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خبر
انگيزه بيبيسي از انتشار سند عليه
آيتا ...کاشاني چيست؟

اخيرا بي بي س��ي که خود يکي از عوامل
کودت��اي  28م��رداد بود س��ندي را عليه
آيت ا ...کاشاني منتش��ر کرده که ايشان
از کودتاگران پول دريافت کرده اس��ت.در
همين حال مدير موسسه مطالعات تاريخ
معاصر ايران گفت :آيتا ...کاشاني با اصل
نف��وذ آمريکا مخالف ب��ود و فرزندش به
ق عليه کنسرس��يوم نفت کشته
دليل نط 
شد.آيا به کسي که به مواضع ضدانگليسي
و آمريکايي ش��هره است بايد دستخوش
بدهند؟موسي حقاني در گفتگو با فارس،
نس��بت به س��ندي که با تازگي از سوي
بيبي سي فارسي منتشر شده است مبني
بر اينکه آي��تا ...کاش��اني از کودتاگران
پول دريافت کرده اس��ت ،اظهار داش��ت:
سند منتشر ش��ده دست نوشتهاي از يک
پوشهاي اس��ت که دوره زماني سه ساله
را شامل ميش��ود.دقيقا مشخص نيست
ک��ه به دوره زماني کودت��ا يا بعد از کودتا
اختص��اص دارد.وي گفت :اصالت س��ند
داراي اشکال است.اما اگر فرضا اين سند
درست باشد مربوط به دوره سه ساله بعد
از کودتا اس��ت.آيـتا ...کاشاني با شاه در
ملي شدن صنعت نفت ،ماجراي سي تير
 ۱۳۳۱درگير اس��ت و هيچ منطقي ندارد
که شخصيتي با اين سابقه ضداستعماري
بخواهد از شاه پولي دريافت کند.وي ادامه
داد :منش��ا پرداخت پول مشخص نيست
که از طرف آمريکاييهاس��ت.کجاي اين
سند قيد شده که اين پول را آمريکاييها
پرداخ��ت کردهاند.آن هم  ۳س��ال بعد از
کودت��ا ،که ديگر آمري��کا انگيزهاي براي
خرج کردن اينجور پوله��ا ندارد.حقاني
ادام��ه داد :آيتا ...کاش��اني با اصل نفوذ
آمريکا هم در دوره دکتر مصدق و هم بعد
از دولت مصدق مخال��ف بود و فرزندش
مصطفي کاشاني که نماينده مجلس بود
ب��ه دليل نطقش عليه کنسرس��يوم نفت
کش��ته ش��د و اين نطق را به دستور پدر
در مجلس ايراد کرد.آيا به کس��ي که به
مواضع ضد انگليس��ي و آمريکايي شهره
اس��ت بايد دس��تخوش بدهن��د و پولي
پرداخت کنند.من فکر ميکنم انتشار اين
س��ند مخدوش ادامه همان جرياني است
که سال پيش با انتشار اسناد و کليگويي
سعي داشت چهره روحانيت مبارز را و به
خصوص شخصيتي مانند آيتا ...کاشاني
را مخدوش کند.

به کمپانيهاي سرمايهداري کمک بزرگي کند.بنابراين اين نظام توان
اين را دارد که همه چيز را در خودش هضم کند و اين مراقبت عجيبي
ميخواهد.وقتي ما آگاهي عميق به ماهيت نظام جهاني نداشته باشيم
و صرف ًا با يک «آمريکاي جهانخوار» در سطح سياست و هژموني
سياسي و ميليتاريسم روبهرو باشيم و اين ماهيت هولناک را نشناسيم،
عزم جدياي براي ايستادن در برابر آن را هم نخواهيم داشت و اين
ديگر حزباللهي و غيرحزباللهي و مومن و غيرمومن نميشناسد.
اي��ن عزم براي مواجهه ب��ا آن نظام هولناک در حوزههاي فرهنگي
وجود ندارد.

«وقتي خ��ود حزباللهيها هم مصرف ميش��وند» عبارت کليدي
و محتواي محوري بخش پاياني ميزگ��رد فعاالن جوان انقالبي در
خبرگزاري مهر بود.به گزارش مهر« ،مجتبي احمدي»« ،عليرضا بليغ»
و «حسين شهرستاني» سه نام آشنا در بين فعاالن تشکلهاي انقالبي
در س��الهاي اخير است.هرسه حضور فعالي در فعاليتهاي ميداني و
همين طور نظري مربوط به حوادث اجتماعي تاريخ معاصر دارند و هر
سه نيمنگاهي به نقد دروني جامعه محل فعاليتشان نيز داشتهاند.آنها
به «مهر» آمدهاند تا در فضاي جديد باز شده براي نقد درونگفتماني
گروههاي مذهبي و انقالبي مردمي؛ درباره مصرفگرايي در ايران و به
طور خاص در بين اين قشر از جامعه صحبت کنند.متن صحبتهاي
شرکت کنندگان در اين ميزگرد در زير آمده است:

مرقد ام�ام (ره) و مصلاي تهران ،نمادهاي اس�تحاله مصرف

گرايانه انقالب

آق�اي شهرس�تاني مايلم به طور مش�خص تحليل ش�ما را در

ً
خص�وص مص�رف ن�زد آن قش�ر اصطالح�ا مذهب�ي و انقالبي و
حزباللهي داش�ته باش�يم.با توجه به مباحث طرح شده تا اينجا،
چطور بايد اين قشر را تحليل کرده و فهميد؟

شهرستاني :در تحليل اين قشر مذهبي و انقالبي بايد ابتدا به طور عميق
بررسي کنيم که آنها دقيقا چه کار ميکنند و در چه بستري مصرفگرا
شدهاند! اينها در يک سمت دارند بازار مصرفي جديدي را ايجاد ميکنند.
براي تحليل اين موضوع بايد نسبت بين سرمايهداري متاخر با فرهنگ
پس��تمدرن را تا حدي روش��ن کنم؛ س��رمايهداري متأخر با فرهنگ
پس��تمدرن نسبت مهم و عميقي دارد که «فردريک جيمسون» اين
قضيه را خيلي خوب توضيح داده است.پستمدرنيسم منطق فرهنگي
سرمايهداري متأخر است ،يعني چه؟ سرمايهداري متأخر مستلزم «تنوع
در مصرف» اس��ت و اگر در نظر بگيريم که در زماني هم ه مردم روي
ک��ره زمين به مصرفکننده اين نظام اقتصادي تبديل ش��دند ،آيا کار
توسعه و انباشت سرمايه در اين نظام تمام است؟ يعني وقتي همه به اين
بازار مصرف جذب شدند کار متوقف ميشود؟ قطعا اينطور نيست ،بلکه
حاال بايد بررسي کنيم که چطور ميشود همين مصرفکنندهها بيشتر
مصرف کنند! چطور؟ بايد س��ليقههاي مختلفي وارد شود؛ سليقههاي
مختلف هم از هويتهاي مختلف بيرون ميآيد.براي همين ما از يک
مدرنيت��ه واجد يک هويت اس��تاندارد ،به يک مدرنيته واجد آغوش باز
تهاي فرهنگي متضاد و کثرتگرايي هويتي روبهرو
نس��بت به هوي 
هستيم.به عبارت ديگر ،در اين شرايط سياست هويتي عوض ميشود و
ما از آن سياست هويتي يکدست که مبتني بر يک ايده متمرکز و ثابت
بود گذر کرده و به سمت کثرتهاي هويتي پيش ميرويم ،در همين
فضاست که دين و هويتهاي ديني به مثابه يکي از قلمروهاي بسيار
خوب براي دامن زدن به تنوع در مصرف تبديل ميشود
بليغ :يعني دين تبديل به ابژه مصرف ميشود!


شهرستاني :بله دقيقا.يعني سرمايهداري متاخر ميآيد کاالي خود را
در اي��ن بازار عرضه ميکند ت��ا از آنطرف مصرفکننده جديدي را
ب��ه بازار بياورد؛ بدين ترتيب دين هم تبدي��ل به ابژه مصرف و هم
تحريککننده مصرفکننده شده تا به مصرف تنوع دهد و اين کام ً
ال
با تمام ساختارهاي نظام جهاني سازگار است.در اين ساختارها ،همه
نمودهاي فرهنگي مختلف يک ماب��هازاي کااليي دارند ،تبديل به
کاال شده و وارد عرصه مبادله ميشوند؛ در اين فضا هويت فرهنگ
شيعي هم که تا دلتان بخواهد وجوه مناسکي دارد ،ميتواند کاالهاي
متنوعتري را ابجاب کند.چون در اين ساختار کاالساز و مبادلهسازي
بهخصوص ادياني که جنبه مناس��کي فربهي داش��ته و با اش��ياء و
رفتارهاي مقدس تعامالت بيشتري دارند ،ميتوانند بيشتر مورد توجه
قرار گيرند و کاالهاي متنوعتري را به اين بازار اضافه کنند؛ تش��يع
ي دارد و از اين جهت ميتواند مورد توجه قرار گيرد.
چنين ويژگ 
با توجه به اين نکات ،آيا ميتوانيم بگوييم که ما با قشري طرف

هس�تيم که از يک طرف ش�يعهاي مؤمن و حزباللهي اس�ت و از

سويي هم يک نئوليبراليست؟

شهرستاني :نئوليبراليسم يک ساختار است و چنين آدمياص ً
ال درکي
از آن س��اختار ندارد ،بلکه اين آدم خودش توسط آن ساختار مصرف
ميشود و در حقيقت ابژه آن ساختار است.نئوليبراليسم اسم ساختار
است که يک هويت مشخص دارد و چنين آدمياص ً
ال از آن هويت
بهرهمندنيست.
پس چنين آدميبه طور ناخودآگاه منطق نئوليبراليسم را پذيرفته

است و به ابزاري براي پيشبرد آن تبديل شده است؟

احمدي :من فکر ميکنم منطقش را هم نپذيرفته اس��ت.از نظر من
اين مسئله بيشتر يک پديده روانشناختي است و بايد از آن منظر فهم
شود.با اين تحليل خيلي راحت ميشود فهميد که چطور ما ميتوانيم
«سلبريتيهاي محجبه» داشته باشيم؛ اين آدم اينجا محجبه است و
آن سوي جهان هم دارند چادر مشکلي توليد ميکنند تا اين مصرف
کند.همچني��ن اآلن خيلي راحت ميتوانيم بپذيريم که ما در جريان
حزب اللهي هم به موسيقي پاپ نياز داريم و لذا «حامد زماني» بايد
براي ما بخواند.يعني نسلي از پاپيستهاي حزباللهي که براي اين
طيف ميخوانند ،به نظرم يک فرهنگ جهاني و اتمسفري است که
ين
همه در آن شريک هس��تند و اتفاق ًا خيلي جذاب است.فرمودُ « :ز َ
نين والقَنطي ِر ال ُمق َ
َنط َر ِة م َِن ال َّذ َه ِب
اس ُح ُّب َّ
ل ِل ّن ِ
والب َ
الش َهوتِ م َِن ال ّنِسا ِء َ
يل».اين يک چرخه و اتمس��فر است و آن توليدکننده
و الف َِّض ِة و الخَ ِ
اين را فهميده و از لحاظ روانشناختي دارد کار ميکند.به قول آقاي
شهرس��تاني اص ً
ال مس��ئله هويتي به آن معنا وجود ندارد که اين آدم
مصرفکننده آن را فهم کرده باشد يا با منطق آن همراه شده باشد.ما
داريم در اين چرخه بازي ميکنيم.بليغ :موافقم؛ البته آن منطق مصرفي
و فرهنگ کااليي حاکم اس��ت ،اما اين به آن معنا نيست که آن آدم
رفته با اين منطق مواجه شده و ميگويد من ميخواهم آدم مصرفي
باشم ،بلکه شرايط و اقتضائاتش را به طور طبيعي پذيرفته است.چون
شما وقتي ميخواهيد زندگي روزمره ،معيشت و حيات زيستي خودتان
را بگذرانيد در شرايط محيطي اطرافتان هضم ميشويد.اتفاق ًا آن کاري
که آن منطق مصرفي ميکند دقيق ًا سياستزدايي از هرگونه مناسک
و امر ديني است که بتواند شما را از اين وضعيت فراتر ببرد و شما را
مصرف کند.براي همين هرچه نماد و سمبل داريد که آن وجه سياسي
و امر سياسي حاضر در هسته مرکزي دين را به تو يادآوري ميکند،
همه را تبديل به کاال ميکند و از اين طريق آنها را از حيز انتفاع ساقط
ميکند.اما در اين ش��رايط مسئله اين اس��ت که آنها خود را آدمهاي
هضم ش��ده در جريان روزمره و معيشت نميدانند؛ اتفاقا اين سبک

آگهی حصروراثت( م /الف )2194
آقای مرتضی یونسی فرزند علی دارای شماره شناسنامه  567متولد
1354/4/30به شرح دادخواس��ت به کالسه  970291ح 127درتاریخ
1397/4/20از این حوزه درخواس��ت گواه��ی حصروراثت نموده و
چنین توضیح داده که ش��ادروان متوفی محمدمهدی یونس��ی فرزند
مرتضی به ش��ماره شناس��نامه  3861545632متول��د 1384/1/29
درتاری��خ  1396/3/22در اقامت��گاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته
و ورثه حین الفوت آن متوفی منحصراس��ت به ی��ک پدر به نام ذیل
والغیر:
 -1مرتضی یونس��ی فرزند علی دارای شماره شناسنامه  567متولد
 -1354/4/30صادره ازحوزه  3همدان
ارزش مات��رک متوفی محمدمهدی یونس��ی فرزند مرتضی بیش از
سی میلیون ریال میباشد.اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست
مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تاهرکس��ی اعتراضی دارد ویا
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف
یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.
قاضی حوزه  127شورای حل اختالف همدان
آگهی حصروراثت( م /الف )2196
آقای مرتضی یونسی فرزند علی دارای شماره شناسنامه  567متولد
1354/4/30به شرح دادخواس��ت به کالسه  970292ح 127درتاریخ
 1397/4/20از ای��ن حوزه درخواس��ت گواه��ی حصروراثت نموده
و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان متوفیه مهدیس یونس��ی فرزند
مرتضی به ش��ماره شناسنامه  33861545632متولد  1384درتاریخ
 1396/3/18در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین
الفوت آن متوفیه منحصراست به یک پدر به نام ذیل والغیر:
 -1مرتضی یونس��ی فرزند علی دارای شماره شناسنامه  567متولد
 -1354/4/30صادره ازحوزه  3همدان
ارزش ماترک متوفیه مهدیس یونس��ی فرزند مرتضی بیش از سی
میلیون ریال میباش��د.اینک باانجام تش��ریفات مقدماتی درخواست
مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تاهرکس��ی اعتراضی دارد ویا
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف
یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.
قاضی حوزه  127شورای حل اختالف همدان

آگهی حصر وراثت خانم زهرا رضایی دارای شناس��نامه به شماره 1450538819
به شرح پرونده کالسه  97 – 778این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که ش��ادروان ترحیم رضایی گندیشمین به شماره شناسنامه
 2504در تاری��خ  1397 / 04 / 18در اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته،
ورثه آن مرحوم منحصر است به – 1 :سوریه جوادی فرزند بابا شماره شناسنامه
 3169زوجه متوفی -2 ،زهرا رضایی فرزند ترحم ش��ماره شناس��نامه به شماره
 1450538819فرزن��د متوفی -3 ،زهره رضایی گندیش��مین فرزند ترحم ش��ماره
شناسنامه به شماره  1451023235فرزند متوفی -4 ،امیرحسین رضایی گندیشمین
فرزند ترحم ش��ماره شناس��نامه به ش��ماره  1452115311فرزند متوفی .اینک با
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یک نوبت آگهی می نماید .هر کس
اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد ،از تاریخ نشر آگهی ظرف
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادره و هر وصیتنامه جز سری و رسمی
که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بال اثر خواهد بود.
بدری  -رئیس شعبه  11شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

آگهی حصروراثت( م /الف )2193
آقای مرتضی یونسی فرزند علی دارای شماره شناسنامه  567متولد
1354/4/30به شرح دادخواس��ت به کالسه  970293ح 127درتاریخ
 1397/4/20از این حوزه درخواس��ت گواه��ی حصروراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان متوفیه مائده یونسی فرزند مرتضی
به ش��ماره شناس��نامه  3861545659متول��د  1384/1/29درتاریخ
 1396/3/18در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین
الفوت آن متوفیه منحصراست به یک پدر به نام ذیل والغیر:
 -1مرتضی یونس��ی فرزند علی دارای شماره شناسنامه  567متولد
 -1354/4/30صادره ازحوزه  3همدان
ارزش ماترک متوفیه ممتوفیه مائده یونس��ی فرزند مرتضی بیش از
سی میلیون ریال میباشد.اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست
مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تاهرکس��ی اعتراضی دارد ویا
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف
یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.
قاضی حوزه  127شورای حل اختالف همدان
آگهی حصروراثت( م /الف )2195
آقای مرتضی یونسی فرزند علی دارای شماره شناسنامه  567متولد
1354/4/30به ش��رح دادخواست به کالس��ه  970253ح 127از این
حوزه درخواس��ت گواهی حصروراثت نم��وده و چنین توضیح داده

زندگي و اين سياستزدايي را تئوريزه ميکنند و به عنوان شکلهاي
پيش��رفته از زندگي انقالبي و حتي آوانگارد مذهبي القا ميکنند.هر
کس��ي هم اينها را ميبيند به عنوان انقالبي و مذهبي و حزباللهي
ميشناسد.اما ما ميدانيم که اينها هيچ نسبتي با آن خوانش انقالبي از
دين و مذهبي که بنا بر تفسير دکتر شريعي نميتواند فارغ از سياست
باشد ،ندارند.گويي اينها نماد مومنان و انقالبيوني هستند که خود دين
و انقالب را از معنا تهي ميکنند.بليغ :خلط آنجايي است که شما داريد
اين آدمها و هويتش��ان را براساس شاخصهها و المانهاي مصرفي
تعيين ميکنيد ،نه بر مبناي کنش سياس��ي و اجتماعي و کنشهاي
جمعيشان.معيار بايد اين کنشها باشد.
از نظ�ر م�ن اي�ن ش�کل مصرفزدگ�ي و کنش�هاي مبتني بر

سياستزدايي از دين هم خودش شکلي از کنش سياسي است!

بليغ :به نظر من اين کنش خودآگاه نيس��ت ،بلکه اينها بيشتر چون
احساس بيهويتي ميکنند به اين س��بک از زندگي روي آوردهاند.
شهرس��تاني :ببينيد ،اين نظام اقتصادي جديد و اين ش��کل متأخر
سرمايهداري آمريکايي  -انگليسي ،يک هيوالي همهچيزخوار است.
اين ميتواند همه چيز را ببلعد و بخورد؛ تفاوتش با سيستم بلوک شرق
همين است.در بلوک شرق ما با سيستم مارکسيسم مواجه بوديم که
يک ايدئولوژي بس��ته اس��ت و خط و مرزهاي مشخص ،محکم و
غيرمنعطفي داشت ،و اتفاقا چون غيرمنعطف بود ،شکست.اما نظام
س��رمايهداري در قالب جديدش ،شکل پراگماتيسميمحض دارد و
همه چيز را در درون خود ميبلعد.اما براي اين بلعيدن و خوردن بايد
همه چيز را از صورت خودش تهي کرده و به ماده خود تبديل کند.
حتي انقالبيگري ،اسالم ،عرفان ،چپگرايي ،سوسياليسم و ...شما
ببينيد که امروز سوسياليس��م از هضم رابع نظام جهاني هم گذشته
است.همچنين اشکال مختلف شورش بر نظام سرمايهداري از قبيل
چپگرايي و اقسام مختلف آنارشيسم يا اعتراضات ضدتمدني و ...همه
تبديل به ُمدهاي جديد فرهنگي و هويتي شدهاند که تغيير شکل داده
و از درون خالي شدهاند و اتفاقا به کار همين نظام جهاني ميآيند و
توسط آن مصرف ميشوند.نمونه بارز آن را ميتوان در تاريخ موسيقي
نشان داد؛ ببينيد که چگونه خود بازار موسيقي از طريق همين مدهايي
که ابتدا عليه اين نظم جهاني شکل گرفتند ،رونق پيدا کرد و به خدمت
خود اين نظم درآمد.يا مثال همين مد لباسها را در نظر بگيريد؛ همين
شلوار لي پارهاي که اآلن ميپوشيم و هيچ معنايي براي ما ندارد ،يک
کنش ضدتمدني و ضدسرمايهدارانه بود که خودش تبديل به يکي از
مدهاي خيلي پرسود نظام جهاني سرمايهداري شده است و توانست

که ش��ادروان متوفیه زهرا رستمی فرزند رستم به شماره شناسنامه
 1متول��د  1361/1/12درتاری��خ  1396/3/8در اقامت��گاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن متوفیه منحصراست به یک
همسردائم و یک پسر و دودختربه اسامی ذیل والغیر:
 -1مرتضی یونس��ی فرزند علی دارای شماره شناسنامه  567متولد
 -1354/4/30صادره ازحوزه  3همدان  -همسرمتوفیه
 -2محمدمه��دی یونس��ی  -فرزن��د مرتض��ی  -ب��ه ش��ماره مل��ی
 - 3861545632صادره از همدان  -فرزندمتوفیه  -3مهدیس یونسی
 فرزند مرتضی  -به شماره ملی  - 3861545640صادره از همدان فرزندمتوفیه  -4مائده یونس��ی  -فرزند مرتضی  -به ش��ماره ملی - 3861545659ص��ادره از هم��دان  -فرزندمتوفی��ه ارزش ماترک
بیش از س��ی میلیون ریال میباش��د.اینک باانجام تشریفات مقدماتی
درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی
دارد ویا وصیت نامه از متوفی نزد او باش��د ازتاریخ نشرنخس��تین
آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.
قاضی حوزه  127شورای حل اختالف همدان
درخواست سند/آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی
برابررای ش��ماره  139760301055000585مورخه  97/4/28هیات
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقدسند رسمی مستقر درواحدثبتی حوزه ثبت ملک مالرد تصرفات
مالکان��ه بالمعارض متقاضی آیت اله نعمتی فرزند احداله به ش��ماره
شناس��نامه 4صادره از خلخال در شش��دانگ یک قطعه زمین بابنای
احداثی به مس��احت  126/05مترمربع پ�لاک 444فرعی از 23اصلی
واقع درمالرد صفادش��ت بلوار خرقانی خ شریعتی پ 15که متقاضی
مدعی اس��ت ملک را بصورت مع الواس��طه ازمالک رسمی آقای ولی
اله قره یخه خریداری نموده اس��ت ل��ذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دونوبت به فاصله  15روز آگهی میش��ود درصورتی که اشخاص
نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��نذ
میتوانند ازتاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا
به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید طرف مدت یکماه از تاریخ
تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مق��ررات س��ندمالکیت صادرخواهد ش��د.تاریخ انتش��ارنوبت
اول 97/5/18تاریخ انتش��ارنوبت دوم 97/6/1:سید محمدرضاحسنی
رئیس ثبت اسنادوامالک 865/
وقت رس��یدگی/اقای محمدحیاتی دارابی فرزند زابول خوانده پرونده
کالس��ه 357/5/97حوزه پنجم ش��ورای حل اختالف مالرد حس��ب
دادخواس��ت خانم زهره ملک زاده نقصانی خواسته استرداد جهیزیه
وقت رسیدگی به تاریخ  97/7/10به ساع  15:15وفق مقررات ماده 73
قانون آئین دادرس��ی مدنی یک نوبت چاپ درروزنامه کثیراالنتشار
می گردد ابالغ میگردد/م الف  966رئیس ش��عبه پنجم ش��ورای حل
اختالف مالرد
اجرائیه
مش��خصات محکوم له :نام :عمران /نام خانوادگی:فرزانه فرزند احمد
شغل ازاد به نش��انی:مارلیک خ پرنیان کوچه زنبق ساختمان پامچال
طبقه اول واحد3پ  / 94محکوم به بموجب دادنامه شماره  230مورخ
 97/3/13ش��ورای حل اختالف مالردشعبه  3که وفق دادنامه شعبه
– دادگاه – قطعیت حاصل کرده اس��ت  .حکم به محکومیت اس��ت به
پرداخت مبلغ  200/000/000ریال و خس��ارات تاخیر تادیه از تاریخ
تقدیم دادخواس��ت م��ورخ 96/12/6لغایت زمان اج��رای حکم و کلیه
هزینه های دادرسی و هزینه های کارشناسی()200/000هزار تومان
طب��ق تعرفه ودرحق محکوم له صادره غیابی اس��ت واجرا منوط به

شهرستاني :من در پايان چند مصداق از مصرف گرايي در جامعه پس
از انقالب بيان ميکنم تا قضيه کميبرهنهتر و عريانتر ديده شود.
شما ببينيد باالترين کسي که در انقالب و جمهوري اسالمينماد اين
هويت انقالبي و مقابلهکننده با س��اختار نظام جهاني است ،شخص
«امام خميني(ره)» است.ش��ما مزار ايش��ان را نگاه کنيد! ببينيد اين
مسئله جناحي نيس��ت که بگوييم اين بنا را اين جناح ساخته يا آن
جناح س��اخته اس��ت.حتي وقتي يکي از مراجع بزرگ تقليد ما براي
زيارت مرقد امام(ره) رفته بود آنجا ،گفت «اين بنا واقع ًا ش��أن نظام
اسالم و آن امام بزرگوار بود»! اين به نظر من از يک عقبافتادگي و
فالکت عقلي روايت ميکند که ما اينگونه به مسئله نگاه ميکنيم.
م��ن واقعا به هم��ه مراجع تقلي��د ارادت دارم ولي وقتي ميخواهيم
ساختاري تحليل کنيم بايد بدانيم که يک عالم بزرگوار و مرجع تقيد
ک��ه به لحاظ حکمت و فقه و علوم قرآني و ...همه از ايش��ان تعليم
ميگيريم ،نميتواند مناس��ب اين جهان را بفهمد و بشناسد و حتي
عظمت و عزت سياسي را نميتواند درست درک کند و نميداند که
آن ش��ان و عظمت به اين زرق و برقها نيس��ت! بنا و زرق و برقي
که هرکس��ي از هر جاي دنيا بيايد ببيند ،خندهاش ميگيرد! بنابراين
ما امروز با نماد حضور امام خميني(ره) در اين کش��ور که به تعبيري
همان مزار ايشان باش��د کاري ميکنيم که به کلي خارج از منطق
مقابلهاي است که ايشان در طول حياتشان داشتند و از اين طريق از
اين نماد يک ابژه مصرف ميسازيم ،آنهم شکل شلخته و بيمعنايي
از مصرفگرايي!حاال براي اينکه اين توهم رفع ش��ود که مثال قبلي
مخصوص يک جناح اس��ت ،من مثال مصلي تهران را هم ميزنم؛
مصالي تهران اتفاقا بسيار مبتذلتر و پرخرجتر از مرقد امام بوده است
و معلوم هم نيست کي ميخواهد تمام شود! ما مثال قرار است برويم
آنجا نمازي بخوانيم ،مگر قرار است چه کنيم؟ جالب اينجاست که از
نمازگزاران محترم هم هيچ کسي اعتراض نميکند که آقايان اين چه
بساطي است؟ انگار ما يکسري موجودات راميهستيم که چيزهايي
را مطالبه ميکنند که به آنها گفته ش��ده مطالبه کنند!حاال همين
مصال جديداً هم ش��ده صحنه نمايش يکس��ري کارهاي جديد که
ف کردن همه چيز هستند ،از جمله مداحي و شعر
خودشان نماد مصر 
و نمايش��گاه و ...واقعا اين چيزي که به عنوان مصال دارند ميسازند
چه هويتي دارد؟ اص ً
ال انسان در آن متحير ميشود.چند مناره ساختند
و تازه دارند يک گنبد جديد ميس��ازند؛ ما عصر صفويه را با مسجد
شاه عباس و ميدان نقشجهان ميشناسيم؛ سوال اين است که اين
چيست که از دوره جمهوري اسالميميخواهد باقي بماند؟ اين چه
نمادي اس��ت؟ جز اينکه نماد اين است که ما مصرفکننده بوديم و
بلد هم نبوديم درست مصرف کنيم؟ چيزي جز نشانه اين است که
مصرفکننده بيهويت و لجامگسيخته بوديم؟ و همه ما هم در اين
قضيه مش��ترک ًا سهيم و خرسند بوديم؟ حرف من اين است که اگر
صرف ًا به آن س��اعت يا ماشين لوکس که دست يک نفر است توجه
کنيد و اين بنايي را که  ۳۰س��ال اس��ت دارد برايش خرج ميشود و
همين نهادهاي عليهالسالم دارند در آن خرج ميکنند که متعلق به
هر دو طرف جناح سياسي نظام هستند ،نبينيم ،به بيراهه رفتهايم.

تودیع ضامن میباشد.
مشخصات محکوم علیه :نام و نام خانوادگی :حقمراد بختیاری فرزند
اله مراد شغل ازاد به نشانی محکوم المکان
محکوم علیه مکلف اس��ت از تاری��خ ابالغ اجرائی��ه -1 :پس از ابالغ
اجرائی��ه ظ��رف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگ��ذارد  2- .ترتیبی
ب��رای پرداخت محکوم به بده��د  -3مالی معرفی کند که اجرا حکم و
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتیکه خود قادر به اجر
ای مف��اد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارائی
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید
هر گاه ظرف س��ه س��ال بعد ار انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که
ق��ادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید  .لیکن برای فرار
در پرداخ��ت اموال خ��ود را معرفی نکنید یا ص��ورت خالف واقع از
دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قس��متی از مفاد اجرائیه
متعس��ر باش��د به مجازات حبس از  61روز تا  6ماه محکوم خواهید
ش��د  -4.عالوه بر موارد باال که قس��متی از م��اده  34قانون اجرای
احکام مدنی میباش��د به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین
دادرس��ی مدنی مصوب  79/1/21و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی مصوب  10آبان  1377که ظهر برگ اجرائیه درج
گردیده اس��ت  .توجه نموده و به آن عمل نمای��د.م الف / 967رئیس
حوزه سوم شورای حل اختالف مالرد
مرجع رس��یدگی :ش��ورای حل اختالف شهرس��تان مالرد /شماره
پرونده/194/2/97:ش��ماره دادنامه/)97/5/28(565:خواهان:منوچهر
زالل فرزند صابر با وکالت کیومرث پرندین به نش��انی مارلیک فاز3
خ ش��یوا روبروی شمش��اد س��اختمان راه و ترابری ساختمان بهار
طبق��ه  3واحد / 11خوانده:عل��ی نیکپور به نش��انی مجهول المکان /
خواس��ته:مطالبه مبلغ  50/000/000ریال و خسارات تاخیر تادیه از
تاریخ دادخواس��ت لغایت اجرای حکم و هزینه دادرس��ی حق الوکاله
وکیل /گردش��کار:خواهان به ش��رح فوق علیه خوان��ده اقامه دعوی
نموده که خواس��تار صدور رای مطالبه که پس از رسیدگی در شورا
و ثبت به کالسه فوق و تشریفات قانونی در وقت فوق العاده بتصدی
امضا کننده زیرتش��کیل اس��ت و باتوجه به محتویات پرونده پس از
وصول نظریه شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به
صدور رای مینماید /رای قاضی شورا :در خصوص دعوی منوچهر
زالل ب��ا وکالت کیوم��رث پرندین فرزند صاب��ر بطرفیت علی نیکپور
به خواس��ته مطالبه مبلغ 50/000/000ری��ال بابت پرینت بانکی بااین
توضیح که خواهان به ش��رح دادخواس��ت تقدیم��ی و اظهاراتش در
جلس��ه رسیدگی بیان داشته نظر به ارائه مستندات خواهان که داللت
براس��تقرار دین به میزان خواس��ته در عهده خوانده داش��ته ارائه و
تقدیم اصول مس��تندات مذکور در ید مدعی داللت بقا دین و اش��تقال
ذم��ه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته رادارد
خوانده باتوجه به ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی حاضر نگردیده
و در مقاب��ل دع��وی مطروحه دفاع��ی یا ایرادی به عم��ل نیاورده و
دلیلی مبنی بر برائت ذمه خویش به شورا ارائه ننموده است بنابراین
اش��تغال ذمه خوانده محرز اس��ت لذا قاضی ش��ورادعوی مطروحه
را وارد دانس��ته و مس��تندا به م��واد 198.194.515.522قانون آئین
دادرس��ی مدنی و بند  1ماده 9قانون ش��ورای ح��ل اختالف خوانده
را به پرداخ��ت مبلغ  50/000/000ریال به انضمام هزینه دادرس��ی
تاخیرتادیه حق الوکاله وکیل ازتاریخ تقدیم دادخواس��ت لغایت زمان
اجرای حکم طبق ش��اخص نرخ تورم کاال و اقالم مصرفی که سالیانه
توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم میگردد محاسبه و
از خوانده اخذ گردد.رای صادره غیابی بوده و ظرف  20روز پس از
اب�لاغ قابل واخواهی دراین ورا و ظرف  20روز دیگر پس از ان قابل
تجدیدنظرخواهی دردادگستری شهرستان مالرد/م الف / 968قاضی
شورای حل اختالف شهرستان مالرد

