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نــی  کمپا ســند  و  ســبز  بــرگ 
 ،131 ســایپا  ســواری  خــودروی 
مــدل  روغنــی،  رنــگ ســفید  بــه 
مــی نتظا ا ره  شــما بــه   ،1398 

 816 ب 64 ایــران 56 و شــماره 
 NAS411100K3491751 شاسی
و شماره موتور  M13/6215434 به 
نام حمیدرضا تمدن مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو 
وانت آریســان مدل 1395 به 
رنگ ســفید روغنی به شــماره 
 118 J0026312 موتــور 
ســی  شا ه  ر شــما و 
NAAB66PE1GV662039 بنام 
حامد کالنتری مفقود گردیده از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

نــی  کمپا ســند  گ  بــر  3
 125 رایــکا  موتورســیکلت 
مــدل 1394 رنــگ گوجه ای 
به شماره شــهربانی 93161 
ایــران 533 و شــماره موتور 
254565 و شــماره شاســی 
9424973 مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت و برگ سبز خودرو پژو پارس 
 XU7 مدل: 1399 به شماره شاسی:  
بــه   NAAN01CE7LH245489
شماره پالک: 25 ایران 819 ل 96 
 124K1438195 به شماره موتور
)بــه نــام صاحبعلی فنائــی قلعه( 
مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار 

می باشد.

ســند کمپانی موتورســیکلت 
نامی 125 سی سی مدل 94 به 
شماره پالک 66592 - 541 
 9412429 تنــه  شــماره  و 
و شــماره انجیــن 050933 
مفقود گشته و از دایره اعتبار 

ساقط است.

 X33 برگ سبز سواری ام-وی-ام تیپ
رنگ سفید روغنی مدل 1393 به شماره 
موتور: MVM484FAFD026056 و شماره 
 NATGBAXK8D1026178 شاســی:   
 335 ب   96 شــهربانی:  شــماره   و 
ایــران 93 به نــام کریم احمــدی غنچه 
بیگلــو نــام پــدر صفرعلــی بــا کدملــی 
6839917673 مفقــود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز تراکتور سیستم ام اف تیپ 
285 بــه رنــگ قرمز- روغنــی مدل 
 LFW05252W 1389 به شماره موتور
شماره شاسی j04430 به شماره پالک 
14 ایــران 381 ک 12 بــه نــام خانم 
خمیسه کردونی فرزند سلیب به شماره 
ملی 1756611068 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مرکــز  فنــی  مســئول  پروانــه 
توانبخشی بیماران اعصاب و روان 
بنــام خانــم مرضیه خمســه زاده 
قزوینی فرزند حسینعلی به شماره 
 927/98/4/1824 پروانــه 
صــادره از قزوین با تاریخ اعتبار 
1402/7/25 مفقود گردیده از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز کامیون کشنده رنو 
پریمــوم بــه شــماره انتظامی 
 27 ایــران   23 ع   941
مــدل 2011 میــالدی موتور 
DXI11231454C1L شاسی 

  VF624GPA000050338
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط است.

ســیکلت  ر تو مو ســبز  گ  بــر
 : موتــور ره  شــما بــه  کویــر 
CG125NB1A3099206 و شماره 
 NBI***125C9008019 :شاسی
 69137 شــهربانی  شــماره  و 
ایــران 532 بنــام رضــا ضیائــی 
فرزنــد عبدالحســین بــه کد ملی 
0589922858 مفقــود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند کمپانی، برگ ســبز و سایر 
مدارک خــودروی ســواری پراید 
 ،SE111 تیــپ  ســایپا،  هاچ بــک 
 مــدل 1397 به شــماره انتظامی
 225 ص 17 ایران 76 و شــماره 
موتور M13/6159574 و شماره 
 NAS431100J1032631 شاسی
متعلق به خانم مهدیه کاکائی مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی برگ سبز هاچ بک 
سایپا تیبا 2 به شماره انتظامی 
472 ق 61 ایــران 34 مدل 
96 رنــگ آبی روشــن موتور 
شاســی   M15/8510477
 NAS821100H1127671
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است.

شرکتی قصد دارد
تعداد زیادی قطعات یدکی

EMD لکوموتیو
8-12-16سیلندر مدل

567 - 645
 را به فروش می رساند

09124043742

ســند کمپانــی و شناســنامه 
ت  مــو ما نکــر  تا لکیــت  ما
 نفتــی بــه شــماره انتظامــی 
358 ع 93 ایران 63 شماره 
شاسی 870712554 به نام 
محسن کریمی مفقود گردیده 
 است و از درجه اعتبار ساقط 

می گردد.

صادق آبــادی  برزگــر  نــدا  اینجانــب 
شــماره  بــه  ســمند  ســواری  مالــک 
 73 ایــران   36 ق   876 انتظامــی 
موتــور 1245285248062 شاســی 
علــت  بــه   NAAC1MAG57F000473
فقدان سند کمپانی و برگ سبز تقاضای 
رونوشت المثنی نموده ام چنانچه هر کس 
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 
مزبــور طبق ضوابط اقدام خواهد شــد. 

مدت اعتبار این آگهی یک سال است.

اینجانب مریم شرفی مالک سواری پژو 
پارس ELX به شــماره انتظامی 763 م 
14 ایران 83 موتور 12690002804 
 NAAN41DC9BE609917 شاســی 
به علت فقدان ســند کمپانی تقاضای 
رونوشــت المثنی نموده ام چنانچه هر 
کــس ادعایی در مورد خــودرو مذکور 
دارد ظــرف مــدت ده روز بــه دفتــر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران 
خودرو واقع در پیکان شــهر ساختمان 
سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس 
از انقضــای مهلت مزبــور طبق ضوابط 
اقدام خواهد شــد. مــدت اعتبار این 

آگهی یک سال است.

و  ضمائــم  و  کمپانــی  ســند 
شناسنامه مالکیت )برگ سبز( 
سواری پراید تیپ صبا)جی تی 
ایکس( مدل 1382 به شماره 
پالک 512ی69 ایران 23 و به 
 MI3533248 شــماره موتور
و بــه شــماره شاســی )بدنه( 
S1412282987944 بنــام 
حسن حیدرزاده مفقود شده 
از درجه اعتبار ســاقط است. 

زرین شهر

اینجانب پیام ســلیمانی مالک خودرو پژو 
تیــپ 405 جی ال ایکس مدل 1382 به 
شــماره پــالک 435 ص 75- ایران 16 
و شماره شاســی 81024646 و شماره 
موتور 22568126625 به علت فقدان 
اســناد فــروش و ضمائــم و شناســنامه 
مالکیت )برگ سبز( تقاضای المثنی اسناد 
مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس 
ادعایــی در مورد خــودروی مذکور دارد 
ظرف ده روز به دفتر فروش شرکت ایران 
خــودرو واقع در پیکان شــهر ســاختمان 
ســمند مراجعه نماید بدیهی اســت پس 
از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد. زرین شهر

اینجانب آغانازار بیرانوند مالک خودرو 
سواری پژو 405 مدل 1390 به شماره 
انتظامی 695د97 ایران 31 و شماره 
شاســی NAAM31FCOBK 246811 و 
شــماره موتور 1390005686 بعلت 
فقدان سند کمپانی، شناسنامه مالکیت 
و کارت ماشین تقاضای رونوشت المثنی 
اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه 
هر کــس ادعایــی در مورد خــودروی 
مذکــور دارد ظــرف ده روز بــه دفتر 
حقوقی ســازمان فروش شرکت ایران 
خودرو واقع در پیکان شــهر ساختمان 
سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس 
از انقضــای مهلت مزبــور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.

بــه شاســی  بــرگ ســبز پرشــیا 
473241 و شــماره پــالک 446 و 
65 ایــران 20 مفقــود گردیــده و 

فاقد اعتبار است.

کارت ســوخت و کارت شناســایی خــودرو و 
بیمه نامه شــخص ثالث خودرو ســواری سمند 
LX به شــماره انتظامی 565 ط 98- ایران 10 
به نام محمدحسین بیطرف مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

ســند فــروش خــودرو دنــا مشــکی بــه 
و شاســی   H0262239 موتــور شــماره 
-33 و   527 پــالک  و   HE454901 
 ایران 78 مفقود شده و فاقد اعتبار است.

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

میپذیرد

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

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  مرکز

33112193
33112291 
33902599

 33119236
33113085

      33110202

33942000
 33118052
33911568

گاوداری در ورامین
آب، گاز، برق 3 فاز

25 آمپر یک حلقه چاه آب
سند 6 دانگ به مساحت 8300 متر
فروش یا معاوضه با ملک تهران

)آپارتمان( تماس 9 صبح الی 20

 -09193631003
09121995897

آسانسور باالبر بام
فروش- نصب- بازسازی

تعمیر انواع آسانسور
77299266-09123005669

خرید و فروش ویژه
 فیش حج تمتع و عمره

زیر نظر سازمان حج و زیارت 
09126993603 -66500463

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

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

خریدار جک و قالب های 
ساختمانی و لوله داربست

09125901239

بانک اطالعاتی مهاجرت به انگلیس
دیدار- دانشجوئی- بیزنس

تلفن همراه 09120847434
دفتر 021-22662130

فقط نقدی
بهترین خریدار و فروشنده مواد غذایی 

انواع برنج ایرانی و خارجی 
88485672 - 09121139698

» 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 

ســند کمپانــی و بــرگ ســبز 
موتورســیکلت آپاچی به رنگ 
سفید 180 سی سی مدل 95 
به شماره شهربانی 83537- 
ایــران 117 و شــماره تنــه 
9519611 و شــماره موتور 
2071356 مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

قرارداد پیش فروش مســکن مهر شــرکت 
عمران شــهر طرح جدید پرند بــه نام خانم 
صفــری طاهرخانی ســیادهنی فرزند محمد 
به شــماره شناسنامه 723 صادره از تهران 
به شــماره ملی 0038936828 و شــماره 
مــورخ 1390/4/19  تفاهمنامــه 5117 
و شــماره برگــه 91/1378579 به تاریخ 
91/9/30 به شــماره پرونده 2103879 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

دنــا  ســواری  ســبز  بــرگ 
  DENA EF7 شــماره انتظامــی

 267 م 15 ایــران 93 رنگ 
مشــکی مــدل 1397 موتور 
 147H0379851 و شاسی 
  NAAW01HE5JE074348
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

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

آگهی مناقصه )نوبت دوم(
دهیاری روستای کند علیا از توابع شهرستان شمیرانات 

در نظر دارد عملیات آسفالت کوچه  ها و معابر این روستا 

را از طریــق مناقصــه عمومی به پیمانکار واجد شــرایط 

واگذار نماید.

لذا از تاریخ درج این آگهی به مدت 3 روز با واریز مبلغ 

1/500/000 ریال )یک میلیون و پانصد هزار ریال( به 

شماره حساب 821531483 به نام دهیاری کند علیا نزد 

بانک کشاورزی لواسان اقدام نموده و اسناد مناقصه را 

از دهیاری تحویل بگیرند.

آدرس: شهرستان شمیرانات- لواسان- روستای کند علیا
تلفن: 26553380 - 021
)دهیاری روستای کند علیا(

آگهی حصر وراثت
آقای احمد شــمس الدینی به شماره شناســنامه 3996 مطابق 
دادخواست تقدیمی به کالسه پرونده 85/7/99 از این شعبه 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسنیه دربندسری به شماره شناسنامه 23 در تاریخ 
1399/4/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- احمــد شــمس الدینی شــماره شناســنامه 3996 تاریــخ 
تولــد 1344/9/27 صادره از تهران پســر متوفــی.2- ربابه 
شــمس الدینی شماره شناسنامه 14 تاریخ تولد 1340/4/10 
صادره از شمیران دختر متوفی.3- طیبه شمس الدینی شماره 
شناســنامه 23 تاریخ تولد 1344/9/22 صادره از شــمیران 

دختر متوفی.
و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی، 
درخواست مزبور را باستناد 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 نشر آگهی ظرف مدت یکماه به 

این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد. 

شورای حل اختالف شعبه 7 شمشک

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی
 به طور فوق العاده شرکت منحله آب معدنی 
آمولو )سهامی خاص( به شماره ثبت 14956 

وشناسه ملی 10760256439
جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت منحله آب 
معدنی آمولو راس ســاعت 11 صبح روز چهارشنبه 99/7/16 
در محل تهران، خیابان کریم خان زند، پالک 97 برگزار می گردد. 
دستورجلسه: 1- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره 

تصفیه منتهی به سال مالی 1398 
2- تمدید مدت تصفیه 3- انتخاب مدیر تصفیه

 مدیر تصفیه
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

شرکت راه و ساختمان مولوی سازه )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 143170 وشناسه ملی 10101861448

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت راه و ساختمان 
مولوی ســازه راس ســاعت 12 روز چهارشنبه 99/7/16 در محل 
تهران، خیابان کریم خان زند، پالک 97 برگزار می گردد. دستورجلسه: 
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در مورد 
عملکرد سال مالی 1398 ، 2- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب 
سود و زیان سال مالی 1398، 3- انتخاب بازرسان قانونی 4- تعیین 

روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت

هیئت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
 شرکت صنایع همراه رسا )سهامی خاص( به شماره ثبت 49799 

وشناسه ملی 10100949715
جلســه مجمع عمومی عــادی به طور فوق العاده شــرکت  صنایع 
همراه رسا راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 99/7/16 در 
محــل تهران، خیابان کریم خان زند، پــالک 97 برگزار می گردد. 
دستورجلســه: 1- اســتماع گــزارش هیئت مدیــره و بازرس 
قانونی شــرکت در مورد عملکرد سال مالی 1398 ، 2- بررسی 
و تصویب ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی 1398، 
3- انتخاب بازرســان قانونی 4- تعیین روزنامه کثیراالنتشــار 

جهت درج آگهی های شرکت

هیئت مدیره

آگهی دوم دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
 شرکت زمیران )سهامی  خاص( به شماره ثبت: 33341

بــا توجه به عــدم حدنصاب تشــکیل مجمع عمومی عــادی بطور 
فوق العاده  مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت زمیران 
در تاریخ 1399/07/21 ساعت 11 در محل آزمایشگاه مرکزی 
واقع در ماهدشــت- بلوار امام خمینی کوی چهارفصل- خیابان 

امام رضا- پالک 118 تشکیل خواهد شد.
دستور جلسه استماع گزارش هیئت مدیره، انتخاب بازرس اصلی 

و علی البدل بررسی و تصویب ترازنامه 1398 است
جهــت حضور در جلســه ارائه گواهی پرداخت ســهام در اختیار 

الزامی است
هیئت مدیره مهندسین مشاور زمیران

مزایده عمومی یک مرحله ای
مدیریت آموزش و پرورش شهرســتان اسالمشهر در نظر دارد 
تعــدادی از اماکــن خود را با اســتناد به مــواد 14 و 43 قانون 
تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت به صــورت اجاره ای برای 
مدت 1 الی3 ســال به واجدین شــرایط از طریق مزایده عمومی 
واگذار نماید، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده 
از تاریخ 1399/7/3 لغایت 1399/7/13 به مدیریت آموزش 
و پرورش شهرستان اسالمشهر واقع در اسالمشهر -خیابان امام 
حســن مجتبی )ع( مراجعه و یا از جهت کسب اطالعات بیشتر با 

شماره تلفن 56366538 تماس حاصل نمایند.

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اسالمشهر

پاورقی
Research@kayhan.ir
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چهار شنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ 
۵ صفر ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۵۷۰

63نقش شبه روشنفکران در تاریخ معاصر ایران

وزارت ارشاد خارج از ریل انقالب می تاخت

روز اخذ رأی اعتماد، بیشترین 
مجلس،  نماینــدگان  چالش 
حول محــور وزارت مهاجرانی 
قرار داشــت. خاتمی در نطق 
توضیح  و  توجیــه  برای  خود 
اصول  و  خط مشــی  پیرامون 
بر دو  برنامه هــای دولت  کلی 
موضوع مهــم تکیه کرد. یکی 
قانونمداری و مشارکت مردم و 
دیگری توسعۀ فرهنگی و تأمین 
آزادی ها در چهارچوب قانون؛ اما 
در عمل هر دو محور از سوی او 
و همفکرانش نادیده گرفته شد.

60

در دوره ای که مدتی عبداهلل بن زبیر در مکه حاکم بود، مردم شام برای اینکه تحت 
تاثیر عبداهلل زبیر، با عبدالملک مخالف نشوند، نباید آن سال به مّکه مسافرت 

می کردند. خب، چطور می شود به مردم گفت به مّکه مسافرت نکنید؟ حج است، واجب 
است. باید از عامل مذهبی استفاده کرد. اینجاست که تمام ارکان حکومت عبدالملک 

اگر جمع شوند، کاری از آنها برنمی آید. از چه کسی کار برمی آید؟ حضرت مستطاب 
آقای ُزْهری؛ روحانی بزرگ و عالیقدر)!(

خاتمی با معرفی عطاءاله مهاجرانی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی، اصرار خود را بر 
ادامۀ راهی که خود به عنوان وزیر ارشاد در پیش گرفته بود نشان داد.

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

نقش ویژه محدثان درباری در معادالت سیاسی
خاتمی به عنوان رئیس جمهور، در مراســم 
تحلیف خود در مجلس شــورای اسالمی در 13 
مرداد 1376، سخنرانی کرد و ضمن صحبت های 
خویــش، از دورة ســازندگی و دفــاع مقدس و 
شخص هاشمی رفســنجانی تجلیل کرد. »اینکه 
در مرحلة نوینــی و در ادامة تالش های گرانقدر 
و ستودنی آقای هاشــمی رفسنجانی که همواره 
تدبیر و اندیشــه و تجربة وی برای ما سرمایه ای 
بزرگ اســت، مدیریت اجرایی جدید با امید به 
بهره گیری از دســتاوردهای ارزشمند دولت های 
پیشین در دوران دفاع مقدس و سازندگی عهده دار 

مسئولیت های سنگین می شود.«1
خاتمی در همین سخنرانی،  تلویحاً گوشه هایی 
از تفکر متأثر از فالسفة غرب را به نمایش گذاشت. 
وی گفت: »ضــرورت دارد که به تعبیر حضرت 
امام، زمان و مکان را پیوسته در اجتهاد اسالمی 

در دوران امــام چهــارم، مــاّلی معروفی به نام 
محّمدبن  شــهاب ُزْهری وجود دارد. البّته محّمدبن 
 مســلم ُزْهری هم به او می گویند، محّمدبن  شهاب1 
ُزْهــری هم بــه او می گویند. البّته امــروز بعضی از 
کســانی که ایــن مطلب را می خواهنــد نقل کنند، 
گاهی به غلط ُزْهــری را ُزَهری نقل می کنند، لیکن 
ضبــط صحیحش همــان ُزْهری اســت؛ محّمدبن 
 شهاب. او مرد بسیار دانشمند و فقیهی است. نامه ای 
هم که امام سّجاد)علیه الّســالم( به او می نویســد و 
مــن آن نامه را ان شــاءاهلل می خواهــم برایتان از رو 
بخوانم، دانش و فضــل و آگاهی او را تأیید می کند. 
او کســی اســت که از لحاظ علم و فقاهت و آشنایی 
بــا حدیث، منکــر در زمان خودش نداشــته. البّته 
دوســتدار خاندان پیغمبر )صلّی اله علیه و آله( هم بوده 
و امام سّجاد)علیه الّســالم( را از صمیم قلب دوست 
می داشــته. گمانم این اســت _ این را یقین ندارم، 
احتمال می دهم _ که در آن سفری که امام سّجاد و 
امام باقر )علیهماالّســالم( را به شام خواستند و با ُغِل 
جامعه2 امام سّجاد را به شام بردند و جوانش محّمدبن 
 علی)علیهما الّســالم( هم در کنار او بود، وقتی آنها را 
وارد مجلس خلیفه کردند، آن کسی که پیش خلیفه 
وساطت کرد و گفت او فرزند پیغمبر )صلّی اله علیه و آله( 
اســت، غل جامعــه را از گردنش باز کــن3، همین 
محّمدبن  شــهاب ُزْهری است. پس دوستدار خاندان 
پیغمبر )صلّی اله علیه و آله( هم بوده، روایت هم از خاندان 
پیغمبر )صلّی اله علیه و آله( نقــل کرده. اّما این جناب 
یکی از عوامل حکومت و قدرت دســتگاه عبدالملک 
و فرزندان عبدالملک است. یعنی بازیگر نقش عامل 
مذهبی و روحانی اســت در جامعه  زمان امام چهارم 
و بعد امام پنجم )علیهماالّســالم(. از اینجا می فهمیم 
که ایــن محّبت ها چقدر قیمت دارد؛ چقدر می تواند 
ارزش داشته باشــد. محّب امام چهارم)علیه الّسالم( 
است، اّما در نقطه  مقابل امام چهارم)علیه الّسالم( قرار 
می گیرد. و امروز که شیعه در برابر ابن شهاب ُزْهری 
قرار می گیرد، به خود جرئت نمی دهد که نســبت به 
او احســاس ترّحم کند یا برایش استغفار کند؛ چون 
کسی است که امام چهارم)علیه الّسالم( آن نامه  تند 
را برایش نوشــته؛ مگر بعداً توبه کرده باشد. اگر توبه 
کرده باشد، برگشته باشد، به صف امام پیوسته باشد، 
آن را مــن نمی دانم؛ اّما نقطــه ی مقابِل امام چهارم 
اســت، با اینکه محّبت او را هم دارد؛ و اینجا بفهمیم 
که این محّبت ها _ محّبت خشــک و خالی _ چقدر 
می تواند ارزش داشته باشد. محّمدبن  شهاب ُزْهری و 
امثال او در زمان عبدالملک مروان کارشان این است 
که تشکیالت سیاسی عبدالملک مروان و بازماندگان 
حکومت معاویةبن  ابی ســفیان را برای مردم از نظر 

مذهبی توجیه کنند.
بگذاریــد یک روایــت از او برایتان بخوانم. یکی 
از شــورش های اســالمی _ که البّته شورش شیعی 

دخیل بدانیم و اســالم را طوری بفهمیم که در 
همة زمان ها بتواند جوابگوی همة نیازها باشــد 
و برداشــت های خود را به جای متن وحی الهی، 
مطلق نکنیم.« وی همچنیــن گفت: »در نظام 
اسالمی باید عدالت و مصلحت بشری تأمین شود 
و بــرای تحقق این دو باید خرد به کار افتد و در 
پرتو رشــد نیروهای متفکر و  اندیشمند جامعه و 
عرضة  آزادانه نظرهاست که می توان بهترین رأی ها 

و راه ها را انتخاب کرد.«2
خاتمی با معرفی عطاءاهلل مهاجرانی به عنوان 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی، اصرار خود را بر 
ادامة راهی که خود به عنوان وزیر ارشاد در پیش 

گرفته بود نشان داد.
یکی از مســائل مهمی که در مجلس دربارة 
دولت معرفی شــدة خاتمی مطرح گردید عدم 
کارآیی و تناسب سابقه و تحصیالت وزرای معرفی 
شــده با پست های پیشنهادی بود. علی موحدی 
ساوجی، ارزیابی خود را در مجلس در هنگام رأی 
اعتمــاد به کابینه این طور بیان می کند: »از 22 
وزیر معرفی شده فقط 7 نفر دارای مدرک دکترا 
و بقیه در حد مهندس و لیسانس و دو نفر کمتر 
از لیسانس، از 22 وزیر معرفی شده 10نفر سابقة 
وزارت دارند، 12 نفر دیگر درحد معاونت تجربه 
و سابقه کاری دارند. 4 نفر سابقة استانداری و دو 
نفر فاقد هرگونه سابقه کار اجرایی در قّوة مجریه 
هســتند. در مجموع اکثر کابینه یا اصاًل سابقه 
مدیریتــی توانا و موفق ندارند و یا در گذشــته 
مدیرانی ضعیف بوده اند. بنابر این به طور کلی آن 
طور که جناب آقای خاتمی کابینه را با این اوصاف 

برشمردند، این اوصاف دربارة همة اعضای کابینه 
صدق نمی کند... نمی توانیم ما اطمینان داشته 
باشیم که این ها وقتی پست وزارت را به دست 
آوردنــد، واقعاً بتوانند وزرا و مدیرانی توانمند و 

قوی باشند.«3
روز اخــذ رأی اعتماد، بیشــترین چالش 
نمایندگان مجلس- که عمدتاً از جناح راســت 
بودند- حول محور وزارت مهاجرانی قرار داشت. 
از آن جا که این مباحث، به شناخت تفکر محمد 
خاتمی کمک فراوانی می کند، محورهای مهم 
سخنان مخالفان و سخنان مهاجرانی و دفاع از 

مهاجرانی در ادامه مطرح می شود.
ســید محمد خاتمی در نطــق خود برای 
توجیــه و توضیح پیرامون خط مشــی و اصول 
کلی برنامه های دولت در مجلس شورای اسالمی 
بر دو موضوع مهم تکیه کرد. یکی قانونمداری 

و مشــارکت مردم و دیگری توسعة فرهنگی و 
تأمیــن آزادی ها در چهارچوب قانون؛ لیکن در 
عمل خواهیم دید که هر دو محور از سوی او و 
همفکرانش نادیده گرفته شد و بدیهی ترین اصول 
قانون که پاسداشت ارزش ها و باورهای اسالمی 
و تعمیق تفّکر دینی و رشد و تعالی و بالندگی 
جامعه در اصول انقالب اسالمی است، نادیده و 
بلکه زیرپا نهاده شد و خاتمی کمترین برخوردی 
با تهمت ها و شبهه افکنی ها و تجاوزهای فکری 
دوستان و منصوبان در مسئولیت های مختلف 

نظام، انجام نداد و بلکه از آنان دفاع هم کرد!
»در نظام  قانونی  و اســالمی  ما آزادی های  
مردم  به عنوان  بزرگترین  نعمت  الهی  به  رسمیت  
شناخته  شده  است . انسان ها صاحب  حق  هستند، 

صاحب  اندیشــه  و تفکرند و حق  دارند که  تفکر 
و اندیشــه  خود را ابراز کنند، اما براساس  قانون  
ما، حد این  آزادی  عدم  اخالل  به  مبانی  اسالم  و 
عدم  مخالفت  با حقوق  عمومی  است . یعنی آنان 
که درد دین دارند و در راه دین فداکاری کرده اند 
و خواســتار ارزش ها و اصول اسالمی هستند و 
نظام را اسالمی می خواهند. در جامعه مختلف 
الرأی و دارای اختالف سلیقه، راه مطمئن تأمین 
ارزش های اسالمی، اهتمام و پایبندی به قانون 
و بــه خصوص مدار نظم اجتماعی یعنی قانون 
اساسی است و در قانون ما حق همة شهروندان 
به رســمیت شناخته شده است. افتخار ما این 
است که به نام اسالم، به نام تشّیع و برپایة فقه 
و بینش و کالم شیعی اسالمی، نظام را استوار 
کرده ایم که در آن هر انسانی محترم است. یعنی 
هر انســانی که زندگی در متن نظم قانونی را 

بپذیرد و در چهارچوب های اصلی نظام بگنجد با 
هر عقیده و هر نظری شهروند جمهوری اسالمی 
است و صاحب حق است و نظام اسالمی موظف 
به تأمین حق او و دفاع از حقوق اوست. کسانی 
که خواستار یک زندگی آرام، مطمئن، پیشرو 
و نیز دلبسته به ایران و سربلندی ایران هستند 
آنان نیز اگر به قانون تن بدهند به هدف خویش 
خواهند رســید. فکر می کنــم مهم ترین اصل 
مشــترک و وفاق میان دولت و مجلس شورای 
اسالمی که هر دو تحت نظارت و رهبری رهبر 
معّظم به وظایف خود عمل می کنند نیز همین 
محور قانونمداری و تالش برای تأمین مشارکت 

مردم است...
در جامعة ما توسعة فرهنگی یک اصل است، 
در توسعة فرهنگی هر چه انسان ها با فرهنگ تر 
باشند، منظم تر و قانونمدارتر خواهند بود و هر 

چه رشد فکری و علمی و دینی داشته باشند هم 
حق خود را بیشتر می شناسند، هم از آن دفاع 
می کنند و هم مسئولیت خود را در قبال مردم 
و جامعه و دولت خواهند شــناخت و مشارکت 

آنها تأمین خواهد شد. 
 فضای فرهنگی ســالم در عین اهتمام به 
اصول و ارزش ها و توجه به ارتقاء دانش و منش 
دینی و اهتمام به اندیشه و دستاوردهای اندیشة 
بشــری امری مهم اســت، باید فضایی فراهم 
آوریم که بتوانیــم در دنیایی که ما در معرض 
مواجهــة انواع فرهنگ ها، آراء و مســلک های 
مختلف هستیم در جامعه مصونیت ایجاد کنیم 
و مصونیت در سایة تبادل آراء، برخورد اندیشه ها، 
ایجاد رونق فکری و فرهنگی و هنری، در عین 
اهتمام به اصول ارزش ها و معیارهاست، یعنی 
همه چیز در چهارچوب قانون. حد ابراز اندیشه 

و ابراز نظر را قانون مشخص می کند، در عرصة 
فکر و فرهنگ، مسئوالن نظام جمهوری اسالمی 
موظفند که ایــن حد را رعایت کنند و جامعه 
و صاحب نظــران را توجیه کنند که در جامعة 
قانونی در چهارچوب حدود مشــخص حرکت 
کنند و نیز صاحبان اندیشه را مطمئن کنند که 
در چهارچوب قانون از حق قانونی آنها برای ابراز 

نظر دفاع می شود.«4
پانوشت ها:

1- روزنامة جمهوری اسالمی، 1376/5/14.
2- همان.

3- روزنامة رسمی، مذاکرات جلسة علنی مجلس 
شورای اسالمی، جلسة 121، شماره 15322.

4- روزنامة رســمی، شــماره 15319، مذاکرات 
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی، جلسه 119 

مورخ 1376/5/28.

نبود، اّما شورشی بر ضّد دستگاه خالفت بود _ شورش 
عبداهلل بن  زبیر اســت. عبداهلل بن  زبیر آدم مورد قبولی 
نیست، آدم بســیار بدی است، صفات روانی اش هم بد 
است، جبهه گیری و موضع گیری فکری و مذهبی اش هم 
بسیار بد است و ضّد علی و ضّد حسین )علیهماالّسالم( 
اســت؛ لیکن او علیه حکومت یزید و بعد از یزید، علیه 
مروان و بعد از مروان، علیه عبدالملک، شورشــی به پا 
کرد و این شــورش تا حدودی هم موّفق شــد؛ یعنی 
مّکه را گرفت و حّتی بخشــی از شــهرهای حجاز را و 
یک مّدتی از زمان، کوفه را به وســیله  برادرش مصعب 
تصّرف کرد. قدرت عبدالملک تنها محدود به شام بود. 
وقت حج فرا می رســد و مردم از اکناف عالم اسالم َشِدّ 
رِحــال می کنند4 که بروند خانه  خدا را زیارت کنند. در 

خانه  خدا چه کســی حاکم است؟ عبداهلل زبیر. عبداهلل 
زبیـر آدم ایده آلی نیست، اّما با عبدالملک طرف مقایسه 
نیست. عبدالملک پسر مروانی است که پیغمبر اکرم او 
را از مدینه بیرون کرده، تبعید کرده. ســابقه  دشمنی 
آنهــا با خانــدان پیغمبر )صلّی اله علیه و آلــه( و با خود 
پیغمبر )صلّی اله علیه و آله( و با اسالم و قرآن، یک سابقه ای 
است که همه  مســلمان ها می دانند. این عبدالملک و 

سابقه  اسالمّیتش.
اّما عبداهلل زبیر پســر زبیر اســت. زبیر پســرعّمه  
پیغمبر )صلّی الــه  علیه و آله( اســت. اگرچــه بعدها با 
علی)علیه الّســالم( در دو جبهه ی مقابل قرار گرفتند، 
اّمــا در همــان حال هم وقتی که زبیر کشــته شــد، 
امیرالمؤمنین)علیه الّسالم( شمشیر او را برداشت و گفت: 
»چقدر غبار کدورت را که این شمشیر از چهره  پیغمبر 
سترد!«5 زبیر یک چنین شخصّیتی است در اسالم. پس 
این ها با هم قابل مقایسه نیستند. به عالوه عبداهلل زبیر 
مرد دانایی اســت، در حّد خود، مرد دین شناسی است، 
حدیث از پیغمبر )صلّی اله علیه و آله( شنیده، پسِر پسر عّمه  
پیغمبر است، سخن ها دارد، حرف ها دارد؛ همچنین آدم 
عابدی است، آدم زاهدی است؛ اّما عبدالملک آدم هّتاک 
سّفاک خون ریِز شارب الخمِر عّیاش و هرزه ای است؛ این ها 

با هم قابل مقایسه نیستند.
خب، مردم شام بلند شوند بیایند برای زیارت مّکه، 
وارد محّوطه  انقالبی بشوند، رهبر انقالب را ببینند، در 
حّد عامِی خود او را بپسندند، بعد با عبدالملک مخالف 
شــوند؟ آیا این خوب اســت برای عبدالملک؟ نه. پس 
مردم باید چه کار کنند که برای عبدالملک خوب باشد؟ 
مردم باید امسال که عبداهلل زبیر در مّکه است، به مّکه 
مسافرت نکنند. خب، چطور می شود به مردم گفت به 

مّکه مســافرت نکنید؟ مگر می شود چنین کاری کرد؟ 
حج اســت، واجب است، مردم مستطیعند، می خواهند 
بروند. باید از عامل مذهبی استفاده کرد. اینجاست که 
تمام ارکان حکومت عبدالملک اگر جمع شوند، کاری از 
آنها برنمی آید. سرداران سپاه عاجزند، استانداران بزرگ 
عاجزند، از سیاستمدارهای اطراف تخت عبدالملک کاری 
برنمی آید. از چه کسی کار برمی آید؟ حضرت مستطاب 
آقای ُزْهری؛ روحانی بزرگ و عالیقدر)!(. اینجا میدان، 
میدان اوست؛ او باید بیاید و نگذارد مردم به مّکه بروند. 
چه کار می کند؟ حدیث نقل می کند. آخر، پیغمبر که 
این حدیث را نگفته. خب، جعل می کند؛ کاری ندارد که؛ 

و جعل کرد. حاال این حدیث را گوش کنید.
»اّن الزْهری یحّدثکم أّن رسول اهلل ]صلّی اهلل علیه و آله[ 

قال: انّه قال ال تشــّد الّرحال ااّل الی ثالثة مســاجد«؛ 
پیغمبر )صلّی اله علیه و آله( فرمود: مردم حق ندارند َشّد 
رحال کنند و طّی طریق کنند و راه پیمایی کنند، مگر 
به سوی سه مسجد. این سه مسجد از لحاظ فضیلت با هم 
برابرند: »المسجد الحرام«؛ یکی اش مسجدالحرام است، 
خانه  خدا. »و مسجدی«؛ یکی مسجد مدینه است؛ آنجا 
هم بروید، مثل خانه  خداست. »و مسجد بیت المقدس«؛ 
یکی هم مســجد االقصی است در فلسطین، در کشور 
خودمان _ کشور شام _ چرا بروید مّکه را زیارت کنید؟ 
امسال در ایّام حج به جای مّکه بروید مسجداالقصی را 
زیارت کنید! تکیه روی مسجداالقصی است. لذا بعد به 
دنبالش می گوید: »و هذه الصخرة الّتی یروی أّن رسول اهلل 
وضع قدمه علیها لّما صعد إلی الّســماء تقوم لکم مقام 
الکعبة.«6 گفت: مسجداالقصی مثل مسجدالحرام است. 
اگر بگویید اّما مسجدالحرام کعبه دارد، مسجداالقصی 
کعبه ندارد؛ می گوید: نه، مسجداالقصی هم کعبه دارد. آیا 
یک سنگی در آنجا نیست که پیغمبر وقتی می خواست 
به معراج برود، پایش را روی آن سنگ گذاشت؟ آن به 
جای کعبه است، بروید همان را طواف کنید! این، نقش 

ُزْهری بود؛ و این سلسله ادامه دارد...
پانوشت ها:

1- نام دیگر پدر ُزْهری، شهاب بوده است.
2- غل جامعه: نوعی غل که پس از قرار دادن دســت ها 

در دستبند، آن دو را به گردن مّتصل می کرده است.
3- بحاراالنوار، عاّلمه محّمدباقر مجلسی، ج46، ص123 

)با اندکی تفاوت(
4- بار برمی بندند.

5- بحاراالنوار، عاّلمه محّمدباقر مجلسی، ج32، ص200
6- تاریخ یعقوبی، احمدبن ابی یعقوب، ج1، ص214


