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گهی تلفنی  قبول آ

مشاور حقوقی
آمـوزشی

مـتفرقـه خرید و فروش
کلیه امالک

بنایی 
و خدمات

گمشده
پیدا شده

قالیشویی
مبل شویی

ســند کمپانی و شناســنامه مالکیت 
)برگ ســبز( و کارت موتورســیکلت 
بــه   1385 مــدل   125 پیشــرو 
رنگ نقــره ای بــه شــماره انتظامی 
شــماره  و   499 ایــران   23186
شــماره  و   41425183 موتــور 
تنــه NCR125S8578436 به نام 
عباسعلی فرهادی نجیب مفقود شده 

از درجه اعتبار ساقط است.

عمومــی  نــاوگان  فعالیــت  کارت 
)هوشــمند( به شــماره 2699277 
کمپرســی بنــز ال کا 2624/40 به 
شــماره انتظامــی 255 ع 88 ایران 
23 مدل 1391 رنگ نارنجی شماره 
موتور 33592410118219 شماره 
 37435516614399 شاســی 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبار 

ساقط است.

برگ سبز کامیون- باری چوبی سیستم 
بنز تیپ ال 1921/ 52 مدل 1967 
رنــگ- ســفید- فیلــی- روغنی به 
شماره موتور 10027550 و شماره 
و   34900110003846 شاســی 
شــماره پــاک 726 ع 31 ایران 24 
به نام جلی یعقوبیان مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی/اول
مدرک فارغ التحصیلــی اینجانب فریده 
ساق فرزند قیولی به شماره شناسنامه 
مقطــع  در  گــرگان  از  صــادره   137
کارشناســی رشــته آمــوزش ابتدائــی 
صــادره از واحد دانشــگاهی گــرگان با 
شماره 791735317  - 3318 مفقود 
گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را 
به دانشــگاه آزاد اســامی واحد گرگان 

ارسال نماید.

ســبز(  )بــرگ  مالکیــت  ســند 
خــودرو پژو پــارس مدل 1390 
رنــگ ســفید شــماره پــاک 51   
موتــور  شــماره   55 ج   715
12489326693 شماره شاسی 
NAAN01CAXBK493126 به نام 
ژامک شعبانی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت بازرگانــی بــه شــماره 
10530411376 بــه تاریخ 
انقضاء 1397/11/25 متعلق 
بــه کیــوان کتیبه )شــرکت 
پتروشــیمی جهــرم( مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط است.

برگ سبز سواری سیستم پراید 
رنــگ  آی  جی تی ایکــس  تیــپ 
ســفید- روغنی مدل 1389 به 
شماره موتور 3607550 و شماره 
شاسی S1412289624508 و 
شماره پاک 724 ن 54 ایران 24 
به نام کورش مقامی فر مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

انتخاب  صورتجلسه  اصل 
واحد مسکن مهر به شماره 
820/91/151 ص مورخ 
بــه  1391/2/2 متعلــق 
آقای علی یعســوبی مفقود 
گردیــده و فاقــد اعتبــار 

می باشد.

کارت فعالیت راننده حرفه ای 
ره  شــما بــه  )هوشــمند( 
1122548 به نــام اینجانب 
قربانعلــی پورقیومــی فرزند 
شناســنامه  شــماره  حیــدر 
متولد 1348/4/5   14856
صادره شیراز مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط است.

شناســنامه  و  کمپانــی  ســند 
تیزکار  موتورســیکلت  مالکیــت 
بــه شــماره شاســی  مــدل 90 
موتــور  و شــماره   C9004959
156FMINCV2010134214 و 
شماره پاک 91132 ایران 116 
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ ســبز و ســند کمپانی خودرو 
یخچالــدار ایســوز و NPR70L بــه 
شماره پاک 779 ع 55- ایران 14 
به رنگ سفید- روغنی مدل 1389 
و شماره موتور 859727 و شماره 
  NAG089NPRF26597 شاســی 
مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

کارت مجوز ســاح شکاری به 
مــورخ 98/2/30 به شــماره 
ســاح 022001634 مــدل 
AS110a068 بــه نــام علــی 
طاهرخانی از ســاح و مهمات 
سپاه مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

 1394   S5 کارت خــودرو جــک
مشــکی متالیک به شــماره پاک 
163ط84 ایران 99 شماره شاسی 
NAKSH7316FB111739 شماره 
 WFC4JA31DF3032504 موتور
بنــام اســماعیل  نژادمحمــودی 
مفقــود و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

ســند مالکیت )برگ سبز( و کارت 
مشخصات خودرو سمند ال ایکس 
به شماره انتظامی 711ق74 ایران 
93 مدل 1390 رنگ سفید شماره 
موتور 12489325037 شــماره 
 NAAC91CC8BF852154 شاسی
به مالکیت ســارا سرانجام مفقود 
گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

است.

چون اینجانب آزیتا معظمی گودرزی مالک خودرو 
سمند EF7 مدل 91 شماره انتظامی 735ب93- 
 147H0007306 ایران 41 به شماره موتور
و شماره شاسی 117997 بعلت فقدان اسناد 
فروش تقاضای رونوشت المثنی نموده است. 
لذا چنانچه هرکس ادعایــی در مورد خودروی 
مذکور دارد ظرف مدت 10 روز بدفتر حقوقی 
سازمان فروش ایران خودرو واقع در پیکانشهر 
ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس 
از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

قانونی بعمل خواهد آمد.

)الوپیک(
ثبت نام سواری بدون 

کمیسیون
انواع وانت و موتورسیکلت

شهر تهران کرج
اصفهان شیراز مشهد

09193169774

آگهی فقدان
 مدرک تحصیلی

مــدرک تحصیلــی اینجانــب مهنا 
مولودی فرزند محمدرضا به شماره 
از  ملــی 380166944 صــادره 
بندرعباس در مقطع کارشناســی 
رشته شــیمی کاربردی صادره از 
واحد دانشــگاهی تهران شرق به 
شماره سریال 1438779 مفقود 
گردیده و فاقد اعتبار می باشد از 
یابنده تقاضا می شود اصل مدرک 
را به نشــانی جاده خاوران شهرک 
قیامدشــت دانشگاه آزاد اسامی 

واحد تهران شرق ارسال نماید.

چــون ژیــا پارســایی مالــک خــودرو 
ســواری پــژو 206 تیپ 2 به شــماره 
انتظامی 483 م 51 ایران 93 شــماره 
موتــور 15199983 شــماره شاســی 
10806250 بــه علــت فقدان ســند 
کمپانی تقاضای رونوشت المثنی نموده 
است لذا چناچه هرکس ادعایی در مورد 
خودرو مذکور دارد ظرف مدت ده روزبه 
دفتر حقوقی ســازمان فروش شرکت 
ایــران خــودرو واقــع در پیکان شــهر 
ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 
ضوابط مقرر اقدام خواهد شــد. مدت 

اعتبار این آگهی یک سال است.

کرج- جهانشهر
حدفاصل خیابان 
هال احمر و کسری

یک واحد اداری به متراژ140 
متــر ســه خواب بــه فــروش 

می رسد

قیمت به صورت 
توافقی

09122688191

بــرگ ســبز موتورســیکلت احســان بــه رنــگ 
قرمــز گوجــه ای مــدل 1385 به شــماره پاک 
638064684 به نام حبیب اهلل محمدی اردکانی 

مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند فروش و شناسنامه مالکیت دنا سفید 
به شماره شــهربانی 748 ب 59- ایران 89 
و شاســی JE108146 و موتــور 0429366 
به نام محمداســماعیل قناعتی مفقود شده و 

فاقد اعتبار است.

 EF7 شناســنامه مالکیــت خــودرو ســمند
مدل91 شماره انتظامی 735ب93- ایران 
41 شماره موتور 147H0007306 شماره 
شاســی 117997 مفقــود از درجه اعتبار 

ساقط است.

ســند کمپانی ســواری 206 مدل 1395سفید 
روغنی شــماره موتور 163B5287750 شماره 
شاسی NAAP13FE4GJ893850 به شماره پاک 
64-554ب53 بنام ســینا قاسمی فیروزآبادی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارنامه تاکسیرانی بنام سیدمجتبی 
میــر محمدعلی به شــماره انتظامی 
926ت98 ایــران 33 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز موتورسیکلت هیرمن 125 
مدل 89 شماره انتظامی 539-42937 
شماره تنه 8976899 به شماره موتور 
32361955 مفقود فاقد اعتبار است.

نگهداری از 
سالمند و کودک

استخدام

دفتر مرکزی
           33118052

33902599       33112291-5
33910862           33942000
 33113519     33112296-9 

مرکز

22603635 قلهک 
22712976 شمیران 
88900867 - 88801552 مطهری 
66593010-11  

66592266شهرآرا

شمال
66007479 - 66064647-9 آزادی 
44982200 کاروانسراسنگ 
65222933 - 09121620849 شهریار 
026-32226013 - 32224411 کرج 
      02633200015مهرشهر-کیانمهر                                    02633200021

غرب

فـشم 
به متــــــــــــــــراژهای 

 500- 700- 1000 متر
فروشی یا معاوضه با باغ- زمین- ویا

ماشین یا آپارتمان- فوری
)سند تک برگ منگوله دار(

0912-1778931

چهارراه کالج
170 متر اجاره کافی شاپ 

قرارداد طوالنی 22 م+ 600 پیش
مشایخی 09126963679 

میدان شوش- عظیمی
زمین)گاراژ( 1516 متر کلنگی

فروشنده واقعی، زیر قیمت منطقه
پنجه پور 09122278254

تاسیسات لوله کشی آب، 
شوفاژ و فاضاب نصب 

موتورخانه تعمیرات
 )کلی و جزئی(

56773465
09124954688

خـدمـات سیـد
رفع نم و چکه حمام و توالت
با مواد خارجی بدون خرابی
تشخیص با دستگاه )3کاره ژاپنی(

22638421-26207507
88946794-22736429
77542098-44293584

گروه خدمات راپل کاران برج سپهر
بــا طنــاب در ارتفــاع، پیــچ و رولپاک 
نماشوئی نصب سنگ با بیمه و ضمانت

44072678 - 09128772698

آسانسور باالبر بام
فروش- نصب- بازسازی

تعمیر انواع آسانسور
77299266-09123005669

بدون داربست
پیچ و رولپاک- نماشویی

 -09122279946
09198954600

وکالت و مشاوره )قاضی سابق(
دادگاه خانواده، دادسرا ارشــاد دادگاه انقالب، 
کیفری استان و کلیه پرونده های کیفری حقوقی

66553274 

موسسه حسابداری مشکی
ارائه کلیه خدمات حسابداری 
و حسابرسی، اظهارنامه مالیاتی

ارزش افــزوده و گزارشــات 
فصلی  و دفاع در اداره دارایی

55420244
09120238095

انجام کلیه امور مالی 
و مالیاتی خود را

 با آسودگی خاطر به ما بسپارید
 )معامات فصلی، اظهارنامه، ارزش 
افزوده عملکرد بســتن حسابها و 
بهای تمام شده تحریر دفاتر قانونی 

تنظیم الیحه دفاعی...(

09124037083

 فقط مکالمات تضمینی
آموزش کلیه زبان ها برای 

مهاجران و تجار
در موسسه، منزل و محل 

کارتان....
88851187-44671244
88851189-55420325

بازاریاب 
برای امور فروش آسانسور

77299266

به تعــدادی خانم جهــت نگهداری 
از ســالمند و کــودک بــه صــورت 
شبانه روزی با حقوق باال نیازمندیم.

44037046

اعزام مدیرمالی، حسابدار باسابقه
 اظهارنامه تحریــر دفاتر، ارزش افزوده 
دفاع مالیاتی و... قیمت مناسب، تضمینی

33334000 -09394104688

صیادبار سیدخندان
جابه جایی تخصصی کلیه وسایل
با کارگر ورزیده، خاور مخصوص
22301200-88446844

مجری مستقیم - دم قسط 
 - لیــا  نتا آ  - ل  نبو ســتا ا
 - م  و ر بــد ســی  ا د ش آ کو
مارماریــس - دبــی- تایلند - 

مالزی - کیش - مشهد
هفت ستاره 26401000

خانم رستم 09120182681

خرید و فروش فیش حج، مکه 
تماس همه روزه- نقدی در محل شما 

66846634-66191022
09126701642

پخش انواع کولر گازی )اسپیلت(
لباسشویی، ظرفشویی با گارانتی 

به قیمت بانه 55323529 
احمدی 09127646980

وانت کامیون قصر
شهر و شهرستان با مجوز طرح 

ترافیک 88431040 
88410050 -88426993

بهترین خریدار آهن آالت
و ضایعات ساختمانی و شرکتی

09124884181

22579321 پاسداران   22820364 نیاوران 
22926306 میرداماد   22687798 قیطریه 
88443165 سهروردی   22025629 پارک وی 

تهــرانیــان
قالیشویی و مبل شویی

 )لول+ کاور(بدون مواد اسیدی 

با نرخ اتحادیه و اصول مذهبیعضو رسمی اتحادیه )کد96( 

سرویس سراسر تهران

یک قالیشویی متفاوت یک دنیا خدمات
شمال 22646472  غرب 44841975 
جنوب 33314517  شرق 77336000 

قـالیـشـویی

قالیشویی و مبل شویی مهنام )نرگس سابق(
 شستشوی فرش 48 ساعته - سرویس سراسر تهران

حتی یک قالیچه 
  88454810 - 77817779                              
22330334 - 33787847                              

09128381392 - 09193002206 - 09193003206
شبانه روزی

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

نوادرمان پارمیس
 )شماره ثبت 46082(

 اعزام همیار در اسرع وقت
* شبانه روزی و روزانه*

جهت همیاری سالمند، کودک 
و امور منزل

77201871
09124472238 

با مجوز 
وزارت بهداشت
 با باالترین سابقه

  44033849-50
  22759014-15

عـا طفه

سمسـاری
»تهران«

منصف ترین خریدار کلیه لوازم منزل، ظروف و خرده ریز انباری 
- فوری نیم ساعته 

88397210-77900684
0912-6092107

)تمام نقاط تهران(

2 نفر ازفرزندان موسسه خیریه بهشت امام رضا)ع(

نام کودک:  مبینا بامدادی
تاریخ تولد: 91/3/5

تاریخ پذیرش: 97/6/5
نام پدر: نعمت اله

نام مادر: ذائقه
علت پذیرش: کارتن خوابی

ارجاع دهنده:گشت شهرداری 137

نام کودک:  افشار کریمیان
تاریخ تولد: 91/9/2

تاریخ پذیرش: 96/6/8

نام پدر: محمدقلی

نام مادر: شهین قادریان طارمی

علت پذیرش: اعتیاد والدین
ارجاع دهنده:سامان سرای لویزان

شرکت تعاونی مصرف کارگران برق بعثت
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شود 
تــا در مجمع عمومی عادی نوبت اول که راس ســاعت 14 روز 
سه شنبه مورخ 98/4/11 در محل نمازخانه نیروگاه برق بعثت 
واقــع در خزانه بخارایی خ تقوی انتهای خیابان ســامت بخش 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. یادآوری می شود:
- در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میســر نباشد 
می توانــد حق حضور و اعمال رای از ســوی خود را به نماینده 
تام االختیار خود واگذار نماید در این صورت هیچ کس نمی تواند 
نمایندگــی بیــش از 3 عضــو را بپذیــرد. همچنیــن برگه های 

نمایندگی مزبور با امضاء عضو اصلی معتبر خواهد بود.
- مصوبــات مجمع عمومــی در صورت رســمیت یافتن و عدم 
مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب 

نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان
2- رســیدگی و اتخــاذ تصمیم در خصــوص صورت های مالی 

سال 97-96
3- انتخاب هیئت مدیره و بازرسان

4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
5- افزایش سهام

هیئت مدیره تعاونی مصرف برق بعثت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن اصناف شهرستان رباط کریم 

)درحال تصفیه( به شماره ثبت 433
از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( که 
رأس ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 98/04/10 به نشانی: دفتر تعاونی واقع در 
رباط کریم- بلوار امام خمینی روبروی خیابان نیروی انتظامی ساختمان میاد طبقه 

2 واحد 4 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- گزارش عملکرد هیأت تصفیه
2- تصویب ترازنامه و صورت مالی منتهی به 1397/12/29

3- پیش بینی بودجه سال 98
4- تغییر محل تصفیه

توجه: الزم به ذکر است هریک از اعضاء اصلی می تواند عاوه بر رای خود حداکثر 
3 رای وکالتی با رعایت مقررات و با حضور هر دو نفر وکیل و موکل در دفتر تعاونی 
تا حداکثر 24 ساعت قبل از برگزاری مجمع و با اخذ برگه وکالت که ممهور به مهر 
تعاونی و صاحبان امضاء شرکت باشد جهت رای گیری در مجمع مذکور شرکت نمایند.

خدیجه سعادتمندی- مدیر تصفیه تعاونی مسکن اصناف 
شهرستان رباط کریم

آگهی مزایده و مناقصه عمومی

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقالل

تلفن: 22660011-25

شــرکت هتل بین المللی پارســیان استقال تحت پوشش شرکت هتل های بین المللی پارسیان درنظر دارد نسبت به 
واگذاری موارد ذیل با شرایط مندرج در برگ شرایط از طریق برگزاری تشریفات مزایده و مناقصه اقدام نماید.

1- مناقصه نوبت اول حفظ و نگهداری فضای سبز
2- مناقصه نوبت اول حفظ و نگهداری تصفیه خانه فاضاب

3- مزایده نوبت اول اجاره تابلو تبلیغات محیطی
4- مزایده نوبت اول اجاره کانتر تاکسی سرویس

5- مزایده نوبت اول اجاره فضای کیوسک اینترنت
6- مزایده نوبت اول اجاره غرفه شماره 34 )کاربری آزاد- ترجیحاً آرایشگاه مردانه و...(

متقاضیان و واجدین شــرایط می توانند به منظور کســب اطاعات بیشتر و همچنین دریافت اوراق مزایده و مناقصه 
ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ درج آگهی لغایت ده روز به امور مالی شرکت هتل بین المللی پارسیان استقال مراجعه 

نمایند. آدرس: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر)عج(

هزینه دریافت اوراق مزایده و مناقصه
مبلغ 300/000 ریال می باشد.

 BMW e34 ماشــین  کارت  و  ســبز  بــرگ 
مــی نتظا ا ه  ر شــما بــه   1 9 9 1 ل  مــد

 ایران 44 -261ق -96 به شــماره شاســی 
010644 بــه نام مهــدی واحدی کوپه مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

»آگهی مزایده نوبت سوم«
شرکت تعاونی صنف کبابی و حلیم و آشپز تهران در نظر دارد یک قطعه زمین 
با عیانی تخریب شده به صورت یک باب عمارت و یک باب دکان به مساحت 
442/42 مترمربع با عرصه اصاحی طبق طرح تفصیلی شهرداری واقع در 
تهران، خیابان وحدت اسامی، پائین تر از میدان شاهپور، نبش کوچه زندی، 

پاک 468 را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده و هماهنگی 
بــه منظور بازدید از ملک مذکور همه روزه در وقت اداری به اتحادیه 
صنف کبابی و حلیم و آشپز تهران واقع در تهران خیابان شریعتی باالتر 
از خیابان بهار شیراز، خیابان ملک، نبش کوچه میرمجتهدی پاک 1 واحد 
3 مراجعه و حداکثر تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخه 1398/4/12 
نسبت به تحویل پیشنهاد خود در پاکت دربسته به دفتر اتحادیه اقدام 
و رسید دریافت نمایند. جلسه کمیسیون مزایده راس ساعت 11 صبح 
روز پنج شنبه مورخ 1398/4/13 در مکان مذکور تشکیل می گردد و 
حضور پیشنهاددهندگان در این جلسه الزامی می باشد. سایر اطاعات 
مورد نیاز متقاضیان و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده ارائه گردیده. 
جهت کســب اطاعات بیشــتر با شــماره تلفــن 77514336 و همراه 
09121004704 تماس حاصل نمائید. ضمنا هزینه چاپ آگهی بعهده 

برنده مزایده خواهد بود.

هیئت مدیره

پاورقی
Research@kayhan.ir

از سوی دیگر تالش های گسترده کلوپ هسته ای به خصوص آمریکا برای 
جلوگیری از استفاده دیگر کشورها از دانش و صنعت هسته ای و در راستای 
آن استفاده از اهرم شورای امنیت و تحمیل تحریم های گسترده، حداقل سه 
تلقی در جامعه جهانی نسبت به نهادهای بین المللی به خصوص سازمان ملل 
و شورای امنیت ایجاد کرده و خواهد کرد: اول بر این انگاره که بسیاری از 
اقدامات شورای امنیت در راستای منافع اقتصادی و سیاسی آنها است و نه 
در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی، صحه گذاشته و بنابراین بیش 
از گذشته عملکرد این شورا را در افکار عمومی جهان به چالش می کشاند. 
دوم با ممانعت از بهره برداری اعضای غیرکلوپ هســته ای از منافع انرژی 
صلح آمیز هسته ای، معاهده منع گسترش سالح های هسته ای را زیر سؤال 
برده و درنتیجــه عالوه بر تعمیق بحران در حقوق بین الملل، چالش میان 
کشورهای برخوردار از جنگ افزار هسته ای و غیرهسته ای را بیش از گذشته 
تشــدید خواهد نمود. ســوم با توجه به تهدید کشورهای مستقل از سوی 
کشورهای هسته ای و حتی تهدید آنها در به کارگیری سالح هسته ای و با 

36بررسی یک عبرت تاریخی؛ زمینه ها و شرایط انعقاد معاهده برجام  

چرا ایران به سالح هسته ای نیاز ندارد؟
  سهراب صالحی 

جمهوری اسالمی ایران با سیاست منطقه ای مبتنی بر »مقاومت« 
توانست بزرگترین گروه تروریستی جهان یعنی داعش، که به اعتراف 
هیالری کلینتون ساخته  دست آمریکایی ها بود، را نابود کند. امری که 
به جهانیان ثابت کرد این نظام برای تضمین امنیت خود و هم پیمانانش 

نیازی به هیچ گونه سالح کشتارجمعی از جمله هسته ای ندارد.

صفحه 6
چهار شنبه 22 خرداد ۱3۹۸ 
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نگاهی به نقش مساجد در جریان انقالب اسالمی

»امامخمینی« شد آیتاللهخمینی کهحضرت وزی ر
30

 رفتارهای متناقض آمریکا و غرب در مواجهه با ایران و 
هم پیمانان خود در موضوع فناوری هسته ای و همچنین 
عدم کارآیی نهادهــای بین المللی در تضمین حقوق 
ذاتی ملت ها، افکار عمومی را بدین ســمت هدایت 
کرده که نباید دلخوش به این ساختارها باشند، بلکه 
باید مانند کره شمالی رفتار کرد که بعد از دستیابی به 
سالح هسته ای به مذاکره با آمریکا اقدام کرد. در واقع 
نتیجه طبیعی رفتــار آمریکا علیه ایران، بی اعتباری 
ساختار حقوقی جهانی برای دولت ها و ملت ها است.

 جمهوری اســالمی ایران چــه در دوره دفاع 
مقدس و چه بعد از آن استفاده از هرگونه سالح 
کشتار جمعی را ممنوع اعالم کرده است. اوج 
این سیاســت هم صدور فتوای تاریخی »حرام 
دانســتن اســتفاده از هرگونه سالح کشتار 
جمعی« از ســوی رهبر معظم انقالب در پیام 
خود به کنفرانس خلع ســالح و عدم اشــاعه 
سالح های هســته ای در ســال 1389 است.

 از سال 1331 که مســجد ارگ به همت آیت ا... 
بروجردی و با کمک خیرین دوباره در دسترس عموم 
قرار گرفت، علمای زیادی در آن به عنوان پیشنماز 
مدرسی  آیت ا...  همچون  علمایی  داشتند.  حضور 
 یزدی، آیت ا... شیخ محمود یاسری، حجت االسالم

 مستجابی و آیت ا... حاج شیخ مهدی حائری تهرانی.

 شــهادت حاج آقا مصطفی خمینی در آبــان 1356 را 
می توان نقطه شــروع دوباره ای در داغ شدن تنور انقالب 
دانســت، بعد از شهادت وی مراســم بزرگی در مسجد 
ارگ برگزار شــد که برای اولین بار حسن روحانی در آن 
مراســم، حضرت آیت ا... خمینی را بــا لفظ »امام« مورد 
خطاب قرار داد. تاثیر این مراسم بر جریان انقالب به حدی 
 بود که ســاواک در گزارش های زیادی، آن را دلیل اصلی

 افزایش محبوبیت امام خمینی بین اکثریت مردم برشمرد.

از شهادت آیت اهلل 
حاج مصطفي خمیني تا 
پیروزي انقالب اسالمي

آیت اهلل حاج مصطفي خمیني 
روز اول آبــان 1356 مطابق با 
نهــم ذي القعــده 1398 ق در 
نجف به طور ناگهاني و مرموزي 
جان به جان آفرین تســلیم کرد. 
در پي رســیدن خبر این حادثه 
تأسف بار به ایران، موجي از اندوه 
و غم قلوب مؤمنین و دوستداران 
امــام را فراگرفت. از طرف دیگر 
تنفر و انزجار نسبت به رژیم شاه 
و عزم مبــارزه با او و حکومتش 
خون تــازه اي به حرکت نهضت 
اســالمي و انقالب امام خمیني 
داد. مجالس متعدد و پرشوري با 
شرکت جمعیت فراواني در تهران 
و شهرستان ها در مساجد برگزار 
گردید. یکي از پررنگ ترین این 
مراسم در مسجد ارگ  تهران به 
وقوع پیوست. در تاریخ 56/8/6 
در بــازار مراســم ختمي برگزار 
شد و سخنران آن مجلس شیخ 
محمد تقي عبدوس اعالم کرد که 
مجلس ترحیم حاج آقا مصطفي 
در تاریخ 56/8/8 در مسجد ارگ  
برگزار خواهد شد. اعالمیه هایي 
نیز در این خصوص چاپ شــده 
بود و در میادین و اکثر مساجد 
تهران و شمیرانات پخش گردید. 
حدود ســه هزار نفر از طالب و 
مردم قم نیز با اتوبوس و وسایل 
دیگر خود را به تهران رساندند. 
حجت االسالم حسن روحاني در 
ســاعت 16 روز 56/8/8 به منبر 
رفته و سخنراني مهیج، پر محتوا 
و تاریخي خــود را ایراد نمود و 
براي اولیــن بار حضرت آیت اهلل 
خمینــي را امام امــت و مردم 
خوانــد. این مجلــس آن قدر با 
عظمت، باشکوه، مهم و کوبنده 
بود که ساواك گزارش هاي متعدد 
از آن به مســئولین ارائه کرد و 
تحلیل هــاي مختلف از آن نمود 
و اعتــراف کرد که: »... روي هم 
رفته مرگ مصطفي خمیني در 
باال بردن شــأن و وجهه پدرش 
بیــن قاطبه مردم بســیار مؤثر 

بوده است.«

با شهادت آیت اهلل حاج مصطفي 
خمیني حصار ترس و اختناق رژیم 
شکست و مردم متدین با شجاعتي 
وصف ناپذیر شراره هاي نجات بخش 
انقالب را روزبه روز مشــتعل تر و 
فروزان تر نمودند، به طوري که در 
مراسم هاي بعدي در مسجد ارگ  و 
مساجد دیگر سخنرانان با صراحت 
بیشتر به افشــاگري علیه رژیم و 
محکومیت او پرداختند. در همین 
رابطه مجالس ختم پدر علي اکبر 
ناطق نوري، حسین لباسچي، ایام 
فاطمیه )س(، سالگرد درگذشت 
دکتر علي شــریعتي، شیخ احمد 
کافي و مالعلي معصومي همداني 
و... صحنه رویارویي مردم انقالبي و 
رژیم سلطنتي گردید و صحنه هاي 
شــورانگیز و به یادماندني از این 
حــوادث در تاریــخ ضبط و ثبت 

گردید.
در این مراسم ها سخنرانان 

مسجد ارگ  عبارت بودند از:
حسن روحاني

حمیدزاده

حسین اعتمادي
قاسم شجاعي
حسن کافي 

سید احمد حسیني همداني
سید جواد شاهرخي

پیشنمازهاي مسجد ارگ 
از بازســازي و افتتاح مجدد 
مســجد ارگ  در ســال 1331 
تاکنون افراد زیــر به ترتیب امام 

جماعت مسجد مزبور بوده اند.
1ـ مرحــوم آیــت اهلل ســید 
از  ابوطالب مدرســي یزدي، وي 
علماي سرشناس تهران بود و پس 
از فراگرفتن مقدمات و ســطح به 
نجف اشرف رفت و از محضر آیات 
عظام نائیني و آقا ضیاء الدین عراقي 
و دیگران استفاده کرد. سپس به 
قــم آمد و به تدریس درس خارج 
پرداخت. پــس از فعالیت مجدد 
مســجد ارگ  به دستور آیت اهلل 
بروجردي به امامت مســجد ارگ  
تهران منصوب شــد. آقاي محمد 
حسین رضازاده خادم مسجد ارگ  
در این باره مي گوید: »پس از این که 
مسجد ساخته شد، مردم از آیت اهلل 
بروجردي خواستند که پیش نمازي 
براي مسجد تعیین کند، لذا ایشان 
حاج ســید ابوطالب مدرسي را به 
پیش نمازي مسجد تعیین کردند. 
او مدتي در مسجد ارگ  خطبه و 
نماز خواند و کالس درس داشت.«

آیت اهلل سید ابوطالب مدرسي 
در سال 1380 ق )1339 ش( در 

تهران درگذشت. پیکرش را به قم 
منتقل کرده و به خاك سپردند.

2ـ مرحوم آیت اهلل شیخ محمود 
یاسري فرزند حجت االسالم حاج 
مالعباس یاسري در سال 1306 
ق )1267 ش( در تهــران متولد 
شــد. بعد از اکمــال تحصیالت و 
فوت آیت اهلل مدرســي بــه امام 
جماعت مسجد ارگ  منصوب شد 

و تا زمان فوت در سال 1355 در 
این مسئولیت انجام وظیفه مي کرد. 
سلسله  شــیرازي  مکارم  آیت اهلل 
درس هاي خود را در زمان امامت 
ایشــان در مسجد ارگ  آغاز کرد 
و او را مردي باصفا و علم دوســت 
مي داند. محمد شــریف رازي نیز 
در کتاب خــود او را عالمي باتقوا 
و مورد اعتماد مردم تهران معرفي 

مي نماید.
مستجابي،  حجت االسالم  3ـ 
ایشــان در زمــان امامت آیت اهلل 
یاسري در شبستان شمالي مسجد 

ارگ  اقامه نماز مي نمود.
4ـ آیت اهلل حاج شیخ مهدي 
مرحوم  فرزنــد  تهراني  حائــري 
آیت اهلل حاج شیخ عباس حائري 
تهرانــي )1320ـ  1259 ش( در 
سال 1304 ش مصادف با والدت 
امام صــادق)ع( در کربال به دنیا 
آمد. او تحت تربیت پدر مقدمات 
علوم را فراگرفت. در سال هاي بعد 
در قم و تهران، تحصیالت خود را 
ادامه داد. در شــانزده سالگي پدر 
را از دســت داد ولي هم چنان به 
تحصیالت خود ادامه داد. در تهران 
از محضر اساتیدي مانند: آیت اهلل 
محمد حسین زاهد، آیت اهلل سید 
صدرالدین جزایري، آیت اهلل میرزا 
محمد باقر آشتیاني و میرزا مهدي 
آشتیاني استفاده کرد. در همین 
سال ها وارد دانشکده الهیات شد 
و موفق به اخذ دکتري در رشــته 
معارف اســالمي گردیــد. وي در 
سال 1327 ش براي طي مدارج 
علمي باالتر و اســتفاده از محضر 
علماي حــوزه علمیه قــم، عازم 
این شهر شــد و از درس آیت اهلل 
مرعشــي  گلپایگاني،  بروجردي، 
نجفي، شیخ مرتضي حائري، اراکي، 
امام خمینــي و عالمه طباطبایي 
بهره برد. در ســال 1335 ش به 
عراق سفر کرد و از آیات عظام سید 
جمال گلپایگاني و سید عبدالهادي 
شــیرازي اجازه اجتهــاد دریافت 
نمود و عالمه آقــا بزرگ تهراني 
نیز اجازه نقل روایت به ایشان داد. 
آیت اهلل حائري تهراني ســپس به 
قم بازگشــت و مشغول تدریس و 

خدمات اجتماعي گردید.

التفات به روشی که در دو دوره از سوی ایران در تعلیق 30 ماهه فعالیت های 
هســته ای خود در دوره اول و همچنین واگذاری حقوق و امتیازات بزرگ 
و تحمیل رژیم های اســتثنایی نظارت بر این کشــور در دوره دوم )دولت 
یازدهم(، بااین وجود آمریکا در تالش اســت تا مردم ایران را به طور دائم از 
انرژی صلح آمیز هسته ای محروم نماید که یکی از دالیل خروج این کشور 
از برجــام بود و وزیر خارجه ترامپ یعنی پمپئو نیز اعالم می دارد که تنها 
راه حل مسئله ایران با آمریکا، تسلیم بی چون وچرای دولت ایران در مقابل 
این کشور است، درنتیجه کشورهای بسیاری را به این نتیجه خواهند رساند 
که باید مسیر کره شمالی را پیمود و نه مسیر ایران را که نهایتاً آمریکا را 
به سازش و مصالحه با کره شمالی کشانده و خواهد کشاند. از دیگر اهداف 
سیاست هسته ای آمریکا در رابطه با ایران خدشه دار کردن اصول و اندیشه 

انقالب اسالمی است.
 2-4. خدشه دار کردن اصول و اندیشه انقالب اسالمی

همان طور که در فصل اول اشــاره شد، پس از پیروزی انقالب اسالمی 
ایران و به رغم صرف هزینه های هنگفت و پرداخت مبالغ کالن به شرکت های 
غربی در رابطه با قراردادهای هسته ای، دولت های غربی با اعمال سیاستی 
دوگانه موجبات ضرر هنگفت مادی و علمی ایران را ایجاد کردند و از سوی 
دیگر، همانطور که در مباحث قبلی  اشــاره شــد، زرادخانه های شیمیایی 
عراق را راه اندازی کردند و برخی از آنها عماًل نیز از به کارگیری سالح های 
کشتارجمعی علیه رزمندگان و شهروندان ایرانی به وسیله رژیم بعث عراق 
حمایت کردند. بااین وجود جمهوری اسالمی ایران نه تنها از ان پی تی خارج 

نشد بلکه همکاری خود را با آژانس بین المللی انرژی اتمی ارتقاء داد.

از ســوی دیگر و درحالی که مهم ترین نهاد قضایی بین المللی که از 
ارکان سازمان ملل به شمار می رود یعنی دیوان بین المللی دادگستری در 
8 جوالی 1996 و در پاسخ به این سؤال کشورهای عضو عدم تعهد که 
»آیا تهدید یا استفاده از سالح هسته ای در هر شرایطی بر اساس حقوق 
بین الملل مجاز محسوب می شــود؟«، در یک رأی مشورتی و با تعجب 
اعالم کرد که حقوق بین الملل عرفی و قراردادی نه مجوز کاربرد ســالح 
هسته ای را داده و نه به طورکلی استفاده از آنها را منع کرده است. معنای 
آن این است که زمانی که مقرراتی در ممنوعیت به کارگیری سالح های 
هسته ای تصویب نشود، حاکمیت کشورها از ناحیه دارندگان سالح های 
هسته ای در معرض تهدید است و متأسفانه همانطور که در قراداد ان پی تی 
که اعضای آن متعهد شــده اند به ســمت ساخت سالح هسته ای نروند، 
عدم به کارگیری این سالح ها علیه کشورهای عضو معاهده که فاقد سالح 
هسته ای هستند تضمین نشده است، آنگاه که در دوران جنگ تحمیلی 
به جهت به کارگیری ســالح های شیمیایی علیه رزمندگان و شهروندان 

ایرانی، بیش از 20 هزار نفر به شهادت رسیدند و ده ها هزار نفر نیز مجروح 
شدند، محسن رفیقدوســت ـ وزیر سپاه پاسداران انقالب اسالمی ـ که 
مسئولیت پشتیبانی و لجستیکی از نیروهای رزمنده را به عهده داشت، از 
امام خمینی)ره( درخواست نمود که ایران هم روی تسلیحات شیمیایی و 
هسته ای کار کند، امام )ره( در دو جلسه جداگانه به ایشان اعالم نمودند: 
»تســلیحات کشتارجمعی در اسالم حرام است« و تأکید نموده بود: »ما 
نمی خواهیم تسلیحات هسته ای تولید کنیم«. آنگاه که پس از به کارگیری 
این تسلیحات علیه مردم بی دفاع سردشت و امکان به کارگیری آن علیه 
دیگر شــهرهای ایران، باعث شــد که بار دیگر رفیقدوست از امام )ره( 

اجازه رفتن به سمت تولید این سالح ها را کسب نماید، امام خمینی)ره( 
فرمودند: »اگر ما هم تسلیحات شیمیایی تولید کنیم، آن وقت چه فرقی 

میان ما و صدام وجود دارد؟« 
در همین راســتا و عالوه  بر اینکه بارها مسئولین جمهوری اسالمی 
ایران اعالم داشته اند که سالح های کشتارجمعی در دکترین دفاعی ایران 
جایی ندارد، رهبر معظم انقالب اســالمی نیز در پیام خود به نخستین 
کنفرانس بین المللی خلع سالح و عدم اشاعه سالح های هسته ای در سال 
1389 در تهران، استفاده از هرگونه سالح کشتارجمعی را »نقض جدی 

مســلم ترین قواعد بشردوستانه و مصداق بارز جنایت جنگی« خواندند و 
یادآور شدند که افزون بر سالح هسته ای، »دیگر سالح های کشتارجمعی 
نظیر ســالح شیمیایی و میکروبی نیز تهدیدی جدی علیه بشریت تلقی 
می شــوند.« معظم له افزودند: »ملت ایران که خود قربانی کاربرد سالح 
شیمیایی است، بیش از دیگر ملت ها خطر تولید و انباشت این گونه سالح ها 
را حس می کند.« ایشان در فتوای تاریخی خود اعالم نمودند: »ما کاربرد 
این ســالح ها را حرام و تالش برای مصونیت بخشــیدن ابناء بشر از این 

بالی بزرگ را وظیفه همگان میدانیم.« 
بی تردید در جهانی که بشــریت از اندیشــه وجود دهها هزار بمب و 
کالهک هســته ای و صدها تن تسلیحات شیمیایی و میکروبی، هیچ گاه 
نمی تواند به آرامش پایدار بیاندیشد، مضاف برآن، دولتی که خود را محق 
و مسئول پیگیری سیاست هسته ای دولت های دیگر می داند، اولین و تنها 
کشوری است که از این تسلیحات استفاده نموده و صدها هزار انسان را به 
کام مرگ کشانده و اکنون نیز به رغم تعهد بین المللی در معاهده ان پی تی نه 

تنها هیچ اقدامی برای خلع سالح ننموده بلکه نوع جدید و پیشرفت های از 
سالح هسته ای را در دست کار خود قرار داده که از آنها در جنگ ها استفاده 
نماید. به نظر می رسد یکی از اهداف مهم آمریکا در پرونده سازی و تبلیغات 
گسترده جهانی علیه صنعت هسته ای جمهوری اسالمی، مخدوش نمودن 
پیام انقالب و اصول و مســلمات آن اســت زیرا انقالب اسالمی حمایت و 
حفاظت از بشریت و کرامت انسانی آن را در سرلوحه سیاست بین المللی 
خود قرار داده است و همچنین دوری از تعالیم الهی و معنویت و پیروی 
از اندیشه سودانگاری در اقتصاد و روابط بین الملل که سرانجام آن تقسیم 
جهان به دو اقلیت بســیار ثروتمند و اکثریت مستضعف و تقسیم انسانها 
به شــهروند درجه یک، دو و سه است را ریشه همه گرفتاری های بشر و 
جهان معاصر می داند. بدین سان و ملهم از آموزه های اسالمی، اصولی را در 
سرلوحه فعالیت های اجتماعی و سیاسی قرار داده است که برای بشریت 
سرگشــته امروز جذابیت دارد؛ اصولی که یکی از آنها فتوای صریح حرام 

بودن ساخت و به کارگیری تجهیزات و سالح های کشتار جمعی است.
از منظر سیاســی نیز با برخورداری از منابع متکثر قدرت )در فصل 
پنجم به تفصیل بحث خواهد شــد( و به رغم چالش های محیطی و قرار 
گرفتن در منطقه ای که از آن به بحرانی ترین مناطق جهان یاد می شــود 
و همچنین به رغم خصومت های آشکار و پنهان آمریکا و غرب، جمهوری 
اسالمی ایران توانسته است بدون برخورداری از تسلیحات کشتارجمعی 
و هســته ای، عالوه بر حفظ امنیت ایران، نقش به سزایی در حفظ امنیت 
منطقه  ایفاء نماید کــه نمونه اخیر آن کمک جدی و مؤثر به دولت ها و 
ملت های عراق و سوریه در مبارزه با داعش بود که به تعبیر ترامپ، ساخته 
و پرداخته اوباماـ  رئیس جمهور ســابقـ  و خانم کلینتونـ  وزیر خارجه 

اسبق آمریکا ـ بود.


