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گهی تلفنی  قبول آ

مـتفرقـه

خرید 
و فروش
 و اجاره

کلیه امالک

نگهداری
 از سالمند
 و کودک

بنایی 
و خدمات
ساختمانی

گمشده

پیدا شده

برگ ســبز خــودرو ام .وی . 
ام X33 مدل 91 به شماره 
-19 ن   691  انتظامــی 
 ایــران 41 شــماره موتــور 
016649 و شــماره شاسی 
1018213 مفقود از درجه 

اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خودروی ســواری 
 پرایــد بــه شــماره انتظامــی

 276 ج 44 ایران 87 با شماره 
موتور 2711267 و شــماره 
 S1412287890257 شاسی
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

ســند مالکیت )برگ سبز( خودرو 
ســواری تیبا مدل 96 به شــماره 
شهربانی 622 ق 99- ایران 10 
    M15/8479658 و شماره موتور
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NAS811100H5762050 بــه 
نام حسن نجفی مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار می باشد.

کارت  ســبز-  بــرگ  ســند- 
بــه شــماره  پرایــد  خــودرو 
 S1412286670473 شاسی
ر  تــو مو ه  ر شــما و 
  2248393 و شــماره پــاک
 48 ایــران 587 ج 73 به نام 
میترا خانی مفقود گردید. و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

دفترچه کار و رانندگی )ثبت 
اینجانب  پلیس راه(  ساعت 
مهــدی نیک صفــت مقدم،  
فرزند حسین به شماره ملی 
مفقــود   2721531425
و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

بــرگ ســبز و کارت ماشــین 
چیرمــن  ســی ام بــه شــماره 
موتور 16299412028373 
شماره شاسی 51000038 و 
شماره پاک 818 ن 57 ایران 
66 مفقــود گردیــده و فاقد 

اعتبار است.

ســبز  بــرگ  مالکیــت  ســند 
مــدل   206 پــژو  خــودروی 
ســی  شا ه  ر شــما بــه   9 0
و   NAAP03ED3BG527517
شماره موتور 14190035003 
و شماره پاک 932 ی 99 ایران 
44 مفقــود گردیــده از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

خــودروی  نــی  کمپا ســند 
ســواری پرایــد GTXI، مــدل 
 1384 بــه شــماره انتظامــی
 137 ج 67 ایران 56 و شماره 
موتور 01149978 و شماره 
 S1412284537022 شاسی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

برگ ســبز خودرو پراید مدل 
1387 به شــماره 581 ج 18 
ایران 38 به شــماره شاســی 
بــه  و   1412287778471
شــماره موتور 2462190 به 
نام اســماعیل رحمتی مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار است.

سند مالکیت )برگ سبز( خودرو 
ســواری پژو 405 مــدل 1381 
بــه شــماره انتظامــی 359 و 92 
ایــران 21 بــه شــماره موتــور 
شــماره  و   22528110282
شاسی 81311709 به نام اکتای 
فکری برآغوش مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی موتورسیکلت کویر 
تیــپ CC125، مــدل 1395، به 
رنــگ قرمز بــه شــماره انتظامی 
582- 33384 به شماره موتور 
شــماره  و   125N3C258789
 N3C***125K9506905 شاسی
مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

موتورســیکلت  ســند موقت 
یاماهــا WR450F به شــماره 
تنــه CJ19W007292 مدل 
موتــور  شــماره  و   2018
رنــگ  بــه   J338E009060
آبی به نام روزبه نعمتی مفقود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط است.

ســمند  خــودرو  کمپانــی  ســند 
LXEF7 بــه رنــگ ســفید روغنی 
 مــدل 1394 بــه شــماره پــاک
 511 و 26 ایران 44 به شــماره 
موتور 147H0095628 به شماره 
 NAACJ1JC6EF174616 شاسی 
به نام علی فضلی مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار است.

ســند کمپانــی )ســند کارخانه( 
خودروی ســواری پــژو 206 به 
انتظامــی 378 ب 75  شــماره 
بــا شــماره موتــور  ایــران 87 
شــماره  و   165A0072346
 NAAP03EE1GJ837504 شاسی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

ســبز  بــرگ  و  نــی  کمپا ســند 
موتورســیکلت وگو به رنگ مشکی 
مدل 1393 به شماره پاک 38529 
ایــران 127 و بــه شــماره موتــور 
1010684 و بــه شــماره شاســی 
محمــود  مالکیــت  بــه   9310177
ســلیمانیان قهرودی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شهرری- پشت سازمان آب 
یــک ملــک 4 طبقــه طبقه باال 
مســکونی طبقــه دوم تجاری 
طبقه اول یک مغازه 43 متری 
و طبقه زیرزمین انباری دارای 

آب، برق، گاز، تلفن
0912614612

اینجانب فاطمه خیمه مالک خودروی 
پژو 206 مدل 90 به شماره شاسی 
 NAAP03ED3BG527517 و شماره 
موتــور 14190035003 به علت 
فقــدان اســناد فــروش تقاضــای 
رونوشــت المثنی اســناد مذکور را 
نمــوده اســت لذا چنانچــه هرکس 
ادعایــی در مورد خــودروی مذکور 
دارد ظــرف ده روز به دفتر حقوقی 
سازمان فروش شرکت ایران خودرو 
واقع در پیکان شهر ساختمان سمند 
مراجعه نماید. بدیهی است پس از 
انقضــای مهلت مزبــور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.

اینجانــب توفیــق مختــاری مالــک خودرو 
پژو پــارس مدل 1393 به شــماره پاک 
756 ج 56- ایران 53 و شــماره شاســی 
 NAAN01CAXEH105023و شماره موتور 
 124K0350511 به علت فقدان اسناد 
فروش و ضمائم و شناسنامه مالکیت)برگ 
ســبز( و کارت شناســائی تقاضای المثنی 
اســناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه 
هرکس ادعایــی در مورد خودروی مذکور 
دارد ظرف ده روز به دفتر فروش شرکت 
ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان 
ســمند مراجعه نماید بدیهی است پس از 
انقضــای مهلــت مزبور طبــق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد. زرین شهر

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محسن 
حســنخانی فرزنــد حســین به شــماره 
شناسنامه 273 صادره از بهار همدان 
متولد 1344 در مقطع کارشناسی رشته 
معارف اســامی، فقه و حقوق صادره از 
واحد دانشگاهی آزاد همدان با شماره 
027821 مفقــود گردیــده اســت و 
فاقد اعتبار می باشــد. از یابنده تقاضا 
می شــود اصل مــدرک را به دانشــگاه 
آزاد اســامی واحد همدان به نشانی: 
همدان- شهرک مدنی- بلوار پروفسور 
موسیوند دانشــگاه آزاد اسامی واحد 

همدان ارسال نماید.

ســند کمپانــی  و ضمائــم و 
قولنامه و شناســنامه مالکیت 
)بــرگ ســبز ســواری پراید( 
مدل  جی تی ایکــس آی  تیــپ 
پــاک  شــماره  بــه   1386
و   43 ایــران   84 هــ    498
 2016687 موتــور  شــماره 
)بدنــه(  شاســی  شــماره  و 
بــه   S1412286344250 
نام فرزانه قائد امینی مفقود 
شــده و از درجه اعتبار ساقط 

است. زرین شهر

سند سبز کمپانی موتورسیکلت اطان 125 
بــه شــماره شــهربانی 95179 تهــران 17 
 و شــماره موتــور D114656 و شــماره تنه
 SH-242090 مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

شناسنامه مالکیت )برگ سبز( وانت 
زامیاد )تیــپ(   Z28ND-2800 به 
شماره پاک 759 ه  41- ایران 43 
مفقود شده اعتبار ندارد. زرین شهر.

انجام کلیه خدمات حسابداری
شرکت های بازرگانی

به صورت پاره وقت و پروژه ای
09127160507

کاریابی- اقامت
کانادا- استرالیا- شینگن

22684005-9
09121155143

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

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

خرید و فروش 
فیش   حج - مکه

اسامی 5 نفر

  از فرزندان  تحت پوشش

 شیرخوارگاه شبیر

نام کودک: نیکان
تاریخ تولد: 99/5/30

تاریخ پذیرش: 99/6/5
نام والدین: نساء صفرپور

ارجاع دهنده: بیمارستان لوالگر

نام کودک: نیروان
تاریخ تولد: 99/5/12

تاریخ پذیرش: 99/5/29
نام والدین: فهیمه شاهمیرزایی

ارجاع دهنده: اورژانس شهرستان شهریار

نام کودک: غامعلی
تاریخ تولد: 99/4/18

تاریخ پذیرش: 99/6/4
نام والدین: اعظم قوچی

ارجاع دهنده: اورژانس شهرستان شهریار

نام کودک: آرش
تاریخ تولد: 99/5/11

تاریخ پذیرش: 99/5/22
نام والدین: خدیجه فارابی

ارجاع دهنده: اورژانس شهریار

نام کودک: امیرعباس حاکمی
تاریخ تولد: 1398

تاریخ پذیرش: 99/5/27
نام والدین:  محمد فتاح

ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی شهرستان بهارستان

مرزداران          60 متر کترینگ
فعال با کلیه امکانات و تجهیزات

450 م رهن یا 4/500 میلیارد فروش مقطوع
09362066511

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 

ونک - مالصدرا
مغازه 460 متر کف

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

 09122897162
09915207295 

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

09122897162
09915207295

نظرآباد، روبه روی 
کارخانه سیمان آبیک 

15805 متر زمین، 9680 متر 
صنعتی و تجاری 2010 متر 
سوله، 6234 متر کشاورزی 
500 متر تجاری )7 تا مغازه(

09127614917

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

شرکتی قصد دارد
تعداد زیادی قطعات یدکی

EMD لکوموتیو
8-12-16سیلندر مدل

567 - 645
 را به فروش می رساند

09124043742

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 

مــدرک فارغ التحصیلی ســیده ســاره احمدی 
فرزند سیدمحمد به شــماره شناسنامه 525 
صادره از فیروزآباد در مقطع کارشناسی رشته 
مدیریت بازرگانی صادره از واحد دانشگاهی 
فیروزآباد با شماره سریال 2182440 مفقود 
و فاقد اعتبار اســت. از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی واحد 
فیروزآباد به نشانی فارس فیروزآباد دانشگاه 

آزاد ارسال نمایند.

دانشــنامه پایــان تحصیات دوره 
کارشناســی خانم بهاره نعمتی مود 
فرزند حســین دانشــجوی رشته 
زیست شناسی عمومی از دانشگاه 
علوم مقطع کارشناسی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط گردید.
شماره دانشنامه 903/1/1003 

در تاریخ 1390/10/20

پاورقی
Research@kayhan.ir
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65نقش شبه روشنفکران در تاریخ معاصر ایران

استناد غیرعلمی به آیات و روایات برای توجیه افکار انحرافی
مهاجرانی در دفاع از صالحیت 
مقاله  نوشــتن  علت  به  خود 
مذاکره بــا آمریکا اشــاره و 
قرآن  قول  به  مســتند  را  آن 
حضرت  فرستادن  درخصوص 
فرعون  دعوت  برای  موســی 
به  نمــود]!![. ضمناً  توحید  به 
نامه هایی که پیامبر اکرم)ص( و 
علی)ع( به سران کفر و معاویه 
نوشتند، اشــاره نموده و آنها 
مذاکرۀ  پیشــنهاد  مستند  را 
نمود! عنوان  خود  مســتقیم 

62

ُزْهری که منتسب به حکومت اموی و مروانی است، دوستدار امام سّجاد)علیه الّسالم( 
هم هست. امام می داند که او گزارشی از روابطش با ایشان نخواهد داد، لذا یک نامه ای 

به او می نویسد و او را موعظه می کند.

از قول ابن شهاب)یکی از عالمان درباری 
بنی امیه( نقل کرده اند که می گوید؛ »ما 
به نوشتن حدیث و نوشتن علم چندان 
حالش  نمی دادیم،  نشان  موافقی  روی 
را نداشتیم. تا قدرت ها و امیران، ما را 
مجبور کردنــد.« ببینید چقدر امیران 
و  آثار اسالمی  به حفظ  عالقه داشتند 
که  پیغمبر )صّلی اله علیه و آله(،  کلمات 
ابن شــهاب ها را مجبور می کنند حتمًا 
حدیث بنویســید، حتماً کتاب تألیف 

کنید؛ چون الزم است.

ارشاد  وزارت  داوطلب  وی  می گفت؛  مهاجرانی 
نبوده و خاتمی چنین صالح دیده و او به خاتمی 
ارادت و اعتقاد دارد، لذا پذیرفته است در این 

منصب به کار گرفته شود.

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

تازیانه های موعظه  امام سّجاد)ع( بر یکی از علمای درباری
... و اّما روایت امام سّجاد)علیه الّسالم(. محّمدبن 
 مسلم ُزْهری را باید بشناسید. البّته این شخص غیر از 
محّمدبن  مسلم ثقفی، فقیه عالی قدر دانشمندی است 
که از شاگردان امام صادق)علیه الّسالم( است. من دو 
حدیث از »طبقات« ابن سعد درباره  محّمدبن  شهاب 
یادداشت کرده ام _ که نمایشگر وضع علمی و اجتماعی 
این مرد است _ تا شما بدانید امام سّجاد)علیه الّسالم( 
با چه کسی طرف صحبت است. اّوالً بگویم که مقام 
علمی اش مورد قبول همه بوده اســت. اجماالً این را 
بدانیــد که مقام علمی اش مورد قبول و اعتراف تمام 
علما و محّدثین و فقهای زمان خودش بوده اســت 
_ در این هیچ تردیدی نیســت _ و هر جا شــما اسم 
ابن شــهاب ُزْهری را در کتب رجال و حدیث و تاریخ 
ببینید، با تجلیل می بینید. این از لحاظ مقام علمی؛ 
و اّما وضعــش و موضع گیری اش با حکومت چگونه 

بــوده؟ این دو روایت کوتاه را بخوانم تا بعد نامه  امام 
سّجاد)علیه الّسالم( را که می خوانم، شما بدانید امام 

سّجاد)علیه الّسالم( با چه کسی دارد حرف می زند.
از قول ایشــان نقل کرده اند که می گوید: »کّنا 
نکره کتاب العلم«؛ ما به نوشــتن حدیث و نوشــتن 
علم چندان روی موافقی نشــان نمی دادیم، حالش 
را نداشــتیم. »حّتی اکرهنا علیه هــوالء األمراء«؛ تا 
قدرت ها و امیران، ما را مجبور کردند. ببینید چقدر 
امیران عالقه داشتند به حفظ آثار اسالمی و کلمات 
پیغمبر )صلّی اله علیه و آله(، که ابن شهاب ها1 را مجبور 
می کنند حتماً حدیث بنویســید، حتماً کتاب تألیف 
کنید؛ چون الزم است. »فرأینا أن ال یمنعه أحداً من 
المســلمین«؛ فهمیدیم وقتی که قدرت ها و حّکام به 
ما بگویند حدیث بنویسید و علم را در کتاب ها ضبط 
کنید، دیگر کسی در این زمینه با ما مخالفتی نخواهد 
داشت. خاطرمان آسوده شد و بنا کردیم کتاب نوشتن 
و حدیث نوشتن2. این یک روایت، که روابط ایشان را 

با اَُمرا در اینجا می توانید بفهمید.
روایــت دیگر: »عن المعّمر« _ یکی از روات اهل 
سّنت است _ »قال کّنا نری انّا قد اکثرنا عن الزْهری«؛ 
می گوید ما خیال می کردیم که از ُزْهری روایت خیلی 
در اختیار ما است. به نظر ما زیاد می آمد آن روایاتی 
که ما از ُزْهری نقل کرده ایم. »حّتی قتل الولید«؛ تا 

ولیدبن عبدالملک _ خلیفه  سّفاک اموی _ کشته شد. 
»فــاذا الّدفاتر قد حملت علی الّدواّب من خزائنه یقول 
من علم الزْهری«3، بعد که خلیفه از دنیا رفت، دیدیم 
دفترها و کتاب ها و نوشــته هایی که از دانش بی کران 
ُزْهری بــر روی چهارپاها حمل می کنند، از قصر ولید 
خارج می شــود! معلوم می شود که ایشان علم را برای 
چه کسی می نوشــته. کتاب ها و نوشته های ایشان در 
اختیار دستگاه خالفت و کتابخانه  شخصی و خصوصی 
جناب ولید قرار می گرفت! و ایشــان کتاب ها را ضبط 
می کــرد و در وقت الزم از حدیثش و از گفتارش برای 
سوءاســتفاده از مردم استفاده می کرد. این، شخصّیت 

محّمدبن  شهاب ُزْهری است.
حاال این ُزْهری دوستدار امام سّجاد)علیه الّسالم( 
اســت و واقعاً هم نســبت به امام سّجاد)علیه الّسالم( 
جاسوس مســلکی نکرده؛ یعنی انصاف این اســت که 

گزارشی از امام سّجاد)علیه الّسالم( به دستگاه خالفت 
رد نکــرده. البّته همه  وا بســتگی ها که نباید به صورت 
رد کردن گزارش باشــد؛ او خیلی مهم  تر از گزارش رد 
کــردن، خدمت می کند به دســتگاه خالفت و قدرت 
بنی امّیه و بنی مروان؛ لزومی ندارد گزارشــی رد کند. 
امــام هم می داند که او گــزارش نخواهد داد، لذا یک 
نامه ای به ُزْهری می نویســد به این مضمون و به این 
لفظ: »کتابه)علیه الّسالم( إلی محّمدبن  مسلم الزْهری 
یعظه«؛4 نامه ای اســت که امام سّجاد)علیه الّســالم( 
نوشته است به محّمدبن  شهاب ُزْهری که او را موعظه 
می کند. این کتاب که حدیث را از آن می خوانم، »تحف 
العقوِل« مرحوم »علی بن  شعبه« است. نامه این جوری 
شروع می شود: »کفانا اهلل و إیّاک من الفتن و رحمک 
من الّنــار«؛ خدا ما و تــو را از آزمایش ها و فتنه های 
زندگی ســربلند خارج کند. ابتــدا می فرماید ما و تو 
را؛ بعــد می فرماید: »و از آتــش بر تو رحمت بیاورد.« 
یعنی تو با این وضعّیت، اهل آتشــی؛ خدا به تو رحم 
کند. »فقد أصبحــت بحال ینبغی لمن عرفک بها أن 

یرحمک«؛ در وضعی قرار گرفته ای که هرکه وضعّیت 
تو را بداند، باید دلش به حال تو بسوزد. در چه وضعی 
قرار گرفته؟ او که اّول شخصّیت این مملکت است، او که 
یک اشاره اش در دستگاه حکومت ارزش بیشتری دارد 
از تصریح های ارکان حکومت. ثروت که دارد، موقعّیت 
و مقام که دارد، درعین حال امام می گوید که اگر کسی 
بداند تو در چه وضعّیتی هستی، باید دلش به حال تو 
رحمت بیاورد. »فقد أثقلتک نعم اهلل«؛ نعمت های خدا 
بر دوش تو ســنگینی می کند. »بما أصّح من بدنک و 
أطال من عمرک«؛ خدا بنیه  قوی و بدن سالمی به تو 
داده، عمر درازی به تو داده؛ این ها نعمت های خداست. 
»و قامــت علیک حجج اهلل«؛ حّجت های خدا هم بر تو 
تمام است. ممکن است فالن بّقالی که در شام زندگی 
می کند، حّجت خدا بر او تمام نباشد؛ بنابراین خدا از او 
مؤاخذه ای نخواهد کرد. ممکن است فالن آدمی که در 
دستگاه عبدالملک زندگی می کند و به نفع عبدالملک 
عمل می کند و دانش و آگاهی تو را ندارد، خدا این قدرها 
عذابش نکند؛ چون او نمی داند، اّما تو چطور؟ تو این جور 
نیستی. »و قامت علیک حجج اهلل«؛ حّجت های خدا بر 
تو تمام شــده و قائم شده. »بما حّملک من کتابه«؛ تو 
قــرآن را خوانده ای و فهمیده ای. »و فّقهک من دینه«؛ 
دین خدا را شناخته ای و از مقّررات دینی آگاهی داری. 
»و عّرفک من سّنة نبّیه محّمد صلّی اله علیه وآله«؛ سّنت 
پیغمبر )صلّی اله علیه و آله( را به تو شناسانده . »فرض لک 
فی کّل نعمة أنعم بها علیک و فی کّل حّجة احتّج بها 
علیک الفرض بما قضی«؛ در مقابل هر نعمتی که خدا 

به تو داده، مســئولّیتی بر دوش تو نهاده؛ در مقابل هر 
آگاهی و هشــیاری ای که تو به دست آورده ای، رسالت 
و وظیفــه ای را بــر دوش گرفتــه ای؛ ای آگاهان، ای 
شناســندگان، ای دانایان! »فما قضی إاّل ابتلی شکرک 
فی ذلک و أبدی فیه فضله علیک فقال: لئن شــکرتم 
ألزیدنّکم«؛ بعد هم تو را مورد حساب قرار داده و به تو 
گفته که اگر شکر کردی، اگر نعمت را شناختی و دهنده  
نعمت را شناختی و نعمت را در جای خود به کار بردی 
_ که معنای شــکر این است: شناخت نعمت، شناخت 
منعم، به کار بردن نعمت در آنجایی که باید به کار رود 
و برای آن است _ خدا این نعمت را بر تو خواهد افزود. 

این ها مقّدمه  نامه است...
ادامه این بحث در شماره بعد خواهد آمد.

پانوشت ها:
1- نام دیگر پدر ُزْهری، شهاب بوده است.

2- الطبقات الکبری، محّمدبن  سعد بغدادی، ج2، ص389
3- همان.

4- تحف العقول، ابن شعبه حّرانی، ص274

در ادامه بررسی صالحیت مهاجرانی برای تصدی 
وزارت ارشــاد در مجلس، علی زادسر نیز به عنوان 
مخالف مهاجرانی ســخن گفــت و فکر و قول او را 
مغایر با معیارهای الهی دانســت: »به خدا قسم که 
بسیار تأمل کرده ام، فکر و جریان و کیفیت نگرش 
و فعــل و تحول جناب آقای مهاجرانی با معیارهای 
الهی و اهداف مقدس شهیدان ما هماهنگی ندارد. 
مورد قبول اعاظم فرهنگی و دینی ما نیست. مطابق 
نظرات امام راحل نیست. نمی توانیم به خطوط فکری 
و تعلیمات فرهنگی جناب مهاجرانی اعتماد بکنیم.« 
وی ســپس چند ســؤال را مطرح کــرده و از 
مهاجرانی خواست تا به طور صریح و شفاف به آنها 

پاسخ بدهد:
»اگر روزی  با نویســنده  ملعون  آیات  شیطانی ـ  
لعنة اهلل علیه  ـ رودررو قرار بگیرید آیا او را بالدرنگ  
خواهید کشت  یا خیر؟ البته  ضمن  تشکر از نقد کتاب  

شیطانی اش  )این  را صریح  بفرمایند.(
آیا نظرتان  درخصوص  مذاکره  با آمریکا مؤیّد نظر 

جناب  آقای  دعایی  می باشد یا خیر؟ همان  نظری  که  
دیروز فرمودند و بر مظلومیت  شما اشک  ریختند و 

اشک  بعضی ها را هم  درآوردند؟!
والیــت  مطلقة  فقیــه  و نظرات  امــام  راحل  ـ 
رضوان اهلل علیه  ـ را دربــارة  آن  چگونه  معتقدید و 
حاکمیت  دینی  را چطور تبیین  می فرمایید؟ برداشت  
شما از لیبرالیسم  خصوصاً لیبرال  فرهنگی  چیست  و 
آیا در ایران  وجود دارد؟ مصادیق  آن  را بیان  فرمایید. 
نظرتــان  را درخصــوص  نویســنده  کتاب های  
»ضحاک  مار به  دوش « و »شیخ  صنعان« و امثال  او 

به طور صریح  بیان  فرمایید. 
درخصوص  حجاب  اسالمی  و حد آن ، موسیقی  و 
سینما و حدود آن  و نقش تان  را در جریانات  مختلف  
قبل  و بعد از انقالب  اسالمی  که  جناب  دکتر نجابت  
فرمودند و سوابق  اجرایی تان  را به  غیر از معاونت  امور 

مجلس  به  روشنی  بیان  فرمایید.«1
علی موحدی ســاوجی )نماینده ساوه(، با زیر 
ســؤال بردن کارآمدی کابنیة معرفی شــده و ارائه 
آماری درخصوص تحصیالت و سوابق وزیران معرفی 
شده و انتقاد از خاتمی به خاطر این گزینش ها، به 
مسئله وزارت مهاجرانی اشاره کرد و در ضمن آن، به 
دفاعیه محمود دعایی پاسخ داد و از عملکرد روزنامه 

اطالعات نیز انتقاد نمود.
»در ارتباط با وزرایی که معرفی شده اند انصافاً 
در ارتباط با جناب آقای مهاجرانی صحبت مفصل 
شد اما با آن مقدار شناختی که من از ایشان دارم، 
خب قبل از انقالب که بنده توفیق شناسایی ایشان 
را نداشتم بعد از انقالب )از اوائل انقالب( دوره اّول 
مجلس ما ایشان را شناختیم و من با مروری که 
در سابقه ایشــان کردم می بینم که جناب آقای 
مهاجرانــی یک فرد متدین، متعهد، متقی که در 

عمر خود الاقل در بخش عمده ای از عمر خودش 
بر یک صراط مستقیم باشد، من ایشان را ندیدم! 
قبل از انقالب عضو انجمن حجتیه، بعد از انقالب 
حتی در سال 1359... برادران و خواهران نماینده 
توجــه بفرمایید! یک وقت کســی در ارتباط با 
گروهک های ضدجمهوری اسالمی ایران و ضد 
والیت فقیه ســال 1357 قبل از انقالب، سال 
1358 که هنوز شــفاف نشده بود و ماهیت ها 
رو نشــده بود، در آن زمان ها اشتباه می کند و 
از آنهــا حمایت می کند، یــک وقت می آید در 
سال 1359 آن زمانی که سال برخورد گروهک 
منافقین در داخل با نظام است در چنین زمانی 
من دقیقاً یادم است یکی از آقایانی که در وزارت 
کشــور بود از این گروهک حمایت کرد و چند 
نفر هم از نمایندگان مجلس از جمله ایشان، یک 
اطالعیــه ای دادند و حرکت انقالبی حزب اهلل را 
محکــوم کردند که در جهت دفاع از ارزش های 
نظام از مسئله والیت فقیه و از جمهوری اسالمی 
آمدند و این ها که آمده بودند تجمع کرده بودند 
)در امجدیه ســابق( این آقایان آمدند این طور 
برخورد کردند و من وقتی امضاءهایی که افراد 
کرده بودند، بررسی می کردم؛ دیدم انصافاً اکثر 
قریب به اتفاقشان تقریباً از لحاظ فکری و ذهنی 
و این ها هم افق بودند و جزء نمایندگان لیبرال 

آن زمان بودند.«2
مهاجرانی در وقت واسعی که دوبار هم تمدید 
شد، به دفاع از خود پرداخت. او با قریحة خوبی که 
داشت، البته به سخن سرایی پرداخت. ابتدا دفاع از 
خود را امری شاق دانست که گمان نمی کرد روزی 
مجبور به آن شود! وی در مجموع سخنان خود به 

نکات ذیل پرداخت:

1- ارتبــاط قبــل از انقــالب بــا گروه های 
کمونیستی و مطالعة مجموعة ادبیات مارکسیستی 
را تأیید کرد، ضمن آنکه به تحصیل دروس دینی 

در اراک پرداخته است.
2- تصریح به اینکه او اهل تســامح و تساهل 
فرهنگی اســت و اگر وزیر ارشــاد بشود، از زاویة 
دید شریعت سمحه و سهله به مسائل نگاه خواهد 
کرد. وی ســپس این نگاه را به زعم خود برگرفته 
از شــریعت دانســت و به روایاتی از جلد هفتاد 

بحاراالنوار اشاره کرد.
3- وی با تأکید بر مسألة تسامح و تساهل از 
دیدگاه خود، برخورد با مســائل را همانند دعایی 
دوگونه دانست. یک گونه برخورد طرد و گونة دیگر 
برخورد نقد و اقناع و برای اثبات آن چند نمونه و 

مصداق نیز ذکر کرد.
4- او با تأکید بر برخی کتاب هایی که نوشته 
اســت از جمله در مورد پاســخ به کتاب »آیات 
شیطانی«، خود را مدافع انقالب دانست و تساهل 

و تســامح را در حوزة انقالب از ساحت خود دور 
معرفی کرد.

5- وی آن گاه به مسألة نشریة بهمن پرداخت 
و ضمن دفاع از انعکاس نوشته های افراد ضدانقالب 
به عنوان نداشتن تضاد و مغایرت در این مطالب 
با اندیشــة الهی و دینی]!![، اشتغال زیاد خود را 
عاملی درجهــت عدم کنترل کافــی بر مطالب 

نشریه دانست:
»در مورد نشــریة بهمن هم که بسیار سخن 
گفته شد، در واقع نشریة بهمن هم همین فضا را 
مورد نظر داشت. افراد مختلفی که عنادی با دین 
ندارنــد، اگر کســی در درون ذهنش و در درون 
زندگی اش می شود گشت یک جایی را پیدا کرد 
که عنادی دارد، گفت: »محتســب را درون خانه 
چکار؟« بنده چنین مسئولیتی ندارم، اگر می بینم 

یک نفر در مقالة خودش، در نوشتة خودش مواضع 
ما را تأیید می کند، به گونه ای سخن می گوید که 
در واقــع هیچ گونه مغایرت و هیچ گونه تضادی با 
 اندیشة الهی و دینی ندارد بگویم که نه، من مطلب 
شما را به این دلیل قبول نمی کنم! ضمن این که 
مجلة بهمن هم در مقطعی منتشر می شد که خود 
ما سخت گرفتار مباحث انتخابات مجلس پنجم 
بودیم و خود من به عنوان مدیر مسئول و صاحب 
امتیاز طبیعی بود که وقت خیلی زیادی نداشتم که 
برای تک تک مطلب یا هر مطلبی که هست... اما 
کلی قضیه این بود که ما بهمن را غیر از نشریاتی 
که صرفاً با یک سلیقه عمل می کنند... ممکن است 
یک سالن غذاخوری ترجیح بدهد صرفاً با یک غذا 
از میهمانان خودش پذیرایی بکند. ما تالش کردیم 
که در نشریة بهمن افراد مختلف نظرات خودشان 
را مطرح بکنند، منتها در سرمقالة نخست بهمن 
توضیــح هم دادیم که جهت اصلی ما حفاظت از 
دین و حفاظت از مبانی انقالب اســالمی است به 

این تمثیل که ما مثل قطاری باشــیم که در هر 
ایستگاه عده ای را سوار می کند، نه قطاری که در 
هر ایســتگاه عده ای را پیاده می کند! در واقع این 

نگاهی بود که در آن نشریه هم داشتیم.«3
البته وی توضیح نداد که چه کسانی را به بهانة 
این گونه آزادی و تســامح و تساهل از قطار پیاده 
کرده و چه افرادی را سوار نموده است و همة نقدها 
و مخالفت ها به خاطر همین آثار سوئی است که 

افکار آنان برای انقالب داشته است. 
6- وی بحــث »مذاکره مســتقیم با آمریکا« 
را یک بحث تمام شــده دانست که بعد از مواضع 
رهبری و نامه ای که رهبری به ایشــان نوشتند، 
بحث تمام شــده اســت و نیاز به طرح مجدد آن 
نیســت. البته وی به علت نوشتن مقاله، اشاره و 
آن را مســتند به قول قرآن درخصوص فرستادن 
حضرت موســی برای دعوت فرعــون به توحید 
نمود]!![. ضمناً به نامه هایی که پیامبر اکرم)ص( 
و علی)ع( به ســران کفر و معاویه نوشتند، اشاره 
نموده و آنها را مستند پیشنهاد مذاکرة مستقیم 

خود عنوان نمود!
مهاجرانی ســپس در پایان بــه این نکته که 
وی داوطلب وزارت ارشاد نبوده و خاتمی چنین 
صالح دیــده و او به خاتمی ارادت و اعتقاد دارد، 
لذا پذیرفته است، اشــاره می نماید و به سخنان 

خودخاتمه می دهد.4
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