
دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

میپذیرد

برگ سبز خودرو سواری هاچ بک 
ســایپا تیبا 2 به شــماره پالک 
412 و 85- ایران 14 به رنگ 
ســفید مدل 1397 و شــماره 
 M15/8630357 موتــور 
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NAS821100J1175511
مفقود شــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی خودروی 
فنــگ  دانــگ  هاچ بــک  ســواری 
H30TU5A، مدل 1397، به رنگ 

مشکی متالیک، به شماره انتظامی 
728 ط 66 ایران 46، شماره موتور 
شــماره  و   FA173B0046038
 NAAE4CFZ1JX101058 شاسی 
بنام موسی پورابراهیمی کشاورزی 
مفقــود و از درجــه اعتبار ســاقط 

می باشد.

از ساعت ۸ صبح الی ۶ بعدازظهر
تلفن: ۳۳۱۱۲۲۹۲-۵ 
 فکس: ۳۳۱۱۸۰۵۳

niyaz.mandiha@kayhan.ir

گهی تلفنی  قبول آ

بنایی 
و خدمات

آگهی های مفقودی

ن  میــو کا نــی  کمپا ســند 
مــدل  ال  تیــپ  چوبــی  بــاری 
انتظامــی شــماره  بــه   1371 

168 ع 34 ایران 25 شماره موتور 
33593210065758 و شماره 
شاســی 34932116578190 
به نام یعقوب رجبی شــاهمرس 
مفقــود و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد. بوئین زهرا

ســبز(  )بــرگ  مالکیــت  شناســنامه 
کامیون کمپرسی بنز ال کا 36/1921 
پــالک شــماره  بــه   1976  مــدل 

شــماره  و   13 96-ایــران  ع   788
و   35596610114786 موتــور 
شاســی 34931314183267 بــه 
نــام ابراهیم غفاری ریــزی به کد ملی 
1170120891 مفقود شده از درجه 

اعتبار ساقط است. زرین شهر

برگ سبز و برگ کمپانی خودروی 
ســواری پــژو 206 به شــماره 
انتظامــی 471 ی 69 ایران 33 
شماره موتور 14187015755 
شماره شاســی 12830 به نام 
محمدرضا اســدی مطلق مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می گردد.

کارت خودرو و برگ سبز خودروی 
ســواری پــژو پــارس تی یوفایو 
بــه رنــگ ســفید مــدل 1400 
 بــه شــماره پــالک 328 ص 23

 ایــران 40 بــه نام آقای ســعید 
ابراهیمی فرسنگی فرزند عباس 
بــه کــد ملــی 2990399755 
مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

برگ سبز )سند مالکیت( خودرو 
ســواری پراید صبــا بنزینی به 
رنــگ ســفید مــدل 1382 به 
شــماره انتظامــی 163 ط 37- 
ایــران 88 بــه شــماره موتــور 
شاســی  شــماره  و   526665
S1412282983569 بــه نام 
جعفر سرداری مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مجوز حمل ســالح شــکاری تک لول 
ســاچمه زنی ته پر کالیبــر 12 مدل 
 نیمــه خــودکار بــه شــماره ســالح 
49047-11 ســاخت ترکیــه بــه 
شماره سریال 2374323 و شماره 
شناسه 00012359104 به تاریخ 
صدور 1397/10/21 به نام شهناز 
بیــت ســیاح فرزند شــلیو کدملی 
1987605152 مفقود شــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

چون آقای رضا موسعلی مالک خودروی 
سواری پزو 206 هاچ بک مدل 1384 
به رنــگ نقــره ای متالیک به شــماره 
و  ایــران 18  انتظامــی 531 ق 58 
شــماره موتور 1013084005108 
و شــماره شاســی 19839922 بــه 
علت فقدان سند کمپانی و برگ سبز 
خودرو تقاضای رونوشت المثنی سند 
مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر 
کس ادعایی در مورد خودروی مذکور 
دارد ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقی 
سازمان فروش شرکت ایران خودرو 
واقع در پیکان شــهر ساختمان سمند 
مراجعــه نماید. بدیهی اســت پس از 
انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

ســبز  بــرگ  و  مشــخصات  کارت 
و دفترچــه شــماره/ ســند 692 
تراکتــور فرگوســن مــدل 285 
و   420021A1 شــماره ســریال
شماره موتور LFW01068Y صادره 
از استان فارس به نام رحیم زارع 
مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 
ساقط است ضمنا اشخاص حقیقی 
و حقوقی کــه در  مورد تراکتور و 
دفترچــه مذکور و ســایر مدارک 
مفقود شــده، ادعایی دارند ظرف 
مدت 20 روز از درج این آگهی به 
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 
فارس یــا تعاونی تراکتــورداران 

فارس مراجعه نمایند.

برگ ســبز خودرو پارس TU5 ســفید 
مدل 1401 شاســی NK188111 به 
شــماره پالک 466 ط 99- ایران 37 

مفقود و فاقد اعتبار است.

خرید و فروش و اجاره کلیه امالکاستخدام

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

اسامی ۴ نفر  از فرزندان
 تحت پوشش شیرخوارگاه حضرت رقیه )س(

مجله زن روز
هر هفته روزهای شنبه 

منتشر می شود

کالردشت چند قطعه زمین 
جهت سرمایه گذاری زیر قیمت 

09120281500
091121۴2080

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
)نوبت دوم(

مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانب 
مهنــاز بنــوان فرزند ماشــااله به 
شماره شناســنامه 1553 صادره 
از همــدان در مقطع کارشناســی 
رشــته پرســتاری صادره از واحد 
دانشگاهی آزاد همدان با شماره 
ثبت 8017100950870 مفقود 
گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد 
اســالمی واحد همدان به نشانی: 
دانشگاه آزاد اسالمی همدان اداره 

فارغ التحصیالن ارسال نماید.

موسس و مسئول فنی داروخانه
به یک موسس 

و مسئول فنی داروخانه 
در شهر اسدآباد همدان

با حقوق مکفی و متعارف 
نیازمندیم.

تلفن: 091881725۴8
0918 8120۳8۶

استخدام راننده میکسر
محدوده پردیس
رودهن و بومهن

09121۴5۶7۴8

نگهداری
 از سالمند 

و کودک

خرید و فروش 
انواع خودرو

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

مشاور حقوقی

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

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

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

۶۶5 ۶۶5 تلفن: ۴ الی 52
0912 ۳88 همراه: ۴۶9۴

دفتر وکالی دادگستری

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

حکاکی 09129۶۳۴79۳
۴۴۳52۴57

تاسیسات 
فنی و صنعتی

نیاز به سرمایه گذار 
خرید و فروش آپارتمان 

در یکی از بهترین از برندهای 
امالک تهران سرمایه گذاری 

حرفه ای و امن رو با ما تجربه کنید.

  09121۴8788۳
۶۶۳882۳۶

*»امالک سان«*
خرید و فروش

ویال- زمین
پیمانکاری ساختمان

 مشارکت ساخت
مازندران نوشهر، سی سنگان

091119۳27۳۴

پیمانکاری ساختمانی اسکندری
انجام کلیه امور نقاشی ساختمان و تعمیرات

ارزان فوری عالی

0912۳۶۴791۶

امداد گسترآپادانا

2250۴2۳8ـ22۳151۳1

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

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

091208۳2801 
021-889۴98۶0-۶5

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

حمل و نقل

تویوتا صبا )شریف نیا(
توزیع و پخش لوازم اصلی
تویوتا- لکسوس )بازار(

۳۳990017 -09122۴97570

لوازم یدکی 
خودرو

خرید و فروش 
فیش   حج - مکه

خریدار فیش حج تمتع و عمره
نقدی- درب منزل

۶۶57۴819 -۶۶57۶981
0912۶99۳۶0۳

خرید و فروش 
لوازم منزل

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

)با گارانتی معتبر( به قیمت بانه 
55323529 احمدی 09127646980

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت کاشی و سرامیک برلیان رفسنجان 

)سهامی خاص(
بدینوســیله از کلیه ســهامداران و یا نمایندگان قانونی صاحبان 
سهام شرکت کاشی و سرامیک برلیان رفسنجان )سهامی خاص( 
ثبت شده به شــماره 1323 اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های 
صنعتی رفسنجان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده که در تاریخ 1401/4/30 راس ساعت 
11 الی 13 در محل کارخانه کاشــی ســرامیک برلیان رفسنجان 

شهرک صنعتی رفسنجان تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه:

1- تصویب صورت های مالی منتهی به 1400/12/29
2- انتخاب اعضاء هیئت مدیره

3- انتخاب بازرس قانونی و بازرس علی البدل
4- انتخاب روزنامه رسمی

5- سایر موارد
هیئت مدیره شرکت کاشی و سرامیک برلیان رفسنجان 

تقدیر و تشکر
خداوند متعال را شاکریم که قدردانی و تقدیر از عزیزانی را ارزانی فرموده که همواره 
بــا عزمی راســخ در جهت پیشــبرد اهداف متعالی خــود و مســئولیت پذیری در جایگاه 
خدمت رســانی به همنوعان خود به شایســتگی تالش می کنند. درود خداوند بر شما که 
محبت و اخالص را با تالش بی نظیر خود به تصویر می کشید. در همین راستا بر خود الزم 
می دانیم از تالش و کوشــش مســئولین محترم نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به 
ویژه رهبر معظم انقالب و دولت خدمتگزار و ملت شریف ایران که به معنی واقعی حق 
برادری را در کمک به مردم مظلوم، رنج کشیده و مصیبت دیده افغانستان ادا نمودند،  
صمیمانه تقدیر و تشکر نماییم. امید است در سایه عنایات ایزدمنان موفق و موید باشید. 
قادر شیری

آگهی مزایده عمومی
شرکت گروه کشاورزی حامی سرمایه سروش پارسیان 
در نظر دارد نسبت به فروش 100٪ سهام شرکت 
پــرورش و تکثیــر میگوی ممتاز شــهاب را با تمامی 
اموال، امکانات و دارائی ها در منطقه آزاد قشــم را 
از طریق مزایده عمومی و به قیمت پایه کارشناسی 
به باالترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند. لذا 
متقاضیان خرید می توانند از تاریخ انتشار و به مدت 
15 روز جهت کسب اطالعات و دریافت اسناد شرکت 
در مزایده به آدرس: تهران- ســعادت آباد- عالمه 
شــمالی- عالمه 16 شرقی پالک 16 ساختمان عالمه 
طبقه هفتم مراجعه و با شماره تلفن 091212۳2۳09 

آقای کرامت تماس حاصل فرمایند.

بر بزرگراه اشرفی اصفهانی
200 متر پایین تر از تیراژه 80 متر دفتر کار طبقه 2

با مبلمان اداری با 5 خط تلفن
موقعیت اداری رهن کامل

09۳۶۴0۶8۴17
نام مستعار کودک:   سهیل

تاریخ تولد: 1401/3/16

محل پیدایش: بیمارستان فیروزآبادی

زمان پیدایش: 1401/3/16

نام مستعار کودک:   رزانا

تاریخ تولد: 1401/3/22

محل پیدایش: بیمارستان مفتح ورامین

زمان پیدایش: 1401/3/22

پاورقی
Research@kayhan.ir

  

صفحه 6
شنبه ۱۱ تیر  ۱۴۰۱ 
۲ ذی الحجه ۱۴۴۳ - شماره ۲۳۰6۲

متمم چهارم مأمــوران حکومت را از 
دســت زدن به شــما یا قرار دادن شما 
تحت دیده بانی یا ورود به ملک شما، بدون 
دلیل محکمه پسند و یا حتی با وجود آن، 
بدون مجوز رسمی دادگاه، نهی می کند. 
متأسفانه، در سال های اخیر، متمم چهارم، 
به وســیله احکام دادگاه ها و برنامه های 
حکومت که هرگونه رفتار مداخله جویانه 
و تجاوزکارانــه را مجــاز می داند، تقریباً 
 بــه طــور کامــل از خاصیــت افتــاده

است. 
در نتیجــه، اکنون پلیــس برای ورود 
قهرآمیز بدون مجوز به خانه ها یا آپارتمان ها، 
برهنه  سازی و تفتیش بدنی کنار جاده ای و 
به طور کلی رفتار خشونت آمیز با شهروندان 
آن گونه که خود صالح می داند، اختیار تام 
دارد. به عالوه، ادارات اطالعات مانند اداره 
امنیت ملی به نام به اصطالح »امنیت ملی«، 

متأسفانه حتی در آن موارد 
امید  دادگاه ها  کــه  نادری 
 اندکی به مــا می دهند که 
شاید همه چیز از دست نرفته 
موقت  تعلیق های  باشــد، 
احکام ناشــی از تشخیص 
دستگاه  وسیله  به  قضایی، 
سرعت  به  دیوانســاالری 
زیر پا گذاشــته می شوند. 
سرسختانه  که  دستگاهی 
و  بی چــون  اطاعــت  به 
پلیســی  دولت  از  چــرا 
آمریــکا  ادامــه می دهد.

ایلول که سال ها پیش  اســتاد ژاک 
به  که  می کرد  اســتدالل  می نوشت، 
نظر می رســد ما در آنچه که او آن را 
زندگی  می نامید،  آزادی«  »رؤیــای 
 می کنیــم. یک رؤیــا همان طور که 
هر کسی می داند برمبنای واقعیت استوار 
نیست. همچنان که آمریکایی ها بیش 
 از پیش درک می کنند،  آزادی- آزادی
 حقیقــی، آن گونــه کــه زمانــی 
می شــناختیم- به طور فزاینده ای در 
حال تبدیل شــدن به یک رؤیا است.

 آمریکایی ها دیگر بی گناه نیستند، تا زمانی که ثابت شود گناهکار هستند. وظیفه 
اثبات بی گناهی عمدتاً به علت پیشرفت های سریع فناوری و فرهنگ دیده بانی 
شدید، جابه جا شده است. به طوری که براساس یک قاعده جدید، که در آن 
همه شهروندان مظنون هستند، حق بی گناه به شمار آمدن تا زمانی که ثابت 
شود گناهکار هستی، غصب شده است. شاهد این ادعا، روش های پلیس است 
که در آن مردمی را که در خیابان صرفاً در حال قدم زدن هستند و هیچ نشانه ای 
از خالفکاری در آنها مشاهده نمی شود، متوقف کرده و بازرسی بدنی می کند.

اجــرای قانون برابر به حســاب می آمدند. 
مقامات، بدون اجازه یا به شیوه فریبکارانه، 
به ندرت مجاز به ورود به خانه کسی بودند. 
خودسرانه دانستن اقدام افسران پلیس 
در ورود غیرقانونی به خانه شهروندان وقتی 
از روی اشــتباه به خانه شهروندی یورش 
می بردند، غیرعــادی نبود. آمریکایی های 
قدیم می توانستند برخالف امروز هنگامی 
که یک مأمور پلیس ســعی می کرد بدون 
دلیل موجه یا مجوز آنها را دستگیر کند، 
مقاومت نمایند. پلیس می بایســت قبل از 
دســتگیری شــهروندان، مجوز الزم را به 

رؤیت آنها برساند. 
)امروز جرأت مشــاجره درباره مجوز با 
یک مأمور پلیس که مجهز به ســالح های 
نظامی با فناوری باال و شــوکرها هستند، 
کمتر از خودکشــی نیست.( در حالی که 
نیروهای پلیس در سرتاســر این کشور به 
طور انبوه به سخت افزارهای نظامی مجهز 
می شــوند، آمریکایی ها دارنــد به تدریج 
متوجه می شوند که محله های آنها که زمانی 
از امنیــت برخوردار بودنــد به پایگاه های 
نظامی، انباشــته از  تانک ها، تسلیحات و 
دیگر تجهیزات طراحی شــده برای میدان 

نبرد، تبدیل شده اند.
پانوشت ها:

1- National Defense Authorization Act (NDAA)
2- Authorization for Use of Military Force (AUMA)
3- Secret Government
4- Bill Moyers
5- Jacques Ellul
6- Austin
7- Seattle

8- کنایه نویســنده به دولتی اســت که توسط 
شرکت های بزرگ تعیین و هدایت می شود و در 

جهت تأمین منافع آنها گام برمی دارد.
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رؤیای آزادی
آمریکا میدان نبرد - ۱۲

اکنون این توانایی را دارند که دخالت های 
الکترونیکی غیرمجاز گسترده در متعلقات 
شــخصی و خصوصی همه آمریکایی ها، از 
جمله تلفن ها، نامه ها، رایانه ها و پرونده های 
پزشکی را به اجرا بگذارد. همه این اطالعات 
در دسترس سایر ادارات حکومتی، از جمله 

پلیس محلی قرار دارد.
متمم پنجم قرار است تضمین نماید که 
فرض بر این است که شما بی گناه هستید، 
تا زمانی که ثابت شود گناهکارید مقامات 
حکومتی بدون رعایت قواعد دقیق حقوقی 
نمی توانند شما را از حق حیات، حق آزادی، 

یا حق مالکیت محروم کنند. 
متأسفانه این مصونیت ها در سال های 

اخیر تا حد زیادی از میان رفته است. 
علی الخصوص در پــی تصویب قانون 
مجــوز دفاع ملی1 که بــه رئیس جمهور و 
ارتــش اجازه دســتگیری و زندانی کردن 
آمریکایی ها را بــه مدت نامحدود و بدون 

طی مراحل قانونی می دهد.
متمم ششــم قــرار بود نــه تنها یک 
»محاکمــه ســریع و علنــی« را تضمین 
نماید، بلکه قرار بود از نگه داشتن فرد در 

زندان به خاطر جرائم نامعلوم توسط حکومت 
جلوگیری نماید. 

این هم قربانی بــه اصطالح جنگ علیه 
ترور شده اســت. تضمین های متمم ششم، 
ما بین ماده بازداشــت نامحدود قانون دفاع 
ملی و قانون اســتفاده از نیــروی نظامی، 2 
که برای توجیه کشتن شهروندان آمریکایی 
بــا پهپادها، بدون طی فرآینــد محاکمه به 
 کار گرفتــه شــده ، اعتبار خود را از دســت 

داده است.
متمم هفتم، حق برخورداری شهروندان 
از هیئت منصفه را تضمین می کند اما وقتی 
عامــه مردم از آنچه در قانون اساســی آمده 
کاماًل بی اطالع هســتند- آموزش های مدنی 
و اجتماعی عماًل از اغلب برنامه های آموزشی 
مدارس حذف شــده اســت- ایــن به طور 
اجتناب ناپذیری منجر می شود به یک هیئت 
منصفه ناآگاه که قادر به تمیز دادن عدالت و 

قانون از تصورات و ترس های پیش پنداشته 
خود نیستند.

متمم هشتم شبیه متمم ششم است. از 
این جهت که قرار است از حقوق متهم دفاع 
کند و مجازات های ظالمانــه و غیرعادی را 

ممنوع نماید. 
اما ایــن تصمیم دیوان عالــی که تعریف 
»ظالمانه و غیرعــادی« باید به »معیارهای 
تکاملی برازنده و نشــان دهنده پیشرفت یک 
جامعه رو به رشــد« بستگی داشته باشد، با 
وجــود نخبگان حکومتی به کلی فاقد اصول 
اخالقی، کمترین مصونیت را برای ما تأمین 
می کند. متمم نهم تصریح می کند که سایر 
حقوقی که در قانون اساسی احصا نشده، به 
هرحال برای مردم محفوظ اســت. حاکمیت 
مردم- ایــن اعتقاد که قــدرت حکومت از 
پایین به باال، از مردم ناشی می شود نه از باال 
به پایین از حاکمان- در این متمم به وضوح 

روشن است. 
اما این حــق حاکمیــت از همان وقت، 
توســط یک حکومت فــدرال تمرکزگرا که 
خودش را مافوق می پندارد، از روال طبیعی 
خــود خــارج شــد. حکومتی که بــه بهانه 

»مصلحت مهم حکومت« به تصویب هرچه 
بیشــتر قوانینی که آزادی های ما را محدود 
می کنــد ادامه می دهــد. بنابراین همین که 
حکومت شــروع کرد بــه نقض حقوق احصا 
نشــده اعطــا شــده در متمم نهــم، طولی 
 نکشــید که حقوق احصا شده مردم را زیر پا
گذاشت، آن گونه که در بقیه الیحه حقوق به 

صراحت تشریح شده است.

و اما تذکر متمم دهم تصریح می کند هر 
حقی که در قانون اساســی ذکر نشده برای 
مردم و ایاالت محفوظ اســت. بر این اساس 
یک نظام حکومتی را تضمین می کند که در 
آن قدرت بین نهادهای محلی، ایالتی و ملی 
تقسیم می شــود. این تذکر، مدت هاست که 
 از طریق قدرت متمرکز نخبگان واشــنگتن 
دی. ســی، رئیس جمهور، کنگره و دادگاه ها 
عماًل اهمیت حقوقی خود را از دســت داده 
اســت. در حقیقت دیوانســاالری حکومتی 
فدرال به قدری گســترش یافته اســت که 
مجامع قانونگذاری محلی و ایالتی را کمابیش 
از اعتبار  انداخته اســت. حکومــت فدرال، 

از طریــق ادارات پرتعداد خــود، ایاالت را از 
حق اداره موضوعات بی شــماری که در ابتدا 
 در ســطح محلی صورت می گرفت، محروم 

کرده است.
تعلیق موقت احکام

متأســفانه حتی در آن موارد نادری که 
دادگاه ها امید  اندکی به ما می دهند که شاید 
همه چیز از دســت نرفته باشد، تعلیق های 

موقت احکام ناشــی از تشخیص قضایی، به 
وسیله دستگاه دیوانساالری به سرعت زیر پا 
گذاشته می شوند. دستگاهی که سرسختانه به 
اطاعت بی چون و چرا از دولت پلیسی آمریکا 

ادامه می دهد.
فصل پنجم: آگاهی از واقعیات

»حکومت پنهان3 شبکه درهم تنیده ای از 
مأموران رسمی، جاسوسان، مزدوران، امرای 
سابق، آدم های ســودجو و میهن پرست های 
افراطی است که با انگیزه های متفاوت خارج 
از نهادهــای قانونی حکومت، عمل می کنند. 
رؤسای جمهور هنگامی که نمی توانند حمایت 
کنگره یا مردم را کسب کنند، به آنها پناه برده، 
همان قدرت مهارناپذیری را خلق می کنند که 

طراحان قانون اساســی ما آن همه از آن بیم 
داشتند...« بیل مویرز،4 روزنامه نگار و منشی 

مطبوعاتی رئیس جمهور جانسون )1988(
اســتاد ژاک ایلــول5 که ســال ها پیش 
می نوشت، استدالل می کرد که به نظر می رسد 
مــا در آنچه کــه او آن را »رؤیــای آزادی« 
می نامید، زندگی می کنیم. یک رؤیا همان طور 
که هر کسی می داند برمبنای واقعیت استوار 
نیست. همچنان که آمریکایی ها بیش از پیش 
درک می کنند،  آزادی- آزادی حقیقی، آن گونه 
که زمانی می شناختیم- به طور فزاینده ای در 

حال تبدیل شدن به یک رؤیا است.
آنچــه در زیــر می آید را یــک دعوت به 

آگاهی از واقعیت زندگی در دولت پلیســی 
آمریکا، به حســاب بیاورید: آمریکایی ها در 
برابر بدرفتاری های پلیس دیگر از هیچ گونه 
مصونیتی برخوردار نیستند. شنیدن حوادثی 
که در آن پلیس ابتدا به افراد غیرمسلح شلیک 
می کند و بعد سؤال می کند، دیگر غیرعادی 
نیســت. نظیر حادثه ای که در آن به نوجوان 
16 ساله ای که از مدرسه فرار کرد، شلیک شد. 
پلیس ادعا می کرد او را با یک ســارق فراری 

اشتباه گرفته است.
همچنین مرد غیرمســلحی در تگزاس، 
»پس از اینکه نتوانســت خود را به درستی 
معرفی می کند و صحنــه حادثه ای را که به 
او ربطی نداشت ترک می کرد، توسط پلیس 
آستین6 تحت تعقیب و از پشت گردن هدف 

گلوله قرار گرفت.« 
به یک زن 19 ســاله در سیاتل 7 پس از 
اینکه از نشــان دادن دست هایش خودداری 
کرد، توسط پلیس از ناحیه پا، به طور تصادفی 

شلیک شد. 
آنچــه که به همین  اندازه در حال تبدیل 
شــدن به یک امر عادی است، گزارش هایی 
اســت مبنی بر اینکــه مأمورانی که چنین 
حوادثی را رقم می زنند، از کمترین مجازات 

توبیخ هم معاف می شوند.
آمریکایی ها دیگر بی گناه نیستند، تا زمانی 
که ثابت شود گناهکار هستند. وظیفه اثبات 
بی گناهی عمدتاً به علت پیشرفت های سریع 
فناوری و فرهنگ دیدبانی شدید، جابه جا شده 
است.  به طوری که براساس یک قاعده جدید، 
که در آن همه شهروندان مظنون هستند، حق 
بی گناه به شمار آمدن تا زمانی که ثابت شود 

گناهکار هستی، غصب شده است. 
شاهد این ادعا، روش های پلیس است که 
در آن مردمی را که در خیابان صرفاً در حال 
قدم زدن هستند و هیچ نشانه ای از خالفکاری 
در آنها مشــاهده نمی شــود، متوقف کرده و 

بازرسی بدنی می کند.  
به همین منوال حکومت- با همدســتی 
دولت شــرکتی 8- با قرار دادن آمریکایی ها 
در معــرض عکس برداری های کامل بدنی و 
دستگاه های کنترل پالک اتومبیل ها، بدون 
آگاهی و یــا رضایت و موافقت آنها و ذخیره 
کردن این تصاویر برای اســتفاده های بعدی، 
اوج یــک جامعه مظنون یــا به عبارت بهتر، 
یک مجتمع صنعتی پلیسی را بنا نهاده است. 
در یک چنین محیطی همه ما به طور بالقوه، 
به خاطر برخی خطاها، گناهکار یا چیزی در 
همین مایه ها هستیم. آمریکایی ها در مقابل 

پلیس نظامی شده، فاقد قدرت هستند. 
در آمریکای قدیم شــهروندان با مقامات 
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