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گهی تلفنی  قبول آ

مـتفرقـه خرید و فروش
انواع خودرو

خرید 
و فروش
 و اجاره

کلیه امالک

بنایی 
و خدمات

گمشده پیدا 
شده

برگ سبز خودرو سواری پژو آردی 
1600، مدل 1382، به شــماره 
انتظامــی 594 ج 17 ایــران 46، 
شماره موتور 22368214896 
و شــماره شاســی 82114642 
متعلق به حسین باباخانی سنگری 
مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

 ) ســبز گ  بــر ( لکیت ما ســند 
 111 پرایــد  ســواری  خــودرو 
 مــدل 1389 بــه شــماره انتظامی
ایــران 78 شــماره   917 ی 36 
موتور 3717281 و شماره شاسی 
بنــام   S5430089030866
مصطفی زیارتی مفقــود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بهره بــرداری  پروانــه  اصــل 
چاه آب شــماره 8 بوئین زهرا 
نــه  ا و پر ه  ر شــما بــه 
تاریــخ   3070/1301/434
نمایندگــی  بــه   77/7/6
ابراهیــم خداکرمــی مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

بوئین زهرا

ســند کمپانــی ســواری لوگان 
انتظامــی  شــماره  بــه   L90
 73 یــران  ا  92 ب   768
مــدل 93 رنگ ســفید موتور 
K4MA690D241431 شاسی 
NAPLSRALDE1214694 به نام 
اطهر محمــدزادگان مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

مجوز حمل اسلحه شکاری کالیبر 
12 به شــماره 1087574 مدل 
دولــول روی هــم ته پــر کوســه 
ســاخت ترکیه به شــماره ســاح 
160193 به نام اینجانب حسین 
بهاری به کد ملی 0530529521 
مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

کارت شناســایی هواپیمایــی 
جمهــوری اســامی ایــران به 
نــام آقــای محســن کریمــی 
ســمیرمی نام پدر رجبعلی به 
ملی 3379774871  شماره 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

می باشد.

کارت مشــخصات  بــرگ ســبز، 
ســواری پژو 405SLX به شماره 
انتظامی 155 هــ  23 ایران 93 
مــدل 98 رنــگ ســفید موتور 
ســی  شا  181B0114993
بــه   NAAM13FE9KK219380
نــام محمدکاظم کهیاریان مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.

کارت مشــخصات  بــرگ ســبز، 
ســواری پژو 405SLX به شماره 
انتظامی 156 هــ  84 ایران 63 
مــدل 98 رنــگ ســفید موتور 
ســی  شا  181B0115829
بــه   NAAM31FE9KK219413
نــام وحیدرضــا کهیاریان مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ کمپانــی خودرو پــژو پارس 
ســفید  رنــگ   1392 مــدل 
شاســی  شــماره  بــه  روغنــی 
 NAAN0 1CA8DH6 7 9 6 9 7
 124K0201354 شــماره موتور
شماره پاک ایران 88-662 د 93 
بنام یونس اکبری مفقود گردید از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

بــرگ ســبز پژو پــارس ســفید 
ک  پــا ه  ر بشــما  8 7 ل   مــد
 6 4 ن  ا یــر ا  1 2 ل   1 7 2 
ر  تــو مو ه  ر شــما و 
شاســی  و   12487046243
بنام   NAAN01CA78E711594
احمد دهقانی مفقــود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

ســند کمپانی موتورســیکلت 
نیمــا 125- زرشــکی رنــگ 
پاک 93472-637   بشماره 
موتــور 018683  و شــماره 
 8 9 2 3 2 2 7 ســی  شا و 
بــه نمایندگــی جــواد ثقفــی 
اعتبــار  درجــه  از  و   مفقــود 

ساقط است.

پــژو  خــودرو  کمپانــی  ســند 
206 آریــان بــه رنــگ ســفید 
 مــدل 89 بــه شــماره انتظامــی 
431 ص 65- ایران 33 و شماره 
موتور 13389016501 و شماره 
 NAAP41FD9BJ292256 شاسی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

برگ ســبز و کارت موتورسیکلت 
هوندا CDI125 بــه رنگ آبی به 
 N2A125A9003759 شماره تنه
به شماره انتظامی 119/41147 
به شماره موتور 81052351 به 
مالکیت محســن محســنی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

برگــه  ســند  و  ســبز  کارت 
معاینــه فنی و کارت ســوخت 
خــودروی پراید مــدل 85 به 
شماره شــهربانی 145و 91- 
ایــران 99 و شــماره موتــور 
1520807 و شــماره شاسی 
843371 مفقــود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

خدمــت  پایــان  کارت 
لــث  ثا بیمــه  وکارت 
گواهینامه اینجانب آقای 
مفقود  محمدیان  سعید 
گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ سبز)سند مالکیت( و سند کمپانی 
خودرو ســواری پرایــد جی تی ایکس 
آی، رنگ نقــره ای- آبی متالیک، مدل 
1385، به شماره انتظامی 594 د 64 
ایران 45، شماره موتور 1592777 و 
  S1412285237888 شماره شاسی
به نــام خانــم بی بی مرصــع علوی فر 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

شناســنامه مالکیــت خــودرو 
ســواری پرایــد 132، مــدل 
بــه شــماره انتظامی   ،1387
342 س 63 ایران 46 شماره 
موتور 2379947 و شــماره 
 S1422287004989 شاسی
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

اینجانب رضــا جعفری مالک ســواری 
تندر)لوگان L90( به شــماره انتظامی 
موتــور   93 ایــران   81 س   134
100014067RD157452 شاســی 
علــت  بــه   NAALSRALDCA091493
فقدان سند کمپانی تقاضای رونوشت 
المثنی نموده ام چنانچه هرکس ادعایی 
در مــورد خــودرو مذکــور دارد ظرف 
مدت ده روز به دفتر حقوقی سازمان 
فروش شرکت ایران خودرو واقع در 
پیکان شــهر ساختمان ســمند مراجعه 
نماید. بدیهی اســت پــس از انقضای 
مهلت مزبور طبق ضوابط اقدام خواهد 
شــد. مدت اعتبار این آگهی یکســال 

است.

م  جــا حســین  میر ا نــب  ینجا ا «
مالــک خــودرو بــه شــماره شاســی 
NAAN21CA1AE414367 و شــماره 
موتور 12488141785 بعلت فقدان 
اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی 
اسناد مذکور را نموده ام. لذا چنانکه 
هرکــس ادعایــی در مورد خــودروی 
مذکــور دارد ظــرف ده روز بــه دفتر 
حقوقی شرکت ایران خودرو واقع در 
کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران کرج 
شهرک پیکانشهر ساختمان سمند طبقه 
1 مراجعه نماید. بدیهی است پس از 
انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.«

کارنامه ماشــین پژو 405 مدل 87 به 
شماره شهربانی 435 ت 96 ایران 33 
به نام ناصر فیروز مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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 میپذیرد

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

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

با ما خانه دار شوید
تهران شهر جدید پرند 
سایت مسکن خودمون

09121533817
09120711419

56791496
اسامی 7 نفر  از فرزندان

 تحت پوشش شیرخوارگاه شبیر

میدان شهدا- ضلع جنوب شرقی 
تقریبا 535 متر ملک تجاری 

فقط ملکیت فروشی
09123090079

زعفرانیه 330 متر
4 خواب 1400 متر فول مشاعات
طبقه 11 فقط متری 100 میلیون

نراقی 09122157450

واگذاری خودروی طرح دار 
به صورت اجاره

09120325976

خریدار جک و قالب های 
ساختمانی و لوله داربست

09125901239

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

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 

نام مستعار کودک:   آرام

تاریخ تولد: 99/11/04

تاریخ پذیرش: 99/11/20

ارجاع دهنده: بیمارستان امام حسین)ع(

نام مستعار کودک:   آراد

تاریخ تولد: 99/11/04

تاریخ پذیرش: 99/11/20

ارجاع دهنده: بیمارستان امام حسین)ع(

نام مستعار کودک:   گندم

تاریخ تولد: 99/12/17

تاریخ پذیرش: 99/12/11

ارجاع دهنده: بیمارستان امام حسین)ع(

نام مستعار کودک:   احسان

تاریخ تولد: 99/12/26

تاریخ پذیرش: 1400/01/08

ارجاع دهنده: بیمارستان شهریار

نام مستعار کودک:   یاسین نادری

تاریخ تولد: 96

تاریخ پذیرش: 98/08/04

ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی شهریار

نام مستعار کودک:   علیرضا

تاریخ تولد: 99/11/14

تاریخ پذیرش: 99/11/29

ارجاع دهنده: بیمارستان لوالگر

نام مستعار کودک:   درخشنده

تاریخ تولد: 99/11/08

تاریخ پذیرش: 99/12/03

ارجاع دهنده: بیمارستان امام حسین)ع(

به 2 نفر فروشنده خانم
 آشنا به فروش مبلمان اداری  و یک نفر نظافتچی 

با حقوق و مزایای عالی 
در محدوده چهاردانگه نیازمندیم.

0919-2384269
0912-2760182 

یک شرکت تولیدی جهت تکمیل کادر خود در تهران 
از افراد متخصص با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید. 

1- کارشناس مهندس غذایی: جهت آزمایشگاه با 2 سال سابقه کار
2- کارشناس مهندس غذایی: جهت تحقیقات بازار با یک سال سابقه کار

3- کارشناس بازرگانی: با یک سال سابقه کار
4- منشی: با 2 سال سابقه کار

شماره تماس: 09120182621

حلیمه  فارغ التحصیلی  مدرک 
ســالمی فرزند علی به شماره 
شناسنامه 70 صادره از کنگان 
در مقطع کارشناســی رشــته 
راهنمایــی و مشــاوره صادره 
از واحد دانشگاهی بوشهر با 
شماره م 16-11-6/1600 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار 
می باشد از یابنده خواهشمند 
اســت اصــل مــدرک را بــه 
دانشــگاه آزاد اسامی واحد 

بوشهر تحویل دهند.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب اصغر ملکی سقزچی فرزند اختیار 
به شماره شناسنامه 9418 صادره از تهران متولد 1361/11/1 
در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی تکنولوژي عمران 
صادره از واحد دانشگاهی آزاد واحد آشتیان مفقود گردیده و 
فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 
دانشــگاه آزاد اسامی واحد آشتیان به نشانی: آشتیان- بلوار 

امام خمینی دانشگاه آزاد اسامی واحد آشتیان ارسال نماید.

آگهی حصر وراثت
آقای فریدون ســاالرکیا به شــماره شناســنامه 10 مطابق دادخواست 
تقدیمی به کاسه پرونده 130/2/99 از این شعبه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم حبیب اله 
ساالرکیا به شماره شناسنامه 52 در تاریخ 1399/7/26 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- فریدون ســاالرکیا شماره شناســنامه 10 تاریخ تولد 1351/3/5 

صادره شمیران میگون پسر متوفی
2- اسماعیل ســاالرکیا شماره شناسنامه 50 تاریخ تولد 1342/9/2 

صادره شمیران میگون پسر متوفی
3- مریم ساالرکیا شماره شناسنامه 76 تاریخ تولد 1344/1/1 صادره 

شمیران میگون دختر متوفی
4- زهرا ساالرکیا شماره شناسنامه 22 تاریخ تولد 1349/6/8 صادره 

شمیران میگون دختر متوفی
5- سمیه ساالرکیا شماره شناسنامه 4877 تاریخ تولد 1360/3/27 

صادره تهران مرکزی دختر متوفی
6- نرگس ساالرکیا شماره شناسنامه 10 تاریخ تولد 1324/1/1 صادره 

شمیران میگون همسر دائمی متوفی
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست 
مزبــور را باســتناد ماده 361 قانون امور حســبی در یــک نوبت آگهی 
می نمایــد تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد و 

اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.

شورای حل اختاف 2 میگون

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت سخت الیه ساز)سهامی خاص( ثبت شده 
به شماره 531 و شناسه ملی 10102147980 

بدینوســیله از کلیه ســهامداران شــرکت دعوت می شود تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت 10 صبح 
روز شــنبه مورخ 1400/02/11 با دستور جلسه زیر در محل 
قانونی شــرکت به نشــانی جاده تهران- بومهن، شهرک صنعتی 
خرمدشــت، جاده سیاه ســنگ، خیابان گلســتان، پاک 39 به کد 
پستی: 1653154896 تشکیل خواهد شد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
1- انتخاب بازرسان

هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت سخت الیه ساز)سهامی خاص( ثبت شده
 به شماره 531 و شناسه ملی 10102147980 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده که در ساعت 14 صبح روز شنبه مورخ 1400/02/11 
با دستور جلسه زیر در محل قانونی شرکت به نشانی جاده تهران- بومهن، 
شهرک صنعتی خرمدشــت، جاده سیاه سنگ، خیابان گلستان، پاک 39 
به کد پستی: 1653154896 تشکیل خواهد شد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
1- افزایش سرمایه

2- تغییر آدرس شرکت
هیئت مدیره شرکت

آگهی تغییرات شرکت آجر فشاری نورافشان گل بروجرد
تعاونی به شماره ثبت 1556 و شناسه ملی 10740050820

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/01/07 
و به استناد نامه شماره 405 مورخه 1400/01/11 اداره تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی شهرســتان بروجرد تصمیمات ذیل اتخاذ شد. شرکت 
مذکور در تاریخ فوق منحل اعام گردید و علی پیرزادی به شماره ملی 
5579904525 و فیــروز پیرزاد به شــماره 4130931806 و علی 
موال پیرزادی به شماره ملی 4130715100 به عنوان هیئت تصفیه 
تعاونی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و علی پیرزادی به شماره 
ملی 5579904525 به عنوان مدیر هیئت تصفیه برای مدت دو سال 
انتخاب شد. نشانی محل تصفیه استان لرستان، شهر بروجرد- خیابان 
قاآنی کوچه شــهید رضا گودرزی پاک 74 کد پستی 6914893187 
می باشــد. با ثبت این مســتند تصمیمات انحال انتخاب شــده 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 لرستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجرد

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
»نوبت اول«

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم تعاونی مسکن کارکنان فنی و حرفه ای 
آموزش و پرورش استان تهران )فتح( با شماره ثبت 110601 و شناسه 
ملی شماره 10101543285 دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی 
نوبت اول که راس ســاعت 9 صبح روز شــنبه مورخ 1400/2/11 در 
محــل پروژه واقــع در تهران - پونک 4 دیواری انتهای خ شــهید زارع 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- طرح و تصویب مدت اعتبار اساسنامه جدید
2- تغییر آدرس دفتر تعاونی و کدپستی 

هیئت مدیره تعاونی مسکن فتح

تاریخ انتشار 1400/1/30

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن مهر شماره یک منطقه چهار  )در حال تصفیه( 

به شماره ثبت- 324924 و شناسه ملی 10103621355
بدینوسیله از اعضای محترم این شرکت دعوت می شود در مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده نوبت اول که در ساعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ 1400/2/15 در 
محل واقع در حکیمیه بلوار بهار خیابان شکوفه شمالی )نبش پمپ بنزین( پاک 3125 
طبقه دوم واحد یک )باالی بانک ایران زمین( تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.

از داوطلبین سمت اعضای هیئت تصفیه تقاضا می گردد مراتب درخواست خود را 
حداکثر تا روز دوشــنبه مورخ 1400/2/6 به همراه فرم تکمیل شــده پیوست به 

شرکت تعاونی ارسال نمایند.
توجــه: در صورتــی که هر یک از اعضا نتوانــد در مجمع فوق حضور یابند می تواند 
اســتفاده از حق رای خــود را برای حضور و اعمال رای به یــک نماینده تام االختیار 
واگذار کند. تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و برای غیر عضو فقط یک 
رای می باشد و تایید نمایندگی با هیئت تصفیه تعاونی خواهد بود. بدین منظور عضو 
متقاضی اعطا نمایندگی باید حداکثر ظرف 7 روز از تاریخ انتشار این آگهی به همراه 
نماینده خود و با در دست داشتن مدارک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی 
معتبر در محل شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین )عضو متقاضی و 
اهلیت نماینده( برگه نمایندگی مربوط مقام مذکور تایید و ورقه ورود به مجمع عمومی 

برای نماینده صادر گردد این مجمع با حضور نصف +1 اعضا به رسمیت می رسد.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت تصفیه
2- تمدید مدت ماموریت هیئت تصفیه

3- انتخاب هیئت تصفیه و ناظر هیئت تصفیه
4- انتخاب محل تصفیه

نام و نام خانوادگی )هیئت تصفیه( 
امراله زهری اسفندآبادی رئیس هیئت تصفیه و مدیر تصفیه
عذری سیدیان نائب رئیس هیئت تصفیه
زهرا زهری اسفندآبادی منشی هیئت تصفیه

پاورقی
Research@kayhan.ir

شریعتمداری: به نظر این حقیر روزنامة همشهری باتوجه به دنبال کردن 
اهدافی که به وضوح از آن بوی وابستگی قابل استشمام است، در صورت 
ادامة این روند، در فاصله ای نه چندان طوالنی به روزنامه ای شبیه »انقالب 
اسالمی« بنی صدر و یا »میزان« نهضت آزادی تبدیل می شود. مسیری که 
هم اکنون روزنامة »سالم« نیز به گونه ای دیگر در حال پیمودن آن است.
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ابتدای شکل گیری  هشدارهایی در 
زنجیره ای روزنامه های 

صفحه 6
دو شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
6 رمضان ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۷۲6

ادامه گزارش حسین شریعتمداری در زمینه 
خط مشی و شاخص های فکری روزنامة همشهری 

در ابتدای نشر آن:
در »یادداشــت روز« دوشنبه 19 بهمن ماه، 
با عنوان »انقالب و فرهنگ« تأکید می کند که 
دربارۀ تهاجم فرهنگی، ابتدا باید »دوتصور عوامانه 
را از ذهن ها بیرون بریزیم« و در توضیح این »دو 
تصور عوامانه« می گوید: »اّول اینکه، نباید تصور 
کنیم که تهاجم فرهنگ غرب به ایران اسالمی 
اختصــاص دارد« و برای اثبــات این ادعا – که 
ادعای تمامی مهاجمین داخلی است و کاربرد آن 
»حساسیت زدایی« است – به نگرانی و تشویش 
کشورهایی نظیر کانادا و ژاپن، از تهاجم فرهنگی 
آمریکا اشاره می کند و البته توضیح نمی دهد که 
دغدغة آنها چیست؟ و نگرانی ما کدام است؟ و 
دربارۀ دومین »تصور عامیانه« که باید از »ذهن 
بیرون بریزیم« می نویسد: »دوم اینکه، نباید تصور 
کنیم که مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب از راه های 
در دسترس و از طریق جست وجوی آدرس های 
داخلی این تهاجم در گوشــه و کنار داستان ها، 

کتاب ها و فیلم ها می گذرد.«
و ایــن نیز تطهیر طیــف داخلی مهاجمین 
است که به قول رهبر معّظم انقالب و به گواهی 
تمامی شواهد و قرائن و اسناد موجود، به گونه ای 
حساب شده سازماندهی شده و از طریق رخنه در 
کانون های حســاس، به تهاجم علیه ارزش های 

اسالمی و انقالبی مشغولند.
روزنامة همشهری، در ادامة همان »یادداشت 
روز« تأکید؟ یا تهدید؟ و یا اگر با خوشبینی نگاه 
کنیم، هشدار می دهد: »دورۀ استخدام مأموران 
ثابت در کشورهای مورد تهاجم – حداقل به لحاظ 
فرهنگی – سپری شده است. امروز، همه چیز به 

صورت کنترل از راه دور درآمده است.«
در این سرمقاله، اعتراض و انتقاد به مهاجمین 
فرهنگی نیز، بخشــی از تهاجم فرهنگی غرب 
معرفی شده اســت. »مبارزه با تهاجم فرهنگی 
غرب در کشــورما نیز – منحصراً در جنبه های 
عینی و نــه آرمانی آن – تاکنــون راه تحمیل 
تلقی ها و فهم و ســلیقه ای یک گروه و تهاجم 
به حق آزاداندیشــی دیگران و اندیشه ستیزی و 
استعدادکشــی را پیموده است. این دو تهاجم، 
حداقل به لحاظ روش ها، دوروی سکه ای هستند 

که نام »تهاجم فرهنگی« به خود می گیرد.«
روزنامة همشهری در همان شماره، با اشاره به 
»نظم نوین اطالعات و ارتباطات«، چنان که گویی 
آقایان خیلی می فهمند، به گونه ای تحقیرآمیز 
منتقدین و معترضین به تهاجم فرهنگی را مورد 
»عتاب« قرار داده و می نویسد: »آیا ترویج کنندگان 
موضوع تهاجم فرهنگــی، می توانند حتی یک 
گــزارش توصیفی و نه تحلیلی از شــرایطی که 
ممکن اســت در پی وقــوع مخاطرات فوق رخ 

دهد، ارائه کنند؟«
6- در ســرمقاله های همشــهری، تــالش 
محسوســی برای جایگزینــی »هویت ملی« به 
جای »هویت دینی« به چشم می خورد. به عنوان 
مثال، تهاجم فرهنگی غرب که همشهری – شاید 
اجباراً – به آن اعتراف می کند، بیشــتر حمله به 

ملیت ایرانی است تا حمله به ارزش های اسالمی و 
از همین زاویه است که ادعا می کند کانادا و ژاپن 
هم از تهاجم فرهنگی آمریکا دغدغه دارند! این 
جایگزینی، خصوصاً آن جا که سخن از مقوالت 

سیاسی است، محسوس تر است.
7- استقالل: در »یادداشت روز« شنبه 17 
بهمن ماه، با عنوان »انقالب و اســتقالل« ابتدا 
تأکید شده اســت که »ایران، به دالیل متعدد، 
هیچ گاه به صورت یک مســتعمره نبوده است 
ولی از استقالل به عنوان عدم وابستگی سیاسی 
و اقتصــادی به قدرت های خارجی محروم بوده 
است.« در ادامه با این بیان که منظور از استقالل، 
اســتقالل سیاسی است و اســتقالل به مفهوم 
اقتصــادی آن »با توجه به عصر فوق تکنولوژی، 
حتی برای کشورهای گروه صنعتی7 نیز ممکن 
نیســت« میان دو مقولة »تبــادل اقتصادی« و 
»وابستگی اقتصادی« خلط می کند و این همان 
خلط مبحثی اســت که در عرصة فرهنگ نیز، 
میــان دو مقولة »تبــادل فرهنگی« و »تهاجم 
فرهنگــی«- که نتیجة آن وابســتگی فرهنگی 
است – دیده می شود. با توجه به تقالیی که این 
روزها تکنوکراتها، به منظور مخدوش کردن مرز 
میان تکنولوژی و تکنوکراسی می کنند، بعید به 
نظر می رسد که تأکید همشهری بر ناممکن بودن 
استقالل اقتصادی، خارج از این حال و هوا باشد.
همشهری معتقد اســت که »طی 14 سال 
گذشــته، جمهوری اســالمی ایران بر حمایت 
توده های مردم و اعتماد کم نظیر آنان تکیه داشته 
اســت« و از این طریق استقالل سیاسی خود را 
حفظ کرده است و اعالم می کند »مروری بر روند 
تجمعات مردمی، با توجه به افزایش چشــمگیر 
جمعیت« نشان می دهد که »مشارکت مردمی 
در صحنه های سرنوشت ساز سیاسی، سیر نزولی 
داشته اســت« و با بی انصافی می نویسد: »نباید 
پیدایش و قدرت گیری نهادهای امنیتی و نظامی 
را برای جبران کســری پشــتوانه و نیز ضعیف 
شدن موقعیت دولت در صحنه های بین المللی و 
در شکل بدبینانه آن، تالش برای جلب رضایت 
قدرت های خارجی را از نظر دور داشت.« و اضافه 
می کند: »البته در چهارچوب همین نگاه سنتی، 
نبایــد از عوامل متعددی که در شــکل اعمال 
محدودیتهای خلق الساعه و برخوردهای گزینشی 
در راه جذب عناصر اجتماعی به ساختار سیاسی 

قدرت بروز می کند، غفلت کرد.«
همشــهری، برای پیشگیری از پدیده ای که 

آن را »فاصلــه گرفتن تدریجــی مردم از نظام 
سیاسی و قدرت گیری نهادهای امنیتی و نظامی 
برای جبران کسری پشتوانه« می نامند، پیشنهاد 
می کند که باید حمایت مردمی، نهادینه شود و 
می نویســد: »راه دیگری که به نظر می رسد از 
چشــم نظام دور مانده و در قوام یابی استقالل 
سیاســی کشور نقش تعیین کننده ایفا می کند، 
در شکل جلب مشارکت مردم در حقوق مدنی 
و سیاسی شان و در نهادینه کردن این مشارکت 
از طریــق اعطای فرصت به نیروهای سیاســی 
و اجتماعی برای عهده داری رســالت پاسداری 
از منافــع ملی و بســط دامنــة فعالیت آنها در 

چهارچوب قانون، حاصل می شود.«
برای پی بردن به هویت آن دسته از »نیروهای 
سیاســی و اجتماعی« که همشهری مشارکت 
آنان در قدرت را درخواســت می کند، باید اّوال: 
به حال و هوا و دیدگاه اجتماعی و سیاسی این 
نشــریه و ثانیاً به ادامة همین سرمقاله مراجعه 
کرد. مقصود همشــهری از »نیروهای سیاسی 

و اجتماعی« بوضــوح »طیف مخالفین انقالب 
اســالمی« است. زیرا: همشــهری این طیف را 
کسانی معرفی می کند که غرب، برای مخالفت 
با جمهوری اسالمی ایران و رسیدن به »مقاصد 
نامشروع خود« روی آنها حساب باز کرده است 
و به همین دلیل دربارۀ محســنات پیشــنهاد 
خود – با ساده لوحی یا زرنگ نمایی – می نویسد 
»وقتــی این نهادها – یعنی نهادهای سیاســی 
متشکل از نیروهای مخالف نظام – عماًل احساس 
می کنند که در راه ســازندگی و توسعة کشور و 
در راه تنظیم و ســازماندهی قدرت و اعمال آن 
سهیم هستند، نیروهای خارجی برای مخالفت 
با این نظام سیاســی و برای دستیابی به مقاصد 
نامشروع خود، به دشواری می توانند روی وجود 
پتانسیل پنهان و آشــکار سیاسی در اینجامعه 

حساب کنند.«
روزنامة همشــهری کــه می دانــد مفهوم 
پیشنهادش دســت کشــیدن نظام از اسالم و 
آرمان های انقالبی اســت، بالفاصله برای رفع و 

رجوع دســت به کار شــده و استدالل می کند: 
»شاید ادعا شــود که میان این مفهوم استقالل 
سیاسی و »اسالم« تناقض آشکاری وجود دارد. 
در پاسخ باید گفت که همین نکته قابلیت طرح 
و بررســی و نتیجه گیــری دارد، اما صرف نظر از 
منازعات لفظی، باید اشــاره کرد که اگر تناقض 
فوق صحت داشته باشد، پس ترکیب »اسالم« و 
»جمهوری« چگونه شکل گرفت و به دست آمد؟«

گویی همشهری نویســان با »دستة کورها و 
َکرها« معامله می کنند و نمی دانند که اگر قرار 
بود هر بنجل ضدانقالب و ضداسالم در ساختار 
قدرت جمهوری اسالمی و تصمیم گیری های آن 
شرکت داشته باشــد، قید »اسالمی« در دنباله 
»جمهوری« مفهوم و معنایی نداشــت و همان 
»جمهوری دموکراتیک« پیشنهاد شده از سوی 
همفکران غربزده و مشــکوک آقایان، مناسب تر 
بود. همشهری نویسان می دانند که حمایت مردم 
از نظام، جایی برای استدالل های کودکانة آنان 
باقی نمی گذارد و به همین علت، اصرار دارند که 
نظــام، حمایت مردمی خود را از دســت داده و 
مشارکت ملت در »تجمعات سرنوشت ساز« سیر 

نزولی داشته است.

8- سیاســت خارجی: در »یادداشــت روز« 
سه شنبه 20 بهمن ماه، سخن از سیاست خارجی 
است. بخش نخســت سرمقاله، اگر چه خالی از 
تعریض نیست، ولی مطلب، معمولی و دم دستی 
است و ظاهراً زمینه ای است برای »حرف اصلی« 

که در پایان سرمقاله آمده است.
همشــهری در این مقالــه، چنان که گویی 
جمهوری اسالمی ایران از همزیستی مسالمت آمیز 
با همسایگان حاشیة جنوبی خلیج فارس امتناع 
کرده اســت، از ضرورت »برقراری روابط موزون 
و پایدار با همســایگان« ســخن می گوید که به 
نوشــتة این روزنامه »عماًل یک سیاست امنیتی 
مؤثر به شــمار می رود« و نصحیت می کند که 
ورود به »دیپلماسی فعال«، در مقایسه با سیاست 
تکیه بر قدرت دفاعی و باالبردن پتانسیل آن، به 
مراتب آسان تر و صرفه جویانه تر است و فراموش 
می کند که چه کسانی در منطقه به خرید انبوه 
تسلیحات نظامی و انبار کردن آنها پرداخته اند و 
رجزخوانی و تهدیدهای مکرر – وسابقه دار – آنان 
راکه اخیراً بی پرده و آشکار شده است را نمی بینند 

و نمی شنوند و....
همشهری، با نگرانی عوامانه، این به اصطالح 

تحلیــل محافل و مجامع غربی را تکرار می کند 
که جمهوری اسالمی ایران، به دلیل خریدهای 
تسلیحاتی و »درنتیجة فقدان چنین دکترینی )که 
تکیه بر قدرت دفاعی و رویگردانی از دیپلماسی 
فعال( به وضوح مشاهده می شود که قدرت های 
خارجی و مشخصاً آمریکا، با وجود پایان یافتن 
جنگ علیه عراق، هنوز به صورت نیروی حافظ 
امنیت و عرضه کنندۀ الگوی نوینی)؟!( از تدابیر 
امنیتــی باقی مانده اند.« همشــهری باز هم، از 
همین تفسیرهای عوامانه دارد. نظیر اینکه گریز 
جمهوری اســالمی ایران از همکاری منطقه ای 
)2+6( عماًل دو مخاطرۀ عمده را درپی داشــته 
اســت، اّول: مخاطرۀ ناشــی از پیوستگی )و نه 
وابستگی( هرچه بیشتر کشورهای حوزۀ جنوبی 
خلیج فارس به سیاســت های منطقه ای غرب و 
دوم: مخاطرۀ ناشی از ورود ایران به یک مسابقة 

پایان ناپذیر تسلیحاتی.
در ادامة این »یادداشــت روز« به سیاســت 
خارجی ایران در آسیای میانه اشاره شده است. 
همشــهری معتقد اســت – یا تظاهر به اعتقاد 
می کنــد – که بعد از فروپاشــی اتحاد جماهیر 
شوروی، کشورهای غربی و اقمار آنها نظیر ترکیه، 
روی ســناریوی کوتاه مدت، حفظ ساختارهای 
سنتی – کمونیســتی، کشورهای تازه استقالل 
یافته اســتوار شــد تا طرح های درازمدت پس 
از پیدایــش و زایش نیروهای پذیرندۀ الگوهای 

غربی به مرحلة اجرا گذاشــته شــود. اما دربارۀ 
ایران معتقد است: »سیاست خارجی ما به جای 
کوشــش در راه خلق فرصت هــای جدید برای 
نیروهای ملی این کشــورها که از طریق طرح و 
ترویج دموکراسی، به مثابه ضرورت شرایط نوین 
کشورها امکان پذیر بود، حول محور جذب سریع 
عناصــر مؤید و حامی الگوهای مورد قبول خود 

متمرکز شده است.«
دربــارۀ تبعات این به اصطــالح تحلیل که 
با واقعیات منطبق اســت و نه بــا آرمانخواهی، 
گفتنی های فراوانی هست که به دلیل اجتناب از 
اطالة کالم می گذارم و می گذرم و از آن میان به 
»شاه«بیت سرمقالة همشهری اشاره می کنم که 
اصلی ترین مسئله این روزهاست و شدیداً مورد 

توجه رهبر معّظم انقالب.
همشهری، در این ســرمقاله می نویسد که 
مهم ترین موضوع سیاســت خارجی جمهوری 
اســالمی ایــران، »مناســبت های سیاســی با 
کشــورهای غربی و مشــخصاً آمریکا«ست و به 
بیان »جدی ترین« استدالل موافقین و مخالفین 
برقراری مناسبات می پردازد. به نظر همشهری، 
جدی ترین اســتدالل مخالفان »آرمان گرایی و 
وجهة ضدآمریکایی انقالب اسالمی ایران« است 
و معتقد اســت که »موافقــان موضوع برقراری 
دیالوگ باز با آمریکا، به عنوان مقدمة عادی  سازی 
مناســبات، روی ضرورت های عینــی، همراه با 
حفــظ اصول پایه ای انقــالب تأکید می کنند.« 
ســپس نتیجه می گیرد که آیا نمی توان »میان 
آرمان گرایی انقالب و ضرورت های عینی آن تلفیق 

موزون، هوشمندانه و شجاعانه ای ایجاد کرد؟«
همشهری در این سرمقاله، با توجه به مقدمة 
قبلی و دیدگاه عمومی نشــریه که پیش از این 
اعالم شده اســت، اّوالً علیرغم آن همه وضوح، 
خواستار برقراری مناســبات و »دیالوگ باز« با 
آمریکاست و اشاره ای نمی کند که اصلی ترین مانع 
برقراری مناسبات خوی استکباری آمریکا و کینة 
عمیقی است که شیطان بزرگ از ایران اسالمی 
در سینه دارد. ثانیاً این پیشنهاد ذلت بار را بعد از 
فرمایشات صریح و حکیمانة رهبر معّظم انقالب 
مطــرح می کند و از آن جا که می داند این اصرار 
بی نتیجه است، به نظر می رسد که شکستن حریم 
را هدف گرفته است. ثالثاً مانند سایر هم طیفان و 
همفکران خود، اصرار دارد که میان آرمان گرایی 

و واقع بینی، تفاوت و تضاد است و....
برادر گرامی جناب آقای حجازی

در خاتمه با پوزش از خط بد و نبودن فرصت 
کافــی برای پاکنویس و یا ویرایش و تکمیل، به 
نظر این حقیر روزنامة همشهری باتوجه به دنبال 
کردن اهدافی که به وضوح از آن بوی وابستگی 
قابل استشمام است، در صورت ادامة این روند، 
در فاصله ای نه چندان طوالنی به روزنامه ای شبیه 
»انقالب اسالمی« بنی صدر و یا »میزان« نهضت 
آزادی تبدیل می شــود. مسیری که هم اکنون 
روزنامة »ســالم« نیز به گونه ای دیگر در حال 

پیمودن آن است.
با احترام و التماس دعا
حسین شریعتمداری


