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گهی تلفنی  قبول آ

خرید و فروش 
فیش  

 حج - مکه

خرید و فروش 
انواع خودرو

بنایی 
و خدمات
ساختمانی

ســند کمپانــی و برگ ســبز و 
کارت مشخصات موتورسیکلت 
هوندا 150 شکاری به شماره 
انتظامی 17727 ایران 691 
مدل 90 موتــور 0207656 
شاســی 9012964 بــه نام 
محمدحسین بیگی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

پرایــد  خــودرو  ســبز   بــرگ 
مــدل 89 به شــماره انتظامی 
456 ه 91- ایران 55 به شماره 
موتــور 3418998 و شــماره 
 S1412289454999 شاسی
مفقــود از درجه اعتبار ســاقط 

است.

ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیت 
)برگ ســبز( خــودرو ســواری پراید 
مــدل 1383 به رنگ ســفید شــیری 
به شــماره انتظامی 128 ل 51 ایران 
28 به شــماره موتور 00645605 و 
 S1412282189972 شماره شاسی
به نــام یوســف ونائی تبار به شــماره 
ملی 3920534591 مفقود شــده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

موتورسیکلت  ســبز  برگ 
پرند، مــدل 1387، رنگ 
مشــکی به شماره انتظامی 
شــماره   ،578  -76949
و   32621290 موتــور 
شماره شاسی 8790168 
مفقــود و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

 405GLX-XU7 برگ سبز پژو
مــدل 1397 رنــگ خاکســتری 
 متالیک، شماره پالک 617 س 81 
موتــور  شــماره  و   85 ایــران 
124K10939996 و شاســی 
 NAAM01CE9HK597396
بنام نیمــا بندانی مفقود و فاقد 

اعتبار است.

برگ سبز و پالک کامیون کشنده)سیستم 
موتــور  شــماره  بــه  النــگ(  چنــگ 
 YC6K124850K40L9M307652
ســی  شا ه  ر شــما بــه 
بــه  و   N44T2GOLTMS000229
ایــران  شــماره شــهربانی 672 ع 99 
جهانگیــر  یاســر  اینجانــب  بنــام   83
 فرزنــد غالمرضا مفقود گردیده اســت 

و فاقد اعتبار می باشد.

اینجانب الهام پاینده مالک سواری پژو 
پارس به شــماره انتظامی 692 و 33 
ایران 73 موتــور 12490286434 
 NAAN01CA9CK343767 شاسی
به علت فقدان ســند کمپانی تقاضای 
رونوشــت المثنــی نمــوده ام چنانچه 
هرکس ادعایی در مورد خودرو مذکور 
دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی 
ســازمان فروش شرکت ایران خودرو 
واقع در پیکان شــهر ساختمان سمند 
مراجعــه نماید. بدیهی اســت پس از 
انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط اقدام 
 خواهد شــد. مدت اعتبــار این آگهی

یک سال است.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
)نوبت اول(

گواهینامه موقت پایــان تحصیالت اینجانب 
هاشــم معالنی فرزند عبدالسعید به شماره 
شناسنامه 4055 صادره از خرمشهر در مقطع 
کاردانی پیوســته رشته ساختمان صادره از 
واحد دانشگاهی اهواز با شماره 12/3178 
مورخ 1386/7/25 مفقود گردیده اســت 
و فاقــد اعتبــار می باشــد. از یابنــده تقاضا 
می شــود اصل مــدرک را به دانشــگاه آزاد 
اســالمی واحد اهواز به نشانی اهواز، فلکه 
کارگر )فرهنگ شــهر(، خیابان کارگر جنوبی، 
کدپستی 68875-61349 و صندوق پستی 

1915 ارسال نماید.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
)نوبت اول(

گواهینامــه موقت پایــان تحصیــالت اینجانب 
هوشــمند امیرزاده فرزند هوشــنگ به شماره 
شناسنامه 1900009536 صادره از رامهرمز در 
مقطع کاردانی پیوسته رشته صنایع فلزی صادره 
 از واحد دانشــگاهی مسجدســلیمان با شماره 
ه  یــد د گر د  مفقــو  0 6 - 2 0 - 6 - 7 8 0 8
اســت و فاقــد اعتبــار می باشــد. از یابنــده 
تقاضــا می شــود اصل مــدرک را به دانشــگاه 
بــه  مسجدســلیمان  واحــد  اســالمی  آزاد 
ســد  ســه راهی  مسجدســلیمان،  نشــانی: 
اســالمی آزاد  دانشــگاه  عباســپور،   شــهید 

واحد مسجدسلیمان ارسال نماید.

برگ کمپانی )فاکتور فروش( 
کامیــون ســقف فلــزی حمل 
سیســتم  شــخصی  نوشــابه 
 NPR70L تیــپ  ایســوزو 
شــماره  1386بــه  مــدل 
 8 2 ن   9 2 8 نی  با  شــهر
ایران 22 به شــماره شاســی 
 NAG086NPRF07359
و به شــماره موتور 567443 
متعلق به شــرکت خوشــگوار 
تهران مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار است.

بــرگ ســبز پــژو 207 بــه رنــگ ســفید 
11 ب   468 انتظامــی  شــماره   بــه 

 NJ931855 ایران 68 و شــماره شاسی
به نام فرحناز پزاوه مفقود و اعتبار ندارد.

برگ ســبز پــژو 206 به رنگ ســفید 
شــماره انتظامی 445 ی 99 ایران 40 
و شاســی NJ301017 بــه نام هادی 

سجادی پور مفقود و اعتبار ندارد.

مجله زن روز
روزهای 

شنبه هر هفته 
منتشر 
می گردد

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

می پذیرد

33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 

56344343 اسالمشهر 

56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
65222933 - 09121620849 شهریار 

026-32226013 - 32224411 کرج 

77909939 - 77936888 تهران نو 

دماوند                               76321938

شرق - غرب  مرکز

33112193
33112291 
33902599

 33119236
33112195

      33110202
33113519
33110210

33942000
 33118052
33911568

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

آگهی مفقودی خرید و فروش
 و اجاره

کلیه امالک

آگهی مزایده زمین
و مســتغالت آســتان مقــدس  موقوفــات   اداره کل 
حضرت عبدالعظیم)ع( در نظر دارد، یک قطعه زمین واقع در 
 جاده نظامی امتداد خیابان دســتغیب بعد از امتداد شکیبایی 

)قطعه 28/1( را از طریق مزیده واگذار نماید.
لغایــت   1401/8/28 تاریــخ  از  می تواننــد  متقاضیــان 
1401/9/3 همه روزه )به غیر از ایام تعطیل( از ســاعت 9 
الی 15 جهت ثبت نام و دریافت برگ شرایط مزایده به نشانی: 
شهرری، آستان مقدس حرم حضرت عبدالعظیم)ع(، اداره کل 

موقوفات و مستغالت، مراجعه نمایند.
ضمنــا: تاریخ های پنجم- ششــم و هفتم آذرماه برای تحویل 

مدارک می باشد.
شماره تلفن تماس: 51228823-51228813 

»اداره کل موقوفات و مستغالت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع(«

آگهی حصر وراثت
آقای ایمان  اله وردی میگونی به شماره شناسنامه 11718 مطابق 
دادخواست تقدیمی به کالسه پرونده 238/2/1401 از این 
شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی اله وردی میگونی به شماره شناسنامه 1029 
در تاریخ 1401/1/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 1- ایمــان الــه وردی میگونــی شــماره شناســنامه 11718 

تاریخ تولد 1363 صادره تهران نسبت با متوفی پسر
 30 شناســنامه  شــماره  میگونــی  الــه وردی  فاطمــه   -2 

تاریخ تولد 1352 صادره شمیران نسبت با متوفی دختر
 24 شناســنامه  شــماره  میگونــی  الــه وردی  ملیحــه   -3 

تاریخ تولد 1355 صادره شمیران نسبت با متوفی دختر
 25 شناســنامه  شــماره  میگونــی  الــه وردی  الهــه   -4 

تاریخ تولد 1355 صادره شمیران نسبت با متوفی دختر
 44 شناســنامه  شــماره  میگونــی  الــه وردی  معصومــه   -5 

تاریخ تولد 1346 صادره شمیران نسبت با متوفی دختر
 35 شناســنامه  شــماره  میگونــی  الــه وردی  ســهیال   -6 

تاریخ تولد 1348 صادره شمیران نسبت با متوفی دختر
 7- بلقیــس کربالیــی محمد میگونی شــماره شناســنامه 36 

تاریخ تولد 1316 صادره شمیران نسبت با متوفی همسر
و مرحــوم ورثه دیگــری ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی، 
 درخواســت مزبــور را باســتناد مــاده 361 قانــون امــور حســبی 
در یــک نوبــت آگهــی می نمایــد تــا هرکــس اعتراضــی دارد و یــا 
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 اختالف 2 رودبار قصران

آگهی حصر وراثت
خانم شهناز محمدپور به شماره شناسنامه 42 مطابق دادخواست تقدیمی 
به کالسه پرونده 282/2/1401 از این شعبه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مختار اسدی به شماره 
شناســنامه 3138 در تاریخ 1401/3/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 1363 تولــد  تاریــخ   42 شناســنامه  شــماره  محمدپــور  شــهناز   -1 
صادره سروآباد نسبت با متوفی همسر2- ماردین اسدی شماره شناسنامه 

6460223459 تاریخ تولد 1386 صادره سنندج نسبت با متوفی پسر
3- کارزان اسدی شماره شناسنامه 0442312271 تاریخ تولد 1393 

صادره تهران نسبت با متوفی پسر
 4- اســماء بهرامــی شــماره شناســنامه 1606 تاریــخ تولــد 1331 

صادره مریوان نسبت با متوفی مادر
 5- ایــوب اســعدی شــماره شناســنامه 1290 تاریــخ تولــد 1321 

صادره مریوان نسبت با متوفی پدر
و مرحــوم ورثــه دیگــری نــدارد. اینک با انجــام تشــریفات مقدماتی، 
درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت 
آگهی می نماید 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 

شورای حل اختالفو اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
2 رودبار قصران

به  خوانســاری  ســیدمحمدرضا  آقای 
 اطــالع می رســاند طــالق فی مابیــن شــما 
و خانم بنفشه رکنی در مورخه 1401/8/23 

طی شماره 2072 به ثبت رسید.
ابراهیم کاهه - سردفتر طالق 86 تهران

آقای مرتضی فرمان بر فرزند قربانعلی به شناســنامه 7487 احتراما 
به اطالع می رســاند همســر شــما خانم زینب ســعیدی فرزند علی در 
راستای اجرای دادنامه 14019443 به این دفترخانه مراجعه نموده 
و درخواســت ثبت و اجرای طالق را دارند لذا به شــما اخطار می گردد 
ظرف مهلت یک هفته پس از نشر این آگهی به این دفترخانه واقع در 
باقرشــهر بلوار الغدیر کوچه پوردرایی پ 495 مراجعه نموده در غیر 

این صورت طالق طبق دستور مقام محترم قضایی ثبت خواهد شد.
سردفتر طالق یک کهریزک

حمل و نقل

مـتفرقـه

ترخیص کاال 
و خدمات بازرگانی 

مشاور امور  گمرکی
 خرید کاال به سفارش مشتری 
از تمامی کشور ها و تحویل در 
مقصــد ثبت ســفارش تمامی 
کاالها بدون محدودیت سقف 
توســط کارت بازرگانــی معتبر 
تخصیص و تامین ارز کاال اخذ 
مجوزهای الزم از وزارتخانه ها 
واردات، ترخیــص و حمل کاال 
ترخیص کاال از تمامی گمرکات

09173599304
09123639989

00971503486766

)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

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

دفتر وکالی دادگستری

مشاور حقوقی آمـوزشی

کشتیرانی صفا دریا ساحل جنوب 
ارائه خدمات حمل نقل دریایی
با قیمت های مناسب و رقابتی 

دموراژهای ریالی
دارای نماینده های کشورهای : 
چین، هند، دبی، اروپا

خدمات واردات و صادرات 
ترخیص کاال و امور گمرکی 
مفتخریم به عنوان شرکت 

حمل نقل دریایی 
با ارائه خدمات و مشاوره های لجستیکی 

شاهد موفقیت های حرفه ای شما 
در بازار بین المللی باشیم

09194862993
09195359969

021-88668992

مجله
موتورسیکلت را از

 روزنامه فروشی ها بخواهید

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
 09122586842
09120706487

خریدار فیش حج تمتع و عمره
نقدی- درب منزل

66574819 -66576981
09126993603

پیمانکاری ساختمانی اسکندری
انجام کلیه امور نقاشی ساختمان و تعمیرات

ارزان فوری عالی

09123647916

اسامی  13  نفر  از فرزندان  تحت پوشش شیرخوارگاه آمنه )س(

نام کودک: آریو
تاریخ تولد: 1401/5/1

تاریخ پذیرش: 1401/5/31
مکان پیداشدن: کالنتری گاندی 

ارجاع دهنده: کالنتری گاندی

نام کودک: الدن
تاریخ تولد: 1401/6/29

تاریخ پذیرش: 1401/7/17
مکان پیداشدن: بیمارستان فیروزآبادی 

ارجاع دهنده: بیمارستان فیروزآبادی

نام کودک: شروین
تاریخ تولد: 1401/7/6

تاریخ پذیرش: 1401/7/20
مکان پیداشدن: بیمارستان بهارلو 

ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی ذوالفقاری

نام کودک: برنا
تاریخ تولد: 1400/2/12

تاریخ پذیرش: 1400/2/10
مکان پیداشدن: بیمارستان مهدیه 

ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام کودک: امیرارسالن
تاریخ تولد: 1401/6/8

تاریخ پذیرش: 1401/7/18
ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی رباط کریم

مکان پیداشدن: بیمارستان فاطمه زهرا)س( رباط کریم 

نام کودک: گرشا
تاریخ تولد: 1401/4/27

تاریخ پذیرش: 1401/5/26
مکان پیداشدن: بیمارستان امام حسین )ع( 

ارجاع دهنده: بیمارستان امام حسین )ع(

نام کودک: مهال
تاریخ تولد: 1401/6/24

تاریخ پذیرش: 1401/7/6
مکان پیداشدن: بیمارستان بانوان آرش 

ارجاع دهنده: بیمارستان بانوان آرش

نام کودک: السانا
تاریخ تولد: 1401/7/2

تاریخ پذیرش: 1401/7/14
ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی دماوند

مکان پیداشدن: بیمارستان سوم شعبان دماوند 

نام کودک: ترنم
تاریخ تولد: 1401/4/4

تاریخ پذیرش: 1401/4/26
ارجاع دهنده: بهزیستی اسالمشهر

مکان پیداشدن: بیمارستان امام زمان )عج( 

نام کودک: نیکو
تاریخ تولد: 1399/8/1

تاریخ پذیرش: 1399/9/19
مکان پیداشدن: بیمارستان مرکز طبی کودکان 

ارجاع دهنده: بیمارستان مرکز طبی کودکان

نام کودک: سامان
تاریخ تولد: 1401/7/9

تاریخ پذیرش: 1401/7/11
مکان پیداشدن: بیمارستان مهدیه 

ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام کودک: ساحل
تاریخ تولد: 1401/7/6

تاریخ پذیرش: 1401/7/18
ارجاع دهنده: بهزیستی اسالمشهر

مکان پیداشدن: بیمارستان شهدای سالمت مالرد 

نام کودک: بردیا
تاریخ تولد: 1401/5/16

تاریخ پذیرش: 1401/7/2
مکان پیداشدن: بیمارستان مفید 

ارجاع دهنده: بیمارستان مفید

شرکت افشره ســاز فردوس تولیدکننده انواع 
کنســانتره میــوه، آمادگی خــود را جهت فروش 
کنســانتره انار تولیدی با رنگ و بریکس باال با قیمت 

مناسب اعالم می دارد.
کنسانتره موجود بدون هیچ گونه مواد نگهدارنده و 
افزودنی در بشــکه های فلزی و داخل کیسه اسپتیک 
بــه وزن خالص 270 کیلوگرم بســته بندی شــده 
اســت. متقاضیان می توانند جهــت خرید و دریافت 
 آنالیــز مربوطه با شــماره تلفن هــای  ذیل تماس 

حاصل فرمایند.

09153347424 -05632752201

وش کنسانتره انار وش کنسانتره انارفر فر

امالک افق
خرید- فروش- رهن- اجاره

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

پاورقی
Research@kayhan.ir

در اين جا توجه  شــما را به گفت وگويي  
كه  خودم  با آقاي  شريعتمداري  چندي  قبل  

كرده ام ، جلب  مي كنم :
 »بسم  اهلل  الرحمن  الرحيم 

 گفت وگويي  داريم  با آقاي  شريعتمداري  
در رابطه  با توطئه   كودتاي  اخير. نخســتين  
سؤال  ما اين  است  كه  بفرماييد كه  جنابعالي  
از چه  تاريخي  در جريان  توطئه   براندازي  اخير 

قرار گرفتيد؟
 جــواب : در فروردين  همين  امســال  از 
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آیت اهلل شریعتمداری: خودم  را 
در پيشگاه  خداوند مقصر مي دانم 

دهند و اين كه  كاري  نشــدني  است ، من  خبر 
كنم  و باعث  گرفتاري  يــك  عده   غيردخيل  
شود. به  عالوه  احتمال  دادم  كه  ممكن  است  
اگر بگويم  خود ما را ترور كنند و اما در فكرم  
جوالن  مي كرد راه  حلي  پيدا كنم  و اعالم  كنم ، 
اما به  زودي  اين  موضوع  برمال شد و از اين كه  
فكر صحيح  در اين  كار نكرده ام  و اين ها را راه  
داده ام  و گزارش  اين ها را شنيده ام  و به  مقامات  
به  موقع  اطالع  نداده ام ، خودم  را در پيشــگاه  

خداوند مقصر مي دانم  و بسيار پشيمانم .
اين كه  به  سيد مهدي  مهدوي  پول  فرستادم  
هر چند به  عنوان  قرض  به  ايشــان  داده  شده  
اســت  و اين  كار را نوعي  تأييد عملي  از فرد 

متوجه  شود و شما كشته  شويد و من  به  اين  
حرف  هم  ترتيب  اثري  نداده ام  و جوابي  نگفتم .

 سؤال: ايشان  در رابطه  با مطالبي  كه  ]يكي  
از امراي  منطقه[ در رابطه  با شما گفته  بود چه  

مسائلي  را مطرح  كرد؟
 جواب: ايشان  آن  طوري  كه  يادم  آوردند، 
يــادم  مي آيد. مي گفتم  من  به  ]...[  گفتم  كه  
شــما فالن  كس  را يعني  شــريعتمداري  را 

مي شناسيد، گفت  اسمش  را شنيده ام .
 مهدوي  از طرف  خودش  به ... گفته  است  
اگر فالن  كس  بخواهد از ايران  خارج  شــود و 
براي  سكونت  كشور شما بيايد، او را مي پذيريد 
يا خير، او گفته  اســت  از نظر ما مانعي  ندارد 

توطئه گر تلقي  كرده اند، پشيمانم  و استغفار 
مي كنم  و اســتغفراهلل  ربــي  و اتوب  اليه   و از 
ايــن  قصور يا تقصير به  درگاه  خداوند متعال  
استغفار مي كنم  و ملتزم  مي شوم  كه  در آينده ، 
امثال  اين  امور تكرار نشود، بلكه  با شدت  با اين  
نــوع  افكار و اعمال  مبارزه  نمايم  و از حضرت  
آيــت اهلل  العظمي  آقاي  خميني  دامت  بركاته  
با مالحظه   مراتب  معروضــه ، تقاضا مي كنم  
كه  دســتور فرمايند اين  تبليغات  رسانه هاي  
گروهي  و روزنامه ها و سخنراني ها در موضوع  
راجع  به  ما صحبت  نكنند كه  موجب  ناامني  

است  و خطر جاني  بر ما دارد. 
 والسالم  عليكم  و رحمة  اهلل «

خاطره اي  از امام )ره(
 مرحوم  حاج  احمد آقا نقل  كردند هنگامي  
كه  امام  )رضوان اهلل  تعالي  عليه ( نوار ويدئويي  
مصاحبه  با آقاي  شريعتمداري  را قبل  از پخش  
ديدند فرمودند: »اين  قيافه  را نمي شــود در 

تلويزيون  آورد!« 

مطالب  مهدوي  در قم  در جريان  قرار گرفتم .
 ســؤال: بفرماييد كه  قبل  از اين كه  اين  
مسئله  به  شكل  تند مطرح  بشود، به  چه  شكل  

مطرح  شده  بود؟
 جــواب: در خالل  متجاوز از يك  ســال  
مي شود كه  جســته  گريخته ، مي شنيدم  كه  
قطب زاده  به  صف  مخالفين  پيوســته ، ريش  
گذاشته ، حرف هايي  در اعتراض  به  پاره اي  از 
امور جاري  كشور مي زند، اما به  صورت  توطئه  
اخير، فقط  فروردين  امسال  از طريق  مهدوي  

مطلع  شدم .
 سؤال: در اين جا خواهش  مي كنم  توضيح  
بدهيد كه  چرا از روي  نوشته  مطالب  را مطرح  

مي كنيد؟
 جواب: چون  من  مريضم  و همه  مي دانند 
كــه  طوري  مبتال هســتم  كه  اصــاًل گاهي  
نمي توانم  مطالب  را ادا كنم ، اين  اســت  كه  

مجبورم  كه  از روي  نوشته  بخوانم .
 سؤال: چه  مطالبي  در جلساتي  كه  با آقاي  

مهدوي  داشتيد مطرح  شده ؟
 جواب: در جلســه   آخري  كه  آن جا آمد، 
آن چه  به  يادم  مي آيد اين  اســت  كه  مهدوي  
در چارچوب  مخالفت هاي  قطب زاده  صحبت  
مي كرد. مي گفت  كه  قطب زاده  براي  خودش  
رفقــا و اشــخاصي  جمــع آوري  مي كند كه  
تظاهرات  راه  بيندازد و سر و صدا ايجاد كند.

 سؤال: در مالقات هاي  مهدوي  با شما، در 
رابطه  با مالقات هايي  كه  ايشان  با افراد خارج  

از كشور نموده  چه  مسائلي  مطرح  كرد؟
 جواب: در آخرين  مالقات  كه  مهدوي  با 
آقاي  مناقبي  با ما داشــتند ابتدا يك  قضيه   
نمايندگي  كه  شنيده  بوديم ، ايشان  در خارج  
ادعا كرده  است ، صريحاً تكذيب  كرد و گفت  
خالف  گفته اند و شــخص  ديگري  بوده  است  

و بعد شــروع  كرد به  شرح  جريان  مسافرتش  
به  خارج  و گفت  مقصد اول  من  كشور سوريه  
بــود و چند روزي  آن جا بودم  و بعد به  آلمان  
رفتــم  و در آن جا با بعضي  از مقامات  آلماني  
مالقات  كرده ام  و از طرف  قطب زاده  و خودم  
وضع  خراب  ايران  را براي  آنها تشريح  كرده ام  
و از فشار و خفقان  در ايران  براي  آنها صحبت  
كرده ام  و گفتم  كه  در آن جا، مردم  خيلي ها از 
حكومت ، مقامات  ناراحت  و ناراضي  هستند و 
مهدوي  مي گفت  از آن جا به  سعودي  رفته ام  و 

ولي  خوب  اگر تنها براي  اقامت  مثاًل در مكه  يا 
مدينه  بخواهد بيايد چه  فايده اي  دارد.

 سؤال: بفرماييد كه  چرا با اطالع  از توطئه   
برانــدازي ، آن  را به  مقامات  گزارش  نداديد و 

نظرتان  در اين  باب  چيست ؟
 جــواب: اوالً من  از نيــت  خبيث  اين ها 
مطلع  شدم ، ولي  چون  كارشان  در يك  مدت  
كوتــاه  غيرعملي  به  نظرم  مي رســيد و قهراً 
خيال  مي كردم  كه  دولت  آگاهي  دارد، تصور 
نمي كردم  كه  اين ها بتواننــد كاري  را انجام  

بخش چهارم: دولت دیده بان آمریکا  
»]يك دوربين امنيتــی[ به اظهار نارضايتی، 
تهديدها يا توهين ها واكنش نشــان نمی دهد. در 
عوض، به شيوه ای غيرمجاز شما را می پايد. امروز، 
دولت ديده بان به قدری درگير ابزارهای اطالعات 
ما است كه ما حتی فرياد اعتراض سر نمی دهيم، 

3- انتظار می رود تا 2020 حداقل 30/000 پهپاد، 
مركب از يك صنعت 80 ميليارد دالری، حريم هوايی 

اياالت متحده را اشغال كنند.
4- ابزارهايی در دســت توليد است كه به پليس 
امــكان می دهد يك خودرو را از راه دور متوقف كند، 
علی الظاهر به منظور پايان دادن به تعقيب های پليس.

5- هر كاری كه ما انجام می دهيم، دســت آخر، 
به اينترنت وصل خواهد شــد. تخمين زده شده است 
تا 2030، 100 تريليون دســتگاه حســگر، وســايل 
الكترونيكی افراد )دســتگاه های تلفــن، لپ تاپ ها و 
غيــره( را به اينترنت وصل می كند. اگر نگوييم همه، 
اكثر وسايل الكترونيكی ما به گوگل وصل خواهند شد.

فصل بیست و چهارم: مراقب ها
»اگر ما]آمريكايی ها[ در فرآيند تبديل شــدن به 
يك جامعه اســتبدادی هســتيم كه در آن دستگاه 
دولت، قادر مطلق است؛ مهم ترين اصول اخالقی برای 
بقای حقيقت، حّريت و نوع بشــر عبارت خواهد بود 
از: كاله برداری كــن، دروغ بگو، فرار كن، تقلب كن، 
طفره برو، ســند جعل كن، دستگاه های الكترونيك 
پيشرفته در پاركينگ خود نصب كن تا دستگاه های 
مورد استفاده توسط مقامات مسئول را فريب دهد.«

فيليپ كی. ديك3
»تنها شخصی كه هنوز در آلمان، غيردولتی است، 

كسی است كه خوابيده است.«
رابرت لِی،4 رهبر نازی

در نظام اســتبدادی آينده كه پشــت درهای 
خانه مان خيمه زده، فناوری های آينده گرا كه زمانی 
به فيلم های پر ســروصدا اختصاص داشت، نظير 
پهپادها، شوكرهای برقی و اسكنرهای زيست سنج 
برای ردگيری، هدف گيری و كنترل مردم به ويژه 
ناراضيان، توسط حكومت آمريكا مورد استفاده قرار 
خواهند گرفت. خاطرنشان كنم كه اين فناوری ها 
امروز پيشــاپيش به كار گرفته شده اند و به خاطر 
»مزايای« امنيتی آنها و منافع بالقوه آنها در تأمين 
امنيت جانی، صرفه جويی در هزينه ها و صرفه جويی 
در وقت مورد استقبال قرار گرفته اند. با اين وجود، 
خيلی طول نخواهد كشــيد تا با مشكالت داشتن 
حكومتی مواجه شــويم كه مجهــز به فناوری ای 
است كه آن را به بينای مطلق، دانای مطلق و اراده 
مطلِق بسيار جلوتر از اين منافع، تبديل خواهد كرد. 
روزی را تصور كنيد كه يك آمريكايی معمولی، 
كه دنبال كار روزمره خود است، با بيش از بيست 

به خاطر اينكه شــركت های فناوری ما را متقاعد 
كرده اند برای اينكه خوشــبخت باشيم، نياز داريم 

به آنها وصل باشيم.«
پراتاپ چاترجی1، روزنامه نگار

»زندگــی خصوصی و كرامت شــهروندان ما 
با اقدامات نامحســوس هر از گاهی به تدريج در 
حال تحليل رفتن اســت. تك تك اين اقدامات به 
تنهايی، ممكن است پيامد ناچيزی داشته باشد. اما 
وقتی در كل نگريسته می شود، موجب آغاز ظهور 
جامعه ای كاماًل متفاوت از هر جامعه ای اســت كه 
تاكنون شاهد بوده ايم- جامعه ای كه در آن حكومت 
چه بسا كه به زور وارد حوزه های محرمانه زندگی 

يك فرد شود.«
قاضی ويليام او. داگالس2

برخی واقعیات
غذايــی  شــركت های  كالن   2015 در   -1
قفســه بندی های مجهز به دوربين ها را راه اندازی 
خواهنــد كرد. اين كار به منظــور ردگيری رفتار 
مشــتريان در خالل خريــد، و نيز اطالعاتی چون 

سن و جنسيت خريداران انجام می گيرد.
2- سامانه چهره نگاری تعيين هويت نسل آينده 
اف بی آی، كه به منظور نگهداری اطالعات ميليون ها 
آمريكايی ايجاد شــده است، مجموعه متنوعی از 
اطالعات، از جمله اثر كف دســت، اســكن عنبيه 
و اطالعــات چهره نگاری را دربرمی گيرد. اف بی آی 
اميدوار است تا 2015، 52 ميليون تصوير به دست 
آورد. سامانه تعيين هويت نسل آينده قادر خواهد 
بود روزانه 55/000 تصوير را بازگذاری كرده و ده ها 

هزار عكس را مورد بازبينی قرار دهد.

شيوه مختلف از طريق چشم ها و گوش های حكومت 
و شركت ها، مورد مراقبت، ديده بانی، جاسوسی و 
ردگيری قرار خواهد گرفت. يك پيامد جانبی عصر 
جديدی كه در آن زندگی می كنيم، اين است كه 
چه در حال ورود به يك مغازه ، چه در حال رانندگی، 
چه در حال ديدن ايميل و چه در حال گفت وگو با 
دوستان و فاميل ها از طريق تلفن؛ می توانيد مطمئن 
باشيد برخی عوامل حكومت آمريكا در اداره امنيت 
ملــی، اف بی آی و يا برخی نهادهای ديگر در حال 

استراق سمع و ردگيری رفتار شما هستند. 
اين در حالی است كه به ردگيرهای شركت ها 
كه مراقب خريدها، وب گردی، پست های فيسبوک 
و ديگر فعاليت های شما در فضای سايبری هستند، 
حتی تذكر هم نمی دهند. در نتيجه، خبرهايی مبنی 
بــر اينكه اداره امنيت ملی بــا اعمال ديده بانی بر 
شهروندان به طور عادی فراتر از قانون عمل كرده 
و از حدود اختيــارات قانونی خود تجاوز می كند، 
واقعاً خيلی تعجب آور نيســت. وقتی به حكومت 
خود اختيارات وسيع می دهيد و به حكومت اجازه 
می دهيد به طور عادی از عمل به قانون اساســی 
طفره برود، اين آن چيزی است كه اتفاق می افتد. 
در واقع نقض های حريم خصوصی كه توسط 
اداره امنيت ملی صورت می گيرد و توسط افشاگران 
آشــكار می شود، تنها گوشــه ای از گستره و عمق 
ديده بانی عمومی را كه توســط ادارات حكومتی 
آمريكا و حاميان شــركتی آن بر كليه ارتباطات و 
معامالت در داخل اياالت متحده اعمال می شــود، 

برمال می كند.
پانوشتها:

1- Pratap Chatterjee
2- Justice William O.Douglas
3- Philip K. Dick
4- Robert Ley

یکپیامدجانبیعصرجدیدیکهدرآنزندگیمیکنیم،ایناستکهچهدر
حالورودبهیکمغازه،چهدرحالرانندگی،چهدرحالدیدنایمیلوچه
درحالگفتوگوبادوستانوفامیلهاازطریقتلفن؛میتوانیدمطمئنباشید
برخیعواملحکومتآمریکادرادارهامنیتملی،افبیآیویابرخینهادهای
دیگردرحالاستراقسمعوردگیریرفتارشماهستند.ایندرحالیاست
کهبهردگیرهایشرکتهاکهمراقبخریدها،وبگردی،پستهایفیسبوک
ودیگرفعالیتهایشمادرفضایسایبریهستند،حتیتذکرهمنمیدهند.

صفحه 6
شنبه ۲۸ آبان  ۱۴۰۱ 
۲۴ ربيع الثانی ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۱۷۱
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آمریکامیداننبرد-۶۵

ازاینکهفکرصحیــحدراینکارنکردهامواینهــاراراهدادهام
وگزارشاینهاراشــنیدهاموبهمقاماتبــهموقعاطالعندادهام
خودمرادرپیشــگاهخداوندمقصرميدانموبســیارپشیمانم.
اینکهبهســیدمهديمهدويپولفرســتادمهرچندبهعنوان
قرضبهایشــاندادهشدهاســتواینکاررانوعيتأییدعملي
ازفــردتوطئهگرتلقيکردهاند،پشــیمانمواســتغفارميکنم.

در آن جا هم  با مقامات  سعودي  مالقات  كرده  
و آن چه  كه  يادم  مي آيد گويا،... مالقات  كرده  
است . به ... هم ، همه  حرف هايي  را كه  در آلمان  
زده ، او هم  گفته  است  و سعودي ها هم  شكايت  

مفصلي  از ايران  به  ايشان  كرده اند.
 آقاي  مهدوي  بعد از گزارش  ســفر گفت  
كه  اكنون  قطب زاده  ديگر شكل  مخالفت هايش  
عوض  شده  و تصميم  به  شكل  مبارزه  شديد 

گرفته  است . 
ضمناً ايشــان  موقع  رفتن  من  به  بيروني  
گفت  كه  خوب  اســت  در آن  موقع  شما چند 
روزي  در منزل  نباشيد و شايد خطري  بر شما 

شايد اشاره  به  اين كه  طرح  اشتباه  فردي  
كه  تا موقعيت  مرجعيــت  پيش رفته  با اين  
قيافــه  در تلويزيون  ناگوار اســت ، اما براي  
توجيه  افكار عمومي  و مأيوس  كردن  دشمنان  
 داخلي  و خارجي  انقالب  اسالمي ، چاره اي  جز

 اين  نبود.
 روزي  خدمــت  امام  رســيدم  و جزئيات  
مربوط  به  ماجراي  برخورد با آقاي  شريعتمداري  
را توضيح  دادم ، امام  )رضوان اهلل  تعالي  عليه ( 
از ايــن  پيش آمد و سرنوشــتي  كــه  آقاي  
شريعتمداري  پيدا كرده  بود، بسيار متأثر بودند. 
با حالتي  حاكي  از تأسف  و تأثر فرمود: »تاكنون  
به  مردم  مي گفتيم  روحانيت ، حاال مردم  به  ما 

مي گويند اين هم  روحانيت !«
 و افزودنــد: من  به  ايشــان  گفتم؛ »اين  
راه  كه  انتخــاب  كرده اي  براي  شــما روزي  
پيش  خواهــد آمد كه  هيچ  كــس  نتواند از 
شــما دفاع  كند« و بعد اضافه  فرمودند: »آن  
روز، امروز است .« اشاره  به  اين كه  در شرايط  
كنوني ، اگــر امام  هم  بخواهــد به  او كمك  
 كنــد و از او دفاع  نمايد، فضاي  جامعه  اجازه 

نمي دهد.


