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گهی تلفنی  قبول آ

بــرگ ســبز کامیون ایســوزو 
ه  ر شــما بــه   N P R 7 5 K
 4 6 ع   7 4 7 مــی  نتظا ا
ایــران 83 مــدل 97 موتــور 
شاســی   4HK1625229
 NAGNPR75PJT009324
به نام احمد حق پرست مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز و کارت موتور هوندا 
125 مــدل 1382 بــه رنــگ 
مشکی به شماره پالک 45466/
ایــران 479 به شــماره موتور 
2988923 به شــماره شاسی 
8209914 بــه مالکیت محمد 
موالئی پور مفقــود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

و  کمپانــی  ســند  و  ســبز  بــرگ 
کارت مشــخصات موتورســیکلت 
موتورســادات بــه شــماره پــالک 
27528 ایــران 569 بــه رنــگ 
قرمز مدل 1387 و شماره موتور 
YA1001942 و شــماره شاسی 
مفقــود   NG4125S8712730
شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

نوبت اول
کارت مجوز حمل سالح شکاری 
)ساچمه زنی( به شماره سالح 
11905348 و سریال شماره 
1562304 و شماره شناسه 
0212556240213 به نام 
آقای حسن معتمدی مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.

نــی  کمپا بــرگ  و  ســبز  بــرگ 
موتورســیکلت وگو 110CC مدل 
1395 به رنگ سفید به شماره پالک 
29336- ایران 133 و شماره موتور 
AG4EG1025005 و شماره تنه 
N2G110W9515717 بــه نــام 
مجتبی باب زن مفقود و فاقد اعتبار 

است.

ســبز  بــرگ  و  مالکیــت  ســند 
 CDI125 موتورســیکلت باختــر
رنگ قرمز مدل 1387 به شماره 
انتظامی 581- 18518، شــماره 
موتــور 0051047 و شــماره تنه 
بــه   NEA***125B8756832
نام سیدرامین جالل زاده توسه کله 
مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

دفترچه ساعت زنی خودرو 
به شماره 212435 به نام 
مســعود صمدی تــودار به 
شماره گواهینامه پایه یک 
مفقــود   9403540712
گردیــده از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

پــالک عقــب تراکتور کشــاورزی 
 سیســتم ITM تیــپ 4-399*4
قرمــز-  رنــگ   1395 مــدل 
موتــور  شــماره  بــه  روغنــی 
YAW0803E و شــماره شاســی 
N3HKTAA5DGHR12239 و 
 شماره پالک 147 ک 21 ایران 91
به نام حسین طالعمند مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

پــژو  خــودرو   ســبز  بــرگ 
405 مــدل 85 بــه شــماره 
 -42 ن   256 مــی  نتظا ا
ایــران 41 به شــماره موتور 
12485047625 و شــماره 
 2 4 2 0 8 9 2 3 ســی   شا
مفقود از درجه اعتبار ســاقط 

است.

کمپانــی  بــرگ  و  ســبز  بــرگ 
 AR155 یاماهــا موتورســیکلت 
مــدل 1401 به رنگ خاکســتری 
 -36844 پــالک  شــماره  بــه 
موتــور  شــماره  و   146 ایــران 
G3P2E-110999 و شماره تنه 
 N3BEFAGLLN1A15600
بنام ســعید محتاج مفقود و فاقد 

اعتبار است.

اینجانب صغری ترابی گــودرزی مالک 
خــودرو پژو 405 مدل 85 به شــماره 
انتظامــی 256 ن 42- ایــران 41 به 
شــماره تنه 24208923- و شــماره 
موتــور 12485047625 بــه علــت 
اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی 
اســناد مذکور نموده است لذا چنانچه 
هر کــس ادعایــی در مــورد خودروی 
مذکــور دارد ظرف مــدت 10 روز به 
دفتر حقوقی ســازمان فــروش ایران 
خودرو واقع در پیکانشــهر ســاختمان 
سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس 
از انقضــای مهلت مزبــور طبق ضوابط 
مقرر اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.

اینجانــب علی اکبــر دولتخواه به شــماره ملی 
0312417462 مالک خودرو سواری پژو 405 
 مدل 1382 به شــماره انتظامی 734 س 17 
ایران 30 شــماره موتور 22568208426 
و شــماره شاســی 0082007658 بــه علت 
فقدان اســناد  سازمان فروش ایران خودرو 
شــامل برگ کمپانی و اســناد فروش تقاضای 
رونوشــت المثنی اسناد مذکور را نموده. لذا 
چنانچه کســی ادعایی در مورد خودرو مذکور 
دارد از این تاریخ ظرف مدت 10 روز به دفتر 
منطقــه ای ایران خودرو واقع در پیکانشــهر، 
ساختمان ســمند مراجعه نماید. بدیهی است 
پــس از انقضــای مهلت مذکور طبــق ضوابط 

اقدام خواهد شد.

اینجانــب علــی  ســاکی پور بــه شــماره ملــی 
ســواری  خــودرو  مالــک   4071859751
 پــژو پــارس مــدل 1387 به شــماره انتظامی
موتــور  شــماره   31 ایــران   87 ب   161
شاســی  ره  شــما و   12487104460
NAAN21CA28E401489 به علت فقدان 
اسناد  سازمان فروش ایران خودرو شامل برگ 
کمپانی و اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی 
اسناد مذکور را نموده. لذا چنانچه کسی ادعایی 
در مورد خودرو مذکور دارد از این تاریخ ظرف 
مــدت 10 روز به دفتر منطقه ای ایران خودرو 
واقع در پیکانشــهر، ســاختمان سمند مراجعه 
نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور 

طبق ضوابط اقدام خواهد شد.

ســند کمپانــی خودرو ســواری 
 2019 مــدل  آزرا   هیونــدای 
رنگ ســفید صدفی به شــماره 
 -6 4 س   9 1 9 مــی  نتظا  ا
موتــور  شمـــاره  و   77 ایــران 
 G 4 K J J A 1 2 7 5 5 9
ســی  شا ه  ر شمـــا و 
 KMHF341CBKA197461
به مالکیت آقای غالمرضا سنگانه 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

پایان کار ســاختمانی شــماره 86001049 مورخ 86/3/19 پالک 
 ثبتــی 45-3058 واقع در بروجرد خیابان بهار کوچه ادیب الملک 
پالک 15به نام اینجانب علیرضا رضایی فرد مفقود فاقد اعتبار است.

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

33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 

56344343 اسالمشهر 

56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
 09121620849 شهریار 

65222933 

026-32226013  32224411 کرج 

دماوند                               76321938

شرق - غرب  مرکز

با حضور در نیازمندی های روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید

آگهی های مفقودی

بنایی 
و خدمات ساختمانی

حمل و نقل

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء محترم تعاونی مسکن کارکنان اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان تهران به شماره ثبت 95791 می رساند 
مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 
مــورخ 1401/11/19 در محــل ســالن جلســات اداره کل حفاظــت 
 محیط زیســت اســتان تهران به آدرس ســه راه تهرانپارس کیلومتر
 8/5 اتوبان شــهید یاسینی شــرقی داخل پارک جنگلی سرخه حصار 
خ گل مریم تشــکیل می گردد. از کلیه اعضاء دعوت می شــود شــخصا 
یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نســبت به موضوعات ذیل در این جلســه 

حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه:1- تأییــد و تصویب اساسنامه جدید 2- تمدید 

فعالیت تعاونی به مدت 5 سال.
هیئت مدیره شرکت تعاونی

آگهی دعوت
با توجه به اینکه فرآیند تغییر کاربری زمین های فاز 3 خاورشهر 
مراحل پایانی را طی می نماید. لذا از کلیه مالکین فاز 3 خاورشهر 
)زیــر کانــال( دعوت به عمــل می آید در روز سه شــنبه مورخ 
1401/11/11 از ســاعت 14 در محل مسجد جامع خاورشهر 
حضور بهم رسانند. همراه داشتن اسناد مالکیتی و هویتی برای 
مالکان الزامی بوده و حضور مالک یا وکیل قانونی ایشان مورد 
پذیرش می باشــد.مالکین می توانند هرگونه ســؤال و ابهام و 
اسامی کاندیدای عضویت در هیئت امنای خود را تا روز یکشنبه 
مورخ 1401/11/9 به صورت کتبی از طریق نمایندگان جهت 

ارائه به تعاونی ارسال نمایند.
دستور جلسه: 

- گزارش روند اجرایی و اقدامات انجام شــده تاکنون و نحوه 
ادامه کار 

- انتخاب هیئت امنا مالکین و نمایندگان آن ها به تعداد 5 نفر 
- پاسخگویی به ابهامات و سؤاالت مالکین

تعاونی مسکن خیراندیشان نوین سازه

آگهی شرکت در مناقصه عمومی حمل و نقل 
شرکت توسعه اندیشان اطلس

شرکت توسعه اندیشان اطلس در نظر دارد خدمات حمل 
و نقــل خود را از طریق مناقصه عمومی به شــرکت های 

ذیصالح واگذار نماید.
شــرکت ها و پیمانکارانی که توان انجام کار با ســابقه و 
امکانات کافی دارند از ساعت 8 صبح مورخ 1401/11/8 
تا پایان وقت اداری مورخ 1401/11/12 برای دریافت 
اســناد مناقصه به دفتر شرکت واقع در بزرگراه شهید 
یاسینی، روبه روی بیمارستان شهید لواسانی جنب پمپ 
ناصری مراجعه و پس از دریافت مدارک و مطالعه کامل 
شــرایط شرکت در مناقصه، پیشنهادات خود را تا پایان 

وقت اداری 1401/11/16 تحویل نمایند.
آدرس: اتوبان شــهید بابایی- بزرگراه شــهید یاسینی 
جنــوب- الیــن کنــدرو- شــرکت توانــا- کدپســتی 

 16659875115
تلفن کارشــناس شــرکت: 77009030- 77009031 

داخلی 253- 09198926040 سالک

جناب آقای قاســم خاکباز فرزند قدرت اهلل دارنده ش شناسنامه 2415 
اراک متولد 1345/1/1 همســر شــما خانم زهرا ملکی بــه این دفترخانه 
مراجعه نموده است و با توجه به حکم طالق 140191390010905845- 
1401/8/11 شعبه 8 دادگاه شهرری تقاضای ثبت طالق خود را دارد لذا به 
شــما اخطار می گردد ظرف یک هفته پس از رؤیت این اخطاریه در جراید و 
روزنامه جهت مطلقه نمودن همسر خود به آدرس دفترخانه واقع در شهرری 
خ 24 متری کوچه مسلم بن عقیل پالک 81 مراجعه نمائید در غیر این صورت 

طالق طبق دستور مقام محترم قضایی انجام خواهد شد.
سردفتر طالق 21 شهرری - سردفتر حسین اسحاقی

33112193
33112291 
33902599
33942000

      33110202
33113519
33110210
33118050

 33118052
33911568
 33119236
33112195

مجله زن روز
روزهای شنبه هر هفته 

منتشر می گردد

نام 2 نفر از فرزندان 
تحت پوشش مرکز خیریه سرای امید سعادت

نام 2 نفر از فرزندان 
تحت پوشش شیرخوارگاه شبیر
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تویوتا صبا )شریف نیا(
توزیع و پخش لوازم اصلی
تویوتا- لکسوس )بازار(

33990017 -09122497570

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
 09122586842
09120706487

لوازم یدکی 

خودرو

بسته بندی، کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی

کشتیرانی آداک مارین

انواع خدمات بسته بندی شامل:
بسته  بندی لوازم منزل و مبلمان، پیانو، ماشین آالت، 
کاالهای تجاری و مواد غذای کاالهای نمایشگاهی،آثار 
هنری، اشیاء موزه ای، تابلوهای برق و تجهیزات، لوازم 

منزل دیپلماتهای سفارتخانه ها

بسته بندی و حمل بار به صورت خرده بار و 
فول جهت صادرات به:  کانادا، آمریکا، اروپا 

اقیانوسیه، آفریقا و آسیا
www.adakmarine.ir - info@adakmarine.ir

09120832801 
021-88949860-65

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

09123576576

گوناگون

پخش انواع کولر گازی )اسپیلت( 
لباسشویی- ظرفشویی- یخچال- تلویزیون 

)با گارانتی معتبر( به قیمت بانه
 55323529

احمدی 09127646980

امالک افق
خرید- فروش- رهن- اجاره

زمین، ویال، آپارتمان در رودهن و حومه
09121729485 و 76509981

اجرا نما رومی سیمانکاری 
آب صاف و شسته

09126345828
09126709974

تهویه مطبوع احمدی
 ساخت و نصب انواع کانال های 

گالوانیزه داکت- اسپیلت- هواساز 
09125346694

خرید و فروش 
انواع خودرو

نگهداری
 از سالمند 

و کودک

خرید و فروش
 و اجاره

کلیه امالک

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

پیمانکاری ساختمانی اسکندری
انجام کلیه امور نقاشی ساختمان و تعمیرات

ارزان فوری عالی

09123647916

خرید و فروش 
فیش  

 حج - مکه

خرید و فروش ویژه فیش حج
تمتع و عمره بهترین قیمت
انتقال مالکیت یک روزه

021-91003603

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
دهیاری گلحصار در نظر دارد پروژه مشروحه ذیل را از طریق فراخوان تجدید مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

کارفرما: دهیاری گلحصار به آدرس شهرری، بخش کهریزک، روستای گلحصار، خیابان شهدا، خیابان شهید چمران، ساختمان 
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برای ما که شاهد برپا شدن زندان در دور و   
اطراف خود هستیم، درک این که چه در پیش 
داریم کمی آسان تر است، و چیز قشنگی نیست. 
با وجود این باید تأکید کرد درکی که بیشــتر 
آمریکایی ها از زندگی در ایاالت متحده آمریکا 
دارند، خیلی دور از واقعیت اســت. برنامه های 
در دســتور کار واقعی و قدرت واقعی، همیشه 

دور و بــر کلیســایی نزدیک محــل زندگی اش 
 پرســه می زدند، می شــود. نادا تصمیم می گیرد 
ســر و گوشی آب بدهد. وارد کلیسا می شود، این 
شــعار را روی در مشــاهده می کند: آنها زندگی 
می کنند، ما به خواب رفته ایم. نادا اتفاقی می شنود 
که دو مرد که معلوم بود از مخالفان هســتند، در 
حال گفت وگو راجع به »دستبرد زدن به بانک ها« 

و »تولید عدسی های  هافمن5 تا جایی که جان در 
بدن داریم«، هستند. لحظاتی بعد یکی از مخالفان 
نادا را ناشــیانه به داخل کلیســا می کشد و به او 

می گوید »انقالب شده است.« 
وقتی نادا با دلواپسی پا پس می کشد، مخالف 

به او اطمینان می دهد که »برخواهی گشت.« 
نادا با جست وجو در یک جعبه مشتی عینک 
آفتابــی ارزان قیمــت که پیش تر تحــت عنوان 
عدســی های  هافمن از آن یاد شد پیدا می کند. 
او با چنگ زدن به یک جفت و خروج از کلیســا، 
شروع به پیاده روی در طول یک خیابان شلوغ در 

شهر می کند.

نادا وقتی یواشکی عینک را روی صورت خود 
می گذارد، از مشاهده یک جامعه تحت بمباران و 
کنترل از طریق پیام های پنهانی که از همه ســو 
برای آنها پخش می شد، شوکه می شود. تابلوهای 
آگهی، به پیام هــای آمرانه تغییر ماهیت داده اند: 
تاقچه هــای مجله وســایل حمل ونقــل عمومی 
»مصرف کن« و »اطاعت کن« را فریاد می کشند و 
یک بسته اسکناس دالر در دست یک دست فروش 
مدعی است، »این خدای شماست.« اما، آنچه که 
نگران کننده تر از پیام های پنهان است، مخلوقات 
هراس انگیز هســتند- که تا از طریق عدسی های 
حقیقت به آنها نگاه نکنی، انسان به نظر می رسند.

ایــن پیام هوشــمندانه فیلم »آنهــا زندگی 
می کنند« اســت، یــک قیاس مناســب از نگاه 
تحریف شده خودمان به زندگی در دولت پلیسی 

پنهان هســتند. این طرح اصلی فیلم 1988 
جان کارپنتر،1 »آنها زندگی می کنند«2 است که 
گروهی از آدم های آس و پاس پی می برند که 
مردم، عماًل آنچنان از طریق تحریفات رسانه ای 
مســحور شده اند که زندان حول و حوش خود 
و ذات حقیقــی کســانی که آنهــا را کنترل 
 می کننــد- یعنی، حکومــت اقلیت نخبگان- 

را نمی بینند. 
مــردم گرفتار پیام های پنهــان، همچون 
»اطاعــت«، »مطابقــت« و... هســتند که از 

صفحه ۶
چهار  شنبه ۵ بهمن  ۱۴۰۱ 
۳ رجب ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۲۲۸

این پیام هوشــمندانه فیلم »آنها زندگی می کنند« است، یک قیاس 
مناســب از نگاه تحریف شــده خودمان به زندگی در دولت پلیسی 
آمریکا. این اوضاع و احوال، چشــم انداز روشن پیش روی ما هستند اما 
از زمانــی که به دنیا می آییم تا زمانی کــه از دنیا می رویم، این عقیده 
را در ما القا می کنند که کســانی که بر ما حکومت می کنند، خیر ما را 
می خواهند. حقیقت بسیار متفاوت این است که آنهایی که بر ما حکومت 
می کنند، واقعاً به ما به چشــم انسان هایی باشــرافت و باارزش نگاه 
نمی کنند. آنها طوری به ما نگاه می کنند که انگار »ما چهارپا« هستیم.

اما این هرگز درباره رژیم های در حال ظهور 
صادق نبوده است. و آن گاه که احساس کنیم 
چکش در حال فرود آمدن بر سر ما است، خیلی 

دیر خواهد بود. 
همان طور که راد ســرلینگ هشــدا داد: 
کل »داخائو« باید برای همیشــه باقی بماند. 
»داخائو«، »بلسن«، »بوخن والد«، »آشویتس«6 
همه آنها. آنها باید برای همیشــه باقی بمانند، 
به این دلیل کــه آنها یادگار لحظه ای از زمان 
هستند که برخی از آدم ها تصمیم گرفتند زمین 
را به یک گورستان تبدیل کنند که در آن همه 
عقل،  منطق، معرفت، بلکه بدتر از همه، وجدان 

خود را پارو کردند. 
آن زمــان که ما ایــن را فراموش کنیم، 
آن زمــان که مــا از مضطرب شــدن از آن 
دست برداریم، آن وقت ما به گورکن تبدیل 

می شویم.
نشــانه های  باشــید.  هشــیار  پیــام: 
هشــداردهنده را جدی بگیرید و اقدام کنید 
زیــرا راه های نابــودی، توســط آنهایی که بر 
 مسند قدرت نشسته اند با دقت پنهان مانده اند. 

این درس عبرت تاریخ است.
پانوشت ها:

1- John Carpenter
2- They Live
3- Marshall Mc Luhan
4- John Nada
ایــن  فیلــم،  ایــن  در   Hoffman Lenses  -5
عدســی ها جهت مشــاهده حقایق جهــان، از 
طریق عدســی های مواد مخدر توهــم زا، مانند 
 ال اس دی )LSD(، کــه توســط آلبــرت  هافمن

)Albert Hoffman(، کشف شد، توسط شخصیت 
اصلی فیلم زده می شوند و از این طریق کل دنیای 
پنهان تهاجــم زیرکانه و دخل و تصرف در ذهن 
توســط بیگانگان؛ که همان طبقه حاکم هستند، 

نشان داده می شود.
6- داخائو )Dachaus(، بلســن )Belsens(، بوخن 
 ،)Auschwitzes( و آشویتس )Buchen Walds( والد
اســامی برخی اتاق های گاز اردوگاه های اسرای 
جنگی در آلمان نازی هستند که صهیونیست ها 
به دروغ مدعی هســتند که هولوکاســت در آنها 
اتفاق افتاده، یعنی، شش میلیون یهودی در طول 
جنگ در این اتاق ها خفه شــدند و اجساد آنها در 
کوره های آدم ســوزی مجاور، به خاکستر تبدیل 
شــدند. ادعایی که بعدها توســط پژوهشــگران 
برجســته ای چون پل راسینیه، روبرت فورسون، 
دیوید ایروینگ، روژه گارودی و... به طور مستند، 
رد شد. اما، علی الظاهر، نویسنده محترم از این دروغ 
 بزرگ تاریخی بی خبر است. درباره ادعای کشتار 
6 میلیون یهودی پروفسور والتر سانینگ در کتاب 
خود با عنوان »انحالل یهودیان اروپای شــرقی« 
دموگرافیک)جمعیت شناســی(  بررســي  ضمن 
یهودیــان اروپــا و رونــد رشــد ایــن جمعیت 
پیــش و پــس از جنگ جهاني دوم نشــان داده 
 اســت که کشــتار 6 میلیون یهودي افســانه اي 

بیش نیست.

3  - عموی بچه ها
پیــش از شــروع عملیات کربالی پنــج، توی مقر 
فرماندهــی جمــع بودیم. آخرین جلســه  فرمانده ها و 
مسئوالن لشکر ثاراهلل برای عملیات بود. 48 نفر بودیم. 
حرف های عملیاتی زده شــد. روضه ای خواندند و همه 
 اشک ریختند. نوبت به خداحافظی رسید. همه تک  تک 
حاج  قاســم را در آغوش گرفتیــم. بعد با همدیگر وداع 
کردیــم. از برادر به هم نزدیک تر بودیم. می دانســتیم 
عده ای از این جمع شــهید می شوند و بعد از عملیات، 
در بین ما نخواهند بود. وقتی رزمنده ها سوار کامیون ها 
می شدند تا به خط بروند، بدرقه شان کردیم. سراغ گردان 

خاطرات رفاقت چهل ساله حجت االسالم و المسلمین علی شیرازی 
با حاج قاسم سلیمانی- 9

خاککفپایبسیجیها
سعید عالمیان

می کرد. حاج قاســم از اول تا آخر سخنرانی اش اشک 
ریخت. همه برای از دست دادن برادرهایمان داغ دیده 
و غصه دار بودیم؛ اما ســوز دل حاج قاسم، چیز دیگری 
بود؛ در آن چند روز، 24 برادر از دســت داده بود. غیر 
از فرماندهان، گروهی از رزمنده های لشــکر هم شهید 
شدند که هر یک شان، مثل عضوی از خانواده  حاج قاسم 

بودند. او با آنها مثل یک پدر تا می کرد.
میرحســینی، زندی، مغفوری، طیاری، حاج علی 
محمدی و... هر یک که شهید شدند، حاج قاسم می گفت 
دیگر نمی خواهم توی این دنیا بمانم. جلســه ای برای 
یادبود شــهید عابدینی بود.1 حاج قاسم در باره  او  گفت: 

19 دی 1366، مراســمی برای سالگرد عملیات 
کربالی پنج داشتیم. دقایقی صحبت کردم؛  گریزی به 
مصیبت حضرت زهــرا)س( زدم، و نوحه خواندند. آن 
شب، حاج قاســم گفت: احساس می کنم تنهایم؛ علی 
]عابدینی[، قاسم ]میرحســینی[، ]حسین[ تاجیک، 
]یونــس[ زنگی آبادی رفته انــد. از اول جنگ تا حاال، 
این طور احساس تنهایی نکرده بودم. یکی دو سال پیش، 
نامه ای از حاج قاسم دیدم که برای هم رزمان شهیدش 
نوشته بود. دانستم پس از 40 سال، هنوز داغ آن روزها 
بر دل حاج قاسم سرد نشده است و فقط با پیوستن به 
آنها تمام می شود. خطاب به آنها نوشته بود که نمی توانم 
شــما را فراموش کنم. لحظه لحظه  آن روزها را به یاد 
آورده بــود.2 در و دیوار خانه اش، پر از عکس شــهدا 
بود. قاب بزرگی توی اتــاق مهمانی اش بود. روی آن، 
عکس های فرماندهان شهید لشکر ثاراهلل، شهید مغنیه 
و شهدای مدافع حرم جا گرفته بود. دفتر کارش، طبقه  
دوم بود. هر کس با او قرار داشــت، از طبقه اول وارد 
می شد تا به اتاق کارش برسد، روی دیوار کنار پله ها و 
راهرو و سالن ورودی دفترش، عکس های شهدای ایرانی 
و غیرایرانــی را می دید. یک تابلوی بزرگ هم با بیش 
از 100 عکس شــهید در اتاق کارش بود. روی تاقچه  
کنار میزش، عکس های خودش با شهیدان بود. با شهدا 
زندگی می کرد. همیشه خودش را کنار شهدا می دید.
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آمریکا میدان نبرد - ۹۲

یکی دو سال پیش، نامه ای از حاج  قاســم دیدم که برای هم رزمان 
شهیدش نوشــته بود. دانســتم پس از 40 ســال، هنوز داغ آن 
روزها بر دل حاج  قاســم ســرد نشده اســت و فقط با پیوستن به 
آنها تمام می شــود. خطاب به آنها نوشــته بود که نمی توانم شما 
را فرامــوش کنــم. لحظه لحظــه  آن روزها را به یــاد آورده بود.

تلویزیــون و وســایل الکترونیــک گوناگون، 
تابلوهای آگهی و مانند آن پخش می شــوند. 
آنها از کنترل زندگی شان توسط نخبگان بی خبر 
هســتند. به معنای دقیق کلمه همان طور که 
تحلیلگر رسانه مارشال مک لوهان3 یک وقتی 
نوشت، آنها در »زندان های بدون دیوار« ادامه 

حیات می دهند. 
البته به هرگونه مقاومتی با پرخاشــگری 

پلیس پاسخ داده می شود.
لحظه کلیدی در فیلم زمانی پیش می آید 
که جان نادا،4 یــک آدم بی هدف بی خانمان، 
متوجــه چیز عجیبــی دربــاره آدم هایی که 

آمریکا. این اوضاع و احوال، چشــم انداز روشــن 
پیش روی ما هستند اما از زمانی که به دنیا می آییم 
تا زمانی که از دنیا می رویم، این عقیده را در ما القا 
می کنند که کســانی که بر ما حکومت می کنند، 
خیر ما را می خواهند. حقیقت بسیار متفاوت این 
است که آنهایی که بر ما حکومت می کنند، واقعاً 
به ما به چشم انسان هایی با شرافت و با ارزش نگاه 
نمی کنند. آنها طوری به ما نگاه می کنند که انگار 
»ما چهارپا« هستیم. فقط هنگامی که چشم های 
نادا گشوده می شوند او می تواند حقیقت را مشاهده 
کند. او می گوید: »شاید آنها همیشه با ما بوده اند. 
شــاید آنها عاشق این هســتند- ببینند ما از 
یکدیگر متنفریم- شــاهد باشــند ما یکدیگر را 
می کشیم، از سنگدلی های لعنتی خود ما تغذیه 

کنند.«
 نادا نومید و خســته از دروغ ها و تحریف ها، 
 باالخــره آمــاده مقاومــت کــردن می شــود. 
»من برای آنها خبر دارم. دخل شان درآمده است. 
به خاطــر این که من دیگر بچــه کوچولوی بابا 

نخواهم بود.« شما چطور؟
نشانه های هشداردهنده

نشانه های هشداردهنده، ده ها سال است که 
بــه ما اخطار می دهند. اغلب ما، غافل از آنچه در 
پیش است، به بدیهیات بی اعتنایی کرده ایم. این 
اعتقاد را در ما جا  انداخته اند که چنانچه به مصرف 
کردن، اطاعت کردن و اعتماد کردن ادامه بدهیم، 

مسائل قابل حل خواهند بود.

410 رفتم. فرمانده گردان، علی عابدینی، و حاج  قاسم 
میرحسینی - جانشین حاج  قاسم سلیمانی - آنجا بودند. 
عکاس تبلیغات، مشغول گرفتن عکس از رزمنده ها بود. 
میرحسینی و عابدینی گفتند بیا عکسی با هم بگیریم. 
آنها دو طرفم ایســتادند، و یک عکس سه نفره گرفتیم. 
نمی دانســتم این، آخرین عکس ماست! هر دو در آن 
عملیات شــهید شدند. نه فقط عابدینی و میرحسینی، 
24 نفــر از آن جمــع 48نفره، در همــان عملیات به 
شهادت رســیدند! پس از پایان عملیات کربالی پنج، 
مراســمی برای یادبود شهدا در ستاد لشکر برگزار شد. 
معموالً فرمانده لشــکرمان در این جلســه ها صحبت 

»علی توی چند عملیات مجروح شــده بود. یک جای 
بدنش سالم نبود.« وقتی می گفت بدن نحیف عابدینی 
روی زمین افتاده بود، اشک از چشم هایش مثل چشمه 

می جوشید. 

پانوشت ها:
1 . علی عابدینی سال 1342 در روستای الهیجان رفسنجان 
چشم به جهان گشود و نوزدهم دی  1365 در عملیات کربالی 

پنج شهید شد.
2 . متن نامه چنین اســت: »یادگاران! علــی ام، خانعلی ام، 
محمدم، محمودم، مهدی ام، حسینم، سیدجوادم، آیا می توانم 
شما را تنها بگذارم؟ آیا می توانم شما را فراموش کنم؟ شما، 
همه  وجود من هستید. در صفحه  دل من، تصویری زیباتر از 
تابلوی قامت مردانه  شما حک نشده است. حافظه  من مملو 
است از نام های مقدس شما، و هر کدام، بر صفحه  دلم یادگاری 
نوشته اید. دوربین وجودم، هر آنچه تصویر دارد، بدرود است 
و بدرودهــا. عزیزانم! من بارها و بارها جان دادن تان را نظاره 
کرده ام و صدها قتلگاه شما را به تماشا نشسته ام. من خرخر 
بریدن گلوی شــما را با گوشم شنیده ام. در زیر شنی  تانک، 
له شــدن بدن هایتان، و زیر شــالق دژخیم، فریاد خمینی 
خمینی تان را نظاره گر بــوده ام. جان دادن های مظلومانه و 
معنویت تان که هنوز از شیارهای پاشنه  پایتان در خوزستان و 
کردستان، چشمه  خون می جوشد. من بوی گوشت کباب شده  
ابدان تان را در صدها میدان مین، تک و پاتک، بارها استشمام 
کرده ام؛ بدن هایی که در گودال های بمب برای همیشه ناپدید 
شدند. من همه  امیدم در قیامت، به آخرین نگاه آشنا و بوسه  
وداع است که هنوز گرمی آن را در این زمستان عمرم حس 
می کنم. من در سرزمین شما روییده ام و با خون شما آبیاری 
شده ام، و همه  جوانه های خدمتم، بوی خون شما را می دهد. 
قاســم، بی شما قاسم نیست. قاسم، با شما قاسم شد. حیات 
من، بی شــما مرگ است، و مرگ، با شما، حیات لذت بخش 

من. خاک کف پای بسیجی ها: قاسم سلیمانی.«


