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گهی تلفنی  قبول آ

فروش یک قطعه باغ
500 متری  در سیب لند

بهترین منطقه تفریحی فیروزکوه
فقط به مبلغ 500 میلیون تومان

با بهترین موقعیت سرمایه گذاری 

09124871798

سرمایه دار جهت تولید میگو
با درآمد عالی فوری نیازمندیم

09165754660

آگهی های 
مفقودی خرید و فروش 

فیش  
 حج - مکه

تدریس 
خصوصی

خدمات 

برگ ســبز کامیون کمپرســی مسافرتی
بنز ال کا 42/911 به شــماره 
انتظامی 559 ع 48 ایران 83 
مدل 65 موتور 10025785 
شاســی 16521198 به نام 
نصیــر زارع مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

سند مالکیت موتورسیکلت 
پــرواز بــه شــماره پــاک 
127 ایــران   -83646 
ر  تــو مو ه  ر شــما بــه 
و   NMHCG200823278
شماره تنه 8715564 به 
نام پویا مسجدی مفقود و 

فاقد اعتبار می باشد.

کارت ســبز خودرو سواری پژو 
206SD-TU5 مدل 1396 رنگ 
ســفید روغنی به شماره موتور 
166B0010900 شماره شاسی 
 NAAP41FE7HJ002032
شــماره انتظامــی 845 ن 58- 
ایــران 14 به نام علی رئیســی 
مفقود و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

ســند مالکیــت رنــو بــه 
شماره شاسی 291333 
و شماره موتور 246726 
و شماره پاک 995 ط 85 
ایران 33 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

برگ ســبز و برگ قــرارداد ایران 
خودرو، خودرو وانت آریسان تیپ 
PU1OHV CNG مــدل 1396 رنگ 

ســفید روغنی به شــماره موتور: 
118J5005483 شماره شاسی: 
NAAB66PE3HC401394 شماره 
انتظامی: 437 ل 65 ایران 35 به 
نام رضا شفیعی مفقود و  از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری 
 پــژو پــارس به شــماره پاک 
235 ق 63- ایران 24 به رنگ 
ســفید مدل 1389 و شماره 
 12489088891 موتــور 
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NAAN01CA0AK778870
مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

ســند کمپانــی ســواری پراید 
هاچ بــک انژکتوری به شــماره 
انتظامی 198 و 13- ایران 73 
مدل 85 موتــور 1682258 
 S1442285180984 شاسی
به نام پگاه صادقی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

 131SE برگ سبز سواری سایپا
به شماره انتظامی 287 ه   52 
ایــران 93 مــدل 98 موتــور 
شاســی   M13/6358579 
 NAS411100K3560936
به نام اسماعیل هنرور مفقود 
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از   و 

است.

بــرگ ســبز و  و  ســند کمپانــی 
کاربــری  آمیگــو  خــودرو  کارت 
رنــگ   1385 مــدل  کمپرســی 
 سفید روغنی به شماره شهربانی 
272 ع 51- ایران 22 و شــماره 
 NA2B2JMD46A001159 شاسی
و شماره موتور 804945 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

خودروی سواری پژو PARSTU5به 
مــدل  ســفید-روغنی  رنــگ 
ر  تــو مو ه  ر شــما و   1 4 0 0
شــماره  و   139B0209860
 NAAN11FE3MH657600 شاسی
 بــه شــماره پــاک 245 ی 58- 
ایران 34 به نام عزت اهلل تاج زاده 
سرقت شده،  در صورت مشاهده 
با شماره 09161144491 تماس 

حاصل فرمایید.

شناسنامه مالکیت )برگ سبز( 
سواری پژو 206 مدل 1383 
به رنــگ نقــره ای متالیک به 
 FSS14728307 شماره موتور
و شماره شاسی 83627467 
مــــی  نتظــا ا ه  ر شمــــا  و 
555 ب 78- ایران 11 به نام 
سورنا هنرفر مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

موتورسیکلت  مالکیت  ســند 
بــه  سی ســی   150 بوکســر 
 -13728 پــاک  شــماره 
ایران 131 به شــماره موتور 
PFMBUG34205 و شماره تنه 
NED150R9145084 به نام 
محمد نبیئی پور قهرود مفقود 

و فاقد اعتبار می باشد.

برگ ســبز و ســند کمپانی خودرو 
ســواری تاکســی پژو 405، مدل 
بــا  خورشــیدی  رنــگ   ،1388
 نوار مشــکی بــه شــماره انتظامی

 979 ت 51 ایــران 46، شــماره 
موتور 12488077927 و شماره 
 NAAM11CA29E013789 شاسی
به نــام محمــد شــیراوند مفقود 
گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو 
سواری پژو 206، تیپ 5، مدل 
1382 رنگ نقره ای متالیک پاک 
781 ج 17 ایران 56، شــماره 
 ،10FX4H1993956 موتــور 
شماره شاسی 82677825 به 
نام محمدتقی مهراب پور مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

شناســنامه مالکیت )برگ ســبز( 
خودرو ســواری پژو پــارس مدل 
1397 بــه رنــگ ســفید روغنی 
بــه شــماره انتظامــی 552 ی 56 
موتــور  شــماره  بــه   38 ایــران 
شــماره  و   124K1278506
 NAAN21VE8JH349378 شاسی
مرتضــی غامــی بــه شــماره ملی 
3781094431 مفقود شــده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب 
ســیده مریــم نیازمنــد واقع 
فرزند ســیدکاظم به شــماره 
شناســنامه 12599، صادره 
از فومن در مقطع کارشناسی 
رشته آموزش ابتدایی صادره 
آزاد  دانشــگاهی  واحــد  از 
اسامی رشت مفقود گردیده 
و فاقــد اعتبــار می باشــد. از 
یابنــده تقاضا می شــود اصل 
مــدرک را به دانشــگاه آزاد 
اسامی واحد رشت به نشانی 

پل طالشان ارسال نماید.

اینجانب  فارغ التحصیلــی  مدرک 
طیبه مجیدی، فرزند ذبیح اله، به 
شــماره شناســنامه 725 صادره 
از چالوس، در مقطع کارشناســی 
زمین شناســی  رشــته  ارشــد 
اقتصــادی، ورودی ســال 1387 
صادره از واحد دانشــگاهی آزاد 
اســامی الهیجان مفقود گردیده 
اســت و فاقد اعتبار می باشد از 
یابنده تقاضا می شود اصل مدرک 
را به دانشگاه آزاد اسامی واحد 
الهیجان به نشانی دانشگاه آزاد 

اسامی الهیجان ارسال نماید.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
)نوبت دوم(

دانشــنامه پایــان تحصیــات اینجانــب 
ســحر ســمالی فرزند قاســم به شماره 
مســجد  از  صــادره   572 شناســنامه 
ســلیمان در مقطع کارشناســی رشــته 
بالینــی  روانشناســی  روانشناســی- 
صــادره از واحد دانشــگاهی اهــواز با 
مــورخ   148910602503 شــماره 
1390/04/22 مفقود گردیده اســت 
و فاقد اعتبار می باشــد. از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اسامی واحد اهواز به نشانی اهواز فلکه 
کارگر)فرهنگ شهر( خیابان کارگر جنوبی 
کدپستی 68875-61349 و صندوق 

پستی 1915 ارسال نماید.

اینجانــب مرتضــی مظهــری مالــک 
 خودرو دنا EF7 به شــماره انتظامی

 4 7 ن  ا یــر ا  -6 6 ط   4 4 3
بدنــه  شــماره  بــه   97 مــدل 
و    NAAW01HE5 JE104268
شماره موتور 147H0415479 به 
علت فقدان اسناد فروش تقاضای 
رونوشــت المثنی نموده است. لذا 
چنانچــه هر کس ادعایــی در مورد 
خــودروی مذکــور دارد ظرف مدت 
10 روز بــه دفتر حقوقی ســازمان 
فــروش ایــران خــودرو واقــع در 
پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه 
نماید. بدیهی است پس از انقضای 
مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

قانونی به عمل خواهد آمد.

بــرگ ســبز مزدا تــک کابین بــه رنگ 
 سفید به شماره انتظامی 126 م 58-
 MA527961 ایران 40 و شماره شاسی

مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

وانــت  مــزدا  خــودرو  ســبز  بــرگ 
 1 4 0 1 ل  مــد ســفید  بیــن  تک کا
 شاســی NA528098 پــاک ایــران40  

262 ق 33 مفقود و فاقد اعتبار است.

برگ ســبز )ســند( رانا پــاس مدل 
 NT340160 1401 به شماره شاسی
 -98 ل   919 پــاک  شــماره   بــه 

ایران 82 مفقود و اعتبار ندارد.

وانــت  مــزدا  خــودرو  ســبز  بــرگ 
تک کابین ســفید مــدل 1401 شاســی 
 -  40 ایــران  پــاک   NA528055 

266 م 58 مفقود و فاقد اعتبار است.

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

اسامی 1  نفر  از فرزندان
 تحت پوشش خیریه الزهرا بندرعباس

22603635 قلهک	
22712976 شمیران	
88900867	-	88801552 مطهری	
66593010-11 	

66592266شهرآرا
66007479	-	66064647-9 آزادی	

شمال مرکز

33112193
33112291	
33902599

33942000
	33118052
33911568

حل نمونه سواالت ریاضی
»نهایی خرداد«

ریاضیات نهم، قیمت توافقی
09381267081

توریستی کانادا/ شنگن
کاریابی، کانادا

22684005- 9 
09121155143

خریدار فیش حج تمتع و عمره
نقدی- درب منزل

66574819 -66576981
09126993603

مشاور حقوقی آمـوزشی

)مشاوره تلفنی رایگان(
قبول وکالت در دعاوی: حقوقی، کیفری، مواد مخدر، طاق، مهریه
مطالبه طلب، چک و سفته، ملکی، ماده 100 کمیسیون شهرداری

دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور
)با مجرب ترین مشاوران و وکای پایه یک دادگستری( 

ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10/30 صبح تا 18 عصر

665 665 تلفن: 4 الی 52
0912 388 همراه: 4694

دفتر وکای دادگستری

خدمات فنی و صنعتی
پخش انواع کولر گازی )اسپیلت(
لباسشویی- ظرفشویی- یخچال- تلویزیون 

)با گارانتی معتبر( به قیمت بانه 
55323529 احمدی 09127646980

حمل و نقل

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

خرید و فروش
 و اجاره

کلیه امالک

نگهداری
 از سالمند 

و کودک

سیستم های 
حفاظتی

*»امالک سان«*
خرید و فروش

ویا- زمین
پیمانکاری ساختمان

 مشارکت ساخت
مازندران نوشهر، سی سنگان

09111932734

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

دوربین مداربسته هایت ویژن
دزدگیر اماکن ، مشاوره 

فروش - نصب و راه اندازی
انتقال تصویر

با بیش از 15 سال سابقه اجرایی
»عضو اتحادیه«

 86034405
86034402

0912-5404793

بنایی 
و خدمات
ساختمانی

خریدار مواد غذایی نقدی
حبوبات و برنج و ادویه جات و غیره

09123402803
02155604978

خرید و فروش 
مواد غذایی

پیمانکاری ساختمانی اسکندری
انجام کلیه امور نقاشی ساختمان و تعمیرات

ارزان فوری عالی

09123647916

تعمیرات و سرویس و راه اندازی
چیلر، سردخانه، کمپرسور برودتی

حکاکی 09129634793
44352457

تاسیسات 
فنی و صنعتی

خودرو  مالک  کلوجه  رستمی  مهسا  اینجانب 
 1384 مدل   7 ایکس  تیپ  سمند  سواری 
شماره  به  متالیک  روشن-  خاکستری  رنگ 
شماره   ،46 ایران   48 ج   534 انتظامی 
موتور  شماره  و   14519359 شاسی 
اسناد  فقدان  علت  به   12484078206
رونوشت  تقاضای  کمپانی(  )سند  فروش 
المثنی اسناد مذکور را نموده ام. لذا چنانچه 
مذکور  خودروی  مورد  در  ادعایی  کس  هر 
حقوقی  دفتر  به  روز  ده  مدت  ظرف  دارد 
کیلومتر  در  واقع  خودرو  ایران  شرکت 
شهرک  کرج،  تهران-  مخصوص  جاده   16
پیکانشهر، ساختمان سمند، طبقه 1 مراجعه 
مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی  نماید. 
مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

مــدرک گواهینامــه موقــت پایان 
تحصیات اینجانــب محمد پدرام 
پورهاشــمی فرزنــد فرهــاد بــه 
شماره شناسنامه 0010724184 
صادره از تهران در مقطع کاردانی 
رشــته ســاختمان صادره از واحد 
)آموزشکده  رودهن  دانشــگاهی 
ســما( با شماره ســریال 10995 
مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار 
است از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی 

رودهن ارسال نماید.

نام مستعار کودک:   سپنتا
تاریخ تولد: 1401/2/30

تاریخ پذیرش: 1401/3/1
نام والدین: راحیل ذاکری زیارتی

ارجاع دهنده: بیمارستان شریعتی

آگهی دعوت از مالکین مجتمع ویالیی مهیار 
جهت تشکیل مجمع عمومی عادی ساالنه 

به صورت فوق العاده نوبت اول
بدینوســیله از کلیه مالکین مجتمع دعوت می گردد در روز دوشنبه مورخ 
1401/3/23 ساعت 17 در محل به آدرس: زعفرانیه خیابان آصف کوچه 
سوداچی پاک 15 واحد 4 جهت شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه به 

صورت فوق العاده با دستور جلسه ذیل شرکت نمائید.
دستور جلسه: 

1- گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس 
2- بررسی، تصویب و تایید تراز مالی سال 1400 

3- بررسی، تصویب و تعیین بودجه سال 1401 
4- تغییر و اصاح بندهایی به اساسنامه مجتمع 

5- انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرس 6- رسیدگی به نظرات مالکین
هیئت مدیره

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی سهامداران
 شرکت پیچ سازان )سهامی خاص( 

به شماره ثبت 45255 به شناسه ملی 10100905859
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت پیچ سازان )سهامی 
خاص( دعوت می شود برای شرکت در جلسه مجمع عمومی 
عــادی ســهامداران در تاریخ 1401/3/31 ســاعت 15 
در محــل قانونی شــرکت واقــع در تهــران- خیابان خالد 
اسامبولی- خیابان ششم- کوچه زمانی- کوچه فرزان- 

پاک 4 کدپستی: 1511753415 حضور بهمرسانند.
دستور جلسه:

- استماع گزارشات هیئت مدیره- بازرس قانونی و تایید 
حســاب های ســود و زیان و ترازنامه دوره مالی منتهی به 

1400/12/29
- انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل

- تعیین روزنامه کثیراالنتشار
- ســایر موارد که تصمیم گیری در مورد آن در صاحیت 

مجمع عمومی عادی می باشد.
هیئت مدیره شرکت پیچ سازان )سهامی خاص(

آگهی مزایده فروش ساختمان در تهرانسر
شرکت تعاونی مصرف شماره یک ناجا در نظر دارد 
ســاختمان فروشــگاه تعاونــی به متــراژ 349/69 
مترمربع در یک طبقه همکف دو بر واقع در تهرانسر 
بلوار الله ابتدای خیابان شــهید طالبی نبش خیابان 
نسترن پاک 75 را از طریق مزایده بفروش برساند.
متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 
10 روز اداری همه روزه به جز روزهای پنجشــنبه 
و ایــام تعطیل تا پایان وقت اداری 1401/03/21 
از ســاعت 9 صبح الــی 16 جهت ثبت نام و دریافت 
اوراق شرایط مزایده به نشانی تهرانسر بلوار شاهد 
شرقی خیابان شهید طالبی جنوبی نبش خیابان 39 

غربی پاک 4/1 مراجعه نمایید.
تلفن تماس: 44518418-44518419

رئیس هیئت مدیره 
شرکت تعاونی مصرف شماره یک ناجا

پاورقی
Research@kayhan.ir

بســیاری از زمامــداران هنــگام اوج   
درگیری ها یا شور و شعف بعد از پیروزی ها، 
خود و ســربازان خــود را از رعایت نکات 
اخالقی و حــدود الهی و انســانی معاف 
می کنند و دست به کارهایی می زنند که 
بعد خود به غیر اخالقی بودن آن اعتراف 
نموده یا داوران بیرونی آن رفتارها را خالف 

وجدان اخالقی می شمارند. 

معتبــر  مــدارک  و  اســناد  مهم تریــن  از 
و انکارناپذیــري کــه نشــان دهندة بي اعتباري 
رضاشــاه پردازان  و  پهلوي ســتایان  تحلیل هاي 
دربارة ماهیت کودتــاي 1299 و مجري نظامي 
آن، رضاخان، است، اسناد و گزارش هاي ارسالي 
دیپلمات هاي آمریکایي از سفارت آمریکا در تهران 
به وزارت خارجة آن کشور در واشنگتن است. این 
گزارش ها به قدري گویا و روشن است که احتیاج 

به تفسیر و تأکید و تحلیل ندارد. 
در اولین گزارش سفارت آمریکا دربارة کودتا، 
که ســاعت ده صبــح 22 فوریه 1921/ ســوم 
اســفند 1299، یعني چند ساعت پس از کودتا 

به واشینگتن ارسال شده، پس از شرح چگونگي 
کودتا چنین آمده است: 

»... بریتانیــا منکر هرگونــه دخالت در قضایا 
شده اســت اما کاماًل روشن اســت که اوضاع بر 
وفق مراد آنهاســت و شــواهد حاکي از آن است 
کــه نیروي نظامــي آنها این حرکــت را تقویت 
مي کند. سید ضیاءالدین، سردبیر روزنامة رعد و 
از تحت الحمایگان بریتانیا، رهبري این جریان را 
بر عهــده دارد. وي در زمان وثوق الدوله در مقام 
مشاور محرمانه رئیس الوزرا خدمت مي کرد. مردم 
ایران تقریباً مطمئن شــده اند که تمام این قضایا 

یک نقشه و توطئه انگلیس است.«1
کالدول، وزیرمختار آمریکا در تهران، چهار روز 
پس از کودتا در 26 فوریه در بخشي از گزارش خود 
راجع به نظر مردم دربارة کودتا چنین مي گوید: 

»... تودة مردم از این اوضاع به خشــم آمده و 
مدعي هســتند که تمام این قضایا یک کودتاي 
انگلیسي است. سفارت بریتانیا تمام این اتهامات 
را رد مي کند اما شــکي نیست که نیروي نظامي 
انگلیس در قزویــن از این حرکت حمایت کرده 

است.«2
دیپلمات هاي آمریکایــي حاضر در صحنه و 
شاهد عیني احساسات مردم دربارة کودتا، خشم 
عمومي را گزارش کرده اند. در صفحات قبل دیدیم 
که چگونه آقاي سیروس غني، هشتاد سال بعد از 
کودتا، بدون ارائه کوچک ترین سند و مدرک، ادعا 
مي کند که اقشــار مختلف مردم، از مالک و تاجر 
تــا معلم و روزنامه نگار و مقاله نویس! پشــتیبان 

کودتا بوده اند.
در 5 آوریل 1922/ 6 اردیبهشت 1300، بیش 
از دو ماه از کودتا گذشته و ابعاد آن روشن تر شده 
بود. ســفارت آمریکا در تهران در گزارش فصلي 
)سه ماهه( خود جزئیات کودتا را به اطالع وزارت 
خارجه در واشــنگتن مي رســاند. فقراتي از این 

پیــام داد: »ما به ســمت شــما حرکت 
کردیم تــا پیش از جنــگ، حجت را بر 
شــما تمام کنیم و راه عــذر و بهانه را بر 
شــما ببندیم. اینک اگــر گفت وگو و راه 
آشتی جویانه را بپذیری، عافیت و سالمت، 
بیشــتر مورد عالقه ماست. این چه کاری 
 اســت که بین ما و آب، حایل شــدی؟! 
اینک اگر می خواهی، گفت وگو را کنار نهیم 
و مردم را به حال خود واگذاریم که بر سر 
آب بجنگند تا هرکس پیروز شد، سیراب 

شود؛ این گوی و این هم میدان!«
عمروعاص بــا ادامــه دادن این وضع 
)بستن آب( مخالفت کرد و گفت:  علی کسی 
نیست که وقتی 90 هزار نفر رزمنده شمشیر 
به دست فرمان بر اویند، از تشنگی بمیرد! 

به گزارش نصر بن مزاحم، عمرو در ادامه 
به معاویه گفت: تو به خوبی می دانی که او افعی 
سمی خطرناکی است! و مردم عراق و حجاز، 

اطالعاتي در اختیار انگرت قرار داده بود که انگرت 
هم عین نامة او را به واشینگتن ارسال کرده است.
انگرت، در گزارشش به واشینگتن با اشاره به 

نامة دیکسن مي نویسد: 
»از مقامــات وزارت خارجه خواهش دارم به 
اظهارات کلنل اســمایت )که در صفحه دوم نامة 
ژنرال دیکسن به اینجانب آمده است( توجه ویژه 
مبذول دارند. به گفتة ژنرال دیکسن وي یکي از 
افســران انگلیسي اســت که نیروهاي قزاق را در 
قزوین سازماندهي کرد و به سمت تهران حرکت 
داد و موجبات ســرنگوني دولت را فراهم آورد... 
نامه اي که به لرد کرزن نوشــته شــده به خوبي 
اوضاع ایران و بویژه فعالیت هاي بریتانیا را تشریح 
مي کند و صراحت ستودني آن با جو محرمانه اي 
که بســیاري از مقامات بریتانیا در اینجا )تهران( 
به وجود آورده اند کاماًل در تضاد است. از آنجا که 
ژنرال دیکسن در گفت وگوهاي خود کاماًل صریح 
اســت، مقامات بریتانیا به این نتیجه رسیدند که 
او اطالعــات محرمانه دولت انگلیس را در اختیار 
سفارت آمریکا مي گذارد و همین باعث انفصال او 
از کار شد.«6  ژنرال دیکسن در نامه اش به انگرت 
به تاریخ 6 ژوئن 1921، پس از شرح مفصلي دربارة 

مقدمات و مؤخرات کودتا مي نویسد:
»زماني که به قزوین رســیدم در دیدار با کلنل 
اســمایت، وي اقــرار کرد که او نیروهــاي قزاق را 
سازماندهي و به سمت تهران اعزام کرده است. وي 
همچنین اعتراف کرد که ... اسمارت )دبیر امور شرقي 
سفارت( در این قضیه )کودتا( بي تأثیر نبوده است.«7

در بخشي از نامه اي که ژنرال دیکسن به لرد 
کرزن نوشته نیز چنین مي خوانیم:

»... در ارتبــاط با کودتاي اخیر ... عموم مردم 
ایران معتقدند این یک کودتاي انگلیســي است. 
این نتیجه گیري از دو اصل نشــأت مي گیرد. اول 
این که شــمار زیادي از نیروهــاي قزاق به صورت 
مخفي از قزوین حمله کردند. قزوین شهري است 
که افسران انگلیسي در آن مستقر هستند ... مردم 
ایــران متعجبند که این تعداد نیروي قزاق چگونه 
توانست بدون جلب توجه انگلیسي ها از قزوین خارج 
شــوند ... دوم این که پوتین قزاق هایي که تهران را 
فتح کردند از انبار مهمات انگلیس در قزوین تأمین 
شده است ... بنده نیز از همکاري کلنل اسمایت در 
کودتا خبر نداشتم و زماني که تهران را ترک کردم 

از زبان خود او این مسئله براي من روشن شد.«8
پانوشتها:

1- محمدقلي مجد. ایران از قاجار به پهلوي. پیشین. ص 155.
2- همان. ص 156.
3- همان، ص 157.
4- همان، ص 158.

5- جــان کالدول وزیرمختار آمریــکا در تهران به هنگام 
کودتاي 1299 بود. مأموریت وي در ایران، اندکي پس از 
کودتا به پایان رسید و تا رسیدن وزیرمختار بعدي، انگرت 

در سمت کاردار امور سفارت را اداره مي کرد.
6- محمدقلــي مجد. ایران از قاجار به پهلوي. پیشــین. 

ص 162.
7- همان.

8- همان. ص 164.

صفحه 6
چهارشنبه ۴ خرداد  ۱۴۰۱ 
۲۳ شوال ۱۴۴۳ - شماره ۲۳۰۳۲

پرهیز از افراط 
در مقابله با دشمنان 

محدودیتهایاقدامدرحکومتامیرمومنان)ع(-۲۵
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درمکتبعلی)ع(کههمانمکتباســامناباســتدربحبوحه
درگیــرییاپیروزی،مرزهــایدینیواخاقیبایدرعایتشــود.
انســانهانبایددرحیندرگیریهایسیاسیوپسازپیروزیغرق
خشمیاشادیشــوندوازحدودالهیبگذرندومبتابهافراطشوند.

پهلوی ستایی در ترازوی تاریخ- 33

کودتا در اسناد سفارت آمريکا

یکيازصریحترینوانکارناپذیرتریناســنادانگلیســيبودنکودتا
ســندياســتکهدرواقعهمآمریکایياســتوهمانگلیسي!این
ســندگزارشمهمومفصلياســتکــهانگــرت،کاردارآمریکادر
تهران،همراهباســهسندمهمدیگربهواشــینگتنارسالکردهاست.

 حــد گذشــته اي و در جنگ و نــزاع غرق 
شده اي«.

مالک براي توجیه ســخن خود مسئله 
لزوم سخت گیري بر دشمن در مواقف خطر 
را مطرح نمود، أما حضرت با استناد به آیة 
33 از ســورة بني اسرائیل که مسلمانان را 
از کشــتن مظلوم و قتل به ناحق بر حذر 

مي دارد، وي را متوجه خطایش کرد.1

ولی امیرمومنان علی)ع( در اوج فشار 
جنگ یا شــوق پیروزی به موازین دینی 
و اخالقی توجه داشــت و نیروهایش را از 

افراطی گری برحذر می داشت.
یکــي از مصادیق بارز آن برخوردش با 
مالک بن حبیب، رئیس نیروي انتظامي اش 
در کوفه بود. بعد از جنگ جمل وقتی آن 
حضرت وارد کوفه شد، برای مردم از جمله 
کسانی که در جنگ جمل شرکت نکردند 

سخنرانی کرد. 
در آن سخنرانی کسانی را که از شرکت 
در جنگ جمل ســر باز زده بودند توبیخ 
کرد؛ ناگاه مالــک بن حبیب هنگامي که 
حضرت به توبیخ و ســرزنش کساني که 
از شــرکت در جنگ با طلحه و زبیر کناره 
گرفته بودند مشــغول بود، وسط صحبت 
حضرت برخاست و قاعدین جنگ جمل را 
مستوجب قتل شمرد و گفت: »واهلل لئن 
أمرتنا لنقتلّنهم؛ قســم به خدا اگر دستور 

دهي آنها را به قتل مي رسانیم«. 
ایــن چنین برخورد تند و عجوالنه در 
شــرایطي که برخي از بــزرگان اصحاب 
پیامبر)ص( چون زیدبن ثابت و اسامه  بن زید 
و سعدبن ابي وقاص که هر یک در جنگ هاي 
ســوابق چشــم گیري  پیامبر)ص(  عصر 
داشتند جزء قاعدین بودند، هم خالف عقل 
و دیــن بود و هم خالف اخالق و فایده اي 
جز بدبین کردن مردم نسبت به اطرافیان 
امیرمؤمنان)ع( و خشن جلوه دادن یاران 

آن بزرگوار نداشت. 
لــذا حضرت براي خنثــي کردن آثار 
منفي ســخن مالــک کالمــش را قطع 
کــرد و فــوراً همان جا به مالــک فرمود: 
»جــزت المدي و عــدوت الحد و أغرقت 
فــي النــزع؛ از مــرز تجــاوز کــرده، از 

در مکتب علی)ع( که همان مکتب اسالم 
ناب اســت در بحبوحه درگیری یا پیروزی، 

مرزهای دینی و اخالقی باید رعایت شود.
انســان ها نباید در حیــن درگیری های 
سیاســی و پــس از پیروزی غرق خشــم یا 
شادی شوند و از حدود الهی بگذرند و مبتال 

به افراط شوند. 
امام هنگامی که به سرزمین صفین رسید، 
بــا وضع غیرمنتظره ای روبه رو شــد؛ معاویه 
پیش تر با ســپاه خود به آن جا رســیده و در 
کنار صفین، در ســاحل فــرات اردو زده و با 
ده هزار تن نیروی جنگی، یگانه گذرگاه فرات 
را اشغال کرده بود تا مانع استفاده عراقیان از 

آب فرات شود.
امــام پیکی نزد معاویه فرســتاد و به او 

آمریکایي است و هم انگلیسي! این سند گزارش 
مهم و مفصلي است که انگرت،5 کاردار آمریکا در 
تهران، همراه با سه سند مهم دیگر به واشینگتن 
ارســال کرده اســت: 1- نامه ژنرال دیکسن به 
انگــرت )به تاریخ 6 ژوئن 1921(؛ 2- نامه ژنرال 
دیکســن به لرد کرزن )به تاریخ 14 مي 1921(؛ 
3- نامة جان کالدول به ژنرال دیکسن )به تاریخ 

اول مارس 1921(.
ژنرال دیکسن، ابتدا فرماندة نیروهاي انگلستان 
در شرق ایران بود. این نیرو به »پلیس شرق« و نیز 
به »کمربند خاوري ایران« شهرت داشت. دیکسن 
از ژانویه 1919 تا فوریه 1921 فرماندة کمیسیون 
نظامي ایران و انگلیس بود که بر اســاس قرارداد 
1919 تشکیل شده بود. دیکسن با انگرت دوست 
و صمیمي بود و دربارة کودتاي 1299 در نامه اي 

پولي که قرار بود میان این نیروها پخش شود به 
دست کلنل اســمایت رسید ... کلنل ترجیح داد 
تا رســیدن به تهران صبر کند و بالفاصله پس از 
رسیدن به پایتخت، مبلغ مذکور بین آنها پخش 
شــد. این وجه به امضاي کلنل اسمایت از بانک 

برداشته شده بود.«3
در این گزارش، پس از شرحي دربارة چگونگي 
حرکــت قواي قزاق از قزوین به تهران و این که با 
وجود خط ارتباطي تلفن و بي ســیم بین تهران 
و قزوین، کســي حرکت قزاق ها را به تهران خبر 
نداد، ضمن شرح چگونگي ورود این قوا به تهران 
و این که »همة این اتفاقات کاماًل حساب شده و از 
پیش تعیین شــده پیش رفت...«، دربارة ماهیت 
کودتاچیان آمده اســت: »به زودي روشــن شد 
که تمام چهره هاي برجستة این جنبش، ارتباط 

گزارش از این قرار اســت: »... خوِد نیروهاي قزاق 
اعتراف کردند که دقیقاً پیش از ورود به پایتخت 
نفري پنج تومان )پنــج دالر( از مقامات بریتانیا 
دریافت کرده اند ... این قزاق ها تحت فرمان کلنل 
اســمایت هســتند. این فرمانده انگلیسي مدتي 
است در قزوین متصدي ادارة اطالعات ]نیروهاي 
انگلیســي[ در قزوین بــود و پیش از آن فرمانده 
نیروهاي قزاق در منطقه بود. وي مکرراً به تهران 
ســفر مي کرد و بر کسي پوشــیده نیست که در 
این ســفرها بخش عمدة وقت خود را در حضور 
سیدضیاء به سر مي برد ... مشخص شده است که 
اندکي پیش از حرکت قزاق ها به ســمت تهران، 

تنگاتنگي با بریتانیا دارند... سرهنگ رضاخان، که 
به فرماندهي نیروهاي قزاق منصوب شــده است، 
در هنگ نظامي انگلیس- ایران خدمت و در عمل 
براي فرمانده این هنگ]ژنرال دیکسن[ جاسوسي 
مي کرد. وي در چند ماه گذشــته همکاري بسیار 

نزدیکي با انگلیسي ها داشته است.«4
در ادامه شرحي نیز دربارة وابستگي سید ضیاء، 
دیگر چهرة برجستة کودتا، به انگلستان نیز آمده 
اســت که با توجه به شناخته شده بودن وي، ذکر 

آن ضرورت ندارد. 
اما یکي از صریح ترین و انکارناپذیرترین اسناد 
انگلیسي بودن کودتا سندي است که در واقع هم 

همراه او هستند. من و تو بارها از او شنیده ایم که 
می گفت: »اگر آن روز ]= حمله به خانه فاطمه[ 
 40 نفر یار و همراه داشــتم، آن وضع پیش 

نمی آمد.«  
اما معاویــه با این پندار که با فشــار 
تشــنگی، علی)ع( را به عقب نشــینی و 
شکست وامی دارد، هم چنان با خیرگی، به 

کرده ناجوانمردانه اش ادامه داد.
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