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گهی تلفنی  قبول آ

مـتفرقـه

بنایی 
و خدمات

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی 
ی  ژ نــر ا ســیکلت  ر تو مو
پــاک  بــه شــماره   CDI125
86631-568  به رنگ قرمز 
مدل 1394 و شــماره موتور 
01251K129319 و شماره 
  N1K***125E9402811 تنه
مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ ســبز خودرو سواری پژو 
206SD-TU5 به شــماره پاک 
249 و 11 - ایران 34 به رنگ 
سفید - روغنی مدل 1396 و 
 167B0017296 شماره موتور
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NAAP41FE1HJ001720
مفقود شــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

پروانــه کاربرد عامت 
اســتاندارد به شماره 
ن 892532190 بــه 
تاریــخ 1397/4/22 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.

ســند 3 برگی موتورسیکلت 
نامی 125 مدل 93 به شماره 
 541 -46437 مــی   انتظا
ر  تــو مو ه  ر شــما بــه 
 0 1 2 4 N B E 0 2 4 4 2 0
ســی شا ه  ر شــما و 
 NBE***125A9301599

مفقود فاقد اعتبار است.

و  ســبز  بــرگ  و  کمپانــی  ســند 
کارت مشــخصات خودرو ســواری 
 پرایــد 131SE بــه شــماره پــاک 
339 ب 42 - ایــران 30 بــه رنگ 
سفید - روغنی مدل 1398 و شماره 
موتور M13/6223821 و شماره 
  NAS411100K1138631 شاسی
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری 
بــه شــماره پــاک   TU5 رانــا 
386 ق 37 - ایران 34 به رنگ 
سفید - روغنی مدل 1395 و 
 163B0227727 شماره موتور
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NAAU01FE5GT135518
مفقود شــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

سند کمپانی خودرو وانت آریسان 
PU1OHVG CNG به شماره پاک 
622 م 68- ایران 14 به رنگ 
ســفید- روغنی مدل 1394 و 
 118J0010866 شماره موتور
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NAAB6 6PE1FV5 1 9 7 5 3
مفقــود شــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

سند مالکیت و برگ سبز و بنچاق 
دفترخانه نیسان وانت مدل 82 
 بــه شــماره انتظامی ایــران 93 
 767 ب 99 بــه شــماره موتــور 
    )VIN( 200159 و شماره شاسی
  IRNO821X0W6C99752
نــام ســیدمجید میرطالــب  بــه 
اســیفرجانی مفقــود و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.
بوئین زهرا

3 برگ ســند موتورسیکلت 
با کســر مــدل 94 به رنگ 
قرمز به شــماره شــهربانی 
و  ایــران 129   -  82377
شماره شاســی 9446109 
موتــور 14879  و شــماره 
مفقــود گردیــده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

مبیــل  تو ا ســبز  گ  بــر
ل  مــد شــه  ر پو لکــس  فو
 1974 بــه شــماره انتظامــی 
911 ط 69 - ایــران 22 بــه 
شماره شاسی 9114310840 
و شماره موتور 6361212 به 
نــام حبیب رازمنــدان مفقود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط است.

برگ ســبز خودرو تیبا 2 مدل 
 1400 بــه شــماره انتظامــی
 85 ایــران   -24 ط   595   
ر  تــو مو ه  ر شــما بــه 
 M 1 5 / 9 2 7 1 9 7 8
ســی  شا ه  ر شــما و 
 8 2 1 1 0 0M1 3 3 2 1 0 0

مفقود فاقد اعتبار است.

برگ ســبز و بیمه نامه شخص 
ثالث موتورســیکلت پیشــرو 
پــاک  شــماره  بــه   125CC
58335- 851 به رنگ قرمز 
مدل 1395 و شــماره موتور 
0125N5P011242 و شماره 
 N5P***125P9562361 تنه
مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری 
ســایپا 131SL به شماره پاک 
622 ه 46- ایــران 14 بــه 
متالیک  نوک مــدادی-  رنــگ 
مدل 1390 و شــماره موتور 
4483759 و شــماره شاسی 
S1412290052862 مفقود 
شــده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

آگهی مفقودی
شناســنامه مالکیــت )برگ ســبز( 
تراکتور فرگوسن 285 مدل 1392 
 تک دفرانســل به شــماره انتظامی 
شــماره   62 ایــران   12 ک   979
موتور LFW81482A شماره شاسی 
متعلق   N3HKA1CE3TAM21590
بــه مرتضی قربانی ســوخدابندان 
فرزند یداله شماره شناسنامه 112 
و کد ملی 2162353512 صادره 
از قائمشهر مفقود گردیده از درجه 

اعتبار ساقط است.

توضیح و تصحیح
در آگهی حصر وراثت مرحوم 
میرزا آقا کیا دربندسری درج 
شده در روزنامه کیهان مورخ 
صفحــه  در   1400/3/22
الرابــی  خانــم  بنــد 5  در   6
به شــماره شناســنامه 428 
متولد 1306/8/4 صادره از 
شمران همسر دائمی متوفی 
صحیح می باشد که بدینوسیله 

اصاح می گردد.

متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 6104337743976845 
بانک ملت و یا حساب 0106713595009)سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش 

بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی 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-درصورتتغییرقیمتنشریاتویاهزینهپستی،معادلمبلغپرداختشده،نشریهموردتقاضاارسالمیگردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.


5- قبض پرداختی را می توانید به شماره09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده به امور مشترکین اطالع دهید.
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تو

نام:...............................نامخانوادگی:......................................................نوعنشریه:..................................................تعدادنسخه:.........................مدت:.........................ماه

مبلغپرداختی:........................................................ریالشمارهفیشبانکی:...........................................................تلفن:..................................تلفنهمراه:.........................................

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

کدپستی:.........................................................................پستالکترونیکی:......................................................................................................    

فرم تقاضا

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

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 1400

امور مشترکین موسسه کیهان تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922

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

10/860/0005/430/0002/715/000روزنامه کیهان

16/860/0008/430/0004/215/000روزنامه کیهان انگلیسی

16/860/0008/430/0004/215/000روزنامه کیهان عربی

5/520/0002/760/0001/380/000مجله کیهان ورزشی

5/520/0002/760/0001/380/000مجله زن روز

2/761/0001/385/000690/000مجله کیهان بچه ها

ــــــــــــــــ425/000مجله کیهان فرهنگی

گمشده 
پیدا شده

ساحل دریای خزر- بندر انزلی
فروش هتل چهار ستاره مدائن

500 متر زمین، 1110 متر بنا، 4 طبقه، 
10 سوئیت، کافی شاپ، پذیرش مجلل

و صبحانه خوری بسیار شیک
فروشنده خیر مدرسه ساز کشوری

دکتر نمک فروش و مهندس مهرگان غالمی
دکتر نمک فروش  0912-2401416

مهندس مهرگان غالمی 0911-3430441

ایزوگام سامان دلیجان
BPP دوالیه نخ دار با قیر

10 سال ضمانت
5 سال بیمه ایران

24 الی 66576720
66920179-66921980

0912-5140681

مشاور حقوقی
آمـوزشی

خرید و فروش و اجاره
کلیه امالک

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کاالی وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کاال
09123576576

موسسه حقوقی حقیقت پدیده هوشمند
شماره ثبت 51072

دعاوی حقوقی و کیفری خانواده تجدیدنظر خواهی و دیوان اداری 
تعزیرات و ضرب و جرع پرونده های موادمخدر، پرونده های ثبتی ملکی، 
شهرداری و زمین شهری و تبدیل ملک های قولنامه ای به سند تک برگ

*»تمام استان ها 021-26130262«*
»1768803-0912 و 0912-1766092«

» 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

66574819 -66576981
09126993603

پیشوا- امالک سفیر
سرمایه گذاری مناسب جهت زمین، 

آپارتمان باغ، ویا 
واقع در پیشوای ورامین

با سند 6 دانگ و کمترین هزینه

09128980305 )مجید(
36720012 

خرید و فروش 
فیش  

 حج - مکه

خرید و فروش 
انواع خودرو

دوربین مداربسته هایت ویژن
مشاوره، فروش- نصب و راه اندازی

انتقال تصویر روی موبایل
با بیش از 15 سال سابقه اجرایی

»عضو اتحادیه«
 86034405
86034402

0912-5404793

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

خانم پورکاظمی 09128475037

پیمانکاری ساختمانی اسکندری
انجام کلیه امور نقاشی ساختمان و تعمیرات

ارزان فوری عالی

09123647916

55953636-55900897 شهرری
33962211-33962233 سعدی
36257074 شرقاستانتهران
56344343 اسالمشهر
56359598 چهاردانگه

جنوب
22603635 قلهک

22712976 شمیران

88900867-88801552 مطهری

شهرآرا66592266-66593010-11

شمال
66007479-66064647-9 آزادی
65222933-09121620849 شهریار
026-32226013-32224411 کرج
77909939-77936888 تهراننو
دماوند76321938

شرق - غرب  مرکز

33112193
33112291
33902599

33942000
33118052
33911568

33119236
33113085
33110202
33113519

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی)نوبت اول(
 موسسه انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران 
با شماره ثبت 1002 و شناسه ملی 10100117514

بدینوســیله از کلیــه اعضای پیوســته انجمن علمــی فیزیولوژی و 
فارماکولــوژی ایران برای حضــور در مجمع عمومی عادی نوبت اول 
انجمن که در روز پنج شنبه مورخ 1400/7/29 از ساعت 17:30 
تا 19:30 در محل دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده پزشکی 

تشکیل می شود دعوت بعمل می آید.
دستور جلسه:

- استماع گزارش رئیس هیئت مدیره و بازرس - گزارش بیان مالی
هیئت مدیره 
انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی)نوبت اول( 
موسسه انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران 
با شماره ثبت 1002 و شناسه ملی 10100117514

بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی 
ایــران برای حضور در مجمع عمومی عــادی نوبت اول انجمن که در روز 
پنج شــنبه مورخ 1400/7/29 از ســاعت 00:15 تــا 23:45 بصورت 
الکترونیــک بــه آدرس iman.behdasht.gov.ir تشــکیل می شــود 
دعــوت بعمل می آید. در ضمن خواهشــمند اســت متقاضیــان ثبت نام 
 در انتخابــات هیئــت مدیــره جهت کســب اطاعــات به ســایت انجمن

https://phypha.ir مراجعه نمایند.
دستور جلسه:

الکترونیــک  بصــورت  بــازرس  و  مدیــره  هیئــت  انتخابــات   -1
 در ســامانه کمیســیون انجمن هــای علمــی گــروه پزشــکی بــه آدرس

 http//:iman.behdasht.gov.ir
هیئت مدیره 
انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

اطالعیه )نوبت اول(
اینجانب نوراله رئوفی و شــرکاء فرزند علی اکبر به کدملی 2432174569 
به نشانی شیراز دروازه اصفهان نبش خیابان فردوسی مستاجر ملک تجاری 
با پاک ثبتی 2407-2403-2404 کدنوســازی 8-6-16-15-1-0-5 
واقــع در شــیراز بــا توجه به رجوع بــه مالک اصلی ملک فوق بــه نام عذرا 
ممتازی و مهدی ممتازی )مارکوس( فرزند مهدی به کرات و دفعات بسیار، و 
عدم حضور ایشان در محل و نظر به اظهارات بستگان ایشان مبنی بر عدم 
حضور وی در ایران و همچنین در راســتای صورتجلسه کمیسیون ماده صد 
قانون شهرداری ها در خصوص درج آگهی به دلیل عدم در دسترس بودن، 
عدم حضور و به تبع عدم توانایی در اخذ رضایت نامه بابت تعمیر اساســی 
ملــک معنونه، اقدام به درج آگهی حاضــر مبنی بر حضور نامبرده جهت اخذ 
رضایتنامه بابت تعمیرات اساسی ملک مذکور می نمایم. لذا در صورت عدم 

مراجعه نامبرده طبق قانون و مقررات اقدام خواهد شد. 
تلفن: 09173130748- 32243554

پاورقی
Research@kayhan.ir

صفحه 6
چهارشنبه ۲4 شهریور 1400
۸ صفر 144۳ - شماره ۲۲۸4۲

  

 نگاهی به تاریخ سیاسی جمهوری اسالمی نشان می دهد که دو دیدگاه و دو الگو در رابطه با »مشارکت« میان مقامات 
مسئول جمهوری اسالمی وجود داشته است: برخی همچون جناب آقای  هاشمی رفسنجانی قائل به مشارکت 
حّداقّلی بودندتا نتایج انتخابات به آنچه مطلوب سران کشور است، هرچه نزدیک تر باشد؛ در طرف مقابل، دیدگاه 
آیت اهلل خامنه ای قرار داشت که قائل به مشارکت حّداکثری مردم بود،  فارغ از اینکه نتیجه  نهایی چه باشد. درحالی که 
اگر قرار بود برای تقّلب برنامه ریزی شود، حضور حّداقّلی مردم از هر جهت گزینه  خردمندانه تری به نظر می رسید.

کثرت گرایی سیاسی
 و ناکارآمدی الگوهای غربِی آن در ایران

كشمكش های سیاســِی میان احزاب و گروه های 
كشــور، از آغاز پیروزی نهضت، و تداوم آنها تا به امروز 
زیان های پرشــماری بر جامعه و نظام اسالمی تحمیل 
كرده است. یكی از پیامدهای این اختالفات، به بن بست 
رســیدِن فعالیت های پاره ای از تشّكل ها و احزاب بوده 
است. ســرخوردگی و بدبینی مردم دربارة تالش های 

حزبی یكی دیگر از این پیامدهاست.
بروز بحران هــای زیانباری همچون توّرم، بیكاری، 
گســترش فســادهای اداری و اخالقــی، محصــول 

تجربه ناکارآمدی الگوهای غربی 
در احزاب ایران
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تقلب  ادعای  تناقض 
از سوی طرفداران »مشارکت حداقلی«

روز واقعه
پیش از آنكه به متــن خطبه های رهبر انقالب 
پرداخته شــود، یک نكته  اساسی را باید در رابطه با 
پوشش رسانه ای این رخداد در نظر آورد. نگاهی دقیق 
به روند كاری رسانه های بیگانه نشان می دهد كه از 
ابتدای رهبری آیت اهلل خامنه ای تا خرداد 1388، یک 
قانون نانوشته در مورد بازنمایی سخنان و كنش های 
ایشــان وجود داشــته كه مضمون آن »بایكوت« به 
معنای نادیده گرفتن یا كم رنگ نشان دادن بوده است.
اّمــا در مــورد خطبه های نماز جمعــه  پس از 
انتخابــات، ناگهان اغلب رســانه های غربی و حّتی 
رســانه های عربی و عبری به پخش زنده یا پوشش 
فراگیر آن پرداختند. این اقدام آنها، زمینه ساز گام های 
بعدی بود كه با تحریف معنوی سخنان رهبر انقالب، 
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زمینه پژوهی یک رخداد تاریخ ساز- مصطفی غّفاری 
كوشــیدند تا هم شخصّیت ایشان را تخریب كنند و 
هم مسئولّیت بسیاری از عملكردهای نادرست را نیز 
مســتقیماً  متوّجه رهبری كنند. بــا توّجه  به بحران 
رســانه ای بعد از انتخابات، هدف از این كار، تردید و 
تزلزل در نگاه برخی مردم به جایگاه ولیّ فقیه به عنوان 

ركن وحدت و فصل الخطاب بود. 
به  هر حال خطبه های نماز جمعه  تهران، ظهر روز 
29 خرداد به امامت آیت اهلل خامنه ای آغاز شد؛ آن  هم 
درحالی كه دو نامزد معترض اصلی به نتایج انتخابات 
در آن شركت نكرده بودند؛ همچنین برخی مقامات 
بلندپایه  كشور مانند جناب آقای  هاشمی رفسنجانی 
و برخــی چهره های دیگر مانند آقایان ســّیدمحّمد 
خاتمی، علی اكبر ناطق نوری و... هم حضور نداشتند.
خطبه ها با مرور آیاتی از سوره  فتح آغاز شد كه 
شأن نزول آن ماجرای صلح حدیبّیه در عصر پیامبر 
اســالم اســت. محور بحث، انزال »سكینه  الهی« بر 
قلوب مؤمنین در جریان تالطم های روحی شخصی 
و اجتماعی بود كه به طور طبیعی موجب اضطراب و 

تشــویش انسان می شود؛ و این سكینه به نوبه  خود، 
بر ایمان باورمندان،  می افزاید:

»برای یک مجموعه  مسلمان، مجموعه مؤمن مهم 
اســت كه به خدا حسن ظن داشته باشد، بداند كه خدا 
كمک كار او است، بداند كه خدا پشت سر رهپویان راه حق 
است. وقتی دل ها قرص شد، گام ها هم محكم می شود؛ 
وقتی گام ها استوار شد، راه به آسانی طی می شود، به هدف 
نزدیک می شود... در حال تشویش و اضطراب، پیدا كردن 
راه درســت دشوار می شود. انسانی كه از آرامش روحی 
برخوردار است، درســت فكر می كند، درست تصمیم 
می گیرد، درست حركت می كند... امروز جامعه  انقالبی 
مــا، مردم مؤمن ما، نیاز به این دارند كه این آرامش را، 
این سكینه را، این طمأنینه و وقار را در خودشان هرچه 
بیشتر به  وجود بیاورند.« »اال بذكر اهلل تطمئّن القلوب«.1

رهبر انقالب، ســخنان خود در خطبه  دّوم را به 
 ســه بخش تقســیم كردند كه خطاب به سه دسته 

بود: 
خطاب اّول: یک دنیا تشّکر از مردم

آیت اهلل خامنه ای با آنكه هیچ گاه مایل نیستند با 
مخاطبان به مبالغه سخن بگویند، این بار زبان به مدح 

مردم در این حركت حماسی گشودند:
»در این قضّیه  انتخابات، خطاب به شــما مردم 
عزیز عــرض می كنم كه هرچه بــا مبالغه صحبت 
بكنم، زیاد نیســت؛ حّتی اگر بوی تملّق هم بدهد، 

ایرادی ندارد. كار بزرگی كردید. انتخابات 22 خرداد 
یک نمایش عظیمی بود از احساس مسئولّیت ملّت 
ما برای سرنوشت كشور؛ نمایش عظیمی بود از روح 
مشــاركت جوی مردم در اداره  كشورشــان؛ نمایش 
عظیمی بود از دلبستگی مردم به نظام شان... مشاركت 
حدود 85 درصد؛ 40 میلیون تقریباً جمعّیت. انسان 
دســت مبارک ولیّ عصر را پشت سر حوادثی با این 
عظمت می بیند. این نشــانه  توّجه خدا اســت. الزم 
می دانم از اعماق دل نســبت به شما مردم عزیز در 
سراسر كشــور ابراز ادب و ابراز تواضع كنم كه واقعاً 

جا دارد.«
ایشان همچنین سپاسگزاری ویژه ای از »احساس 
 مسئولّیت نسل جوان« در جریان انتخابات داشتند؛ 
به خصوص در شرایطی كه 30 سال از پیروزی انقالب 

اسالمی می گذشت و كورة  چنان عواطفی طبیعتاً باید 
سرد و خاموش می شد.

جشن واقعی، نفس عمیق
اهّمّیت دیگر این انتخابات از دیدگاه رهبر انقالب 
آن بود كه ماهّیت و عمق و وســعت »مردم ساالری 
دینی« را به رخ مردم و دیگر نظام های سیاسی دنیا 
كشید؛ چرا كه هم رقابت هایی شّفاف در آن جریان 
داشت و هم مشاركتی فوق تصّور در آن صورت گرفت. 
به  این  ترتیب انتخابات 88 جشن واقعی برای مردم و 
در عین  حال زلزله ای سیاسی برای مخالفان ایران بود:
»همه  كسانی كه بدخواه نظام جمهوری اسالمی 
هستند، دیدند مردم ساالری دینی یعنی چه. این یک 
راه سّوم اســت؛ در مقابل دیكتاتوری ها و نظام های 
مستبد از یک طرف و دموكراسی های دور از معنویّت 
و دین از یک طرف دیگر، این مردم ساالری دینی است؛ 
این است كه دل های مردم را مجذوب می كند و آنها را 
به وسط صحنه می كشاند. این، امتحان خودش را داد.«

این واقعه، طبیعتــاً یک نفس عمیق برای نظام 
سیاسی كشــور نیز بود و فرصتی بزرگ برای رشد 
جهشــی در حركت عمومی مردم به سوی اهداف را 

پدید می آورد.
نشان اعتماد مّلت

فراتر از تراز مشاركت 85 درصدی و 40 میلیون 
نفری كه در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم 
به نام مردم ساالری دینی ثبت شد، برگزاری انتخاباتی 

در این سطح از »مشاركت«، نشان »اعتماد عمومی« 
به نظام بود كه سرمایه ای بزرگ و پشتوانه ای مردمی 
برای »مشروعّیت« آن به شمار می رود. البّته همین 
نقطه نیز آماج برنامه ریزی دشمنان ملّت قرار گرفت 
و آنها با فرصت طلبی و موج ســواری بر اعتراض های 

برخی نامزدها، وارد صحنه شدند:
»می خواهنــد اعتماد را بگیرند تا مشــاركت را 
بگیرند، تا مشروعّیت را از جمهوری اسالمی بگیرند. 
این، ضررش به مراتب از آتش زدن بانک و سوزاندن 
اتوبوس بیشتر است؛ این، آن چیزی است كه با هیچ 
خسارت دیگری قابل مقایسه نیست. مردم بیایند در 
یک چنین حركت عظیمی این جور مشتاقانه حضور 
پیدا كنند، بعد به مردم گفته بشــود كه شما اشتباه 
كردید به نظام اعتماد كردید؛ نظام قابل  اعتماد نبود. 

دشمن این را می خواهد.«
تشــویق و تأكیــد بر باز شــدن همــه  راه ها و 
به كارگیری بیشــترین توان كشــور برای مشاركت 
حّداكثــری مــردم در انتخابات، سیاســت نظام و 
تدبیر رهبــری در زمینه  عمق بخشــی به پایه های 
مردم ساالری دینی بود. اّما نگاهی به تاریخ سیاسی 
جمهوری اسالمی نشان می دهد كه دو دیدگاه و دو 
الگو در رابطه با »مشــاركت« میان مقامات مسئول 
جمهوری اسالمی وجود داشته است: برخی همچون 
جناب آقای  هاشمی رفســنجانی قائل به مشاركت 
حّداقلّی بودند2 تا نتایــج انتخابات به آنچه مطلوب 
سران كشــور است، هرچه نزدیک تر باشد؛ در طرف 
مقابل، دیدگاه آیت اهلل خامنه ای قرار داشت كه قائل 

به مشاركت حّداكثری مردم بود،  فارغ از اینكه نتیجه  
نهایی چه باشــد. درحالی كه اگر قرار بود برای تقلّب 
برنامه ریزی شــود، حضور حّداقلّی مردم از هر جهت 

گزینه  خردمندانه تری به نظر می رسید.
پانوشت ها:

1- سوره رعد، بخشی از آیه  28، ترجمه: »آگاه باش كه با 
یاد خدا دل ها آرامش می یابد.«

2- مرحــوم آقای  هاشــمی رفســنجانی خــود نمونه ای 
از اختالف نظــرش با رهبــر انقالب در این مســئله را در 
گفت وگوهایی با یک روزنامه بازگو نموده است. هنگامی كه 
بحث به ماجرای رقابت  انتخاباتی مجلس پنجم می رســد، 
ایشان به حمایت رهبری از ارائه  لیست های متعّدد از سوی 
جناح های سیاسی برای تصّدی كرسی ها اشاره می كند: »یک 
اختالف نظری بین من و آیت اهلل خامنه ای بود. ایشان از زاویه  
اینكه رقابت ها خیلی جّدی باشد تا مردم بیشتر پای صندوق 
بیایند، به انتخابات نگاه می كردند. من با دید اینكه اّوالً رأی 
]جامعه [ روحانّیت كم نشود، موافق آن كار نبودم ، چون اگر 
رأی روحانّیت كم می شــد، یک شكست بود؛ و ثانیاً بین ما 
تفرقه نیفتد. من از این دید نگاه می كردم. استدالل هایمان 
را كرده بودیم.« ایشان سپس به استدالل رهبری در مورد 
ارائه  لیست های مختلف برای رقابت انتخاباتی اشاره می كند 
كه: »انتخابات گرم تر می شود و جمعّیت زیادتری می آیند« 
و تأكید می كند: »ایشان با همان دید گرم كردن انتخابات 
نگاه می كردند.«. بی پرده با  هاشمی رفسنجانی ، كیهان ، دّوم 
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 دیگر الگوی غربی پلورالیســم سیاســی است. كاهش 
كّمی و كیفی فعالیت های ســازندة عمرانی و اقتصادی 
و آموزشــی و... نتیجــة دیگــر فعالیت هــای احزاب و 
رقابت های گروهی آنها برای یارگیری بیشــتر و كسب 

قدرت افزون تر است.
حیف و میل بیت المال وســرمایه های كشور نیز از 
جمله پیامدهای تبلیغات بسیار فراگیر حزبی و رقابت های 
میان آنهاســت. هدر رفتن نیروهــای كارآمد نظام در 
این گونــه مبارزات و در نهایت فراهم آمدن زمینه برای 
نفوذ بیگانگان و دشمنان رهاورد این سیاست های غلط 

و خطرناک حزبی اند.
سیاست تک حزبی 

و ناکارآمدی الگوی غربی آن در ایران
اینک با نظر به ناكار آمدی كثرت گرایی سیاســی و 
الگــوی غربِی تعّدد احزاب و نیز ناســازگاری آن با روح 
تعالیم اســالم، این سؤال مطرح می شود كه با توجه به 
نامعقول و نامشروع نبودن »فعالیت های حزبی«1 بهتر 
نیســت به تأسیس حزبی واحد تن دهیم، تا از سویی از 
مخاطرات تعّدد احزاب بپرهیزیم، و از دیگر سوی به نتایج 

مثبت فعالیت های گروهی دست یابیم؟
پاســخ این پرســش را می توان در كارنامة حزب 
جمهوری اســالمی تا حدودی یافت. باید اعتراف كرد 
كه تأسیس و فعالیت حزب جمهوری، تجربه ای ناموفق 
بوده است. گرچه تشكیالت مزبور با نّیتی خیرخواهانه 
و با تدبیر و هدایت اندیشــه وران و مبارزاِن دین مداری 
همچون شــهید دكتر بهشتی، شهید دكتر باهنر، مقام 
معظم رهبری، جناب آقای  هاشمی رفسنجانی و جمعی 
دیگر از شخصیت های مهم كشور و چهره های دلسوز نظام 
تأسیس شــد، پس از چندی آثار نقص و ضعف در آن 
آشكار شد؛ به گونه ای كه امام خمینی)رحمه ًْاهلل علیه( نیز 
مایل نبود فعالیت های این تشكیالت ادامه یابد و به این 
ترتیب، حزب جمهوری اسالمی تعطیل شد. حال سؤال 
این است كه دالیل اصلی عدم موفقیت این تشكیالت، 

با آن اهداف پاک و مقدس چه بوده است؟
یكــی از مهم ترین دالیلی كه فعالیت های حزب 
جمهوری اسالمی را به بن بست كشانید، به كارگیری 

و اجرای نظام نامة غربی در آن بود. تردیدی نیســت كه 
مؤسســان و مسئوالن اصلی این حزب، به دنبال ایجاد 
تشكیالتی اسالمی و كاماًل منطبق با آرمان های شریعت 
و نظام جمهوری اسالمی بودند، ولی در برخی جنبه ها، 
به طور ناخواسته الگوها و شیوه های اجرایی غرب را به 
كار بســته بودند، و همین امر باعث بروز ناهنجاری ها و 
اشكاالت فراوانی در این فعالیت ها شد و حزب جمهوری 
اســالمی را از اهداف مقدس آن منحــرف كرد و دور 
ســاخت. برای مثال، عضوگیری و ثبت نام از داوطلبان 
شركت در حزب به همان شیوه ای صورت گرفت كه در 
نظام نامه های غربی توصیه می شد. همچنین دستورات 

از سوی كادر مركزی حزب صادر می شد، و دیگر اعضا، 
به ناچار می بایست به این دستورها عمل می كردند.

بدیهی است اگر كسب موقعیت و قدرت بیشتر در گرو 
یارگیری بیشتر باشد، سیستم های حزبی برای كسب قدرت 
بیشتر می باید به دنبال جلب افكار عمومی و افزودن بر اعضا 
باشند. در چنین وضعیتی اگر مسئوالن و دست اندركاران 
حزب خود را ملزم به رعایت اصول و موازین شرعی ندانند، به 
راحتی می توانند با اِعمال شگردهای گوناگون و با بهره گیری 

از پول و تبلیغات، آرای بیشتری به خود اختصاص دهند و با 
جذب اعضای بیشتر قدرت خود را فزون تر سازند.

البته چنین شــیوة نادرســتی هرگز در دســتور كار 
مســئوالن اصلی حزب نبود و اعضای تشكیل دهندة بدنة 
حزب نیز در پی اجرای چنین برنامه ها و شگردهایی برای 
كسب قدرت و موقعیت نبودند و همگی آنان موازین شرع 
را پاس می داشتند و ملتزم به رعایت اصول اخالقی بودند، 
اما به هر روی، با توجه به ماهیت تشكیالت و سازوكارهای 
حزبی، و باز عمل كردِن حزب در عضوگیری و نحوة ثبت نام 
از داوطلبان، رفته رفته این تشــكیالت گرفتار كاستی ها و 
نقایصی شــد، و آرام آرام از اهداف مقدسی كه برای آن در 

نظر گرفته بودند فاصله گرفت.

بــه طور قطع اگر یک تشــكیالت حزبی - حتی با 
اهدافی مقدس و دینی - در عضوگیرِی خود دقت كافی 
بــه خرج ندهد و در پذیرش اعضا ویژگی ها و صالحیت 
آنان را به درســتی ارزیابی نكند، معانــدان و نیز افراد 
فرصت طلب به آســانی خواهند توانست پس از ورود به 
تشــكیالت و تثبیت موقعیت خویش، خرابكاری كنند 
و با سوءاســتفاده از امكانــات و موقعیت خود، ضربات 
جبران ناپذیری بر سازمان وارد سازند. متأسفانه، اِعمال 
شیوة نادرست عضو گیری در حزب و فقدان دقت كافی 
در جذب افراد، موجب شد تا برخی فرصت طلبان برای 
ســودجویی ها و سوءاستفاده های مادی، و نیز به منظور 
تصاحب پست و مقام به عضویت حزب درآیند، و همین 
امر سبب بروز انحرافات و مفاسدی دراین تشكیالت شد 
و پس از چندی موقعیت و وجهة سیاســی و اجتماعی 

حزب را مخدوش ساخت.
اما اگر از ابتدا در عضوگیری این حزب دقت نظر كافی 
صــورت می گرفت، و فقط داوطلبان متعهد و كارآمد به 
عضویت این تشكیالت سیاسی پذیرفته می شدند، حیات 
سیاسی حزب جمهوری اســالمی دچار چنین آفات و 
آسیب هایی نمی شد؛ یعنی تنها به كسانی اجازة عضویت 
 در حزب داده می شد كه به دور از هواهای نفسانی و تنها 
بر اســاس وظیفة دینی و احســاس مسئولیت در قبال 
نهضــت و انقالب و فقط با قصد خدمت و فداكاری برای 

دین و اّمت مسلمان قدم پیش نهاده بودند.
البته باز باید به یاد آورد كه تمامی كادر مركزی حزب 
جمهوری اسالمی و بسیاری از اعضای بدنة حزب از یاران 
صدیق و وفادار امام)رحمه ًْاهلل علیه( و از جمله نیروهای 
متعهد و فعاِل نهضت بودند و در خلوص نّیت آنان تردید 
نمی توان داشت. اما به هر روی، سابقة اِعمال سیاست های 
حزبی با تكیه بر شیوه و نظام نامة غربِی آن، در كشور ما 
تاكنون موفق نبوده است، و فعالیت های تشكیالتی حزب 
جمهوری اسالمی یكی از همین نمونه ها به شمار می آید. 

همچنین تحلیل های منطقی و دور از احساسات، گویای 
آن است كه از این پس نیز شیوه های تشكیالتی تک حزبی 
با تكیه بر الگوهای غربی در كشــوری اسالمی همچون 
ایران موفق از كار در نمی آیند و فرجامی جز شكســت 

در پی نخواهند داشت.
پانوشت:

1- برخی مفسران و پاره ای پژوهشگران سیاسی - مذهبی آیة 
46 ســورة سبأ را دلیل بر مشروعیت و معقولیت فعالیت های 
حزبی دانســته اند. در این باره مراجعــه كنید به: ناصر مكارم 
شیرازی، تفســیر نمونه، ج 18، ص136 . همچنین اصل 26 
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منطبق با شرع و مصالح كشور را تأیید می كند.


