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بنایی 
و خدمات
ساختمانی

مجوز نگهداری ســاح شکاری بنام 
متولــد  حقیقت خــواه  علی اصغــر 
1349/9/5 فرزند رضا به شماره 
ملــی شــماره  و   شناســنامه 486 

 2-156140-188 نوع ســاح 2 
لول ســاچمه زن مدل کوسه کالیبر 
 A5BUB00299A 12 به شماره بدنه
ســاخت ایــران مفقــود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

بــه  پرایــد  وانــت  بــرگ ســبز 
رنگ ســفید روغنی تیــپ 151 
مــدل 1400 بــه شــماره موتور 
M13/6509806 شماره شاسی 
 NAS451100M4930245
شــهربانی: 982س99  شــماره 
ایــران 41 بنام نورانــی رحیمی 
مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ ســبز خودرو پراید مدل 
1392 رنــگ ســفید شــماره 
پــاک 369م94 ایــران 77 
 4886482 موتــور  شــماره 
شــماره شاســی 1261646 
بنــام ابراهیــم علــی نظــری 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

برگ ســبز تراکتور کشاورزی 
ام اف بــه شــماره انتظامــی 
 15 13-ایــران  ک   678 
 LFW09379W با شماره موتور
 J08514 شــماره شاســی و 
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

سند مالکیت )برگ سبز( وانت 
زامیاد Z24NI به شماره انتظامی 
مــدل  ایــران 95  176ج91 
92 موتور 655087 شاســی 
 NAZPL140TD0313068
به نام عبدالباقــی زرد کوهی 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است.

مشاوره رایگان 
توسط وکالی پایه یک دادگستری

سعادت آباد:
86129690 - 09120207895

شریعتی:
88449004 - 09128386916

جنت  آباد:
44831577- 09120367971

سند کمپانی )سند کارخانه(، برگ 
سبز، کارت موتور و کلیه مدارک 
موتور ســیکلت هونــدا 125 به 
شــماره انتظامی 479- 51161 
با شــماره موتور 81046617 و 
 Nbd***8709410 شماره شاسی
مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

بــرگ ســبز خــودرو شــرکت 
صنایــع الکتریکی ناســیونال 
ملــی  شناســه  بــه  ایــران 
لــک  ما  10100736086
ســواری دنا مــدل 1397 به 
616ط71  انتظامــی  شــماره 
ایران 22 به شــماره شاســی 
 NAAW21HU3JE086534
ر  تــو مو ه  ر شــما و 
مفقــود   147H0401049
گردیده است و از درجه اعتبار 

ساقط است.

)نوبت اول(
آگهی فقدان مدرک تحصیلی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب شــها 
پنائی شمی فرزند محمدنصیر به شماره 
شناسنامه 1960468790 صادره از 
مسجد سلیمان در مقطع کاردانی رشته 
تربیت بدنی صادره از واحد دانشگاهی 
شوشــتر با شــماره ------- مفقود 
گردیده اســت و فاقــد هرگونه اعتبار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی واحد 
شوشــتر به نشــانی شوشــتر- منطقه 
شوشتر نو- بلوار دانشگاه- دانشگاه 
آزاد اسامی واحد شوشتر کد و صندوق 
پستی 6451741117 ارسال نماید.

برگ ســبز و کارت موتور ســیکلت جترو 125 به شماره موتور 
HA004306 و شماره شاسی 17067 به شماره پاک 47653 
ایران 827 بنام محمدرضا علوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

نگهداری 
از سالمند و 

کودک

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

22603635 قلهک	
22712976 شمیران	
88900867	-	88801552 مطهری	
66593010-11 	

66592266شهرآرا
66007479	-	66064647-9 آزادی	

شمال مرکز

33112193
33112291	
33902599

33942000
	33118052
33911568

	33119236
33113085
						33110202
33113519

استخدام

به تعدادی راننده جرثقیل 
نیازمندیم.

محل کار ورامین- خیرآباد
09121472175

لوله  بازکنی و تخلیه چاه 
09194443131 

www.lulebazkon.com رجبی

کولر گازی )اسپیلت(
مارک اصلی با گارانتی و نصب به قیمت بانه 

55323529
احمدی 09127646980

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

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

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کاالی وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کاال

09123576576

* صنایع برودتی انجماد*
ساخت سردخانه های ثابت و متحرک

و یخچالهای صنعتی و روباز
33684837 - 09125387044 

شرکت احداث خط انتقال آب صنایع )شــاخص( در نظــر دارد یک 
دستگاه خودرو پژو 405 مدل سال 1393 به رنگ خاکستری- متالیک 
خــود )واقع در بندرعباس( را به مزایــده بگذارد. لذا از متقاضیان 
خواهشمند است پیشــنهادهای مالی خود را در پاکت درب بسته تا 

تاریخ 1400/3/22 به آدرس ذیل ارسال فرمایند.
آدرس: تهران- میرداماد- خیابان شهید قدوسی- کوچه 22 بهمن- 
پاک 21- طبقه اول- شرکت احداث خط انتقال آب صنایع )شاخص(

تلفن تماس جهت بازدید در بندرعباس: 
آقای هاللی 09120532585

تلفن تماس: 26709344 داخلی 141-140

مـزایـده خـودرو

اسامی 5  نفر  از فرزندان

 تحت پوشش شیرخوارگاه شبیر

نام مستعار کودک:   سپهر

تاریخ تولد: 1400/1/12
تاریخ پذیرش: 1400/1/24

ارجاع دهنده: اورژانس شهر قدس

نام مستعار کودک:   نهال

تاریخ تولد: 1400/1/1
تاریخ پذیرش: 1400/2/6

ارجاع دهنده: بهزیستی شهریار

نام مستعار کودک:   کیسان

تاریخ تولد: 1400/1/31
تاریخ پذیرش: 1400/2/19

ارجاع دهنده: بیمارستان امام خمینی

نام مستعار کودک:   مهیا

تاریخ تولد: 1400/1/5
تاریخ پذیرش: 1400/2/26

ارجاع دهنده: ...

نام مستعار کودک:   میثم

تاریخ تولد: 1400/1/5
تاریخ پذیرش: 1400/2/26

ارجاع دهنده: ...

آگهی حصر وراثت
خانــم اکرم الســادات میرمحمدعلــی رودکی به شــماره شناســنامه 316 مطابق 
دادخواســت تقدیمی به کاســه پرونده، 91/1/1400 از این شعبه درخواست 
آگهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ام البنین میرمحمدعلی 
رودکی به شماره شناسنامه 25 در تاریخ 1398/7/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحومه منحصر است به:
1- اکــرم الســادات میرمحمدعلی رودکی شــماره شناســنامه 316 تاریخ تولد 

1344/4/4 صادره از شمیران دختر متوفی.
2- ســیده صدیقــه میرمحمدعلــی رودکی شــماره شناســنامه 374 تاریخ تولد 

1342/4/2 صادره از شمیران دختر متوفی.
3- مهرانگیز میرمحمدعلی رودکی شــماره شناسنامه 9 تاریخ تولد 1332/5/1 

صادره از شمیران دختر متوفی.
4- ســیده زهــرا میرمحمدعلــی رودکــی شــماره شناســنامه 298 تاریــخ تولد 

1336/3/1 صادره از شمیران دختر متوفی.
5- ســیده طاهــره میرمحمدعلــی رودکــی شــماره شناســنامه 19 تاریــخ تولد 

1341/6/1 صادره از شمیران دختر متوفی.
6- اعظــم الســادات میرمحمدعلــی رودکــی شــماره شناســنامه 6 تاریــخ تولد 

1346/3/1 صادره از شمیران دختر متوفی.
7- سیده طیبه میرمحمدعلی رودکی شماره شناسنامه 2 تاریخ تولد 1355/1/5 

صادره از شمیرانات دختر متوفی.
8- ســیده فاطمــه میرمحمدعلــی رودکــی شــماره شناســنامه 283 تاریخ تولد 

1327/6/3 صادره از شمیران دختر متوفی.
9- سید مجتبی میرمحمدعلی رودکی شماره شناسنامه 8 تاریخ تولد 1332/5/1 

صادره از شمیران پسر متوفی.
10- سیدرضا میرمحمدعلی رودکی شماره شناسنامه 7 تاریخ تولد 1338/6/20 

صادره از شمیران پسر متوفی.
11- ســید احمــد میرمحمدعلــی رودکــی شــماره شناســنامه 323 تاریخ تولد 

1348/4/20 صادره از شمیران پسر متوفی.
و مرحومه ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.

شورای حل اختاف یک فشم

آگهی حصر وراثت
خانــم اکرم الســادات میرمحمدعلــی رودکــی به شــماره شناســنامه 316 مطابق 
دادخواست تقدیمی به کاسه پرونده، 90/1/1400 از این شعبه درخواست آگهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید مصطفی میرمحمدعلی 
رودکی به شماره شناسنامه 145 در تاریخ 1382/7/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- اکــرم الســادات میرمحمدعلــی رودکی شــماره شناســنامه 316 تاریخ تولد 

1344/4/4 صادره از شمیران دختر متوفی.
2- ســیده صدیقــه میرمحمدعلــی رودکی شــماره شناســنامه 374 تاریخ تولد 

1342/4/2 صادره از شمیران دختر متوفی.
3- مهرانگیز میرمحمدعلی رودکی شــماره شناسنامه 9 تاریخ تولد 1332/5/1 

صادره از شمیران دختر متوفی.
4- ســیده زهــرا میرمحمدعلــی رودکــی شــماره شناســنامه 298 تاریــخ تولد 

1336/3/1 صادره از شمیران دختر متوفی.
5- سیده طاهره میرمحمدعلی رودکی شماره شناسنامه 19 تاریخ تولد 1341/6/1 

صادره از شمیران دختر متوفی.
6- اعظم السادات میرمحمدعلی رودکی شماره شناسنامه 6 تاریخ تولد 1346/3/1 

صادره از شمیران دختر متوفی.
7- سیده طیبه میرمحمدعلی رودکی شماره شناسنامه 2 تاریخ تولد 1355/1/5 

صادره از شمیرانات دختر متوفی.
8- ســیده فاطمــه میرمحمدعلــی رودکــی شــماره شناســنامه 283 تاریخ تولد 

1327/6/3 صادره از شمیران دختر متوفی.
9- سید مجتبی میرمحمدعلی رودکی شماره شناسنامه 8 تاریخ تولد 1332/5/1 

صادره از شمیران پسر متوفی.
10- سیدرضا میرمحمدعلی رودکی شماره شناسنامه 7 تاریخ تولد 1338/6/20 

صادره از شمیران پسر متوفی.
11- ســید احمــد میرمحمدعلــی رودکــی شــماره شناســنامه 323 تاریخ تولد 

1348/4/20 صادره از شمیران پسر متوفی.
12- ام البنین میرمحمدعلی رودکی شماره شناسنامه 25 تاریخ تولد 1310/8/7 

صادره از شمیران همسر متوفی.
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.

شورای حل اختاف یک فشم

آگهی حصر وراثت
خانم عاطفه عباسی فشمی به شماره شناسنامه 0440161576 مطابق دادخواست 
تقدیمی به کاسه پرونده 117/1/1400 از این شعبه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدقلی عباسی فشمی به شماره 
شناسنامه 28 در تاریخ 1400/2/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- عاطفــه عباســی فشــمی شــماره شناســنامه 0440161576 تاریــخ تولــد 

1369/12/14 صادره از شمیران دختر متوفی.
2- آرزو عباسی فشمی شماره شناسنامه 2 تاریخ تولد 1359/1/30 صادره از 

شمیران دختر متوفی.
3- امید عباســی فشمی شماره شناسنامه 77 تاریخ تولد 1361/6/19 صادره 

از شمیران پسر متوفی.
4- رقیه زمان فشــمی شماره شناســنامه 16 تاریخ تولد 1340/6/1 صادره از 

شمیران همسر متوفی.
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
شورای حل اختاف یک فشم

آگهی نوبت دوم دعوت سهامداران
شرکت مجتمع تولیدی و صنعتی آلومینیوم پودر )سهامی خاص(

شماره ثبت: 95973   شناسه ملی: 10101400347
بــه علت به حد نصاب نرســیدن ســهامداران در جلســه مجمــع عمومی 
فوق العاده ساعت 10 صبح و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ساعت 
11 صبح نوبت اول مورخ 1400/03/08 بدین وسیله از کلیه سهامداران 
شرکت دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت 
دوم راس ســاعت 10 صبح مورخ 1400/03/26 و مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده راس ساعت 11 صبح مورخ 1400/03/26 به آدرس 
شهرک صنعتی ویان- بلوار کارآفرینان جنوبی- کارخانه مجتمع تولیدی و 

صنعتی آلومینیوم پودر حضور بهم رسانند.
1- دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: 1- تعیین تعداد اعضاء هیئت 

مدیره 2- سایر تصمیماتی که بر عهده مجمع عمومی فوق العاده باشد.
2- دســتور جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده: 1- انتخاب و 
تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره 2- انتخاب بازرسین 3- انتخاب روزنامه 
کثیراالنتشار جهت نشر آگهی های شرکت 4- سایر تصمیماتی که برعهده 

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.
هیئت  مدیره

آگهی تغییرات 
آگهی تغییرات موسسه غیرتجاری صندوق قرض الحسنه ولی عصر 
عجل اهلل به شماره ثبت 1 و شناسه ملی 10980255035 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/10/10 و 
نامه شــماره 237 مورخ 1400/2/16 سازمان اقتصاد اسامی 
ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: تراز و بیان منتهی به ســال 
مالی 98 مورد تصویب قرار گرفت. ابوالقاســم داورزنی شماره 
کارت ملــی 4869631172 بــه ســمت بازرس اصلــی و قادر 
اقابابائی سنقرآباد شماره کارت ملی 2031601334 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت یک ســال انتخاب گردیدند. روزنامه 
کثیراالنتشــار کیهان جهت نشــر آگهی های مؤسسه تعیین شد. 
محمــد نــوروزی شــماره کارت ملــی 5209875131 و محمد 
برزا شــماره کارت ملــی 2031447483 و محمــد تقی انوری 
شماره کارت ملی 2031506161 و برات آخوندی شیره جینی 
شــماره کارت ملی 1650461178 و احمد شــکیبافر شــماره 
کارت ملــی 2121220968 و غامرضــا رضائی نردین شــماره 
کارت ملی 2031465589 و یوســف مهاجری شماره کارت ملی 
2031442643 بــه عنوان اعضــای اصلی هیات مدیره و مکی 
مؤمنی شماره کارت ملی 4722354804 و مسعود رجبی شماره 
کارت ملی 2032086646 بعنوان اعضا علی البدل هیات مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی، 
انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، 
انتخاب بازرس، انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبد گاووس 

آگهی تغییرات
آگهی تغییرات موسسه غیرتجاری صندوق قرض الحسنه ولی عصر 
عجل اهلل به شــماره ثبت 1 و شناســه ملــی 10980255035 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/10/15 
و نامــه شــماره 237 مــورخ 1400/2/16 ســازمان اقتصــاد 
اســامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد نوروزی شماره 
کارت ملی 5209875131 به ســمت مدیر عامل و عضو هیات 
مدیــره  و محمــد برزا شــماره کارت ملــی 2031447483 به 
سمت رئیس هیات مدیره و محمد تقی انوری شماره کارت ملی 
2031506161 بــه ســمت خزانه دار و برات آخوندی شــیره 
جینی شماره کارت ملی 1650461178و احمد شکیبافر شماره 
کارت ملــی 2121220968 و غامرضــا رضائی نردین شــماره 
کارت ملی 2031465589 و یوســف مهاجری شماره کارت ملی 
2031442643 بــه عنوان اعضــای اصلی هیات مدیره و مکی 
مؤمنی شماره کارت ملی 4722354804 و مسعود رجبی شماره 
کارت ملی 2032086646 بعنوان اعضا علی البدل هیات مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور با امضای حداقل دو نفر از اعضای اصلی و مدیرعامل 
یا قائم مقام همراه با مهر صندوق معتبر می باشد. مکاتبات اداری 

با امضای مدیرعامل و مهر صندوق معتبر می باشد.
بــا ثبــت ایــن مســتند تصمیمــات انتخــاب و تعییــن ســمت 
هیئت مدیره،تعییــن وضعیــت حق امضاء انتخاب شــده توســط 
متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و 

در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبد گاووس

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
 شرکت تعاونی آچار ابزار تهران به شماره ثبت 38532 

» نوبت اول«
بدینوسیله از کلیه اعضاء دعوت می نماید تا در جلسه مجمع عمومی عادی 
که در ســاعت 15 روز یکشنبه مورخ 1400/04/06 در محل قانونی 
شرکت واقع در خیابان امام خمینی، کوچه شهید سلطانی، پاساژ جعفری، 

طبقه اول تشکیل می شود حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین
2- طرح و تصویب ترازنامه و حســاب ســود و زیــان و عملکرد و نحوه 

تقسیم سود منتهی به 1399/12/30
3- تصویب گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه آن ها در سال 1399

4- تعیین خط مشی و برنامه های شرکت و تصویب بودجه سال 1400
5- طرح و تصویب تسهیات از بانک ها یا سایر مراجع ذیصاح در موقع 

ضرورت جهت پیشبرد اهداف شرکت
6- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل

7- انتخاب روزنامه  کثیراالنتشار و علی البدل
توجه:

1- وکالتنامه حضور در مجمع عمومی 48 ساعت قبل از تشکیل جلسه 
جهت تایید تحویل محل قانونی شرکت گردد.

2- افرادی که کاندیداتوری و ثبت نام داوطلبان احراز سمت بازرسین 
هستند، از زمان انتشار آگهی به مدت یک هفته فرصت دارند تا نسبت 
به معرفی خود به دفتر شرکت تعاونی آچار ابزار تهران اقدام نمایند.

3- این مجمع عمومی با حضور حداقل نصف بعاوه یک اعضاء رسمیت 
خواهد یافت.

با تشکر و احترام- رئیس هیئت مدیره

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانب طاهره کریمی والغوزی فرزند درویش شــماره شناسنامه 9452 کد ملی 
2248514662 صادره از کردکوی مالک تراکتور فرگوسن 475 دو دیفرانسیل 
 MT4A2W1278F مدل 1397 شماره انتظامی 991ک29 ایران 59 شماره موتور
 و شــماره شاســی N3HKTAD2CjET00568 )ســند کمپانی( و شناسنامه مالکیت 
)برگ سبز( تراکتور مذکور تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده ام.لذا 
چنانچه هر کسی ادعایی در مورد خودروی مذکور را دارد ظرف مدت ده )10( روز 
به دفتر حقوقی شرکت تراکتور سازی ایران واقع در تبریز آذربایجان شرقی بلوار 
ملت بزرگراه شهید بلوار ملت پاک 0 کد پستی 5197815863 مراجعه نماید و 

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

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
جمعیت خیریه خامنه 

به اطاع کلیه همشهریان محترم می رساند مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده این جمعیت روز جمعه مورخ 1400/4/4 راس ساعت 
10 صبح در محل حسینیه خامنه ایها واقع در خیابان قصرالدشت 

پاک 673 برگزار خواهد شد.
موضوع: انتخاب بازرسین و ارائه گزارش بیان مالی

جمعیت خیریه خامنه

پاورقی
Research@kayhan.ir
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عباس آخوندی: من با نظــر حضرتعالی)رهبر انقالب( موافقم که صندوقها را 20 بار هم که بشــمارند، نتیجه  
آراء عوض نخواهد شــد. اگر صندوقها را بازشــماری کننــد، خیلی اتّفاقی رخ نمی دهد؛ ممکن اســت یک 
کمی  این َوروآن َور بشــود. ولی در مقّدمات انتخابات مشــکالت بسیار زیادی هســت که در واقع همان جّو 
بی اعتمــادی ]را[ که آقای دانش جعفری گفتند ایجاد کرده و کســی نمی تواند زیر بــار نتیجه  انتخابات برود.

با اشــغال ایران به دســت متفقین و وضعیت نابسامان ارتش 
ایران، و نیز فقدان ســازمان های قوی امنیتِی داخلی، حضرت 
امام به فکر قیام علیه حکومــت افتاد؛ اما از آنجا که این مهم،  
نیازمند دو بــازوی قدرتمند »حوزه« و »مردم« بود، ایشــان 
می بایست ابتدا به تقویت این دو بازو می پرداخت. بر این اساس 
کوشید تا از یک سوی حوزة  علمیه و نهاد روحانیت را انسجام 
و وحدت بخشد و آنان را به مسئولیت سنگین شان توجه دهد، 
و از سوی دیگر ســطح آگاهی مردم را در زمینه معارف دین و 
مســائل زمانه ارتقا بخشــد، تا بدین طریق آنان خود تکلیف 
خویش را در قبال دیــِن خدا و حکومِت زمانــه درك کنند.

 بنا بر آنچه گذشــت،  آیــت اهلل خمینی
)رحمــه اهلل علیه(،  فقیهی بود بافراســت و 
خودســاخته و آگاه به مســائل سیاسی و 
اجتماعی زمانه كه بر خود فرض می دانست 
در هــر حال برای خــدا و اعالی كلمه حق 
قیام كند، و از آنجا كه ســلطنت پهلوی را 
مصداق طاغوت و حكومت باطل می شمرد 
از همان ابتدا به مبارزه با آن پرداخته بود و 
فرصتی می ُجست تا آن را بر اندازد. سال های 
نخســِت پس از شهریور 1320،  یكی از این 
فرصت های مناســب بود. با اشغال ایران به 
دســت متفقین و وضعیت نابسامان ارتش 
ایران، و نیز فقدان سازمان های قوی امنیتِی 
داخلــی، حضــرت امام به فكــر قیام علیه 
حكومت افتاد؛ اما از آنجا كه این مهم،  نیازمند 

روایت هایی از متن و فرامتن فتنه هشتاد و هشت- 15

تلخ! اعتراف 

رهبر انقالب می گویند شما بر اساس عقیده و مذاق 
سیاسی خود عمل كردید. اگر قصد قربت كرده باشید، 
خوشا به حالتان! »آن كسی كه در یک كاری قصد قربت 
می كند و بعد نتیجه به كام او تلخ می آید، بیشتر پیش 
خدای متعال مأجور اســت تا آن كسی كه قصد قربت 
می كند و نتیجه به كام او شیرین می آید؛ چون این فرد 
باالخره یک اجــر و بهره  دنیوی برده ]اّما[ آن یكی نه؛ 

بنابراین پیش خدا او مأجورتر است.«
رهبــری با انتقاد از برخی مواضــع دوگانه در برابر 
قانون گرایــی، تأكیــد می كنند كه در این مــورد، راه 
درســتی كه بتوان پای آن ایستاد، سازوكارهای قانونی 
است؛ نه راه های فراقانونی كه تضمینی برای قبول نتایج 

آن وجود ندارد:
»حاال فرض ]كنید[ ما یک مجموعه  حكمّیت هم 

دشمن شناسی 
و دشمن ستیزی امام)ره(

بررسی قیام ۱۵ خرداد؛ مبداء تحوالت منتهی به انقالب اسالمی- ۱۵

دو بازوی قدرتمند »حوزه« و »مردم« بود، 
ایشان می بایست ابتدا به تقویت این دو بازو 
می پرداخت. بر این اساس كوشید تا از یک 
سوی حوزة  علمیه و نهاد روحانیت را انسجام 
و وحدت بخشد و آنان را به مسئولیت سنگین 
شان توجه دهد، و از سوی دیگر سطح آگاهی 
مردم را در زمینة معارف دین و مسائل زمانه 
ارتقا بخشد، تا بدین طریق آنان خود تكلیف 
 خویش را در قبال دیِن خدا و حكومِت زمانه 

درك كنند.
شگردهای کالن دشمنان 

در منظر امام)ره(
یكــی از ویژگی هاِی مؤمنــان حقیقی 
و به خصــوص رهبــران دینــی، تیزبینی و 
ژرف نگری اســت. یک رهبــر دینی باید به 
كمک اطالعات بسیار گسترده دربارة آنچه 
در گذشــته رخ داده، و نیز آنچه در روزگار 
او می گذرد، دوســتان و دشــمنان دین را 
شناســایی كند، و همچنین همة اقدامات 
دشــمنان را زیر نظر داشــته باشد و از هر 
حركِت آنان مقصود نهایی و نهانی ایشان را 
بازخوانَد و برای مقابله با نقشه ها و پیش گیری 

از توطئه هایشان تدبیر كند.
امــام خمینی)رحمه اهلل علیه( به منزلة 
مؤمنی واقعــی و رهبری هوشــیار، از این 
ویژگی هــا به طور كامل برخــوردار بود. او 
افزون بر آگاهی و اشــراف بــر حقایق و 

اصول و فروع و آرمان های اســالم،  و آشنایی 
با تاریخ گذشــته مســلمین و درك مصالح 
و مفاســد جامعه اســالمی، به مدد فراست 
خــدادادی اش از تحوالت و اوضاع روِز جهان 
و ایران با خبر بود، و با شناســایی دشمنان 
دین و نقشه هایشان و شناساندن آنان به اّمت 
 مسلمان،  توطئه های ایشان را بر مال و بی اثر 

می ساخت. 
شگردهای گونه گون دشمنان را از منظر 
 امام خمینی)ره( می توان در دو رویكرد كالن 

بررسی كرد.
روی کار آوردن دولت های وابسته

قدرت های اســتعمارگر به تجربه دریافته 

بودند كه لشكركشــی و اشــغال نظامی،  
بــرای اســتثمار ملّت ها و غــارت منابع 
سرزمین هایشان،  شیوة مقرون به صرفه ای 
نیست؛ چراكه این شیوه هزینه ها و مشكالت 
فراوانــی پیش روی آنان می نهــاد. از این 
روی،  آنان با مطالعات فراوان و با اســتفاده 
از تجربیات گذشته به این نتیجه رسیدند 
كه با نفوذ در دستگاه حكومتی كشورها و 
اِعمال فشارهای داخلی و خارجی، افرادی 
خودفروخته،  قدرت طلب، مال دوســت و 
ضعیــف النفس را بر ســر كار آورند، و به 
ایــن ترتیب، خود، زمام قــدرت را در این 
كشــورها به دست گیرند و آن گاه از طریق 
اهرم های حكومتی،  مطامع خود را بر ملّت ها 
 تحمیل كنند و نیروهــا و ثروت های آنان

 را به تاراج برند.
بر این اســاس، قدرت های سلطه طلِب 
بیگانــه، فــردی قدرت طلب، بی ســواد و 
گم نام، همچــون رضاخــاِن میرپنج را از 
 محیطــی غیــر فرهنگی انتخــاب كردند 
و بــه قــدرت رســاندند،1 تــا از ســویی 
خواســته ها و دســتورات آنان را بی چون 
 و چــرا به اجــرا درآورد، و از ســوی دیگر 
با قهر و قساوت، حركت ها و قیام های ضد 

استعماری را سركوب كند. 
این چنین بود كه رضاشــاه،  پس از به 
قدرت رســیدن، آیین ها و مراسم مذهبی 
را ممنوع كرد و كوشــید تا احكام نورانی 
قرآن و آثار رسالت را محو و نابود گرداند.2 
اما امام خمینی)ره( با آگاهی كامل از این 
 توطئة استعماری، به شیوه های گوناگون، 
 پرده از چهــرة ســلطنت و صاحبان آن 

بر می داشت.3
 پانوشت ها:

1- صحیفه نور، ج 1،  ص 2،  243، 247، 268.
2- همان،  ص 200، 247، 249، 250، 261، 269.

3- مفتاح صحیفه، ص 168.

معّین كردیم؛ یک ُحكمی هم دادند؛ اگر آن حكم برخالف 
میل شما بود، قبول می كنید؟ من بعید می دانم. باز شبهه 
به وجود می آید. چرا ما بی خود شبهه را زیاد بكنیم؟ راه 
قانون را مشی كنید، درست عمل بكنید؛ ان شاءاهلل خدای 

متعال هم بركت خواهد داد.«
آقا از حّضار می خواهند كه چایی میل كنند و شیرینی 
بردارند. خانم كروبی می گوید: ان شــاءاهلل شیرینی اش 

شمارش كلّّیه  صندوق های آراء باشد.
رهبر انقالب پاســخ می دهند: »كلّی نگویید؛ هیچ 
لزومی ندارد. یک تعدادی را مشّخص كنید، بگویید اینها 
را بازشــماری كنند، یا همین طوری تصادفی بازشماری 
بكنید. چه لزومی دارد كه 40 میلیون رأی بازشــماری 
بشود؟ تصادفی باشد. بازشماری بعضی ]آراء[ هم به نظر 
من جواب می دهد. می توانید به این نتیجه عمل بكنید، 

چه اشكالی دارد؟«.
آقــای آخوندی وقــت می گیرد تا یک »شــهادت 
تاریخــی« بدهد. او خاطره  نیمه  شــب پس از 2 خرداد 
76 را بازگو می كند: »ســاعت حدود یک نصف شــب 
معلوم شد كه در واقع آقای خاتمی رأی را دارند. من در 
ستاد انتخابات وزارت كشور بودم. خبر رسید كه عّده ای 
می خواهنــد از میدان هفت تیر، حركت كنند به وزارت 
كشــور و بگویند ما نتیجه  انتخابات را قبول نداریم. من 
آن وقت فكر كردم كه چه كار می شود كرد؟ رفتم منزل 
و یک پیام تبریكی نوشتم برای آقای خاتمی و اّول صبح 
_ 7 صبــح _ رفتم خدمت آقــای ناطق و به آقای ناطق 
گفتم كه این پیام تبریک را شما امضا بكنید؛ همین االن 
بدهید صداوسیما. ایشــان گفتند هنوز نتایج آراء اعالم 
نشده. گفتم من می دانم كه آقای خاتمی برنده  انتخابات 
اســت و اگر شما این پیام تبریک را ندهید، ممكن است 
یک عّده ای بخواهند اغتشاش كنند، آشوب كنند و ایجاد 
مشكل كنند؛ خوب است كه شما این پیام تبریک را امضا 
كنید. ایشان امضا كردند و در واقع پیام تبریک ایشان فكر 
می كنم ســاعت 10  و نیم، 11 منتشر شد. قبل از اینكه 
وزارت كشــور نتایج كلّی آراء را ساعت 2 بعدازظهر )روز 

شنبه  پس از انتخابات( قرائت بكند.«.
این مقّدمه اســت برای حرف اصلی او: »ولی آقای 
خامنه ای! این دفعه به نظر من مشكل فساد در مقّدمات 
انتخابات اســت كه من صبح خدمــت آقای كدخدایی 
هم عرض كردم. متأّســفانه این دفعه شورای نگهبان در 

مقّدمات انتخابات خوب مراقبــت نكردند. وگرنه من با 
نظر حضرتعالــی موافقم كه صندوق ها را 20 بار هم كه 
بشــمارند، نتیجه  آراء عوض نخواهد شد. اگر صندوق ها 
را بازشــماری كنند، خیلی اتّفاقی رخ  نمی دهد؛ ممكن 
اســت یک كمی  این َوروآن َور بشــود. ولی در مقّدمات 
انتخابات مشكالت بسیار زیادی هست كه در واقع همان 
جّو بی اعتمادی ]را[ كه آقای دانش جعفری گفتند ایجاد 
كرده و كسی نمی تواند زیر بار نتیجه  انتخابات برود. من 
خواهشــم از حضرتعالی این است كه شورای نگهبان را 
موّظف بفرمایید كه مقّدمات انتخابات را بیش از روز رأی 
و صندوق  مورد توّجه قرار بدهد؛ چون آنها بسیار مهم تر 

از خود روز رأی گیری است.«.
رهبر انقالب پاســخ می دهند: »اگر چیزی باشد كه 
یک الزام قانونی برای شورای نگهبان یا برای نظام ایجاد 

كند، حرفی نداریم؛ آن را هم رســیدگی كنند، بررسی 
كنند. ]اّما[ باالخره آقای آخوندی! مرجع، شورای نگهبان 
است. ]در این[ مسائل بایستی منطقی و دور از احساسات 
]باشــیم[؛ به خصوص در شرایطی مثل شرایط ما. االن 
شــرایطی نیست كه ما احساساتمان را اجازه بدهیم كه 
بی مهار هر كاری می خواهد بكند؛ نه، شــرایط حّساسی 
است؛ حّساس بودنش هم برای شخص من یا برای یک 
گروه خاّصی نیست؛ برای همه تان است؛ چون همه  شما 
بّچه هــای انقالبید، برای این انقالب زحمت كشــیدید، 
خــون دل خوردید؛ همین طور كــه آقای الویری گفت؛ 
راست می گوید ایشان.«. بعد سادگی مراسم ازدواج آقای 
الویری را یادآوری می كنند. مهریّه  همســر او را كه یک 
جلد كالم اهلل مجید بود؛ همچنین خطبه  عقدی كه یک 
ســوی آن مرحوم آقای طالقانی بود و یک ســوی دیگر 
خودشــان. آقای منتجب نیا چند ثانیه وقت میخواهد تا 

پیشنهادی مطرح كند.
رهبر انقالب می گویند: »چند ثانیه كه عیبی ندارد.«.
آقــای منتجب نیا ضمن تأییــد قانونمندی مّد نظر 
رهبــری، از رهبر انقالب می خواهد كــه اجازه بدهند، 
نماینــده  كاندیداهــای معترض در بازشــماری حضور 

داشته باشند.
رهبر انقالب می گویند: »چه عیب دارد؟«.

آقای كدخدایــی هم می گوید: »آن كه مشــكلی 
نیســت.«. آقای منتجب نیا می خواهد كــه این ناظران 
اختیار و حّق نظر دادن داشته باشند؛ چون سابقه  انتخابات 
گذشته این بوده كه با وجود حضور نماینده  كاندیدا، امكان 

نظارت واقعی فراهم نبوده است.
رهبــر انقالب می گویند كه ناظران كاندیداها حتماً 
حضور داشــته باشــند و نگاه كنند؛ چــون این نظارت 

شوخی بردار نیست.
آقای كدخدایی هم می گوید امروز صبح از ســوی 
شورای نگهبان به ستادهای معترض اعالم شده كه آماده  

بازشماری با حضور نمایندگان آنها هستند.
آقا تأكید می كننــد: »حرف آقای منتجب نیا حرف 
درســتی اســت. نظارت یعنی واقعاً آنجا حضور داشته 
باشند، بتوانند واقعاً ببینند، بدانند، بتوانند شهادت بدهند، 

وجدان ]كنند[.«. 
انتظار آقای منتجب نیا چیزی فراتر از این اســت: از 
همان نظارت استصوابی كه خود شورای نگهبان می گویند.

اّما رهبــر انقالب پاســخ می دهنــد: »آن نظارت 
 طور دیگری اســت. این نظارت روی چیز دیگر اســت؛ 
ایــن همان نظــاره كردن اســت؛ یعنی نــگاه كنند تا 
 بتوانند بین خودشــان و خدا وجدانشان را ]قانع[ كنند،

به یقین برسند. این خیلی خوب است.«.
***

جلســه پس از سؤال و جواب های مكّرر و طوالنی، 
خسته كننده شده اســت. رهبر انقالب از همه  حّضار و 
آقای زارعی _ از ســتاد آقای احمدی نژاد كه می خواهد 
صحبــت كند _ اجازه میخواهند كه بروند. همه صلوات 
می فرستند و چند نفر دور ایشان را می گیرند تا از این 
فرصت كوتاه هم اســتفاده كنند. آقا هنگام ترك اتاق، 
احوال خانم كروبی را می پرســند. خانم كروبی پاســخ 
می دهد: »ما دعاگوی حضرتعالی هستیم. همیشه عرض 
ارادت داریم محضرتان.«. بعد می گوید: »بّچه هایی كه در 
رقابت انتخاباتی فّعال بودند و در انتخابات شركت كردند، 
بازداشت آنها كار قشنگی نیست، دستور بفرمایید آزادشان 
كنند.«. پاســخ رهبری این است: »ببینید خانم كروبی! 
كار قشــنگی نیست آدمی را كه جرمی نكرده بازداشت 
كنند؛ كار قشــنگی هم نیست آدمی كه جرم كرده ]را[ 
بازداشت نكنند. اگر چنانچه كسی خالف كرده بایستی با 
او برخورد بكنند. من البّته سفارش كردم، بعد هم خواهم 
گفت؛ نیروی انتظامی در یک جاهایی تند حركت كرده، 
من تأیید نمی كنم، مخالفم با نوع برخوردشــان. به خود 
قرارگاه ثاراهلل كه حاال مسئولّیت پیدا كرده، سفارش اكید 
كردم كه مواظب باشــید با مجرم و غیر مجرم یک جور 

برخــورد نكنید، با مردم باید عادی برخورد كرد. اینها را 
من قبول دارم.«.

خانــم كروبی می گوید: »ما هم نظرمان همین بود. 
واقعاً زیبنده نیست.«.

رهبر انقالب ادامه می دهند: »منتها آقای كروبی یكی 
از حرفهایی كه در انتخابات همیشه در این سخنرانی ها 
تكرار می كرد، این بود كه برای بازداشتی ها چه كرده. بله، 
آقای كروبی همیشــه مراجعه می كرد؛ ]اّما[ این به نظر 
من خیلی چیزی نیست كه امتیاز محسوب بشود. كسی 
كه واقعاً مجرم است، كار خالف كرده، زندان افتاده، شما 
تأیید كنیــد زندان بودِن او را؛ واقعاً تأیید كنید برخورد 
نظام را با او. نمی شــود كه نظام همین طور سهل انگاری 

كند، سست ]باشد[.«.
بعد آقای الویری از یكی از فّعاالن سیاسی نام می برد 

و می گوید دستگیر شده است.
آقــا می گویند: »بله، امروز شــنیدم كه ایشــان را 
گرفته اند. من نمی دانم علّتش چیست؛ سؤال هم نكردم. 
وزارت اّطالعات هست، شماها خودتان رفیقید با اینها، از 
آقای محسنی اژه ای بپرسید، از معاونین ایشان بپرسید، 
ببینید قضّیه چیست. شما آدم های بیگانه ای كه نیستید، 
آشــنایید با آنها.«. خانم كروبی تأكید می كند كه برخی 

از دستگیرشدگان در اعتراضات روزهای اخیر، بّچه های 
شهدا هستند. اّما رهبر انقالب پاسخ می دهند: »شما بهتر 
از مــن می دانید منافاتی ندارد؛ چون بعضی از بّچه های 
شــهدا هم خالف می كنند.«. خانم كروبی میگوید: »ما 
كه ارادتمند به شما هستیم، شما عالقه  من را نسبت به 

خودتان می دانید.«.
رهبــر انقالب می گویند: »آن را كــه می دانم. ]اّما[ 
بحث من این نیســت خانم كروبی؛ بحث این است كه 
بّچه  شهید مصونّیت نباید داشته باشد؛ یعنی این معنی 
ندارد كه بگوییم چون بّچه  شهید است، چون آخوند است، 
چون دانشجو است، ]مصونّیت دارد[. اگر دانشجو مجرم 
اســت، ]باید برخورد كنند[ و اگر مجرم نیست، نه. شما 
می دانید، من هنوز هم ارتباطم با دانشجوها خوب است؛ 
70 سالَم است اّما ارتباطم با دانشجوها قطع نشده است؛ 
واقعاً هم به اینها عالقه دارم؛ واقعاً هم دوســت می دارم 
همه  دانشــجوها را؛ اّما این معنایش این نیست كه اگر 
دانشــجو جرم كرد، بگوییم چون دانشــجو است، پس 
بنابراین نباید ]رسیدگی شود[؛ نه، باید رسیدگی شود. 
سختگیری را قبول ندارم، سهل گیری را هم قبول ندارم. 
باید كار بشود. بله، خشونت نباید بشود، خشونت با مردم 

را من كاماًل مخالفم.«.
بحث به اینجا كه می رســد، خانم كروبی می گوید 

همین طور است و واقعاً به مصلحت نظام نیست. 
آقا توضیح می دهند: »من اعتقادم این است، اینهایی 
كه دیروز به این پایگاه ]بسیج[ حمله كردند، می خواستند 
ایــن راهپیمایی مردم را خراب كنند؛ یعنی در واقع آنها 
با شماها مخالف بودند؛ با همین مجموعه  آقای موسوی 
مخالف بودند؛ اینهایی كه حمله كردند به آن مركز بسیج 
آنهایند. َوااّل آن كسی هم كه خودش موّفق شده، نامزد 
مورد عالقه اش پیروز شده، او دیگر عصبانی نمی شود كه 
بخواهد حمله بكند. آنهایند كه به اسم شماها می خواهند 

تمام كنند. به نظر من تبّری كنید.«.


