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گهی تلفنی  قبول آ

نگهداری از 

سالمند و کودک

قالیشویی

مبل شویی
مـتفرقـه

خرید و فروش 
فیش  

 حج - مکه

بنایی 
و خدمات
ساختمانی

گمشده

پیدا شده

ســند کمپانی و ضمائم و شناســنامه 
پــژو  مالکیت)بــرگ ســبز( ســواری 
206 مــدل 1384 بــه شــماره پالک 
ایــران 23 و شــماره  425 ی 78- 
شاســی 19814159 و شماره موتور 
مجیــد  بنــام   10FSS15002555
کرباسیان ورنامخواستی مفقود شده 
از درجه اعتبار ساقط است. زرین شهر.

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی 
موتورسیکلت هندا 125 مدل 
1388 رنــگ آبی به شــماره 
شهربانی 93498 ایران 111 
و شماره شاسی 8803194 و 
شماره موتور 681191 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی 
موتورسیکلت هندا 125 مدل 
1388 رنــگ آبی به شــماره 
شهربانی 26414 ایران 112 
و شماره شاسی 8803264 و 
شماره موتور 680993 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

کلیــه مــدارک اتومبیــل پراید 
صبا جی تی ایکــس آی مدل 89 
بشــماره انتظامی 597 س93- 
موتــور  بشــماره   66 ایــران 
شاســی  بشــماره   3827903
بنــام   S1412289686492
فریبرز آدینه مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

 131SE برگ سبز سواری سایپا
به شماره انتظامی 938 س 12 
ایران63 مدل 1398 موتور 
شاســی   M13/6211031
 NAS411100K1135773
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است.

برگ سبز و سند کمپانی و کارت مشخصات 
و وکالتنامه تعویض پالک به نام آقای محمد 
سپهری کیا متعلق به خودروی سواری پژو 
 RoA بــه شــماره پــالک 131 ص 26- 
ایــران 24 بــه رنــگ نقــره ای- متالیک 
تــور  مو ره  شــما و   1388 مــدل 
شاســی  شــماره  و   11688001769
NAAB21AA69H303541 مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند کمپانــی خودروی ســواری 
پــژو PARS7XU مــدل 1399 بــه 
رنــگ ســفید روغنی به شــماره 
موتور 124K1478871 و شماره 
 NAAN01CE7LK045439 شاسی
و شــماره پالک 166 ی 27 ایران 
14 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

بــرگ سبز)ســند( و بــرگ کمپانــی 
خــودرو مینی بــوس بنــز تیپ 309 
رنگ ســرمه ای شیری- روغنی مدل 
 1358 بشماره انتظامی 648 ع 67-
 ایران 78 و شماره موتور 0054035 
و شماره شاسی 335741 متعلق به 
اینجانب علیرضا کریمی مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

ســبز(  مالکیت)بــرگ  شناســنامه 
خــودرو ســواری تویوتا استیشــن 
FG60 مدل 1983 به رنگ ســربی 
 بــه شــماره انتظامــی 248 ج 57 
ایران 18 و شماره موتور 777623 
و شماره شاســی 087894 به نام 
قاسم قاسمی قدرت مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

بــرگ ســبز، ســند کمپانی)ســند 
کارخانــه( و کلیــه اســناد محضری 
خودروی ســواری پراید به شماره 
انتظامــی 723 ق 18 ایــران 97 با 
شماره موتور 5309348 و شماره 
 NAS412100E1072077 شاسی
مفقــود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

کمپانــی  ســند  شناســایی،  کارت 
موتورســیکلت  ســوخت  کارت  و 
مــی نتظا ا ه  ر شــما  C D I 1 2 5 
564-92481 مدل 1390 شــماره 
موتور *NDR125*0313926 شماره 
بدنه NDR***125B9062870 بنام 
ســتار دهقانپــور مفقــود گردیده از 

درجه اعتبار ساقط است.

ســند و فاکتــور فــروش خــودرو 
ســواری MVM مــدل 1395 بــه 
 68 س   671 انتظامــی  شــماره 
موتــور  شــماره  بــه   25 ایــران 
MVM484FFFF044043 و شماره 
 NATGCAVF3F1033853 شاسی
به نام بهزاد استادی مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

کارت شناســایی، بــرگ کمپانی، 
بــرگ ســبز و بیمه نامــه ســمند 
انتظامــی 534 م 28-  شــماره 
ایران 40 مدل 82 شماره موتور 
32908201926 شماره شاسی 
82201834 بــه نــام محســن 
بذرافشــان مفقــود گردیــده از 

درجه اعتبار ساقط است.

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی 
موتورسیکلت هندا 125 مدل 
1388 رنــگ آبی به شــماره 
شهربانی 93356 ایران 111 
و شماره شاسی 8803266 و 
شماره موتور 681131 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

برگ ســبز ســواری سیستم پراید 
تیپ جی تی ایکس آی رنگ ســفید 
شــیری- روغنــی مــدل 1383 به 
شماره موتور 00996728 و شماره 
و   S1412283374810 شاســی
شــماره پالک 717 و 12 ایران 24 
بنام علــی زارعی مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

ســند مالکیــت و کارت ســبز 
موتورسیکلت، سیستم هاتف 
تیپ 150 مدل 1395، پالک 
موتور  22767/582 شماره 
0150NC5049205 و شماره 
 150Z9530887 شاســی 
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

 131SE برگ سبز سواری سایپا
به شماره انتظامی 323 ه  81 
ایران 93 مدل 1398 موتور 
شاســی   M13/6408202
 NAS411100K3582636
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است.

بــرگ ســبز خــودرو ســمند 
بــه   94 مــدل  ال ایکــس 
شــماره انتظامی 355 م 32- 
ایــران 41 به شــماره موتور 
شــماره  و   124k0739075
شاســی  042056 مفقود از 

درجه اعتبار ساقط است.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محمد میربیک 
ســبزواری فرزند مجتبی به شماره شناسنامه 
4060509272 صادره از خرم آباد در مقطع 
کارشناســی پیوسته رشته مهندسی عمران- 
عمران صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی 
خرم آباد با شــماره 36009 مفقود گردیده از 
درجه اعتبار ســاقط می باشد. از یابنده تقاضا 
می شود مدرک را به نشانی لرستان- خرم آباد 
دانشگاه آزاد اسالمی مرکز دانشگاهی کمالوند 

ارسال نماید.

بــرگ ســبز خــودروی ســواری پراید 
صبا)جی تی ایکــس( بــه رنگ ســفید 
شیری- روغنی مدل 1379 به شماره 
پالک 613 ن 14 ایران 66 و به شماره 
موتور 00156740 و به شماره شاسی 
مالکیــت  بــه   S1412279632926
مجتبــی فتحعلی بگی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند کمپانی خودروی سمند 
بشماره انتظامی  585 س89 
موتــور  شــماره   11 ایــران 
شــماره   32908106440
 0081205283 شاســی 
بنــام کریــم پورامینی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می گردد.

برگ سبز خودرو پیکان وانت 1600، 
مدل 1384، رنگ سفید روغنی، به 
شماره انتظامی 345 ط 18 ایران 46 
و شــماره موتور 11284068594 
و شماره شاســی  12146396بنام 
ولــی ناصــح دوچ پایه بســتی مقدم 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

سند کمپانی )ســند کارخانه( 
و بــرگ ســبز موتورســیکلت 
تیــزرو بــه شــماره انتظامــی 
17149 ایران 481 با شماره 
موتور A139803 و شــماره 
مفقــود    P1a800525 تنــه
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

 207i برگ کمپانــی اتومبیل پژو
مــدل 1398 به شــماره انتظامی 
821 ج 23- ایــران 22 شــماره 
 NAAR03FE9KJ380652 شاسی
 163B0305762 به شماره موتور
به نــام مرتضــی کریمــی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

است.

روآ  پــژو  خــودرو  ســبز  بــرگ 
 مــدل 89 بــه شــماره انتظامــی
 41 یــران  ا  -39 ب   837 
ر  تــو مو ه  ر شــما بــه 
11889010632 و شــماره 
شاســی 274670 مفقــود از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز و کارت مالکیت خودرو 
پژو جی ال ایکس آی مدل 85 به 
شــماره انتظامــی 849 ن 14- 
ایــران 22 به شــماره موتور 
12485040960 و شــماره 
شاسی 013228362 مفقود 

از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز )ســند( و برگ کمپانی 
و کارت موتــور ســیکلت پالــس 
180 مدل 90 به شماره انتظامی 
24939- ایران 119 به شــماره 
و   180A9016255  شاســی
شــماره موتــور 57636 بــه نام 
مهدی محمدعلی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

نوشهر- لتینگان
 )اجــاره( بــه ســازمان هــا و 
اداره هــای دولتی 2020 متر 
ویال باغ جنگلی شهرک بسیار 
 عالــی 800 متــر بنــا نوســاز

 4 واحد مستقل 

09124217407

اتومبیــل  )ســند(  ســبز  بــرگ 
بــه   1385 مــدل   ROA پــژو 
شــماره انتظامــی 319 ق 56- 
ایــران 33 بــه شــماره موتــور 
شــماره  بــه   11685047679
شاسی 61309287 به نام مجید 
مشرف بهزاد مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

اینجانب عباس نام آور، مالک خودرو سواری 
دنا EF7، مدل 1399، به رنگ سفید روغنی، 
به شــماره انتظامی 847 س 33 ایران 76، 
 NAAW01HE1LE228489 شماره شاســی
و شــماره موتــور 147HO522566 بعلــت 
فقدان اسناد فروش)سند کمپانی( و کارت 
طالیــی 4 ســتاره تقاضای رونوشــت المثنی 
اسناد مذکور را نموده ام لذا چنانچه هرکس 
ادعایــی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف 
مدت ده روز به دفتر حقوقی شــرکت ایران 
خودرو واقع در کیلومتر 14 جاده مخصوص 
تهران- کرج، شــهرک پیکانشــهر، ساختمان 
ســمند، طبقه 1 مراجعه نماید. بدیهی است 
پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

کلیه مدارک موتورســیکلت سیســتم احسان 
تیــپ 125CC به رنگ مشــکی مــدل 1389 
به شــماره موتور 0117185 و شماره شاسی 
8958570 مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

مدارک خودرو)اعم از ســند مالکیت کمپانی و شناسنامه خودروی سواری آریو( به 
رنگ سفید روغنی مدل 1395 و به شماره پالک 679 و 69 ایران 11 و به شماره 
موتور G0009368 و به شماره شاسی NAS321200G4903530 به مالکیت ناهید 

یزدی آشتیانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

خرید و فروش و اجاره
کلیه امالک

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

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 پارکینگ
نزدیک به تاالر بورس

09122897162
09915207295

آسانسور باالبر بام
فروش- نصب- بازسازی

تعمیر انواع آسانسور
77299266-09123005669

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

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

نوبنیاد- پاسداران 26101033 
هروی- دولت 22977105

شریعتی- میرداماد 26406355    
حکیمیه- تهرانپارس 77003113

خرید
 و فروش خودرو

خریدار کامیون و سواری
 لیزینگی-  توقیفی و فرسوده

09199211887 -09123573122
021-55274432

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

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

خریدار جک و قالب های 
ساختمانی و لوله داربست

09125901239

بانک اطالعاتی مهاجرت به کانادا
دیدار- دانشجوئی- بیزنس

تلفن همراه 09120847434
دفتر 021-22662130

فقط نقدی
بهترین خریدار و فروشنده مواد غذایی 

انواع برنج ایرانی و خارجی 
88485672 - 09121139698

پخش انواع لوازم خانگی )مارک اصلی(
یخچــال-  ظرفشــویی-  لباسشــویی- 
تلویزیون )با گارانتی معتبر( به قیمت بانه 
55323529 احمدی 09127646980

کاریابی- اقامت
کانادا- استرالیا- شینگن

22684005-9
09121155143

اسامی 2 نفر  از فرزندان
 تحت پوشش شیرخوارگاه شبیر

نام کودک: مرتضی دنیائی
تاریخ تولد: 95/1/29

تاریخ پذیرش: 97/10/29
نام والدین:  مجید- سمیه

ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی نواب

نام کودک: شنتیا
تاریخ تولد: 93/3/27

تاریخ پذیرش: 98/8/13
نام والدین:اعظم

ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی شهر قدس

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
تحصیــالت  پایــان  دانشــنامه 
اینجانب علیرضا دانشفر فرزند 
فضل اله به شماره شناسنامه 43 
مقطع لیســانس رشته مهندسی 
عمران صادره از دانشگاه صنعتی 
شریف، مفقود شــده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانب رضا بشــارتده فرزند بهروز شــماره شناســنامه یا کد ملی 2110099321 
صــادره از گــرگان مالک خودروی ســواری پژو 405 مدل 1390 به شــماره انتظامی 
شــماره شاســی   12490006645 موتــور  شــماره  و   59 ایــران   72 966 س 
NAAM11CA1BRA468678 به علت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( و شناسنامه 
مالکیت )برگ ســبز( تقاضای رونوشت المثنی اسناد خودروی مذکور را نموده ام. لذا 
هــر کــس ادعایی در خصوص خودروی فوق را دارد ظرف مدت ده )10( روز به دفتر 
شــرکت- ایران خودرو واقع در تهران- پیکان شهر- ساختمان سمند مراجعه نماید 

بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانب افسانه دادمند کاریزک فرزند براتعلی شماره شناسنامه 9745 و کدملی 
0902434561 صادره از کاشــمر مالک خودروی سواری پژو 206 مدل 1384 
به شماره انتظامی 685 س 21 ایران 59 شماره موتور FX5X2484511 شماره 
شاســی 13806457 به علت فقدان اســناد فروش )سند کمپانی( و شناسنامه 
مالکیت )برگ ســبز( خودروی تقاضای رونوشت المثنی اسناد خودروی مذکور را 
نموده ام. لذا هر کس ادعایی در خصوص خودروی فوق را دارد ظرف مدت ده )10( 
روز واقع در تهران- پیکان  شهر- ساختمان سمند مراجعه نمایند بدیهی است پس 

از انقضای مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

آگهی حصر وراثت
خانــم شــهین ایــوب میگونی بــه شــماره شناســنامه 56 مطابق 
دادخواست تقدیمی به کالســه پرونده 45/2/99 از این شعبه 
درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شــادروان مرحوم قربان ایوب میگونی به شــماره شناسنامه 97 
در تاریــخ 1347/10/1 اقامتــگاه دائمــی خود بــدرود زندگی 
گفتــه و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمد 
ایوب میگونی شماره شناسنامه 1473 تاریخ تولد 1320/12/9 
صــادره از شــمیران پســر متوفــی 2- عباس کمالی پور شــماره 
شناســنامه 41 تاریخ تولد 1336/4/2 صادره شــمیران پســر 
متوفی 3- خورشــید ایوب میگونی شماره شناسنامه 993 تاریخ 
تولد 1313/3/11 صادره شمیران دختر متوفی 4- شوکت ایوب 
میگونی شــماره شناســنامه 69 تاریخ تولد 1317/1/3 صادره 
شمیران دختر متوفی 5- محترم ایوب شمشکی شماره شناسنامه 
70 تاریخ تولد 1319/2/3 صادره شمیران دختر متوفی 6- پری 
ایوب میگونی شماره شناسنامه 8 تاریخ تولد 1327/2/3 صادره 
شمیران دختر متوفی 7- ملوک ایوب میگونی شماره شناسنامه 73 
تاریخ تولد 1330/11/13 صادره شمیران دختر متوفی 8- مهین 
ایوب میگونی شماره شناسنامه 23 تاریخ تولد 1333/3/9 صادره 
شمیران دختر متوفی 9- شهین ایوب میگونی شماره شناسنامه 
 56 تاریــخ تولــد 1334/9/1 صــادره شــمیران دختــر متوفی
10- گل نسا کربالئی محمد میگونی شماره شناسنامه 461 تاریخ 
تولد 1300/7/1 صادره شمیران همسر دائمی 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 کــس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی 
نزد او باشــد ازتاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه 

تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.

حوزه 2 شورای حل اختالف رودبار قصران

آگهی مزایده )نوبت دوم(- چاپ اول
دفتــر موقوفات مبین در نظــر دارد؛ واحد تجاری خود به متراژ 
16/32 مترمربع واقع در خیابان امین الملک )امامزاده حسن( 
مجتمــع تجاری عقیــق را از طریق برگــزاری فراخوان عمومی با 
قیمت پایه ماهیانه 35/000/000 ریال به اجاره واگذار نماید. 
متقاضیان محترم می توانند تا پایان وقت اداری روز دوشــنبه 
مورخ 1399/9/17 جهت دریافت و تکمیل اســناد مربوطه به 
دبیرخانه این دفتر واقع در خیابان نوفل لوشاتو، نبش خیابان 
هانری کوربن، پالک 61 مراجعه و جهت کسب اطالعات بیشتر با 

تلفن 02166736615 تماس حاصل نمایند.

دفتر موقوفات مبین

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
دعوت سهامداران شرکت بتن پرشین کیش)سهامی خاص( ثبت شده 
به شــماره 9762  و شناســه ملی 14000219280 جهت تشــکیل 

مجمع عمومی فوق العاده
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده که در ساعت 11 صبح مورخ 99/09/09 به آدرس 
کیش- شهرک کارگاهی- کانت دو- بتن پرشین کیش به شماره تماس 

09347693297 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1- پرداخت سرمایه تعهدی شرکت 2- فروش اموال 

مازاد شرکت

هیئت مدیره
مدیریت آموزش و پرورش منطقه یک تهران در نظر دارد 

تعداد 1 باب مغازه با کاربری فست فود با مشخصات:
مغــازه پــالک 27 جنــب اســتخر یــاس بــا قیمــت پایه 
97/000/000 ریال ماهانه به آدرس نیاوران منظریه 
جنب اردوگاه شــهید باهنر مجموعه ورزشی یاس نراقی 

را برای مدت یک سال به صورت اجاره واگذار نماید.
متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده می توانند پس از 
ثبت نام در سامانه تدارکات دولت به کارشناسی تدارکات 
و پشتیبانی اداره آموزش و پرورش منطقه یک به آدرس 
میدان قدس ابتدای دزاشیب جنب آتش نشانی مراجعه 

نمایند.

پاورقی
Research@kayhan.ir

صفحه 6
دو شنبه ۲6 آبان ۱۳۹۹ 
۳۰ ربیع االول ۱۴۴۲ - شماره ۲۲6۱۱

84نقش شبه روشنفکران در تاریخ معاصر ایران

نقاب اصالحات آمریکایی در کنفرانس برلین کنار زده شد
این  در  مطرح شــده  مباحث 
کنفرانس، اصالح فهم از اسالم! 
با  اسالم  اصول  همخوان  سازی 
موازین جامعــة آزاد! و جدایی 
دین از سیاست! بود و در کنار 
آن ترســیم چهرۀ خشــن و 
دیکتاتوری از نظام اســالمی، 
تســریع در رونــد حاکمیت 
لیبرالیســم در ایران، حمایت 
آشــوب هایی  در  معاندین  از 
نظیر تیــر 1378، مطرح بود.
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یک روایت ذیل آیه  معروف »یاأیّها الّذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا«؛ 
»ای مسلمانان پایداری کنید، پایمردی کنید و رابطه برقرار کنید« است... 
امام دارد آیه را تفسیر می کند، می فرماید: »اصبروا« یعنی پایداری کنید 

در مصیبت ها و ناراحتی ها. »و صابروهْم علی الّتقّیة«؛ در مقابل آنها 
پایمردی کنید به وسیله  تقّیه. »و رابطوا علی مْن تْقتدون به«؛ با رهبرتان 

که به او اقتدا می کنید رابطه برقرار کنید.

انتشار گزیدۀ مختصری از این کنفرانس در سیمای 
جمهوری اسالمی ایران، خشم مردم را برانگیخت 
و از سوی شخصیت های سیاسی و مذهبی کشور، 
از جمله آیت اله نوری همدانی از مراجع تقلید، 
آیت اله مصباح یزدی از اساتید و مدرسین حوزۀ 
علمیة قم، آیت اله جوادی آملی مفســر قرآن و 
از مدرســین حوزۀ علمیة قم، آیت اله مشکینی 

رئیس مجلس خبرگان رهبری، محکوم گردید.

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

اثبات رِوایی »تقیّه« نام داشتن کارهای تشکیالتی
عاقبت مهاجرانی

مهاجرانی پس از استعفا، رئیس مرکز گفت وگوی تمدن ها 
شــد. مرداد سال 1383 بود که در رسانه ها، خبر دستگیری 
مهاجرانی به دلیل شکایت زنی که ادعای همسری مهاجرانی 
را می کرد منتشر شد! او به خاطر عدم پرداخت نفقه حدود یک 
میلیارد تومانی، بازداشت گردید. او با گذاشتن وثیقه از زندان 
آزاد و از کشور خارج شد. بعداً مشخص شد وی با چندین زن 
دیگر غیر از همسرش، جمیله کدیور )از روشنفکران هم جهت 
خود( ازدواج کرده اســت! نزدیک زمان انتخابات دورة دهم 
ریاســت جمهوری بود که او در خارج از کشــور مجدداً به 
عنوان یکی از حامیان میرحســین موسوی، ظاهر می شود. 
او در گروهی پنج نفره با محسن کدیور، عبدالعلی بازرگان، 
سروش و اکبر گنجی به عنوان اتاق فکر جنبش سبز، اعالم 
موجودیــت کردند. اینان به نفــی صریح وجود مبارک امام 
زمان)عج( پرداختند که این اتفاق در مصاحبة اکبر گنجی با 
بی بی سی صورت گرفت! این گروه با راه اندازی سایت »جرس« 
روزنامه نــگاران دیگری را هم دور خود جمع کردند. عالوه بر 
عادی  ســازی رابطه با غرب و آمریکا- برای کسانی که روزی 

خواهش می کنم که درســت دّقت 
بفرمایید که روشــن بشود، ممکن است 
که شما بگویید که خب، امام)علیه الّسالم( 
این ســبک کارها را داشــته، و ما منکر 
وجود یک چنین ارتباطی نیســتیم، اّما 
این اسمش تقّیه نیســت، تقّیه چیزی 
اســت و این چیز دیگری اســت. از ِکی 
شــما نام تقّیه را روی این می گذارید؟ 
این ســؤالی است که شــما حق دارید 
این سؤال را بکنید. بنده به استناد چند 
روایت از امام)علیه الّسالم( اسم این را تقّیه 
می گذارم. حاال این روایت ها را شما دّقت 
کنید ببینید کــه آیا عیناً همین را امام 
توصیه می کند در ذیل کلمه  تقّیه یا نه.

1( دستور ائّمه)علیهم الّسالم( برای 
داشتن ارتباط تشکیالتی با ایشان

یــک روایــت ذیــل آیــه  معروف 
»یاأیّهــا الّذین آمنوا اصبــروا و صابروا و 
رابطوا«1؛ »ای مسلمانان پایداری کنید، 
پایمــردی کنید و رابطــه برقرار کنید« 
قال)علیه الّســالم(: »اْصبروا علی  است. 
الْمصائــب«2؛ امام دارد آیه را تفســیر 
می کنــد، می فرماید: »اصبــروا« یعنی 
پایداری کنید در مصیبت ها و ناراحتی ها. 
»و صابروهْم علی الّتقّیة«؛ در مقابل آنها 
پایمردی کنید به وسیله  تقّیه. »و رابطوا 
علی مْن تْقتدون به«؛ با رهبرتان که به 
او اقتدا می کنید رابطه برقرار کنید. اگر 
تنها این جمله  اخیر استعمال شده بود، 
احتمال داشت که ارتباط، ارتباط روحی 
باشد، ارتباط به وسیله  مثاًل توّسل باشد، 
اّما چون دنبال آن دو جمله  قبلی اســت 
که »اْصبروا علی الْمصائب و صابروهْم علی 
الّتقّیة«، روشن است که این رابطه یک 

رابطه  پنهانی و تشکیالتی است.
2( تشــکیالتی مستتر همچون 

دژی مستحکم
یک روایت دیگر که آن خیلی بیانش 
صریح و گویا است، در ذیل آیه  شریفه ای 
اســت که در ســوره ی کهف3 است، که 
درباره ی ذوالقرنین آمده است. ذوالقرنین 
وقتی که رســید به آنجایی که یأجوج و 
مأجوج بودند، مردم به ذوالقرنین گفتند 
که بیا اینجا برای ما ســّدی درست کن 

ادعای دشمنی آمریکا را داشتند- در خدمت ایران هراسی و 
شیعه هراسی این کشورها قرار گرفته و نسبت به نفوذ ایران 
در منطقه ابراز نگرانی می کردند! در جریان انتخابات ریاست 
جمهوری دهم، آنان به حمایت از موسوی برخاسته و تالش 
می کنند  هاشمی را هم به نفع جریان سبز وارد منازعات کنند. 
پس از مشخص شــدن نتایج انتخابات همواره از آشوبگران 
دعوت برای ادامة آشــوب ها و اغتشاشات می شد. مهاجرانی 
در مصاحبه با شبکة العربیه برنامة »روافد« در مهرماه 1389 
تصریح کرد: »من مخالف کشــتن سلمان رشدی هستم و 
معتقدم که باید هر فرد و هر ملیتی به عقاید نویسندگان و 
افراد دیگر احتــرام بگذارد!« در واقع او جواب نماینده ای را 
که از او در اســتیضاح همین ســؤال را کرده بود امروز این 
چنین می داد! روزهای پایانی بهمن 1390 هم، خبر حضور 
مهاجرانی در جشن ملک عبداله در »الخبار« منتشر و فیلم 
او در این ضیافت روی سایت های اینترنتی قرار گرفت. وی 
اگرچه دریافت 18 میلیون دالر برای توســعة بخش فارسی 
شبکة العربیه را انکار کرد اما اشتغال او در مرکز گفت وگوی 

ادیان شاه سعودی در وین و ریاست »دیوید روزن« خاخام 
صهیونیســت بر این مرکز، ُمهر تأییدی بر حمایت شــاه 
ســعودی از او و خدمت و همکاری مهاجرانی در راستای 

منافع سعودی ها و صهیونیست ها است.
کنفرانس فضاحت بار برلین و موضع خاتمی

پس از موفقیت در کسب اکثریت کرسی های مجلس 
ششم، آن هم بعد از تقلب و افتضاح در برگزاری انتخابات1، 
اصالح طلبان گمان می کردند که می توانند با هم اندیشی 
و هماهنگی مخالفان خارج از کشــور، به صورت آشکار و 
علنی مقابلة با نظام جمهوری اسالمی و خصلت دینی آن 
را تشــدید کنند. »یوشکا فیشــر« وزیر خارجة آلمان در 
نیمة دوم اســفند 1378 به ایران سفر می کند. او بعد از 
دیــدار با خاتمی- رئیس جمهور- و برخی مقامات دولتی 
و ابراز خرســندی از پیــروزی اصالح طلبان در انتخابات 
مجلس ششم2 به آلمان بازگشت و زمینة کنفرانس برلین 

را فراهم کرد.
نوزدهم تا بیســت ویکم فروردیــن 1379 که مصادف 
با دهة اّول محرم بــود، بنیاد »هاینریش بل« آلمان متعلق 

به حزب ســبز یوشکا فیشــر – که به اسالم ستیزی شهرت 
دارد – کنفرانســی را تحت عنوان »ایران پس از انتخابات« 
در خانــة فرهنگ های جهان در شــهر برلیــن برگزار کرد. 
آنان می خواســتند با این کنفرانس، پلی بین اصالح طلبان 
و مخالفان نظام در داخل کشــور با اپوزیسیون خارج نشین 
برقرار کنند. در این کنفرانس 17 نفر از چهره های شــاخص 
اصالح طلبی از ایران دعوت شــدند! کســانی چون عزت اله 
سحابی )مدیر مسئول روزنامة ایران فردا(، علیرضا علوی تبار 
)عضو شورای ســردبیری روزنامة صبح امروز(، اکبر گنجی 
)عضو شورای سردبیری روزنامة فتح(، حمیدرضا جالیی پور 
)عضــو روزنامة عصــرآزادگان(، علی افشــاری )عضو حزب 
مشــارکت و دفتر تحکیم وحدت(، مهرانگیز کار )حقوقدان 
ضدانقالب(، یوســفی اشــکوری )روحانی نمای تجدیدنظر 
طلب(، شــهال شــرکت )عضو حلقة کیان و سردبیر مجلة 
فمینیســتی زنان(، کاظم کردوانی، چنگیز پهلوان، محمود 
دولت آبــادی، فریبــرز دانــا، محمدعلی ســپانلو، ابراهیم 
 شــیخ، شــهال الهیجی، خدیجه حاج مقدم و جمیله کدیور

 )عضو شورای اّول شهر تهران( در این کنفرانس شرکت کردند!
مالحظه می شــود که اغلب این افراد از نویسندگان 
روزنامه های زنجیره ای و نویسندگان مقاالت و کتاب های 
دگراندیش دین ستیز بودند. از آن سو، از گروه های مخالف 
نظام در خارج کشــور، سازمان منافقین، سازمان فدائیان 
خلق، سوسیالیســت های ایران، فراکسیون متحد جبهة 
ملی ایران، احزاب جمهوری خــواه ملی و ضدانقالبیونی 
چون حســن ماسالی )از بنیان گذاران رادیو آزادی وابسته 
به سازمان ســیا(، مهدی جعفر گوجینی )رئیس مجلس 
حزب سبزها(، کتایون امیرپور )خبرنگار روزنامة فرانکفورتر 
الگمانیــه(، احمد طاهری )خبرنــگار روزنامة فرانکفورتر 
روندشاو(، هوشنگ انصاری، منوچهر گنجی )سلطنت طلب 
و عضو درفش کاویانــی( و توماس هارتمن، در کنفرانس 

شرکت داشتند.
مباحث مطرح شــده در ایــن کنفرانس، اصالح فهم 
از اســالم! همخوان  سازی اصول اســالم با موازین جامعة 
آزاد! و جدایی دین از سیاســت! بود و در کنار آن ترسیم 
چهرة خشــن و دیکتاتوری از نظام اســالمی، تسریع در 

روند حاکمیت لیبرالیســم در ایران، حمایت از معاندین 
در آشــوب هایی نظیــر تیر 1378، مطرح بــود. روزنامه 
»تاکــس ســایتونگ« چــاپ آلمان به نقل از »میشــل 
آلــوارس« عضو حزب ســبزها و ســخنگوی کنفرانس 
نوشت: »بنیاد  هاینریش بل« درنظر دارد با برگزاری چنین 
کنفرانسهایی میان نیروهای اصالح طلب در خارج و داخل 

ارتباط برقرار شود.«3
فوکس )عضو هیئت رئیســة بنیاد  هاینریش بل« در 
این کنفرانس گفت: »من به انتقادکنندگان به برگزاری این 
ســمینار می گویم که هیچ کس از روش های سرکوبگرانة 
جمهوری اســالمی دفاع نمی کند – تشــویق حضار – ما 
امیدوار بودیم که این حرکت دانشجویی – 18 تیر 1378 – 
بتواند مقدمه ای برای تحوالت عمیق در جامعة ایران شود.«4
دیدار مخفیانة جمعی از اصالح طلبان از جمله سحابی 
و اشکوری با مقامات وزارت خارجة آلمان، اظهارات سخیف 
اصالح طلبان در سخنرانی ها و مصاحبه های خود و اهانت 
مســتقیم به اسالم و احکام اســالمی و اعالن پایان دورة 

امام خمینــی)ره( در ایران، رقاصی یــک زن نیمه عریان 
و عریان شــدن یک مرد در منظر شــرکت کنندگان در 

کنفرانس! آن را خفت بار و رسوا کننده ساخت.
انتشــار گزیدة مختصری از این کنفرانس در سیمای 
جمهوری اســالمی ایران، خشــم مردم را برانگیخت و از 
سوی شخصیت های سیاســی و مذهبی کشور، از جمله 
آیت الــه نوری همدانی از مراجع تقلیــد، آیت اله مصباح 
یزدی از اساتید و مدرسین حوزة علمیة قم، آیت اله جوادی 
آملی مفســر قرآن و از مدرسین حوزة علمیة قم، آیت اله 
مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری، محکوم گردید. 
اصالح طلبان که تازه از خواب بیدار شده و تلخی هم آوایی 
آشکار با ضدانقالب خارج از کشور را دریافته بودند، صدا و 
سیما را مورد تهاجم قرار دادند که چرا این مراسم را منتشر 
کرده است! )آیت اله( حســینعلی منتظری- مطرود امام 
خمینی- نمایش صحنه های کنفرانس در سیما را مصداق 

اشاعه فحشا دانسته و حرام اعالم کرد!
خاتمی که شرکت این همه اصالح طلب که اغلب همراه 
و همکار او در ســال های گذشته بودند، نمی توانست دور از 

چشــمان او و موافقتش انجام شده باشــد، پس از افشای 
ماهیت کنفرانس در ســیمای جمهوری اســالمی و برخی 
روزنامه ها مانند کیهان، سکوت اختیار کرد! چهار روز پس 
از اعتراض های همگانی و انتشــار گستردة آن، خاتمی در 
جمــع کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ســوم 
اردیبهشــت 1379 نه تنها آن را محکوم نکرد که محتوای 
برخی ســخنرانی ها را »قابل تأمل«، »خوب« و »معقول« 
توصیف کــرد و همان ایراد منتظری به پخش فیلم گزیدة 
کنفرانس از ســیما را تکرار نمود!5 وی دســتور داد که به 
»مرتضــی غرقی« خبرنگاری که فیلــم کنفرانس برلین را 
به تهران مخابره کرده بود، اجازه شــرکت در کنفرانس های 
مطبوعاتی رئیس جمهوری داده نشود.6 و به این ترتیب آزادی 
مورد نظر خود را که سنگ آن را به سینه می زد، عیان ساخت.

پانوشت ها:
1- برای اطالع ازچگونگی تقلب در انتخابات مجلس ششم 
و عوامل آن، به کتاب »مجلس ششم از تقلب تا تحصن« 

از انتشارات این مؤسسه رجوع شود.
2- روزنامة کیهان، 1378/12/11.

3- چهل تدبیر، علی الفت پور، ص 222.
4- پرونده کوتاهی درباره کنفرانس برلین، مرکز اســناد 

انقالب اسالمی.
5- سودای سکوالریسم، ص 226.

6- خبرگزاری فارس، 1390/1/27.

ذوالقرنین وقتی که رســید به آنجایی 
به  بودند، مردم  که یأجوج و مأجــوج 
ذوالقرنین گفتنــد که بیا اینجا برای ما 
سّدی درســت کن که یأجوج و مأجوج 
نتوانند به ما حملــه کنند و ما را مورد 
تعّرض قرار بدهند. آنجا ذوالقرنین به آنها 
می گوید که من در بین این دو کوه سّدی 
خواهم ساخت. در یک آیه  دیگر »َردما« 
دارد، تعبیر »ردم« که آن هم به معنای 
حفــاظ و حصن و حاجب مســتحکم 
است... امام در ذیل این آیه به مناسبت 
کلمه  »سد« و کلمه  »ردم« این طور بیان 
می فرماید که: »التقّیة« سّدی که میان 
مؤمن و میان یأجــوج و مأجوج ها باید 

باشد، این سّد، اسمش تقّیه است.

کــه یأجوج و مأجــوج نتوانند به ما حمله 
کنند و ما را مورد تعّرض قرار بدهند. آنجا 
ذوالقرنیــن به آنها می گوید که من در بین 
این دو کوه سّدی خواهم ساخت. در یک آیه  
دیگر »َردما« دارد، تعبیر »ردم« که آن هم 
به معنای حفاظ و حصن و حاجب مستحکم 
اســت. ذوالقرنین می گوید که من سّدی و 
ردمی، یعنی حجاب و حافظ مســتحکم و 
حصار مرتفعی، میان شما و یأجوج و مأجوج 
به وجود می آورم. این آیه  قرآن اســت که 
ارتباطی به بحث ما ندارد، امام در ذیل این 
آیه به مناسبت کلمه  »سد« و کلمه  »ردم« 

این طور بیان می فرماید:
اّوالً درباره  »ســد« و »ردم« می فرماید 
که: »التقّیة«4 ســّدی که میــان مؤمن و 
میــان یأجوج و مأجوج ها باید باشــد، این 
سّد، اســمش تقّیه است. دنبال این جمله 
این طــوری بیان می فرمایــد: »إذا عملْت 
بالّتقّیــة لْم یْقدروا لک علــی حیلٍة«؛ »تو 
وقتی برطبِق تقّیه عمل کردی و خودت را 
مستور نگه داشتی، این ها به تو راهی پیدا 
نمی کنند و به تو نمی توانند دست برسانند.« 
بعد می فرماید که: »و هو الْحْصن الْحصین«؛ 

»تقّیه حصار مســتحکم است.«؛ وقتی که 
داخل تشکیالت بودی دیگر نمی توانند به 
تو راه پیدا کنند و تو را پیدا کنند. »و صار 
اً ال یْستطیعون  بْینک و بْین أْعداء الّل ســدّ
له نْقباً.«5؛ »سّدی میان تو و حصاری میان 
تو و میان دشــمن خدا به وجــود می آید 
که دشــمن خدا نمی تواند نقبی باز کند و 
بشــکافد و خودش را به تو برساند«؛ یعنی 
یک تشکیالت مستتر، این هم یک روایت.

حاال در زمینه  تشــکیالت یک قرینه ی 
دیگری هم بنده عــرض کنم که به نظرم 
چیز مهّمی باشــد، محّققین در دنبال این 

مطالب راه بیفتند...
اقســام دیگر از روایات در شــماره های 

بعدی این مطلب خواهد آمد.
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1- سوره  آل عمران، بخشی از آیه  200.
2- وسائل الّشیعة، شیخ حّر عاملی، ج 16، ابواب امر 

به معروف: باب 24، ص 208، ح16.
3- سوره  کهف، آیات 94 و 95.

4- وسائل الّشیعة، شیخ حّر عاملی، ج 16، ص 213؛ 
تفسیر العّیاشی، ج 2، ص 351.

5- وسائل الّشیعة، شیخ حّر عاملی، ج 16، ص 213.


