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دربار شیطان

پیدا و پنهان شکل گیری وهابیت

43

درسی که داعش از وحشی های سعودی آموخت !

در اين زمان گرايش اسالمي نزديك به انديشه وهابيت در هند پررنگ شد و اساتيد 
و علمــاي ديوبند هماننــد وهابيان به بعضي از رفتار و اعمال مردم با نگاه بدعت آميز و 
شــرك آلود نگاه مي كردند. آن ها به لحاظ تفكر، به وهابيان نزديك شده بودند. در حال 
حاضر هر سال از مدارس ديوبند صدها نفر فارغ التحصيل مي شوند، به گونه اي كه ديوبند 
به عنوان مسلك اصلي علماي شبه قاره شناخته مي شود. يكي از سازمان هايي كه موسسان 
آن پرورش يافته مدارس ديوبند هستند، »سازمان تبليغي جماعت هندوستان« است.

 ديوبنديه با وهابيت اشتراك زيادي به خصوص در مورد توسل و شفاعت دارد اما 
تمايل ديوبنديه به تصوف مايه افتراق اين دو فرقه اســت و حتي علماي وهابي در رد 
اين وجه از ديوبنديه كتاب هايي را نوشته اند. با اين حال بايد دانست كه دولت عربستان 
بــه گرايش هاي هم فكر يا نزديك به خود كمك هاي معنوي و مادي زيادي مي كند و 

ديوبنديه نيز از اين كمك برخوردار است. 
***

سلفیه در آفريقا
درباره سلفي های آفريقا نيز گفته مي شود كه نخستين جرقه هاي تفكر سلفي ابن 

۲۸76

رخنه های فرهنگی و نقش دولتمردان در ايجاد آن

نگاهی به برخی تصميمات و اقدامات 
در حوزة فرهنگ، داليل نگرانی رهبری 
و بی توجهی و احياناً تعّمد دولتمردان در 
بازسازی سناريوی دولتهای سازندگی و 

اصالحات را نشان می دهد:
تالش برای بازگشايی مجدد و صدور 
مجوز برای ناشــران هتاك و وابسته به 

ضدانقالب )چشمه، آوای ماد و...(
برگزاری كنسرتهای همنوازی زنان، 
توليد و توزيع سی دی تك خوانی زنان و 
رونمايی رسمی از آن در ضمن تمسخر 
غيرمسئوالنه  اظهارنظر  اسالمی،  احكام 
و غير فقهی مســئولين ارشاد در مورد 
تك خوانی زنان، كه بــا وجود مخالفت 
صريح مراجع تقليد، بر مواضع خود اصرار 
داشــته و به توجيه رويكرد ضداسالمی 

مسئوليت دادن به نويسندگان اين كتابها مانند كتاب »من نسل ما« و...
راهکارهای جلوگیری از انحرافات و رخنه های فرهنگی

بی شك، رجوع به رهنمودها و راهبردهای ولیِّ امر و رهبر حكيم و فرزانة انقالب، كه 
بويژه در مباحث فرهنگی، صاحب درايت و اشراف و شناخت و قوت مثال زدنی و كم نظير 
هســتند، مؤثرترين و كارآمدترين راه برای پيشگيری و درمان انحرافات و رخنه هاست، 
كه اجمال و مبســوط آن در اختيار همگان بويژه دولتمردان قرار دارد. ما بحث در اين 
راهكارها را به وقت ديگری می گذاريم و چند راهكار مربوط به اصالح نقش دولتمردان در 

حوزة فرهنگ را مطرح می نماييم:
مناصب دولتی و مسئوليتهای مديريتی، محل كرسيهای آزادانديشی و تفسير و تأويل 
اسالم و قوانين كشور نيست. محل كرسيهای آزادانديشی حوزه های علميه، دانشگاهها و 
جمع نخبگان است. مناصب دولتی، محل اجرای دقيق و كامل قوانين و ضوابط و مقررات 
است. وظايف هر مسئولی مشخص است. تفسير موضوعات مربوط به قوانين نيز به عهده 
شورای نگهبان و محل بحث آن مجلس شورای اسالمی است. حل اختالف قوا و هماهنگی 
بين آنان با رهبری است. سياستهای كالن نيز براساس ارجاع رهبری به مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، معين شده و پس از تصويب رهبری، ابالغ می گردد. كسانی كه در مديريتهای 
كالن و خرد كشور، به طرح نظريات و تفسيرهای شخصی يا حزبی خود می پردازند، در 
واقع حاشيه سازی می كنند كه كمترين آسيب آن، دوگانگی در رفتارها و رخنه در فرهنگ 

عمومی اســت. اظهار نظر يك مسئول 
بويژه در سطوح رياست جمهوری، وزراء، 
معاونين وزير، استانداران و... مانند اظهار 
نظر يك اســتاد يا امام جماعت نيست. 
آثار اين اظهارنظرهــا بويژه اگر در امور 
غير وظيفه ای قانونی همچون مســائل 
فرهنگــی، سياســی، اجتماعی و دينی 
باشد، قطعاً آثار زيانباری خواهد داشت.

بــرای برخورد با اظهارات و مقاالت 
در كتابهــا و مطبوعــات و حّتی صدا و 
سيما، ســاز و كارهايی پيش بينی شده 
اســت، ليكن برای تفســير و تأويلهای 
حاشيه ســاز و رخنه آفرين مســئولين 
دولتی چه پيش بينی هايی شــده است؟ 
آيا دستگاههايی، متولّی رصد و برخورد 
با آنها هستند؟ به نظر می رسد خسارتهای 

مهم خود توجه كند و اجازه ندهد اينطور آشفته بازار فرهنگی در اثر اظهارات و اقدامات 
مسئولين دولتی بوجود آيد.

كميسيون فرهنگی مجلس شورای اسالمی می تواند و بايستی اين موضوع را بطور 
جــّد دنبال كند كه طرحــی را تهيه و با دفاع همه جانبــه از آن و تصويب در مجلس، 
جايگاهی باشد برای رصد اظهارات مسؤولين دولتی و پيامدهای فرهنگی آنها و همچون 
كميسيون اصل نود، قدرت پيگيری و برخورد با مقاماتی كه در فرهنگ اسالمی جامعه، 
ايجاد تغيير مسير می كنند را داشته باشند و با شورای عالی انقالب فرهنگی در اين زمينه 

هم پوشانی بوجود آورند.
مســئولين حوزه و دانشــگاه بايستی هرچه سريعتر نســبت به برپايی كرسيهای 
آزادانديشی ضابطه مند و سالم، به دور از غوغاساالری، اقدام نمايند و از متصديان دولت 
و دولتمردان فرهنگی بخواهند در اين كرسيها حاضر شده و نقطه نظرات خود را طرح و از 
آنها دفاع كنند و از طرح آنها در تريبونهای عمومی خودداری نمايند. در اين كرسيهاست 
كه درســتی يا كژی نظرات روشن می شود و در صورت درستی، می تواند تبديل به يك 
نظريه و برنامه شــده و تحويل مسئولين قوای مقّننه و ساير نهادهای قانونی بشود. اين 
راهبرد قطعاً باعث كاهش طرح نقطه نظرات دولتمردان در فضای عمومی جامعه شده و 
ســالمت روانی مردم و مسير فرهنگ انقالب اسالمی كمتر دستخوش تنشها و چالشها 

خواهد شد. ان شاء اهلل

راهکارهای جلوگیری 
از انحرافات و رخنه های فرهنگی

* مناصب دولتی و مسئولیتهای مديريتی، محل کرسیهای آزادانديشی و تفسیر و تأويل 
اسالم و قوانین کشور نیست. محل کرسیهای آزادانديشی حوزه های علمیه، دانشگاهها و 
جمع نخبگان است. مناصب دولتی، محل اجرای دقیق و کامل قوانین و ضوابط و مقررات 

است. وظايف هر مسئولی مشخص است. کسانی که در مديريتهای کالن و خرد کشور، به طرح 
نظريات و تفسیرهای شخصی يا حزبی خود می پردازند، در واقع حاشیه سازی می کنند.

خود پرداخته اند.
امكان اكران و معرفی فيلمهای مســأله دار در جشنواره های داخلی و خارجی و نفوذ 
افراد مســأله دار با انقالب و اسالم در سطوح داوری جشنواره ها، كه جشنواره سال جاری 

در دهه فجر بخوبی اين مسأله را نشان داد.
تعطيلــی و عدم حمايت از فعاليتهای فرهنگی و هنری خود جوش و مردمی مانند 

جشنواره افق و جشنواره عمار.
طرح مجدد بازگشايی خانة سينمای منحله و بازگشت اعضاء فاقد صالحيت آنان و 

كشاندن اين بحث به رسانه ها و چالشی كردن آن.
دادن جوايز مختلف  به كتابها و توليدات فاقد همسويی با انقالب اسالمی و ارزشهای 
آن، همچــون جايزه آل احمد به كتاب »ملكان عذاب« كه مورد اعتراض شــورای عالی 

انقالب فرهنگی نيز قرار گرفت.
طرح موضوعات ضدانقالبی برای قبح زدايی از حمله به ارزشهای انقالب مانند اظهارات 
عيسی سحرخيز، مدير كل مطبوعات دولت خاتمی،  كه مدعی می شود، اكثريت اصالح طلبان 

به امام خمينی عالقه ندارند و خواستار حذف واليت فقيه می شود.
نوشــتن مقاالت توهين آميز در مطبوعات اجاره ای و زنجيره ای و سكوت دولتمردان 

در برابر آنها يا نشان دادن واكنشهای ضعيف و بی ثمر.
تصّدی افراد وابسته به فتنه بويژه در مراكز آموزش عالی و سوق دادن دانشگاهها به 

سمت جناحهای سياسی و سياست بازی و عقب ماندگی مجدد علمی.
گرايش به سمت دلبستگی به بيگانه و گره زدن حل مشكالت از اتكاء به توان درونی 
به دســتهای دشــمنان )رفع تحريمها( و تالش برای القاء آن به جامعه، علی رغم تأكيد 
رهبری بر اقتصاد مقاومتی و ضرورت پايبندی عملی به سياستهای ابالغی در اين زمينه.
اظهارات حاشيه ساز و غير ضرور، كه جامعه را به جدايی از هم و انشقاق می كشاند.

آرمان زدايی از مذاكرات هسته ای و 
اظهارات نســنجيده و نادرست در مورد 
حادثه كربال و رفتار سيدالشهداء با عمر 

سعد و سپاه كفر.
مجوز دادن و امكان توزيع كتابهايی 
كه بــا فرهنگ انقــالب و مصالح ملت 
مغايــرت اساســی دارنــد و تجليل و 

بزرگی كه از اين ناحيه به نظام، مردم و منافع عمومی وارد شده است، ايجاد سازوكارهای 
مناسب با ضوابط مشخص را اجتناب ناپذير می سازد. در هيچ نظامی در جهان، مسئوالن 
نمی توانند و آزاد نيستند در همه موضوعات بويژه موضوعات پايه ساز آن نظام، اظهارنظر 
طور كه دادگاه مطبوعات و  بكنند و مرتب باورها و اعتماد مردم را دستكاری نمايند. همان 
مميزی كتاب و فيلم و شورای نظارت صدا و سيما و مانند اين سازوكارها، از اظهارنظرهای 
خالف مصالح ملی و باورهای دينی و اخالقی و عفت عمومی توسط نويسندگان و نخبگان 
فكری و هنرمندان جلوگيری می كنند، بايد سازوكاری باشد كه مسئوالن اجرايی نتوانند 
درباره اسالم و موضوعات ملی و بين المللی، تفسيرها و نظريه های مخّرب و تفرقه افكن و 
ايمان سوز را بيان كنند و از تريبون های مربوط به حوزة مسئوليت خود، آن را پخش كنند.

حضرت امام خمينی)ره(، با آن كه آن همه از روحانيت دفاع نمود و نقش آنان را مورد 
تأكيــد قرار داد، دادگاه ويــژه روحانيت را ايجاد كرد تا حتی روحانيون به صرف لباس و 
منبر و مسئوليت نتوانند به هر عملی و گفتاری دست بزنند و آبروی اسالم و نظام و آمال 
انقالبی اين مردم را بازيچه خود بينی ها و بدفهمی های خود قرار دهند. سازوكار الزم برای 
برخورد قاطع و سريع با ايجادكنندگان رخنه های فرهنگی و سياسی و اجتماعی در جامعه 

می تواند متكی بر اين سوابق باشد.
عالی انقالب فرهنگی، كمترين كاری كه می تواند انجام دهد، تبيين و تعيين  شورای 
شرايط و معيارهای حداقلی برای تصّدی مسئوليتهای فرهنگی دولتی است و رئيس جمهور 
كه خود عضو و رئيس اين شوراست موظف باشد اين شرايط و ويژگيها را رعايت و استعالم 
اين شورا را برای نامزدهای وزرای فرهنگی همانند استعالم از نهادهای امنيتی و اطالعاتی 
اخذ كند و كميسيون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با توجه به اين استعالمها، مسأله 
را در مجلس و در رأی اعتماد به اين وزرا پيگيری نمايد. مصّوبات شــورای عالی انقالب 
فرهنگی در حكم قانون و اجرای آن ضروری است و بايستی به جايگاه حقوقی و راهبردی 

تيميه اي را در مصر مي توان در ســخنان ســيد محمد رشيد رضا جستجو كرد. رشيد 
رضا شــاگرد محمد عبده بود و در ابتــدا روش اصالحي محمد عبده را پذيرفت اما در 
دوران اقامت رشــيد رضا در مصر، دو تن از نــوادگان محمدبن عبدالوهاب به نام هاي 
عبدالرحمان بن حسن و عبداللطيف بن حسن، شروع به انتشار عقايد وي كردند. تحت 
تاثير همين تبليغات بود كه رشيد رضا با افكار ابن تيميه و محمدبن عبدالوهاب آشنا 

شد و عقايد آن ها را پذيرفت. 
او پس از پذيرفتن تفكرات سلفيه، از مبلغان وهابيت مصر شد و آثاري از محمدبن 
عبدالوهاب را به چاپ رساند. رشيد رضا مي گفت كه به خاطر خدا ربع قرن از وهابيت 

دفاع مي كند و عبدالعزيز پادشاه عربستان را خليفه عادل مي داند. 
از مهم ترين كارهاي رشيد رضا تاسيس مجله »المنار« در مصر بود. براي مدت 35 

سال مداوم او عقايد رايج مسلمانان مصر را نقد مي كرد. 
سال 1928 در اسكندريه مصر اتفاق ديگري افتاد و گروه اخوان المسلمين با پيروي 
معتدل از تفكرات سلفيه، توسط شخصي به نام حسن البناء تاسيس شد. در واقع واكنش 
حسن البناء در قبال بحران جهان اسالم كه به علت الغاي خالفت پيش آمده بود، طرفداري 

از انديشه بازگشت به بنيادهاي اسالم يعني دعوت به سلفيه بود. 
جنبش حسن البناء را بيش از ديگران، تجسم تجديد و احياي تفكر سلف سني قرن 
بيستم مي دانند. اين جنبش موفق شد آن چنان حمايت توده اي را سازمان دهي كند كه 
هيچ جنبش اسالمي ديگري در قرن اخير قادر به انجام آن نبود. حسن البناء براي ترويج 
ايدئولوژي اخوان عالوه بر قرآن و شش كتاب حديث )صحاح سته( به افكار پيشگامان 
سلفي گري از جمله احمدبن حنبل، ابن حزم، ابن تيميه نووي و ديگران تاسي مي جست. 
كمي بعد از دل تفكرات اعتدالي اخوان المسلمين، دو گرايش هجرت و جهاد سيد 

قطب بيرون آمد. 1۴۶
***

تکفیري ها معضل بزرگ جهان اسالم 
بدون شك يكي از بزرگ ترين معضالت جهان اسالم وجود سلفي هاي تكفيري است.

در حالي كه جريان هاي مختلفي از غرب ستيزي در كشورهاي اسالمي رواج دارد، 
مردم اندكي از اين جريان ها آگاهند اما در مقابل جريان هاي واپس گرا و سلفي تكفيري 

را همگان مي شناسند يا دست كم نام آن ها را به خاطر بي رحمي به خاطر سپرده اند. 
تاكنون رسانه ها كمتر تالشي كرده اند تا اين جريان ها را ازهم بازشناسند و به همين 
دليل اســت كه مردم اغلب اين دو جريان را يكي مي دانند هر دو را به يك گونه طرد 
مي كنند و در مقابل، حضور نظاميان غرب در كشــورهاي اسالمي را به بهانه مبارزه با 

تروريست و افراط گرايي مي پذيرند. 
درچند سال گذشته روش و عمل نوسلفي ها به گونه اي بوده است كه برخي براي 

آن ها نقشي فراتر از دشمنان الئيك اسالم قائل هستند. 
از اين رو شناخت گونه هاي سلفي، اعم از سلفي و نوسلفي ها از يكديگر ضروري است. 

***
در نگاه كلي1۴۷ ســلفي هاي نخستين، معتقد به مباني، اصول و سنت هاي ديني و 
خودشان را تابع سلف صالح مي دانند. آن ها خواستار احياي شريعت ديني هستند و به 

همين دليل غرب زدگي را نفي مي كنند. 
خارج از اين جريان، نوســلفي ها قرار دارند كه قشــري، ظاهراگرا و دين را ابزاري 
براي دســتيابي به قدرت مي دانند.دســته اول در اعتراض به آن چه بعد از دوره »سلف 
صالح« روي داده و باعث كنار گذاشته شدن دين از متن حكومت و جامعه شده است، 
بر بازگشــت به آن دوره تاكيد دارند. آن ها به ميزاني كه به اصول و ســنت هاي ديني 
دلبســتگي دارند، مقتضيات زمان را نيز مي شناسند. طيف هايي از اخوان المسلمين از 

* تسلیم شدن برخي از 
شهرهاي عراق به دست 
در  داعش،  نیروهــاي 
گرفت  صورت  شرايطي 
که وصف کشتار داعش 
از  پیش  مخالفــان،  از 
اين گــروه به منطقه ها 
از  نوع  اين  بود.  رسیده 
روان شناســي وحشت 
اخوان التوحید  گروه  را 
عبدالعزيزبن  زمان  در 
عبدالرحمــان در فتح 
مکه و جده تجربه کرده 

بودند.  مردم اين دو شــهر زماني که شنیدند، اخوان ســرهاي زيادي از مخالفان را بريده اند، پیش از 
رسیدن آنها ابزار جنگ را کنار گذاشته بودند. 

اين دسته به حساب مي آيند.
اما دسته ديگر از به اصطالح سلفي ها – نوسلفي ها - محور و مبناي حركتشان بر 
قدرت است و براي رسيدن به اين خواسته مهم، اصول اخالقي و انساني اسالم را ناديده 
مي گيرند و در قالب موارد به خشونت و بي رحمي متوسل مي شوند. طالبان و القاعده 
نمونه هاي بارزاين دسته به حساب مي آيند. نگرش آن ها به دين بر اساس اصالت قدرت 
اســت و از اين رو كاري به جنس مانع سر راهشان ندارند و هر گروه مخالف چه شيعه 
و چه سني مانع تلقي مي شوند. بنابراين، سلفي هاي اوليه را بايد داراي تفكري  مذهبي 

دانست اما نوسلفي ها با وجود ظاهر مذهبي ربطي به مذهب ندارند و براي هر ايده اي بر 
اساس به دست گرفتن قدرت عمل مي كنند. اصول اوليه اي كه سلفي گري  نوع دوم بر آن 
بنا شده، بر اساس سخنان محمدبن عبدالوهاب و بر مبناي جنگ و كشتار مخالفان است. 
مالعمر، رهبر طالبان و خيرت شاطردر مصر از چهره هاي شناخته شده نوسلفي ها هستند. 
مهم ترين گروه نوسلفي ها را سلفي هاي تكفيري ذكر مي كنند كه بر گرايشي گفته 

مي شود كه مخالفان خود را كافر مي شمارند.
به اين معني كه اگر كسي ايمان به خدا داشته باشد و مرتكب كبائر شود، از دين 
خارج شده و كافر شمرده مي شود. اما مسئله مهم اين است كه آن ها گناه كبيره را بر 
اســاس اصول خود تعريف مي كنند. در جهان اســالم تنها گروهي كه چنين عقيده اي 
داشتند، خوارج بودند. خوارج نيز ايمان را بسته به عمل مي دانستند و فرد مرتكب گناه 
كبيره را از دين خارج و واجب القتل مي شــمردند. به همين علت در برابر مسلمانان قد 
برافراشــتند و آنان را به بهانه هاي واهي كشتند. حتي حضرت علي )عليه السالم( را نيز 
به اين بهانه شهيد كردند كه به باور آن ها، به علت آن كه حكميت را – كه خود آن ها 

به او تحميل كرده بودند – پذيرفت، مرتكب كبيره شده بود. 
سلفي هاي تكفيري نيز چنين ديدگاهي دارند. چنين ديدگاهي موجب شده است كه 
مسلمانان را به علت انجام امور مذهبي خود، در رديف مشركان قرار دهند و در نتيجه 
آنان را »مهدور الدم« بشمارند. اين گروه – مانند خوارج – مسلمانان را از آن جهت كه 

همانند آن ها نمي انديشند و به باور آن ها مشرك هستند، كافر مي دانند. 

مهم ترين نوع ســلفي گري تكفيري - تكفير مســلمانان - وهابيت اســت. همه 
جنگ هاي وهابيان با مســلمانان بوده اســت. »بر هر شهري كه با قهر و غلبه دست 
مي يافتند، خون مردم را مباح مي دانســتند. اگر مي توانستند آن را جزو متصرفات و 
امالك خود قرار مي دادند و در غير اين صورت به غنايمي كه به دســت آورده بودند، 

اكتفا مي كردند.« 1۴8
صالح الدين مختار كه از نويسندگان وهابي است مي نويسد: »در سال 121۶ قمري 
»امير سعود« با قشون بسيار متشكل از مردم نجد و عشاير جنوب حجاز و تهامه و ديگر 
نقاط، به قصد عراق حركت كرد. وي در ماه ذي القعده به شــهر كربال رســيد و آن جا را 
محاصره كرد. سپاهش برج و باروي شهر را خراب كرده، به زور وارد شهر شدند و بيشتر 
مردم را كه در كوچه و بازار و خانه ها بودند به قتل رساندند. سپس نزديك ظهر با اموال 

و غنايم فراوان از شهر خارج شدند.«1۴9
وهابيان نه تنها به جرم اعتقاد شيعيان به زيارت، بسياري از زائران را در كنار مرقد 
امام حسين )عليه السالم( در كربال سربريدند؛ بلكه در شهرهاي نجد و حجاز و سوريه كه 
مردم از اهل سنت بودند نيز به جنايات فجيعي دست زدند. وهابيت تكفيري فقط مربوط به 

گذشته نيست، امروز نيز شيعه و اهل سنت در نگاه وهابيان معاصر كافر شمرده مي شوند. 
وهابيت تكفيري در توجيه وضع عراق در زمان اشــغال آمريكا آن را در تســلط 
چهار گروه مي دانست: اول صليبيون، كه منظور آن ها، اشغالگران آمريكايي و غربي 
بود؛ دوم رافضيون، كه مراد شــيعيان عراق هستند؛ سوم صفويون يا همان شيعيان 
ايراني كه به گمان آنان بر عراق تسلط دارند؛ چهارم مرتدين، يعني اهل سنت عراق 
هســتند كه با دولت شــيعه همكاري مي كنند. 15۰بر همين پايه نيز، به جهاد با اين 
چهار گروه فتوا داده و كشتن و كشته شدن در اين راه را موجب سعادت مي شمارند. 

آنان هيچ تفاوتي ميان اشغالگران آمريكايي و مسلمانان شيعه و سني اين كشور قائل 
نيســتند و همه را مستحق مرگ مي دانند.151 آنان همچنين فتواهايي مبني بر كافر 
بودن شيعيان و ديگر مسلمانان صادر كرده اند؛ چنان كه »عبدالرحمن ناصر البراك«، 
يكي از علماي وهابي، شــيعه و بيشــتر اهل سنت را كه تمايالت صوفي دارند، كافر 

و مشرك مي داند.152
به جز وهابيان، گروه هاي تندروي ديگري نيز – مانند گروه هاي وابســته به مكتب 
ســلفي »ديوبندي« كه در پاكستان هســتند، چنين اعتقادي دارند. »سپاه صحابه«، 
»لشكر جهنگوي«، »جيش محمد« و »لشكر طيبه« همگي از گروه هاي سلفي وابسته 
به شاخه افراطي ديوبندي هستند كه به طور رسمي، شيعيان را كافر اعالم كرده و هربار 

جنايت هاي فجيعي انجام مي دهند. 
يكي از اهداف اوليه گروه هاي تكفيري ايجاد رعب و وحشت در عموم مردم است. 
تسليم شدن برخي از شهرهاي عراق به دست نيروهاي داعش، در شرايطي صورت 

گرفت كه وصف كشتار داعش از مخالفان، پيش از اين گروه به منطقه ها رسيده بود. 
اين نوع از روان شناســي وحشــت را گروه اخوان التوحيــد در زمان عبدالعزيزبن 

عبدالرحمان در فتح مكه و جده تجربه كرده بودند. 
مردم اين دو شهر زماني كه شنيدند، اخوان سرهاي زيادي از مخالفان را بريده اند، 

پيش از رسيدن آنها ابزار جنگ را كنار گذاشته بودند. 

موسسه اقتصادی در نظر دارد يك دستگاه كشنده 
بنز اكسور، يكدستگاه كشنده مان و يك دستگاه 
كاميون هوو به همراه تعدادی خودروی ســبك 
قابل شــماره گذاری و اوراقی و مقداری كاالی نو 
و مستعمل خود را از طريق حراج حضوری و به 
صورت نقدی بفروش برساند. خريداران موظفند 
ظرف حداكثر 2۰ روز نســبت به دريافت اسناد 
و انجام امور شــماره گذاری اقــدام در غير اين 
صورت مســئوليتی بعهده فروشنده نخواهد بود 
و كليــه پيگيری ها و پرداخت هزينه های مرتبط 
با شــماره گذاری و اخذ پالك بــه عهده خريدار 

می باشد.

آگهی حراج حضوری

متقاضيان بايد 2۰٪ مبلغ پيشــنهادی را در 
زمان خريد بــه صورت نقدی يا چك تضمينی 
پرداخت و ظــرف مدت 1۰ روز از تاريخ خريد 
نســبت به تســويه حســاب و خــروج كاالی 
خريداری شده اقدام، در غير اين صورت مبلغ 

فوق ضبط سپرده خواهد شد.
»جهت رفاه حال خريداران محترم دستگاه 

كارتخوان در محل موجود می باشد«

محلهای بازديد: 
1- زاهدان- خيابان ســعدی- ترمينال قديم- 
روبه روی پليس آگاهی اســتان )انواع خودرو(- 
تاريخ بازديد: دوشــنبه 9۴/5/2۶ ساعت 8 الی 

12 و 1۷ الی 19
2- زاهــدان- بلوار شــهيد طباطبائی روبه روی 
پارك بسيج انبار شــماره يك )كاالی متفرقه و 
خودرو(- تاريخ بازديد: دوشنبه 9۴/5/2۶ ساعت 

8 الی 12 و 1۷ الی 19

زمان و مکان برگزاری:
سه شنبه مورخ 9۴/5/2۷ ساعت 1۰

زاهدان- ميدان امام علی)ع( خيابان فلســطين 
روبــه روی اداره كل تربيت بدنی اســتان ســالن 

اجتماعات دبستان جابربن حيان
تلفنهای تماس: 33413۲90- 334130۸7- 

054 -35331۲۲۲
www.ssa-s.ir 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
139۴/2/۶ تصميمات ذيل اتخاذ شد:

اعضای هيئت مديره برای مدت 2 ســال بــه قرار زير انتخاب گرديدند: 
آقــای ســعيد رنجبران به شــماره ملــی 38۷1۴33551 بــه عنوان 
مديرعامل و عضو هيئت مديره، خانم ســميه قاضی زاده به شماره ملی 
۰۰۶۴۴9۰۷93 به عنــوان رئيس هيئت مديره و آقای محمدحســن 
قاضی زاده به شــماره ملی ۰559۰28911 به عنوان نايب رئيس هيئت 
مديره و آقای وحيد رنجبران به شــماره ملی 38۷۴۰۰۴۰۷۴ به عنوان 

عضو هيئت مديره.
- كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت به امضاء منفرد مديرعامل 

با مهر شركت دارای اعتبار می باشد.
- آقــای محمد زمان شــربت دار به شــماره ملــی 212۰3۴9۴11 به 
ســمت بازرس اصلی و آقای محســن رحمتی كليشمی به شماره ملی 
۰۴51298۴۴۶ به ســمت بازرس علی البدل برای مدت يك سال مالی 

انتخاب شدند.
 با ثبت اين مســتند تصميمــات تعيين وضعيت حــق امضاء، انتخاب 
بازرس، انتخاب و تعيين ســمت هيئت مديره انتخاب شــده توســط 
متقاضی در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقی مرقوم ثبت و در پايگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت داده پردازی آرین سیستم 
سهامی خاص به شماره ثبت 239054 

و شناسه ملی 10102799091

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 139۴/۰3/1۰ تصميمات ذيل اتخاذ شد:
ســياوش كاويانی كوثر خيزی به شــماره ملی ۰۰311۷31۶۰ به ســمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره و رودابه كاويانی كوثرخيزی به شماره ملی 
۴۴325829۰1 به ســمت نائب رئيس هيئت مديره و پرويز كاويانی كوثرخيزی به شــماره ملی ۰۰3۷1۶8۷۶2 به سمت عضو هيئت مديره و خرمن 

كاويانی كوثرخيزی به شماره ملی ۴۴329۰2۶۴۷ به سمت عضو هيئت مديره به عنوان اعضای هيئت مديره برای مدت 2 سال انتخاب گرديدند.
كليه اوراق و اسناد تعهدآور از قبيل چك، سفته،  برات و تعهدات شركت و اوراق عادی و مراسالت عادی و نامه  های اداری با امضاء رئيس هيئت مديره 

و مدير عامل به تنهايی همراه با مهر شركت معتبر می باشد.
با ثبت اين مستند تصميمات تعيين وضعيت حق امضاء، انتخاب و تعيين سمت هيئت مديره، انتخاب مديران، تعيين سمت مديران انتخاب شده توسط 

متقاضی در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقی مرقوم ثبت و در پايگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ایران اسپر سهامی خاص به شماره ثبت 9837 
و  شناسه ملی 10100404822

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1393/12/1۴ تصميمات ذيل اتخاذ شد:

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1392/12/29به تصويب 
رسيد.

موسســه حسابرسی مستقل انديشــان پارس به شناسه ملی 
1۰32۰852352 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدكرمی 
قلی كندی به شــماره ملی ۰۴8۰1523۶5 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت يك سال مالی انتخاب گرديد.
روزنامه كثيراالنتشــار »كيهان« برای درج آگهی های شركت 

انتخاب گرديد.
با ثبت اين مســتند تصميمــات انتخاب بــازرس، تصويب 
ترازنامــه و صورت های مالی، انتخاب روزنامه كثيراالنتشــار 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الكترونيك شخصيت 
حقوقی مرقوم ثبت و در پايگاه  آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی شایق 
سهامی خاص به شماره ثبت 59305 

و شناسه ملی 10101043570

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1393/8/2۰ تصميمات 

ذيل اتخاذ شد:

سمت اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل تعيين گرديد:

آقای احمدرضا ممتحن به شــماره ملی ۰۰398822۷۶ به سمت 

رئيس هيئت مديره

- آقای عليرضا مســتغنی به شماره ملی ۰۰۴۰۷۷89۷5 به سمت 

نائب رئيس هيئت مديره و مديرعامل

- كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبيل چك و سفته و برات 

و قراردادها و اوراق و اســناد بانكی شركت به امضاء مشترك آقای 

احمدرضا ممتحن و عليرضا مســتغنی همراه با مهر شركت دارای 

اعتبار می باشد.

با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب و تعيين سمت هيئت مديره، 

تعيين دارندگان حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 

الكترونيك شــخصيت حقوقی مرقوم ثبــت و در پايگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور آر  کولوگ 
سهامی خاص به شماره ثبت 30098 

و شناسه ملی 10100755519

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
1393/1۰/2۰ تصميمات ذيل اتخاذ شــد: مؤسسه حسابرسی الگو حساب 
به شناســه ملی )۰32۰399۷2۰( به عنوان بــازرس اصلی و آقای جواد 
باباپور به كدملی )۰۰532۶۰3۶8( به عنوان بازرس علی البدل برای ســال 
مالی 1393 انتخاب گرديد. متقاضی در ســامانه جامع تصميمات انتخاب 
بــازرس را انتخاب نموده، بنابراين هرگونه درخواســت فارغ از تصميمات 
انتخاب شــده و رعايت مقررات مربوط به تصميم مــورد نظر قابل ثبت و 

پيگيری در مرجع ثبت شركت ها نمی باشد.

آگهی تغییرات شرکت فن بازرگان سرزمین سبز تهران شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 171295 و شناسه ملی 10102137548

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

قسمت پايانی

آگهی ابالغ وقت اجرائیه

محکوم به
به موجب درخواســت اجرای حكم مربوطه به شــماره 9۴1۰۰98۷112۰۰5۶8 و شــماره 
دادنامــه مربوطــه9۴۰99۷8۷112۰۰2۷۴ محكوم عليه محكوم اســت بــه پرداخت مبلغ 
32/۷۰۰/۰۰۰ريــال به عنوان نفقه همســر از تاريــخ 92/9/1 لغايــت 93/۷/2۷ و پرداخت 
نفقه فرزند مشــترك از تاريخ 93/8/۴ لغايت آتيه هر مــاه 2/۰۰۰/۰۰۰ريال به انضمام مبلغ 
3/3۶۰/۰۰۰ريال به عنوان خســارات دادرسی )هزينه دادرســی و حق الوكاله وكيل( در حق 

محكوم لها و پرداخت 5 درصد محكوم به عنوان نيم عشر دولتی در حق صندوق دولت.
مدیر دفتر شعبه یازدهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان سنندج- نظری

مشخصات محکوم له/ محکوم لهم

نشانینام پدرنام خانوادگینامرديف

شهرستان سنندج- بهاران 1/1۷ احمدقادریليال1
خ اسعد سعيدی ك هنر1

مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم

نشانینام پدرنام خانوادگینامرديف

مجهول المكانكاكامرادناصریكيوان1
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متن آگهی ابالغ دادنامه به متهم
در پرونده كالسه 93۰9982۶۶85۰113۷ برای ايمان اميدوار طهرانی به اتهام بی احتياطی در امر رانندگی منتهی به 
ايراد صدمه بدنی غيرعمدی تقاضای كيفر نموده كه رسيدگی به موضوع به اين شعبه ارجاع و منجر به صدور رأی به 
شماره دادنامه 9۴۰99۷2۶1۴3۰۰258 است. با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای 
مقررات مواد 115 و 18۰ قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب يك نوبت منتشر تا متهم 
جهت اعتراض خود در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بديهی است در صورت عدم حضور، برابر قانون اقدام خواهد شد.

نام و نام خانوادگی و سمت قاضی

ریاست هیئت مدیره شرکت پارس سینا
دکتر احسان بقائی شیوا

آگهی دعوت سهامداران محترم شرکت پارس سینا )سهامی خاص(
بدين وسيله از كليه سهامداران شركت پارس سينا به شماره ثبت 23۴2 مورخ 1381/1/1۰ 
و شناسه ملی 1۰۷۶۰2۶۴۰۰ جهت حضور در جلسه مجمع عمومی اين شركت كه در تاريخ 
بابل- خ شهيد طبرسی سرداران 9 مركز جراحی  9۴/5/3۰ در محل اين شركت واقع در 

سينا، رأس ساعت 9 صبح برگزار می گردد دعوت به عمل می آيد.
موضوعات جلسه: 1- انتخاب هيئت مديره 2- انتخاب بازرس

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن مهر 6 مالیر

جلســه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شــركت تعاونی مذكور راس ساعت 1۰ صبح روز شنبه مورخه 
139۴/۶/۷ در محل جاده سالمت جنب مسكن مهر كارگران برگزار ميگردد.

بدينوســيله از كليه اعضاء )صاحبان ســهام( دعوت ميشود با در دست داشتن كارت شناسايی جهت اتخاذ 
تصميم نسبت به موضوعات ذيل در تاريخ و ساعت مقرر در مجمع فوق حضور بهم رسانده و يا وكالی خود 

را كتبا از بين اعضاء شركت معرفی نمايند.
ضمنا وكالتنامه ها از تاريخ 139۴/۶/1 لغايت 139۴/۶/۶ قبل از تشــكيل مجمع در دفتر شــركت واقع در 

جاده سالمت جنب مسكن مهر كارگران جهت صدور برگه حضور در مجمع قابل بررسی ميباشد.
دستور جلسه:

1- انحالل شركت

تاريخ انتشار: 1394/5/۲4

رئیس هیئت مدیره

سند مالكيت )برگ سبز( خودروی سواری پژو پارس به 
شــماره انتظامی 99۴ن 92 ايران ۶3 مدل 139۰ رنگ 
ســفيد شــماره موتور 12۴893351۷9 شماره شاسی 
بهزاد  مالكيــت  بــه   NAAN۰1CA3BK۴93128

خادمی مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

دايره اجرای احكام حقوقی دادگســتری دهاقان در پرونده كالسه 93۰3۷۰ 
محكوم له علی محمدی فرزند اسداله به طرفيت محمدحسين عمرانی فرزند 
غالمعباس به خواســته مطالبه در نظر دارد جهت اســتيفای حقوق محكوم 
له يك مرغــداری به پالك ثبتی 12۷/12۷۶ بخش ثبتــی دهاقان واقع در 
كيلومتر ۴ محور دهاقان به پوده اراضی ســمت چپ جاده معروف به مزرعه 
شــوره دارای عرصه ۴3۰۰ مترمربع با ديوارهای آجری و بلوكی و دو ســالن 
پرورش مرغ گوشتی و يك باب انباردان و يك باب انبار كوچك جهت آسياب 
و ميكســر مجموعا با زيربنــای 2۰۰۰ مترمربــع و دارای پروانه بهره برداری 
از ســازمان نظام مهندسی كشــاورزی اصفهان و پروانه بهداشتی به ظرفيت 
۴1۰۰۰ قطعه مرغ گوشــتی و دارای اشتراك گاز و برق سه فاز و پروانه حفر 
چاه و همچنين تاسيســات انتقال آب و گاز و برق و كليه تجهيزات و ادوات 
مرغداری از جمله آبخوری و دانخوری و آســياب و ميكســر متعلق به محمد 
حســين عمرانی فرزند غالمعباس و قيمتی كه مزايده از آن شروع می گردد 
مبلغ هفت ميليارد ريال می باشــد را از طريق مزايده به فروش برســاند لذا 
جلســه مزايده روز پنج شنبه 139۴/۶/19 ســاعت 9 صبح در محل اجرای 
احكام حقوقی دادگســتری دهاقان برگزار می گردد و طالبين می توانند 5روز 
قبــل از مزايده به آدرس فوق مراجعه و مال مــورد مزايده را بازديد نمايند. 
خريدار كســی است كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد. خريدار می بايستی 
1۰ درصد قيمت پيشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف يك ماه از تاريخ 
مزايده به حساب سپرده دادگستری واريز نمايد در غير اين صورت 1۰ درصد 
اوليه پس از كســر هزينه های مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد و شخص 

قبل از وی كه باالترين قيمت را پيشنهاد نموده برنده محسوب می گردد.
سیدسیروس فتحی فرد- قاضی اجرای احکام حقوقی 
دادگستری دهاقان

آگهی مزایده

دايره اجرای احكام حقوقی دادگســتری دهاقان در پرونده كالسه 9۴۰۰18 محكوم له 
ليــال همتی به طرفيــت محمدعلی فيروزی به خواســته مطالبــه در نظر دارد جهت 
اســتيفای حقوق محكوم له يك خودرو آردی به شــماره انتظامی 333ب22 ايران 81 
ســبز رنگ اطاق و بدنه ســالم و صندلی و تودوزی مســتعمل و در اجاره هيچ فردی 
نمی باشــد و متعلق به آقای محمدعلی فيروزی فرزند حمزه علی و قيمتی كه مزايده از 
آن شروع می گردد مبلغ شصت و پنج ميليون ريال می باشد را از طريق مزايده به فروش 
برساند لذا جلسه مزايده روز پنج شــنبه 139۴/۶/19 ساعت 1۰ صبح در محل اجرای 
احكام حقوقی دادگســتری دهاقان برگزار می گــردد و طالبين می توانند 5 روز قبل از 
مزايــده به آدرس پاركينگ دهاقان مراجعه و مال مورد مزايده را بازديد نمايند. خريدار 
كسی اســت كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد. خريدار می بايستی 1۰ درصد قيمت 
پيشــنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف يك ماه از تاريخ مزايده به حســاب سپرده 
دادگستری واريز نمايد در غير اين صورت 1۰ درصد اوليه پس از كسر هزينه های مزايده 
به نفع دولت ضبط خو.اهد شــد و شــخص قبل از وی كه باالترين قيمت را پيشــنهاد 

نموده برنده محسوب می گردد.
سیدسیروس فتحی فرد- قاضی اجرای احکام حقوقی 
دادگستری دهاقان

آگهی مزایده

باتوجــه دادخواســت آقای ابراهيــم عبــادی فرزند حاتم بــه طرفيت ورثــه مرحوم 
بها الديــن خوش لســان به خواســته الــزام خوانده به تنظيم ســند تقديــم نموده كه 
به كالســه9۴۰998۶9۴۷۰۰۰22۴ حقوقی ثبت گرديده مستنداً به ماده۷3 قانون آيين 
دادرســی مدنی يك نوبت درروزنامه كثيراالنتشــار درج و از خوانــده فوق الذكر دعوت 
می گردد پس از نشــر آگهی در تاريخ 139۴/۶/23 رأس ســاعت 1۷ جهت دادرسی در 
شــعبه قاضی شورای مجتمع ۶ شهرستان كارون واقع در جاده كوت عبداهلل كوی شهيد 
محســن خ سيدراضی حضور يابد و يا قبل از موعد مقرر به دفتر شعبه مراجعه و لذا در 

وقت مقرر در شعبه حاضر شود دادخواست و ضمائم به اين مرجع مراجعه نمايد.
شورای حل اختالف شهرستان کارون رئیس شعبه4


