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قدس

مطهریعلیهتفکیک
استاد شهید مرتضی مطهری در دفاع از فلسفه اسالمی آن را به مثابه عقلگرایی در فهم دین قلمداد میکردند

محمدطاها جهاندیده
سابقه بدبینی به فلسفه یونانی و در نتیجه روی گردانی از فلسفه اسالمی قرنها
پیش از باورهای مکتب تفکیک شکل گرفت .مسئله اما یونانی بودن فلسفه اسالمی
نیست ،که فلسفه به طور کلی در معنای لفظی و تاریخی خود یونانی است؛ بلکه در
مفهوم مزبور تماما غربی بودن ،کامال تقلیدی بودن و به طور اخص غربزده بودن
فلسفه اسالمی مدنظر است .این موضوع مشهود است که جدال تاریخی و سیاسی
متکلمان علیه فیلسوفان در سالیان ابتدایی پیدایش فلسفه در جهان اسالم امری
متفاوت از جدال کنونی بوده و باید از آن گذر نمود .بنابر عقیده استاد شهید ،جریانی
که در تاریخ فلسفه به تدریج تحت عنوان فلسفه اسالمی پدیدار شده ،گرچه مستقل
از فلسفه یونانی نبوده و تاثیر پذیرفته است ،اما مشخصا شاخه ای متفاوت و متمایز
می باشد .گروهی از مخالفان تفکیکی فلسفه اسالمی پیرو این ادله هستند که فالسفه
مسلمان تنها به کپی برداری و تقلید از فالسفه یونان پرداخته اند و این به نحوی است
که حتی منطق ،الهیات و عرفان نیز رونوشتی از منطق ،الهیات و عرفان یونانی است.
در پاسخ باید گفت که درست است که بخشی از تبارشناسی فلسفه اسالمی مشخصا به
فیلسوفانی چون ارسطو و افالطون باز می گردد ،اما این ادعا زمانی کاذب خواهد شد که
به تبارشناسی فلسفه بنگریم .حذف افالطون و ارسطو از فلسفه اسالمی نه تنها وجود
فلسفه اسالمی را به مخاطره می اندازد ،بلکه وجود فلسفه به نوبه خود بدون این دو
فیلسوف بی معنا و ناقص خواهد بود .در همین رابطه ،شهید مطهری در کتاب «فلسفه
اسالمیپیشاز مالصدرا»مینویسند«:همهمیدانیم کهاسکلتاصلیفلسفهاسالمی،
فلسفه یونانی و اسکندرانی است».
درحالی که جایگاه عقل دنیوی و معرفت فلسفی تا حد زیادی در مکتب تفکیک فروکاسته
شده،وجودآیاتمتعددقرآنمجیددر تا کیدعقلگراییوعدمتضادعقلوایمانامریمسلم
است.استادمطهریبرضرورتعقلگراییدر فهمدیناعتقادیراسخداشتندوباوجودعناد
تاریخیمعتزلهوظلمهایفردیهمچونمأمونبهعنوانشخص کلیدیاینجریان،معتزله
را به منزله عقالنی بودن آن ستایش و از زوال آن ابراز تاسف می کنند .ایشان ضمن اشاره به
جهان شمول بودن عقل و انتقال مفاهیم اسالمی بر این پایه ،بر ارجحیت و اهمیت عقل در
دیناسالمتا کیدداشتهومی گویند«:یکحمايتفوقالعادهایاز عقلرادر متوناسالممي
بينمودر هيچدينیاز ادياندنيابهاندازهاسالماز عقليعنیاز حجيتعقلواز سنديتواعتبار
عقلحمايتنشدهاست.شمااسالمرابامسيحيتمقايسه كنيد.مسيحيتدر قلمروايمان
برای عقل ،حق مداخله قائل نيست .می گويد آنجایی كه انسان بايد به چيزی ايمان بياورد
حق ندارد فكر كند ،فكر ما عقل است و عقل در اين نوع مسائل حق مداخله ندارد .آنچه را كه
بايد به آن ايمان داشت ،نبايد درباره آن فكر كرد و نبايد اجازه فكر كردن و چون و چرا كردن به
ً
عقل داد .وظيفه يك مؤمن ،مخصوصا وظيفه يك كشيش و حافظان ايمان مردم اين است
ً
كه جلوی هجوم فكر و استدالل و عقل را به حوزه ايمان بگيرند .اصال تعليمات مسيحی بر
هميناساساست.در اسالمقضيهدرستبرعكساست.در اصولديناسالم،جزعقلهيچ
چيز ديگری حق مداخله ندارد ،يعنی ا گر از شما بپرسند كه يكی از اصول دين شما چيست،
می گویيد«توحيد»وجودخدایيگانه،ا گردوبارهبپرسندبهچهدليلبهخداايمانآوردهايد
شما بايد دليل عقلی بياوريد اسالم جز از راه عقل از شما قبول نمی كند.
اصولايمانمسيحيت،منطقهایممنوعبرایورودعقلاستووظيفهيكمومنمسيححفظ
اينمنطقهاز هجومقوایعقليوفكرياستولياصولايماندر اسالممنطقهاياست كهدر
قرق عقل است و غير از عقل هيچ قدرت ديگري حق مداخله در اين منطقه را ندارد».
زمانی که مکتب تفکیک اذعان به انفکا ک معرفت خالص دینی با معرفت ناخالص فلسفی
وعرفانی کردهبود،ایشاندر کتاباصلاجتهاددراسالمبا گفتاریتحتعنوان«تأثیرجهانبینی
فقیه در فتواهایش» ،نظری تحلیلی و روشن در نقد نظریه مذکور ارائه میدهند .گفتاری که
وجودپیشفرضهایمتعددفکریازجملهشرایططبیعی،فرهنگیوجغرافیاییرادرمعرفت
انسان تصدیق می کند ،همانطور که کانت در«نقد عقل محض» به آن اشاره کرد:
ً
«ا گر كسی فتواهای فقها را با یكدیگر مقایسه كند و ضمنا به احوال شخصیه و طرز تفكر آنها در
مسائل زندگی توجه كند می بیند كه چگونه سوابق ذهنی یك فقیه و اطالعات خارجی او از
دنیای خارج در فتواهایش تأثیر داشته به طوری كه فتوای عرب بوی عرب می دهد و فتوای

آ گهی دعوت مجمع عمومی
عادی سالیانه
شرکت تعاونی مسکن مهر  4ساوجبالغ

بهاطالعاعضایمحترمشرکتتعاونیمیرساندمجمععمومیعادیسالیانهمطابق
درخواستبیشاز یکپنجماعضاومالکینتعاونیمهر4ساوجبالغبااستنادبهبند2
ماده  26قوانین و مقررات تعاونی ها ،این تعاونی راس ساعت 10:00صبح روز یکشنبه
 22خرداد 1401در محل هشتگرد – خیابان مصلی – مصلی امام خمینی (ره) تشکیل
می گردد،حضور بهم رسانید.
یادآوری:
 -1در صورتیکه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد ،می تواند حق حضور و اعمال
رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود وا گذار نماید در اینصورت هیچ
عضوی نمی تواند نمایندگی بیش از  3عضو را بپذیرد و هر شخص غیر عضو تنها یک
رای خواهد داشت.
اضافه می شود برگه های نمایندگی مذبور با امضا نمایندگان منتخب اعضا آقایان
غالمرضالطفیغاغازانی،مهدیایوتیان،جعفرقوامیمعتبرخواهدبود.بدینمنظور
عضومتقاضیاعطاینمایندگیبایدحدا کثرازتاریخ1401/02/22لغایت1401/03/22
(بمدت  30روز) به همراه نماینده خود با در دست داشتن مدارک موید عضویت در
تعاونی( رسید پرداخت حق عضویت(فیش واریزی) -ورقه سهام و گواهینامه موقت
سهم – کارت عضویت) و کارت شناسایی معتبر در مکان هماهنگ شده با نمایندگان
و مدارک هویت طرفین صادر گردد.
 -2اعضایی که تمایل به کاندیداتوری هیئت مدیره و بازرسان را دارند ،درخواست
کتبی (فرم شماره  )1حدا کثر ظرف مدت 5روز از تاریخ انتشار آ گهی دعوت مجمع
عمومی با همراه داشتن مدارک الزم (مستندات دال بر اثبات عضویت در تعاونی)
که شامل :رسید پرداخت حق عضویت(فیش واریزی) -ورقه سهام و گواهینامه
موقت سهم – کارت عضویت و یا دفترچه عضویت) کپی صفحات شناسنامه – کپی
مدرک تحصیلی -تخصصی و تجربی – کپی کارت ملی -کپی کارت پایان خدمت برای
آقایان 2 -قطعه عکس -گواهی سوءپیشینه و سایر فرم های مجمع را به نمایندگان
منتخب اعضا تحویل نمایید.
 -3این مجمع با حضور نصف  +یک نفر کل اعضا تعاونی رسمیت می یابد.
دستور جلسه:
 -1عزل هیئت مدیره و بازرسین
 -2انتخاب هیئت مدیره و بازرسین
الف -هیئت مدیره :پنج نفر اصلی و سه نفر علی البدل
ب -بازرسین :یک نفر اصلی و یک نفر علی البدل

بیش از یک پنجم اعضا تعاونی مهر  4ساوجبالغ

آ گهی کاهش سرمایه اختیاری
شرکت فصل اول آریائیان
امیر ارسالن (سهامی خاص)
به شماره ثبت  74267و شناسه ملی 14002768723

پیرو مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت فصل اول آریائیان
امیرارسالن مورخ  1401/2/12مبنی بر کاهش سرمایه شرکت از مبلغ
 470/000/000/000ریال به مبلغ  940/000/000ریال از محل کاهش
بهای اسمی بدینوسیله مراتب مذکور را در رعایت ماده  192الیحه
اصالحی قانون تجارت و حفظ حقوق اشخاص ثالث با رعایت ماده
193قانونمذکور جهتعلمواطالع کلیهاشخاصحقیقیوحقوقی
اعالم می نماید.

مهدی شعبانی راد مدیرعامل
زهره ناروئی رئیس هیات مدیره
حسین هجینی پور نائب رئیس هیات مدیره

تاریخ انتشار 1401/2/22

خ ت 1401/2/22

عجم بوی عجم ،فتوای روستایی بوی روستایی می دهد و فتوای شهری بوی شهری».
مجموعهایاز گفتارهاوآرایشهیدمطهری کهخوددانشآموختهحوزهعلمیهخراسان ،کانون
شکل گیری مکتب تفکیک بوده است ،براهین متعددی را در تصدیق اسالمی بودن فلسفه
اسالمیروشنمیسازد.ایشاندر کتاب«عدلالهی»حکمتالهیشرقیرابهعنوانسرمایهای
گرانبها توصیف کرده و خطاب به مخالفان فلسفه اسالمی می نویسند« :اینان ،نفهمیده یا
فهمیده،جنایتعظیمینسبتبهاسالمومعارفاسالمیمرتکبمی گردند.حکمتاسالمی
با فلسفه یونان همان اندازه متفاوت است که فیزیک اینشتین با فیزیک یونان» .
ایشان همچنین در «اصول فلسفه و روش رئالیسم» بر این باورند که بالغ بر پانصد مسئله
جدید فلسفی در فلسفه اسالمی ،نسبت به فلسفه یونانی مطرح شده است و نتیجه آن،
تحول مبانی ،براهین و اصول متعدد است .بنابر گفته ایشان ،در این جریان فلسفه به نوعی
خاصیت ریاضی پیدا کرده است.
در تعریف فلسفه اسالمی می توان به زنجیره اندیشه های فیلسوفان زیسته در جهان اسالم
براساسبنیادهاومتافیزیکاسالمیاشارهنمود کهدروحدتیمشخصقراردارند.جهانبینی
مبتنی بر وحی و همچنین اسکلت یونانی و سریانی فلسفه اسالمی بنابر گفته ایشان باعث
شده است تا فیلسوفان مسلمان نقشی کلیدی در تکمیل و تنظیم فلسفه ایفا کنند .بنا بر
عقیده شهیدمطهری این فلسفه اسالمی بود که سبب تکمیل بسیاری از موضوعات ناتما م
گ و بویی
فلسفه یونانی گردید .اهتمام فالسفه مسلمان در حل نهایی مسائل ،از حیثی رن 
الهی و بنابه تعبیری ،زبانی اسالمی داشته و یکی از علل آن بنابرعقیده ایشان ،انگیزه دینی
جهت دستیابی به کمال است.
ی علم کلیات و به معنای اخص ،علم به احوال موجود به ماهو
فلسفه ،بنابر تعاریف اسالم 
موجود است و از این رو فلسفه دانشی جهان شمول بر مبنای برهان و عقل است .از طرفی
دیگر دین اسالم نیز همانند فلسفه مربوط به منطقه ای خاص نبوده و دینی جهان شمول
است .در برخورد فرهنگ اسالمی با فرهنگ های بیگانه و باوجودقدرت فرهنگ یونانی،
این ویژگی های مثبت و سازگار با فرهنگ اسالمی بود که مورد پذیرش و تفسیر اندیشمندان
مسلمان قرار گرفت .از طرفی دیگر ،گرچه هر مکتب فلسفی از تاریخ ،زبان ،فرهنگ و سایر
ریشه های جانبی خود تاثیرپذیرفته است ،اما این اثرگذاری در انتقال فلسفه یونانی به
ف سیدحسین
جهان اسالم به مراتب تقلیل یافته بود .در کتاب تاریخ فلسفه اسالمی تالی 
نصرآمده است«:فرد مسلمان نه زبان یونانیان را ،نه ارزش های انسانگرایانه آنها و نه حتی
مذهبشان را پذیرفت ،آنچهاو از یونانیان گرفت منحصرا از طریق ترجمه و بیشتر محدود به
یونانی گرایی علمی و فنی بود».
استاد شهید در این رابطه بیان می کنند« :هیچ فرهنگی در جهان نداریم که از فرهنگها
و تمدن های دیگر بهره نگرفته باشد ،ولی سخن در کیفیت بهره گیری و استفاده است.
یکنوعبهره گیریآناست کهفرهنگوتمدندیگررابدونهیچتعرضدر قلمروخودش
قرار دهد .اما نوع دیگر این است که از فرهنگ و تمدن دیگر تغذیه کند؛ یعنی مانند یک
موجود زنده آن ها را در خود جذب و هضم کند و موجودی تازه به وجود آورد .فرهنگ
اسالمیاز نوعدوماست.مانندیکسلولزندهرشد کردهوفرهنگهایدیگررااز یونانی
وهندیوایرانیوغیرهدر خودجذب کردوبهصورتموجودیجدید،باچهرهوسیمایی
مخصوص به خود ،ظهور و بروز کرد و به اعتراف محققان تاریخ فرهنگ و تمدن ،تمدن
اسالمی در ردیف بزرگ ترین فرهنگ ها و تمدن های بشری است».
چنانچه از منابع متعدد آثار استاد شهید استنباط می گردد ،فلسفه اسالمی یک
ضرورت است .ضرورت از آن حیث که بر اساس متافیزیکی اسالمی ،یکی از مهمترین
ابزار جهان شمول در ارتباط با بحران های جهان شناختی زمان خود محسوب
میشود.زمانی کهمکتبتفکیکدرحوزههادرحال گسترشبودوازطرفیدیگر،تفکرات
مارکسیستی در دانشگاه ها اوج می گرفت ،شهید مطهری مهمترین طرح فکری خود را
بر دو قسم پیوند عقل و دین و همچنین حوزه و دانشگاه بنیان نهاد .با توجه به همین
مقوله که در ا کثر آثار ایشان نمایان است ،این فلسفه اسالمی بود که بر هستی شناسی
مارکسیسم انتقادات جدی وارد نمود و مجموعه آثار ایشان از جمله «اصول فلسفه و
روش رئالیسم» ،افزون بر اسالمی بودن فلسفه اسالمی ،اهمیت عینی و حیات فلسفی
این جریان فکری را احیا نمود.

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت رفاه
گستران آوای مهر سهامی خاص به شماره ثبت
 513817شناسه ملی  14006998998دعوت
میشودتادرجلسهمجمععمومیعادیبهطور
فوق العاده که در ساعت  16مورخ  1401/3/10در
آدرس نازی آباد خیابان رجائی ایستگاه پل پیچ
کوچه جعفرزاده نبش بدلی گیوی پال ک 155
کدپستی1814695164تلفن55353486تشکیل
می گردد ،حضور به همراه رسانند.
دستور جلسه :
* تصویب تراز و حساب سود و زیان ساالنه
* انتخاب اعضای هیات مدیره
* انتخاب بازرسین
* انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
تاریخ انتشار 1401/2/22
خ ت 1401/2/22

مدیرعامل شرکت

شرکت تعاونی مسکن کارکنان قرارگاه
پدافند هوایی خاتم االنبیاء (ص) آجا

خبرنگار الجزیره آخرین گزارش خود را مخابره کرد

جان شیرین فدای راه قدس

درحالی که جایگاه عقل دنیوی و معرفت فلسفی تا حد زیادی در مکتب تفکیک فروکاسته شده ،وجود
آیات متعدد قرآن مجید در تا کید عقلگرایی و عدم تضاد عقل و ایمان امری مسلم است .استاد مطهری بر
ضرورت عقلگرایی در فهم دین اعتقادی راسخ داشتند و با وجود عناد تاریخی معتزله و ظلم های فردی
همچون مأمون به عنوان شخص کلیدی این جریان ،معتزله را به منزله عقالنی بودن آن ستایش و از زوال آن
ابراز تاسف می کنند .ایشان ضمن اشاره به جهان شمول بودن عقل و انتقال مفاهیم اسالمی بر این پایه،
بر ارجحیت و اهمیت عقل در دین اسالم تا کید داشته و می گویند« :یک حمايت فوق العاده ای از عقل را در
متون اسالم مي بينم و در هيچ دينی از اديان دنيا به اندازه اسالم از عقل يعنی از حجيت عقل و از سنديت و
اعتبار عقل حمايت نشده است.

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن منحله
کارکنان شهرداری فوالدشهر
به شماره شناسه 10260094949

مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن منحله شهرداری فوالدشهر
در ساعت  15روز دوشنبه مورخ  1401/3/2در محل دفتر تعاونی به آدرس  :فوالدشهر
– بلوار آیت اله خامنهای – ساختمان شهرداری – طبقه اول – سالن اجتماعات
برگزار می شود  .از کلیه اعضا دعوت می شود شخصا یا وکالتا با در دست داشتن کارت
یا دفترچه عضویت جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه
حضور به هم رسانند.
ضمنابهاطالعمیرساند کهبهموجبماده18آئیننامهنحوهتشکیلمجامععمومی
تعداد آراء وکالتی هر عضو حدا کثر  3رای و هر شخص غیرعضو تنها یک رای خواهد بود
و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی  ،میبایست به همراه نماینده خودحدا کثر تا
تاریخ  1401/3/1در محل دفتر به مهدی حیدری پیبدنی مدیر تصفیه مراجعه تا پس
از احراز هویت و تائید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند .شماره تلفن مدیر
تصفیه 09135439778
دستورجلسه :
 گزارش هیات تصفیه طرح و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به 1400-1399 – 1398/12/29دوره تصفیه
 طرح تمدید مدت تصفیه انتخاب مدیران تصفیه -تصویب پاداش دوره خدمت هیات تصفیه

هیات تصفیه شرکت تعاونی مسکن منحله شهرداری فوالدشهر

وکالت نامه  /نمایندگی
بدینوسیلهاینجانب.............عضوشرکتتعاونیمسکنمنحله کارکنانشهرداری
فوالدشهربهآقای/خانم.............عضو،غیرعضو،شرکتتعاونیوکالتنمایندگی
میدهمتابهجایاینجانبدرجلسهمجمععمومیعادینوبتدوممورخ1401/3/1
شرکت و اعمال رای نماید.

امضاءعضو

تاریخ انتشار 1401/2/22
خ ش 1401/2/22

مهر و امضای شرکت تعاونی

آ گهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

بدینوسیله از کلیه اعضای این شرکت تعاونی دعوت می شود در
مجمععمومیعادیسالیانهنوبتدومساعت10روز دوشنبهمورخ
 1401/3/2که در تهران –  20متری شمشیری – تاالر نور  2تشکیل
می گردد ،با رعایت پروتکل های بهداشتی مختص شرایط بیماری
کروناحضور بههمرسانند.ا گرعضوینتوانددر مجمععمومیحضور
یابد می تواند استفاده ازحق خود در مجمع را به نماینده تام االختیار
وا گذار کند.تعدادآراءوکالتیهرعضوسهرایوشخصغیرعضویکرای
است.تاییدنمایندگیبامدیرعاملمیباشد.عضومتقاضیاعطای
نمایندگیبایدتاروزماقبلبرگزاریمجمعبانمایندهخوددردفترتعاونی
حاضر تا نمایندگی تایید و ورقه ورود به مجمع صادر گردد.
دستور جلسه :
 -1استماع گزارش هیات مدیره و بازرس
 -2انتخاب یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل
 -3رسیدگی و تصویب صورت های مالی سال  1400و بودجه بندی
سال 1401
 -4اعالم تغییرات اعضا و سرمایه
 -5طر ح و تصویب قرارداد دستگاه نظارت شرکت مهندسین مشاور
ماندان سال 1401
 -6طر ح و تصویب چگونگی شرایط متقاضیان پروژه چیتگر که عقد
قرارداد جدید انجام نداده اند.
 -7طر ح و تصویب آئین نامه معامالت تعاونی مسکن
 -8طر ح و تصویب پاداش هیات مدیره و بازرس در سال  1399و
1400
هیات مدیره تعاونی مسکن قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء(ص) آجا
تاریخ انتشار  1401/2/22خ ت 1401/2/22

آ گهی دعوت

بدینوسیلهاز کلیهسهامدارانشرکتتولیدی کشاورزی
وخورا کداموطیورسپیددانهسربدارانسهامیخاص
ثبتشدهبهشماره3663دعوتمیشودتادر جلسه
مورخ  1401/3/4ساعت  10صبح در محل شرکت واقع
در شهرستان سبزوار  ،شهرک صنعتی استیر – بلوار
تالششرقی– خیابان اصلی – طبقه همکف کدپستی
 9617176126حضور به هم رسانید .
دستور جلسه  -1 :انتخاب اعضای هیات مدیره -2
انتخاب بازرسین  -3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
 -4نقل و انتقال سهام و سایر مواردی که در صالحیت
مجمع باشد.
تاریخ انتشار 1401/2/22
خ ت 1401/2/22

هیات مدیره شرکت

جواد شاملو
دوروزپیش؛شیرینابوعاقله،خبرنگارفلسطینیرسانهالجزیرهقطر؛مهمترین
خبر زندگی خود را مخابره کرد .این خبر از تمام گزارشها ،از تمام فیلمها و عکسها و
متنهای او گویاتر بود؛ این خبر بهترین چیزی بود که میشد درباره آنچه در فلسطین
میگذردبامردمجهاندرمیان گذاشت.اوبااینخبرهمهچیزراخالصه کرد؛بااینخبراز
زبانمادرانشهداسخن گفت؛اززبانزنانشهیدهومردانشهیدفلسطینی.اودرپاسخ
همهسؤالهایی کهپیرامونفلسطینوجوددارد؛مرد .کشتهشدوبهخیلزنانشهید
فلسطین پیوست .پارچه سفیدی که سر و چشم را بپوشاند و عالمت به پایان رسیدن
یکزندگیباشد،جزای کسیاست کهتالش کندفلسطینوزخمهایآناز پیشچشم
مردمجهان کنار نرودوفراموشنشود.سالپیشدر جریاندرگیریحماسباتلآویوو
نبردسیفالقدس،رژیمیکساختمانرسانهایدرغزهرازیرآتشبمباران گرفتاماحاال
نفتالیبنت،نخستوزیررژیمغاصبقتلشیرینابوعاقلهرا گردنفلسطینیهامیاندازد.
«براساساطالعاتی کهدرحالحاضردراختیارداریم،احتمالتیراندازیبیهدفازسوی
افراد مسلح فلسطینی وجود دارد و آنها عامل مرگ تأسفبار این خبرنگار هستند!»
هرچند این ادعا از سوی خود صهیونیستها رد شد .به گزارش فارس «بارا ک راوید»
خبرنگار رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه مدعی شد ارتش این رژیم از ادعای خود
درباره قتل ابوعاقله عقبنشینی کرده است .راوید در پیامی توئیتری نوشت « :ارتش
اسرائیل از ادعای اولیه خود در این زمینه که ابو عاقله ممکن است توسط افراد مسلح
فلسطینی کشته شده باشد عقب نشینی کرد» .او در ادامه نوشت[« :آویو] کوخاوی
رئیسستاد کلارتشاسرائیلدر بیانیهایاعالم کرد که در حالحاضرممکننیست که
تعیین کنیم گشودهشدنآتشاز سوی کدامطرفدرگیریموجب کشتهشدنابوعاقله
شد» .نفتالی بنت سراپا یکی از نشانههای زوال صهیونیستها است و ا گر اندکی عقل
داشت،برایپا ک کردنلکهننگخبرنگارکشیازدامنرژیممتوسلبهاینگونهاظهارات
ناشیانه نمیشد .ارتش صهیونیست در حالی با کشتن یک خبرنگار آشکارا جنایتی
جنگیمرتکبشده کهعدولاز استانداردهایجنگیرابهعنوانیکعادتدر مواجهه
ش گرفتهاست.به گزارشیورونیوز«خبرنگار کشتهشدهشبکه
بامقاومتفلسطینیدرپی 
الجزیره یک مسیحی فلسطینی-آمریکایی و حدودا  ۵۰ساله بوده و قبل از پیوستن به
الجزیرهقطربرایرسانههاییهمچون«صدایفلسطین:یا«رادیومونتهکارلو»فعالیت
می کرده است .شبکه الجزیره با محکوم کردن این «جنایت فجیع» که باهدف ممانعت
از فعالیت رسانهها صورت گرفته از جامعه بینالملل خواسته تا نیروهای اسرائیل بابت
هدف قراردادن عامدانه و کشتن شیرین مسئول و پاسخگو باشند».
شبکه الجزیره پوشش فلسطین بهعنوان یک مملکت عربی تحت اشغال را همواره
بهعنوان سیاستی غیرقابلگذشت و خط قرمزی دائمی در دستور کار خود دارد.
تمام کشورهای عربی میتوانستند یک الجزیره داشته باشند و خبرنگارانی همچون
شیرین ابوعاقله که صدای فلسطین باشند و رژیم با کشتن یکی از آنها نتواند
به پوشش رسانهای از فلسطین آسیب وارد کند .اما بیرگ و غیرتی این روزهای
زمامداران عرب کار را بهجایی رسانده که با پولی که از فروش نفت به قصابان
غاصب صهیونیست به دست میآورند برای مدیریت افکار عمومی در ایران و
افغانستانهزینهرسانهای کنند.سعودی کهدر رأسحکومتهایعربی کاسهلیس
استکبار است؛ خود نیز در خبرنگارکشی ید طوالیی دارد و شرحه شرحه کردن جمال
خاشقچی بهعنوان یک خبرنگار مخالف حکومت ،هنوز از اذهان عمومی جهان
پا ک نشده است .قتل شیرین ابوعاقله خبر تلخی برای جامعه رسانه و خبرنگاری
بود .میتوانیم خود را این گونه دلداری دهیم که در دنیای امروز سانسور فلسطین
دیگر ممکن نیست و قتلهایی ازایندست ،روند آ گاهیبخشی از اوضاع سرزمین
مقدس را تسریع خواهد کرد .سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه هدف
قرار دادن تعمدی ابوعاقله توسط رژیم اشغالگر را به شدت محکوم کرد و شهادت
این خبرنگار ارشد را به خانواده وی ،شبکه الجزیره و خبرنگاران متعهد به آرمان
فلسطین و قدس شریف در سراسر جهان تسلیت گفت .سخنگوی وزارت خارجه
این اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی را گواه روشنی بر عدم پایبندی این رژیم به
نقش و جایگاه مطبوعات ،رسانهها و خبرنگاران ،در آ گاهیبخشی به افکار عمومی
دانست که برخالف ادعاهای دروغین ماشین تبلیغاتی صهیونیسم و رسانههای
وابسته ،از انتشار حقایق و اخبار صحیح واهمه داشته و تا مرز کشتار خبرنگاران
پیش میرود .خطیبزاده از سازمانهای بینالمللی ،نهادهای حقوق بشری و
اتحادیههای رسانهای بینالمللی خواست در مورد شهادت خانم شیرین ابوعاقله
تحقیقات مستقلی صورت گرفته و رژیم صهیونیستی نسبت به این جنایت خود
پاسخگو گردد .سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین پیشنهاد انجام تحقیقات
توسط رژیم اسرائیل در خصوص این جنایت را مبتنی بر فرافکنی و فرار روبه جلو
دانست که فاقد هرگونه اعتباری میباشد.

آ گهی دعوت از بستانکاران
نوبت دوم
شرکت منحل شده پردیس نوش آباد (در حال تصفیه)
به شماره ثبت  2592و شناسه ملی 10260224574
بهموجبمصوبهمجمععمومیفوقالعادهمورخ1398/3/25
انحالل شرکت پس از تصویب به مرجع ثبت شرکتها اعالم و
با آ گهی تغییرات مورخ  1398/3/27مرجع ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری کاشان قطعی شده است ،کما اینکه
اقداماتتصفیهدر حالانجاممیباشد.بدینمنظور براساس
ماده  225اصالح قسمتی از قانون تجارت بدینوسیله از کلیه
بستانکاران (حقیقی و حقوقی) دعوت به عمل می آید تا با در
دست داشتن مستندات مربوطه به محل شرکت به آدرس
شهرستان آران و بیدگل  ،نوش آباد مراجعه نموده و مستندات
خودراتحویلمدیرتصفیهمنتخبقرار دادهتااقداماتمقتضی
به عمل آید.
تلفن تماس با مدیر تصفیه 09137421159
قاسم زاده – مدیر تصفیه شرکت منحل شده پردیس
نوش آباد ( در حال تصفیه)
تاریخ انتشار 1401/2/22
خ ش 1401/2/22

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
(نوبت اول)
شرکت تعاونی کشتارگاه صنعتی طیور زنجان
شماره ثبت 1966

بنابهتصمیمهیاتمدیرهجلسهمجمععمومیعادی(نوبت
اول) شرکت تعاونی کشتارگاه صنعتی طیور زنجان در تاریخ
 1401/3/3روز سه شنبه ساعت  13در محل زنجان – بلوار
 22بهمن – بعد از پمپ گاز زیباشهر – کوی زعفرانیه – پال ک
 -6916طبقه دوم تشکیل خواهد گردید.
لذابدینوسیلهاز کلیهاعضایشرکتدعوتمیشوددرتاریخو
ساعتتعیینشدهبرایاتخاذتصمیمنسبتبهمواردمشروحه
ذیل در مجمع مزبور حضور به هم رسانند و یا وکالی خود را با
توجه به ماده  19آییننامه نحوه تشکیل مجامع از بین اعضا یا
خارج از اعضای شرکت معرفی نمایند.
دستور جلسه :
 -1تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه شرکت از محل
مطالبات حال شده اعضا از شرکت تعاونی
هیات مدیره
تاریخ انتشار 1401/2/22
خ ش 1401/2/22

