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قالیشویی
مبل شویی

شناســنامه مالکیت )برگ ســبز( 
خودرو پراید تیپ جی تی ایکس آی 
بــه رنــگ نقــره ای متالیــک مدل 
موتــور  ره  شــما بــه   1387
شاســی  شــماره  و   2429791
S1412287764505 و شــماره 
انتظامــی 819 ل15- ایــران 69 
به نام محســن غالمــی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

سند )برگ سبز( موتورسیکلت 
روان به شماره پالک 46288/ 
ایران 131 مــدل 1395 به 
رنگ مشــکی به شماره موتور 
0199NEK015411 و شماره 
  NEK200E9501020 تنــه 
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

ر کتــو ا تر ک  ر ا مــد  کلیــه 
 84 مــدل   ITM399-UWDA

شماره سریال C1376A5 شماره 
موتور 2562N به شماره دفترچه 
841592 بــه نــام رضــا اینانلو 
مرانلــو فرزند علیرضــا مفقود و 
از درجه اعتبار ســاقط می باشد. 

بوئین زهرا 

برگ سبز خودرو پراید مدل 84 
رنگ مشــکی روغنی به شــماره 
شاسی: 01412284584459 
و شــماره موتور: 01235013 
 : نی با شــهر ه  ر شــما  و 
925 ج 26 ایران 78 به نام علی 
مهدوی شکیب مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند و کارت خــودرو وانــت 
 پیــکان به شــماره شــهربانی 
552 ط 95 ایران 68 به شماره 
موتــور 12347100262 به 
شماره شاســی 71205111 
به مالکیت فریبا امیری مفقود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط است.

برگــه کمپانی موتورســیکلت 
پــالک  شــماره  بــه  آپاچــی 
31859/ ایران 142 شماره 
موتور CID5100916 شماره 
 N2G150J9416069 شاسی
به نــام ســعید حســینی ولی 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

شناسنامه سبز سند کمپانی، 
کارت خــودرو جــک S5 مــدل 
 97 مشکی به شماره انتظامی 
915 س 62- ایــران 20 و 
شــماره موتور 0012618 و 
شاسی 166362 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی موتورسیکلت آپاچی 
RTR150 بــه رنــگ ســبز مــدل 
1394 به شــماره پــالک 63524 
ایــران 129 بــه شــماره شاســی 
بــه   N2G***150J9417626
 C1L5111458موتــور شــماره 
به نام محمدرضا ســاجدی مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار است.

کارت فعالیــت راننده حرفه ای به شــماره 3273656 به نام 
مهرداد حکمت نیا فرزند کیامرث شماره ملی 2360314173 
متولــد 1372/3/9 صــادره کازرون مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.

بــرگ ســبز و برگ ســفید و کارت 
 TK125S هونــدا  موتورســیکلت 
انتظامــی  شــماره  بــه  مــدل 94 
74423- ایران 127 به شــماره 
به   NEJ***125G9400516 تنــه
 124NEJ025390 شــماره موتور
مفقــود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

ســند کمپانی موتورســیکلت انژکتوری 
 124/8 ،FI125 تی وی اس راکز تیــپ
سی ســی مــدل 1397 به رنــگ آبی به 
شــماره موتــور 0HMAJJ002991 بــه 
 N14TMRMEBJ1A12697 شماره شاسی
به شــماره پالک 74985/ 126 به نام 
احســان جعفری مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار است.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب ســیما 
عبدالهی نیــا فرزنــد محمــد به ش ش 
11416 صــادره از بوشــهر در مقطع 
کارشناسی رشته حقوق صادره از واحد 
دانشگاهی آزاد واحد بوشهر با شماره 
ســریال 1809183 و شــماره تاییــد 
ســازمان مرکزی 179014602556 
مرکــزی  ســازمان   تائیــد  تاریــخ  و 
91/09/20 مفقــود گردیــده و فاقد 
اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود 
اصــل مدرک تحصیلی را به دانشــگاه 
آزاد اســالمی واحد بوشــهر به نشانی 
بوشــهر خ شــهید مطهــری- روبــروی 

آتش نشانی ارسال نمایید.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مــدرک تحصیلی اینجانب زهرا عربی 
فرزند میرکاظم به شماره شناسنامه 
از زنجــان در مقطــع  213 صــادره 
کارشناســی ارشــد ناپیوسته رشته 
مهندســی معمــاری صــادره از واحد 
 دانشــگاهی اردســتان بــه شــماره

 735-2-11-04 مفقــود گردیده 
است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده 
تقاضــا می شــود اصل مــدرک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردستان 
به نشــانی اردستان خیابان دانشگاه 
بلوار دانشــجو دانشگاه آزاد اسالمی 

اردستان ارسال نماید.

برگــه ســبز و کارت پــژو 206 بــه موتور 
A0029731 و شاسی FJ219913 و پالک 
742 و 43- ایران 77 به نام احمد رمضانی 

مهیاری مفقود و فاقد اعتبار است.

نگهداری از 
سالمند و کودک

خرید و فروش و اجاره
کلیه امالک

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

اسامی ۶ نفر  از فرزندان  تحت پوشش شیرخوارگاه شبیر

22603635 قلهک	
22712976 شمیران	
88900867	-	88801552 مطهری	
66593010-11 	

66592266شهرآرا
66007479	-	66064647-9 آزادی	

شمال

33112193
33112291	
33902599

	33119236
33113085
						33110202

مرکز

33942000
	33118052
33911568

فروش- ونک  مالصدرا- فروش
آپارتمان با سند اداری
با متراژ 253 و 225
دارای 5 و 4 پارکنیگ
نزدیک به تاالر بورس

091228971۶2
09915207295

ونک - مالصدرا
مغازه 460 متر کف

276 متر بالکن 8 متر ارتفاع
به انضمام 1000 مترپارکینگ و انبار

 091228971۶2
09915207295 

میدان شهدا ضلع جنوب شرقی 535 متر 
ملک تجاری فقط ملکیت فروشی

09123090079

»فروش بلوک«
هبلکس- کیبکس- با ابعاد داخلی 

و صادرات- ارزانتر از کارخانه 
09197۶24721

تهویه مطبوع احمدی
ساخت انواع کانالهای گالوانیزه

 Z-ahmadi17:آدرس اینستا
0912534۶۶94

آسانسور باالبر بام
فروش- نصب- بازسازی

تعمیر انواع آسانسور
77299266-09123005669

قالیشویی خانه به خانه تحویل به صورت لول 
* 48 ساعته*

نوبنیاد- پاسداران 26101033 
هروی- دولت 22977105

شریعتی- میرداماد 26406355    
حکیمیه- تهرانپارس 77003113

»قالیشویی کلهر«
مجهز- منظم- تخصصی

22260711 -22904258
44240984 -44267501

کارخانه قالیشویی آیدین
عضو رسمی اتحادیه = قیمت پایین

بازسازی، ریشه زنی، رنگبرداری
متخصص در شستشو انواع فرش

دستگاه مخصوص ضمانت نامه
شبانه روزی 224۶4۶49

44484955 و 88848540

فقط قالیشوییتهــران نـو

77413۶04           77473۶04   
  77410515

درشرق تهران کارخانه دارد

خرید و فروش
فیش  حج - مکه

خرید ویژه فیش حج مکه
)به بهترین قیمت(

۶۶574819
0912۶993۶03

بهترین خریدار و فروشنده فیش حج
با مجوز از سازمان حج و زیارت

تماس 9 تا 22- همه روزه
09122723971 -۶۶38۶975

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

شرکت تاسیساتی اکتشاف سازه
لوله کشی آب، گاز، آتش نشانی
رفع نم، بازسازی لوله بازکنی

09128651983 و 55905307

مهاجرت به کانادا
اخذ پذیرش تحصیلی

22۶۶2130

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

* صنایع برودتی انجماد*
ساخت سردخانه های ثابت و متحرک

و یخچالهای صنعتی و روباز
33۶84837 - 09125387044 

فقط نقدی
بهترین خریدار و فروشنده مواد غذایی 

انواع برنج ایرانی و خارجی 
88485672 - 09121139698

فروش خط 0912100020۶
فروش یا معاوضه با خودرو

تماس با 09121000205

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

به قیمت بانه 55323529
احمدی 09127۶4۶980

بانک اطالعات
خرید ملک، 
سرمایه گذاری

* اقامت ترکیه 
* اقامت کانادا

091237042۶0
ســند و بــرگ ســبز و کارت وانــت 
سیســتم پیکان تیپ 1600i رنگ 
سفید- روغنی مدل 1389 به شماره 
موتور 11488085772 و شــماره 
شاسی NAAA36AA3AG890944 و 
شماره پالک 873 ص 34 ایران 24 
به نام علی خدری غریبوند مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.

آموزش و پرورش منطقه 13
در راســتای اجرایی ماده 43 قانــون تنظیم بخش از مقررات 
مالــی دولــت آمــوزش و پــرورش منطقــه 13 در نظــر دارد 
ســاختمان تعاونی ســابق واقــع در میدان کالهــدوز ابتدای 
ســی متری نیروی هوایی جنب اداره آموزش و پرورش منطقه 
13 را بــا قیمت پایه 150/000/000 ریال از طریق مزایده 
به مدت یک ســال بــه اجاره واگــذار نمایــد متقاضیان جهت 
دریافــت فــرم شــرکت در مزایــده به مدت یــک هفته پس 
از نشــر آگهی در روزنامه به ســامانه تــدارکات الکترونیکی 
دولــت به آدرس http://eproc.setadiran.ir مراجعه فرمائید 
و پیشــنهاد خــود را به صــورت بارگذاری فایــل اعالم نمائید 
و بابــت شــرکت در مزایــده مبلــغ 90/000/000 ریال به 
وجــوه  تمرکــز  شــماره حســاب 4074030107865503 
ســپرده )بودجه عمومی( به شکل ساتنا واریز فرمائید شماره 
شــبا IR880100004074030107865503 به شناســه 
واریــزی 964127574100000000000000000013  
در ضمن داشتن مجوز الزم از سازمان ها و مراکز ذی ربط جهت 
بهره برداری و شــرکت در مزایده الزامیست ضمنا متقاضیان 
از تاریخ 1399/05/11 به مدت 10 روز کاری تا پایان وقت 
اداری روز یک شنبه مورخ 1399/05/26 می توانند پیشنهاد 
 خــود را از طریق ســامانه تــدارکات  الکترونیکــی به آدرس

 eproc.setadiran.ir دولت اعالم نمایند.

آموزش و پرورش منطقه 13
در راســتای اجرایــی مــاده 43 قانون تنظیم بخــش از مقررات 
مالی دولت آموزش و پرورش منطقه 13 در نظر دارد ساختمان 
تاسیســات )بانک ملی ســابق واقع در میــدان کالهدوز ابتدای 
ســی متــری نیــروی هوایی پــالک 10 جنــب اداره آمــوزش و 
پــرورش منطقــه 13 را با قیمت پایــه 136/650/000 ریال 
از طریــق مزایــده بــه مدت یک ســال به اجــاره واگــذار نماید 
متقاضیــان جهــت دریافــت فرم شــرکت در مزایــده به مدت 
یــک هفته پس از نشــر آگهی در روزنامه به ســامانه تدارکات 
 http://eproc.setadiran.ir آدرس  بــه  دولــت  الکترونیکــی 
مراجعه فرمائید و پیشــنهاد خود را بــه صورت بارگذاری فایل 
اعالم نمائید و بابت شــرکت در مزایــده مبلغ 81/990/000 
ریال به شماره حساب 4074030107865503 تمرکز وجوه 
ســپرده )بودجه عمومی( به شکل ســاتنا واریز فرمائید شماره 
شــبا IR880100004074030107865503 بــه شناســه 
  964127574100000000000000000013 واریــزی 
در ضمن داشــتن مجوز الزم از سازمان ها و مراکز ذی ربط جهت 
بهره برداری و شــرکت در مزایده الزامیســت ضمنا متقاضیان 
از تاریــخ 1399/05/11 بــه مدت 10 روز کاری تا پایان وقت 
اداری روز یک شــنبه مورخ 1399/05/26 می توانند پیشنهاد 
 خــود را از طریــق ســامانه تــدارکات  الکترونیکــی بــه آدرس

 eproc.setadiran.ir دولت اعالم نمایند.

نام کودک: مهدی سعیدزاده
تاریخ تولد: 93/4/4

تاریخ پذیرش: 99/2/7
نام والدین: رضا

ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی حر

نام کودک: فرزان خرم
تاریخ تولد: 1395

تاریخ پذیرش: 98/9/10
نام والدین: معصومه پاپی

ارجاع دهنده: اورژانس شهریار

نام کودک: محمدجواد منتظمی
تاریخ تولد: 1394

تاریخ پذیرش: 99/2/21
نام والدین: شمس اله

ارجاع دهنده: اورژانس بهارستان

نام کودک: دانیال رضایی
تاریخ تولد: 1394

تاریخ پذیرش: 98/12/3
نام والدین: سمیه محمودی

ارجاع دهنده: اورژانس پاکدشت

نام کودک: امیررضا
تاریخ تولد: 1395

تاریخ پذیرش: 99/4/8
نام والدین: -

ارجاع دهنده: کالنتری 168 سیزده آبان

نام کودک: محراب رضائی
تاریخ تولد:  96/5/8

تاریخ پذیرش: 97/5/28
نام والدین: محمد- خدیجه

ارجاع دهنده: اورژانس شهریار

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
تعاونی مسکن کارکنان دولت در لواسانات به شماره ثبت 

137153
به اطالع کلیه اعضاء محترم تعاونی می رساند که در جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده نوبت اول این تعاونی که در روز سه شــنبه 
مورخ 99/5/28 راس ســاعت 17 در محل ســالن اجتماعات 
دبیرستان شهید دیالمه برگزار می گردد حضور عضو، یا وکیل 

تام االختیار با رعایت پروتکل های بهداشتی الزم است.
دستور جلسه:

تصویب تمدید مهلت فعالیت تعاونی
هیئت مدیره تعاونی مسکن
کارکنان دولت در لواسانات

»آگهی مشارکت و سرمایه گذاری«
شــرکت تله کابین دربندسر به شماره ثبت 36621 و شناسه 
ملی 10100820439 در نظر دارد جهت مشارکت در ساخت 
پارکینگ طبقاتی و مجموعه هتلینگ مورد نظر در مجموعه اسکی 

بین المللی دربندسر اقدام به جذب سرمایه گذار بنماید.
عالقمندان به مشــارکت و ســرمایه گذاری می توانند تا تاریخ 
1399/05/20 درخواســت کتبی خود را بــه آدرس تهران، 
شهرستان شمیرانات، رودبار قصران، شهر شمشک دربندسر، 

مجموعه اسکی بین المللی دربندسر ارسال نمایند.

هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول 
 شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان نمین به شماره ثبت 2۶

 و شناسه ملی 108۶0485۶0۶
بدینوســیله از کلیه اعضاء محترم دعوت می شــود راس ســاعت 10 صبح روز 
سه شنبه مورخه 99/05/26 در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول 
حضور به هم رسانند، در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد 
می تواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار 
نماید، در این صورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از 3 عضو را بپذیرد.

مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی 
برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب معتبر خواهد بود.

دستور جلسه:
 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

 2- طرح و تصویب صورت های مالی ،1398 
3- طرح و تصویب گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه 4- انتخاب بازرس اصلی 

و علی البدل

هیئت مدیره شرکت

 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
 شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان نمین

بدینوســیله از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود تا در مجمع عمومی فوق العاده  
نوبت اول که راس ساعت 11:30 دقیقه روز سه شنبه مورخه 99/05/26 در 
محل ســالن اجتماعات تشکیل می شود حضور به هم رسانند، یادآوری می شود 
در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند حق حضور 
و اعمال رای از ســوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید، در این 
صورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از 3 عضو را بپذیرد همچنین برگه های 
نمایندگــی مزبور با امضاء رئیس هیئت مدیــره و مهر تعاونی معتبر خواهد بود 
مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی 

برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب معتبر خواهد بود.
دستور جلسه: 

1- تغییر نام شــرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان نمین به شــرکت تعاونی اعتبار 
کارکنان آموزش و پرورش نمین

هیئت مدیره شرکت

پاورقی
Research@kayhan.ir

صفحه 6
 شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
۱۱ ذی الحجه ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۵۲7
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مواجهه امام)ره( و رهبری با جریان های انحرافی
محمد خاتمی، عمالً نیز در برابر 
خواست و توقع رهبری، واکنش 
که  زمانی  می داد.  نشان  منفی 
عطاءاله مهاجرانی- وزیر ارشاد 
برای  را  صحنه  خاتمی-  دولت 
قلم به دستان مزدور و نوکر غرب 
گشود، رهبر انقالب به این رویه 
و روش غیراســالمی، اعتراض 
کردند. لیکن از ســوی خاتمی 
توجهی نشد و از این روش های 
نگردید. جلوگیــری  مخرب 
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 برای کسانی که در مسائل اجتماعی، انگیزه  تفّحص و تحقیقی داشته اند، روشن است
 که همیشه مبارزات سیاسی و فّعالّیت های حاد و تند و قاطع باید در وقتی صورت 

بگیرد که به قدر کافی فّعالّیت های فکری و تبلیغاتی و ایدئولوژیکی انجام گرفته باشد.

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

شروع	مبارزات	فکری	شیعه	از	زمان	امام	حسن	)ع(
تجدیــد نظر در شــرایط کاندیداها یعنی 
خارج کردن مجلس خبرگان رهبری از دایرة 
مجتهدین واجد شرایط در تشخیص مصداق 
اَتَّم رهبری و ورود افرادی خارج از این شئون 
– ولو متدین – و رهبری را مانند مقام ریاست 
جمهوری به چالش و تغییر کشــاندن!! مشابه 
این نظر در زمان تشکیل مجلس خبرگان قانون 
اساسی هم پیش آمد که با عکس العمل شدید 

امام خمینی مواجه شد.1
حضرت امام این حــرف خاتمی را که در 
آن زمان از ســوی روشنفکران و ملی گراهای 
متدینی چون نهضت آزادی زده می شد، طرح 
کرده و پاســخ می دهند: »این ها خوف شــان 
از اســام اســت و از آن نظامی که آقایان بنا 
دارند- ان شاءاله موفق خواهند شد- یک نظام 
اســامی می خواهند درســت بکنند که این 
چپاول ها نباشد و این غارتگری ها نباشد و این 
غربزدگی ها نباشــد و این انحرافات نباشد.   و 

دربــاره  امام صادق)ع(، مطالب بســی 
فراوان است و به همان اندازه که روایاِت گویا 
و کلماِت روشنگر و سیره  دوران زندگی آن 
حضرت در البه الی کتب و اسناد تاریخی ما 
فراوان است، مطالب گمراه کننده و حقایق 
قلب شده و تحریف ها و مسخ ها و گفته های 
جعلی و روش ها و ســیره های دروغین نیز 
درباره  این بزرگوار در نوشته ها فراوان است.
برای کســانی که در مسائل اجتماعی، 
انگیزه  تفّحص و تحقیقی داشته اند، روشن 
اســت که همیشــه مبارزات سیاســی و 
فّعالّیت های حاد و تند و قاطع باید در وقتی 
صورت بگیرد که به قدر کافی فّعالّیت های 
فکری و تبلیغاتی و ایدئولوژیکی انجام گرفته 
باشد. اگر یک عّده مردمی که صاحب یک 
هدف خاّصی و برنامــه  معّینی و طرز فکر 
مشّخصی هستند، در آن لحظه  مشغول انجام 
مســائل مورد نظر خود بشوند که کمترین 
فّعالّیت و کوششــی در راه بیان فکر و مرام 
و عقیده و برنامه و هدف آنان انجام نگرفته 
باشد، پیداســت که این فّعالّیت با ناکامی 
مواجه خواهد شد. ما در طول تاریخ، نمونه  
این ناکامی ها را کم و بیش مشاهده کرده ایم. 
باید مردم اّوالً زمینه  آماده ای برای پذیرش 
داشته باشند و پیش از پذیرش، شناخت طرز 

همه ناراحتی ها این است آخوند چطور است، 
بــه آخوندش خیلی کار ندارند، اگر آخوند هم 
مثل خود آنها بود، هیچ کاری به او نداشــتند، 
لکن از آخوند می فهمند که این دارد اسام را 
پیــاده می کند، از این جهت می گویند چرا در 
مجلس خبرگان همــه آخوندند! خوب برای 
این که یـــک مملکت اسامی است، مردم به 
این ها، به آقا ]رأی داده اند و[ هر آخوندی که 
در آن جا نیست، آخوندهای منتخبی است که 
مردم انتخابشــان کردند و آوردند آن جا برای 
این که جمهوری اسامی را می خواهند درست 
بکنند، بلی اگر می خواستند یک جمهوری غربی 
درست بکنند، آن وقت یک افراد دیگری ]بود[. 
آن وقت، اصلش آخوند را باید کنار گذاشت.«2

امام خمینی درخصوص انتخابات و تشکیل 
مجلس خبرگان رهبری نیز نکات و اصولی را 
مطرح ساختند که حدود نامزدهای این مجلس 
را مشــخص می کند. در زمان انتخابات اّولین 
دورة مجلس خبرگان مشخص کردند که: اّوالً 
مجلس خبرگان تقویت رهبری است.3 ثانیاً باید 
خبرگان و فقیه شناسان در این مجلس باشند.4 
و ســپس در افتتاح این مجلس، مطالبی را در 
اهمیت مجلس خبرگان و کاری که می بایستی 
انجام دهند و توصیه ها و سفارش هایی در جهت 
درســت انجام دادن این وظایف می فرمایند.5 
این ها همه حاکی از آن اســت که در مجلس 
خبرگان رهبری علما و فقها- که آشــنا و آگاه 
به عالم دارای شرایط رهبری هستند- بایستی 

عضو باشند و حتماً شروط خبره و فقیه شناس 
بودن را که یکی از مصادیق آن اجتهاد است 

داشته باشند.
محمد خاتمی، عماً نیز در برابر خواست و 
توقع رهبری، واکنش منفی نشان داد. زمانی 
کــه عطاءاله مهاجرانی- وزیر ارشــاد دولت 
خاتمی- با رویّة تســامح و تساهل،  صحنه را 
برای قلم به دستان مزدور و نوکر غرب گشود 
تا انواع برنامه ها و شبهه ها را در مبانی دین و 
انقاب و مبارزه با استکبار جهانی اجرا کنند؛ 
حضرت امام خامنــه ای به این رویه و روش 
غیراســامی، اعتراض کردند. لیکن از سوی 
خاتمی توجهی نشــد و از ایــن روش های 
مخرب جلوگیری نگردید و اگرچه مهاجرانی 
استعفا کرد، اما این واکنش به عنوان تبعیت 
از ولیِّ فقیه از سوی شخص خاتمی محسوب 

نمی شد.
رهبــری در گایه صریح خود  فرمودند: 

»من از وزارت ارشــاد توّقع دارم. البته آقای 
»مهاجرانی« ظاهراً نیســتند و خودشان را 
راحت کردنــد از این که بیایند و حرف های 
ما را بشنوند! به هرحال، فرق نمی کند؛ چه 
ایشان باشند، چه نباشند، من اعتراضم این 
است، این اعتراض را بارها هم گفته ام، االن 
هم در جمع شــما می گویم، وزارت ارشاد 
در این دو ســالی که ایشــان در رأس این 
کار هســتند، هیچ کار اســامی به عنوان 
اســامی ارائه نداد! این اّولین اعتراض من 
اســت. فرض کنید من خودم در مورد صدا 
و سیما، کمتر هفته ای است که اعتراضی و 
اوقات تلخی ای نداشته باشم و پیغام تندی 
ندهــم؛ اما صدا و ســیما کارهای زیادی را 
به عنوان کار اسامی انجام داده، برنامه های 

اسامی و برنامه های هنری اسامی درست 
کرده و برنامه های گزارشی و علمی داشته 
اســت. اگر اشــتباه و خطا و تخلف دارد، از 
آن طرف هم تاش و کار دارد. من ســؤالم 
این است که وزارت ارشاد، چند کتاب برای 
تقویت تفّکر اسامی به وجود آورده، چند تا 
فیلم برای تقویت مبانی فکری اســامی و 
انقابی ساخته و چند تئاتر مناسب داشته 
است؟ االن مرتب در این سالن های وابسته 
به وزارت ارشــاد، نمایش و تئاترهایی اجرا 
می شــود؛ بعضي هایش صددرصد ضددین 
و ضدانقاب اســت! کسانی رفتند، دیدند و 
آمدند به من گزارش دادند. خب؛ حاال اگر در 
کنار دو سه نمونه تئاتر از این گونه نمونه ها، 
پنج شش نمونه هم به ما نشان می دادند که 
ما این تئاتر را به وجود آوردیم، یا این فیلم 
را اجرا کردیم که مبلّغ اســام اســت، من 
 هیچ اعتراضی نمی کردم. می گفتم باالخره: 
ًئا َعَسی الُه  » َخلَُطوا َعَمًا َصالًِحا َوآَخَر َســِیّ
أَن یَُتوَب َعلَْیِهْم«6 اما این طور نیست؛ هرچه 
هســت، از آن طرف است! این اعتراض من 
است. من از رفتار وزارت ارشاد، راضی نیستم.
فرض کنید در مــورد کتاب های رمان، 
بنده همیشه اهل رمان خواندن بودم؛ امروز 
هم با رمان بی ارتباط نیستم و از دنیای رمان 
خبر دارم که چه خبر است. امروز فاسدترین 
رمان ها منتشر می شود! البته این سه چهار 
ماه اخیر، تا حدودی توقف شد. ظاهراً به خاطر 

همین حمات مجلــس و اعتراض های این 
طرف و آن طرف، این کار انجام شــد. خب؛ 
وزارت ارشاد، دست اندرکار چند کتاب رمان 
شــده و پول و امکانات به افرادی که آماده 
هســتند، داده است. مســلّم هم داریم که 
بنشــینند و یک رمان انقابی، یا چند رمان 
راجع به جنگ بنویسند. چند تا از این کارها 
کردند؟! این سؤال ماست دیگر. مگر وظیفة 
وزارت ارشاد، غیر از این است؟! وزارت ارشاد 
اســامی برای این است که اسام را ترویج 
کند. البته این اعتراض را به سازمان تبلیغات 
هم دارم؛ منتها با آن ابعاد ضعیف تری از لحاظ 
امکانات و این ها که سازمان تبلیغات نسبت 

به وزارت ارشاد دارد.«7
پانوشت ها:

1- رجوع شــود به بیانات امام خمینی، صحیفه 
امام، ج 9، ص 530 و 101 و 58 و 67.

مــورخ  9، ص 523،  ج  امــام،  2- صحیفــه 
.1358/6/23

3- صحیفــه امــام، ج 17، ص 101، مــورخ 
.1361/8/27

4- صحیفــه امــام، ج 17، ص 133، مــورخ 
.1361/9/16

5- صحیفــه امــام، ج 18، صــص 7-3،  مورخ 
.1362/4/22

6- سورة توبه، آیة 102.
7- بیانات در دیدار اعضای شــورای عالی انقاب 

فرهنگی، 1378/9/23.

یکی از وجوه فّعالّیت تبلیغی به صورت بیان حقایق و اظهار مسائل الزم و تبیین فکر و ایدئولوژی 
است که از زمان امام حسن و برادرش امام حسین )علیهما لّسالم( آغاز شد.

فکری این چنین. بعد از این باید به قدر کافی 
یا بــه قدر الزم، طرز فکر انگیزاننده  این ها 
برای مردم روشن شده باشد؛ و هم پیش از 
شروع و هم پابه پای عمل، مسائل تبلیغی و 

فرهنگی و فکری مطرح شود.
وقتی کــه دوران خافت و امامت ائّمه 
هشــتگانه شروع شد - یعنی از دوران امام 
سّجاد)علیه الّســام( - وضع بسیار بد بود. 
البّته نگفته نماند کــه قبل از دوران امام 
سّجاد)علیه الّســام(، در زمان حسین بن 
 علی و امام حسن)علیهما الّســام( - یعنی 
در دوران بیســت ســاله  مابین شهادت 
امیرالمؤمنین)علیه الّسام( و واقعه  کربا - تا 
حّد زیادی مسائل فکری و تبلیغاتی شیعه 
به وسیله  شیعیان مطرح شد. فداکاری هایی 
انجام گرفته بود، که این فداکاری ها هر یک 

بــه تنهایی، خــود یک وســیله  تبلیغ مرام 
تشــّیع و طرز فکر ائّمه  شیعه )علیهم  الّسام( 
محسوب می شد. ُحجربن  َعدی ها1 با شهامت 
و فداکاری بی نظیری، جان خود را بر سر فکر 
شــیعی گذاشته بودند. قتل و شهادت رجال 
امیرالمؤمنین)علیه الّسام(،  بزرگ  صحابه   و 
مثل عمروبن  الَحِمق خزاعی2 و ُرشید َهَجری3 
و ُحجربن  َعدی و یــاران ُحجربن  َعدی، که 
پیشــتازان نهضــت مقاومت تشــّیع بودند، 
هرکدام حرکت عظیمی را در جامعه  اسامِی 
آن روز که سخت تخدیرشده و به خواب رفته 

بود، به وجود آورند؛ هم از لحاظ بیان حقایق 
به وســیله  امام مجتبی)علیه الّســام( که در 
مسجد مدینه می نشست و مردم را از حقایق 
دین آگاه می کرد و زیربنای تبلیغاتی دستگاه 
فاسد اموی را سست و بی بنیاد می کرد و هم 
از لحاظ فریادهای قوی و محکم و باشهامتی 
که حجرها و ُرشــیدها و عمروبن  الحمق ها و 
دیگران از حنجره می کشیدند، دنیای اسام 
تا حدود زیادی آگاه شده بود که یک جریان 
دیگــری غیر از جریان فکری حاکم، در عالم 

اسام وجود دارد؛ اّما همه  این ها کافی نبود.
اینکــه گفتیم فّعالّیت تبلیغــی، فّعالّیت 
تبلیغــی به دو صورت انجــام می گیرد: یکی 
به صورت بیان حقایق و اظهار مســائل الزم 
و تبییــن فکــر و ایدئولوژی، کــه کار امام 
حسن و برادرش امام حسین )علیهماالّسام( 

بود، کــه در رأس قرار داشــتند و فرزندان 
پیغمبر )صلّی اله علیه و آلــه( بودند و از لحاظ 
فکری مورد اعتقاد و اطمینان عاّمه  مسلمان ها 
محســوب می شــدند و یکی هم به صورت 
فریادهای پرخروشــی که به وسیله  ُحجرها و 
ُرشیدها و عمروبن  الحمق ها برآورده می شد 
و این فریادها که داعیه  تشــّیع در آنها بود، 
با خون این بزرگ َمردان امضا می شــد. این 
دو نــوع فّعالّیت تبلیغی انجــام گرفته بود، 
اّمــا کافی نبود. کافی بــرای چه چیز نبود؟ 
برای یــک حرکت منّظم از طــرف خاندان 

پیغمبر )صلّی اله علیه و آله( کافی نبود، که این ها 
به طور منّظم و روشــن یک حرکتی بکنند و 
زمام حکومت و قدرت را در دســت بگیرند و 
این حرکت هم حرکتی باشد که با موّفقّیت 

توأم باشد.
پانوشت ها:

1- ُحْجربــن  َعدی بن  َجَبله کندی )شــهادت 
51 ق( صحابی پیامبر )ص( و از یاران خاّص امام 
علــی)ع( و از بزرگان کوفه. او در دوره  خافت 
معاویه، به مخالفت با او در کوفه برخاست و در 
راه دفاع از والیت حضرت علی)ع( به دســتور 

معاویه به شهادت رسید.
2- َعمروبن  الَحِمق ُخزاعی )شــهادت 50 ق( 
از صحابــه پیامبر)ص( و یاران امام علی و امام 
حسن)ع(. وی در جنگ جمل، نهروان و صّفین 
شرکت کرد و عاقبت به دست مزدوران معاویه 

به شهادت رسید.
3- ُرَشــید َهَجری )شــهادت 60 ق( از یاران 
خاص و اصحاب سّر امیرالمؤمنین علی)ع(، امام 
حسن)ع( و امام حسین)ع( بود. او پیش از حادثه 

کربا به شهادت رسید.


