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گهی تلفنی  قبول آ

نگهداری از 

سالمند و کودک

مـتفرقـه

بنایی 
و خدمات

خرید و فروش 
فیش  

 حج - مکه

گمشده
پیدا شده

قالیشویی
مبل شویی

ســند ســبز خــودرو ســمند 
ال ایکــس مــدل 1399 بــه 
شــماره انتظامــی 516 ن 79 
ایــران  بــه شــماره شاســی 
موتــور  و شــماره   685178
گردیده  مفقــود   1451936
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از   و 

می باشد.

  1 3 1 SX یــد  ا پر ســبز  گ  بــر
تــور  مو ره  شــما  1390 مــدل 
شــماره   IRPC9017126206199 
  S1412290206199 شاســی 
 شــماره پالک ایران 68- 371 ب 16 
متعلق بــه آقای ســیدمحمود مهدوی 
اعتبــار  فاقــد  و  گردیــده   مفقــود 

می باشد.

برگ ســبز و سند کمپانی و کارت 
شناسایی خودرو سواری ام وی ام 
 X33 مــدل 1393 بــه شــماره 
و  شــهربانی 33- 284 ص 33 
شماره موتور 029112 و شاسی 
 NATGBAXK9E1029219 متعلق 
به اینجانب آمنه حسینی پور مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی
برگ ســبز وانت پیکان تیپ  1600i به 
رنگ سفید روغنی مدل 1388 به شماره 
شــماره  و   11488026113 موتــور 
شاسی  NAAA36AA49G851629 به 
شــماره پــالک 24 ایــران 271 ص 32 
به نام رســتم زمان پور به شــماره ملی 
6639978482 فرزنــد بالــی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اینجانب ســجاد امیدی مالک خودرو سواری 
پژو 206 مدل 1384 به شماره پالک 697 ه  
76- ایران 43 و شماره شاسی 19804087 
و شماره موتور  10FSS14985889 به علت 
فقدان اســناد فروش و شناسنامه مالکیت 
)بــرگ ســبز( و کارت شناســایي و ضمائــم 
تقاضای المثنی اسناد مذکور را نموده است. 
لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی 
مذکــور دارد ظــرف ده روز به دفتر فروش 
شــرکت ایران خودرو واقع در پیکان شــهر 
ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است 
پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد. زرین شهر
پیوست سفارش شماره 55 زرین شهر

صادقیه- ستارخان
300 متر سند اداری- فلت

09121066392 -44228001

خرید و فروش و اجاره
کلیه امالک

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

اسامی 12 نفر  از فرزندان
 تحت پوشش شیرخوارگاه حضرت رقیه )س(

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 مرکز

33112193
33112291 
33902599

 33119236
33113085

      33110202

33942000
 33118052
33911568

نام مستعار کودک: فریماه
تاریخ تولد: 99/4/19

تاریخ پذیرش: 99/5/28
نام والدین: بهناز کریمی
علت پذیرش: رها شده

ارجاع دهنده: بیمارستان اکبرآبادی

نام مستعار کودک: ساشا
تاریخ تولد: 99/5/9

تاریخ پذیرش: 99/6/2
نام والدین: مبینا نوری
علت پذیرش: رها شده

ارجاع دهنده: بیمارستان فیروزآبادی

نام مستعار کودک: یاشار
تاریخ تولد: 99/4/19

تاریخ پذیرش: 99/5/29
نام والدین: زکیه غفاری
علت پذیرش: رها شده

ارجاع دهنده: بیمارستان فیروزآبادی

نام مستعار کودک: پارسا
تاریخ تولد: 99/4/21

تاریخ پذیرش: 99/5/28
نام والدین: نسیم محمدی

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده: بیمارستان اکبرآبادی

نام مستعار کودک: نلین
تاریخ تولد: 99/5/1

تاریخ پذیرش: 99/5/20
نام والدین: مرجان طهماسبی

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک: وحید
تاریخ تولد: 99/5/6

تاریخ پذیرش: 99/5/22
نام والدین: زهرا احمدی

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده: بیمارستان شهدای 15 خرداد ورامین

نام مستعار کودک: پرستو
تاریخ تولد: حدودا 40 روزه

تاریخ پذیرش: 99/5/13
نام والدین: ...

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده: کالنتری 172 حرم

نام مستعار کودک: روزبهان
تاریخ تولد: 99/4/14

تاریخ پذیرش: 99/5/8
نام والدین: خدیجه طیبی

علت پذیرش: اعتیاد والدین
ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک: ریتا
تاریخ تولد: 99/4/27

تاریخ پذیرش: 99/5/8
نام والدین: سمیه توسلی

علت پذیرش: اعتیاد والدین
ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک: میعاد
تاریخ تولد: 99/5/6

تاریخ پذیرش: 99/5/14
نام والدین: بهناز حورآباد

علت پذیرش: اعتیاد والدین
ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک: میثاق
تاریخ تولد: 99/5/8

تاریخ پذیرش: 99/5/14
نام والدین: زهرا محمدحسینی

علت پذیرش: اعتیاد والدین
ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک: عرشیا
تاریخ تولد: 99/5/8

تاریخ پذیرش: 99/5/20
نام والدین: عصمت اوکاتی

علت پذیرش: اعتیاد والدین
ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

گاوداری در ورامین
دارای آب، گاز، برق 3 فاز
25 آمپر یک حلقه چاه آب

سند 6 دانگ به مساحت 8000 متر
فروش یا معاوضه با ملک در تهران
)آپارتمان( تماس 9 صبح الی 20

09193631003

ونک- مالصدرا
 شیراز جنوبی
2 واحد آپارتمان شیک

هر واحد 250 متر 
بازسازی شده کامل

بــا 10 خــط تلفن ســانترال و 
پارکینگ مجزا )رهن و اجاره(

09126121618

دماوند- هومند 
500 متر زمین فروشی

یا معاوضه با یک واحد آپارتمان
09902397198

کرج- صفادشت 
زمین- باغچه 500 و 100 متری 

500 هزار تومان
09125666466

ونک - مالصدرا
مغازه 460 متر کف

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

 09122897162
09915207295 

تهویه مطبوع احمدی
ساخت انواع کانالهای گالوانیزه

 Z-ahmadi17:آدرس اینستا
09125346694

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

تماس 9 تا 22- همه روزه
09122723971 -66386975

خرید و فروش ویژه
 فیش حج تمتع و عمره

زیر نظر سازمان حج و زیارت 
09126993603 -66500463

** آسایش مهر بیتا**
خدمات به کودک و سالمند

زیرنظر شهرداری منطقه 16 )با مجوز بهزیستی(
021-55064217 -09195781371

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 خانه به خانه تحویل به صورت لول 
* 48 ساعته*

نوبنیاد- پاسداران 26101033 
هروی- دولت 22977105

شریعتی- میرداماد 26406355    
حکیمیه- تهرانپارس 77003113

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

22260711 -22904258
44240984 -44267501

فقط قالیشوییتهــران نـو

77413604           77473604   
  77410515

بانک اطالعاتی مهاجرت به انگلیسدرشرق تهران کارخانه دارد
دیدار- دانشجوئی- بیزنس

تلفن همراه 09120847434
دفتر 021-22662130

ترک اعتیاد موفق
کم  هزینه سرپایی زیر نظرپزشک

09123844273 -55623328

فقط نقدی
بهترین خریدار و فروشنده مواد غذایی 

انواع برنج ایرانی و خارجی 
88485672 - 09121139698

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 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی )نوبت اول(
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب نجمه شادمهر فرزند محمد به 
شماره شناسنامه 3198 صادره از کرج در مقطع کاردانی رشته 
معماری به شــماره ســریال 9117 و تاریخ ثبت 1383/8/9 
صــادره از واحد دانشــگاهی رودهن مفقــود گردیده و  فاقد 
ارزش قانونی می باشــد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک 
را به دانشــگاه آزاد واحد رودهن به نشانی: رودهن- مجتمع 

دانشگاهی- اداره فارغ التحصیالن ارسال نمایید.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
سرمایه گذاری میالد سازندگان )سهامی خاص( شماره ثبت 

98401 شناسه ملی 10101424086 مورخ 1399/7/3
بدینوســیله از کلیه صاحبان سهام حقیقی و نمایندگان سهام حقوقی 
دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری 
میالد سازندگان)ســهامی خاص( شــماره ثبت 98401 که در ســاعت 
8 روز پنجشــنبه مــورخ 1399/7/3 در آدرس: تهــران- خیابــان 
ولیعصر- خیابان توانیر- کوچه شــاهین- شماره 5 تشکیل می گردد 

حضور به هم رسانید.
دستور جلسه:

1- تغییر ماده 5 اساسنامه: مرکز اصلی شرکت و شعبات آن.
2- تغییر برخی از مواد اساسنامه.

3- سایر مواردی که در حدود اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است.
هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری میالد سازندگان 
)سهامی خاص( شماره ثبت 98401

تاریخ انتشار: 1399/07/02

آگهی دعوت مجمع عمومی
جلســه مجمــع عمومــی فوق العــاده نوبت اول شــرکت 
تعاونی البرز میدان بــار خزرکنار تنکابن، برابر تصمیم 
هیئت مدیره، راس ســاعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 
1399/07/20 در محل ســردخانه میدان بار تشکیل 
می گردد. لذا از عموم اعضاء محترم، دعوت به عمل می آید 
راس ساعت مقرر در جلسه حضور به هم رسانده و یا به 
اســتناد ماده 18 آئین  نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، 
وکالی خــود را کتبا از بین یا خارج از اعضاء معرفی تا در 

جلسه حضور یابند.
دستور جلسه:

1- طرح و تصویب حذف شــرط داشــتن پروانه کســب 
فعالیت در حجره میدان بار خزرکنار از شرایط اختصاصی 

عضویت در تعاونی.
2- طرح و تصویب اساسنامه جدید شرکت.

هیئت مدیره شرکت تعاونی البرز
 میدان بار خزرکنار تنکابن

1- برگه کمپانی خودرو سواری پژو 405 تیپ جی ال ایکس 
آی 8/1 به رنگ خاکستری متالیک مدل 1389  2- برگه 
  NAAM01CA2B546923 سبز خودرو به شناسه شاسی
 به شــماره موتور 12489257794  3- کارت ماشــین
  4- دو عدد پالک شناســه ماشین 5- برگه وکالت نامه  
6- فاکتــور خرید بلوک ســیلندر مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار است.

آگهی حصر وراثت
محســن کیادربندسری به شماره شناســنامه 60 مطابق دادخواست 
تقدیمی به کالسه پرونده 90/1/99 از این شعبه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شهربانو رجب 
بلوکات به شناســنامه 618 در تاریخ 1394/1/21 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- نام: محسن نام خانوادگی: کیا دربندسری شماره شناسنامه: 60 
 تاریخ تولد: 1345/9/1 صادره: شمیران نسبت با متوفی: پسر متوفی 
2- نام: نادر نام خانوادگی: کیادربندسری شماره شناسنامه: 11 تاریخ 
تولد: 1353/6/10 صادره: شمیران نسبت با متوفی: پسر متوفی 
و مرحــوم ورثــه دیگری ندارد اینــک با انجام تشــریفات مقدماتی، 
درخواســت مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک 
نوبــت آگهی می نمایــد 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 اختالف یک میگون

پاورقی
Research@kayhan.ir
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58نقش شبه روشنفکران در تاریخ معاصر ایران

بلند شد ناله شیطان از استعفای خاتمی 
ضدانقالب  رسانه های  واکنش 
داخــل و خارج به اســتعفای 
خاتمی قابل تأمل و خود، گویای 
اجرایی  اقدامات  و  فکری  خط 
اســت که او در سمت وزارت 
انجام داده و طی کرده اســت. 
به تعبیر همان امامی که خاتمی 
َعَلم پیروی او را بلند کرده بود، 
هر جا که دشمن از شما تمجید 
و تعریف کند، آن جا در شــما 
خللی و اشتباهی وجود داشته 
است. برای غلط و نادرست بودن 
فهم و عمل خاتمی از فرهنگ 
و توســعه و رونق فرهنگی و 
مقوله های آ ن، همین تمجیدها 
و افســوس های دشــمنان از 
اســتعفای او کافی نیســت؟

رهبر انقالب: اگر دیدید دشمن برای شما کف می زند، نگاه کنید اشکال کارتان کجاست. امام فرمودند 
وای از آن روزی که دشمن از ما تعریف کند! خب؛ دشمن چه موقع از انسان تعریف می کند؟ خیلی 
از نقاط تحســین برانگیز در ملت و کشور و امام ما بود و هست که دشمنان ما در دلشان تصدیق 
می کنند، اما نمی خواهند به زبان بیاورند. آن جایی که دشمن برای کسی کف می زند و هورا می کشد 

و او را تشویق می کند، باید انسان بفهمد که اشتباه می کند.

55

تقّیه چه جور چیزی است؟ تشکیالِت مستور و مخفی شیعه است
 وقتی که  یک چنین جریاناتی را در تاریخ ائّمه )علیهم  الّسالم( تعقیب می کنیم

 نمونه های  فراوانی را پیدا می کنیم.

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

طرحی از معنای تقیه در تشکیالت مخفی شیعه
در بحث های گذشته به بخش های کوچکی 
از کارکرد خاتمی و تیم همراه او در توســعة 
فرهنگی، اشــاره کردیم. آیا خاتمی کارکرد 
کیهان فرهنگی، کیان، سالم و معاونت های خود 
در وزارت ارشاد را در راستای مصونیت بخشی 
جوانان می داند؟ آیا تفسیر ناصواب و ناصحیح 
والیت فقیه،  ترویــج آزادی های غیراخالقی و 
هتاکی به مقدسات دینی مردم،  تبلیغ غرب 
و تمدن آن سامان و لیبرال دموکراسی آنان، 
تولید برنامه های سینمایی خالف ارزش های 
اســالمی و مجوز دادن نشــر به کتاب های 
دارای مفاســد اخالقی و تحریف تاریخی و... 
همان زمینه های رونق ســالم فرهنگی مورد 
نظر ایشان است؟! اگر این ها بخشی از توطئة 
تهاجــم فرهنگی بیگانگان به دســت عوامل 
وادادة داخلی نیست، پس تهاجم فرهنگی به 

چه پدیده ای و چه عرصه ای گفته می شود؟
خاتمی در وزارت ارشاد، می بایستی طبق 
قوانین و مقــررات آن وزارتخانه با هر برنامه 

امــام  روزگار  از  مــا،  ائّمــه  زندگــی  در 
صادق)علیه الّسالم( به بعد، یک پدیده  دیگر هم 
به چشم می خورد و آن عبارت است از پدیده  رگه  
فّعالّیت های حاّدی که به وسیله  ائّمه  ما رهبری 
می شده است. اثر این در روایات ما هست. یک 
مسئله، مســئله  امامزاده هاست که فعاًل به آن 

کاری ندارم.
شــورش هایی کــه به وســیله  بازماندگان 
خاندان نبّوت انجــام می گرفت، مثل یحیی بن 
 عبداهلل، یحیی بن  زید، زیدبن  علیّ بن  الحسین، 
محّمدبــن  عبداهلل محــض، ابراهیم بن  عبداهلل 
 محض، حسین بن  علی_ شهید فّخ _  و ابراهیم بن 
 اسماعیل  طباطبا و دیگِر این بزرگ َمردان، بحث 
جداگانه ای الزم دارد؛ فعاًل به آن اشاره نمی کنم. 
اّما جریان های دیگری وجود دارد که این ها بسیار 
مجمل هم هســت. خیلی دّقت نظر می خواهد 
که انسان مطلب را از میان این روایات استنباط 
کند. ائّمه )علیهم  الّسالم( گویی یک سبک کاری 
داشــته اند در کنار کارهای تبلیغاتی خود و آن 
ســبک، کاِر حادتری بوده. در چه موردی بوده، 
نمی دانم؛ به چه اندازه گسترش داشته است، باز 

هم نمی دانم؛ اّما وجودش مسلّم است.
در یک روایتی هست که ]راوی[ می گوید: 
پــدرم بــا معلّی بن  خنیــس وارد منــزل امام 
صادق )صلوات اله علیه( شدند و بدون اینکه امام 
با آنها صحبتی کرده باشد و سؤالی از آنها کرده 
باشد یا آنها چیزی به امام گفته باشند، یک دفعه 
امام با قیافه  مسروری گفت: »شفی اهلل صدورکم 

و اذهب غیظ قلوبکم و ادالکم من عدّوکم«.1
اســتنباطی که بنده از این روایت می کنم 
این اســت: امام)علیه الّســالم( دو نفر را برای 
یک مأموریّتی فرســتاده اند که در آن، مسئله  
زد و خورد اســت، گمان کشته شدن مأمورین 
امــام وجود دارد و گمان غلبــه و پیروزی آنها 
هم هســت. یکی از این دو نفر یار نزدیک امام 
صادق)علیه الّسالم(، معلّی بن  خنیس است که 
عاقبِت کارش هم نشــان داد کــه یار نزدیک 

امام است.
اســتاندار منصور وارد مدینه شــد _ برای 
اینکه معلّی را بشناسد _ معلّی بن  خنیس را در 
همان روزهای اّول طلب کرد. باز استنباط من 
این اســت که منصور این استاندار را مخصوصاً 
فرســتاده بود برای اینکه مدینه را تصفیه کند؛ 
دوستان و نزدیکان امام صادق)علیه الّسالم( و آن 
کسانی را که به شّدت عمل در مبارزات شیعی 
شناخته شده بودند، بگیرد و از بین ببرد. اّولین 
کســی که مورد نظر او قرار می گیرد، معلّی بن 
 خنیس است. معلّی بن  خنیس، هم مبارز است 
و هم با امام صادق)علیه الّســالم( خیلی مأنوس 

و تولیدی که خالف مبانی اســالمی و عفت 
عمومی است، مقابله می کرد و با قّوت جلوی 
آنها را می گرفت. اگر این کار را انجام می داد 
ادعای قانونگرایی و آزادی مشروع او درست 
بود؛ اما با تفســیر و تأویل های او از اسالم و 
 آزادی و تغییر دادن شعارهای انقالب و ارائه 
نگاه متفاوت از راه امــام، نه تنها به قانون و 
ضوابــط وزارت حوزه مســئولیت خود عمل 
نکرد، بلکه راه را برای همان طوفان های مهیب 
الحاد و انحراف و تحّجر و فشــار باز کرد و در 
جایگاه مدعی و شــاکی هم نشست!! خاتمی 
در وزارت ارشاد، به صورت اپوزیسیون فکری 

نظام عمل می کرد.
واکنــش رســانه های ضدانقالب داخل و 
خارج به استعفای خاتمی قابل تأمل و خود، 
گویای خط فکری و اقدامات اجرایی اســت 
که او در سمت وزارت انجام داده و طی کرده 
اســت. به تعبیر همان امامی که خاتمی َعلَم 
پیروی او را بلند کرده بود، هر جا که دشمن 
از شــما تمجید و تعریف کند، آن جا در شما 
خللی و اشــتباهی وجود داشته است.1 برای 
غلط و نادرســت بودن فهم و عمل خاتمی از 
فرهنگ و توسعه و رونق فرهنگی و مقوله های 
آ ن، همین تمجیدها و افسوس های دشمنان 

از استعفای او کافی نیست؟
»آمریکا هرچه به حکومت ما فحش بدهد 

و به مجلس ما فحش بدهد یا به افراد فحش 
بدهد، پیش مردم، این ها معتبرتر می شوند 
و از  آن طرف دیگران، منحرفین هرچه شما 
را بدگویی کنند برایتان بهتر است. مصیبت 
آن وقت است که از شما تعریف کنند. اگر 
چهار مرتبه آمریکا، من این را اوایل می گفتم 
این را که این ها نمی فهمند چطور اشخاص 
را زمیــن بزنند، چهار دفعه تعریف کنند از 
یک کسی، تعریف کنند از یک چیزی، وقتی 
تعریــف کردند، مردم می فهمند این عیبی 

دارد که اینها تعریف می کنند از او.«2
رهبر معّظم انقالب نیز بارها این مطالب 
را به عنوان یک شاخص مهم برای صحیح 
بــودن مواضع و عملکرد افــراد و جریانات 

اعالم کردند:
»این رادیوهای بیگانه با میلیون ها دالر 
صرف و خرج راه می افتد، اینها هدف دارند 
از این که این تبلیغات را می کنند. می خواهند 
افکار عمومی کشورهای مخاطب خودشان 

را تحــت تأثیر قرار بدهنــد. بیخودی که 
نمی آیند از شــخصی، از حرفی، از جریانی 
این طور دفاع بکنند! هر آدم عاقلی تا دید 
دشمن دارد برایش کف می زند، باید به فکر 
فرو برود و بگوید من چه غلطی کردم؛ من 
چــه کار کردم که دشــمن دارد برای من 
کف می زنــد؟! باید به خود بیاید. این مایة 

غصه اســت که بعضی از کف زدن دشمن 
خوش شان می آید! اگر گل زن مهاجم ما در 
میدان فوتبال، اشتباهاً به دروازة خودش گل 
بزند، چه کسی در آن میدان کف خواهد زد؟ 
طرفداران تیم مقابل و مخالف. حاال شــما 
وقتی که می بینی دشــمن دارد برایت کف 
می زند، باید بفهمی که به دروازة خودی گل 
زده ای! ببیــن چرا زدی؟ ببین چرا کردی؟ 
ببین چه اشتباهی کرده ای؟ ببین مشکلت 
کجاســت؟ بگرد مشکل خودت را پیدا کن 

و توبه کن.«3
در جــای دیگری، همیــن مضمون را 
با تکیه بر ســیرة امام خمینی)ره(، مطرح 

می فرمایند:
»ولی انســان متأسف می شود که ببیند 
بعضی کسان دوست می دارند کاری کنند که 
در آن سوی مرزها دشمنان این ملت برای آنها 
کف بزنند! این ننگ است. اگر دیدید دشمن 
برای شــما کف می زند، نگاه کنید اشــکال 
کارتان کجاست. امام فرمودند وای از آن روزی 
که دشمن از ما تعریف کند! خب؛ دشمن چه 
موقع از انسان تعریف می کند؟ خیلی از نقاط 
تحسین برانگیز در ملت و کشور و امام ما بود 
و هست که دشــمنان ما در دلشان تصدیق 
می کنند، اما نمی خواهند بــه زبان بیاورند. 
آن جایی که دشمن برای کسی کف می زند 

و هورا می کشــد و او را تشویق می کند، باید 
انسان بفهمد که اشتباه می کند.«4

در مورد واکنش رسانه های ضدانقالب و 
صهیونیسم به استعفای خاتمی نوشته اند:

واکنش رسانه های ضدانقالب به استعفای 
خاتمی واقعاً جای تعجب داشــت و مصداق 
بلند شــدن »نالة شــیطان« بود. بی بی سی 
از آنچه »اصــالح در درون رژیم جمهوری 
اسالمی در مسائل فرهنگی«5 خواند، ناامید 
شــد! هفته نامة آبزرور، منتقدان خاتمی را 
تندروهایی خواند که به نظرات لیبرالی وی 
حمله کردند.6 و رادیو اسرائیل نیز استعفای 
خاتمی را این گونه توصیف کرد: »وزیر پیشین 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در استعفانامة خود 
هشــدارهای تندی نسبت به خطر تحّجر و 
واپس گرایی و خشک مقدس بودن برای آیندة 

فرهنگ و هنر ایران داده است.«7
پانوشت ها:

1- صحیفة امام، ج 17، ص 251 و نیز رجوع شود 
2- به صحیفه امام، ج 9، ص 527.
3- صحیفه امام، ج 17، ص 250.

4- خطبه های نماز جمعه تهران، 1378/9/26.
5- خطبه های نماز جمعه تهران، 1382/11/24.

مورخ 1371.
رادیو بی بی سی، مورخ 1371/4/28.

رادیو اســرائیل، مورخ 1371/4/30 و نیز در کتاب 
سودای سکوالریسم، ص 133.

است _ و همه این را می دانند _ کارهای مالی امام 
دست اوســت و خیلی از روابط امام با شیعیانش 
به وســیله  او انجام می گیــرد. معلّی بن  خنیس را 
خواســت و به او گفت: »نام شیعیان نزدیک امام 
صادق)علیه الّسالم( را باید بگویی.« معلّی بن  خنیس 
گفت: »نمی گویم.« گفت: »مجبوری بگویی و اگر 
نگویی، تو را خواهم کشت.« گفت: » به خدا قسم 
اگر نام این ها زیر پایم بود، پایم را بلند نمی کردم 
که تو فهرســت نام این ها را از زیر پای من بیرون 
بیاوری؛ نام شیعیان را بگویم؟« نگفت نمی دانم، 
چون این حرف گفتنی نبود؛ معلوم بود که می داند. 
حاکم گفت: »می کشم.« معلّی گفت: »بسیار خب، 
بکش«؛ و معلّی بن  خنیس به وسیله  داود  بن  علی 
شهید شد.2 داود   یکی از ارکان بنی عّباس و از رجال 
انقالِب اّولین این سلسله است. خب، این معلّی بن 
 خنیس است. بعد از آن هم که او کشته شد، امام 

صادق)علیه الّســالم( آمدند علناً به داود  بن  علی 
اعتراض کردند. ماجرای امام صادق)علیه الّسالم( 
با داود  بن  علی _ اســتاندار منصور _ بعد از کشته 
شدن معلّی بن  خنیس، از ماجراهای شیرین تاریخ 
اسالم است، که امام چگونه با او حرف زد و عاقبت 
کار داود   بــه کجا رســید.3 پس معلّی بن  خنیس 

یک چنین وضعی دارد.
ایشان با یک نفر دیگر وارد منزل امام می شوند . 
گویا امام این ها را به یک مأموریّتی فرســتاده _ 
البّته این ها در حدیث نیست، استنباط من است 
_ و احتمال این هست که در این مأموریّت، این ها 
جان خودشان را از دست بدهند. تا امام می بیند 
که این ها آمده اند، می فهمد که مأموریّت با موّفقّیت 
انجــام گرفته. بــدون اینکه آنهــا حرفی بزنند و 
گزارشی بدهند و مطلبی را بیان کنند، امام ابتدائاً 
بنا می کند حرف زدن؛ می گوید خدا دل شــما را 
شفا داد، خدا کینه  دل شما را خالی کرد، خدا شما 
را بر دشمنتان مسلّط کرد، خدا به شما یکی از دو 
ُحسنی را داد. در قاموس اسالمی، رفتن به جنگ 
با دشمن، یکی از دو نیکی و یکی از دو شانس را 
دارد: »قل هل تربّصون بنآ اّل احدی الحسنیین«4 
این منطق اسالم است. در جنگ، یکی از دو نیکی 
برای انسان هست: یا این است که بر رقیب و حریف 
غلبه می کند و پیروز می شــود و یا این است که 
به دست او شهید می شود. مردن برای آن کسی 
که در راه خدا جهاد می کند، معنی ندارد؛ کشته 
شدِن معمولی نیست. ممکن نیست یک نفر آدمی 
را که مجاهد فی ســبیل اهلل است، مردارش کنند، 

او را به یک صورت معمولی بکشند؛ دشمن، او را 
شــهید می کند. مردن او شهادت است و شهادت 
باالترین فوزی است که یک مسلمان می تواند به 
آن نائل شود؛ بنابراین یک ُحسنی ، پیروزی است، 
یک ُحســنی ، شهادت اســت. امام وقتی که دید 
این ها ســربلند برگشتند، فرمود شما یکی از این 
دو ُحسنی را گیر آورده اید. آن چیست؟ پیروزی 
اســت. پس پیداســت که این ها به مبارزه رفته 
بودند، به جریان حــاّدی رفته بودند. بعد از آنکه 
این جمالت را بیان می کند، می فرماید: »اگر آن 
صورت دیگر پیش می آمد و شما به دست دشمن 
کشته می شدید، جای شما در مقامات عالی بهشت 

و رضوان خدا بود.«
مطلبی که در این روایات بیشــتر نظر من را 
جلب کرده، این است که راوی، پسر یکی از این دو 
مأمور امام است؛ او نقل می کند. در روایت نمی گوید 

پدر من و معلّی کجا رفته بودند، با کدام دشــمن 
درگیر شــده بودند، ماجرای زد و خورد این ها از 
چه قرار بود و امام کی به این ها این دستور را داده 
بود؛ این ها هیچ مطرح نیست. چرا مطرح نیست؟ 
برای خاطر اینکه تقّیه است. اینجا یک طرحی از 
معنای تقّیه باید به ذهن شما بیاید؛ ملتفت شوید 
که تقّیه چه جور چیزی اســت؟ تشکیالت است، 
بنا نیست این پسر بداند که بابا کجا رفته. پدری 
که از بیان امام، سرشــار از مسّرت شده، برگشته 
به پسرش نقل کرده که امام به ما این جور گفت. 
یا شاید این پسر وقتی که وارد منزل امام شده اند 
همراه پدر بوده و این جریان را شنیده؛ یا به عنوان 
خبر، این پدر با یکی از دوستانش مطلب را در میان 
گذاشته و پسر شنیده. اّما پسر بنا نیست بداند پدر 
کجا رفته بوده، برای چه رفته بوده، امام کی به او 
گفته. چرا؟ چون تشکیالِت مستور و مخفی شیعه 
است؛ تقّیه است. وقتی که یک چنین جریاناتی را 
در تاریخ ائّمه )علیهم  الّســالم( تعقیب می کنیم، 

نمونه های فراوانی را پیدا می کنیم.
پانوشت ها:

1- بحاراالنوار، عاّلمه محّمدباقر مجلسی، ج65، ص93
2- مناقب آل ابی  طالب)ع(، ابن شهرآشــوب ج4، 

ص225
3- همان، ج4، ص230. بعد از کشته شدن معلّی بن 
 خنیس، امام صادق)ع( بــه داودبن  علی اعتراض 
کردند و او بر اثر نفرین و دعای حضرت هالک شد.

4- سوره  توبه، بخشی از آیه ی52؛ »بگو آیا برای 
ما جز یکی از این دو نیکی را انتظار میَبرید؟...«


