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گهی تلفنی  قبول آ

مشاور حقوقی
آمـوزشی

مـتفرقـه

بنایی 
و خدمات

گمشده
پیدا شده

برگ سبز و کارت ماشین خودروی 
وانــت پیکان به شــماره انتظامی 
822س73 ایران 87 با شــماره 
 11489080366 موتــور 
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NAAA4 6AA5BG1 6 4 0 1 6
مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

بــرگ ســبز و کارت خودروی 
انتظامــی  بشــماره  ســمند 
519ص49 ایران 99 شماره 
 12487057320 موتــور 
شماره شاسی 702588 بنام 
محسن سالمی مفقود گردیده 
است و از درجه اعتبار ساقط 

می گردد.

ســند کمپانی خودرو تانکر حمل 
مدل 1387 رنگ ســفید با نوار 
قرمز شماره شهربانی 378ع78 
شاســی  شــماره   33 ایــران 
871114243TT3100 شماره 
موتــور ........ متعلق به شــرکت 
تانکرداران میثــاق ترابر مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

بــرگ سبز)ســند( و بــرگ کمپانــی 
خــودرو ســواری پرایــد تیــپ صبا 
)جی تی ایکــس( رنگ ســفید روغنی 
بشماره انتظامی 364ط93 ایران 21 
و شماره موتور 00008491 بشماره 
شاسی  S1412275514863 متعلق 
به اینجانب علی سوقانی مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

کلیــه اســناد و مــدارک مالکیت 
ام-وی-ام  ســواری  خــودرو 
مــدل 1394   H315NEW تیــپ 
سفید روغنی به شــماره انتظامی 
184ص89 ایران 79 به شــماره 
موتــور FJAF038768 و شــماره 
شاســی F10129788 بنــام لیال 
اسماعیلی مفقود گردیده از درجه 

اعتبار ساقط است.

حقوقــی  موسســه  مهــر 
همفکر ایرانیان پیشــداد 
به شــماره ثبــت 914 از 
مفقــود  تاریــخ 99/8/1 
گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

گواهی کشف محدوده  معدنی خاک 
صنعتی کوه گاریگون به شماره کشف 
42083 به تاریخ 86/11/14 و به 
شماره بهره برداری 6525 به تاریخ 
87/2/24 بنــام مصطفــی اقبالی 
زارچــی کد ملــی 5519962626 
مفقــود گردیــده از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

حســینی  ضا  مر غال ســید نــب  ینجا ا
  Z24NIB ســارانی مالــک وانــت زامیــاد
 29 128ن مــی  نتظا ا ره  شــما بــه 
موتــور 679358 شاســی  ایــران 93 
NAZPL140BE0394633 به علت فقدان 
سند کمپانی، برگ سبز و کارت مشخصات 
تقاضــای رونوشــت المثنی نموده اســت 
چنانچه هرکس ادعایــی در مورد خودرو 
مذکــور دارد ظــرف ده روز از تاریخ درج 
آگهی با در دست داشتن مدارک کافی به 
اداره فــروش گروه بهمن واقع در تهران 
مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای 
مهلت مزبور طبق ضوابــط اقدام خواهد 
شد. مدت اعتبار این آگهی یکسال است.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب عباس 
نوروزی فرزند عبدالکریم به شــماره 
شناســنامه 1230 صــادره از کازرون 
در مقطع کارشناســی رشــته مدیریت 
دفاعی صادره از دانشگاه افسری امام 
علی  )ع( با شماره 12 مفقود گردیده و 
فاقد اعتبار می باشــد. از یابنده تقاضا 
می شــود مــدرک را به این دانشــگاه 
به نشــانی تهــران میدان حــر خیابان 
امــام خمینــی)ره( رو بــه روی مجلس 
خبــرگان رهبری و یا به اداره کل امور 
فارغ التحصیالن وزارت علوم؛ تحقیقات 

و فناوری تسلیم نماید.

نوبت سوم
آگهی فقدان مدرک تحصیلی

اینجانــب  فارغ التحصیلــی  مــدرک 
محمدرضا گله دار فرزند پوالدعلی به 
شماره شناسنامه 730 صادره از اهواز 
در مقطع کارشناســی رشته مدیریت 
دولتــی صــادره از واحد دانشــگاهی 
شوشتر با شماره ---- مفقود گردیده 
است و فاقد هرگونه اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را 
به دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر 
به نشــانی شوشــتر- منطقه شوشتر 
نو- بلوار دانشــگاه- دانشــگاه آزاد 
اسالمی واحد شوشــتر کد و صندوق 
پستی 6451741117 ارسال نماید.

ریــز  و  دانشــنامه  اصــل 
محمــد  نــب  ینجا ا نمــرات 
مالمحی الدیــن فرزند منصور 
به شماره شناســنامه 9967 
 0036958190 ملــی  کــد 
رشــته مهندســی کشــاورزی 
ورودی ســال  )خاکشناســی( 
1368 به شــماره دانشجویی 
دانشــگاه شــهید   685324
چمران اهواز مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

7/260/0003/630/0001/815/000روزنامه کیهان

13/260/0006/630/0003/315/000روزنامه کیهان انگلیسی

13/260/0006/630/0003/315/000روزنامه کیهان عربی

3/338/4001/669/200834/600مجله کیهان ورزشی

3/338/4001/669/200834/600مجله زن روز

1/670/000835/000420/000مجله کیهان بچه ها

----------------417/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیــان محتــرم می تواننــد با توجه به جدول زیر نســبت به انتخاب هر یک از نشــریات  مورد عالقه و واریز مبلغ اشــتراک به شــماره کارت 
 6104337743976845  بانــک ملــت و یــا حســاب 0106713595009)ســیبا( بانــک ملی شــعبه ســعدی جنوبــی  کد 69  
 به نام حســین شریعتمداری)موسســه کیهان( و ارســال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شــده ذیل به صندوق پســتی 11365/3631

 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود  اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین
    اطالع دهید.

ه 
ج

و
ت

نام: ............................... نام خانوادگی: ...................................................... نوع نشریه: .................................................. تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 

مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. آدرس: 

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................    

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران

امور مشترکین  موسسه کیهان تلفن: 35۲۰۲۲78 - ۰۲۱  نمابر:339۱۰9۲۲ - ۰۲۱ 

خرید و فروش 
فیش   حج - مکه

خرید
 و فروش خودرو

55953636 - 55900897 شهرری 
33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 
56344343 اسالمشهر 
56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال مرکز

33112193
33112291 
33902599

 33119236
33113085

      33110202

33942000
 33118052
33911568

لوله کشی آب شوفاژ
موتورخانه، استخر، جوشکاری و...

۲645566۱ -۲6۱55۱36
۰9۱۲59967۲9

لوله کشی سرد و گرم 
شوفاژ و موتورخانه  تعمیرات 
تغییرات کلی و جزئی ساختمان

۰9۱۲677438۱ -44۱84۰۰3

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

نگهداری از 
سالمند و کودک

آسانسور باالبر بام
فروش- نصب- بازسازی

تعمیر انواع آسانسور
77299266-09123005669

امداد گسترآپادانا

۲۲5۰4۲38ـ۲۲3۱5۱3۱

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

خرید و فروش ویژه
 فیش حج تمتع و عمره

زیر نظر سازمان حج و زیارت 
۰9۱۲69936۰3 -665۰۰463

موسسه حقوقی 
عدل ماهان

پذیــرش کلیــه دعاوی 
حقوقــی کیفــری ملکی 
خانوادگی و مهاجرتی به 

کانادا و ترکیه

۰9۱۲37۰۲46۰

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

کاریابی- اقامت
کانادا- استرالیا- شینگن

22684005-9
09121155143

اینجانب مهدی رسایی مالک سواری سمند 
LXEF7CNG بــه شــماره انتظامی 295 ط 

 147H0421790 59 ایران 53 موتور
شاســی NAACJ1JE7JF422333 به علت 
فقدان ســند کمپانی و برگ سبز و کارت 
مشــخصات تقاضــای رونوشــت المثنــی 
نمــوده ام چنانچــه هــر کــس ادعایی در 
مــورد خــودرو مذکــور دارد. ظرف مدت 
ده روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش 
شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر 
ساختمان سمند مراجع نماید. بدیهی است 
پــس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط 
اقدام خواهد شد. مدت اعتبار این آگهی  

یک سال است.

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانب محســن مقصودلو محلی فرزند ذبیح اله شــماره شناسنامه 74 و کد ملی 
2122195770 صادره از گرگان مالک خودروی ســمند مدل 1390 به شــماره 
انتظامی 821 د 65 ایران 59 و  شــماره موتور 14790006174 شماره شاسی 
NAACJ1JCXBF283026 بعلت فقدان اســناد فروش )سند کمپانی( و شناسنامه 
مالکیت )برگ سبز( تقاضای رونوشت المثنی اسناد خودروی مذکور را نموده ام. لذا 
هر کسی ادعایی در خصوص خودروی فوق را دارد ظرف مدت ده )10( روز به دفتر 
شرکت 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 حق تقدم
در رابطــه بــا افزایــش ســرمایه شــرکت تولیــدی چتــر بــام عایق )ســهامی 
خــاص( به شــماره 370452 و شناســه ملــی 10861214849 با ســرمایه 
3/000/000/000 ریــال بنا بر تصمیم متخــذه در مجمع عمومی فوق العاده 
مــورخ 1399/09/01 مبنــی برتصویــب افزایش ســرمایه شــرکت از مبلغ 
3/000/000/000 ریال منقســم به 30/000 سهم بانام 100/000 ریالی 
به مبلغ 6/000/000/000 ریال منقسم به 60/000 سهم بانام 100/000 
ریالی از طریق انتشــار ســهام جدید از محل طلب)مطالبات حال شده( و واریز 

نقدی افزایش می یابد.
هر صاحب سهم به نسبت 1 سهم در خرید سهام جدید حق تقدم خواهد داشت. 
مهلت استفاده از حق تقدم وفق ماده 166-169 قانون تجارت شصت روز )60 
روز( و ابتدای آن از تاریخ انتشــار این آگهی خواهد بود. لذا ســهامدارانی که 
مایل به خرید سهام جدید می باشند می بایستی با مراجعه به محل شرکت واقع 
در محل قانونی شــرکت )تهران- خیابان شریعتی- جنب خیابان هویزه- پالک 
816 - طبقه آخر- کد پستی 1559947317( مدارک خود را تسلیم و نسبت 

به پذیره نویسی و تعهد خرید سهام اقدام نمایند.
شــماره حســاب شــرکت در بانک ملت شــعبه ســهروردی شــمالی به شماره 
5675780963 جهت واریز نقدی اعالم می شود. بدیهی است در صورت عدم 
استفاده از حق تقدم در مهلت مقرر هیات مدیره اجازه دارد سهام پذیره نویسی 
نشده را به هر کس که صالح بداند واگذار نماید و سرمایه شرکت را به میزان 

پرداخت شده در مهلت پذیره نویسی افزایش دهد. 

هیئت مدیره

آگهی مناقصه تعمیر و استانداردسازی آسانسورهای 
ساختمان های کوی زینبیه

مرکــز آموزش 01 نزاجا در نظر دارد تعمیر و استانداردســازی 
آسانسورهای ساختمان های کوی زینبیه را از طریق مناقصه عمومی 
واگذار نماید، لذا متقاضیان می توانند جهت بازدید و ارائه مدارک 
مناقصه از مورخه 99/9/10 الی 99/9/17 با شماره تلفن های 

77171729 و 77171745 تماس حاصل فرمایند.
آدرس: تهران نو- شهرک زینبیه)خدمات پست و مهندسی(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم(
 برای سال مالی منتهی به ۲9 اسفندماه ۱398 شرکت 

جهاد تعاون تهران )سهامی خاص( شماره ثبت ۱۰97۱8 
 شناسه ملی ۱۰۱۰۱53449۰ مورخ ۱399/9/۲4

پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398 
مندرج در روزنامه کثیراالنتشار کیهان به شماره 22604 مورخ 1399/8/18 و با توجه به 
عدم حدنصاب جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سال مالی مذکور، مورخ 1399/9/1 
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام حقیقی و نمایندگان حقوقی دعوت می شود در جلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت جهاد تعاون تهران )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 109718 که در ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1399/9/24 در آدرس تهران خیابان 
ولیعصر- خیابان توانیر- کوچه شاهین شماره 5 طبقه سوم تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص فعالیت شرکت 
در سال مالی منتهی به 1398/12/29. 2- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان 
و عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29. 3- انتخاب بازرسان قانونی اصلی و علی البدل 
شرکت برای سال مالی منتهی به 1399/12/29. 4- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج 
آگهی ها و اطالعیه های شرکت. 5- انتخاب اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل. 6- سایر مواردیکه 

در صالحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد.

هیئت مدیره شرکت جهاد تعاون تهران
)سهامی خاص( شماره ثبت 109718

پاورقی
Research@kayhan.ir

صفحه 6
دوشنبه ۱۰  آذر ۱۳۹۹ 
۱۴ ربیع الثانی ۱۴۴۲ - شماره ۲۲6۲۳

نقش شبه روشنفکران در تاریخ معاصر ایران
89

فشار ناکارآمدی دولت اصالحات بر معیشت مردم
ســکوالر  تئوریســین های 
در  با  را  فضایی  تنها  اصالحات، 
اختیار گرفتن دولت، برای طرح 
در  تغییر  و  دیدگاه های خــود 
باورهای مردم می خواستند و در 
واقع با تبلیغات و فضا سازی آرای 
مــردم را به خود جلب کردند و 
فاقد هرگونه برنامه برای کشور 
حساس  سال های  اینان  بودند. 
بدون  ســوزاندند،  مردم  از  را 
خاصی  خدمت  بتواننــد  آنکه 
رســانند. انجام  به  آنان  برای 
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رئوس و کّلّیاتی که درباره  تقّیه گفته شد با استناد به روایات و با استناد به زندگی
 ائّمه)علیهم الّســالم( می تواند حدود و مرزهای تقّیه را اجماالً به شما نشان دهد؛ 
یعنی یک مرزی برای شما تصویر کند از تقّیه و یک تجدیدنظری درباره  تقّیه بکنید.

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

حدود و مرزهای تقیّه
 آن جایی که جای عمل اســت، جای 
هدف اســت، جای رســیدن بــه مقصد 
و منزل علی)علیه الّســام( اســت اینجا 
 بایــد رفــت، هر چه می شــود بشــود،
 اّما آنجایی که مسئله، مسئله  یک لفظ زبانی

اســت، لفظ زبانی ای که انجام دادن این 
تلّفظ موجب می شود که انسان از راه بماند، 

اینجا می گویند صبر بکن.
مثًا فرض بفرمایید که معلّی بن  خنیس 
اگر بیاید سر حوض مسجد مدینه بنشیند، 
بنا کند با آئین تشــّیع وضو گرفتن، مسح 
بکشد، مســح پا و مسح سر و از این نوع، 
خب همه می شناســند دیگر، این خاف 
کتمان اســت، خاف اســتتار است، لذا 
می گوینــد: »آقا جان! وقتی ســر حوض 
مســجد مدینه مثًا رفتید خواستید وضو 
بگیرید، مواظب باشید که این طوری وضو 
نگیرید، مثل خود آنها وضو بگیرید؛ آب را 
از آن طرف سر بریزید، مسح سر را پشت 
گوش بکشید، پا را بشویید، به طریق آنها.« 
چرا؟ چون ایــن عمل فرعی _ نحوه  وضو 
گرفتن _ تو را می شناساند، وقتی شناخته 
شــدی از هدفت باز می مانــی، حاال این 
وضو را این طوری بگیر؛ این مهم نیســت؛ 
آن مهم اســت، پس گاهــی که بعضی از 
واجبات را می گوینــد به خاطر تقّیه ترک 
 کنید، واجباتی اســت کــه در راه هدف 

نیست.
ر  د  ) لّســام علیه ا موسی بن جعفر )
ُمهره   یــک  الرشــید،  تشــکیات هارون 
اساســی دارد؛ ُمهره  اساســی. او کیست؟ 
علیّ بن  یقطین. علیّ بن  یقطین یک ُمهره  
اساسی موســی بن  جعفر )علیه الّسام( در 
خانه  هارون است، خیلی کارها را به وسیله  
علیّ بــن  یقطین، در تشــکیات حکومت 
انجــام می دهند. خب حیف نیســت او را 
از اینجا بَکنند یا بُکشــند؟ لذا به علیّ بن 
یقطین می گوینــد: »آقا جان! در خانه ات 
وضو را آن طوری بگیر، این ها جاســوس 
علیــه تو می گمارنــد یا خودشــان نگاه 
می کنند، می بینند. نگذار بفهمند که تو با 
ما هستی.«1 یک واجب معمول متعارف؛ 
توّجه کردید؟ نماز دســت بســته بخوان 
کــه خیلی اهّمّیتی ندارد بــرای اینکه از 
راهت، از هدفت کــه ما تو را به خاطر آن 
گماشته ایم در خانه هارون باز نمانی. گاهی 
همیــن علیّ بن یقطین هم می خواســت 

مسئله  مهمی که در دولت دوم خاتمی 
حتــی موجب انتقاد طرفــداران اصاحات 
گردیــد، ناکارآمــدی دولت و اســتفاده از 
نیروهای فاقد تجربة کافی در مدیریت های 
باالی نظام بود. ایــن ناکارآمدی در حوزه 
اقتصاد و تیم اقتصادی دولت بیشتر نمایان 
بــود و مورد نقد قــرار گرفــت. البته این 
اعتراض ها و نقدها، بــه دولت اّول خاتمی 
هم وارد بود، اما در دولت دوم او، که انتظار 
می رفت با تجربة به دســت  آمده، بازنگری 
اساســی انجام شــود و برخی از انتظارات 
مردم و رهبری مدنظر قرار گیرد، موجبات 

گسترش نقدها گردید.
محمود اخــوان، نمایندة لنگرود و عضو 
فراکســیون جبهة دوم خــرداد در مجلس 
ششم می گوید: »عدم انسجام اقتصادی در 

سطح مدیریت کان مملکت یکی از عوامل 
بحران زا است که می تواند به نظام و دولت 

ضربه اساسی وارد کند.«1
عطریانفــر دوم خــردادی و با گرایش 
حزب کارگــزاران می گوید: »تیم اقتصادی 
دولت آلیاژی ورشکسته است... رک بگویم 
قابل قبول نیســت که بعد از گذشت سه و 
نیم ســال تازه شاهد بروز اختاف میان دو 
نظریة اقتصادی یک کابینة مشترک باشیم... 
اما چــون آلیاژها ذاتاً ناهمگونند، نمی توان 
کاری کرد. االن آقای خاتمی باید یک نگاه 
واحد اقتصادی برای دولت در نظر بگیرد.«2

روزنامة اعتماد در سرمقاله ای با عنوان 
»سال بی فرصت« به قلم مهدی حسین زاده 
می نویسد: »هفت سال دولت اصاحات در 
حالی گذشت که هیچ وقت محمد خاتمی 
گویش و جهت اقتصادی خویش را بین دو 
گزینة اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد به روشنی 
و شــفافیت آنچه در حوزة سیاست عنوان 

می کرد، بیان نکرد.«3
در ســایر حوزه هــا نیــز بی برنامگی و 
نبود اســتراتژی دقیق، مــورد انتقاد جناح 
حامــی دولت قرار داشــت. جمیله کدیور، 
رئیس دوره ای شورای هماهنگی جبهة دوم 
خرداد می گوید: »جریان اصاح طلب در چند 
ســالی که در رأس قدرت بودند نه برنامه 
مشخص و دقیقی داشتند و نه استراتژی شان 
برای ادامة فعالیت ها تعریف شده، و نه تعریف 

مشخصی از خود ارائه دادند.«4
اسماعیل آزاد از نویسندگان دوم خردادی 
در روزنامة اعتماد نوشــت: »در واقع همان 
طور که احزاب اصاح طلب در دورة قبل هیچ 
برنامه ای برای ادارة کشور نداشتند، امروز نیز 
هیچ یک از آنها برنامه ای برای آیندة کشور 
طراحی نکرده اند و حداکثر تاش آنها یافتن 
فردی اســت که بتواند در انتخابات  آتی بر 

رقیب آنها پیروز شود.«5
محسن کدیور از اصاح طلبان و هتاکان و 
تئوریزه کنندگان افکار غیردینی سکوالرها، 
دربارة فقدان اســتراتژی دولت اصاحات 
می گویــد: »خاتمــی در دورة اّول کاندیدا 
شــدن خود فکر نمی کرد که رئیس جمهور 
شــود، بنابراین برنامة جّدی نداشت و دورة 
دوم هم گفت که به اصرار دوستانش آمده 

است و باز هم برنامة مدونی نداشت. مشکل 
جّدی دولت خاتمی فقدان برنامه و استراتژی 
مشــخص بود به طوری که کابینه دوم او از 
جمله ضعیف ترین کابینه های دولت پس از 

انقاب است.«6
ایــن گویه هــا، نشــان می دهــد که 
تئوریسین های ســکوالر اصاحات، تنها 
فضایی را بــا در اختیــار گرفتن دولت، 
برای طــرح دیدگاه های خود و تغییر در 
باورهــای مردم می خواســتند و در واقع 

این گویه قبل از پیروزی خاتمی در دورة 
هشتم ریاست جمهوری است، اما پس از 
پیروزی و تشکیل کابینة ضعیف و ناکارآمد 
و گســترش اعتراض ها، متفکرین جریان 
اصاحــات و از جمله خود محمد خاتمی 
رئیس جمهــور، مجبور به اعتراف شــدند 
که مســئله  اقتصاد و معیشت و اشتغال 
مردم مهم تر از آن مسئله ای است که آنها 
به عنوان آزادی و مردم ساالری به صورت 
رادیــکال مطرح می کردند! ســید محمد 
خاتمی یک ســال بعد از انتخاب در دورة 
دوم، در جمع صنعتگران منتخب کشــور 
می گوید: »نباید فقط دم از توسعة سیاسي 
زد. توســعة سیاسي و توســعة اقتصادي 
را باید الزم و ملزوم یکدیگر دانســت اگر 
همة آزادي هاي مشروع سیاسي در جامعه 
وجود داشــته باشد، ولي جامعه دچار فقر 
باشد این جامعه با مشکات عظیمي روبه رو 

خواهد شد.«8
رجبعلــی مزروعی، مشــاور اقتصادی 
رئیس جمهــور و نمایندة مــردم اصفهان 
در مجلس ششــم کــه دیدیم چــه نگاه 
رادیکالــی بــه تفکــر اصاحات داشــت، 
اذعان می کنــد: »اما امروز خوشــبختانه 
آقایــان پذیرفته اند که اصوالً مشــکلی به 
نام معیشــت، فقر، بیکاری یــک واقعیت 
انکارناپذیر اســت و باید با تغییر در بخش 
 وزرای اقتصادی شتاب بیشتری به اقتصاد

را مســئله  کارآمدی حکومت می داند. من 
خودم با دیدگاه دوم موافق هســتم... حتی 
در داخــل حکومت از باالتریــن رده های 
حکومت تا پایین تریــن رده های آن،  همه 
ابراز نارضایتی و انتقاد می کنند... مجموعة 
حکومت با تمام شاخ و برگ آن دچار بحران 

مشکل ناکارآمدی شده است.«11
محمدرضا تاجیک مشاور رئیس جمهور و 
از عناصر فعال تفکر لیبرالی، هفت دلیل را از 
عوامل محقق نشدن کامل اهداف دوم خرداد 
عنوان می کند کــه عبارتند از: »1- فقدان 
برنامة عملی مشخص 2- ولنگاری تشکیاتی 
 3- فقدان استراتژی 4- ناهمگرایی درونی 
5- سیاست زدگی و جناح زدگی مفرط 6- 
مواضع نقیض 7- روزمرگی و سطحی نگری 

و غرور های ناشی از پیروزی.«
پانوشت ها:

1- روزنامة کیهان، 1380/4/30.
2- همان، 79/11/13.
3- مورخ 1383/2/3.

4- روزنامة کیهان، 1383/1/22.
5- مورخ 1383/7/27.

6- روزنامة شرق، 1384/5/6.
7- روزنامة ایران، 1380/2/25.

8- روزنامة جمهوری اسامی، 1381/3/23.
9- روزنامة انتخاب، 1380/3/23.
10- روزنامة کیهان، 1381/4/10.

11- روزنامة نوروز، 1381/5/1.

اشــتباه کند، خودش داغ می شــد، وقتی 
موســی بن  جعفر )علیه الّســام( را گرفتند 
بردند پیش هارون، علیّ بن یقطین هم جزو 
مقّربیــن و یکی از نزدیکان هارون اســت، 
به طوری که در جاهای نزدیک با شمشــیر 
هم که هست، آنجا ایستاده؛ علیّ بن یقطین 
ایســتاده باالی ســر هارون. البّتــه علیّ بن 
یقطین گویــا وزیر بود، اّمــا وزیر نزدیکی 
بود. تا موسی بن  جعفر )علیه الّسام( را وارد 
کردند، دســت علیّ بــن یقطین رفت روی 
قبضه ی شمشــیر و خواست که شمشیر را 
بِکشــد کار هارون را اینجا بســازد.  حضرت 
موســی بن  جعفر )علیه الّسام( دیدند عجب 
علیّ بن یقطین دارد اشتباه می کند، دارد خام 
می شود، یک اشاره به او کردند، او یک مرتبه 
ملتفت شد، دستش را برداشت. هارون آدم 
بیهوشــی که نبود، یک مرتبــه دید، مثل 
اینکه ایــن علیّ بن یقطین دســتش روی 
قبضه ی شمشــیر اســت، البد مراقب شد، 
ببیند که عملی انجام می دهد یا نه، دید نه، 
دستش روی قبضه  شمشیر ماند، موسی بن 
یا  اشاره ای کردند  البّته   جعفر )علیه الّسام( 
نگاه تندی کردند، غــرض علیّ بن یقطین 
حالش ســر جا آمد و فهمید که اینجا باید 
دست از پا خطا نکند تا مجلس به هم خورد. 
حاال بعــدش چه شــد، آن مطلب دیگری 
است. بعد که رفتند، هارون گفت: »هان در 
مجلس مثل اینکه حالت خوش نبود علیّ بن 
یقطین؟« برای اینکه علیّ بن یقطین ناراحت 
بشود، دستپاچه بشود، مثًا صورتش سرخ 
بشــود و هارون بفهمد کــه او همراه با امام 
و طرفدار امام اســت، ]اّما[ علیّ بن یقطین 

گوشــه و کنارهای بحث خواهد بود و ممکن 
است که ضبط و حفظش برای شما مشکل 
باشــد، اجماالً مسئله  تقّیه، رئوس و کلّّیاتی 
که درباره  تقّیه گفته شد با استناد به روایات 
و با اســتناد به زندگی ائّمه)علیهم الّسام( 
می تواند حدود و مرزهای تقّیه را اجماالً به 
شما نشان دهد؛ یعنی یک مرزی برای شما 
تصویر کند از تقّیه و یک تجدیدنظری درباره  
تقّیه بکنید؛ این حاصل مطلب در این باب.

در یک روایتی به امام عرض می کند که 
دو نفر از دوســتان شــما را گرفته اند، یکی 
از آنها زیر شــکنجه و تحت فشــار از شما 
جدایی زبانی گرفت و یکی دیگر استقامت 
کرد و کشته شــد. بیانی دارند امام که آن 
توضیحی دارد، اجماالً آن تّکه اش که مورد 

مرد کارکشــته ای اســت، تا  هارون گفت، 
گفت: »بله، یا امیرالمؤمنین! من دیدم این 
مقّصــر را آورده اند پیش تــو، فهمیدم که 
اآلن او را خواهی کشت، شمشیرم را حاضر 
کردم.« هــارون گفت: »مرحبا، بارک اهلل.«2 
خب گاهــی این طوری اســت، که علیّ بن 

یقطین باید تحّمل کند.
به هرحال بحث در این باره زیاد اســت و 
دیگر بنده عرضی ندارم؛ یعنی فکر می کنم 
که هر چه در ایــن زمینه بخواهم بگویم از 

نظر است این است که فرمودند: »ذاک فقد 
سرع إلی الجّنة«3 آن که کشته شد بهشت 
را زودتر گرفت، ســرعت جســت و شتاب 
گرفت به سوی بهشت، در یک مواردی البّته 

این طور است مطلب.
پانوشت ها:

1- اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد، شیخ مفید، 
ج 2، ص 227.

2- مناقب آل ابی طالب)ع(، ابن شهرآشوب، ج 4، ص308.
3- کافی،  کلینی، ج 2، ص221، با تفاوت.

با تبلیغــات و فضا ســازی آرای مردم را 
بــه خود جلــب کردند و فاقــد هرگونه 
برنامه برای کشور بودند. اینان سال های 
حســاس را از مردم سوزاندند، بدون آنکه 
بتوانند خدمت خاصی برای آنان به انجام 
رسانند. به این گویه که از طرف رجبعلی 
مزروعی، سخنگوی فراکسیون مشارکت 
مجلس گفته شــده توجه کنید: »از نظر 
این فراکسیون مشکل اصلی مردم آزادی 
و مردم ساالری است و جناح اصاح طلب 
دغدغه و مشــکل اصلی مــردم را آزادی 
و مردم ســاالری می دانــد و جناح مقابل 
اصاحات مشــکل اصلی مردم را وجود 
فقر و تبعیض و فســاد می داند. در حالی 
که این گونه نیســت و باید انتخابات را به 

رفراندم تبدیل کنیم.«7

بدهند.«9
مهدی کروبی، رئیس مجلس ششم هم از 
شعارهای افراطی و رویکرد رادیکال دولت 
و عناصر حامــی آن دادش درآمد و گفت: 
»شعار جامعة مدنی بس است، مردم کار و 
رفاه می خواهند... دورة تضارب آراء و تکّثر 
و آزادی اندیشــه و جامعــة مدنی نیز تمام 
می شــود، اما باید بدانیم که جامعه، کار و 
رفاه و آسایش می خواهد و این امر به دوش 

حکومت است.«10
حســین واله، معــاون سیاســی دفتر 
رئیس جمهور می گوید: »در حال حاضر در 
مورد مهم ترین مسئله  کشور و حکومت دو 
دیدگاه مختلف وجود دارد. یک دیدگاه این 
است که مشکل امروز ما بحران مشروعیت 
حکومت است، دیدگاه دیگر، کانون بحران 


