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گهی تلفنی  قبول آ

گمشده
پیدا شده

ســند مالکیــت خــودرو فولکس 
بــژ  نــگ  ر  1 3 8 4 ل  مــد
 متالیــک بــه شــماره شــهربانی

 698 د 33 ایران 88 و شــماره 
موتور UDH348293 و شــماره 
شاســی IR84521000933 به 
نــام زهرا ملکی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز و ســند مالکیــت و کارت 
خــودرو ســواری پــژو 206 آریــان 
مــدل 1393 بــه رنــگ خاکســتری 
ر  تــو مو ه  ر شــما بــه  لیــک  متا
163B0083159 و شــماره شاسی 
NAAP41FDXEJ675112 و شــماره 
بــه  54-764ط15  ایــران  پــاک 
مالکیت رسول محمدی فخرآباد مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

3 بــرگ ســند و بــرگ ســبز 
 NS150 موتور سیکلت پالس
مشکی مدل 1395 به شماره 
شهربانی 92355 ایران 133 
و شماره شاسی 9547039 و 
شماره موتور 18146 مفقود 
گردیده از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

برگ ســبز ســواری پژو 405 
 1386 مــدل   1/8I تیــپ 
نقــره ای متالیــک به شــماره 
و  موتــور 12486199312 
شماره شاســی 40399582 
به مالکیت بی بی فاطمه خدائی 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

می باشد.

برگ سبز سواری پراید مدل 
87 رنگ سفید شماره موتور 
2461610 شــماره شاســی 
پاک   S1412287777974
64-256 ب26 بــه نام علی 
بهجت  منــش اردکانی مفقود 
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از   و 

است.

ســند و برگــه کمپانی و کارت 
ســوخت موتــور هونــدا ویو 
مدل 88 به شــماره شهربانی 
 1 3 5 ن ا یــر ا  /8 4 9 5 8
بــه رنــگ آبــی و شــماره تنه 
 NBB125308800177
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

سند مالکیت )برگ سبز( سواری پیکان به شماره انتظامی 856ق63 
ایران 73 مدل 1380 رنگ سفید و موتور 11128017411 شاسی 
80415089 به نام خداداد طهماسبی قورت مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.

بــرگ ســبز خــودرو پــژو 
پارس مدل 90 به شــماره 
 -28 ب  454 انتظامــی 
ایران 41 به شماره موتور 
12490164337 و شماره 
شاسی 276023 مفقود از 

درجه اعتبار ساقط است.

چــون اینجانب مهــدی مــرادی مالک 
خودرو پژو پارس مدل 90 به شــماره 
انتظامــی 454ب28- ایــران 41 به 
شــماره موتــور 12490164337 و 
شماره شاسی 276023 بعلت فقدان 
اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی 
نمــوده اســت. لــذا چنانچــه هرکس 
ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد 
ظــرف مدت 10 روز بــه دفتر حقوقی 
ســازمان فروش ایران خــودرو واقع 
در پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه 
نماید. بدیهی اســت پــس از انقضای 
مهلــت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

قانونی بعمل خواهد آمد.

اینجانــب علی اکبر بیابانــی مالک کامیون 
بنز ده چرخ به شــماره انتظامی 262ع69 
ایــران 12 موتور 10035976 شاســی 
14933972 به علت فقدان سند کمپانی 
و بــرگ ســبز و کارت مشــخصات خودرو 
تقاضای رونوشــت المثنی نموده اســت. 
چنانچــه هرکس ادعایــی در مورد خودرو 
مذکور ظــرف 15 روز از تاریخ درج آگهی 
با در دست داشتن مدارک کافی به دفتر 
فروش شــرکت ایران خودرو دیزل واقع 
در تهران کیلومتر 8 جاده ســاوه مراجعه 
نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت 
مزبور طبق ضوابط اقدام خواهد شد. مدت 

اعتبار این آگهی یکسال است.

برگ ســبز 206 شاسی 157472 
پــاک 966 س 67 ایــران 12 به 
نام مهســا رحمانی مفقــود و فاقد 

اعتبار است.

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

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
66007479 - 66064647-9 آزادی 
65222933 - 09121620849 شهریار 
026-32226013 - 32224411 کرج 
77909939 - 77936888 تهران نو 
دماوند                                        76321938

شرق - غرب 

33112193
33110210
33112291 
33902599

 33119236
33911566
33118057
      33110202 

مرکز

33942000
33118052

 33113519
33911568

با حضور در نیازمندیهای روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید

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

7/260/0003/630/0001/815/000روزنامه کیهان

13/260/0006/630/0003/315/000روزنامه کیهان انگلیسی

13/260/0006/630/0003/315/000روزنامه کیهان عربی

3/338/4001/669/200834/600مجله کیهان ورزشی

3/338/4001/669/200834/600مجله زن روز

1/670/000835/000420/000مجله کیهان بچه ها

----------------417/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیــان محتــرم می تواننــد با توجه به جدول زیر نســبت به انتخاب هر یک از نشــریات  مورد عالقه و واریز مبلغ اشــتراک به شــماره کارت 
 6104337743976845  بانــک ملــت و یــا حســاب 0106713595009)ســیبا( بانــک ملی شــعبه ســعدی جنوبــی  کد 69  
 به نام حســین شریعتمداری)موسســه کیهان( و ارســال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شــده ذیل به صندوق پســتی 11365/3631

 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود  اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین
    اطالع دهید.

ه 
ج

و
ت

نام: ............................... نام خانوادگی: ...................................................... نوع نشریه: .................................................. تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 

مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. آدرس: 

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

فرم تقاضا

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

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران

امور مشترکین  موسسه کیهان تلفن: 35۲۰۲۲78 - ۰۲۱  نمابر:339۰۲444 - ۰۲۱ 

فقط قالیشوییتهــران نـو

774۱36۰4           774736۰4   
  774۱۰5۱5

درشرق تهران کارخانه دارد

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
آگهی دعوت سهامداران شرکت مجتمع کشت و صنعت دشت 
پرامان ســهامی خاص ثبت شده به شماره 1704 شناسه ملی 
10660030616 جهــت تشــکیل مجمع عمومــی فوق العاده 
بدینوســیله از کلیه ســهامداران شــرکت دعوت می شــود تا 
در جلســه مجمع عمومــی فوق العاده که در ســاعت: 10 صبح 
مــورخ: 99/3/17 در آدرس: محــل قانونــی شــرکت تلفن: 

09122201480 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1- تغییر نام

هیئت مدیره شرکت

آگهی حصر وراثت
آقای مجید بندعلی به شماره شناسنامه 117 مطابق دادخواست تقدیمی 
به کاســه پرونده 24/7/99 این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مرحوم مهدی بندعلی شــماره 
شناسنامه 5 در تاریخ 99/1/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مجید بندعلی شماره 
شناســنامه 117 تاریخ تولد 1366/6/13 صادره شمیران پسر متوفی 
2- حسن بندعلی شماره شناسنامه 11 تاریخ تولد 1356/6/28 صادره 
شــمیران پسر متوفی 3- زبیده بندعلی شماره شناسنامه 4 تاریخ تولد 
1348/1/1 صادره از شــمیران دختر متوفی 4- آمنه بندعلی شــماره 
شناســنامه 3 تاریخ تولد 1350/1/7 صادره از شــمیران دختر متوفی 
5- حلیمه کیاشمشــکی شماره شناســنامه 18 تاریخ تولد 1324/4/1 
صادره از شــمیران همســر دائمی متوفی و مرحــوم ورثه دیگری ندارد 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را با استناد ماده 361 
قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت 

یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.

شورای حل اختاف 7 شمشک

آقای سیدحسین حسینی فرزند غام حیدر، شما از تاریخ 
نشر این آگهی 7 روز فرصت دارید برای اجرا صیغه طاق 
و ثبت آن در دفتر طاق 3 هشتگرد حضور یابید در غیر 
این صورت طاق در غیاب شما انجام خواهد شد. آدرس 
دفتر: هشتگرد خ امام خ نور کوچه رسالت دفتر ازدواج 

50 و طاق 3 هشتگرد.
سردفتر ازدواج شماره 50 کرج

جناب محمدحسن آخوندزاده فرزند محمدحسین به شماره ملی 0073898457 
احتراما همسر شما خانم خدیجه قاسمی به این دفترخانه مراجعه نموده و با ارائه 
حکــم طاق به شــماره 9809970223002527 مورخ 98/8/19 شــعبه 30 
تجدیدنظر تهران تقاضای ثبت طاق را دارد لذا به شما اطاع داده می شود ظرف 
مهلت یک هفته پس از رویت این اخطاریه در روزنامه کثیراالنتشار جهت انجام 
طاق به آدرس شــهرری خ 24 متری رازی پاک 146 مراجعه نموده در غیر این 

صورت طاق طبق دستور محترم قضایی انجام خواهد شد.

سردفتر طاق 109 تهران

پاورقی
Research@kayhan.ir

صفحه 6
 شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹
۲۹ رمضان ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۴۷۳

۱6نقش شبه روشنفکران در تاریخ معاصر ایران

تأمین سرباز جنگ نرم علیه نظام با بورس دولتی!
آغاجری،  عبدی،   هاشم  عباس 
علیرضــا علوی تبــار، مجید 
محمدی، مصطفی تاج زاده، بهزاد 
نبوی و محسن سازگارا از جمله 
افرادی بودند که زیرنظر موسوی 
خوئینی ها و در مرکز تحقیقات 
ریاست جمهوری،  استراتژیک 
بســتر پروژه توسعه سیاسی 
کردند. فراهم  را  خاتمی  دولت 

شــهید محمد مفتح، دقایقی بعد از ترور به دســت محمود کشــانی- 
تروریست هایی همچون اکبر گودرزی و کشانی طبق آموزه های مارکسیستی 
خوئینی ها معتقد بودند که شهیدان مطهری و مفتح سازشکارانی هستند که 

از سوی رژیم پهلوی به عنوان ترمز انقالب استفاده می شوند!

۱4

امیرالمؤمنین)ع( می فرمایند: »البّد للّناس من امیر«، یعنی هر جامعه ای احتیاج دارد به 
یک رهبر و این جزء اصول فکری تشیع است. این طرز فکر که روزگاری خواهد رسید 

که اجتماعات بدون حکومت اداره شوند، با منطق امامت منطبق نیست.

عالوه بر وظیفه تفسیری و تبیینی ائمه)ع(، 
باید به لزوم رهبری سیاسی به عنوان دومین 
وظیفه ایشان تاکید کرد. رهبری سیاسی و 
تشکیل حکومت در تفکر شیعی که امروزه 
به والیت فقیه ختم شــده است، از مواردی 
است که حذف آن از منظومه فکری شیعی 

امکان پذیر نیست.

ده گفتار از رهبرمعظم انقالب در تحلیل مبارزات سیاسی امامان معصوم)ع(:

نقش رهبری ائمه)ع( نیازی به تأیید مردم ندارد
حجت االسالم شجونی، عضو جامعه روحانیت 
مبارز هم در بخشــی از خاطرات خود و مصاحبه 
با شبکه خبر ایران1 سابقه خوئینی ها را این طور 
معرفی می کند: »گــودرزي بعد از آنکه از طرف 
علماي محترم و شناخته شده و حوزه هاي علمیه 
مهم تهران طرد شــد، به ســراغ آقاي موســوي 
خوئیني ها در مســجد جوزســتان رفت و او هم 
گــودرزي را پذیرفت و این هم امر غیرمنتظره اي 
نبود. آقاي خوئیني ها قبل از انقالب در آن مسجد 
در مقام تفسیر قرآن حرف هاي عجیب و غریبي 
مي زد که من اسم آن را گذاشته بودم قرآن شناسي 
آسان! این آقاي موسوي خوئیني ها هم به گفتن 

تفاسیر مارکسیستي معروف بود.
آقاي مطهري چند باري به او هشدار داده بودند 
ولي او کار خودش را مي کرد. مدتي در آن مسجد 
ایــن حرفها را زد و عده اي جوان ناآگاه هم دور و 
برش را گرفتند و تصور مي کرد که بازارش همیشه 
گرم مي ماند. گودرزي به مسجد جوزستان رفت و 
آقاي موسوي خوئیني ها هم او را به مسجد خمسه 

البّته هرچه از آغاز دوره  امامت به پایان 
دوره  امامت نزدیک می شــویم، این عامل 
ضعیف تر می شود. از آغاز دوره  امامت هرچه 
به طرف پایانش می رویم، مخصوصا وقتی 
که می رسیم به امام نهم و امام دهم و امام 
یازدهم، این موجب اّولِی براى امامت، یعنی 
تفســیر مکتب و تشریح مکتب، ضعیف تر 
می شود و آن موجب دّوم _ که هنوز نگفته ام 
و عرض خواهم کرد _ تقویت می شود و این 

باز به اقتضاى احتیاج و نیاز زمان است.
پس وقتی که جامعه  اسالمی پیغمبر خود 
را از دســت داد _ به تعبیر قرآن وقتی که 
»ُمنذر«، یعنی پدیدآورنده  انقالب را از دست 
داد_ احتیاج دارد به یک سلســله  محکمی 
کــه الاقل تا یک زمانی ادامه پیدا کند و در 
این دوران، مکتبی که به وســیله ى منذر و 
پیغمبر آمده اســت، تکمیل شود، تشریح 
شود، تفسیر شود، به همگان تفهیم شود و 
نسبت به مباحث و مصادیق و نیازهایی که 
در اجتماع هست، منطبق شود و پخته شود.
دّوم این اســت که ایــن جامعه، رهبر 
می خواهد. امیرالمؤمنیــن)ع( در یکی از 
کلماتش میفرماید: »البّد للّناس من امیر«1؛ 
هــر جامعه اى احتیاج دارد به یک رهبر؛ و 
این جزء تز ما است، جزء طرز فکر ما است. 
ما معتقد نیستیم که روزگارى خواهد رسید 
که اجتماعات بدون حکومت اداره شــوند؛ 
نخیر، »البّد للّناس من امیر«؛ ناگزیر مردم 

باید رهبر داشته باشند.

بعد از اینکه پیغمبر)ص( از دنیا رفت، 
در رأس جامعه  اســالمی الزم اســت یک 
نفرى باشــد که آن حرکت را، آن سیر را، 
آن تالشی را که پیغمبر)ص( می کرد براى 
پیشبرد این جامعه و رسانیدن آن به تعالی و 
تکاملی که منظور او هست، ادامه دهد؛ الزم 
است یک نفرى باشد که مثل خود پیغمبر 
و دستی به نیرومندى دست پیغمبر)ص(، 
زمــام اجتماع را بگیــرد و به آن راهی که 

میخواهد، هدایت کند.
وجود این افراد، با آزادى جامعه  اسالمی 
هم منافات ندارد. اگر مختصر دّقتی بکنیم، 
روشــن می شــود که هیچ منافاتی ندارد. 

رهبر جامعه هدایت می کند جامعه را، پیش 
می راند جامعه را، وسایل پیشرفت و پیشبرد 
جامعه را برایش فراهم می کند. اجتماع، یک 
رهبر سیاســی الزم دارد غیر از رهبر فکرى 
که تفسیر و تبیین مکتب می کند. اینکه این 
رهبر سیاسی چگونه آدمی باید باشد، آیا الزم 
است اعدل باشد، آیا الزم است اعلم باشد یا 
چه، این یک بحث کالمی و فرقه اى است و 
ما در این بحث ها هیچ وارد نمی شویم و بحث 
نمی کنیم و وقت محدود خودمان را صرف این 
حرف ها نمی کنیم؛ این بحث ها وقت دیگرى 

می خواهد.
ضرورت تالش امام برای بازپس گیری 

منصب رهبری

خــب، حاال اگر نگذاشــتند ایــن رهبر 
سیاسی رهبرى کند، اّما او واقعا رهبر است. 
اگر حاکمی معزول شد، آیا این حاکم معزول 
می تواند به خودش بگوید ما تفسیر و تبیین 
مکتب را ادامه می دهیم و حاال که نتوانستیم 
حکومت کنیم، دیگران جامعه را اداره کنند؟ 
با بزرگوارى و شــرح صدر، خودش را از این 

قضّیــه معاف کند؟ می توانــد چنین کارى 
بکند یا نمی تواند؟ یا شّق سّومی وجود دارد؟ 
می تواند، در صورتی که مصلحت بزرگ ترى 
را در نظر داشته باشد؛ و نمی تواند، در صورتی 

که این مصلحت، مورد نظر نباشد.
ما معتقدیم که نمی تواند. ما معتقدیم آن 
کسی که از طرف پیغمبر)ص( به حکومت 
برگزیده و منصوب شــد و جهاتی که براى 
حکومت الزم است، پیغمبر در او دید و او را 
به این منصب گماشت و زمام جامعه  اسالمی 
را در مشــت او قــرار داد و به مردم هم او را 
معّرفــی کرد و توصیه  او را هم کرد و گفت 
بایــد از او اطاعت کنید، او اگر یک وقتی از 

حّق خودش دور افتاد، ناچار باید تالش کند 
که به حّق خودش برسد؛ براى خاطر اینکه 
این حق، یک حّقی نبوده که بخواهند تعارفی 

به او بدهند.
یک وقت هســت که یک گالبی را بنده 
خدمت شــما تقدیم می کنم و می گویم آقا 
خواهش می کنم این را میل کنید؛ شما هم 
تعارف می کنید که نخیر، میل ندارم. یک وقت 
هم هست که خداى نکرده مریض هستید و 
به شــما می گویند دارو میل کنید. در اینجا 
معنی ندارد که شما بگویید نخیر، میل ندارم 
دارو بخورم. در پاسخ شما می گویند بی خود 
میــل ندارید. اّول با زبان خوش؛ بعد شــما 
را می خواباننــد و بــا زور دارو را در حلقتان 

می ریزند!
یک حکومت سالم براى دورانی که نزدیک 
به آغاز انقالب اسالمی است، یک داروى ضرورى 
است، یک داروى الزم است. جامعه  اسالمی حق 
ندارد بگوید من این دارو را نمی خواهم. آن کسی 
هم که خازن این دارو اســت و دارو در آستین 
او است، حق ندارد بگوید خیلی خوب، حاال که 
دارو نمی خواهی، بنده هم قهر می کنم؛ دنَدت 

نرم، پس برو بمیر! نه، این نیست.
مگر مســئله اى شــخصی است؟ سعی 
می کند خودش را به آن حق برساند، سعی 
می کند دارو را به مریض بخوراند. مگر اینکه 
ببیند اگر چنانچه به این مریض خیلی فشار 
بیاورد، مریض اصال خواهد ُمرد. بله در اینجا 
موّقتا دست نگه میدارد تا این مریض از آن 
حال بدجونی، از آن حال قریب الموتی، از آن 
حال احتضار بیرون بیاید. وقتی که مریض از 
آن حال بیرون آمد و آماده شــد که روى او 
فّعالّیتی انجام بگیرد و این دارو به او خورانده 
شــود، در ابتدا دارو را رندانه و زیرکانه به او 
می خورانند و اگر نشــد، به زور در حلقش 

می ریزند، امامت اینجورى است.
پانوشت  ها

1- نهج البالغه، شریف الرضی، خطبه 40، ص82

فرستاد. مسجد خمسه در اواسط خیابان سراب در 
خیابان دولت- یخچال- واقع شده است.

موســوي خوئیني ها از کساني بود که قبل از 
انقــالب به این ذهنیت دامــن مي زد که هر نوع 
فعالیتي در دستگاه هاي دولتي و شبه دولتي کمک 
کردن به رژیم اســت و حال آنکه توجه نمي کرد 
که بعضي ها از همین کارهاي شبه دولتي توانستند 
به  اندازه دهها سال تأثیر کار او داشته باشند و بلکه 

بسیار بیشتر. 
علنا مي گفت آقاي مطهري و آقاي مفتح که 
تدریس در دانشگاه را پذیرفته اند با حکومت سازش 
کرده اند و تبدیل به ترمز انقالب شده اند! او همین 
حکم را هم درباره آقاي بهشتي و آقاي باهنر مي داد 
کــه به آموزش و پرورش رفته بودند و کتاب هاي 
درسي را تدوین مي کردند. مي گفت که اینها همکار 
فّرخ رو پارسا ]وزیر وقت آموزش و پرورش[ شده اند 
و حال آنکــه اگر قرار به انقالبي گري و منبرهاي 
داغ رفتن و بعد هم زنداني شــدن باشــد من که 
از بســیاري از اینها جلوتر بودم ولي هیچ وقت از 
ایــن فکرها نمي کردم. مــن 25 بار زندان رفته و 
شــالق هایي خورده ام که اگر بــه دیوار مي زدند 
خراب مي شد، منتهي کار امثال بنده روبنایي بود. 
یعني اگر یک پروژه ساخت و ساز خانه را در نظر 
بگیرید کار ماها حکم دکوراسیون خانه را داشت 
و کارهاي زیربنایي و پي ریزي و اســکلت بندي را 

امثال آقاي مطهري انجام مي دادند.
یک شــیخ محترمــي به نام آقاي قاســمي 

نقــل مي کــرد مــن یک شــب در مســجد 
جوزســتان کنار آقاي کروبي نشســته بودم و 
آقاي موســوي خوئیني ها هــم روي منبر بود. 
اکبــر گودرزي و محمود کشــاني نشســته و 
محــو حرف هاي آقاي خوئیني ها شــده بودند. 
 ایــن آقا رفته بود بــاالي منبر و آیه شــریفه 
»ویصــّدون عن ســبیل اهلل« را کنایتا و گاهي 
تصریحــا بر آقایان مطهري و مفتح و بهشــتي 
تطبیــق مي داد و مي گفــت: اینها ترمز انقالب 
و سازشــکارند و با دستگاه روي هم ریخته اند! 
من که دیدم گودرزي و کشاني مات و مبهوت 
حرف هاي خوئیني ها هســتند به کروبي گفتم: 
بابا، اگر فردا انقالب پیروز بشــود اینها با اّولین 
اسلحه اي که به دستشان بیفتد مي روند و اینها 
را مي کشند. کروبي را که مي دانید هم احساساتي 
است هم عصبي، دستش را بلند کرد و زد روي 
پاي من و گفت: نه بابا! این جوري نیســت. ولي 
بعدها دیدیم که اتفاقا این جوري شــد! همین 
محمود کشاني از کساني بود که آقاي مفتح را 

در دانشــگاه الهیات به گلوله بست. این مسئله 
که فکر را چه کسي توي کله یک مشت بي سواد 
کرده بود، باید ریشه یابي کرد. بعد از سي سال 
که از انقالب مي گذرد باید معلوم شود محرکین 
اینها چه کساني بودند که این قدر به خود جسارت 

دادند که چنین شخصیت هایي را بکشند.
صریح بگویــم آقاي مطهري معتقد بود که 
او مارکسیست شده است! آقاي مطهري اعتقاد 
افراد را از روي ظاهر و لباسشــان نمي سنجید 
بلکــه محتواي حــرف و فکر آنها را بررســي 
مي کرد. ایشان مي فرمود این نوع تفاسیر، تفاسیر 
مارکسیست هاســت، حاال بر زبان هرکسي که 
مي خواهد جاري شده باشد. از آیت اهلل آقارضي 
شــیرازي بپرسید. ایشــان تعریف مي کرد که 
وقتي آیت اهلل انواري از زندان آزاد شدند با آقاي 
مطهري به دیدن ایشــان رفتیم. وقتي به منزل 
ایشان وارد شــدیم، دیدیم موسوي خوئیني ها 
هم آنجا نشســته. او چــون با آقاي مطهري بد 
بود تا چشــمش به ایشان افتاد بلند شد و رفت 

بیرون! آقاي مطهري با حالت عصبانیت و تحّکم 
از آقاي انواري پرســیده بود: او را مي شناسید؟ 
آقاي انواري جــواب داده بود: بلــه، این آقاي 
خوئیني هاســت. آقاي مطهري مي گوید: خبر 
دارید مارکسیست شــده؟ آقاي مطهري واقعا 
درباره آقاي موسوي خوئیني ها همین طور فکر 
مي کرد و بخشي از هشدارهایي هم که در مقدمه 
کتاب گرایش به ماّدیگري داد درباره همین آدم 

و اطرافیانش بود«.2
انفجار نخست وزیرى  مواضع خوئینی ها در 
و شهادت شهیدان رجایی و باهنر و به خصوص 

بعد از رحلت امام خمینی)ره( درخصوص رهبرى 
انقالب اســالمی، والیت فقیه، فتنه ســال هاى 
1378 و 1388 و بعد از آن، خود حکایت طوالنی 
است که ورود به آن در حیطه این بحث نیست.3

بیشترین فضا بعد از رحلت امام خمینی)ره( 
بــراى خوئینی هــا و نشــر افکار او، توســط 
حجت االسالم  هاشمی رفسنجانی فراهم شد. آن 
گاه که او را به ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک 
ریاســت جمهورى منصوب نمود. خوئینی ها از 
سال 1369 تا 1372 مسئول این مرکز بود. اغلب 
شاگردان وى و همفکران و همکاران خاتمی در 
کیهــان و کیهان فرهنگی و نیز وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، در این مرکز جمع شدند تا به 
مباحث تئوریکی بپردازند که در آینده می بایستی 
بر مبناى آن، انقالب اسالمی و رهبریت ولیّ فقیه 

را به چالش بکشند!
عبــاس عبدى از شــاگردان مســجد 
جوزستان،  هاشم آغاجرى، علیرضا علوى تبار،  
مجید محمدى، مصطفی تــاج زاده، بهزاد 

نبوى، محسن سازگارا، امین زاده، آرمین و... 
از جمله این افراد بودند که عموما طیف چپ 
محسوب می شــدند. پروژه توسعه سیاسی 
دولت خاتمی در این مرکز بررسی می شد. از 
جمله کارهاى خوئینی ها در این مرکز، اعزام 
بیش از پانصد نفر از نیروهاى همسوى خود 
با »بورس دولتی« به کشــورهاى اروپایی و 
آمریکا بــود تا نیروهاى مورد نیاز در پروژه 

را تأمین کند.
همفکرى و همکارى و مجالســت طوالنی 
خاتمی با چنین فردى و نیز شاگردان او، تأثیر 
وســیعی در  اندیشــه ها و رفتار خاتمی داشت. 
خوئینی ها که به »عالیجناب ســایه« شــهرت 
یافته، کمتر در مســئولیت ها ظاهر می شود و 
در پشت پرده، کارهاى خود را پیش می برد. در 
احزاب مجمع روحانیون مبارز و مشارکت ایران 
اسالمی بیشترین تأثیر را داشته است. خاتمی 
در تصمیم گیرى هاى مجمــع روحانیون مبارز 
حتی در انشعاب آن از جامعه روحانیت مبارز و 
سایر مواضع و بیانیه ها، با خوئینی ها مشارکت و 

همفکرى نموده است.
پانوشت ها

1- مورخ 1389/12/5 به نقل از اطالعات روز 1395/3/4
2- همان

3- براى اطالع از عملکرد خوئینی ها به کتاب »انقالب 
اســالمی در بوته  آزمون« صــص 422 – 456 مراجعه 

 نمایید.


