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برگه کمپانی موتور ســیکلت 
آپاچی 180 مــدل 1395 به 
رنــگ آبی بــه شــماره موتور 
E6GG2133122 به شــماره 
 180P9550119 شاســی 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

است.

بــرگ ســبز موتورســیکلت کثیر 
150cc بــه رنــگ ســفید مــدل 

1390 به شــماره انتظامی ایران 
582- 41221 و شــماره موتور 
NBI***150-1602838 و شماره 
تنــه NBI***150F9012163 به 
نام مهران فرخزاد مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند ســبز و کلیه مدارک خودرو 
ســواری سایپا تیبا تیپ 2 به رنگ 
آبی مدل ســال 1393 به شماره 
بــه شــماره  موتــور 8145258 
 NAS821100E1007443 شاسی
به شماره انتظامی 77 ایران 219 
هـــ 81 به نام عماد حیدری مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار است.

عمومــی  نــاوگان  فعالیــت  کارت 
بــه شــماره 2534866 کامیــون 
کشــنده دانــگ فنــگ به شــماره 
انتظامــی 523 ع 72 ایــران 83 
مــدل 1390 رنگ ســفید موتور 
ISLE3753087723609 شاسی 
NADG4DY31BH608149 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز و ســند مالکیــت خودروی 
سواری رنو L90 لوگان مدل 1390 به 
شماره انتظامی 211 ص 16 ایران 76 
و شماره موتور W077798 و شماره 
 NAPLSRALD01125212 شاســی 
به نــام ســیدمحمدرضا ســیدخاوری 
لنگــرودی مفقــود و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

بــرگ کمپانی موتورســیکلت 
 1395 مــدل   110cc وگــو 
بــه رنگ مشــکی به شــماره 
  AG4AG1020549 موتــور 
ســی  شا ه  ر شــما بــه 
 N2G***110W9513321
مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

است.

ســند کمپانی و سند مالکیت 
)بــرگ ســبز( پرایــد GTX به 
شــماره انتظامــی 551 ط 18 
 1387 مــدل   83 ایــران 
موتور 27322958 شاســی 
S1412287581896 به نام 
تقی پاسدار مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

نــی  کمپا گــه  بر
 ،)wego( موتورســیکلت وگو
بدنــه  شــماره   110CC

 N2G***110W9551514
ر  تــو مو ه  ر شــما
مفقود   AG4GG1X26373
گردیده و فاقد اعتبار است.

ســاینا  خــودرو  ســبز  بــرگ 
 مــدل 98 بــه شــماره انتظامی
 729 ص 84- ایــران 20 بــه 
  M15/8742347 شماره موتور
به شماره شاســی 5816287 
مفقــود از درجه اعتبار ســاقط 

است.

شناسنامه مالکیت )برگ سبز( و 
سند کمپانی و کلیه ضمائم سواری 
پژو مدل 206 به شــماره موتور 
شاســی  و   14188028800
بــه   NAAP03ED7AJ066255
شــماره پالک 211 ن 42 ایران 
14 مفقود شده از درجه اعتبار 

ساقط است. زرین شهر

بــرگ کمپانی موتورســیکلت 
آپاچــی  RTR180مدل 1393 
بــه رنــگ ســفید به شــماره 
 E6FE2032472 موتــور 
ســی  شا ه  ر شــما بــه 
 N2G***180P9320318
مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

است.

سند کارخانه )برگ راهور( موتور 
هونــدا 125 بــه شــماره پالک 
شــماره  ایــران 116   35157
شــماره   2969827 موتــور 
شاســی 125B8906147 بــه 
نام ســیدمجید نظیری مهربانی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد.

شناســنامه مالکیت )برگ سبز( و 
سند کمپانی سواری پراید تیپ صبا 
جی ال ایکس مدل 1382 به شماره 
شاسی  S1412282952780 و 
  M13487746موتــور شــماره 
پــالک 872هـــ 31   بــه شــماره 
موســی  نــام  بــه   43 ایــران 
تک تک ریزی مفقود شده از درجه 

اعتبار ساقط است. زرین شهر

یک دستگاه خودرو سمند مدل 98 
به رنگ ســفید روغنی به شــماره 
پــالک 281 ص 99- ایران 73 و 
شماره موتور  124K1338756 و 
 NAAC91CE3KF562712 شاسی
یابنــده  از  رفتــه  ســرقت  بــه 
تقاضا می شــود بــا شــماره تلفن 
حاصل  تماس   09174193362

نمایند.

ســند کمپانی و سند مالکیت 
)بــرگ ســبز( کامیونــت ون 
شــماره  بــه  نیســان 2400 
5 6 ص   2 1 4 مــی  نتظا  ا
 ایران 73 مدل 1386 موتور 
 K123492 410430 شاسی
به نام شــهباز زارعی مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.

ســند کمپانــی موتور ســیکلت 
آپاچی 180 سی سی به رنگ آبی 
)کارخانه: نیرو موتور آســیا( به 
 0E6DG2090523شماره موتور
تنــه  ه  ر شــما و 
N2G***180P9551745 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

است.

برگ سبزوانت پیکان تیپ 1600 
رنگ ســفید روغنی مدل 1377 
شماره موتور 11517702709 
 77903228 شاســی  شــماره 
شــماره پالک 16 664 ج 61 به 
نــام علی اصغــر کریمی نــام پدر 
عبــاس مفقود گردیــده از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

اینجانــب مصطفــی کونانی مالــک خودرو 
ســواری پژو 207 مدل 1396 به شماره 
انتظامی 311 س 78 ایران 41 و شــماره 
شاسی NAAR03FE7HJ165957 و شماره 
موتــور 178B0008650 به علت فقدان 
ســند کمپانی، شناسنامه مالکیت و اسناد 
فروش تقاضای رونوشــت المثنی اســناد 
مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس 
ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف 
ده روز بــه دفتر حقوقی ســازمان فروش 
شــرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر 
ســاختمان ســمند مراجعه نمایــد. بدیهی 
اســت پس از انقضای مهلــت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

اینجانب فریبــا رضایی عمروآبادی مالک 
خودرو ســواری پژو پارس مدل 1382 
به شماره انتظامی 492 و 44 ایران 14 
و شماره شاســی 82813994 و شماره 
موتور 22828214196 به علت فقدان 
سند کمپانی، شناسنامه مالکیت و اسناد 
فروش تقاضای رونوشــت المثنی اسناد 
مذکور را نموده اســت. لــذا چنانچه هر 
کــس ادعایی در مورد خــودروی مذکور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان 
فروش شــرکت ایران خــودرو واقع در 
پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. 
بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
اینجانــب  فارغ التحصیلــی  مــدرک 
فرشــید صادقی فرزند جمشــید  به 
شــماره شناســنامه 3790031275 
صادره از قروه در مقطع کارشناســی 
رشــته حســابداری صــادره از واحد 
دانشــگاهی آزاد همــدان با شــماره 
139271702006 مفقــود گردیده 
اســت و فاقــد اعتبــار می باشــد. از 
یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان به 
نشانی: همدان- شهرک مدنی- بلوار 
پروفســور موســیوند دانشــگاه آزاد 

اسالمی واحد همدان ارسال نماید.

اینجانب ضیا شمشــیری مالک خودرو 
وانت دوکابین کاپرا به شماره انتظامی 
 SLX2682 711 ق 57 ایران 73 موتور
شاسی NAGP2PF22DC814295 به 
علت فقدان ســند کمپانــی، تقاضای 
رونوشت المثنی نموده است چنانچه 
هر کس ادعایی در مورد خودرو مذکور 
دارد ظرف ده روز از تاریخ درج آگهی 
با در دست داشــتن مدارک کافی به 
اداره فــروش گــروه بهمــن واقع در 
تهران مراجعه نماید. بدیهی است پس 
از انقضای مهلــت مزبور طبق ضوابط 
اقدام خواهد شــد. مدت اعتبار این 

آگهی یک سال است.

مالــک  ایــزدی  غالمحســین  اینجانــب 
 ســواری پــژو 206 بــه شــماره انتظامــی

موتــور   63 ایــران   42 س   163  
ســی  شا  1 5 0 9 0 0 4 0 7 7 3
NAAP13FE1CJ425086 به علت فقدان 
ســند کمپانی و برگ ســبز و ســند قطعی 
تقاضــای رونوشــت المثنــی نموده اســت 
چنانچــه هر کس ادعایی در مــورد خودرو 
مذکــور دارد ظرف مــدت ده روز به دفتر 
حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت ایران 
خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند 
مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای 
مهلت مزبور طبق ضوابط اقدام خواهد شد. 

مدت اعتبار این آگهی یک سال است.

آگهی مفقودی
گــی  نند ا ر مــه  هینا ا گو
اینجانــب محمدرضــا قاوندی 
شــماره  ابراهیــم  فرزنــد 
کدملــی  و   309 شناســنامه 
از  صــادره   2121795472
گرگان و دفترچه کار رانندگی 
در  شــاغل  شــهری  تاکســی 
شهرســتان گرگان به شــماره 
تاکسی- انتظامی 381 ت 21 
ایران 59 مفقــود گردیده از 

درجه اعتبار ساقط است.

کارت شناســایی ســازمان بازرسی 
کل کشور به نام غالم حسن طالقانی 
فرزند رســول با اعتبار 99/8/1 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

مهاجرت به کانادا
اخذ پذیرش تحصیلی

22662130

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

تماس 9 تا 22- همه روزه
09122723971 -66386975

بامطالبی متنوع و کادری ورزیده با آخرین اخبار روز بهترین مکان جهت درج آگهی های شماویژه نامه تخصصی خودروا
با حضور در نیازمندیهای روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید

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

09122897162
09915207295

ونک - مالصدرا
مغازه 460 متر کف

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

 09122897162
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 
09197624721

تهویه مطبوع احمدی
ساخت انواع کانالهای گالوانیزه

 Z-ahmadi17:آدرس اینستا
09125346694

خرید و فروش
فیش 

 حج - مکه

خرید ویژه فیش حج مکه
)به بهترین قیمت(

66574819
09126993603

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

»قالیشویی و مبل شویی کلهر«
مجهز- منظم- تخصصی

22260711 -22904258
44240984 -44267501

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

به قیمت بانه 55323529
احمدی 09127646980

» 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
33684837 - 09125387044 

فقط نقدی
بهترین خریدار و فروشنده مواد غذایی 

انواع برنج ایرانی و خارجی 
88485672 - 09121139698

فروش خط 09121000206
فروش یا معاوضه با خودرو

تماس با 09121000205

مهر شرکت و سربرگ شرکت 
اکام فیدار پرگاس به شماره 
ثبت 494560 و شناسه ملی 
کپــی  و   14005973190
کلیه اسناد شــرکت مفقود و 
از درجه اعتبار ســاقط اســت 
هرگونه سوءاســتفاده پیگرد 

قانونی دارد.

اسامی 6 نفر  از فرزندان
 تحت پوشش شیرخوارگاه شبیر

نام کودک: سمانه
تاریخ تولد: 99/3/13

تاریخ پذیرش: 99/3/24
نام والدین: مادر آزاده مطلق
ارجاع دهنده: بیمارستان لوالگر

نام کودک: فرهاد
تاریخ تولد: 99/3/29

تاریخ پذیرش: 99/4/11
نام والدین: مادر )مریم حبیبی(

ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام کودک: روشنک
تاریخ تولد: 99/3/19

تاریخ پذیرش: 99/4/7
نام والدین: مادر )ساناز اقبالی(

ارجاع دهنده: بیمارستان امام حسین

نام کودک: امیرسام
تاریخ تولد: 98/11/30

تاریخ پذیرش: 99/4/10
نام والدین: مادر )مریم رستمی(

ارجاع دهنده: اورژانس نواب

نام کودک: حنانه
تاریخ تولد: 99/3/22

تاریخ پذیرش: 99/4/7
نام والدین: نام مادر مهسا یاری

ارجاع دهنده: بیمارستان امام حسین

نام کودک: تبسم
تاریخ تولد: 99/3/14

تاریخ پذیرش: 99/4/11
نام والدین: مادر الهام فالحی
ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

آگهی حصر وراثت
آقــای نعمت کیارســتمی به شــماره شناســنامه 1879 مطابق 
دادخواســت تقدیمــی به کالســه پرونــده 55/1/99 از این 
شــعبه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان خانم صغری قنبری به شــماره شناســنامه 
40 در تاریــخ 95/8/10 اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- نعمت 
کیارستمی شماره شناســنامه 1869 تاریخ تولد 1346/1/9 
صادره شــمیران فرزند متقاضی 2- محمد کیارســتمی شماره 
شناســنامه 1812 تاریخ تولد 1340/12/3 صادره شمیران 
فرزند پسر 3- سکینه کیارستمی شماره شناسنامه 20 تاریخ 
تولــد 1344/2/1 صادره شــمیران فرزند دختــر 4- فاطمه 
کیارستمی شماره شناسنامه 2 تاریخ تولد 1335/1/1 صادره 
از شمیران فرزند دختر 5- محترم کیارستمی شماره شناسنامه 
13 تاریخ تولد 1337/5/20 صادره از شمیران فرزند دختر 
6- رمضانعلی محسنی فشمی شماره شناسنامه 50 تاریخ تولد 
1331/5/7 صادره از شمیران همسر و مرحوم ورثه دیگری 
ندارد اینک با انجام تشــریفات مقدماتی، درخواست مزبور را 
به اســتناد مــاده 361 قانون امور حســبی در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه 

تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.

شورای حل اختالف یک میگون

آگهی مزایده
مدیریــت آموزش و پرورش شهرســتان قرچــک در نظر دارد، 
تعــدادی از فضاهای اداری و آموزشــی مازاد بــر نیاز خود را از 
طریق مزایده به افراد واجد شــرایط اجاره دهد. لذا متقاضیان 
می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید از لیست فضاها، 
دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده و پاکت های مربوطه به 
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قرچک، کارشناسی بودجه 
مراجعه نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 
1399/5/12 پیشنهادات خود را تسلیم مسئول مربوطه نمایند.
فرهاد فراهانی
دبیر کمیته درآمد و مسئول برنامه و بودجه
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قرچک

آگهی دعوت شرکت گسترش تداوم نور پارسیان )سهامی خاص(
 ثبت شده به شماره 477024 و شناسه ملی 14005140383

جهت تشکیل صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده که در تاریخ 1399/5/19 راس ساعت 
15 روز یکشنبه در مرکز اصلی شرکت به آدرس تهران خیابان شهید 
دکتر بهشتی خیابان کاووسی فر پالک 21 کدپستی 1577933314 تلفن 

2188176044 تشکیل می گردد حضور به همراه رسانند.
دستور جلسه:

1- تصمیم گیری در ارتباط با صورت های مالی
2- انتخاب اعضای هیئت مدیره

3- انتخاب بازرسین
4- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

5- تصمیم گیــری در ارتبــاط با حق حضور و پــاداش اعضای غیرموظف 
هیئت مدیره

6- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
هیئت مدیره شرکت

پاورقی
Research@kayhan.ir

صفحه 6
دو شنبه 6 مرداد ۱۳۹۹
6 ذی الحجه ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۵۲۳

41نقش شبه روشنفکران در تاریخ معاصر ایران

تناقض های قبل و بعد از ریاست جمهوری
 رهبری خاطرة خود را از دیدار با خاتمی وپس از ریاست جمهوری 
را  چنین نقــل می کنند: »جناب آقای خاتمی وقتی ســال 76 
می خواستند کاندیدای ریاست  جمهوری شوند آمدند پیش بنده و 
گفتند که بنده عقیده ام این است که رهبری بایست در چهارچوب 
قانون اساســی عمل کنند، بنده به ایشان گفتم، بسیار مطلب 
خوبی است ولی شــما جناب آقای خاتمی کسی خواهید بود که 
در آینده بیشترین تقاضاها را برای استفاده از اختیارات فراتر از 
قانون اساسی رهبری جهت حل مشکالت کشور خواهید داشت.
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زندگی امام صادق)علیه الّسالم( به ۲  دوره تقسیم می شود: یک دوره، دوره  هم عصری 
با بنی امّیه است؛ یک دوره، دوره  هم عصری با بنی عّباس است. در دوره ای که امام 

صادق)علیه الّسالم( با بنی امّیه هم عصر بوده، مبارزات امام صادق)علیه الّسالم( بسیار 
صریح، حاد و روشن بود.

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

2	دوره		زندگی	مبارزاتی	امام	صادق	)ع(
در چالش نظام با بنی صدر، خاتمی در کیهان با 
مطالبی که می نوشت، به افشای گفته های بنی صدر 
و طرح های او، از جمله طرح رفراندوم پیشــنهادی 
او برخاســت. هنگامی که مهدی بازرگان، پس از 
استعفا از نخست وزیری دولت موقت، نمایندة مجلس 
شده بود، و در نطق پیش از دستور خود )5مهرماه 
1360( به دفاع از منافقینی برخاست که بعد از فرار 
بنی صدر، اسلحه به روی مردم کشیده بودند، آنان 
را »جوانــان جانباز« خواند و در برابر امام خمینی 
که منافقین را مزدوران آمریکا خوانده بودند، آنها را 
کسانی که در خانواده های آمریکایی زائیده و بزرگ 

نشده اند تا مزدور باشند، نامید!
یادداشت اعتراضی خاتمی

 خطاب به بازرگان
خاتمی در ستون یادداشت های روز کیهان به 
پاسخگویی برآمد و نوشــت: »طنز آقای بازرگان، 
آن جا که از انتساب آشوبگران به آمریکا برمی آشوبند، 

در زندگی امام صادق)علیه الّســام( مطلب 
یک قدری حّساس تر، دقیق تر و خیلی مهم است. 
زندگی امام صادق)علیه الّسام( به دو دوره تقسیم 
می شــود: یک دوره، دوره  هم عصری با بنی امّیه 
است؛ یک دوره، دوره  هم عصری با بنی عّباس است. 
در دوره ای که امام صادق)علیه الّسام( با بنی امّیه 
هم عصر بوده، مبارزات امام صادق)علیه الّســام( 

بسیار صریح، حاد و روشن بود.
مبارزه  صریح با بنی امّیه

در یک روایتی دیدم که امام صادق)علیه الّسام( 
در زمــان بنی امّیه به حج آمــد و در میان انبوه 
جمعّیت که از اکناف و اقطار عالم اســامی آنجا 
جمع شده بودند، فریادش را در میان مردم بلند 
کــرد _ مثل کســی که دارد شــعار می دهد، یا 
میتینگ می دهد و یک سخنرانی حاّدی می کند 
_ و گفــت: »ای مردم! بدانید که بعد از پیغمبر، 
جانشــین به حّق خافت و مسند حکومت، پدر 
ما علیّ بن  ابی طالب)علیه الّســام( بود، بعد از او 
امام حسن)علیه الّســام( بود، بعد از او برادرش 

حسین بن  علی )علیهم االّسام( بود.«1

این ها حرف هایی اســت کــه امروز خطر 
ندارد، اّما آن روز خطر داشــت. آن روز کسانی 
کــه در رأس کار بودنــد، همان هایــی بودند 
کــه علیّ بن  ابی طالــب و امام حســن و امام 
حسین)علیهم الّسام( را خانه نشین کرده بودند؛ 
این ها رقبای هم بودند. اگر کسی علی و حسن و 
حسین)علیهم الّسام( را اثبات می کرد، معاویه و 
یزید و مروان و عبدالملک و هشام را نفی کرده 
بود. اثبات آنها، نفی این هاســت. این حرف ها، 
حادترین مسائل آن روز بود. مثل اینکه فرض 
بفرمایید که یک رژیمی که امروز در فان گوشه  
دنیا بر سر کار است _ مثًا در سودان _ یکی از 
طرف داران آن حزب مخالفی که به وسیله  رژیم 
کنونی سرکوب و منکوب شده و رهبرانش اسیر 
گرفته شده اند و... بیاید در اجتماع مردم بایستد 
و بگوید: مردم! آن کسی که امروز باید بر شما 
حکومت کند، فان کســی است که در زندان 
است و اســم رهبر آن حزب مخالف سرکوب 
شده  به وسیله  دولت ســودان را ببرد. این کار 
چقدر اهّمّیت دارد؟ امروز مهم  ترین کار سیاسی 
این است دیگر، امروز مهم  ترین اظهار میتینگ 

سیاسی این است دیگر.
امام صادق)علیه الّسام( در مأل عام به مردم 

می گوید: »ای مردم! آن کســی کــه از طرف خدا 
شایسته  حکومت و خافت بود، علی بود، بعد حسن 
بود، بعد از او حسین بود، بعد از او علیّ بن  الحسین 
بود، بعــد از او محّمدبن  علی بود و بعد از او منم.« 
چند بار ایــن مطلب را تکرار کرد؛ این طرف تکرار 
کرد، آن طرف تکرار کرد؛ مخصوصاً این کار را کرد 
و در روایت دارد2 به طرف یمین، به طرف یســار. رو 
به جمعّیت، متراکم اند، زیادند؛ یعنی در هر گروهی 
که امام صادق)علیه الّســام( قــرار می گرفت، این 
مطلب را تکرار می کرد؛ بنابراین آن بزرگوار صریحاً 

مبارزه می کرد.
تبلیغات خصوصی برای بیرون کشاندن 

افراد از دستگاه خالفت
امام صادق)ع( مبارزات تبلیغاتِی خصوصی هم 
می کرد. مثًا افرادی را از تشکیات بنی امیه بیرون 
می کشید. قضّیه  صدیق3 علیّ بن  ابی حمزه4 داستان 
معروفی است که به صورت یک روایِت معمولی و ساده 
شاید همه  شما شنفته باشید؛ اّما این را پیوند نزدید 
به بقّیه  کارهای امام صادق)علیه الّسام(، که ببینید 
این کجای کارهای امام صادق)علیه الّســام( قرار 

می گیرد. آمد پیش امام صادق)علیه الّسام(، گفت: 
»من یک رفیقی دارم که جزو مهره های دستگاه 
بنی امّیه است و می خواهد خدمت شما برسد.« 
امام گفتند: »بیاید.« آمد پیش امام، گفت: »یابن 
رسول اله! من می خواهم از تشکیات این ها خارج 
شــوم _ کار مهّمی بود _ آیا می توانم این کار را 
بکنم یا نه؟ توبه  من قبول اســت یا نه؟ من در 
تشکیات این ها بودم، امضاها کردم، حرف ها زدم، 
حق ها را ناحق کردم، پول ها به ناحق گرفتم، برای 
خودم زندگی درست کردم، ترویج از این ها کردم 
و... _ خب، معلوم است دیگر؛ یکی از مهره های 
دستگاه اموی چه کار می کند؟ _ حاال می خواهم 
برگردم، می شود برگردم یا نه؟« امام فرمودند که: 
»بله، می شــود برگردی.« گفت: »خب راهش 
چیســت؟« امام گفتند: »راهش مشکل است؛ 
اگر راهش را بگویم، عمل می کنی؟« گفت: »بله، 
عمل می کنم.« وقتی گفت عمل می کنم، امام 
برای اینکه زمینه  فکری او را آماده کند، بنا کرد 
صحبت کردن راجع به بنی امّیه و همچنین راجع 
به مهره هایی که در دستگاه بنی امّیه هستند و 
دارند کار می کنند و با خودشان می گویند که ما 
که کاره ای نیستیم؛ ما یک عضو عاّدی هستیم. 
امام فرمود: »لو ال اّن بنی امّیة وجدوا من یکتب 

لهم و من یجبی لهم الخراج و من یقاتل عنهم 
لما سلبوا حّقنا او لما ولّو علینا«5

فرمــود: »تو خیال نکن کــه تاکنون نقش 
غلطت و نقش عصیان آمیــزت در مقابل خدا، 
ناچیز بوده؛ نه همین شماها هستید که بنی امّیه 
را سروسامان می دهید؛ همین شمایید که نفت 
به چراغ بنی امّیه می کنیــد. اگر بنی امّیه پیدا 
نمی کردند مردمی را که مســائل مالی شان را 
تنظیم کنند، برایشــان مالیــات جمع کنند، 
مســائل دیوانی و دفتری شــان را اداره کنند، 
مسائل نظامی و جنگی شــان را اداره کنند، از 
کجا می توانستند بر ملّتی حکومت کنند و حّق 
مــا را غصب کنند؟« البّته بعد به آن شــخص 
فرمودند: »راهش این اســت که هرچه داری و 
نداری، همه را بریزی بیرون. این چیزهایی که 
تاکنــون از طریق بنی امّیه پیدا کرده ای، این ها 
قیمت و مالّیت نــدارد، چون از طریق ظلم به 
دســت آمده؛ این ها را بریز بیرون.« که حاال به 
تفصیاتش کار نداریم. غرض این است که امام 
صادق)علیه الّســام( در دوران بنی امّیه خیلی 

صریح و علنی کار می کرد.
پانوشت ها:

1- کافی، کلینی، ج4، ص466
2- همان

3- دوست
4- کافی، کلینی، ج5، ص106

5- همان

خود حکایتگر نوعی نگرش آمریکایی به مســائل 
است... آیا شــاه مخلوع که گوی سبقت را از همة 
حکمرانان جهان سوم در سوق دادن کشور به سوی 
وابستگی تام به غرب و خصوصاً آمریکا... ربوده بود، 
در خانوادة آمریکایی زاده شد یا از آمریکا برگشته 
بود یا اینکه شاه آمریکایی نبود؟... آیا آقای بنی صدر... 
آیا مســعود رجوی، از خانوادة آمریکایی است؟... و 
امروز همان جوانان پاکباز! که شما به دفاع از آنان 
برخاسته اید، چشــم و گوش بسته به فرمان آقای 
رجوی و همپیالگی هاشان و به کمک بازمانده های 
رژیم شــاه، و در هنگامه ای کــه نیروهای رزمندة 
جمهوری اسامی درگیر دفع تجاوز رژیم آمریکایی 
صدام هستند، به کشتار و تخریب دست می زنند.« 
و ســپس می افزایــد: »مــراد از آمریکایی بودن، 
نحوه ای از دید و بینش اســت که به سادگی ابزار 
دست سیاســت های توسعه طلبانة آمریکا می شود. 
و به خاطر همین دید و بینش، جریانی که شــما 
]مهندس مهدی بازرگان[ در رأس آن قرار دارید، 

همواره از مواضع ضدآمریکایی جمهوری اسامی 
– البته با توجیهات گوناگون – اظهار نارضایتی و 
حتی مخالفت قولی و عملی کرده اســت... امروز 
این آمریکاســت که پندارگرایانه برای سرنگونی 
جمهوری اســامی به مجاهدین خلق! دل بسته 

است و از آنان حمایت می کند.«1
چرخش مواضع در دهه 70

اما همیــن خاتمی در دهه هــای 70 و 80 
یعنی بعد از رحلت امــام خمینی)ره(، دگربار با 
180 درجه چرخش به همان مواضع باطنی خود 
بازمی گردد و نه تنها دستورالعلمل ها و توصیه های 
رهبری معّظم انقاب اســامی و وصایای به جا 
مانده از امام خمینی را مورد توجه قرار نمی دهد، 
که مــورد طمــع و خوشــامد آمریکایی ها قرار 
می گیرد و با مواضع خود- نه با اســلحه- آنان را 
به شکست جمهوری اسامی یا استحالة از درون 
آن، امیدوار می ســازد!! این چه دیدگاه و بینشی 

بود که مورد اســتقبال غرب و آمریکا قرار گرفت 
و برای او ده ها سخنرانی در دانشگاه ها گذاشتند 
و او را با ویزای شخص رئیس جمهور »بوش« به 

آمریکا دعوت کردند؟
این چه دیدگاه و بینشی بود که آشوبگران و 
اغتشاش کنندگان کف خیابان ها را در جریان فتنه 
88 جوانان متدین می خواند و آنان را تحریک و 
تشــویق به ادامه کار می کند؟ این چه دیدگاه و 
بینشی بود که برخاف آن زمان که طرح رفراندوم 
بنی صــدر را رو می کرد، این بار خود پیشــنهاد 

رفراندوم می دهد؟
اظهار اعتقاد به والیت مطلقه فقیه 

قبل از ریاست جمهوری
خاتمی در شــعارهای انتخاباتــی )از جمله 
و   1375/12/26  ،12/6  ،12/4 تاریخ هــای  در 
1376/1/30( والیــت مطلقة فقیه را اصل نظام 
جمهوری اسامی عنوان می کرد و تأکید می نمود 
که هر کس بخواهد در درون نظام منصبی بگیرد 

باید به این اصل التزام داشــته باشد. »نظر فقهی 
حضرت امام)ره( در مــورد والیت فقیه، مبنای 
نظام ماســت و هر کس در درون نظام از حقوق 
شهروندی برخوردار است والیت فقیه را به عنوان 
یکی از محورهای قانون اساسی پذیرفته است.«2 
وی همچنین گفــت: »والیت مطلقة فقیه اصل 
نظام است و اگر کسی اصل نظام را قبول نداشته 
باشد نمی تواند در پست های کلیدی نقش داشته 
باشد. والیت مطلقة فقیه قانونی است و دستش 
برای اعمال نظر باز اســت.«3 وی مخالفین را نیز 

ملزم به رعایت این اصل می دانست.4
چرخش نظری و عملی خاتمی 

پس از ریاست جمهوری
امــا خاتمی بعد از انتخاب شــدن به ریاســت 
جمهوری- هم در نظریه و هم در عمل- راهی جز این 
را پیمود. او در ابتدای کاندیداتوری خود، نزد رهبر 
معّظم انقاب اسامی می رود و به رهبری، محدود 
شدن در چهارچوب قانون اساسی را اصرار می کند! 
رهبری خاطرة خود را از این دیدار و سخنان خاتمی 
و بیانات خود چنین نقــل می کنند: »جناب آقای 
خاتمی وقتی سال 76 می خواستند کاندیدای ریاست  
جمهوری شوند آمدند پیش بنده و گفتند که بنده 
عقیده ام این است که رهبری بایست در چهارچوب 
قانون اساسی عمل کنند، بنده به ایشان گفتم، بسیار 
مطلب خوبی اســت ولی شما جناب آقای خاتمی 
کســی خواهید بود که در آینده بیشترین تقاضاها 
را برای اســتفاده از اختیارات فراتر از قانون اساسی 
رهبری جهت حل مشکات کشور خواهید داشت. 
در طول ســال های ریاســت جمهوری ایشان بارها 
نامه می زدند که فان مطلب را تنها شما می توانید 

حل نمایید و بنده می نوشــتم که با توجه به این که 
درخواست شما در چهارچوب قانون اساسی نیست 
مکتوب بنویسید که موضوع از طریق اختیارات فراتر 
از قانون اساســی رهبری حل شود و ایشان بارها و 

بارها چنین مطلبی را مکتوب نوشتند.«5
خاتمی در عمل به اختیــارات ویژة رهبری 
نیاز داشــت، اما در تئــوری، محدودیت هرچه 
بیشــتر والیت فقیه و توصیفی غیرواقعی از این 
مقــام و اختیارات را دنبال نمود. وی در توصیف 
اصل والیت فقیه در کنار مردم ساالری دینی یعنی 
جمهوریت و اسامیت نظام، اّوالً: نظریة فقهی امام 
را یک نظریة مناسبت با شرایط آن زمان که دین 
را از سیاســت و روحانیت را از سرنوشت جامعه 
جدا می کرد، معرفی می کند. ثانیاً والیت فقیه را 
طبق قانون اساســی – نه فراتر از آنکه خود بارها 
از این منظر از رهبری درخواست نمود! –سازگار!! 
می دانســتند. ثالثاً: با طرح این مسئله که »اجرا 
شــدن یا نشدن آن مســئله دیگری است« یک 
شــبهه درخصوص رعایت مردم ساالری توسط 

ولیِّ فقیه ایجاد می کند!
پانوشت ها:

1- روزنامة کیهان، 1360/7/26.
2- خبرگزاری جمهوری اسامی، 1375/12/16.

3- همان
4- همان. 1376/1/19.

5- این مطلب را جعفر فرخی نماینده آقای محمود 
احمدی نژاد به نقل از رهبر انقاب در جریان دیدار 
با نمایندگان کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 
سال 1388 در هفته نامه 9دی مورخ 1389/10/4 

نوشتند.


