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گهی تلفنی  قبول آ

خرید 
و فروش 

خودرو

بنایی 
و خدمات
ساختمانی

گمشده

پیدا شده

قالیشویی

گواهــی موقت تحصیــات خانم مبل شویی
الهام سلطانی نژاد فرزند جانعلی 
بــا کــد ملــی 3130983554 
دانشــجوی رشــته تاریــخ مقطع 
کارشناسی )شبانه( از دانشگاه 
سیستان و بلوچستان )دانشکده 
ادبیات( مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط گردید.

پــژو  خــودرو  ســبز  بــرگ 
405 مــدل 84 بــه شــماره 
 -59 م   553 مــی  نتظا ا
ایــران 41 به شــماره موتور 
12484154708 به شماره 
مفقود  شاسی 13209423 

از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز و ســند کمپانی سواری 
پــژو پارس XU7 مــدل 1393 به 
رنــگ مشــکی متالیک به شــماره 
موتور 124K0244433 و شماره 
 NAAN01CA0DK837906 شاسی
و شــماره بدنــه DK837906بــه 
شــماره پاک ایران 82- 515 ط 
39 مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

گردیده است.

سند و برگ سبز سواری- هاچ بک 
سیســتم پــژو تیــپ 206 مدل 
1386 رنگ نقره ای- متالیک به 
شماره موتور 14186004946 
و شماره شاسی 21502290 و 
شماره پاک 198 ه  37 ایران 34 
به نام بهنوش ذوالفقاری مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.

شناســنامه، کارت ملــی و پروانه 
حمل ســاح ساچمه زنی کالیبر 12 
مدل کوسه ساخت ایران به شماره 
661801617 صادره از اسلحه 
و مهمــات ارتــش در خرم آباد به 
نام اینجانب محمدحسین شاکرمی 
مفقود گردیــده از درجــه اعتبار 

ساقط است.

اینجانب کرم  شیرنســب مالک خودرو پژو 
تیپ ROA مدل 88، رنگ مشکی متالیک به 
 NAAB21AA69H048289 :شماره شاسی
و  موتــور: 11687079382  شــماره  و 
شماره انتظامی: 78- 266 ل 47 به علت 
فقدان اســناد فروش تقاضای رونوشــت 
المثنــی اســناد مذکور )بــرگ کمپانی( را 
نموده اســت. لذا چنانچه هر کس ادعایی 
در مــورد خودرو مذکــور دارد ظرف مدت 
10 روز بــه دفتر حقوق ســازمان فروش 
شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر، 
ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی است 
پــس از انقضای مهلت مذکور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.

ســند کمپانــی و بــرگ ســبز 
خــودرو تیبــا مــدل 98 بــه 
م   459 انتظامــی  شــماره 
37- ایــران 41 بــه شــماره 
 M15/8820656 موتــور 
ســی  شا ه  ر شــما بــه 
 NAS811100K5857854
بــه مالکیت اینجانب ســامان 
فرخی مفقــود از درجه اعتبار 

ساقط است.

علــوی  محمدرضــا  ســید  اینجانــب 
مالــک خــودرو ســواری پژو پــارس به 
ایــران  انتظامــی 632 ج 22  شــماره 
63 موتور 12484044543 شاســی 
19308877 بــه علــت فقدان ســند 
المثنــی  رونوشــت  تقاضــای  کمپانــی 
نمــوده ام چنانچه هر کــس ادعایی در 
مــورد خودرو مذکــور دارد ظرف مدت 
ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش 
شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر 
ســاختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 
ضوابط اقدام خواهد شد. مدت اعتبار 

این آگهی یکسال است.

چــون آقــای طالــب طینتی سرشــت مالک 
خودروی پــژو 206 آریان مدل 1386 به 
رنگ ســبز- بژ متالیک به شــماره انتظامی 
شــماره  و   18 ایــران   -74 س   456
موتــور  و شــماره  شاســی 18916084 
13386001707 به علت فقدان ســند 
کمپانی و شناســنامه مالکیت )برگ ســبز( 
تقاضای رونوشــت المثنی اسناد مذکور را 
نموده اســت. لذا چنانچه هر کس ادعایی 
در مــورد خــودروی مذکــور دارد ظرف ده 
روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت 
ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان 
ســمند مراجعه نماید. بدیهی اســت پس 
از انقضای مهلــت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

چون اینجانب علی قیطانی مالک خودرو 
پژو 405 مدل 84 به شماره انتظامی 
553 م 59- ایــران 41 بــه شــماره 
موتــور 12484154708 و شــماره 
شاسی 13209423 به علت فقدان 
اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی 
نموده اســت. لــذا چنانچــه هر کس 
ادعایــی در مورد خــودروی مذکور را 
دارد ظــرف مــدت 10 روز بــه دفتر 
حقوقی سازمان فروش ایران خودرو 
واقع در پیکانشــهر ساختمان سمند 
مراجعــه نماید بدیهی اســت پس از 
انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.

خریدار کامیون و سواری
 لیزینگی-  توقیفی و فرسوده

09199211887 -09123573122
021-55274432

وانــت  راهنمایــی  ســبز  بــرگ  ســند 
موتــور   1378 مــدل  ســفید  پیــکان 
اهیم  بر ا ســید  1 1 5 1 7 8 0 9 7 3 5
ســادات کوهی مفقــود و از درجه اعتبار 

ساقط است.

کارنامه ماشین پژو 405 مدل 88 به 
شماره پاک 653 ت 44 ایران 22 به 
نام منصور تاجیک مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

آسانسور باالبر بام
فروش- نصب- بازسازی

تعمیر انواع آسانسور
77299266-09123005669

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 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 انگلیس
دیدار- دانشجوئی- بیزنس

تلفن همراه 09120847434
دفتر 021-22662130

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

اسامی 6 نفر  از فرزندان
 تحت پوشش شیرخوارگاه حضرت رقیه )س(

کاریابی- اقامت
کانادا- استرالیا- شینگن

22684005-9
09121155143

نام مستعار کودک: سیمین
تاریخ تولد: 99/5/19

تاریخ پذیرش: 99/7/16
نام والدین: آمنه داودی
علت پذیرش: رها شده

ارجاع دهنده: بیمارستان فیروزآبادی

نام مستعار کودک: ترگل
تاریخ تولد: 99/5/25

تاریخ پذیرش: 99/7/8
نام والدین: زینب خاوری

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده: بیمارستان فیروزآبادی

نام مستعار کودک: باربد
تاریخ تولد: 99/5/19

تاریخ پذیرش: 99/7/3
نام والدین: ...

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی ورامین

نام مستعار کودک: آالله
تاریخ تولد: 99/7/3

تاریخ پذیرش: 99/7/19
نام والدین: فرخنده چوب تراش، ایوب علیپور چادرنشین

علت پذیرش: اعتیاد والدین
ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک: بهراز
تاریخ تولد: 99/7/7

تاریخ پذیرش: 99/7/16
نام والدین: ملیحه پوربندری

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی ورامین

نام مستعار کودک: مارال حسین زاده
تاریخ تولد: 98/12/3

تاریخ پذیرش: 99/5/26
نام والدین: داود حسین زاده، مولود باالخیال

علت پذیرش: بدسرپرست
ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی ورامین

نام مستعار کودک: رقیه پژاوند
تاریخ تولد: 97/1/26

تاریخ پذیرش: 99/4/28
نام والدین: حسین پژاوند، فاطمه مرادی

علت پذیرش: بدسرپرست
ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی دولت آباد

نام مستعار کودک: حسن پژاوند
تاریخ تولد: 98/7/30

تاریخ پذیرش: 99/4/28
نام والدین: حسین پژاوند، فاطمه مرادی

علت پذیرش: بدسرپرست
ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی دولت آباد

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
نوبت سوم

اصــل گواهــی موقت لیســانس 
اینجانب مهســا اعظمیــان فرزند: 
شناســنامه  شــماره  بــه  رضــا 
0370096797 صادره از: قم در 
مقطع: کارشناسی رشته: پرستاری 
صادره از واحد دانشــگاهی آزاد 
واحد قم با شماره 35153 مفقود 
گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به صندوق پستی 
آزاد  دانشــگاه   37185-364

اسامی واحد قم ارسال نمائید.

»آگهی فقدان اسناد فروش«
اینجانب رضا آذرگون فرزند علی شــماره شناسنامه 1016 و کد ملی 2161675206 
صادره از قائمشهر مالک خودروی سواری پراید مدل 1388 به شماره انتظامی 423 ل 
94 ایران 72 و شــماره موتور 3272584 و شــماره شاسی S1412288107129 به 
علت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( شناسنامه مالکیت )برگ سبز( تقاضای صدور 
المثنی اسناد خودروی مذکور را نموده ام. لذا چنانچه هر کسی ادعایی در مورد خودروی 
فوق را دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر فروش شــرکت واقع در تهران- جاده قدیم 
کرج- شرکت رایان سایپا مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانب یاسر رنجبر یساقی فرزند رمضان شماره شناسنامه 15 و کدملی 
2249436878 صــادره از کردکوی مالک خودروی ســواری پراید مدل 
1388 به شماره انتظامی 676 د 38 ایران 69 و شماره موتور 2918614 
و شماره شاسی S1412288256068 به علت فقدان اسناد فروش )سند 
کمپانی( خودروی مذکور را نموده ام. لذا چنانچه هر کسی ادعایی در مورد 
خودروی فوق را دارد ظرف مدت ده روز )10( به دفتر فروش شرکت واقع 
در تهران- جاده قدیم کرج- شــرکت رایان ســایپا مراجعه نماید. بدیهی 

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

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
 به طور فوق العاده نوبت دوم

بدینوسیله از کلیه ســهامداران شرکت ایران سکنا )سهامی خاص( به 
شــماره ثبت 14613 به شناسه ملی 10100545258 جهت تشکیل 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم دعوت می شــود که در 
ساعت 14 مورخه 1399/08/17 با توجه به گزارش بازرسین شرکت 
مورخ 1399/6/18 در آدرس تهران خیابان شیراز شمالی، خیابان ونک، 
پاک 146 حضور به هم رســانند. دســتور جلسه: 1- ابطال و یا تنفیذ 
معامات صورت گرفته با مدیران وقت شــرکت ســنوات گذشته بدون 

اجازه هیئت مدیره 2- تغییر مهر شرکت
 ضمنا به علت به حد نصاب نرســیدن ســهامداران حاضر جلســه نوبت 

اول برگزار نگردید.

مدیرعامل شرکت ایران سکنا

آگهی مزایده عمومی بوفه )مرحله دوم(
مرکــز آمــوزش 01 نزاجا در نظر دارد بوفه پادگانی را از طریق 
مزایــده عمومــی واگذار نمایــد. لذا متقاضیــان جهت دریافت 
فــرم پیشــنهاد قیمت بــه کنترولر مراجعــه و در 2 پاکت مجزا 
)روزمه کاری و قیمت پیشــنهادی( تــا تاریخ 99/8/10 تحویل 
بازرســی نمایند. ضمنا هزینه کارشناســی قیمــت بوفه و درج 
آگهی روزنامه و واریز ودیعه قرض الحسنه اجاره یا ضمانت نامه 

بانکی )یک سال کل اجاره بها( به عهده برنده مزایده می باشد.
آدرس: سه راه تختی، بلوار هجرت، مرکز آموزش 

01 شهدای وظیفه نزاجا
تلفن: 33217012

خرید 
و فروش
 و اجاره

کلیه امالک

نگهداری
 از سالمند 

و کودک

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

خرید و فروش 
فیش  

 حج - مکه

خرید و فروش ویژه
 فیش حج تمتع و عمره

زیر نظر سازمان حج و زیارت 
09126993603 -66500463

موسسه حقوقی 
عدل ماهان

پذیــرش کلیــه دعاوی 
حقوقــی کیفــری ملکی 
خانوادگی و مهاجرتی به 

کانادا و ترکیه

09123702460

مشاور حقوقی
آمـوزشی

مـتفرقـه

فقط نقدی
بهترین خریدار و فروشنده مواد غذایی 

انواع برنج ایرانی و خارجی 
88485672 - 09121139698

33112193
33112291-5
33902599
33942000
33118052
33112296-9 

 33113519

33110210
33911568
 33119236
33911566
3311805۷
      33110202 

مرکز

22603635 قلهک 
22۷129۷6 شمیران 
8890086۷ - 88801552 مطهری 
66593010-11  

66592266شهرآرا
6600۷4۷9 - 6606464۷-9 آزادی 

شمال

خودرو بامطالبی متنوع و کادری ورزیده با آخرین اخبار روز بهترین مکان جهت درج آگهی های شماویژه نامه تخصصی 

6-33908185ویژه نامه تخصصی
با کادر ورزیده و مشاورین زبده بهترین محل جهت درج آگهی های شما عکس

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

پاورقی
Research@kayhan.ir

صفحه 6
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ولنگاری فرهنگی از تئاتر و سینما تا بازار بی  در و پیکر نشر
هنرپیشــه های  از  تجلیــل 
فاسد  هالیوود و نیز عناصر فاسد 
دفتر فــرح پهلوی، الابالیگری 
فکری و اخالل در حقوق عمومی 
انکار  و  الحاد  تبلیغ  و  ترویج  و 
مبانی دین، فســاد و فحشا در 
برخی کتاب ها از جمله نکاتی بود 
که نمایندگان موافق استیضاح 
و  نموده  یــادآوری  مهاجرانی 
تساهل  سیاست  حاصل  را  آن 
دانستند. مهاجرانی  تسامح  و 
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امام سّجاد)علیه الّسالم( پس از تولد زید)ع( می فرمایند: »من قرآن را باز کردم دیدم 
که این آیه آمد: اّن اهلل اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم باّن لهم الجّنة یقاتلون 

فی سبیل اهلّل فیْقتلون و یقتلون.«1 تا این آیه در قرآن آمد، فهمیدیم که این بّچه 
همان زیدی است که پیغمبر می فرموده، چون دیدم که این آیه دارد گواهی می دهد 
که این بّچه در راه خدا شهید خواهد شد، یک شهید در راه خداست، یک فدایی راه 

خدا و راه دین است. لذا اسمش را گذاشتم زید، اصالً اسم زید به مناسبت این است که 
پیغمبر )صّلی اهلل علیه و آله( می فرمود که از فرزندان او کسی می آید نامش زید خواهد 

بود و این در گوش امام سّجاد)علیه الّسالم( بود، وقتی بّچه به دنیا آمد و امام فهمید که 
این همان بّچه است، اسمی که پیغمبر خبر داده بود را روی او گذاشت.

مهاجرانی در پاسخ به انتقادات، ابتدا به برداشت ها و استنباط های متعدد خود از آیات و روایات 
و سیره نبی اکرم)ص( و امام علی)ع( پرداخت! او با ذکر نامه های پیامبر)ص( و امام علی)ع( به 
رؤسای بالد کفر و معاویه و امثال او، چنین برداشت کرد که می توان با آمریکا به مذاکره پرداخت! 
همچنین با اشاره به برخی رفتارهای معصومین در قبال شعرا، جایزه دادن به افراد غیرمرتبط 

با انقالب یا ضدانقالبی که محتوای نوشته مورد نظر ضدیتی با انقالب ندارد را مجاز دانست!

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

زید بن علی)ع( ؛ امامزاده ای که پیامبر)ص( وعده اش را داده بود
سیدمحمد حســینی، موافق دیگر استیضاح 
مهاجرانــی، ضمن بیان اهــداف و وظایف وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســامی در قانون، به مواردی 
از ســینما و فیلم های ساخته شده و تئاتر اشاره 
کــرد. وی غرب گرایی، ترویج مرام فمینیســتی، 
گفت وگوهای مســتهجن زن و مرد، عشــوه های 
اغواگر و با آرایش غلیظ و استفادة ابزاری از زنان 
در فیلم ها را یادآور شد و سپس به مسألۀ تئاتر و 
رســوایی و صحنه های شرم آور در جشنوارة تئاتر 
فجر 1377 اشــاره کرد. تجلیل از هنرپیشه های 
فاسد  هالیوود و نیز عناصر فاسد دفتر فرح پهلوی، 
از دیگر نکاتی بود که وی یادآوری نموده و آن را 
حاصل سیاست تساهل و تسامح مهاجرانی دانست.
ســید علی اکبر موســوی حســینی، موافق 
اســتیضاح بــه کتاب هایی کــه دارای محتوای 
مســتهجن و گمراه کننده هستند اشاره کرد. وی 

امــام سّجاد)علیه الّســام( دربــاره  زیــد 
یــک قضاوتی دارد ـ چون عــرض کردیم که 
مسئله  شــهادت زید)علیه الّسام( در خاندان 
پیغمبر )صلّی اهلل علیه و آله( مثل شــهادت امام 
حسین)علیه الّسام( یک مطلب معروفی بود، 
همچنانکه همه  خاندان پیغمبر)علیهم الّسام( 
می دانستند که حســین بن  علی )علیه الّسام( 
شــهید خواهــد شــد و رســالت تاریخــی 
او کشــته شــدن به ایــن صورت اســت که 
پیغمبر )صلّی اهلل علیه و آلــه( خبــر داده بودند. 
همین طور همه می دانستند که یک »زید«نامی 
از فرزندان امام سّجاد)علیه الّسام( شهید خواهد 
شد، یک قضّیه  معروف و مشهوری بود و همه 
در خانــدان پیغمبر می دانســتند ـ وقتی که 
خداوند متعــال زید)علیه الّســام( را به امام 
سّجاد)علیه الّسام( داد و این فرزند متولّد شد، 
امام سّجاد)علیه الّسام( خودشان می فرمایند: 
»مــن قرآن را باز کردم )همین طور یک تفاُّلی 
راجع به این بّچه خواسته بودند به قرآن بزنند 
که قرآن درباره  این بّچه چه می گوید، نه اینکه 
حاال اسمش را چه بگذاریم که معروف و معمول 
ما است( دیدم که این آیه آمد: »اّن اهلل اشتری 

من المؤمنین انفسهم و اموالهم باّن لهم الجّنۀ 
یقاتلون فی ســبیل اهلّل فیْقتلون و یقتلون.«1 
همیــن آیه  معروفی که همه  شــما می دانید 
که »خدای متعال معامله می کند با مؤمنین، 
جان و مالشــان را می خرد و در مقابل بهشت 
می دهــد و این معامله به ایــن صورت انجام 
می گیــرد که این ها در میــدان جنگ داخل 
می شوند، می ُکشند تا ُکشته می شوند.« امام 
ســّجاد)ع( می فرماید که تا این آیه در قرآن 
آمد، فهمیدیم که این بّچه همان زیدی است 
که پیغمبر می فرموده، چون دیدم که این آیه 
دارد گواهــی می دهد که این بّچه در راه خدا 
شهید خواهد شد، یک شهید در راه خداست، 
یک فدایی راه خدا و راه دین است. تا این آیه 
آمد فهمیدم پس این همان زیدی اســت که 
پیغمبر )صلّی اهلل علیه و آلــه( خبر داده بود، لذا 

اسمش را گذاشتم زید، اصًا اسم زید به مناسبت 
این است که پیغمبر )صلّی اهلل علیه و آله( می فرمود 
که از فرزندان او کسی می آید نامش زید خواهد 
بود و این در گوش امام سّجاد)علیه الّسام( بود، 
وقتی بّچه به دنیا آمد و امام فهمید که این همان 
بّچه است، اسمی که پیغمبر خبر داده بود را روی 

او گذاشت.2
یک روایــت دیگر یادم آمد اّمــا قبل از آن، 

این را مقّدمتاً بگویم؛ چون به این بزرگوار خیلی 
ظلم شده، می خواهم بدانید که به چه چهره های 
موّجهی از تاریخ اسام چه ستم هایی رفته و بدانید 
کــه چرا این ظلم را کرده انــد؛ چون به نظر آنها 
بناست ما به رفتار امام صادِق)ع( تحریف شده ای 
که پیش منصور می رود می گوید که تو مثل ایّوب 
و مثل یعقوبی، تمّســک کنیم!3 بنابراین اگر یک 
زیدی هم وجود داشته باشد که ممکن است بعضی 
هم به رفتار او تمّسک کنند، لذا زید)علیه الّسام( 
همیشــه در طول تاریخ از نظرها ســاقط شده. 

می خواهیم زید را بشناسیم.
ایــن روایت دیگر را هم از پیغمبر بشــنوید: 
پیغمبر )صلّی اهلل علیه و آلــه( بــه زیدبن حارثه _ 
که فرزندش اُســامه همان فرمانده  جوانی است 
که در احتضــار پیغمبر )صلّی اهلل علیه و آله( مأمور 
بود لشــکر را بــردارد برود به جنــگ روم، برود 

به طرف روم شرقی _ می فرمود: »من تو را دوست 
مــی دارم ای زید! به خاطر اینکه همنامی با زیدی 
که از نســل حسین)ع( خواهد آمد و در راه خدا 
شــهید خواهد شد.« این هم یک روایت دیگر از 

پیغمبر )صلّی اهلل علیه و آله(.
به هرحال زید)علیه الّســام( با این مقّدمات 
در خاندان پیغمبر به دنیا  آمد، جوانی است در 
حدود سنین عمری امام صادق)علیه الّسام( یعنی 
برادرزاده اش، سّنش با امام صادق )صلوات اهلل علیه( 
در یــک حــدود بــوده. در زمانــی کــه امام 
باقر)علیه الّســام( برادر بــزرگ و بزرگوارش در 
دنیا بود گاهی درباره  زید صحبت می شد و امام 
باقر)علیه الّســام( گاهی چشــمش پر از اشک 
می شــد _ ایــن جنبه  عاطفی قضّیه اســت _ و 
می گفت گویا می بینم که او را کشته اند و بر دار 
آویخته اند و در ُکناسه 4 کوفه همه  مردم بدنش را 
دارند می بینند. این روایات نشان می دهد که برای 
خاندان پیغمبر )صلّی اهلل علیه و آله( مسلّم است که 
این جوان آخر شــهید خواهد شد و خودش هم 

می دانست.
پانوشت ها:

1- ســوره  توبه، بخشــی از آیه  111. »در حقیقت 
خداوند از مؤمنان جان و مالشان را به ]بهای[ اینکه 
بهشت برای آنان باشد، خریده است؛ همان کسانی 
کــه در راه خدا می جنگند و می ُکشــند و کشــته 

می شوند...«
2- الّسرائر الحاوی لتحریر الفتاوی )و المستطرفات(، 

ابن ادریس حلّی، ج 3، ص 638.
3- ایشــان در گفتــار مربوط به امــام صادق)ع( 
به صورت مشــروح و مســتند، ضعف این روایت را 
اثبــات می نمایند. مقصود معّظمٌ له این اســت که 
چون چنین شخصّیت هایی الگوی دیگران خواهند 
بود، برای حاکمان ظالم بهترین گزینه این است که 

ایشان را از نظرها ساقط نمایند.
4- ُکناسه: نام محلّی در کوفه.

الابالیگری فکری و اخــال در حقوق عمومی و 
ترویــج و تبلیغ الحاد، انکار مبانی دین، فســاد و 
فحشا را در این کتاب ها یادآور شده و فهرست و 
پیوستی از اسامی این کتاب ها و موارد مندرج در 
آنها را ارائه داد که در صحن علنی مجلس از این 
کتاب ها با عامت اختصاری اســم بردند و انتشار 
این کتاب ها را مغایرت شدید عملکرد وزارت ارشاد 
با اهداف و ضوابط قانونی نشر و مباین با نظر امام 

خمینی دانستند.
سیدمرتضی نبوی، استیضاح کنندة بعدی، با 
اشاره به وظیفۀ مطبوعات در قانون، به نمونه هایی 
از مطبوعاتی که قانون را صریحاً زیر پا گذاشــته 
و از ســوی ارشاد و وزیر آن هیچ برخوردی با آنها 
صورت نگرفته، اشــاره نمود. وی برخی از عناصر 
روشــنفکر فراری یا وابســته به استکبار جهانی 
و ســازمان های اطاعاتی را نام برده و سیاســت 
مهاجرانی در تجلیل از آنها یا اجازة نویسندگی در 
مطبوعات به آنها را نقد کرد. و از عناصری مانند 
صدرالدین الهی، علیرضا نوری زاده، مسعود بهنود، 
شاملو، امیراحمدی، شهریار روحانی و... اسم برد. 
وی آن گاه از عناویــن تشــنج آفرین مطبوعات و 
حمله سازماندهی شــده آنان به نهادهایی چون 
وزارت اطاعات، سپاه، بسیج، نیروهای حزب الهی، 
تحریک تعصبات فرقه ای و قومی و القای جدایی 
بین ارکان نظام و تشویق مردم به قانون شکنی را 

ذکر نمود.
محمــد عظیمی نمایندة دیگــری بود که به 
برخی از مطالب نشریات در ترویج فساد و فحشا 
و بی بندوبــاری و اینکه بعضی از این نشــریات با 

اســتفاده از امکانات دولتی این کار را می کنند، 
اشاره کرد.

وی ســپس مهاجرانی را خطاب قرار داده و 
می گوید: »آقایان مدعی آزادی می گویند جامعه 
باید چند صدایی باشد، آیا ترویج و تبلیغ فساد 
و فحشا را صدای الزم می دانند و مأموریت این 
صدا را به عهــدة خبرگزاری دولتی ]جمهوری 
اســامی[ و نشریات وابسته به آن گذاشته اند؟ 
یاللعجب! این اســت عمل به آیۀ شریفۀ َولَْتُکْن 
ٌۀ یْدُعوَن إِلَی الَْخیِر َویْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف  ِمْنُکْم أَُمّ
َویْنَهْوَن َعِن الُْمْنَکِر «1 تبلیغ مظاهر برجســتۀ 
حاکم بر غرب که بســیاری از موارد آن موجود 
اســت... باالخص تبلیغ فرهنگ و زمینه  سازی 
برای آسیب پذیر کردن جامعه که باز موارد بسیار 
زیادی دارد، تبلیغ گروه های رپ و هوی متال و 
دفاع از فمینیســم در روزنامه ها در حد بسیار 

وسیعی اشاعه پیدا کرده.«
پاسخگویی مهاجرانی

 به نقدهای استیضاح کنندگان
مهاجرانــی طبق نگرش عدم پاســخگویی 
مستقیم، در پاســخگویی به انتقادات، ابتدا به 
برداشت ها و استنباط های متعدد خود از آیات 
و روایات و سیره نبی اکرم)ص( و امام علی)ع( 
پرداخت! وی با ذکر نامه های پیامبر)ص( و امام 
علی)ع( به رؤســای باد کفر و معاویه و امثال 
او، چنین برداشــت کرد که می توان با آمریکا 
به مذاکره پرداخت! همچنین با اشاره به برخی 
رفتارهای معصومین در قبال شعرا، جایزه دادن 
به افــراد غیرمرتبط با انقاب یا ضدانقابی که 
محتوای نوشته مورد نظر ضدیتی با انقاب ندارد 

را مجاز دانست!

مهاجرانی با اشــاره به سورة یوسف، چنین 
استنباط کرد که اگر این نوع نقل در هر کتاب 
دیگری بود شما آن را تقبیح می کردید یا اجازه 
نمی دادید! درست مانند برداشت و قضاوت یکی 
از همین روشنفکران که مسائل مربوط به ازدواج 
و امثــال آن را در رســاله های عملیه، مصداق 
طرح موارد فســاددار عنــوان و از آن درجهت 
تبرئه کتاب های بی بند وبار اســتفاده کرده بود! 
یا بیان قــرآن در نقل اهانت ها و نســبت های 
کفار و مشرکان به پیامبر اکرم)ص( را مجوزی 
برای برخی مطالب مطرح شــده در روزنامه ها 
قلمداد می کند!! مهاجرانی با آن ســواد قلیل و 
تحصیات اندک خود در حــوزة علمیه، گمان 
می کرد که می تواند با آن پیشینه و تفکر لیبرالی، 

از قرآن هر طور خواست برداشت کند.
شورای نگهبان مسئول تفسیر قانون اساسی 
است، رهبری مســئول نظارت و هماهنگی قوا 
و خط مشــی اساس نظام است. مجلس شورای 
اســامی مسئولیت پرکردن خاءهای قانونی و 
نظارت بر حســن اجرا را دارد. مسئولی هم که 
انتصاب یا انتخاب می شود در چهارچوب این نظام 
باید حرکت کند نه در چهارچوب استنباط ها و 
برداشــت های خود که درستی یا نادرستی آن 
مشخص نشده که در مورد مهاجرانی، نادرستی 
استنباط و باورهایش از سوی رهبری مشخص 

شده بود.
نکتۀ مهــم دیگر در دفاعیــات مهاجرانی، 
انتصــاب تمامــی رفتارها و عملکــرد خود به 
مجموعه دولت است. او آنچه انجام داده است را 

همان سیاســتی دانست که در دولت و شخص 
رئیس جمهور هست و ادعا می کند که در این جا 
با طرح مبســوط اســتیضاح، در واقــع افکار و 
جهت گیری های خاتمــی را به بحث و قضاوت 

گذاشته ایم.
مهاجرانی در توضیحــات خود به برخی از 
روزنامه های مطرح شده هم اشاره کرد و از سعید 
حجاریان به عنوان یک مدیر درجه اّول انقابی 
که جزو مفاخر اســت، یاد کرد! وی جوایز اهدا 
شده به افراد غیرموجه را عملکرد مدیران خود 
دانست و گفت که او نمی گوید به چه کسی جایزه 

بدهند یا ندهند.
وی وجــود برخی کتاب هــای غیراخاقی را 
قاچاق دانست که بایســتی نهادهای دیگر مثل 
اطاعات با آن برخورد کنند. مهاجرانی برخی کتب 
مجوز گرفته از نویسندگان فاسد مانند گلشیری 
را توجیه کرد وگفت اگر در شناســنامۀ کسی در 
جایی و وقتی یک ایرادی بود ربطی به متن کتاب 
بررسی شده ندارد! ما آن کتاب را بررسی می کنیم، 

اگر اشکالی نداشت مجوز می دهیم!
پس از مهاجرانی، دو تن از نمایندگان مجلس 
آقایان علی اصغر  هادی زاده و مجید انصاری در 
دفاع از مهاجرانــی صحبت کردند. آن گاه وزیر 
ارشاد مجدداً مطالبی را گفت و تعداد تخلفات را 
در 1000 تئاتر و 24 هزار عنوان کتاب و 1000 
روزنامه، اندک توصیف کرد و آن را کمتر از نصف 

یک درصد دانست!
پانوشت ها:

1- سوره آل عمران، آیه 104.


