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گهی تلفنی  قبول آ

مـتفرقـه

خرید و فروش
کلیه امالک

بنایی 
و خدمات

گمشده - پیدا شده

بــرگ ســبز تراکتور کشــاورزی 
سیســتم ای تــی ام تیــپ 399 
مــدل  روغنــی  قرمــز-  رنــگ 
موتــور  شــماره  بــه   1391
و شــماره شاســی   YAW0416Y

و   N3HKA5DH2TAM05651
شماره پالک 337ک12 ایران 31 
بنام احســان گودرزی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

بــرگ ســبز و ســند کمپانی و 
کارت مشخصات موتور سیکلت 
آمیکــو 250 بــه شــماره پالک 
15886- ایران 564 به رنگ 
مشــکی مدل  و شــماره موتور 
172FMMY0152211 و شماره 
 LNAPL250300093 شاســی
مفقود شــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

بــرگ ســبز و کارت مشــخصات 
 LXEF7 خــودرو ســواری ســمند
869م68 پــالک  شــماره   بــه 

ســفید  رنــگ  بــه   93 یــران 
مــدل 1397 و شــماره موتــور 
شــماره  و   147H0418671
 NAACR1HW6JF473988 شاسی
مفقود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

خــودروی  کمپانــی  ســند 
تک ســوز   2000 نیســان 
مــدل 1364 بــه شــماره 
4 6 2ج 2 1 مــی  نتظا  ا
ایران 56 و شماره شاسی 
023899 و شــماره موتور 
155299 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی و ضمائم و شناسنامه 
کارت  و  ســبز(  )بــرگ  مالکیــت 
شناســائی موتورســیکلت هوندا 
کویر مدل 1390 به شــماره پالک 
622 - 78494  و شــماره موتور 
شــماره شاســی  و   10K13926
9003537 بنام بهمن حسین زاده 
کله مســیحی مفقود شــده اعتبار 

ندارد. زرین شهر

و  ر د خــو نــی  کمپا ســند 
ســواری هاچ بــک پــژو 206 به 
 86 127ص پــالک  ره   شــما
ایــران 24 بــه رنــگ نقــره ای- 
متالیــک مــدل 1384 و شــماره 
 1013084007306 موتــور 
و شــماره شاســی 10805499 
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

ســند کمپانــی خــودرو ســواری 
پــژو 405SLX بــه شــماره پالک 
944ق61 ایــران 24 بــه رنــگ 
مــدل 1399 و  ســفید-روغنی 
 139B0176441 موتور شماره 
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NAAM31FE21K611456
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

شناســنامه مالکیت )برگ ســبز( 
پیــکان  وانــت  ســوخت  کارت  و 
ســفید  رنــگ  1389بــه  مــدل 
انتظامــی شــماره  بــه   روغنــی 
254 ط 31 ایــران 28 و شــماره 
 NAAA46AA1AG112574 شاسی
و شماره موتور 11489008693 
به نام محسن باقری به شماره ملی 
4051082725 مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

ســند مالکیــت )برگ ســبز( 
خودروی ســواری پــژو 206 
رنــگ  بــه   )sd(صندوقــدار
بــه  و  مــدل 1397  ســفید 
 19 817ل پــالک  شــماره 
شــماره  بــه  و   25 ایــران 
 174B0042418 موتــور 
ســی  شا ه  ر شــما بــه  و 
بــه   NAAP41FE2JJ581615
مالکیت محمدرضا گنیلی دارای 
 1688819630 ملــی  کــد 
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

ز  ا عــم  ا ک  ر ا مــد  کلیــه 
)ســند کمپانــی- ســند برگ 
سبز و ســند بنچاق( خودروی 
ســواری پــژو پارس بــه رنگ 
ل  مــد لیــک  متا  - یشــمی
پــالک شــماره  بــه  و   1381 
398 ج 25 ایران 88 و به شماره 
موتور 22828106979 و به 
شماره شاســی 81806400 
به مالکیت حسین بهکار دارای 
 3872319396 کدملــی 
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری پرایــد صبــا به 
 رنــگ نقره ای بــه شــماره انتظامــی 897ج94 
 S1412286415243 ایران 46 و شماره شاسی
و شــماره موتور 2233429 بنام مهدی صدقی 

ثابت مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نگهداری از 
سالمند و کودک

استخدام

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

نام مستعار کودک:   کاوه

تاریخ تولد: 1400/3/16
تاریخ پذیرش: 1400/3/26

ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

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

اسامی ۹  نفر  از فرزندان
 تحت پوشش شیرخوارگاه شبیر 

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
33113519

33942000
 33118052
33911568

استخدام حسابدار
و کمک حسابدار خانم و آقا

0910-7554514
0912-4146742

فروش برند معتبر فست فود 
به همراه لوازم و دستور پخت غذا 

با فروش تضمینی
0921 -6862133

حفاظ الماس
درب آکاردئونی، نرده، حفاظ
44167362-66865414

ساخت و نصب انواع کانال
دریچه هود، صنعتی، سانتریفیوژ

انواع ورق کاری، تمام نقاط
09121041469

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

5532352۹
احمدی 0۹127646۹80

»امالک سان«
خرید و فروش

ویال- زمین
پیمانکاری ساختمان

 مشارکت ساخت
مازندران نوشهر، سی سنگان

0۹111۹32734
0۹120455410

تهویه مطبوع احمدی
ساخت انواع کانالهای گالوانیزه

 Z-ahmadi17:آدرس اینستا
0۹1253466۹4

باالترین خریدار ضایعات

0۹1213۹0312
خرید و فروش 

فیش  
 حج - مکه

خریدار فیش حج تمتع و عمره
نقدی- درب منزل

6657481۹ -66576۹81
0۹126۹۹3603

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

نوبت دوم
لتحصیلــی  غ ا ر فا ک  ر مــد
فرزند  درخشانیان  عبدالرضا 
عباس به شــماره شناســنامه 
88 صادره از بوشهر در مقطع 
کارشناسی ارشد رشته حقوق 
بین الملــل صــادره از واحــد 
دانشــگاهی آزاد بوشــهر به 
 16-1106/2108 شــماره 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار 
می باشــد خواهشــمند است 
اصــل مدرک تحصیلــی را به 
دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 

بوشهر تحویل نمایید.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
نوبت دوم

مــدرک گواهی موقت پایان تحصیالت 
اینجانــب مژگان ناصــری فرزند ناصر 
بــه شــماره شناســنامه 127 صادره 
از اهواز در مقطع کارشناســی رشــته 
جغرافیای انســانی شــهری صادره از 
واحــد دانشــگاهی اهــواز با شــماره 
128573/آ مفقــود گردیــده اســت 
و فاقــد اعتبــار می باشــد. از یابنــده 
تقاضــا می شــود اصــل مــدرک را به 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد اهواز 
به نشــانی اهواز فلکه کارگر)فرهنگ 
شــهر( خیابان کارگر جنوبی کد پستی 
68875-61349 و صندوق پســتی 

1915 ارسال نماید.

» نوبت دوم«
آگهی فقدان مدرک تحصیلی

اینجانــب  التحصیلــی  فــارغ  مــدرک 
محمدعلــی شــیخی فرزنــد محمدرضا 
بــه شــماره شناســنامه 5536 صادره 
از شوشــتر در مقطــع کاردانی رشــته 
واحــد  از  مهندســی صنایــع صــادره 
دانشــگاهی مسجد ســلیمان با شماره 
1911217 مفقود گردیده است و فاقد 
هر گونه اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد مسجد سلیمان به نشانی 
مسجد سلیمان - سه  راهی سد شهید 
عباسپور دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 
مســجد ســلیمان کد و صندوق پستی 

6491796581 ارسال نماید.

آگهی دعوت از سهامداران شرکت توسعه کشت و صنعت اوت 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 3۹1

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت به عمل می آید تا در جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده شــرکت که در ساعت 8 صبح مورخ 1400/5/5 و 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شــرکت که در ســاعت 10 صبح مورخ 
1400/5/5 در نشانی چالوس- بلوار امام خمینی- جنب ترمینال تنکابن- 

سردخانه شرکت اوت تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

1- اصالح ماده 31 اساسنامه
2- تفویض بخشی از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل

دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:
1- انتخاب مدیران 2- انتخاب بازرسین  3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
هیئت مدیره

متقاضی خانم آزاده دهقانی جعفرآبادی نام پدر غضنفر شــماره 
ملی 6649824569 شماره شناسنامه 101 مخاطب آقای عزیز 
جعفرزاده شــماره ملی 1620806861 شماره شناسنامه 676 

فرزند سلطان تاریخ تولد 1347/2/22 
مخاطــب محترم: احتراما به اطالع می رســاند براســاس دادنامه 
9709972165301982 مربوط از شعبه 258 خانواده مجتمع 
قضایی شهید مفتح تهران محکوم به تنظیم سند بنام خانم آزاده 
دهقانی جعفرآبادی شده اید که از تاریخ ابالغ این اخطاریه 5 روز 
فرصت دارید جهت امور به نقل و انتقال ملک به این دفترخانه به 
نشانی جنت آباد پایین تر از آبشناسان جنب پارک بهاره پالک 266 
طبقه فوقانی دفتر اسناد رسمی 439 تهران مراجعه فرمایید در 

غیراین صورت از طریق مقررات اقدام خواهد شد.
دفترخانه 439 تهران

فراخوان مناقصه عمومی )نوبت اول(
بازسازی ساختمان هشت دستگاه دانشگاه تفرش

دانشــگاه تفرش درنظر دارد مناقصه بازســازی ســاختمان هشت 
دستگاه خود به شماره 2000004483000001 را از طریق سامانه 
تــدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیــه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و 
الــزام اســت مناقصه گران درصورت عدم عضویــت قبلی، مراحل 
ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشــار مناقصه در سامانه ستاد از ساعت 8 روز چهارشنبه 

تاریخ 1400/4/23 می باشد.
مهلــت زمانی دریافت اســناد مناقصه از ســایت: ســاعت 16 روز 

پنجشنبه تاریخ 1400/4/31.
مهلــت زمــان ارائــه پیشــنهاد: ســاعت 16 روز چهارشــنبه تاریخ 

1400/5/13
زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 10 روز دوشنبه تاریخ 1400/5/18.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر 
در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس: استان مرکزی 
شهرســتان تفرش- ابتــدای جاده تهران دانشــگاه تفرش- تلفن 

08636227193 تماس حاصل فرمایید.

نام مستعار کودک:   مرساد قویدل

تاریخ تولد: 98
تاریخ پذیرش: 1400/4/1

ارجاع دهنده: اورژانس نواب

نام مستعار کودک:   آرزو محمدی

تاریخ تولد: 95
تاریخ پذیرش: 1400/3/30

ارجاع دهنده: اورژانس دماوند

نام مستعار کودک:   ماهک

تاریخ تولد: 1400/3/11
تاریخ پذیرش: 1400/3/19

ارجاع دهنده: بیمارستان اکبرآبادی

نام مستعار کودک:   نادیا

تاریخ تولد: 1400/2/5
تاریخ پذیرش: 1400/3/26

ارجاع دهنده: بیمارستان امام حسین

نام مستعار کودک:   رادمان

تاریخ تولد: 1400/1/13
تاریخ پذیرش: 1400/3/29

ارجاع دهنده: بیمارستان امام خمینی

نام مستعار کودک:   سوین

تاریخ تولد: حدودا 6 ماه
تاریخ پذیرش: 1400/3/25

ارجاع دهنده: اورژانس نواب

نام مستعار کودک:   ترنم

تاریخ تولد: 1400/2/30
تاریخ پذیرش: 1400/3/22

ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک:   غزل

تاریخ تولد: 1400/2/1
تاریخ پذیرش: 1400/3/24

ارجاع دهنده: بیمارستان امام حسین

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانــب فاطمــه گلدســته فرزنــد محمــد شــماره شناســنامه 1894 و کــد ملــی 
2121516034 صادره از گرگان مالک خودروی پژو پارس مدل 1390 به شــماره 
انتظامی 831د13 ایران 59 و شــماره موتور 124900608073 شــماره شاســی 
NAAN21CA5BK455605 به علت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( و شناسنامه 
مالکیت )برگ سبز( تقاضای رونوشت المثنی اسناد خودروی مذکور را نموده ام. لذا 
هرکسی ادعایی درخصوص خودروی فوق را دارد ظرف مدت ده )10( روز به دفتر 
شــرکت ایران خودرو واقع در تهران- پیکان شــهر- ساختمان سمند مراجعه نماید 

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

پاورقی
Research@kayhan.ir

صفحه 6
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰
۳ ذی الحجه ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۷۹6

  

یکی از جنبه های رخدادهای ســال 88 کــه آن را باید طنزی تاریخی 
دانســت، رفتــار و مّدعای متناقــض جمعی بود که شــعار مرگ بر 
دیکتاتوری را بر زبان و بر دســت داشتند و با رفتاری دیکتاتورمنشانه 
انتظــاری ساختارشــکنانه و بدعت گذارانه از رهبر انقالب داشــتند.

 در ســال 76 آقای خاتمی در یکی از دیدارهایی کــه با رهبر انقالب 
داشــتند به ایشــان می گویند من والیت فقیه را در چهارچوب قانون 
قبــول دارم. آقا در پاســخ تأکید می کنند خیلی خوب اســت؛ ولی 
مطمئن باشــید شــما تقاضاهای زیادی در خصوص موافقت با برخی 
مجّوزها بــدون طی کردن روال عــادی قانونی آن خواهید داشــت.

 اهمیــت واقعه غدیــر و موضوع جانشــینی امیــر مؤمنان علی
)علیه الســالم( پس از رســول اکرم)صلی اهلل علیــه وآله( چنان 
واالست که بســیاری از اندیشــمندان شــیعه تمام عمر خویش 
را صــرف پرداختــن بــه جنبه هــای گوناگــون آن کرده انــد.

تحریــف و تأویل هــا در حالی صورت 
می گیرد كه تمام شــواهد و قراین متصل و 
منفصل،1 گــواه آن اند كه پیامبر اكرم)صلی 
اهلل علیه وآله( در روز غدیر، علی)علیه السالم( 
را به جانشینی خویش برگزیده است. در آن 
روز پیامبر اكرم)صلی اهلل علیه وآله( كاروانی 
نزدیــك به صدهزار نفر2 را در صحرای غدیر 
و زیر آفتاب سوزان متوقف كرد و دستور داد 
كســانی كه پیش تر رفته اند بازگردند و صبر 
كــرد تا آنان كه عقــب  مانده اند به توقفگاه 

برسند.
شدت گرما به حدی بود كه مردم و حتی 
خوِد حضرت گوشه ای از لباس خود را به سر 
انداخته، گوشه ای دیگر را زیر پای خود نهاده 

روایت هایی از متن و فرامتن فتنه هشتاد و هشت- 2۹

قانون  تضمین  ، فقیه والیت 
و جمهوریت نظام اسالمی

ممکن است پرسیده شــود چرا رهبر انقالب كه 
همواره بر رعایت قانون تأكید داشته اند با تمدید مهلت 
دریافت و بررسی شکایات و اعالم نتیجه و دنبال كردن 
پیشــنهادهای ناظر به حصول اطمینان از صّحت آراء 
موافقــت كردند؟ به بیان دیگر این اقداِم رهبر انقالب 

بر اساس چه وجاهت قانونی انجام شد؟
در مقاِم توضیح الزم است یادآوری شود در قانون 
اساسی سازوكار و مراجع ذی صالح برای تصمیم گیری 
در امور كشور مشّخص شــده است كه به موجب آن 
فّعالّیت قوا و نهادهای مختلف وجاهت قانونی پیدا می 
كند. ازآنجاكه در مواردی خاص، ممکن اســت دنبال 
كردن این روال عمومی و ایســتادگی قوا و نهادها بر 
اختیارات قانونی منجر به بن بست در كشور و یا نقض 
مصلحت مهّمی شــود، شارع مقّدس اختیاراتی برای 

علمای شیعه و آرمان غدیر
بررسی قیام 15 خرداد؛ مبداء تحوالت منتهی به انقالب اسالمی- 32

بودند و گروهی از شدت گرما عبای خود را 
به پایشان پیچیده بودند.

پیامبر)صلــی اهلل علیه وآلــه( عّده ای را 
مأمور كرد كه جایگاهی را برای ســخنرانِی 
بزرگی آماده سازند و پس از ساعتی، هنگام 
ظهر نماز جماعت برقرار شــد و پس از آن 
حضرت برخاســت و بر فراز منبری كه برپا 
ساخته بودند ایستاد و سخنرانی كرد. حضرت 

رسول)صلی اهلل علیه وآله( در این سخنرانی 
تاریخــی3 ابتدا خداوند را حمد و ثنا گفت، و 
بعد به بندگی وخضوع خود در مقابل پروردگار 
شــهادت داد. سپس فرمود فرمان قاطعی از 
جانب خداوند درباره علی)علیه السالم( رسیده 
كه اگر آن را به انجام نرساند رسالت خود را به 
جای نیاورده است. ایشان در ادامه به صراحت 
مســئله امامت و والیت علی)علیه السالم( را 
گرفت و او را از زمین بلند كرد و به روشــنی 
فرمود: من كنت مواله فهذا علٌی مواله. سپس 
او و پیروانش را دعا فرمود و دشــمنانش را 
نفرین كرد و پس از پایان ســخنرانی، مردم 
نزد پیامبر و علی)علیه السالم( روی آوردند 
و به آنان تبریك و تهنیت گفتند و با ایشان 

بیعت كردند.
با ایــن وصف، و با نظر به آنچه در منابع 

معتبر روایی و تاریخی دربارة واقعة غدیر آمده 
است، معقول نیست كه پیام غدیر، تنها دعوت 
مردم به دوستی علی)علیه السالم( باشد، و این 
نوع ستیزه جویی با حق، فتنه ای است كه خوِد 
پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( در همان روز از آن 
خبر داد و مردم را از گرفتار شــدن در دام آن 

بر حذر داشت.
اهمیــت واقعة غدیر و موضوع جانشــینی 

امیر مؤمنان علی)علیه الســالم( پس از رسول 
اكرم)صلــی اهلل علیه وآله( چنان واالســت كه 
بسیاری از اندیشمندان شیعه تمام عمر خویش 
را صــرف پرداختن به جنبه هــای گوناگون آن 

كرده اند.
میرحامد حسین)متوفای 1306 ه  . ق.( از 
جمله بزرگاِن فرهیخته ای است كه در شرایطی 
بســیار سخت و استثنایی، همه عمر خویش را 
صــرف اثبات امامت و والیت امیر مؤمنان)علیه 
السالم( و دیگر امامان شیعه كرده و حاصل این 
 تالش هــا را در كتاب نفیس عبقات االنوار فی

 امامة االئمة االطهارگرد آورده است.4
از جمله دســتاوردهای میرحامد حســین 
می تــوان از اثبات تواتر حدیــث غدیر نام برد. 
او همچنین كوشــیده است تا مفاد صحیح این 
حدیث را استخراج و تبیین كند. این دانشمند 

گران ارِج هندی ثابت می كند كه مفاد كلمة 
»مولی« در این حدیث شــریف، همان مفاد 
ِبُیّ أَْولَــی بِالُْمْؤِمِنیَن ِمْن  عبــارت قرآنی الَنّ
أَنُفِســِهم5 است، و سرانجام نتیجه می گیرد 
كه پیامبر اكرم)صلی اهلل علیه وآله( بر همه 
مردم والیت دارد و پس از او علی)علیه السالم( 

عهده دار این والیت است...
پانوشت ها:

1- قرینــة متصل آن قرینــه ای را گویند كه در خود 
عبارت وجود دارد؛ نظیر ســیاق متن، و مراد از قرینة 
منفصل، شــواهد و شــرایط خارج از متن است. برای 
مثال در حدیــث غدیر زمان، مکان، شــرایط خاص 
حاكــم، آیات و روایات دیگر در این زمینه، جزو قراین 

منفصل به شمارند.
2- درباره شــمار افــراد كاروان پیامبر)صلی اهلل علیه 
وآله( اعــداد دیگری )90، 114، 120، 124 هزار نفر( 
نیز نقل شده است )ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، 

ج1، ص 8.(
مجلســی، بحاراالنوار، ج 37، ص  محّمدباقــر   -3
201ـ217؛ ابومنصور طبرسی، االحتجاج، ج 1، ص 
46؛ ابن فتال نیشابوری، روضة الواعظین، ج1، ص 89 .

4- مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی در جلد 15 الذریعة، 
ص 214ـ215 می نویسد: مرحوم میرحامد حسین، 
كتاب عبقات االنوار فی امامة االئمة الطهار را كه نقد 
باب هفتم كتاب الُتّحفُة االثنی عشریّة است، در دو 
بخش تنظیم كرده اســت. بخش اول آن در تبیین 
مضمون آیات شــریفة قرآنی است كه در باب امامت 
به آنها استدالل شــده است. متأسفانه این بخش از 
كتاب كه جلد بزرگی اســت چاپ نشده است؛ ولی 
نســخة خطی آن در كتابخانه خود میرحامد حسین 
در »لکنهــو« و نیز در كتابخانه شــاگردش ســید 
رجبعلی خان ســبحان الّزمان در »جکروان« موجود 
اســت. بخش دوم این كتاب كه در جهت تشــریح 
روایات دوازده گانه مربوط به امامت معصومین و پاسخ 
به شبهه ها و اشکاالت صاحب الُتّحفة االثنی عشریّة، 
اثر شاه  ولی اهلل صاحب الهندی است، در دوازده جلد 
تنظیم شده كه در سال 1381 ه  .ق. برای نخستین 
بار در ایران به چاپ رســید. ســید محســن امین 
همچنین دوازده تألیف دیگر از ایشان نام برده است 

)اعیان الشیعة، ج4، ص 381.(
5- »پیامبر به مؤمنان از خودشــان ســزاوارتر است« 

)احزاب، 6.(

حاكــم و رهبر جامعه قرار داده )و در قانون اساســی 
پیش بینی شــده( اســت؛ فلذا مطلقه بــودن والیت 
فقیه را برای گره گشــایی قانونی در این قبیل موارد 
استوار كرده اســت. درنتیجه موافقت رهبر انقالب با 
بازشماری آراء و تمدید مهلت بررسی انتخابات، وفق 
قانون اساســی و والیت مطلقه  فقیه انجام شد؛ یعنی 
برخالف فضاسازی های مخّرب عّده ای در رابطه با قدرت 
های فراقانونی در كشــور، مطلقه بودن والیت فقیه از 
پشتوانه ای قانونی برخوردار بوده و راه را بر گشودن گره 
از مشکالت كشور هموار كرده است. متأّسفانه برخی 
ناآگاهانــه و جمعی آگاهانه، مطلقه بودن والیت فقیه 
را به معنای یلــه و رها بودن و به تعبیر غیر واقعی و 
كینه ورزانه شان، »قدرت فراقانونی« معّرفی كرده  و در 
جلسات محفلی خود گفته اند با شركت در انتخابات، 
شــخصّیت فراقانونی را محدود می كنیم؛ درحالی كه 
اگر برخی از همین افراد توانستند به مجلس ششم راه 
یابند و یا اگر امکان بازشــماری آراء در انتخابات سال 

88 فراهم شد، به لحاظ موازین قانونی، به مطلقه بودن 
والیت فقیه مستند بود. افزون بر آنکه منتفع شدن از 
والیت مطلقه  فقیه، فقط محدود به حوزه  سیاســی و 
انتخابات نبوده اســت؛ بلکه كسانی كه چنین القائات 
ســوئی می كنند به یاد دارنــد در زمانی كه دولت را 
در اختیار داشــتند چگونه از والیت مطلقه  فقیه برای 
حلّ وفصل برخی مشــکالت بهره مند شدند. در سال 
76 آقــای خاتمی در یکــی از دیدارهایی كه با رهبر 
انقالب داشــتند به ایشان می گویند من والیت فقیه 
را در چهارچوب قانون قبول دارم. آقا در پاسخ تأكید 
می كنند خیلی خوب است؛ ولی مطمئن باشید شما 
تقاضاهای زیادی در خصوص موافقت با برخی مجّوزها 
بدون طی كردن روال عادی قانونی آن خواهید داشت.

آقــای خاتمی در دوره  8 ســال رئیس جمهوری، 

بارهــا و به شــکل مکتــوب، در مواردی كــه مجّوز 
تقاضاهــای  نداشــت،  وجــود  معمــول  قانونــی 
مختلفــی به اعتبــار والیت مطلقــه از رهبر انقالب 
 می كنند و ایشــان بــا آن ها موافقت مــی نمایند؛ 
فلذا حقیقتاً مشــّخص نیســت كه چرا آقای خاتمی 
تاكنــون بــه این مــوارد شــهادت نــداده و مانع از 

فضاسازی های ناحق و غبارآلودگی فضا نشده است؟
نکته  حائز توّجه دیگر این اســت كه اســتفاده از 
ظرفّیــت قانونی والیت مطلقه نباید منجر به تضعیف 
فرایندها و نهادهای قانونی شــود. با امعان نظر بر این 
مهم، می تــوان گفت این مســئله مهم ترین مالک 

و حّساســّیت رهبر انقالب در مواجهه با اســتفاده از 
اختیارات والیت مطلقه بوده است. چنانچه بررسی و 
پژوهشی نســبت به همه  موافقت های ایشان در این 
خصوص به عمل آید، مشّخص می شود آقا چه دّقت 
هــا و مراقبت هایی را برای عــدم تضعیف روال ها و 
ساختارهای قانونی به كار برده اند. به چند خصوصّیت 

از مجّوزها و موافقت های ارائه شده اشاره می شود:
اّول اینکه مجّوزهای درخواستی به لحاظ كّمّیت 
در همه  عرصه ها، از امور سیاسی تا اجتماعی و از امور 
اجرائــی تا امور قضایی و در تمام مقاطع و دولت ها از 
دولت كنونی تا دولت ســابق و اسبق، در حّد ضرورت 

بوده است.
دّوم آنکه موافقــت رهبر انقالب به لحاظ كیفی، 
پس از حصول اطمینان ایشــان نســبت به بن بسِت 
قانونی یا ناممکن بودن و یا فوت شدن مصلحتی مهم 
در صورت طی شــدن روال معمول و جاری در كشور 

صورت گرفته است.
سّومین خصوصّیت مجّوزهای رهبری انقالب كه 
به نظر می رسد به لحاظ كیفی، مهم ترین آن است و 
از سوی دیگر یکی از گویاترین ویژگی های شخصّیتی 
ایشان نیز هست، عدم ساختارشکنی و ایجاد بدعت های 
خطرناک و قانون سوز است كه به چگونگی موافقت های 
ایشان برمی گردد. برای مثال در همین بحث انتخابات، 
رهبر انقالب با تمدید مّدت بررسی و تعیین هیئت ناظر 

برای بازشــماری و مانند آن موافقت كردند؛ نه اینکه 
شــورای نگهبان را از حّیز انتفاع و جایگاه قانونی اش 
ســاقط كنند. بر همین اساس پیشنهادهایی همچون 
حکمّیــت مراجع و یا هیئتی از نمایندگان مراجع در 
انتخابات را كه تالی فاسدهای فراوان داشت و ازجمله 
نقض قانون اساسی بود، نپذیرفتند؛ ضمن آنکه معلوم 
هم نبود این نوع پیشنهادها به فرض محاِل پذیرش آن 
از سوی نظام، به سرنوشت دیگر پیشنهادهایی روبرو 
نمی شد كه همین افراد ابتدا آن را ارائه یا با آن موافقت 
كردند و ســپس طرح یا موافقت خود را پس گرفتند. 
روشــن اســت كه اگر معترضین به نتیجه  انتخابات، 

حقیقتاً معتقد به جابه جایی آراء بودند در صورت اثبات 
اّدعاهایشان پس از بازشماری، شورای نگهبان به لحاظ 
حقوقی و نیز موضع صریح رهبر انقالب، نه می توانست 
با نتیجه  بازشماری مخالفت كند و نه مخالفت می كرد. 
به رغم این واقعّیت، بی مناسبت نیست به پرسشی 
پاسخ داده شــود كه در آن مقطع و حّتی پس از آن 
عّده ای در جامعه مطرح كرده اند كه اگر پیشنهادهایی 
همچون حکمّیت، خالف قانون اساسی بود، چرا حضرت 
امام برای تعیین تکلیف انتخابات دوره  ســّوم مجلس 
شــورای اسالمی در تهران، َحَکم مشّخص كردند؟ در 

پاسخ الزم است یادآوری شود:
اّوالً در انتخابات ســّومین دوره  مجلس شــورای 
اســالمی در تهران، بین وزارت كشور به عنوان مجری 
و شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات، اختالف نظر 
وجود داشــت؛ برخالف ســال 88 كه نامزدهایی كه 
نتوانســته بودند رأی مردم را به دست آورند اّدعایی 
مغایر مستندات مجری و ناظر انتخابات داشتند؛ یعنی 
در سال 67 هریك از دو دستگاه برگزاركننده  انتخابات، 
اّدعاهای متفاوت داشــتند و در سال 88 اختالف بین 
نامزدهای ذی نفع با دســتگاه های مسئول و ذی ربط 
بود. ثانیاً در سال 67 كه سّومین دوره  انتخابات مجلس 
برگزار شــد، كشور درگیر جنگی گســترده از سوی 
جبهه  اســتکبار بود و تهران زیر موشك باران دشمن 
بعثی قرار داشت؛ بالتکلیف ماندن سرنوشت انتخابات، 
تنش سیاســی بزرگی را به دنبال داشــت كه آثار و 
نتایج مخّربی بر جبهه های جنگ باقی می گذاشت و 
با همین مصلحت اندیشی مدبّرانه بود كه امام اّمت، در 
مسئله  بررسی صّحت انتخابات مجلس در شهر تهران، 
نماینده تعیین كردند. درعین حال باید توّجه داشــت 
كه رهبر كبیر انقالب، معتقدترین و ملتزم ترین رهبر 
در مقایسه با رهبران دیگر انقالب ها نسبت به قوانین 
اساســی و عادی بوده اند؛ همچنان كه با اصرار امام از 
همان اّولین ماه های پیروزی انقالب اسالمی، همه  امور 
و ساختارهای كشور به موجب رأی مردم و قانون شکل 
گرفت؛ فلذا در پایان عمر شــریف شان تصریح كردند 
كه برخی از تخّطی های انجام شده از قانون اساسی در 
دهه  اّول اســتقرار نظام اسالمی به علّت شرایط ویژه  
تحمیل جنگ بر كشور بوده و بنا دارند با پایان جنگ 

همه  امور طبق موازین قانونی انجام شود.1
خالصه آنکه یکی از جنبه های رخدادهای سال 88 
كه آن را باید طنزی تاریخی دانســت، رفتار و مّدعای 
متناقض جمعی بود كه شعار مرگ بر دیکتاتوری را بر 
زبان و بر دســت داشتند و با رفتاری دیکتاتورمنشانه 
انتظاری ساختارشکنانه و بدعت گذارانه از رهبر انقالب 
داشتند. بنابراین آیا كسانی كه به دنبال كسب موافقت 
رهبری با حکمّیت بودند تا از این طریق سرنوشــت 
آرائــی را كه مردم بــه صندوق ها ریختــه بودند بر 
اساس مصلحت اندیشی های فراقانونی تعیین و یك یا 
چند نفر را بر سرنوشــت 40 میلیون نفر حاكم كنند، 
توّجه نداشــتند كه قدم در مسیری گذاشته اند كه نه 

از جمهوریّت چیزی باقی می ماند و نه از اسالمّیت؟
پانوشت:

1- صحیفه  امام)ره(، ج 21، ص 203 )با تفاوت(.


