150 مترمربع واقع در تهران، خیابان 
خاوران، خیابان انورزاده، خیابان ســمنانی، داخل امامزاده، ســمت 
جنوبی ساختمان امامزاده با مبلغ پایه مزایده 160/000/000 ریال

3- موقوفــه حاجی محمد عطــار عرصه و اعیان یک باب انباری حدود 
مساحت 73 مترمربع واقع در تهران، خیابان مصطفی خمینی، کوچه 
شهید مرادی، بن بست لواسانی، پالک 5 طبقه زیرزمین با مبلغ پایه 

مزایده 12/000/000 ریال
4- موقوفــه حــاج ســیدعبدالمهدی آل طعمه)مســجد جامــع امام 
سجاد)ع(( عرصه و اعیان یک باب مغازه به مساحت 21 مترمربع واقع 
در تهران، شهرک کاروان، خیابان امام سجاد)ع( جنب مسجد، خیابان 
انیسی، پالک 58 شهرداری با مبلغ پایه مزایده 27/000/000 ریال.

آگهی دعوت مجمع عمومی به طور فوق العاده موسسه بنیاد امام رضا)ع( 
به شماره ثبت 23259 و شناسه ملی 10103735330

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم هیئت امنا دعوت به عمل می آید تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در تاریخ 1401/12/24 
ساعت 9 صبح در نشانی: تهران، بزرگراه باقری شمال، خیابان استقالل 
شــرق، خیابان برادران قزوینی جنب شــهرک پارس پالک 5، تشــکیل 

می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: انتخاب اعضای هیئت مدیره

هیئت مدیره

آگهی مزایده واگذاری پارکینگ
و مستغالت آستان مقدس حضرت  موقوفات  اداره کل 
عبدالعظیم)ع( در نظر دارد، یک واحد پارکینگ واقع 
در شهرک عالئین خیابان میثم شمالی پروژه غدیر میثم 

را از طریق مزایده واگذار نماید.
متقاضیان می تواننــد از تاریخ 1401/12/22 لغایت 
1401/12/24 همــه روزه )به غیر از ایام تعطیل( از 
ســاعت 9 الی 15 جهت ثبت نام و دریافت برگ شرایط 
مزایده به نشانی: شهرری آستان مقدس حرم حضرت 
عبدالعظیم)ع( اداره کل موقوفات و مستغالت مراجعه 

نمایند.
شماره تلفن تماس 51228813

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

331121۹3
331122۹1
331130۸5
33۹42000

33110202
3311351۹
33110210
3311۸050

3311۸052
33۹1156۸
3311۹236
331121۹5

مجله زن روز
روزهای شنبه هر هفته 

منتشر می گردد

نام کودک: مهرداد

تاریخ تولد: 1401/11/7

تاریخ پذیرش: 1401/11/24

ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی دماوند

نام کودک: پندار

تاریخ تولد: 1401/11/7

تاریخ پذیرش: 1401/12/6

ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی شهریار

نام کودک: دریا

تاریخ تولد: 1401/11/18

تاریخ پذیرش: 1401/12/3

ارجاع دهنده: اورژانس حر

نام کودک: عرشیا

تاریخ تولد: 1401/11/17

تاریخ پذیرش: 1401/12/3

ارجاع دهنده: بیمارستان امام حسین )ع(

نام کودک: نسترن

تاریخ تولد: 1401/10/3

تاریخ پذیرش: 1401/12/3

ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام کودک: ساحل

تاریخ تولد: 1401/11/27

تاریخ پذیرش: 1401/12/3

ارجاع دهنده: اورژانس دماوند

خرید و فروش 
فیش  

 حج - مکه

اعطای نمایندگی و فروش عمده 
لنت ترمز الیگ در سراسر کشور

0912-8455339
021-33116830

خرید و فروش و اجاره
کلیه امالک

لوازم یدکی 
گوناگونخودرو

بنایی 
و خدمات

اسامی  8 نفر 
از فرزندان تحت پوشش  

شیرخوارگاه شبیر

نام کودک: بهشاد

تاریخ تولد: 1401/11/18

تاریخ پذیرش: 1401/12/2

ارجاع دهنده: مرکز طبی کودکان

نام کودک: افشین

تاریخ تولد: 1401

تاریخ پذیرش: 1401/11/18

ارجاع دهنده: بیمارستان طبی کودکان

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

09123576576

تویوتا صبا )شریف نیا(
توزیع و پخش لوازم اصلی
تویوتا- لکسوس )بازار(

33990017 -09122497570

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
 09122586842
09120706487

پخش انواع کولر گازی )اسپیلت( 
لباسشویی- ظرفشویی- یخچال- تلویزیون 

)با گارانتی معتبر( به قیمت بانه
 55323529

احمدی 09127646980

امالک افق
خرید- فروش- رهن- اجاره

زمین، ویال، آپارتمان در رودهن و حومه
09121729485 و 76509981

اجرا نما رومی سیمانکاری 
آب صاف و شسته

09126345828
09126709974

پارتیشن- کابینت
درب و پنجره UPVC و آلومینیوم 

آئینه باکس و روشویی
77371760-09121149684

تهویه مطبوع احمدی
 ساخت و نصب انواع کانال های 

گالوانیزه داکت- اسپیلت- هواساز 
09125346694

خرید و فروش ویژه فیش حج
تمتع و عمره بهترین قیمت
انتقال مالکیت یک روزه

021-91003603

کارنامه هوشمند تاکسیرانی به شماره شهربانی 
955 ت 73 ایــران 22 متعلــق بــه محمدتقی 
خداداده گان به شــماره ملی 0042847011 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

»نوبت دوم«
سند کمپانی)سند کارخانه( کامیون 
کمپرسی آمیکو به شماره انتظامی 
316 ب 27 ایــران 87 با شــماره 
موتور 801516 و شماره شاسی 
و   NA2B2JMD46A000989
به شــماره اتاق 000986 مفقود 
گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

پاورقی
Research@kayhan.ir

آیت اهلل مصباح در درس مرحوم عالمه طباطبایی،   
صرفاً شنونده نبود و مشارکت فعال داشت. از جمله 
اقدامات علمی ایشان می توان به نمونه خوانی تفسیر 
المیزان1 و رساندن آن به دست برخی بزرگان حوزه 
مانند آیت  اهلل میالنی اشاره کرد که نشان از عمق روابط 

علمی طرفینی ایشان با عالمه دارد. 
مرحوم آیت اهلل مصباح در توصیف مراودات علمی 

خود با مرحوم عالمه طباطبایی، چنین می گوید:
»اولین فرم کتاب تفسیر که چاپ شد یک جزوه 
16 صفحه ای بود. اوایل تابستان بود و من به مشهد 
مشّرف می شدم. ایشان همان فرم اول را با یک جلد 
کتاب »روش رئالیسم« که تازه چاپ شده بود به من 

دادند که خدمت مرحوم آقای میالنی بدهم. 
آقای میالنی تازه از کربال به مشهد آمده و سکونت 
پیدا کرده بودند2 و هنوز در میان مردم خیلی شناخته 
شده نبودند. به هر حال من به مشهد مشّرف شدم و 

خدمت ایشان رفتم.
برای اولین بار بود که ایشان را از نزدیک زیارت 
می کردم.... بعد که با اصرار کتاب ها را به ایشان دادم 
خیلی اظهار بشاشــت کردند و خوشــحال شدند و 
فرمودنــد: »چه هدیه بزرگی بــرای من آوردید« و 
سفارش کردند »هر فرمی که از تفسیر چاپ می شود 
برای من بفرستید، صبر نکنید تا تمام شود و یک جا 
بفرستید. مشتاق هستم زودتر جزوه جزوه ببینم«.... 
همین طور خدمت ایشان ]عالمه طباطبایی[ بودم و 
ارتباط مان تا حدی بود که گاهی سؤاالتی می کردم 
و ایشــان هم گاهی قبل از این که تفسیرشان را به 
چاپخانه بدهند، بــه من می دادند و می گفتند: »تو 
هــم نگاهی بکن«.... این جــزوات را زود می گرفتم 
و مــرور می کردم و اگر چیزی به نظرم می رســید، 
خدمت ایشــان عرض می کردم. گاهی می فرمودند 
درســت است و گاهی هم اشتباه مرا رفع می کردند 
و می گفتند اشتباه کرده اید. از کمال لطف شان یک 
مرتبه من پیشنهاد کرده بودم و ایشان جایی را تغییر 
داده بودند و کم و زیاد کرده بودند. برای این که از من 
تفّقدی کرده باشند، در جمع دوستان گفتند فالنی 

هم در تفسیر ما شریک است.«3
جایگاه تفســیری آیت اهلل مصباح در نزد عالمه 
طباطبایی و همکاری در تنظیم و انتشار تفسیر شریف 
المیزان، پیش از این فقط در قالب تاریخ شفاهی مطرح 
می شد، اما اکنون برای نخستین بار دستخط مبارک 
عالمه در این باب منتشر می گردد که حاکی از اعتماد 
ویژه مرحوم عالمه طباطبایی به آیت اهلل مصباح در 

زمینه تفسیر است.
آیت اهلل شــیخ مهدی حائــری تهرانی در مورد 
برگزاری کالس تفســیر عالمه طباطبایی می گوید: 
»قســمت مهمی که بنده مجــدداً در قم با عالمه 
طباطبایی دیدم یکی درس فلســفه بود و یکی هم 
درس تفسیر ایشان، در حقیقت، من این دو درس را 
برای عالمه طباطبایی تأسیس کردم یعنی به ایشان 
عرض کردم که برای ما یک درس تفسیری قرار بدهید 

که ما خصوصی کار کنیم.
 ایشــان موافقت فرمودند در صورتی که رفقای 
ما هم مطالعه داشته باشند. این مجلس در منزل ما 
تشکیل می گردید و در ابتدا پنج یا شش نفر بودیم: 
یکی آقای ســید محمدباقر ابطحی و دیگری آقای 

صفحه ۶
دو   شنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ 
۲۰ شعبان ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۲۶۳

پنج شــنبه و جمعه، و به صورت سیار در منازل افراد 
تشکیل می شد و در حدود 30 سال ادامه یافت. ولی 
اعضای آن کم یا زیاد می شــدند. برنامه جلسات در 
آغاز پاســخ به شبهات فلسفی و عقیدتی رایج زمان 
بود که به وسیله عالمه یا بعضی اعضای جلسه مطرح 
می شد. ولی بعد از چندی به این نتیجه رسیدند که 
بهتر است اشکاالت پراکنده به صورت ریشه ای و در 
قالب یک دوره فلسفه تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد. 
بدین منظور کتب فالسفه غرب و ماتریالیست ها که به 
زبان فارسی یا عربی ترجمه شده بود خریداری و در 
اختیار عالمه و سایر اعضای جلسه قرار گرفت. گرچه 
عالمه اصرار داشت جلسه به صورت بحث و گفت وگوی 
جمعی اداره شود و بارها می فرمود: »خواهش می کنم 
مرا اســتاد خطاب نکنید«. اعضای جلسه هم غالباً با 
فلسفه و اهل نظر آشــنا و از شاگردان عالمه بودند، 
ولی عماًل چنیــن کاری امکان پذیر نبود و به نتیجه 
نمی رسید. در مرحله عمل چنین شد که نقطه آغاز 
و تقدم و تأخر مباحث و شــیوه بحث و اســتدالل و 
تدوین مطالب برعهده استاد افتاد. اعضای جلسه نیز 
خود را ملزم می دیدند در طول هفته مطالب مربوطه 
را مطالعــه کنند و خود را برای بحث آماده ســازند. 
عالمه که در کالم و فلسفه اسالمی تخصص داشت، 
در طول هفته کتب فلسفه غرب را نیز مطالعه می کرد 
و با توجه به آنها مطالب مختار خود را در دو نسخه و 
به زبان فارسی می نوشت. مقاله مکتوب را در جلسات 
و بــا حضور اعضا می خواند. بعــد از آن مورد بحث و 
گفت وگو و نقد یا تأیید اهل جلســه واقع می شد. در 
نهایت و پس از تکمیل برای نسخه برداری در اختیار 
حاضران قرار می گرفت. این مباحث تا چندین سال 
ادامه داشت و بدین صورت یک دوره فلسفه تطبیقی 
ساده و به زبان فارسی نگاشته شد. آقای مطهری که در 
آغاز جزء صاحب نظران جلسه بود، بعد از چندی که به 
تهران منتقل شد و در دانشگاه در متن جریان فلسفه 
غرب و به ویژه ماتریالیسم قرار گرفت، برای توضیح و 
تکمیل مقاالت مذکور پاورقی های سودمندی نوشت.«6

پانوشت ها:
1- جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج3، ص408.

2- طبــق برخی گزارش های تاریخی، آیت اهلل میالنی در 18 
مرداد سال 1333 جهت زیارت به مشهد آمدند و بعد از زیارت 
و درخواست علمای مشهد در آنجا ساکن شدند)ر.ک: محمد 
شریف رازی، گنجینه دانشمندان، کتابفروشی اسالمیه، تهران، 
13۵2ش، جلد 7، ص 103و مجموعه مصاحبه ها درباره آیت اهلل 
العظمی میالنی، همایش چهلمین سال رحلت آیت اهلل سید 
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گفته آیت اهلل مصباح، ایشان اوایل تابستان به مشهد رفته اند، 
نظر به اینکه آیت اهلل العظمی میالنی در تابستان 1333 هنوز 
به طور قطعی در مشهد سکونت اختیار نکرده بودند، به احتمال 
زیاد، آقای مصباح در اوایل تابستان 1334 به محضر آیت اهلل 

میالنی مشرف شده اند.
3- ذوالشهادتین امام، ص ۵3-۵1.

4- تاریخ شفاهی زندگانی و خدمات اجتماعی فرهنگی آیت  اهلل 
حائری تهرانی، تدوین رحیم نیکبخت، تهران: مرکز اسناد انقالب 

اسالمی، 1388، ص73-72.
۵- آن گونه که پیشتر نیز بدان تصریح شد، همین جلسات بعداً 

شکل تدریس فلسفه به خود گرفت.
6- ر.ک: خاطرات آیت  اهلل ابراهیم امینی، تدوین ابراهیم حاج 
امینی نجف آبادی، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، 1392، 

صص108-106.

قواعد دیپلماسی و بین المللی در همه جای دنیا اجرا 
می شود: رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه از هر کشوری 
بیاید، رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه  کشــورمان به 
استقبال می رود. حاج قاسم وقتی می خواست بشار اسد را 
ببیند، بشار اسد به استقبال می آمد؛ می ایستاد تا حاج قاسم 
بیاید. با تمام وجود به سلیمانی اعتقاد داشت. می دانست که 
حاج قاسم به حرم اهل بیت)ع( و مردم سوریه عشق می ورزد. 
می دانست که حقیقتاً حاج قاسم، سوریه را حفظ کرده است. 
بشار، احترام ویژه ای برای حاج قاسم قائل بود. اگر سلیمانی 
سوریه بود و هیئتی از ایران به سوریه می رفت، صبر می کرد 

تا حاج قاسم بیاید و بعد دیدار می کرد.
حاج قاســم می گفت بشار اسد خصوصیاتی دارد که 
بیشتر سران کشورهای عربی ندارند؛ یکی شهوتران نیست؛ 
دیگر این که دزد نیســت. در جلسات، همیشه صحبت از 
ایستادگی و شجاعت بشار بود. روزهایی که دمشق تقریباً 
در آستانه  سقوط بود و کاخ بشار در محاصره قرار گرفته بود، 
بشار، محکم توی میدان ایستاد. حاج قاسم حتی اوایل به او 
گفته بود »اگر خودت می خواهی بمانی، همسر و بچه ات 

خاطرات رفاقت چهل ساله حجت االسالم والمسلمین علی شیرازی 
با حاج قاسم سلیمانی- 24

قدرت ها  برخی  نگاه 
رهبری یت  مدیر به 

سعید عالمیان

شــده است. آقای پوتین، رئیس جمهوری که قدرت بلوک 
شرق است، می گوید: جلسه اصلی، این است!

این، نگاه آقای پوتین بــه عظمت رهبری جمهوری 
اسالمی است. حاج قاسم را هم به عنوان سرباز رهبر ایران 
می داند. وقتی حاج قاسم درخواست می کند با او مالقات کند، 
می پذیرد. حاج قاسم می رود و با زبان استدالل معروفش، او را 
قانع می کند که روسیه وارد جنگ با داعش در سوریه شود. 
حاج قاســم با هیچ کس رودربایستی نداشت. طبیعی  
است که روسیه، مطیع حاج قاسم نبود که تمام مباحثش را 
با حاج قاسم طرح کند. گاهی روس ها موضوعی را با حکومت 
بشــار یا ترکیه می بستند؛ حاج قاسم، آن را به  هم می زد و 
می گفت باید با ما مشورت بشود. آنها هم فهمیده بودند که 
نمی توانند حاج قاسم را دور بزنند. با تمام قدرت، از منافع 

جمهوری اسالمی دفاع می کرد.
گاهی روس ها بنا به منافع شان، با آمریکایی ها صحبتی 
می کردنــد و تصمیمی می گرفتند. اگر آن تصمیم به ایران 
آسیب می رساند، حاج قاسم محکم می ایستاد؛ با فرمانده ارتش 
و وزیر روس برخورد می کرد؛ پیغام می داد و می گفت به آنها 
بگویید اگر این کار را بکنند، من محکم برخورد می کنم. از 
آن طرف، بعضی جاها، میدان مشترک بود و می بایست با هم 
تصمیم می گرفتیم. توی آن میدان اگر جمهوری اسالمی با 

روسیه همراهی نمی کرد، روسیه آسیب می دید. 
بــه آمریکایی ها هم پیغام می داد. در مذاکراتی که در 
روسیه و ترکیه انجام می شد، چون می دانست آمریکایی ها 
آدم های نیرنگ بازی هســتند و شاید سر روس ها هم کاله 
بگذارند، به آنها هشدار می داد. گاهی به واسطه  روس ها، به 
ترکیه پیغام می داد که اگر این تصمیمی را که گفته اید، اجرا 
کنید، من برخورد می کنم. اهل مالحظه کاری نبود. اگر کاری 
را حق تشخیص می داد، دنبال می کرد تا به نتیجه برسد. 

حاج قاســم، اهل مطالعه بود. هیچ وقت از کتاب جدا 
نمی شد. تاریخ کشورها را می خواند. 

با توجه به سابقه  حضور آمریکایی ها در ژاپن و آلمان و 
کره  جنوبی می گفت عراق با ژاپن و آلمان و کره  جنوبی فرق 
دارد؛ امکان ندارد آمریکایی ها بتوانند در عراق بمانند؛ چون 
فرهنگ مردم عــراق و مرزهای اطرافش مثل ایران، با آن 
کشورها تفاوت اساسی دارد. می گفت قدیم می شنیدیم که 
زمانی عاشقان امام حسین)ع( حاضر بودند یک دست شان 
قطع شود و به زیارت بروند! االن به چشم خودمان می بینیم 
با وجود انفجارهایی که در مســیر کربــال اتفاق می افتد، 
راه پیمایی هر سال پررنگ تر می شود و مردم پای برهنه به 
طرف کربال حرکت می کنند. آمریکایی ها که این صحنه ها 
را می بینند، اگر ذره ای عقل داشــته باشند، می فهمند که 

عراق، جای ماندن نیست. 

شروع کردند. شاید حدود هزار نفر طلبه در آن جا در این 
درس شرکت می کردند.«4

طبق بیان آیت اهلل ابراهیم امینی، آیت  اهلل مصباح در 
جلسات هفتگی و خصوصی عالمه طباطبایی که در ابتدا 
با موضوع پاسخ گویی به شبهات مکتب ماتریالیسم آغاز 
شده بود، نیز شرکت می کردند.۵ البته این جلسات از سال 
1329 شروع شده بود و آیت اهلل مصباح در سال 31 به قم 
آمدند و احتماالً در سال های بعد در این جلسات شرکت 
کردند. چون طبق بیان آقای امینی این جلسات به مدت 
30 ســال ادامه داشت. یعنی تا سال 13۵9 ادامه یافت؛ 

آقای امینی می گوید:
»این جلســات از سال 1329 شــروع و به منظور 
پاسخ گویی به اشکاالتی بود که از سوی یکی از طرفداران 
مکتب ماتریالیســم برای یکی از فضالی حوزه ارســال 
می شد. نامه ها با حضور تعداد محدودی از فضال در محضر 
عالمه طباطبایی مورد بررســی قرار می گرفت و جواب 
داده می شد. جواب اشکاالت نیز به وسیله همان دوست 
برای اشکال کننده فرستاده می شد. این بحث و مناظره 
کتبی تا مدتی ادامه داشت. در آن زمان هواداران مکتب 
الحادی ماتریالیسم در دانشگاه ها و دیگر مراکز فرهنگی 
به طور مخفیانه فعال بودند، نشریات و کتب آنها پخش 
می شد، شــبهات عقیدتی آنها در مسئله خداشناسی، 
وحــی و نبوت، معاد، قرآن و احکام و قوانین اســالم در 

گرچه احیاناً آنها از سوی رژیم هم تأیید می شدند، 
ولی این حرکات پراکنده نمی توانســت در برابر حمالت 
گســترده و منسجم معاندان کارســاز باشد. زیرا از یک 
پشتوانه نیرومند فلسفی و از یک مرکز انسجام دهنده و 
قوی برخوردار نبودند. جلسه عالمه در یک چنین اوضاع 
و شرایطی شکل گرفت و به منظور تأمین چنین هدفی 
شروع شد. اعضای جلسه در آن زمان و کسانی که بعداً 
بدان ها پیوســتند عبارت بودند از آقایان: شیخ مرتضی 
مطهری، آشــیخ حسینعلی منتظری، آشیخ عبدالکریم 
نیری بروجردی، ســید محمد بهشتی اصفهانی، آشیخ 
علی قدوسی نهاوندی، آشیخ عباس ایزدی نجف آبادی، 
سیدمرتضی جزایری تهرانی، آسیدعباس ابوترابی قزوینی، 
آشــیخ علی اصغر عالمه تهرانی، آشیخ محمد محمدی 
گیالنی، آشــیخ یحیی انصاری شیرازی، آشیخ ابوطالب 
تجلیل، آشیخ حسین نوری همدانی، آشیخ محمدتقی 
مصباح یزدی، آشیخ جعفر سبحانی، آشیخ ناصر مکارم 
شیرازی، سید موسی صدر، آشیخ عبداهلل جوادی آملی، 
آشیخ حسن حسن زاده آملی، آقای اویسی قزوینی، آقای 
محجوب شیرازی، آشیخ اسماعیل صائنی زنجانی، آشیخ 
مهدی حائری تهرانی و آقا مجد محالتی. بنده نیز در این 

جلسه شرکت داشتم. 
اعضای جلسه محدود بودند و شرکت افراد به موافقت 
سایر اعضا بســتگی داشت... جلســه مذکور شب های 

حلقه شاگردان خاص 
عالمه طباطبایی)ره(

حیات نامه فکری و سیاسی عالمه محمدتقی مصباح یزدی
 از تولد تا پیروزی انقالب اسالمی)1313-1357( – 12

دکتر سهراب 
مقدمی شهیدانی

آقای پوتین، رهبری حضرت آقا را قبول دارد. رؤسای جمهور کشورهای 
منطقه  شمال کشــور از جمله پوتین، به دعوت رئیس جمهوری به ایران 
آمده بودند... آقای پوتین از فرودگاه مســتقیم بــه مالقات آقا رفت. 
مدت دیدار، یک ساعت مقرر شــده بود... مالقات آقای پوتین، از یک 
ســاعت می گذرد. چند بار به  او تذکر می دهند که در آن جلسه، منتظر 
شما هستند؛ توجه نمی کند. دیدار، دو ساعت طول می کشد. به پوتین 
می گویند شما برای جلسه  رؤسای جمهور آمده اید و االن جلسه دیر شده 
است. آقای پوتین، رئیس جمهوری که قدرت بلوک شرق است، می گوید: 
جلسه اصلی، این است! این، نگاه آقای پوتین به عظمت رهبری جمهوری 
اسالمی اســت. حاج قاسم را هم به عنوان ســرباز رهبر ایران می داند.

ســبحانی، آقای مصباح یزدی و آقای امینی هم بودند 
و با این عده قرار گذاشــتیم و هر هفته ایشــان درس 
می دادند، ما هم هرکدام تفســیر می خواندیم و مطالبی 
که بود به ایشان عرض می کردیم. این مجالس که شروع 
شــد ایشان تفسیر »المیزان« را مرقوم فرمودند. بعد، از 
ایشان خواهش شد که جلسه تفسیرشان عمومی بشود 
و ایشــان در مسجد سلماسی قم تفسیر عمومی خود را 

در عراق هم افراد و مقام ها، برایش احترام قائل بودند. 
با همه  آنها رفیق بود؛ در حدی که در برابر هیچ خواسته ای 

به حاج قاسم نه نمی گفتند. 
حاج  قاسم در جنگ با داعش دید اگر قدرتی مثل روسیه 
وارد شود و در مقابل داعش قرار بگیرد، می تواند خللی در 
صف اســتکبار ایجاد کند و برای داعــش و آمریکایی ها و 

اروپایی ها یک شکست است. 
تصمیم گرفت به دیدار والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه، برود و او را متقاعد کند. البته برای اجرای این تصمیم، 

رؤسای جمهور کشورها وقتی به ایران می آیند، درخواست 
مالقات با آقا دارند. پوتین هم درخواست مالقات کرده بود. 
آقای پوتین از فرودگاه مســتقیم به مالقات آقا رفت. مدت 
دیدار، یک ساعت مقرر شــده بود. جلسه  رؤسای جمهور، 
یک روزه بود و می بایست سر ساعت تعیین شده شروع می شد. 
مالقات آقای پوتین، از یک ساعت می گذرد. چند بار به او 
تذکر می دهند که در آن جلسه، منتظر شما هستند؛ توجه 
نمی کند. دیدار، دو ساعت طول می کشد. به پوتین می گویند 
شما برای جلسه  رؤسای جمهور آمده اید و االن جلسه دیر 

بین اساتید و دانشجویان مطرح بود و کیان اسالم مورد 
تهدید قرار داشت. البته در بین اساتید و دانشجویان افراد 
متعددی وجود داشت که با کمونیست ها درگیر بودند و 
به مقدار توانشــان از عقاید اسالمی دفاع می کردند. آنها 
نیز کم یا بیش کتاب و نشریه و جلسات بحث و مناظره 
داشتند، ولی این مقدار در پاسخ گویی به شبهات فرهنگی 

معاندین کافی نبود. 

دستخط مبارک اجازه نامه تفسیری عالمه طباطبایی)ره( به آیت اهلل مصباح)ره(

را به بیرون دمشــق ببریم.« گفته بود »هم من می مانم، 
هم زن و بچه ام!« حاج قاسم به زن  و بچه  بشار هم توجه 

داشت که حفظ شوند و خسته نشوند. 
حاج قاســم با اردوغان هم رفیق بود. اردوغان هم از 
حاج قاســم خط می خواند. حتی بعضی اوقات، مباحثی 
پیش می آمــد که دولتی هــا، ســلیمانی را به ترکیه 
می فرستادند. می دانســتند حاج قاسم با اردوغان رفیق 
است و می تواند او را توی رودربایستی قرار بدهد تا کاری 

را بکند یا نکند.

نظریات مسئولین را هم گرفته و به جمع بندی رسیده بود. 
به مسکو رفت و با پوتین مالقات کرد.

پوتین برای حاج قاســم ارزش قائل بود؛ آن هم نه به 
عنوان رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح ایران؛ و نه فرمانده 
سپاه ایران. حاج قاسم، فرمانده یک نیروی ایران بود؛ اما آقای 

پوتین، عظمت حاج قاسم را توی دنیا دیده بود.
آقــای پوتیــن، رهبری حضــرت آقا را قبــول دارد. 
رؤســای جمهور کشورهای منطقه  شــمال کشور از جمله 
پوتین، به دعوت رئیس جمهوری به ایران آمده بودند. معموالً 


