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در حوالى میدان سرخ

جهان

 همیشه آغازی 
بر  یک پایان وجود دارد

۱۹ روز از ورود نظامــی روســیه بــه خــاک  �
از  باالتــر  ســطحی  در  و  می گــذرد  اوکرایــن 
درگیری های نظامی میان دو کشــور، یک جنگ 
اقتصادی میان غرب و شــرکای غیرغربی اش با 
روســیه در جریان است؛ اما این پرسش بیش از 
هر زمان دیگری پررنگ اســت که سرانجام این 
ماجرا به کدام سمت می رود؛ آیا ممکن است به 
واسطه تنش های شدید لفظی رهبران غربی در 
کنار اقدامات نظامی روســیه در اوکراین و البته 
تحریم های گسترده، موازنه تهدید اروپا شکننده 
شود و این جنگ ابعاد منطقه ای و فرامنطقه ای 
بــه خود بگیرد یا امــکان مذاکره و مجالی برای 
دســتیابی به صلــح وجود دارد؟ آیــا تحریم ها 

مسیر روسیه را تغییر می دهد؟
بــه نظــر می رســد تحریم ها مبتنی بر ســه 
رویکرد وضع می شــوند: نخســت تالش دارند 
کشــور هدف را مجبور کنند تا سیاست داخلی یا 
خارجی اش را تغییر دهد. دوم، محدودیت کشور 
هدف در فناوری ها، کاالها یا منابع مالی را دنبال 
می کننــد تا به دنبال آن توانمندی های دفاعی یا 
اقتصادی اش را آسیب پذیر کنند و سوم سیگنالی 
است برای مردم تا نسبت به رفتار کشور به فکر 

فرو روند و تغییر رویه دهند.
بــا این مقدمه از کارکــرد تحریم ها،  حال این 
پرسش به وجود می آید که اگر مهم ترین کارویژه 
تحریــم را مهار و محدودکــردن در نظر بگیریم، 
چگونه می توان تصور کرد که این ابزار روسیه را 
مهار کرده باشــد؛ در حالی که او به پیشروی های 
نظامــی اش در اوکراین ادامه می دهد؟ پاســخ 
این سؤال روشن است: همان طورکه در ماه های 
گذشــته در همین جا یعنی ســتون «در حوالی 
میدان ســرخ» به آن اشــاره کــرده بودم، هدف 
ایاالت متحده به ســکانداری جو بایدن فشار به 
روسیه از مسیر اوکراین و از طریق ناتو و اتحادیه 
اروپا بود تا بیش از هر چیزی، ابتدا شــکافی بین 
روسیه و شــرکای اروپایی اش [فرانسه و آلمان] 
ایجاد و پروژه نورد اســتریم ۲ تعلیق و وابستگی 
اتحادیه اروپا به روســیه متوقف شــود و در گام 
اصلی انزوای روســیه را که در نگاه واشــنگتن 
تهدیدی در منطقه اروپاســت، رقــم بزند. با این 
فرضیــه، کارویژه تحریم ها نه برای متوقف کردن 
روسیه در اوکراین بلکه برای انزوای روسیه بود 

که عملیاتی شد.
شــرایط امروز حتما درس بزرگی برای چین 
و مهم تــر از همــه بــرای پژوهشــگران روابط 
بین الملل اســت و شــاید مهم تریــن نکته این 
ماجرای اینجاست که وقتی تضاد پررنگی مقابل 
کشــوری ســاخته می شــود، همه چیز مطابق 
پیش بینی هــای عقالنی جلو نمی رود و با وجود 
شــناخت کامل از ارزیابی های پســااقدام،  تاریخ 
روابــط بین الملل نشــان داده اســت که گاهی 
کشــورها تنها یک مسیر باقی مانده را در راستای 
حفظ منافع ملــی خود برای عبــور از تهدید و 

تضاد پررنگ می بینند.
مذاکره؛ آغازی برای یک پایان

اما همیشه آغازی برای یک پایان وجود دارد 
و نشست آنتالیا از این ظرفیت برخوردار بود که 
نقطه طلوع یــک مذاکره واقعی میان روســیه 
و اوکراین باشــد؛ مذاکراتی که ترکیه و اسرائیل 
نقــش بســیار پررنگــی در میانجیگــری میان 
طرفین ایفا می کنند. باید توجه داشــت که دیدار 
ســرگئی الوروف با دیمترو کولبا، وزاری خارجه 
روســیه و اوکراین، فقط یک آغاز بود و توســعه 
آن به عوامل بســیاری بســتگی دارد که دشوار 
اســت از اکنون آنها را پیش بینــی کرد؛ اما مهم 
آنجاســت که آنها موضوعاتــی جدی را مطرح 
کردنــد و این درســت خالف دیــدار هیئت های 
مذاکره کننده روسی و اوکراینی در بالروس است 
که کارشناســان برای هماهنگی مســائل جاری 

عملیاتی گفت وگو می کنند.
هم زمــان با دیــدار وزرای خارجه روســیه و 
اوکرایــن در آنتالیا، کمی ثقیل بــود اگر از دیدار 
احتمالی آتی رؤســای جمهوری دو کشــور نیز 
حرف می زدیم؛ اما به نظر می رسد سیگنال های 
مهمی برای نرم شدن مواضع مخابره شده است؛ 
با وجود این می توان گفت روسیه نسبت به نقش 
ســازنده ترکیه برای میانجیگری تردید داشت و 
مالحظــه می کنیم که در این مدت تقریبا هر روز 
نفتالی بنت، نخســت وزیر اسرائیل نیز با رؤسای  
جمهوری روسیه و اوکراین گفت وگو داشت و به 
نقل از منابع روس پس از دیدار الوروف و کولبا 
به ولودیمیر زلنســکی،  رئیس جمهوری اوکراین، 
پیشــنهاد می کند که پیشنهادهای همتای روس  
خود را برای آتش بس بپذیرد و اکنون زلنسکی با 

میانجیگری اسرائیل موافقت کرده است.
با وجــود اینکه روزنه هایی بــرای آتش بس 
میان مســکو و کی یف از مسیر اســرائیل وجود 
دارد، نبایــد فراموش کــرد پیچیدگی وضعیت 
اوکرایــن میان روســیه و غرب نشــان داده که 
نمی توان از وضعیت صلح پایدار در این کشــور 
ســخن گفت و مهم تــر اینکه نمی تــوان انتظار 
داشت دیپلماسی تحریم ها علیه روسیه را نابود 

کند؛ اگرچه کرملین انتظار دارد تخفیف بگیرد.
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«هــر کجا حقیقت اذیت مان می کنــد به دروغ پناه 
می بریم، حتی دروغ به خود! هرچه حقیقت ها تلخ تر، 
دروغ هــا بیشــتر، اما با هــر دروغ، ِدینی بــر گردن مان 
می ماند کــه در نهایت روزی ادا خواهند شــد. هرچه 
دروغ ها بیشــتر، ادای آن ِدین هــا ویران کننده تر! یادمان 
باشد فروپاشی شوروی تاوان دروغ هایی بود که پیوسته 

می گفتند حتی به خود!» (سریال چرنوبیل).
آیــا دوران جنگ های ســرد به ســر آمــده و جنگ 
ســرد جدیدی با زورآزمایی های اقتصادی آغاز شــده 
اســت؟ یا در کانون یک جنگ گرم، خواهیم سوخت؟ 
با وجود تفاوت های آشکار بین تقابل آمریکا و شوروی 
در اواســط قــرن بیســتم و رقابت بین آمریــکا و چین 
در حال حاضر، زمان آن فرا  رســیده تا با رویکردی نو به 
این تحوالت بنگریم. ورود بــه برجام با امید پیوند زدن 
منافع راهبردی با یکی از شــرکایی که اکنون در میزان 
تحریم هــای بین المللــی ظرف کمتر از یــک ماه گوی 
ســبقت را از همه کشورهای تحریم شــده در نیم قرن 
اخیر ربوده، باید درس و تلنگری برای مان باشد که دیگر 
نمی توان و نشــاید که با دکترین های منسوخ شده عصر 
جنگ سرد سنتی، به میدان پر تنش دیپلماسی ناشی از 
برتری جویی های اقتصادی پا نهــاد. تا کی می توان به 
منافع ملی دیپلماســی جنگ و صلح دیگران چسبید 
کــه نهایتش به  صف شــدن رنج هــا و دردهای عمیق 
و جدید بیشــتر برای ما ایرانیان اســت. تا کی می توان 
درون بزرگ تریــن جنگ های بدون نبــرد از نوع رقابت 
چینی-آمریکایی و جهان-روســی که سرد یا گرم بودن 
آینده آن نامشخص است، تاب آورد؟ تدبیر و شجاعتی 
در قبــول این اصل که الزمه دیپلماســی گاهی به یک 
چرخــش ۱۸۰ درجه ای نیــاز دارد، چرخاندن فرمان در 
یک پیچ خطرناک، تا از افتادن به دره ها اجتناب شــود، 
تا از در حاشــیه بودن «نبرد اجتناب ناپذیر» جنگی تازه، 
اما در متن قرار گرفتن نتایج «تراژدی سیاست قدرت های 
بــزرگ» در امــان بمانیم. تا کی می تــوان مانند قایقی 
کوچک که در تالطم ناوبرهای بزرگ جنگی، به این سو 
و آن سو پرت می شود، همچنان در انتظار به ساحل امن 
رســیدن به سر برد؟ مسئله این نیست که یک راز باشد 
چرا رابطه بین واشنگتن و پکن و روسیه با جهان به  طرز 
چشمگیری وخیم شده؛ بلکه این است که چرا ما تا به 
حال فکر کرده ایم که قرار اســت نتیجه متفاوتی غیر از 
بدتر شدن وضع، نصیب مان شود؟ مادامی که سیاست 
ما به گونه ای طراحی شــده که خوب ایــن بزرگان به 

خودشــان می رسد و بدشــان به ما! بهتر نیست با یک 
جهان بینی متفاوت برای جلوگیری از قطار وقایعی که 
یک به یک در ایســتگاه ایران متوقف می شــوند، اقدام 

کنیم؟
ســه دهه پیش، هنگامی که جنگ سرد پایان یافت، 
آمریکا، به ظاهــر پیروز جنگ و تنها قــدرت بزرگ روی 
کره زمیــن به نظر می رســید. چین، کشــوری ضعیف 
و فقیر بــود که تنها یــک دهه از فاصلــه اش با اتحاد 
جماهیر شوروی می گذشت. چین تقریبا پنج برابر آمریکا 
جمعیت داشت و اصالحات دنگ شیائو پینگ احتمال 
توسعه اقتصادی این کشور را در دهه های آینده به طور 
چشــمگیری افزایش می داد. تعداد جمعیت و ثروت، 
اصلی ترین سازه قدرت نظامی هستند و از آنجا که چین 
قدرتمنــد مطمئنا موقعیت آمریکا و احتماال فراتر از آن 
را به چالش می کشید، انتخاب منطقی باید به کند شدن 
صعود چین می انجامید؛ اما در عوض چنین نشــد و با 
فریــب تئوری های غلط درمورد پیــروزی اجتناب ناپذیر 
لیبرالیســم و منسوخ شــدن درگیری قدرت های بزرگ، 
سیاستی اتخاذ شد که به ثروتمندتر شدن چین انجامید. 
آمریکا با همه توان، ســرمایه گذاری در چین را تشویق و 
از پیوستن این کشور در سازمان تجارت جهانی استقبال 
و تصور کرد که این کشــور به یک دموکراسی دوستدار 
صلح و یک ذی نفع مســئول در نظم بین المللی تحت 
رهبری ایاالت متحده مبدل خواهد شد. این خیال هرگز 
عملی نشد. چین به دور از پذیرش ارزش های لیبرال در 
کل نظام سیاسی کشــور (حفظ ارزش های ایدئولوژیک 
در طبقه حاکم و توسعه ارزش های لیبرالیسم در بدنه 
جامعه)، در داخل و هم زمان با صعود و پیشــرفت در 
خارج، سرکوبگر و بلندپروازتر شد. هرچند رویکرد بدیع 
چینی ها دنیا را به شــگفتی واداشت. عصر جدیدی که 
دنگ شیائو پینگ از میانه دوره گذار هوا گوئوفنگ، در پی 
مرگ مائو و خاتمه حکومت چهار نفره انقالب فرهنگی۱، 
در ابتــدای دهــه ۸۰ میالدی بنا گذاشــته بــود، با یک 
چرخش زیرکانه در سیاســت کالن کشور و با اتخاذ یک 
تصمیم مهم بــرای تغییر در یک باور کوچک، اما با آثار 
بــزرگ، بدون خون ریزی، گذاری آرام از نظام غیرطبیعی 
تمامیت خواه۲ به نظام قابــل تحمل اقتدارگرا۳ صورت 
گرفته بود؛ امــا جهانیان به ویژه آمریکایی ها متوجه این 
حقیقــت نبودند که هژمونی چندین دهه نظم و تربیت 
آهنین در مدیریت این کشــور، چنان قدرتی به حاکمان 
می داد تا مفهــوم و انگاره های انقالب فرهنگی و نظم 
آهنین را با غرور زیاد تنها در طبقه حاکم محدود و مقید 
کنند. طبقه ای نخبه از تکنوکرات ها که هر ۱۰ ســال در 
کادر رهبری برای تحقق آرمان شهر مطلوب خود تجدید 
نیرو می شوند تا ضوابط ایدئولوژیک را فقط در میان این 
گروه کوچک اجرا کننــد. چینی ها کاری بی بدیل و قابل 

تحســین انجام دادند که در طول تاریخ بشــر، مانند آن 
وجود ندارد. گاردهای سرخ نظام توتالیتاریسم مائو که 
نیرو و پتانســیل عظیم خود را بر مراقبت از نوع پوشش 
مردم از قبیل آرایش موی سر بلند، پوشیدن شلوار تنگ، 
کفش های نوک تیز یــا هر عاملی که نماد فرهنگ غرب 
بــود -لباس واحد- متمرکز کرده بودند، اکنون مبدل به 
ارتشــی نیرومند و هدفمند در اقصــا نقاط جهان برای 
حفظ تأمین امنیت سرمایه گذاری کشورشان در بهروزی 
و آسایش مردم شدند؛ و تا جایی پیش رفتند که به  طور 
جدی باعث تحقیر دموکراســی ها در جهان شد! نماد 
بزرگ ترین دموکراســی دنیا، آمریکا هر ۳۰ سال توانسته 
کیفیت زندگی آمریکاییان را دو برابر کند؛ اما چین با یک 
نظام دیکتاتوری اقتدارگرا توانسته هر هفت سال کیفیت 
زندگی مردم خود را دو برابر کند۴ و از این نظر، ضرورت 
وجودی دموکراسی را با چالش های مهمی مواجه کرد. 
هرچنــد این موضوع همواره پرسشــی جدی به همراه 
دارد کــه آیا در دوران تلفیق نســل 5G و 6G با اینترنت 
اشیا، کامپیوترهای کوانتوم، هوش مصنوعی و مهم تر از 
همه، رقابت فضایی، بدون وجود دموکراســی می توان 
از خطراتی مانند جنگ، ســلطه طلبی و برده داری عصر 

دیجیتال اجتناب کرد؟
رقابت جدید، بســی ســخت تر از جنگ سرد گذشته 
اســت؛ چــون چیــن رقیبــی خردمندتــر و در نتیجه، 
قدرتمندتــر از اتحاد جماهیر شــوروی در دوران جنگ 

سرد است. چین با یک سر ایدئولوژیک، اما با یک اجتماع 
آزاد، پرانگیزه و امیدوار در میدان تولید محتوا و رقابت، 
حربه آزادی های اجتماعی و فرهنگی ســنت لیبرال را 
که هم دلیل ثبات اجتماعی است و هم دلیل شکوفایی 
اقتصادی، آن چنان زیرکانه ربــود و جزئی از ایدئولوژی 
خود کرد که خواب و آرامش را از چشمان ایاالت متحده 
ستاند. روســیه در مقایســه با طبقه خردمند حاکم در 
چین، ناپخته و زمخت است. بزرگ ترین دشمن روسیه و 
آنانی که خود را قدرت برتر می پندارند، ندانستن نیست؛ 
توهم دانســتن است. روســیه ای که عمده درآمدش از 
خام فروشی و اقتصادش نه بر مبنای تولید متکثر کاال و 
خدمات مانند چین، بلکه بر درآمدهای حاصل از فروش 
نفت و گاز اســت، در توهم اعمال هژمونی خود دچار 
اشتباه محاسباتی است؛ اما چین اساسا از جنسی دیگر 
اســت و برای همین خطری بالقوه بــرای همه جهان 
است: اینکه چین بر آسیا و بخش مهمی از آفریقا مسلط 
و تبدیل به قدرتمندترین کشور روی کره زمین شود، چرا 
باید باعث تعجب شود؟ جز این است که ایاالت متحده 
و روســیه هم به دنبال نفــوذ و تزریق هژمونی خود در 
منطقه و همه جهان هستند. روسیه نشان داد که رقابت 
برای اولین بودن در جهان، می تواند نتیجه اش به آسانی 

یک رویارویی نظامی با تهدید هسته ای باشد.
در اوایل دهه ۱۹۹۰ آمریکا با گشاده دســتی بازارها، 
فناوری پیشــرفته و ســرمایه را در دســترس چین قرار 
داد و چین با سیل فرســتادن نخبگان جوان -به ظاهر 
مهاجر- به این دنیای جدیــد، به راز و رمز فناوری های 
پیچیده دســت یافت. هنگامی که شرکت های چینی با 
نقض گســترده حقوق مالکیت فکری از فنون پیشرفته 
آمریکا کپی می کردند، دسترســی به این فنون در زمینه 
هوافضا و الکترونیک، انقالبی در توسعه اقتصادی چین 
به وجود آورد. آمریکا زمانی دســت چین را گرفت -و 
البته چین خودش خواســت که دســتش را به آمریکا 
بدهد- چون می پنداشت چین قدرتمندتر، بهتر می تواند 
به مهار اتحاد جماهیر شــوروی کمــک کند؛ اما پس 
از پایان جنگ ســرد و نبود نیــاز به مهار اتحاد جماهیر 
شــوروی، برخورد آمریکایی ها با چین دچار یک شکاف 
بزرگ در فهم نظم دوگانه حکومتی این کشــور شــد: 
ســخت گیری ایدئولوژیک در طبقه حاکــم، در عوض، 
آزادی های لیبرالیسم در بدنه جامعه. دنگ شیائو پینگ، 
ایــن نابغه اصالحات، چگونه به ایــن فکر افتاد که دو 
مفهوم متضاد تاریخی توتالیتاریســم و آزادی لیبرال را 
در یک ســرزمین با حکمرانی واحد آشتی دهد؟ با این 
اصالحات، تولید محتوا از سوی حکومت متوقف و در 
نتیجه ایــن توقف، به مصــادره بی رحمانه آزادی های 
اجتماعی و فرهنگی مردم خاتمه داده شــد و به تدریج 
جریــان طبیعــی زندگی با حــذف تدریجی پوشــش 
متحدالشکل که نماد تحمیل و جباریت در الگوی واحد 
سبک زندگی کمونیستی-چینی بود، ادامه یافت. از این 
پس حکومت به جای تولید محتوا، تمام قد مشغول به 
سانسور محتوا -تنها در ابعاد سیاسی- شد و در نتیجه 
ایــن تحول که بخش عظیمی از بودجه تولید محتوای 
دولتی کشــور آزاد و صرف زیرساخت های ملی شد، به 

تنها یک دهه نیاز بود تا ملت چین در مشــارکت مؤثر 
با سرمایه گذاران خارجی برای تجاری ساختن محتوای 
ناشــی از آزادی های فرهنگی-اجتماعی، پتانسیل های 
عظیم اقتصادی را برای ایجاد درآمدهای ملی آزاد کنند. 
پیامدهای ثروتمند شــدن چین بر موازنه جهانی قدرت 
بسیار زیاد بود. چشــم انداز چین جدید به عنوان قدرت 
عظیم اقتصادی نه تنها به معنای پایان تک قطبی است؛ 
بلکه یک چین ثروتمند مطمئنــا ارتش قدرتمندی نیز 
ایجاد می کند؛ زیرا کشورهای پرجمعیت و ثروتمند نوعا 
قدرت اقتصادی خود را به قدرت نظامی تبدیل می کنند 
و چین به طور حتم از این ارتش برای پیگیری هژمونی 
در آســیا و ایجاد قدرت در دیگر مناطق جهان استفاده 
خواهــد کرد. حمله روســیه به اوکراین نشــان داد که 
ابرقدرت ها محکوم به رقابت هستند، شاید به این دلیل 
که هیچ دولتی هرگز نمی تواند مطمئن باشد که رقیبی 
-به ویژه کشوری با قدرت نظامی فراوان- به آن حمله 
نخواهــد کرد. چه تضمینی وجــود دارد که چین برای 
ادغام مجدد تایــوان و بازپس گیری جزایــر دیائیو (در 
ژاپن به جزایر سنکاکو) از ژاپن، برای کنترل بیشتر دریای 
چین جنوبی اقدام نکند؟ نیت رقبا در فضای باالســری 
نظم بین الملل بین ابرقدرت ها قابل پیش بینی نیست. 
ابرقدرت هــا ورای نظم جدیــد بین المللی مختص به 
بیش از ۲۰۰ کشــور سازمان ملل، دریافته اند که بهترین 
راه برای زنده ماندن در جهان آنارشــیک ابرقدرتی، این 
اســت که قوی تریــن بازیگر بمانید. پس مهم نیســت 
که یک دموکراســی نجیب یا حکومتی اقتدارگرا با سر 
توتالیتر و بدن لیبرال باشید. حال پرسش مهم این است 
که ما در کجای این بازی بین ابرقدرت ها ایســتاده ایم؟ 
مسیری که بازیگرهای اصلی دنیا ما را با خود می برند 
تا چه اندازه قادر اســت آرامش و آسایش سرزمین مان 
را از طریــق دور ماندن از جنــگ و آثار آن تضمین کند؟ 
چرا دیگر کشــورهای بزرگ و کوچــک دنیا به اندازه ما 
با تحــوالت داخلی این ابرقدرت ها متأثر نمی شــوند؟ 
اصوال چــرا فقط ما باید تا به این حــد تحت تأثیر مثال 
انتخابــات داخلی یک ابر قدرت یــا حمله نظامی یک 
ابرقدرت به یک کشور دیگر قرار بگیریم؟ و بدتر از همه، 
در حســاس ترین مقطع تاریخی بــرای اتخاذ تصمیم 
در بزرگ ترین پرونده سیاســی کشورمان، یک باره تبدیل 
به کارت بازی ابرقدرتی شــویم که در خوش بینانه ترین 
عاقبتش، باید رنج ندانم کاری اش را بر دوش ملت مان 
مضاعف کنیم. جز اینکه این حجم از وابســتگی منفی 
و مثبت نتیجه مطلق نگری در روابط بین الملل اســت 
که اجازه می دهد مسیر متضاد و پرخطر تعارض منافع 
بین ابرقدرت ها را به ناچار با هزینه و منابع داخلی تاوان 
دهیم. پس آیا بهتر نیست پیرو دکترینی باشیم که مانند 
سایر کشورها، ثبات و امنیت متعارف، سهم حداقلی ما 

از نظم غالب در روابط بین الملل باشد.
باید بــا خودمان صادق باشــیم. اصل نخســت و 
غیرجدلی برای عبور ســالم از ایــن بحران های جهانی 
این اســت که در مسیر توســعه زیرساخت های خوب 
قرار گیریم و این امر مســتلزم آن اســت که آزادی های 
فرهنگی و اجتماعی گسترش یابد. این همان سیاستی 
بود که دنگ شــیائو پینگ با اســتفاده از آن تنها ظرف 
یک دهه باعث غربال نظم سیاســی و بــه ریل افتادن 
قطار توسعه شد و کشــورش را در مسیر رشد و اقتدار 
واقعی قرار داد. چیــن یک بار دیگر به ما ثابت کرد که 
نشانه های پیمایش در مسیر درست تنها از طریق بهبود 
کیفی ســطح زندگی مردم مشــخص می شود و الغیر. 
دیپلماسی صحیح و اکونومی سیاست باید باعث کسب 
ثروت و ترقی ملت شود. سیاستی که نه اسباب شوکت 
ملت باشد و نه باعث قوت دولت، به  طور حتم در مسیر 
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  BM150  برگ سبز  و کارت  موتور  بوکسر 
رنگ قرمز مدل ۱۳۹۴ به شماره پالک ۳۷۹۶۸ ایران 

۱۳۲ و شماره موتور PFMBFC15774 و شماره تنه  
N5P***150R9444807  به نام محمد گلزاری 

قوشه بالغ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه کسب اينجانب محمدجواد حاجي كاظم فرزند محمد به 
شماره شناسنامه ۴۰۳۱ و به شماره ملی ۰۰۵۷۳۷۹۴۲۴ صادره از تهران 
به شماره صنفی ۰۳۶۳۳۵۰۳۰۶ مربوط به اتحادیه صنف درودگران و 

 مبلسازان تهران ، به شماره پروانه ۱۲۳۳ / ۱۳۰ - ۹۲ و تاریخ صدور
 ۰۷ / ۱۲ / ۱۳۹۲ مفقود گردیده و  از درجه اعتبار ساقط می باشد . 

استفاده از این  پروانه کسب  ممنوع و شامل پیگرد  قانوني مي باشد .

برگ سبز  موتور  سیکلت  بهران  رنگ سبز  یشمی مدل 
۱۳۸۷  به شماره پالک ۶۹۳۸۴  ایران  ۱۱۴  و شماره موتور 

 NB3***125B8727508 ۱۲۱۳۶۷۰۵ و شماره شاسی
 به نام محمدحسن علي خاني مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  EF7  سند و فاکتور فروش  خودرو  دنا  پالس
مدل  ۱۴۰۰  رنگ سفید روغنی به شماره شاسی 

NAAW61HU3ME405455 به شماره موتور 
153H0041110   پالک ۹۴ ل ۷۶۲ ایران ۴۰ به نام 

پروين روزبه مفقود گردیده  و فاقد اعتبار است.

مدرک فارغ  التحصیلی اينجانب منا  صالحي  توانا  فرزند 
محسن به شماره شناسنامه ۱۱۰۵۶ و کدملی ۰۰۷۰۲۳۴۳۱۰  

صادره از تهران در مقطع پیش دانشگاهی رشته علوم 
تجربی صادره از مدرسه قدس با شماره  دانش آموزی 
۱۲۷۰۷۶۸۶ مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است.

برگ سبز خودروی سواری  سایپا  131SL  به رنگ نقره ای 
متالیک به شماره پالک ۴۱ ق ۳۷۷  ایران ۹۴ شماره موتور 

 NAS411100C3485559  ۴۸۰۱۲۱۹ و شماره شاسی
 به نام آقای حامد غالمي نژاد باينوجي مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

برگ سبز و کارت خودرو  نیسان  زامیاد  به رنگ آبی روغنی 
 مدل ۱۳۹۸ به شماره پالک  ۳۳ ط ۸۷۵ ایران ۹۳ 

 شماره موتور Z24825938Z و شماره شاسی
  NAZPL140BL0564864 به نام آقای سيامك 
صفائي مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

 سند کمپانی  و کارت خودرو  وانت  آریسان  تیپ
 PU1OHVG-CNG  به رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۶ به 

 118J5009427 شماره پالک ۳۲ ل ۴۷۶  ایران ۴۵  شماره موتور
و شماره شاسی NAAB66PE1EHC405623 به نام خانم 
نگين سلجوقي مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

کارت دانشجویی اينجانب  محمدعلي  حسين زاده  
سمنانی  فرزند اسماعیل با شماره دانشجویی 

۹۸۱۱۳۵۶۰۱۱ از دانشگاه علوم پزشکی ایران رشته 
 کاردرمانی در مقطع کارشناسی مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 206SD-TU5  برگ سبز و سند کمپانی  خودرو  پژو 
  رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۳ به شماره پالک ایران

 ۸۸ _ ۵۶۷ ق ۶۴ و شماره موتور 160B0078779 و 
شماره شاسی NAAP41FD2DJ908494 به نام الهام 

صبائي مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 بدینوسیله اعالم می دارد مهر مسجد سجادیهمفقودی مهر مسجد
  علیه السالم با شماره کد ۱۷۲ /۱۷/ ۰۱/الف از تاریخ

 ۱۰ /۹ / ۱۴۰۰ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است . 
 محمدعلي فاطمي كيا 
امام جماعت راتب مسجد سجاديه عليه السالم
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احمد وخشیته
استادیار دانشگاه دوستى ملل روسیه


