
واحد آپارتمان 108 متری 
شــهرک مدائن پاکدشت، 
فــول امکانات بــا بهترین 
متریال کامال شخصی سازی 
شــده دارای 11 میلیــون 
تومان وام بانکی به فروش 
اطالعات  بــرای  می رســد. 
بیشتر با شماره زیر تماس 

بگیرید.
0912-6825215

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

میپذیرد

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

میپذیرد

از ساعت ۸ صبح الی ۶ بعدازظهر
تلفن: ۳۳۱۱۲۲۹۱-۵ 
 فکس: ۳۳۱۱۸۰۵۳

niyaz.mandiha@kayhan.ir

گهی تلفنی  قبول آ

مشاور حقوقی
آمـوزشی

مـتفرقـه

بنایی 
و خدمات

گمشده
پیدا شده

قالیشویی
مبل شویی

شناســنامه مالکیت )برگ ســبز( و 
کارت شناســایی خــودرو ســواری 
پرایــد 132 مدل 1389 مشــکی 
 روغنی به شماره انتظامی 775 د 64 
ایــران 18 و موتــور 3659030 و 
شاســی S1422289188242 به 
نام آرش بهمنی ایوراع مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

کمپانــی  بــرگ  و  بــرگ ســبز 
باجــاج   135 موتورســیکلت 
پالس مدل 92 به شماره پالک 
18538-837 قرمــز رنــگ و 
 JEGBUD47438 موتور شماره 
 NEO***135Z9243730 و تنه
مفقود و از درجه اعتبار ســاقط 

است.

برگ ســبز، ســند مالکیت و کارت 
موتورسیکلت هوندا 125 امجد به 
شماره انتظامی 52555274 مدل 
95 و موتور 0125NC5061075و 
بدنه N35***125A9567471 به 
نام محمد درزی رامندی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشند.
بوئین زهرا

توضیح و تصحیح
اســتحضار  بــه  بدینوســیله 
آگهــی   در  کــه  می رســاند 
دعوت شــرکت محرک موتور 
)ســهامی خــاص( منــدرج در 
روز 98/5/20 در صفحــه 6 
روزنامــه کیهان شــماره ثبت 

107646 صحیح می باشد.

کارت فعالیــت نــاوگان عمومــی بــه 
بــه  متعلــق   3251334 شــماره 
 NPR70L ایســوزو  کفــی  کامیــون 
بــه شــماره انتظامــی 962 ع 37 
 1385 مــدل   83 ایــران 
شاســی   323868 موتــور 
NAG085NPRF02399 مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط است.

 برگ ســبز خــودرو پــژو روآ
مدل 85 به شــماره انتظامی 
155 م 34- ایران 41 به شماره 
موتــور 11685037744 و 
شــماره شاسی 15427862 
مفقود از درجه اعتبار ســاقط 

است.

برگ ســبز پژو پارس به 
شماره موتور 1089059 
و شماره شاسی 838835 
 59 ص   659 پــالک  و 
ایــران 10 مفقود و فاقد 

اعتبار می باشد.

 برگ ســبز )سند( خودرو سواری 
پرایــد تیپ جی تی ایکس آی مدل 
89 رنگ ســفید روغنی به شماره 
انتظامی 515 ن 65- ایران 21 و 
شماره موتور 3695206 و شماره 
 S1412289565716 شاســی 
متعلــق به اینجانــب حمیده آذری 
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط است.

ســند ســواری پژو 405 به رنگ 
نقــره ای به شــماره پــالک 64- 
863 ب53 بــه شــماره شاســی 
بــه   NAAM11CA5BE060207
شماره موتور 12489237905 
به نــام هادی حکیمــی مزرعه نو 
مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

سند مالکیت)برگ سبز( و کارت 
مشخصات پژو 405 جی ال ایکس 
آی به شماره انتظامی 228 ل23 
ایــران 83 مــدل 1390 موتــور 
ســی  شا  1 2 4 9 0 1 1 1 6 3 8
بــه   NAAM01CA9BE204232
نام محسن رنجبر مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

کارت ماشین، برگ سبز، بیمه نامه، 
سند ســواری زانتیا مدل 1389 
ســفید روغنی به شــماره شاسی 
 S1512289193890 و موتــور 
155570 و پالک ایران 24- 562 
ص 54 بنام علــی اکبری بیرگانی 
به شــماره ملــی1960298501 
مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

ســند مالکیت)برگ ســبز( و 
کارت مشخصات سواری سایپا 
132SL بــه شــماره انتظامــی 

941 و 38 ایــران 63 مــدل 
 4142031 موتــور   1390
شاســی 90272331 به نام 
مهین ســتوده پناه مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

موتورســیکلت  ســبز  بــرگ 
هونــدا Mahtiz به رنگ مشــکی 
به شــماره پــالک 638 ایران/ 
 : ســی شا ه  ر 2شــما 2 6 6 7
125A8800006 شماره موتور: 
نام  بــه   TSM-CG12551261
مجیــد طالعی مفقــود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند مالکیت)برگ سبز( و سند کمپانی 
موتورســیکلت  مشــخصات  کارت  و 
تیزتــک 125CC به شــماره انتظامی 
52592 ایــران 691 مــدل 1390 
موتور 125CG*31085851 شماره 
بــه   CG125T-82708041 تنــه 
مالکیــت مهــدی ضیایی مفقــود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

و  ســبز(  مالکیت)بــرگ  ســند 
کارت مشــخصات وانــت زامیــاد 
انتظامــی شــماره  بــه   Z28ND 

 521 ب61 ایران 93 مدل 1392 
شاســی   80053465 موتــور 
بــه   NAZDL104TD0061426
نام قهرمان فیلی مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

برگ سبز و کارت سواری پژو 
405 تیپ 1/8i مدل 1389 
نقره ای متالیک به شماره موتور 
12489068482 و شاســی 
 NAAM01CA0AR519038
و پالک 996 ن 52 ایران 24 
بنام عیســی عنافچه مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.

سند و برگ ســبز خودرو وانت 
پیکان تیپ 1600i مدل 1385 
به رنگ سفید روغنی و به شماره 
شهربانی 161 ل31 ایران24 و 
شماره موتور 11285047292 
و شماره شاســی 22112750 
مفقود گردیــده از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

دفترچــه وکالــت پایه یک 
نام راضیه  دادگستری به 
کشاورز فرزند علمدار به 
شــماره 25923 و تاریــخ 
صــدور 94/9/4 مفقــود 
گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

مالــک  زالی نــژاد  شــهرام  اینجانــب 
خــودرو ســواری پژو پارس به شــماره 
 73 ایــران   36 ط   432 انتظامــی 
شاســی   12487079954 موتــور 
علــت  بــه   NAAN01CA38E719479
فقدان سند کمپانی و برگ سبز تقاضای 
رونوشت المثنی نموده ام چنانچه هرکس 
ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف 
مــدت ده روز به دفتر حقوقی ســازمان 
فروش شــرکت ایران خــودرو واقع در 
پیکان شــهر ســاختمان ســمند مراجعه 
نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت 
مزبور طبق ضوابط اقدام خواهد شــد. 

مدت اعتبار این آگهی یکسال است.

کارت فعالیــت نــاوگان عمومی به 
شــماره 4171371 متعلــق بــه 
کامیون کشــنده ولــوو اف 12 به 
شماره انتظامی 461 ع 53 ایران 
83 مدل 1365 موتور 108047 
 VV2H2A1D1FT700482 شاسی
مفقــود و از درجــه اعتبار ســاقط 
اســت و کارت فعالیــت راننــده 
حرفه ای به شماره 1275168 بنام 
غالمحسین ملک حسینی خوش نواز 
فرزند ماشــااله شماره شناسنامه 
238 متولــد 1359/2/1 صادره 
مرودشت مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.

چون آقــای کریم بوســتان مالک خودرو 
بــه  مــدل 1384  پــژو 405  ســواری 
رنــگ نــوک مــدادی روغنی به شــماره 
انتظامی 577 و 59 ایران 57 و شــماره 
شاســی 16203292 و شــماره موتــور 
12484018165 بعلــت فقدان ســند 
کمپانــی و شناســنامه مالکیــت تقاضای 
رونوشــت المثنی اسناد مذکور را نموده 
است. لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد 
خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر 
حقوقی ســازمان فروش شــرکت ایران 
خــودرو واقع در پیکان شــهر ســاختمان 
ســمند مراجعه نماید. بدیهی است پس 
از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

دانشنامه فارغ التحصیلی اینجانب 
ســروش عمونژاد بازکیائی فرزند 
شــماره شناســنامه  بــه  محمــد، 
56415، متولــد 1367 صــادره 
از تهران به شماره 20/664/34 
در مقطع کاردانی رشته ساختمان- 
کارهای عمومی ســاختمان صادره 
از دانشــکده تربیــت دبیــر فنی 
و  صومعه ســرا مفقــود گردیــده 
فاقــد اعتبار می باشــد. از یابنده 
تقاضا می شــود اصل مدرک را به 
نشانی استان گیالن- صومعه سرا- 
فنــی  دبیــر  تربیــت  دانشــکده 

صومعه سرا ارسال نماید.

دانشنامه فارغ التحصیلی اینجانب 
سروش عمونژاد بازکیائی، فرزند 
شناســنامه  شــماره  بــه  محمــد 
56415، متولد 1367 صادره از 
تهران به شماره 14/4/40387  
ناپیوســته  در مقطع کارشناســی 
رشته مهندسی تکنولوژی عمران- 
عمران صادره از موسسه آموزش 
عالی اندیشــمند الهیجان مفقود 
گردیــده و فاقد اعتبار می باشــد. 
از یابنــده تقاضــا می شــود اصل 
مدرک را به نشانی استان گیالن- 
الهیجان- موسســه آموزش عالی 
اندیشمند الهیجان ارسال نماید.

اینجانب سیدآرمان راستگوی حقی مالک 
خودرو ســواری پژو پارس، مدل 1393 
به شماره انتظامی 973 ج 91 ایران 56 
 NAAN01CA1EK848804 شماره شاسی
و شماره موتور 124K0415393 بعلت 
فقدان اســناد فروش تقاضای رونوشت 
المثنی اســناد مذکــور را نمــوده ام لذا 
چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی 
مذکــور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر 
حقوقی شــرکت ایران خــودرو واقع در 
کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران- کرج، 
شهرک پیکانشهر، ساختمان سمند، طبقه 
1 مراجعــه نماید. بدیهی اســت پس از 
انقضــای مهلت مزبور طبــق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

تعدادی شابلو ن زن کارگر ساده خانم و 
آقا نیازمندیم 

جاده ساوه- گلستان- صالح آباد 
09215180017

کارنامه ماشــین پژو روآ مدل 88 به 
شماره پالک 782 ت 81 ایران 22 به 
نام نورعلی شرافتی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
استخدام

شرق
26500088 رودهن	
77909939	-	77936888 تهران	نو	
76321938 دماوند	
76225850 بومهن	
76323777 جاجرود	
مامازند)پاکدشت(														36048480

55953636	-	55900897 شهرری	
36257074 ورامین		
33962211	-	33962233 سعدی	
36257074 شرق	استان	تهران	
09122338176
56344343 اسالمشهر	
56359598 چهاردانگه	

جنوب

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

خرید 
و فروش
 و اجاره

کلیه امالک

 پله رو و باالبر ســورنا صعود مغازه ای، 
خانگــی، ویلچر برونفربر و پله رو نصب 

بر روی دیوار و نرده 
77053323-0912551 7842

تعدادی راننده با خودرو - بازنشسته
نیمه وقــت با درآمــد عالــی )محدوده 

پونک( نیازمندیم
09123506809

1- به تعدادی اپراتور CNC)فرز(
2- به تعدادی قالب ساز ماهر و نیمه 

ماهر )پالستیک(
3- تراشکار ماهر و نیمه ماهر

4- تزریق کار پالستیک ماهر و نیمه 
ماهر نیازمندیم

 شهرک صنعتی ایوانکی
66308902

شــرقی  جنــوب  ضلــع  شــهدا   میــدان 

535 متر ملک تجاری فقط ملکیت فروشی 

09123090079

موسسه حقوقی دادبان
 قبولــی دعــاوی حقوقی،  کیفــری، کار 

خانواده- ثبتی و مالیاتی
09125472657      88106630

تربیت مربی
زبان آموزی قرآن )جهت تدریس( 

طرح بشارت 
 77571012 -77582027

»موسسه دادشهر ش.ثبت 2063«
وکالت تخصصی پرونده های 

ارزشمند امالک و اراضی
)در استان تهران، البرز و سراسر کشور«

 )پرداخت هزینه بعد از اخذ نتیجه(
09121203634

88975154

تدریس خصوصی سنتور مبتدی
تا پیشرفته مدرس
استاد جمشید آقایی

09123225793

* موسسه حقوقی*
تنظیم دادخواست، شکواییه- 
اظهارنامه و الیحه کامال شخصی 

با ارسال رایگان

09123249315
88929545  

دکترای جزا 
و جرم شناسی

نگران هزینه نباشید

09372975721

تخصصا کیفری

موسسه حقوقی کندلوس
دعاوی حقوقی، کیفری، تیم وکالی مجرب
حضوری و تلفنی )نگران هزینه نباشید(

88867526 -09122064480

* صنایع برودتی انجماد*
ساخت سردخانه های ثابت و متحرک

و یخچالهای صنعتی و روباز
33684837 - 09125387044 

ترک اعتیاد موفق
کم هزینه     سرپایی      زیرنظر پزشک
09123844273 - 55623328

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

 به قیمت بانه 55323529
احمدی 09127646980

بازرگانی نظری 
ترخیص تخصصی کاال

»از گمرک فرودگاه پیام کرج«
09128632716

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

66846634-66191022
09126701642

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
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

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مــدرک فارغ التحصیلی اینجانب نیایش فــالح فرزند عباس به 
شماره شناسنامه 9-001434185 صادره از تهران در مقطع 
کارشناسی رشته مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی با 
شــماره 880596467 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد ورامین پیشوا به نشانی ورامین- پیشوا- دانشگاه آزاد 

اسالمی ارسال نماید.

گواهی نامه موقت فارغ التحصیلی اینجانب 
آمنــه ســتوده خیرآبادی فرزند مســیب 
به شــماره شناســنامه 16 و شــماره ملی 
2571922165 صادره از فسا در مقطع 
کارشناســی ارشد رشــته زمین شناسی 
)سنگ رســوبی و رسوب شناسی( صادره 
از واحد دانشگاهی تهران شمال با شماره 
771577651 مورخ 1378/6/7 مفقود 
گردیــده اســت و فاقد اعتبار می باشــد 
از یابنــده تقاضا می شــود دانشــنامه را 
به دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهران 
شــمال به نشــانی تهران، بزرگراه شهید 
بابایی )غرب به شــرق( خروجی حکیمیه، 
خیابان شــهید صدوقــی، بلــوار وفادار، 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال 

ارسال نماید.

تاریخ انتشار: 1398/05/23

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه به طور فوق العاده نوبت دوم

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مصرف شماره یک ناجا به شماره 
ثبت 49570 دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده 
نوبت دوم که راس ساعت 16 روز پنجشنبه مورخ 1398/06/07 در محل انتهای 
همت بزرگراه شهید خرازی جنب دانشگاه علوم انتظامی سالن اجتماعات مجموعه 

فرهنگی ورزشی غدیر تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
توجــه در صورتی که هــر یک از اعضا نتوانند در مجمع عمومی فوق حضور یابند 
می توانند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک 
نماینــده تام االختیــار واگذار کنند. تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای  و 
هر شخص غیرعضو تنها یک رای خواهد داشت. بدین منظور عضو متقاضی اعطای 
نمایندگی باید حداکثر ظرف 14 روز از تاریخ انتشار این آگهی به همراه نماینده 
خود و با در دست داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر 
در محل دفتر شرکت تعاونی )واقع در تهرانسر بلوار شاهد شرقی خیابان شهید 
طالبی جنوبی نبش کوچه 39 غربی پالک 4/1( حاضر تا پس از احراز هویت طرفین 
)عضویت متقاضی و اهلیت نماینده( برگه نمایندگی مربوط توسط نمایندگان هیئت 

مدیره تایید تا برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.
افــرادی که قصد ثبت نام برای ســمت هیئت مدیره و بــازرس را دارند حداکثر 
ظرف 14 روز از تاریخ انتشــار  این آگهی فرصت دارند تا با در دســت داشــتن 
مدارک شناسایی )شناسنامه و کارت ملی( به دفتر تعاونی مراجعه و فرم مربوطه 

را تکمیل نمایند.
ضمنــا یادآوری می شــود این مجمــع با حضور هر تعداد عضو رســمیت می یابد و 
تصمیماتــی که در آن اتخاذ می شــود بــرای کلیه اعضا )اعــم از غایب و مخالف و 

حاضر( نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1- گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس.
2- گزارش و تصویب ترازنامه و حســاب ســود و زیان و ســایر صورت های مالی 

منتهی به 97/12/29.
3- ارائه  بودجه پیشنهادی سال 1398.

4- انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی برای مدت 3 سال.
5- انتخاب بازرس شرکت تعاونی برای مدت یک سال .

6- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه به میزان صد در صد.
7- گزارش و تصویب سرمایه شرکت تعاونی، تعداد اعضا و تعداد سهام موجود 

در دست اعضا تا 97/12/29.
مصطفی شهرابی فراهانی
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف شماره یک ناجا

بدینوسیله به اطالع می رساند نام انتشارات 
دانشکده اصول الدین به مدیریت سید کاظم 
عســگری مجد به شــماره پروانــه 557 به 
نــام »مرکز العالمه العســگری الدراســات 

االسالمیه« تغییر نام یافته است.

اشرفی اصفهانی- باغ فیض
یک باب آپارتمان 81 متری 2 خوابه دارای پارکینگ 
و انبــاری و تــراس بــه صورت مزایــده به فروش 

می رسد.
 تاریخ مراجعه حداکثر 98/5/30 تا ساعت 12 ظهر

0912-7906895

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به  طور فوق العاده 
شرکت زنجان شیمی )سهامی خاص( ثبت شده به 

شماره 2341 شناسه ملی 1086141775
بدین وسیله از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی سهامداران دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به  طور فوق العاده شرکت 
زنجان شــیمی )ســهامی خاص( ثبت شده به شــماره 2341 شناسه ملی 
10861411775 که مورخ 1398/06/05 راس ساعت 10 به نشانی 
قزوین کیلومتر 16 جاده رشــت،  کیلومتر 2 جاده رامشان شرکت زنجان 
شیمی کدپستی: 3479155353 تشکیل می گردد حضور به هم رسانید.

دســتور جلســه: انتخاب مدیران- انتخاب بازرســان- انتخــاب روزنامه 
کثیراالنتشار

هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( 
شرکت تعاونی مسکن مهر 4 منطقه 12 تهران )در حال تصفیه(

بدین وســیله از کلیه اعضاء شرکت تعاونی دعوت می شود راس 
ســاعت 10 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1398/6/10 در محل 
پروژه واقع در صفادشت انتهای بلوار قبچاق فاز 4 مسکن مهر 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

1- تعیین تکلیف در خصوص اعضاء غیر موثر.
2- بحث و بررسی و تائید بهای تمام شده واحدها

3- تصویب صورت های مالی سال 97.
4- حقوق، مزایا و پاداش اعضای هیئت تصفیه.

اعضــاء  می توانند در صورت عــدم حضور خود، حق حضور و رای 
خویــش را طــی وکالتنامه موجــود در دفتر تعاونی بــه نماینده 
تام االختیار خود واگذار نمایند. لذا می بایست جهت تنظیم و ثبت 
وکالتنامه ها و صدور مجوز ورود تا تاریخ 1398/6/5 به همراه 

وکیل خود به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.
مصوبات مجمع فوق در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با 
ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء  اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر 

و همچنین قابل اجراء خواهد بود.
شرکت تعاونی مسکن مهر 4 منطقه 12 تهران
 )در حال تصفیه(

شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان رودهن
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به  طور فوق العاده نوبت اول

تاریخ انتشار: 1397/5/23
از اعضای محترم این شــرکت دعوت می شــود در مجمع عمومی عادی نوبت 
اول که در ساعت 3 بعدازظهر روز پنجشنبه مورخ 98/6/14 در محل سالن 
مجتمــع مدارس امام علی دانشــگاه آزاد بــه آدرس رودهن روبروی پمپ 
بنزین قدیمی کوچه دانشگاه سالن محل مجتمع مدارس امام علی تشکیل 

می گردد حضور بهم رسانند.
توجــه: در صورتی که هر یــک از اعضا نتواند در مجمع عمومی فوق حضور 
یابــد می تواند اســتفاده از حق خود را برای حضــور و اعمال رای در مجمع 
عمومــی به یک نماینده تام االختیار واگذار کند. تعداد آراء وکالتی هر عضو 
حداکثــر 3 رای و هــر شــخص غیرعضو تنها یک رای خواهد بــود و در این 
صــورت تایید نمایندگی تام االختیار بــا مدیرعامل یا عضوی از عضو هیئت 
مدیــره تعاونی خواهد بود بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید 
حداکثر ظرف ســه روز پس از انتشــار این آگهی به همراه نماینده خود و با 
در دســت داشتن مدرک مورد عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر 
در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر گردیده تا پس از احراز هویت طرفین، 
عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور 
تایید و ورقه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد همچنین تعداد 
افرادی که تمایل به عضویت بازرسی در تعاونی را دارند 4 روز بعد از رویت 
این آگهی و تاریخ قید شــده با در دســت داشتن مدارک تحصیلی و هویت 
خود به دفتر تعاونی جهت معرفی به دایره تشخیص هویت مراجعه نمایند.

دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

2- طــرح و تصویــب صورت هــای مالی منتهی به ســال 97 و تعیین بودجه 
سال جاری

3- انتخاب بازرس
4- اطال ع رسانی در موضوع چگونگی پیشرفت کار زمین فاز 2 تعاونی 

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن 
فرهنگیان رودهن

آگهی مزایده 
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قرچک در نظر دارد، تعدادی از 
فضاهای مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به افراد واجد شرایط اجاره 
دهد. لذا متقاضیان می توانند جهت کســب اطالعات بیشتر و بازدید از 
لیســت  فضاها، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده و پاکت های 
مربوطه به مدیریت آموزش و پرورش شهرســتان قرچک، کارشناسی 
بودجه مراجعه نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 

1398/05/31 پیشنهادات خود را تسلیم مسئول مربوطه نمایند.
شماره تماس 36140499

فرهاد فراهانی
دبیر کمیته درآمد و مسئول برنامه و بودجه مدیریت
 آموزش و پرورش شهرستان قرچک

ســند کمپانی، شناســنامه مالکیت )برگ ســبز( و کارت 
شناســایی موتورســیکلت ســناتور GY200CC به رنگ 
قرمــز مدل 1389 به شــماره انتظامــی 791/25367 
ایــران  بــه شــماره موتــور 8800493 و شــماره بدنه 
N2D***200K8900030 مربــوط به آقای محمد عمادی 
به شماره ملی 5239747946 مفقود گردیده از درجه 

اعتبار ساقط است.

اطالعیه
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مصرف 

کارگران روزنامه کیهان به شماره ثبت 8338 )نوبت دوم(
بدینوسیله از کلیه اعضاء شرکت تعاونی مصرف دعوت می شود تا در مجمع عمومی 
عادی )نوبت دوم( این شرکت که راس ساعت 9 صبح روز یکشنبه 98/06/10 
در محل موسسه کیهان واقع در خیابان فردوسی- کوچه شهید شاهچراغی- تاالر 

شهید مطهری تشکیل می گردد، شرکت نمایند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و گزارش مالی و تصویب صورت های مالی 

سال 1396 و 1397 
3- اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه تقسیم سود

4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل                      هیئت مدیره شرکت

پاورقی
Research@kayhan.ir

61بررسی یک عبرت تاریخی؛ زمینه ها و شرایط انعقاد معاهده برجام  

جبهه مقاومت، عمق استراتژیک ایران
 سهراب صالحی 

منوچهر قربانی فر از عوامل اداره کل هشتم ساواک، از یک سو ارتباط ویژه اي با 
بیت آقاي منتظري داشــت و از سوي دیگر، جاسوس چند جانبه سازمان سیا و 
موساد بود. جالب توجه آنکه آقاي منتظري در چند جاي خاطرات خود به منبع 
بودن او اشاره دارد. وی روز فرار شاه، در هواپیماي اختصاصي او حضور داشت!

صفحه 6
چهار شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ 
۱۲ ذی الحجه۱۴۴۰ -شماره ۲۲۲۵۸

5سیری در تاریخ جنایات سازمان منافقین

میشــل فوکــو، تاریــخ دان و متفکر 
فرانسوی که دو بار در مهر و آبان 1357 
به ایران سفر کرده بود، معتقد است که 
انقالب ایــران نتیجه تالش یک یا چند 
حزب و یا عده ای از خواص و نخبگان و 
یا دسته خاصی از مردم نیست بلکه در 
انقالب اسالمی »همه یک ملت« حضور 
اندیشمند  یک  به عنوان  فوکو  داشتند. 
پســت مدرن اعتراف کرده بود که برای 
اولین بــار »اراده جمعــی یک ملت« 
را آشــکارا دیده و لمس کرده اســت.

دکتر علي اکبر والیتي در مصاحبه اي سرنخي از این مهم را ارائه 
کرده است: »زماني که من وزارت خارجه بودم، به مرور با اطالعاتي 

که از سیستم اطالعاتي کشور کسب کردیم، فهمیدیم یکي از 
سفارت خانه هاي یک کشور عربي که ظاهر انقالبي هم داشت، در بیت 

آقاي منتظري نفوذ کرده است! وقتي سفر کردم به آن کشور، رئیس 
آن کشور با اعتراض به من گفت چرا امام خمیني، آقاي منتظري را از 
قائم مقامي کنار گذاشت!؟... ما از طریق وزارت اطالعات مطلع شدیم 

سفارت خانه آن کشور عربي در بیت آقاي منتظري نفوذ دارد و حتي 
سفیرش به آنجا رفت و آمد داشت.« 

قائممقام! بیتآقای در وسیا ردپایموساد
ارتباط جواد قديري بــا بيت آقاي منتظري 
را مي تــوان در اعترافات ســيدمهدي هاشــمي 
دنبــال کرد. وي در قســمتي از اعترافات خود به 
سرمايه گذاري خودش و ســيدهادي هاشمي بر 
روي کانال ديگري)منافقين( از طريق جواد قديري 

تأکيد مي کند:
 »زماني که با آقاي شريعتي )شيخ الشريعه( و 
عطريانفر ما رفيق بوديم و نزديک بوديم، با توجه به 
اين که خوب، عطريانفر رابطه مستمر با جواد قديري 
داشــت و آقاي شــريعتي هم مي دانست و بعدها 
که به مــا منتقل کرد ما هم در مقابل او موضعي 
نگرفتيــم و ما تقريباً تأييد ضمني مي کرديم اين 
رابطه را… که ما يک سلسله ارتباطي ولو ضعيف 
هم باشــد؛ اين ارتباطات را حفظ کنيم به عنوان 
يک »کانال يدکي« با آن نيروهاي خارج از کشور و 
اينها که به تصّور ما از طريق آقاي شريعتي و خود 
عطريانفر که با آن جواد قديري ارتباط داشــتند، 
اين محفوظ ماند... مي توانم بگويم يکي از اهداف و 
رسالت هايي که آقا هادي تعقيب مي کرد، در مورد 
بيت)آقاي منتظري( بود و خود ما هم با ايشان در 
ارتباط بوديم. قرار بود چراغ سبزي در مورد تحوالت 
آينده و براي يک سلســله  مسائل و کارشکني ها  
و براي کاهش حساسيت هايي که بر ضد ما و اين 
جريان داشتند، به منافقين داده شود. البته فقط 
آقا هادي نبود. آقاي شريعتي)شيخ محمد حسين( 
و آقاي عطريانفر)محمد( و برادرزنش جواد قديري 
هــم بودند. روي هم رفته با جواد قديري و از يک 
زمانــي به بعد هم با طلبه توابــي که رابطه با آقا 
هادي گرفته بود)ارمي(، کانال ارتباطي با منافقين 

محسوب مي شد.« 
البته اسناد و مستندات همکاري بيشتر جواد 
قديــري و ديگر منافقين بــا بيت آقاي منتظري 
و باند ســيدمهدي هاشمي، به صورت عمومي به 
پژوهشــگران عرضه نشده اســت. قطعاً ارائه اين 
اسناد، روشن کننده بسياري از حقايق خواهد بود. 
به عنوان نمونه ديگر، بحث نفوذ طلبه تائب)ارمي( 
که مرحوم سيداحمد خميني در رنجنامه با توجه 
به اعترافات سيد مهدي هاشمي از وي به عنوان پل 

منافقين نام مي برد، جاي بررسي دارد: 
»...مهدي هاشمي گفته است در ابتدا منافق 
معروف و بعد با طلبه تائب آقاي ارمي با منافقين 
ارتباط برقرار کرديم چرا که آقا هادي، منافقين را 

بر اين رژيم ترجيح مي داد.« 
نفوذ و سرمايه گذاري سرويس هاي اطالعاتي 
خارجي بر بيت آقاي منتظري، جاي بررسي جّدي 
دارد. دکتر علي اکبر واليتي در مصاحبه اي سرنخي 

از اين مهم را ارائه کرده است:
 »زمانــي که مــن وزارت خارجــه بودم، به 
مرور با اطالعاتي که از سيســتم اطالعاتي کشور 
کسب کرديم، فهميديم يکي از سفارت خانه هاي 
يک کشــور عربي که ظاهر انقالبي هم داشت، در 
بيت آقاي منتظري نفوذ کرده اســت! وقتي سفر 
کردم به آن کشــور، رئيس آن کشــور با اعتراض 
به من گفت چــرا امام خميني، آقاي منتظري را 

از قائم مقامي کنار گذاشــت!؟... ما از طريق وزارت 
اطالعات مطلع شديم سفارت خانه آن کشور عربي 
در بيت آقاي منتظري نفوذ دارد و حتي سفيرش 

به آنجا رفت و آمد داشت.« 
همچنيــن مي توان از »منوچهــر قرباني فر« 
نام بــرد که از يک ســو ارتباط ويــژه اي با بيت 
آقاي منتظري داشــت و از سوي ديگر، جاسوس 

چند جانبه سازمان سيا و موساد بود. جالب توجه 
آنکــه آقاي منتظري در چند جاي خاطرات خود 

به منبع بودن او اشاره دارد. 
قرباني فر قبل از پيروزي انقالب مدير اداره 
مرکزي شرکت کشتيراني حمل و نقل استارالين 
در تهران، عضو باشــگاه ورزشــي شاهنشاهي و 
شــبکه اداره هشتم ســاواک بود و در روز فرار 
شــاه)57/10/26( در هواپيمــاي اختصاصي او 
حضور داشت. در سال 58 و 59 با نفوذ در بدنه 
نظاميان دســت به عمليات هاي تروريستي زد 
و ســرانجام در يک گروه شبه نظامي تروريستي 
در خوزستان دستگير شد و به آموزش خود در 
اسرائيل و ارتباط با ابراهيم يزدي اعتراف نمود.  
وي در کودتاي نوژه واســطه پرداخت پول هاي 
نقدي به کودتا چيان بود و در جريان مک فارلين 
يکي از واســطه هاي اصلي حمل سالح شمرده 

مي شــد. وي ارتباطات نزديکي با مشاوران کاخ 
سفيد داشت: 

»سازمان سيا قرباني فر را از قبل مي شناخت 
و در ژانويه 1980 از طريق سازمان هاي اطالعاتي 
اروپايي به آن ها معرفي شــده بود و از همان ابتدا 
در او ويژگي الف زني و گزافه گويي را تشخيص داده 
بود... از نظر اعضاي شوراي امنيت ملي آمريکا نيز 

قرباني فر مأمور ساواک در رژيم شاه بود و به عنوان 
يک دالل بين المللي و به طور کلي فردي که کنترل 

او دشوار است شناخته مي شد.« 
نکتــه مهــم آن اســت کــه وي يکــي از 
خبررســان هاي مورد اعتماد آقاي منتظري بود. 

وي در خاطرات خود مي گويد: 
»آقــاي قرباني فر دو نامه بــه آقاي کنگرلو 
مي نويسد که يکي ده صفحه و ديگري نوزده صفحه 
و فتوکپي آن را خود آقاي قرباني فر به عنوان اينکه 
من قائم مقام رهبري هستم، به وسيله مرحوم آقاي 
اميد نجف آبادي براي من فرستاد و درواقع با نوشتن 

اين دو نامه جريان]مک فارلين[ را لو داد ...«
آقاي منتظــري آن چنان بــه اظهارات يک 
جاسوس چندجانبه اعتماد دارد که با اتکا به القائاِت 
قرباني فر، برکناري خود از قائم مقامي را مسئله اي 

ازپيش تعيين شده مي پندارد:

»ظاهراً مسئله برکنار کردن من از مدت ها قبل 
مطرح بوده ولي من بي اطالع بوده ام و شــواهدي 
بر اين امر گواه است. ازجمله چنان که در جريان 
مک فارلين به آن اشاره شد آقاي قرباني فر به آقاي 
اميد گفته بود تصميم دارند فالني را برکنار کنند.«
جاي بسي تعجب است که چطور فقيهي که 
در جايگاهِ  قائم مقام رهبري قرار گرفته، به فردي 
که ســال ها سابقه جاسوســي و خبرچيني براي 
دستگاه هاي اطالعاتي غرب را دارد، اعتماد مي کند 
و او را بــه عنواِن منبع موثــق خود قرار مي دهد! 
کدام منطق اقتضا مي کند که اظهارات فردي که 
بازداشتي نيروهاي امنيتي و رابط کودتاي نوژه بوده، 
محور و مالک تحليل ها و اقداماِت آقاي منتظري 
قرار بگيرد؟! خاطرات آقاي منتظري اين واقعيت 
را به خوبي آشکار مي کند که قرباني فر نقش خود 
در ايجاد ذهنّيت  منفي آقاي منتظري نســبت به 
نظام و امام)ره( را به خوبي ايفا کرده است، تا جايي 
که آقاي منتظري در ديدار با هاشمي رفسنجاني از 
بي اطالعي اش از مسئله مک فارلين گاليه مي کند و 
به او تشر مي زند که چرا خودسرانه و بدون مشورت 

با او)!( به چنين کاري دست زده است.
توبه هاي تشکیالتي و آزادي منافقین

عملکرد آقاي منتظري در هيئت عفو، آزادي 
تعداد زيادي از منافقين را با حربه شکنجه و توبه 
تشکيالتي در پي داشت. حجت االسالم سيدحميد 

روحاني در اين زمينه مي گويد:
 »...آنها در زندان به ظاهر توبه و اظهار ندامت 
کردند، کساني که فقط در حد همبستگي با سازمان 
همکاري کرده و اقدام مسلحانه انجام نداده بودند 
آزاد شدند اما آنهايي که مرتکب جرم شده بودند، 

به زندان هاي 5 و يا 10 ساله محکوم شدند. 
بنده خودم براي مالقات با آنها به زندان اوين 
رفتم. در آن مالقات ها مشخص مي شد که کدام يک 
از آنها توبه کردند و برخي از آنها نيز سر تا پا چشم 
مي شدند تا از زبان ما چيزي بشنوند و بيرون بکشند. 
يکي از آنها خانم »آيت اللهي« بود که توبه هم کرده 
بود، اما جالب است وقتي که منافقين به ايران حمله 
کرده و وارد کشور شدند آنها در زندان ها آشوب و 
شورش کردند. لذا او کساني را که به معني واقعي 
کلمه تّواب بودند مي شناخت. آنها نه تنها زندان را 
به آتش کشــيدند بلکه به تّوابين واقعي نيز حمله 
کردند. در بين آن تّوابين، خانمي به نام »حجتي« 
وجود داشت که اهل گيالن بود و آقاي الجوردي 
براي من تعريف کرد که خانم آيت اللهي، موي سر 
خانم حجتي را به گونه اي کشــيده و کنده بود که 
به اندازه يک کف دست سر ايشان سفيد شده بود.  
آنها بسيار فريبکار بودند طوري که دوباره خانم 
آيت اللهي را خواسته بودند که توضيح بدهد چرا اين 
کار را کرد. گفته بود من 7 نفر از بستگانم از برادر و 
خواهرانم در سازمان مجاهدين هستند و به تعبير 
خودش مي گفت که آنها شــهيد شده اند و تأکيد 
داشت که من بايد با آنها باشم. اما چون سياستشان 
فريب کاري بود به محض اينکه در شرايط سختي 

قرار مي گرفتند راه توبه را پي مي گرفتند.«

فیصل جلول، تحلیلگر لبنانی مقیم فرانسه می گوید: »مهم ترین ویژگی جبهه مقاومت مردمی بودن آن است که 
این خود منبعث از اندیشه انقالب اسالمی بوده و به همین دلیل آمریکا و اسرائیل توان مقابله با آن را ندارند.«

به همين دليل است که گفته می شود حکومت اسالمی، مردمی تر 
از دموکراســی های رايج دنيا است زيرا ارتباط بين مردم و حاکم تنها 
بر اساس معادالت رياضی و اينکه تعداد کارت الکترال يک نفر بيشتر 
بوده و بنابراين وی حاکم شــده نيســت، بلکه عالوه بر اينکه اکثريت 
قاطع مردم حکومت حاکم اسالمی را پذيرفته اند، ارتباط بين مردم و 
حاکم اســالمی عقيدتی، فکری، انسانی، عاطفی و محبت آميز است و 
مردم بين خود و او پيوستگی عميق احساس می کنند، چون حکومت 
اسالمی با دل ها، افکار، احساسات، عقايد و نيازهای مردم ارتباط دارد. 
بدين سان است که پيوند واقعی بين امام و امت صورت می گيرد و در 
عالم سياست و اجتماع پيشرفت هايی صورت می گيرد، همان گونه که 
در انقالب اسالمی چنين شد و کاماًل متفاوت از حرکت های قبلی در 

دو جنبش مشروطه و نفت بود.
به داليل فوق است که می توان با قاطعيت ادعا کرد اولين تجلی 

مردم در حيات سياســی ايران در تاريخ معاصر به صورت گسترده که 
شامل همه آحاد مردم از مرکز کشور تا دورافتاده ترين روستاها بود، در 
انقالب اسالمی صورت گرفت. همچنين برخالف انقالب های بزرگ تاريخ 
جهان همچون انقالب فرانسه و روسيه که طبقه و گروه های خاصی در 
آن شرکت داشتند، در انقالب اسالمی همه اقشار و همه مناطق شرکت 
داشتند که از مهم ترين دستاوردهای اين انقالب به شمار می رود. درواقع 
انقالب اسالمی باعث شد که زمينه برای نقش آفرينی کليتی به نام مردم 
در عرصه های گوناگون سياسی، اجتماعی، فرهنگی و دفاعی امنيتی 
فراهم شود و توانست با ورود اين نيروها به درون حوزه های گوناگون، 
سرمايه عظيم مردمی که خود باعث و مولود انقالب اسالمی بودند را 

تقويت و آن را به رمز اصلی شکست ناپذيری اين انقالب تبديل نمايد.
ترديدی نيســت که شخصيت و اقدامات امام خمينی )ره( در به 
ميدان آوردن مردم در صحنه های بزرگ انقالب که به اقرار بســياری 
از ناظران داخلی و خارجی در تاريخ بی نظير بود، نقش اول را داشت. 
امام)ره( عالوه بر اينکه توانسته بود مرجعيت دينی و رهبری سياسی را 
باهم درآميزد، با پرهيز از مشی مسلحانه و از طريق اقدامات فرهنگی و 
آگاه کردن مردم به وسيله نسلی از روحانيت که خود و دوستان نزديک 
او آن ها را ساماندهی کرده بودند، توانست در مشی مبارزه ابتکار جديدی 
خلق نمايد. ازجمله ويژگی های امام خمينی)ره( شجاعت منحصربه فرد 
وی بــود که به او توانايی داده بود که با يک اشــاره، ميليون ها نفر از 

جمعيت به خيابانها سرازير می شدند حال آنکه قدرت نظامی پهلوی 
که معتقد بود چهارمين قدرت جهان است، يارای مقابله با اين مردم 

را نداشت زيرا آن ها تا پای تقديم جان خود آماده فداکاری بودند.
اين قدرت عظيم بود که باعث شــد ميشل فوکو، تاريخدان و 
متفکر فرانسوی که دو بار و در مهر و آبان 1357 به ايران سفر کرد 
تا از نزديک نظاره گر خروش ملت ايران بوده و به تحليل آن بپردازد، 
اظهار کند که انقالب ايران نتيجه تالش يک يا چند حزب و يا عده ای 
از خواص و نخبگان و يا دسته خاصی از مردم نيست بلکه در انقالب 
اسالمی »همه يک ملت« حضور داشتند. فوکو به عنوان يک انديشمند 
پســت مدرن اعتراف کرده بود که برای اولين بار »اراده جمعی يک 
ملت« را آشکارا ديده و لمس کرده است. به همين دليل بود که در 
جهانی که بر سر دوراهی شرق و غرب، بسياری از متفکرانی که غم 
بشريت داشتند را به بن بست کشانده بود، وی انقالب اسالمی ايران 

را »روح يک جهان بی روح« خواند.
دومين جلوه حضور مردمی در انقالب اسالمی تالش برای تغيير 
ارزش های رژيم سابق و حفاظت از دستاوردهای انقالب بود. يکی از 
شاخصه های فرهنگی حاکميت استبداد در دوران پهلوی، تخريب 
سنت های اصيل مردمی و ملی مردم مسلمان با ترويج فرهنگ مبتذل 
غرب به بهانه تجددخواهی و نوگرايی بود که بسياری از مظاهر فرهنگ 
ملی و نشانه های هويت تاريخی مردم مسلمان ايران را از ميان برد. 
انقالب اســالمی با زدودن زنگارها و اوهام از چهره دين، به احيای 
فرهنگ حيات بخش و پويای اسالمی پرداخت. احيای دوباره تعاليم 
اسالمی، احساس خودباوری، اعتماد و اتکا به خود را در جامعه زنده 
کرد و از تداوم احســاس حقارت و خودباختگی مردم ايران در برابر 

بيگانگان جلوگيری نمود.
ســومين جلوه حضور مردم در انقالب اسالمی، در صحنه های 
دفاع مقدس بود. پس ازاينکه طرح های به دست آمده از سفارت آمريکا، 
توطئه های گوناگون عليه نظام نوپای جمهوری اسالمی ايران را اثبات 
می کرد، امام خمينی )ره( در 5 آذر 1358 فرمان تشــکيل بســيج 
مســتضعفين را صادر کرد. تصميم امام )ره( و نقش آفرينی بسيج 
مستضعفين در ظرفيت سازی از توانمندی های مردمی در راستای 
اهداف انقالب اسالمی در تمام حوزه ها اعم از اجتماعی، اقتصادی، 
سياسی، اعتقادی، امنيتی و نظامی به خصوص در تأمين نيروی انسانی 
در دفاع از انقالب اســالمی به ويژه در جنگ تحميلی هشت ساله، از 

ثمرات و بلکه معجزات انقالب اسالمی است.
نهايت اينکه مردم بنيان بودن قدرت در انقالب اسالمی موجب 
شده اســت که برخالف رايج در ديگر کشورها که در روز استقالل 
منابع قدرت نظامی خود را به نمايش می گذارند، روز 22 بهمن که 
روز نجات ملت تاريخی ايران از يک حکومت نيمه مســتعمره است، 
اساس قدرت خود يعنی حضور گسترده مردم را به نمايش می گذارد 
و صدها خبرنگار، عکاس، فيلم بردار و تحليلگر را از سراســر جهان 
برای انعکاس حضور سراســری مردم در ايران به خصوص در تهران 

به خود جذب می نمايد.
تأثيرگذاری اين مهم يعنی مــردم بنيان بودن قدرت در عالم 
سياســت باعث شد که به حوزه ملی ايران محدود و منحصر نشود 
بلکه در شکل يابی گروه های مقاومت در سراسر جهان تأثير مستقيم 
و همه جانبه گذاشت. مهم ترين آن تشکيل گروه های مقاومت اسالمی 
است. به تعبير فيصل جلول، تحليلگر لبنانی مقيم فرانسه، به اين دليل 
که محور مقاومت از پشتوانه های مردمی برخوردار است، مهم ترين 
تضمين کننده برای نبردهايی است که اين محور وارد آن می شود و 
به همين دليل در تمام جنگ هايی که وارد آن شــده و اتفاقاً طرف 
مقابل از ابزار هسته ای نيز برخوردار بوده، گروه های مقاومت پيروز 
ميدان بوده اســت؛ زيرا محور مقاومت در خاک خود با قدرت های 
بيگانه ای می جنگد که قرن هاست برای سيطره بر خاورميانه و تسليم 
کردن آن در برابر خود تالش می کنند و به خصوص مردم منطقه در 
آرزوی شکســت صهيونيست ها، اين آرزو نسل به نسل منتقل شده 
تا اينکه مقاومت اســالمی اين آرزو را در بسياری از نبردها محقق 

نمود و افزون بر اسرائيل، آمريکا را نيز شکست داد.
آمريکايی ها توانســتند صدام حســين را شکست دهند، اما از 
مقاومت اســالمی که از پشــتوانه مردمی برخوردار است شکست 
خوردنــد. فيصل جلول تأکيد دارد که اين واقعيت باعث می شــود 
که آمريکا و اســرائيل با درگير نشدن در جنگ گسترده نظامی در 
منطقه »خود را از دروازه های جهنم و شکست حتمی نجات دهند.« 
بی ترديد جلوه عظيم از حضور مردمی در صحنه های گوناگون ايران 
پس از انقالب اسالمی و همچنين شکل يابی گروه های مقاومت در 
جهان و به خصوص بين الملل اســالمی، مديون رهبری و مديريت 
عالی در انقالب است که دومين مؤلفه تشکيل دهنده قدرت و عمق 

استراتژيک جمهوری اسالمی ايران را تشکيل می دهد.


