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گمشده - پیدا شده
بــرگ کمپانی موتورســیکلت 
بــه   125CC تیــپ  احســان 
رنگ مشــکی به شماره موتور 
156FMI0215820 به شماره 
 N2N***125E9116711 تنه
به شماره مدل 1391 مفقود 
اعتبــار  فاقــد  و   گردیــده 

است.

و  ئــم  ضما و  نــی  کمپا ســند 
شناســنامه مالکیت)بــرگ ســبز( 
ســواری سیســتم هیوندای تیپ 
وراکــروز   IX55-3800CC
 مــدل 2010 بــه شــماره پــاک 
346 م 73- ایران 93 و شــماره 
 KMHNU81CDAU114348 شاسی
 G6DA9A419393 و شماره موتور
بنام نعیمه موســوی مفقود شــده 

اعتبار ندارد. زرین شهر.

جواز حمل ســاح شــکاری 
مدل کوســه کالیبر 12 به 
بدنه 90903575  شماره 
ســاخت ایران بنــام حمزه 
پرمو فرزنــد رمضانعلی به 
 544 شناســنامه  شــماره 
مفقــود و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ ســبز و سند مالکیت خودرو 
ســواری تیبا 2 مــدل 1398 به 
رنــگ ســفید روغنی به شــماره 
پــاک 856 م 58 ایــران 38 به 
شماره موتور 8749525 و شماره 
شاســی 1220311 بــه مالکیت 
علیرضــا پروهان و حســام الدین 
میرزایی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

ســند کمپانــی و بــرگ ســبز 
کامیونــت باری فلــزی آمیکو 
M5-2 بــه شــماره انتظامــی 
337 ع 92 ایران 63 مدل 87 
موتور 01455183 شاســی 
 NA2D2JKD48A000123
به نام حســن زارعی مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.

موتورســیکلت  کمپانــی  ســند 
مــدل  مشــکی   180CC آپاچــی 
شــهربانی  شــماره  بــه   1394
54525 ایــران 137 و شــماره 
 0E6AF2078924 موتــور 
 ) نــه بد ( تنه ه  ر شــما و 
N2G***180P9417900 مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار است.

برگ سبز سواری پراید 132 
به شماره انتظامی 793 م 66 
ایران 83 مدل 91 رنگ سفید 
 4680999 موتــور  شــماره 
 S5420091708231 شاسی
بنام شــهریار طاهــری ایگدر 
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط است.

ســبز( مالکیت)بــرگ   شناســنامه 
شــماره  بــه   2 تیبــا  خــودرو   
 شــهربانی 297 ط 96 ایــران 20 
مــدل 1398 رنــگ نــوک مــدادی 
ر  تــو مو ه  ر شــما و  لیــک  متا
M15/8794237 و شماره شاسی 
بنــام   NAS821100K1229074
فاطمه خرم نیا مفقــود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

از  فراغــت  موقــت  گواهــی 
تحصیــل اینجانب فاطمه جزو 
مقیمیان در مقطع کارشناسی 
رشــته فقه و حقوق اســامی 
مــورخ  بــه شــماره 29479 
د  مفقــو  1 3 8 6 / 6 / 1 2
 گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

است.

موتورســیکلت  ســبز  بــرگ 
رادیسون 125CC به شماره پاک 
33919-642 به رنگ نقره ای 
مــدل 1395 و شــماره موتــور 
0125N3C115469 و شــماره 
 N3C***125R9504405 شاسی
مفقود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ سبز سواری وانت 
 پیکان به شماره انتظامی 
436 ق 56 ایران 63 
مدل 87 شماره موتور 
 11487000502
شاســی 31685094 
عبــور  میــر  ا م   بنــا
مفقــود گردیــده و از 
درجــه اعتبــار ســاقط 

است.

اینجانب محســن جهانشاهی مالک 
ســواری پــژو  PARSXU7CNG بــه 
 43 466س انتظامــی   شــماره 
 124K1204967 ایران 83 موتور
 NAAN21VE1JH342353 شاسی
بــه علــت فقــدان ســند کمپانی 
تقاضای رونوشت المثنی نموده ام. 
چنانچــه هرکس ادعایــی در مورد 
خــودرو مذکــور دارد ظرف مدت 
ده روز بــه دفتر حقوقی ســازمان 
فروش شرکت ایران خودرو واقع 
در پیکان شــهر ســاختمان سمند 
مراجعه نماید. بدیهی اســت پس 
از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط 
اقدام خواهد شد. مدت اعتبار این 

آگهی یکسال است.

ســند کمپانی و برگ سبز و اسناد مالکیتی موتورسیکلت سیستم 
دلفین تیپ اسکوتر 125 به رنگ آبی مدل 1389 به شماره موتور 
NDZ0911780 و شماره تنه NDZ***125D8911344 به شماره 

پاک  111/71296 مفقود گردیده فاقد اعتبار است.

برگ ســبز و سند کمپانی خودرو کار سوزوکی DOHCA گرندویتارا 2/4  
به شماره پاک 352و35 ایران 14 به رنگ سفید روغنی  مدل 1396 و 
 NAAS39S36HK925096 و شماره شاسی J24B1328608 شماره موتور

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اسامی ۷ نفر  از فرزندان

 تحت پوشش شیرخوارگاه شبیر

خرید و فروش 
فیش   حج - مکه

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
33113519

33942000
 33118052
33911568

مـتفرقـه

بامطالبی متنوع و کادری ورزیده با آخرین اخبار روز بهترین مکان جهت درج آگهی های شماویژه نامه تخصصی خودروا
با حضور در نیازمندیهای روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید

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

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

خریدار فیش حج تمتع و عمره
نقدی- درب منزل

665۷4819 -665۷6981
09126993603

*»امالک سان«*
خرید و فروش

ویا- زمین
پیمانکاری ساختمان

 مشارکت ساخت
مازندران نوشهر، سی سنگان

09111932۷34
09120455410

پروژه بهشت گیالن
)انزلی( فروش زمین
سند تک برگ)ویا(

خانم پورکاظمی 09128475037

باالترین خریدار ضایعات

09121390312
نگهداری از 

سالمند و کودک

آسانسور باالبر بام
فروش- نصب- بازسازی

تعمیر انواع آسانسور
77299266-09123005669

خرید و فروش 
انواع خودرو

پیشوا- امالک سفیر
سرمایه گذاری مناسب جهت 

زمین، آپارتمان باغ، ویا 
واقع در پیشوای ورامین

با سند 6 دانگ و کمترین هزینه

09122912990
36۷20012 

نام مستعار کودک:   سوگل
تاریخ تولد: 1396

تاریخ پذیرش: 1400/4/6
ارجاع دهنده: اورژانس 

شهید ذوالفقاری

نام مستعار کودک:   ماتیار

تاریخ تولد: 1400/3/4

تاریخ پذیرش: 1400/2/19

ارجاع دهنده: بیمارستان اکبرآبادی

نام مستعار کودک:   مانلی
تاریخ تولد: 1400/3/19

تاریخ پذیرش: 1400/4/13
ارجاع دهنده: بیمارستان 

امام حسین

نام مستعار کودک:   الوند
تاریخ تولد: 1400/2/28

تاریخ پذیرش: 1400/4/10
ارجاع دهنده: بیمارستان 

امام خمینی

نام مستعار کودک:   سامیار
تاریخ تولد: حدودا 1 ماه

تاریخ پذیرش: 1400/4/12
ارجاع دهنده: بیمارستان 

فیاض بخش

نام مستعار کودک:   ملورین
تاریخ تولد: 1400/4/24

تاریخ پذیرش: 1400/4/9
ارجاع دهنده: بیمارستان 

رباط کریم

نام مستعار کودک:   مارال

تاریخ تولد: 1400/3/14

تاریخ پذیرش: 1400/4/7

ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانب علی حامدیان فرزند حسین کد ملی 4609585456 و شماره 
شناسنامه 2 صادره از گرمسار مالک کامیون ایوکو 380 مدل 1386 به 
شماره انتظامی 286 ع 15 ایران 62 و شماره موتور 605222 و شماره 
شاســی 005967 بعلت فقدان اسناد فروش شناسنامه مالکیت)برگ 
سبز( رونوشت المثنی اســناد مذکور را نموده ام. لذا چنانچه هرکسی 
ادعایی در مورد خودروی مذکور را دارد ظرف مدت ده)10( روز به دفتر 
حقوقی شرکت کرمان موتور واقع در تهران مراجعه نماید. بدیهی است 

پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

خالصه آگهی مزایده نوبت دوم
اداره اوقــاف و امور خیریــه رباط کریم با هماهنگی 
هیئت امنــاء امامزاده عماد)ع( در نظــر دارد مغازه 
شماره 7 به مساحت 18 مترمربع از رقبات امامزاده 
را برای مدت یک سال از طریق مزایده در نوبت دوم 
بــه اجاره واگذار نمایــد، متقاضیان می توانند جهت 
اطاع و شرکت در مزایده تا تاریخ 1400/06/01 
به اداره اوقاف رباط کریم مراجعه و یا با شماره تلفن 

56411803 تماس حاصل نمایند.

تاریخ انتشار: 1400/05/11

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )بطور فوق العاده(
نوبت اول شرکت تعاونی خدمات پشتیبانی  اداری 

شرکت نفت ایرانول با شماره 492۷38
احتراما بدین وســیله از کلیه اعضاء دعوت می گردد تا در جلسه 
مجمع عمومی عادی )بطور فوق العاده( نوبت اول شرکت تعاونی 
راس ســاعت 15:00 در روز سه شــنبه مورخ 1400/06/02 
به آدرس: تهران جاده قدیم قم، پاالیشگاه نفت ایرانول، محل 

رستوران برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
این جلسه باحضور نصف به اضافه یک رسمیت دارد و مصوبات 

آن برای کلیه اعضاء حاضر و غایب نافذ و معتبر می باشد.
دستورجلسه:

1- گزارش هیئت مدیره و بازرسان قانونی شرکت
2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 98 و 99 و تقسیم سود

3- انتخاب بازرس قانونی شرکت )اصلی و علی البدل(
4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی شرکت تعاونی

5- اصاح آئین نامه معامات شرکت تعاونی
6- انتخاب شرکت حسابرسی

7- پیشنهاد افزایش سرمایه و افزایش تعداد اعضاء
8- اتخاذ تصمیم در مورد پاداش هیئت مدیره و مدیرعامل

9- ســایر وظایف کــه قوانین و مقررات برعهــده مجمع عمومی 
عادی گذاشته است.

هیئت مدیره شرکت تعاونی خدمات پشتیبانی اداری 
شرکت نفت ایرانول

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 
تعاونی مصرف کارکنان شبکه بهداشت خلخال)نوبت دوم(

بدینوسیله از کلیه سهامداران و اعضای شرکت تعاونی دعوت به عمل 
می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت 10 
روز سه شنبه مورخ 1400/05/25 در محل سالن کنفرانس آموزشی 
بیمارستان قدیم برگزار می شود حضور بهم رسانند در ضمن کسانی که 
می خواهند کاندیــدای هیئت مدیره و بازرس ثبت نام نمایند یک هفته 

قبلی از تاریخ مجمع اعام آمادگی کنند.
دستور جلسه:

1- انتخابات هیئت مدیره و بازرسان جدید
2- تصویب صورت های مالی از سال 1393 الی 1399

3- تصویب روزنامه کثیراالنتشار برای دعوت آگهی
شرکت تعاونی مصرف کارکنان شبکه بهداشت خلخال

آگهی حصر وراثت
آقای مهدی کیا دربندسری به شماره شناسنامه 7977 مطابق دادخواست 
تقدیمی به کاسه پرونده 158/2/1400 از این شعبه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدکیادربندسری 
به شــماره شناســنامه 25 در تاریخ 1400/3/17 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- مهــدی کیادربندســری شــماره شناســنامه 7977 تاریــخ تولــد 

1361/5/25 صادره از تهران پسر متوفی.
2- جــواد کیادربندســری شــماره شناســنامه 30011 تاریــخ تولــد 

1366/5/15 صادره از تهران پسر متوفی.
3- رضا کیادربندسری شماره شناسنامه 001243080003 تاریخ تولد 

1369/6/21 صادره از تهران پسر متوفی.
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را باستناد ماده 361 قانون امورحسبی در یک نوبت آگهی می نماید 
تــا هر کس اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی 

مربوط صادر خواهد شد. 
شورای حل اختاف حوزه 2 رودبار قصران 

آگهی حصر وراثت
خانم اعظم کیاشمشــکی به شــماره شناســنامه 21350 مطابق 
دادخواست تقدیمی به کاســه پرونده 159/2/1400 از این 
شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان کریم کیاشمشکی به شماره شناسنامه 25 در تاریخ 
1400/2/29 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- محمــد کیاشمشــکی شــماره شناســنامه 4328 تاریخ تولد 

1364/6/2 صادره از شمیران پسر متوفی.
2- معصومــه کیاشمشــکی شــماره شناســنامه 9 تاریــخ تولد 

1352/3/20 صادره از شمیران دختر متوفی.
3- نرگــس کیاشمشــکی شــماره شناســنامه 1 تاریــخ تولــد 

1355/1/1 صادره از شمیران دختر متوفی.
تولــد  تاریــخ  4- مریــم کیاشمشــکی شــماره شناســنامه 9 

1356/10/14 صادره از شمیران دختر متوفی.
5- اعظم کیاشمشــکی شــماره شناســنامه 21350 تاریخ تولد 

1359/9/17 صادره از تهران دختر متوفی.
6- آزاده کیاشمشکی شماره شناسنامه 0440038261 تاریخ 

تولد 1368/3/9 صادره از شمیران دختر متوفی.
7- طیبــه ذره شمشــکی شــماره شناســنامه 57 تاریــخ تولــد 

1328/10/30 صادره از شمیران همسر دائمی متوفی.
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امورحسبی در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یکماه به 

این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد. 

شورای حل اختاف حوزه 2 رودبار قصران 

آقای مهندس جواد کاظم پور
ضمــن تبریک و آرزوی موفقیت برای شــما به 
عنوان شهردار جدید تیمورلو گوگان امیدواریم 

منشاء خیر و برکت و آبادانی باشید.
تبریز- خانواده اسدی

پاورقی
Research@kayhan.ir

صفحه 6
دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰
۲۲ ذی الحجه ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۸۰۹

  

حجت االســالم و المســلمین پارســانیا: رهبر انقالب بــر این مطلب تصریح داشــتند که مــن )رهبری( 
نه تنهــا در ایــن انتخابات بلکه در گذشــته هم معتقــد و ُمصر بر مشــارکت حّداکثری مــردم در امور، 
ازجمله مشــارکت حّداکثــری در انتخابــات بودم. ایشــان به اختــالف دیدگاهی که بر ســر این قبیل 
مــوارد با برخــی از آقایان داشــته اند و در جلســات متعــّدد روی آن بحــث کرده اند، اســتناد کردند.

 امروزه، تشــکیك در مبانی فکری و اعتقــادی جامعه و به خصوص 
نسل جوان، با سرعت و قوِت بســیار صورت می گیرد، و وابستگان و 
فریب خوردگان، در تمام عرصه های اجتمــاع - از جمله مطبوعات، 
نشریات، دیگر رسانه ها، دبیرســتان ها و دانشگاه ها - در این زمینه 
فعالیت می کنند، و به این تشــکیك و تضعیف هــا دامن می زنند.

با توجــه به رویكــرد كالن دشــمنان در 
زمینــة تهاجم فرهنگی،  می تــوان دریافت كه 
 »تربیت و به كارگیــری قدرت طلبان داخلی«، 
»ترویج ملّی گرایی به جای ارزش های اسالمی« 
و »روی كار آوردن دولــت هــای متمایــل به 
غرب« به منزلة زمینه ســازی برای پیاده كردن 
شگردهای اصلِی استحالة فرهنگی جامعه اسالمی  
و به خصوص نســل جوان انــد و نقش مقّدمی 
دارند. با فراهم شــدن این مقدمات، دشــمنان 
می توانند هجمه های خطرناك و مرگبار خود را 
در حوزه های باورها و ارزش ها و رفتار ها سامان 

دهند و بر جان و ایمان مردم مسلمان بتازند.

روایت هایی از متن و فرامتن فتنه هشتاد و هشت- 36

حداکثری؛  مشارکت 
انتخابات در  انقالب  رهبر  اولویت همیشگی 

 شما فرمودید یکی از مباحث مطرح شده 
در این جلســه، چرایی حمایت رهبر معّظم 
انقالب از آقای احمدی نژاد و دولت وی بود. این 
موضوع آیا مربوط به دولت نهم بود یا مربوط 
به اّدعای حمایت رهبری از آقای احمدی نژاد 

در انتخابات سال 1388؟
طرح این مسئله مربوط به مطلب پنجم یعنی 
فراگیری چتر رهبری نسبت به جریان های مختلف 
بود و طرح پرسش عمدتاً مربوط به قبل از انتخابات 
بود؛ یعنی دولت نهم. هرچند در گفت وگوهایی كه 
به شكل رفت و برگشت دوستان ما با ایشان داشتند 

به مقطع انتخابات هم اشاره شد.
آقا در پاسخ به این مسئله ابتدائاً گفتند این گونه 
نیســت كه آقای احمدی نژاد و همه  سیاست های 

راهبرد هجوم و استحاله  فرهنگی
بررسی قیام 15 خرداد؛ مبدأ تحوالت منتهی به انقالب اسالمی- 39

ادامه گفت وگو با حّجت االسالم والمسلمین پارسانیا

ایشان مورد قبول شان باشد؛ از طرف دیگر بخشی 
از مواضع یا اقداماتی را هم كه آقا قبول نداشــتند، 
علنی نشــده؛ البّته بخشی دیگر علنی شده است؛ 
مثل مخالفت با انتصاب آقای مشایی به معاون اّولی 
رئیس جمهور. در این مورد، مصادیق مشّخص دیگری 
را هم برشمردند كه معلوم شد حّداقل در دو نوبت 
دیگر كه آقای احمدی نژاد می خواست در طول دولت 
نهم از آقای مشایی استفاده كند با مخالفت ایشان 
رو به رو شده و تالش های رئیس جمهور برای تغییر 

نظر رهبری به جایی نرسیده است.
ایشان با بیان اینكه آن چنان نیست كه بنده همه  
آنچه كه آقای احمدی نژاد می گوید یا انجام می دهد 
را تأیید بكنم، ازجمله اشاره ای به نوع برخورد شان 
در مرقــد امام و به ویژه در نماز جمعه نســبت به 
مناظره ها داشتند كه باصراحت اعالم كردند آن شیوه 
در مناظرات كار صحیحی نبود و آنجا »علی رئوس 
االشــهاد« این مطلب گفته شــد و این را به عنوان 

برخوردی استثنائی با رئیس جمهور دانستند.
 چرا استثنائی؟

خودشان به وجه استثنائی آن اشاره كردند كه 
تابه حال و حّتی در زمان امام هم سابقه نداشته در 
یک محیط علنی و در حضور رئیس جمهور، رهبری 
مواضــع وی را نقد و نادرســت معّرفی كند؛ حّتی 
نســبت به بنی صدر هم تا وقتی كه رئیس جمهور 
بود، امام این شــأن را رعایت می كردند و این طور 
موضعی نگرفتند. به  هرحال نكته  اّول ایشان این بود 
كه آقای احمدی نژاد رئیس جمهور است و رهبری 
باید از رئیس جمهور حمایت كند و نسبت به رؤسای 

جمهور قبلی هم این حمایت وجود داشته است.
 صرف نظر از قبول داشتن یا قبول نداشتن 

دیدگاه آنها.
بله؛ اشاره داشتند كه با رؤسای جمهور گذشته 

هم در زمینه هایی اختالف داشتند.
 در چه زمینه هایی؟

مثاًل در زمینه  مشــاركت حّداكثری مردم در 
انتخابــات، در زمینه  فّعالّیت رســانه ها، در زمینه  
حمایــت از مســتضعفین و دوری مســئوالن از 
اشــرافیگری و... همچنین گفتند با برخی دیگر از 
این آقایان اختالفات مبنایی پیرامون اصول انقالب 
و حّتی امام داشتند، ولی چون منتخب مردم بودند، 
خود را موّظف به حمایت می دانستند و از هیچ كمک 
و حمایتی دریغ نكردند. این سیاست ثابت رهبری 
است كه از همه  دولت ها حمایت كند چه آن دولت 
را به لحاظ رویكرد و عملكرد قبول داشته باشند یا 

قبول نداشته باشند.
نكته  دیگری كه اشاره كردند این بود كه آقای 

احمدی نژاد در ســال 1384 با شــعار آرمان ها و 
ارزش های انقالب و امام به میدان آمد؛ درحالی كه 
پیش از آن در مقطعی حّتی اساسی ترین آرمان های 

امام و انقالب رسماً و علناً نفی می شد.
 یعنی یك نوع دفاع گفتمانی.

بله؛ بحث این بود كه آقای احمدی نژاد گفتمان 
انقالب را سر دست گرفت بدون هراس؛ درحالی كه 
برخی دیگر از افراد خجالت می كشیدند چنین كنند. 
البّته اینكه وی بعداً چه مقدار در این گفتمان عمل 

كرد بحث دیگری است.
مســئله  ســّومی كه بیان كردند، هجوم های 
بیشتری بود كه به دولت می شد و طبعاً در چنین 

شرایطی، ایشــان حفظ دولت در كلّّیت نظام را از 
وظایف قطعی رهبری می دانســتند. برداشت من 
این بود كه این حمالت به دولت، رهبری را مجبور 
می كرد كه حمایت بیشــتر داشته باشند تا دولت 

قانونی و منتخب مردم دوام بیاورد.
همچنین نقطه  مثبت دیگری را هم اشاره كردند: 
اینكه این دولت خیلی فّعال و پركار است و مسائل 

را با جّدیّت پیگیری می كند.
آقای  از  رهبری  اّدعای حمایــت   درباره  

احمدی نژاد در انتخابات سال 1388 چه؟
 در گفت وگوها بحث كشیده شد به سخنرانی 
رهبر معّظم انقالب در كردســتان و اینكه عّده ای 
این ســخنرانی را دلیل بر حمایت ایشــان از آقای 
احمدی نــژاد می دانند. حضرت آقا باز تأكید كردند 

كه من آنجا سیاســت ها و شاخص ها و ویژگی ها را 
بیان كردم؛ آنها اصول سیاست های موردنظر رهبری 
است كه روی آن ایســتاده ایم. این حرف و انتظار 
غیر منطقی است كه چون افراد و گروه ها خودشان 
را مصداق معیارها معّرفــی می كنند پس رهبری 

معیارها را نگوید. 
حضرت آقــا در این بیان خود، در حقیقت، به 
وظیفه  ای كه برعهده  ولیّ فقیه است و مسئولّیتی كه 
قانون اساســی برعهده  ایشان گذارده اشاره كردند. 
بر اساس اصل 110 قانون اساسی، تعیین اصول و 
سیاســت های نظام برعهده  رهبری ]است[ و قوای 
مختلــف موّظف به اجرا و پیگیری سیاســت هایی 

هستند كه رهبری اظهار و اعالن می كنند.
 آقای کروبی در همان ایّام گفته بود وقتی 
به من این حرف را زدند که رهبری با معیارهای 
بیان شــده در کردستان از آقای احمدی نژاد 
حمایت کرده اســت، من )کروبی( گفتم: این 
شــاخص هایی که آقا داد مصداقش منم نه 

احمدی نژاد.
بله؛ آقا این گونه راهنمایــی كردند كه: قاعدتاً 
دیگران هــم می توانند از آنچــه رهبری می گوید 
استفاده بكنند؛ چرا نمی گویند؟ در این خصوص هم 
خاطره  جالبی را بازگو كردند؛ فرمودند: در ابتدای 
ســال های رهبری، آقایان خاتمی و خوئینی ها به 
من مراجعه و گله كردند كه جناح راست می گوید 
رهبری مال ما اســت. من گفتم شما كه می دانید 
این چنین نیســت؛ ولــی اگر آنهــا چنین چیزی 
می گویند، خب شما هم بگویید رهبری مال جناح 

چپ است.
  آیا در ضمن صحبت ها مطالب دیگری نیز 

از ناحیه  حاضران مطرح شد؟
در جلسه برخی از مطالب دیگر به صورت ضمنی 
و یا حاشیه  ای نیز مطرح شد؛ مثاًل یكی از دوستان 
هم این مســئله را مطرح كرد كه اگر از قبل روی 
یک فردی به عنوان كاندیدا كار می شد كه متوازن تر 
حركت بكند و تشــّنج آفرینی نكنــد كار به اینجا 

كشیده نمی شد.
رهبــر انقالب اّوالً گفتند خــب این كار را باید 
شماها می كردید، چرا نكردید؟ ثانیاً گفتند اّما اینكه 
توّقع داشته باشید رهبری این كار را بكند، من هرگز 
این كار را نمی كنم. مقصودشان این بود كه هیچ گاه 
رهبری تالش نمی كند تا از قبل یک مهندســی ای 
نسبت به انتخابات بشود. ایشان مشاركت حّداكثری 
را برتر از مهندسی انتخابات دانستند كه مشاركت 
حّداقلّی را نیز به دنبال دارد و تأكید  كردند رویكرد 
و رویّه شان تغییری نكرده است. بر این مطلب تصریح 
داشتند كه من )رهبری( نه تنها در این انتخابات بلكه 
در گذشته هم معتقد و ُمصر بر مشاركت حّداكثری 
مــردم در امــور، ازجمله مشــاركت حّداكثری در 
انتخابات بودم. ایشــان به اختالف دیدگاهی كه بر 
سر این قبیل موارد با برخی از آقایان داشته اند و در 
جلسات متعّدد روی آن بحث كرده اند، استناد كردند. 
برای مثال اشاره كردند ظاهراً به دوره  دّوم انتخاب 
آقای خاتمی و گفتند: من مثل سابق، اعتقادم این بود 

كه باید مشاركت باال باشد و بر آن اصرار داشتم؛ اّما 
برخی از آقایان همیشه با آن مخالف بودند و معتقد 
بودند كه الزم نیســت مشاركت مردم در انتخابات 
باال باشــد؛ اگر ده دوازده میلیون هم شركت كنند 

رئیس جمهور موردنظر ما انتخاب می شود. 
مطلب دیگری كه در حاشیه  مطالب اصلی بیان 
شــد، مربوط به شیوه  اتّخاذ تصمیم رهبری نسبت 
به مسائل جاری بود، با این مضمون كه مثاًل مجمع 
تشخیص مصلحت چه مقدار در تصمیم   سازی سهیم 
است و ایشان با اشاره به جایگاه مشورتی مجمع در 
قانون اساسی مســئولیّت تصمیم  گیری را متوّجه 

رهبری دانستند.

امــا پیش از پرداختن بــه برخی مظاهر این 
هجمه ها،  پرداختن به پیامد های استحالة  فرهنگی، 
ما را در فهم بهتر جهت گیری های دشمنان در این 

زمینه یاری می دهد.
بی تردید آنچه موجــب قیام و مقاومت ملّت 
مســلمان در برابر رژیم پهلوی و نیز حكومت ها 
و قدرت های اســتعمارِی پشــتیبان آن ها شــد 
روحیــة دین مــداری و اســالم خواهی آنان بود. 
مردم مســلمان و با ایماِن ایران،  یقین داشــتند 
كه تنهــا راه دســت یابی به ســعادِت آخرت و 
خوش بختی دنیا، عمل بــه تعالیم جاویداِن این 
دین اســت. از ایــن روی برای برپایــِی آن قیام 
 كردند و با یاری خداوند و به رهبری امام خمینی

)رحمه اهلل علیه( توانستند رژیم قدرتمنِد پهلوی 
را ســاقط كنند. آنان می دانستند اگر در این راه 
پیروز شــوند گامی بلند در راه رسیدن حكومت 
اسالمی برداشته اند و به این ترتیب زمینة رسیدن 
به سعادت دنیا و آخرت را فراهم ساخته اند، و اگر 
هم در این میدان به شهادت می رسیدند، باز هم 

به فوز عظیمی دست یافته بودند. 
این نگــره عمیق دینی،  رهاورد ایماِن وثیقی 
بــود كه مردم شــیعة ایران در دل داشــتند، و 
ایــن همه، حاصل یقین به آیــات نورانی قرآن و 
گفتار و كرداِر بی نقِص معصومان)علیهم السالم( 
بود. بــه عبارت دیگر این قــدرت بی كراِن ملّت،  
برخاســته از یقین قلبی و ســترگی بود كه آنان 
از آموزه های دینی شــان به دســت آورده بودند،  
و بر اســاس همــان ایمان و یقین، بــه رهبرِی 
ولیّ  فقیه زمانه شان گردن می نهادند و برای حفظ 
ارزش های دینی شــان از بزرگ ترین دارایی شان 
 به راحتی می گذشــتند و در راه آرمان های خود 

جان می دادند. 
این چنین بود كه سركوب های خونین رژیم 
پهلوی نتیجه ای عكس می بخشــید و قیام هایی 
بــه بزرگِی نهضت پانزدهم خــرداد رخ می داد و 

پیروز می گشت. همچنین مقاومت شگفت انگیز مردم 
در مقابــل قدرت های بزرگ جهــان پس از پیروزی 
انقــالب، در نهایت به همین یقین و ایمان وثیق آنان 

باز می گشت.
بر این اساس، اگر به طریقی این یقین به تردید و 
شــک بدل شود، ایمان به غیب و وعده ها و وعید های 
دین از میان می رود، و دســتگاه ارزشی، و در حقیقت 
»غیرت دینی« و نیروی مقاوم و محرِك بی نهایِت ملّت 
شیعة ایرانـ  و نیز تمام ملّت هایی كه انقالب اسالمی 
را الگــوی عملی خویش قرار داده اند ـ روی به ضعف 
و افول می نهد، و اگر چنین شــد، مركز و بنیاد اصلی 
نظام و حكومت اســالمی، یعنی والیت فقیه، تضعیف 

می شود و رفته رفته فرو می ریزد.
این همان هدفی است كه دین ستیزاِن جدید در 
پِی آن اند و با كسب آن در حقیقت بلند ترین گام برای 

رسیدن به مطامع استعماری شان را برداشته اند.
امروزه، تشكیک در مبانی فكری و اعتقادی جامعه 
و به خصوص نسل جوان، با سرعت و قوِت بسیار صورت 

می گیرد، و وابســتگان و فریب خــوردگان، در تمام 
عرصه هــای اجتماعـ  از جمله مطبوعات، نشــریات، 
دیگر رســانه ها، دبیرســتان ها و دانشگاه هاـ در این 
زمینه فعالیت می كنند، و به این تشكیک و تضعیف ها 

دامن می زنند.
عناصر اصلی فرهنگ

پیش از پرداختن به شگردهای دین ستیزاِن جدید 
در عرصة فرهنگ، ضروری است تا قدری عناصر اساسی 
فرهنــگ، یا به عبارت دیگر، عرصه های اصلی تهاجم 

فرهنگی را واكاوی كنیم.

فرهنگ، مقوله دامن گســتر است كه تعاریف 
پرشماری از آن ارائه كرده اند. 

یكی از ایــن تعریف ها، فرهنــگ را مجموعه 
مایه هایی می داند كه رفتار انسان را از رفتار حیوانات 

مشخص و ممتاز می سازد.
به طور كلّی، ســه عنصر یا سه بخش اساسی 

می توان برای فرهنگ ها برشمرد:
اول، شناخت ها و باورها؛

دوم، ارزش ها و گرایش ها؛
سوم، رفتار ها و کردارها.

برای تغییــر دادن فرهنگ یــک جامعه نیز، 
مهم ترین عرصه هایی كه می باید دگرگون شــوند، 

همین سه بخش اساسی اند:
الف. شناخت ها و باورها: در این حوزه، بینش 
افراد دربارة خداوند، جهان و انسان باید تغییر كند.
ب. ارزش هــا و گرایــش ها: گذشــته از 
شناخت  هایی كه انســان ها دربارة هر چیز دارند، 
ضــروری اســت در زندگی آنــان ارزش هایی نیز 
مطرح باشد؛ زیرا زندگی بدون اعتقاد به یک سلسله 

ارزش ها، شكل انسانی پیدا نمی كند. 
زندگِی آدمی، زمانی از زندگی ســایر حیوانات 
متمایز خواهد بود كه خوب و بد در آن مطرح باشد. 
كسانی كه اعمالی را به دلیل خوب بودن آن ها انجام 
 می دهند و كارهایی را به ســبب ناپسند بودنشان 

وا می نهند و به ارزش هایی انسانی پای بندند. 

اما جوامع، از نظر شناخت خوب و بدها، و ارزش  
و ضد ارزش ها با هم اختالف دارند، و این اختالف ها 
به نوبة خود موجب تفاوت در فرهنگ های آنهاست.
ج. رفتارها و کردارها: وقتی باورها و ارزش ها 
دستخوش دگرگونی شوند،  رفتار ها نیز خودبه خود 
تغییر می كنند. از این روی، كسانی كه می خواهند 
به فرهنگ جامعه ای هجوم برند، می كوشند تا در 
ساَحت های فوق دگرگونی هایی متناسب با اهداف 
خود ایجاد كنند تا به این ترتیب الگوهای رفتارِی 

افراد آن جامعه را تغییر دهند.


