
صفحه  6
چهار شنبه اول خرداد 1392 

11 رجب 1434 - شماره 20499

                      

اولين نشريه مخصوص بانوان
 با مطالب متنوع و خواندني شنبه ها 
بصورت سراسري منتشر مي گردد 

18 شاه کلید انگلیسی فصل چهارم

2518

 نوشته پیام فضلی نژاد

چراتاریخدردولتهایهاشمیواحمدینژادتکرارشد؟!
 ریچاد فرای:  از خانه نخست وزیر  شاه تا حلقه انحرافی دولت

جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر ب��ه س��ایت 
ش��رکت مخاب��رات اس��تان ته��ران ب��ه نش��انی

 WWW.TCT.IR  مراجعه فرمایید.

آگهی مناقصه شماره 
1005/ک/92 )یک مرحله ای(

)توسعه و شبکه انتقال(
اداره کل مخابرات البرز

 روابط عمومی شرکت مخابرات
 استان تهران

شرکت مخابرات استان تهران 
)سهامی خاص(

در پرون��ده کالس��ه حقوقی 920025 ش��عبه 8 ش��ورای حل اختالف 
قزوین آقای محمدآقا رضایی فرزند ابوالفضل دادخواس��تی تقدیم شورا 
نموده ان��د مبنی ب��ر اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سندرس��می یک 
دس��تگاه رنو به ش��ماره 44 ایران 337 د 34 و استرداد کارت سوخت 
و مطالبه خس��ارت بابت عدم ایفای تعهد و کلیه خسارات و هزینه های 
دادرس��ی آقای محمد عظیمی ش��هرابی مجهول المکان می باش��ند لذا 
بدین وس��یله به وی ابالغ می گردد تا در روز 92/3/27 س��اعت 11 در 
ش��ورای فوق الذکر واق��ع در قزوین خ ولیعصر حاض��ر و ضمن دریافت 
نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم و اعالم آدرس صحیح خود در جلسه 
شورا حضور به هم رساند در غیر این صورت شورای حل اختالف اقدام 

به اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود.

آگهی ابالغ در وقت دادرسی حقوقی

دبیرخانه شعبه 8 شورای حل اختالف
شهر قزوین

بدینوس��یله به اطالع اعضاء محترم میرساند جلس��ه عمومی عادی سالیانه نوبت اول در 
روز ش��نبه 92/4/1 راس س��اعت 9صبح در محل دفتر مرکزی ش��رکت واقع در امانیه

 خ خرم پ 18 تشکیل میگردد.
ضمنا اعضائی که مایلند کاندید بازرس��ان شوند میتوانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 
ی��ک هفته ف��رم کاندیداتوری را تکمیل و به دفتر ش��رکت تحوی��ل نمایند و همچنین 
اعضائی که نمیتوانند در جلسه مجمع شرکت نمایند میتوانند بهمراه وکیل خود تا 48 

ساعت قبل از مجمع عمومی به دفتر شرکت جهت تکمیل وکالتنامه مراجعه نمایند.
دستور جلسه:

1- ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان در سال 91   2-طرح و تصویب صورتهای 
مالی و ترازنامه س��ال 91 و تغییر اعضا و س��رمایه 3-تقس��یم سود س��الیانه 91 و تعیین 
درصدی از سود بعنوان پاداش هیئت مدیره و بازرسان 4-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی 
س��ال 92   5-انتخاب بازرس��ان اصلی و علی البدل جهت سال مالی 92   6-اتخاذ تصمیم 
در خصوص خرید و ساخت ملک جهت شرکت تعاونی و یا فروش ملک متعلق به تعاونی.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول
شرکت تعاونی مصرف رزمندگان خوزستان

رئیس هیئت مدیره - محمدرضا عالف دربندی

بدینوس��یله به اطالع اعضاء محترم میرس��اند جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول 
در روز پنج ش��نبه 92/3/16 راس س��اعت 9 صبح در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در 

امانیه خ خرم پ 18 تشکیل میگردد.
ضمنا اعضائی که نمی توانند در جلسه مجمع حاضر شوند میتوانند بهمراه وکیل خود تا 

48 ساعت قبل از مجمع به دفتر شرکت جهت تکمیل فرم وکالت نامه مراجعه نمایند.
دستورجلسه: طرح و تصویب اساسنامه جدید

آگهی مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی مصرف رزمندگان خوزستان

رئیس هیئت مدیره - محمدرضا عالف دربندی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مهدی ایزدی یگانه فرزند غالمرضا به شماره 
شناسنامه 4693 صادره از قم درمقطع کارشناسی رشته متالورژی صادره از 
واحد دانشگاه نجف آباد با شماره 32767مورخ 86/7/17 مفقود گردیده است 
و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد نجف آباد ارسال نماید.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
نوبت دوم

سیدمحمدعلی ثابت قدم- شهردار رشت

ش�هرداری رش�ت درنظر دارد از ردیف کد اعتباری 10209 بودجه سالجاری مصوب 
اس��تانداری محترم گیالن به قائم مقامی ش��ورای اس��المی شهر رش��ت نسبت به بیمه 
تکمیلی درمان پرس�نل ش�اغل در ش�هرداری و افراد تحت تکفل ایش�ان به 
تع�داد تقریبی 7000نفر از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید 
بدینوسیله از کلیه شرکت های سرپرستی بیمه یا نمایندگان منتخب آنان دعوت بعمل 
می آی��د جهت دریافت اس��ناد مناقص��ه از تاریخ درج آگهی نوبت دوم روز چهارش��نبه 
مورخ1392/3/1 تا پایان وقت اداری ساعت 14:30 عصر روز سه شنبه مورخ 1392/3/7 
با همراه داش��تن معرفی نامه و رسید بانکی به مبلغ 100/000ریال )بابت خرید اسناد( 
واریز شده به شماره حساب 0104858173001 نزد بانک ملی شعبه شهرداری )به نام 
درآمدهای عمومی ش��هرداری رشت( به اداره حقوقی شهرداری واقع در رشت- خیابان 

سعدی- کوچه فرقان بین- ساختمان شماره3 شهرداری رشت مراجعه نمایند.
* مبلغ س��پرده ش��رکت در مناقصه می بایس��ت به مبلغ 100/000/000ریال بصورت 
وجه نقد به حس��اب سپرده به شماره حساب 0104858268000 نزد بانک ملی شعبه 
شهرداری رشت واریز یا به صورت ضمانتنامه بانکی ارائه گردد. مدت اعتبار ضمانتنامه 

بایستی از تاریخ افتتاح پیشنهادات حداقل سه ماه بوده و برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشد.
* آخری�ن مهلت تس�لیم پیش�نهاد قیم�ت: از آخرین روز توزیع اس��ناد مناقصه 
مورخ1392/3/7 تا پایان وقت اداری ساعت 14:30 عصر روز شنبه مورخ 1392/3/18 می باشد.

* تاری�خ بازگش�ایی پاکته�ای واصله: رأس س��اعت 10 صبح روز یکش��نبه مورخ 
1392/3/19 در دفتر کار معاونت مالی و اداری به نشانی ذکر شده می باشد.

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
* سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

* بدیهی اس��ت ش��رکت در مناقصه و ارائه پیش��نهاد به منزله قبول شروط شهرداری 
رشت می باشد.

* حضور شرکت کنندگان در جلسه مزبور بالمانع است.

آگهی مناقصه عمومی 
)یک مرحله ای( 

شهرداری رشت نوبت دوم

به دس��تور ماده 12 - قانون ثبت ماده 59 - آئین نامه قانون مذکور، اسامی اشخاصی 
که نسبت به امالک مجهول المالک واقع در بخش های تابعه حوزه ثبتی زنجان تا آخر 
اسفندماه سال یکهزارو سیصدونودویک تقاضای ثبت نموده اند و همچنین مواردی که 
آگهی نوبت��ی آن برابر تبصره یک ماده 25 اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد، با 

نوع ملک و مورد تقاضا برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می شود:
شماره های فرعی ابهر- پالک یک اصلی

23994 فرعی آقای جالل رمضانی فرزند اس��معیل شش��دانگ قسمتی از یکباب 
عمارت احداثی از محل نهر متروکه جهت تجمیع با پالک 1/11133 به نش��انی 

ابهر جاده ترانزیت کوچه خورشید بن بست طالئیه پالک 16
24041 فرع��ی آقای حس��ن موالیی فرزند جعفر شش��دانگ قس��متی از یکباب 
عم��ارت احداثی از مح��ل نهر متروکه جه��ت تجمیع با پالکه��ای 1/13495 و 
1/13849 به نش��انی ابهر خیابان 17 ش��هریور بل��وار آزادگان 12متری فردوس 

12متری سوم پالک 20
24072 فرع��ی خانم خدیجه عزیزی فرزند جمالعلی شش��دانگ یک قطعه زمین 
از محل شارع متروکه جهت تجمیع با پالک 1/19101 به نشانی ابهر بلوار منابع 

طبیعی خیابان شهید مهری کوچه پنجم
شماره های فرعی شناط پالک 122- اصلی

198 فرعی بنام آقای حس��نعلی تاری وردی نس��بت به ی��ک ونیم دانگ و خانم 
س��لطنت تاری ویردی نس��بت به نیم دانگ مش��اع از شش��دانگ یکباب عمارت 
پذیرش ثبت ش��ده و مع الواس��طه به آقای صفرعلی تاری��وردی فرزند محرمعلی 

انتقال قطعی یافته است.
7995 فرعی آقای مرتضی معروفخانی فرزند توکل و خانم مهش��ید ملکی فرزند 
محمدرضا بالمناصفه شش��دانگ یک قطعه زمین محصور از محل نهر متروکه به 

نشانی شناط خیابان طالقانی شمالی 24 متری داودی
آگهی اصالحی

310 اصلی موقوفه مس��جد امام جعفرصادق)ع( به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه 
شهرستان ابهر نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب عمارت واقع در ابهر خیابان امام 
کوی بهار کوچه ملک قصاب پیرو آگهی نوبتی شماره های 7393 مورخ 1390/8/1 
و 7417 مورخ 1390/9/1 روزنامه رس��الت بدینوسیله نام مالک به موقوفه مسجد 
امام صادق)ع( به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرس��تان ابهر اصالح می گردد 

که به اشتباه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ابهر چاپ شده بود.
لذا بموجب مواد 16 و 17 قانون ثبت هرکس نسبت به امالک آگهی شده در باال 
معترض می باشد و یا اینکه بین متقاضیان و دیگری اقامه دعوی شده و درجریان 
ثبت است می بایست اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از انتشار 
نوب��ت اول این آگهی ظرف مدت 90 روز و جهت آگهی اصالحی 30 روز به اداره 
ثبت اسناد و امالک تسلیم و رسید دریافت نموده و در اجرای ماده 86 آئین نامه 
قانون ثبت معترض باید از تاریخ تس��لیم اعتراض به مرجع ثبتی ظرف مدت یک 
ماه دادخواس��ت به مرجع ذیصالح قضائي تقدیم وگواهی الزم را از مرجع مذکور 
اخذ و به این اداره تسلیم نماید درغیراینصورت اداره ثبت بدون توجه به اعتراض، 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. ضمنا حقوق ارتفاقی درصورت 
مجل��س تحدیدی منظور می گردد و از تاری��خ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 

سی روز قابل اعتراض خواهد بود.

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1391
 حوزه ثبتی زنجان واحد ثبتی شهرستان ابهر

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ابهر -عبداهلل بیگدلی

تاریخ انتشار نوبت اول 92/2/1
تاریخ انتشار نوبت دوم 92/3/1

آگهی تصمیمات  شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن سهامی خاص 
به شماره ثبت83950 و شناسه ملی 10101285457

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 91/7/30 شرکت مزبور که در تاریخ 
91/8/20واصل گردید: ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مالی 90 به تصویب رسید. موسسه 
حسابرس��ی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شناس��ه ملی 10100617632 به سمت بازرس اصلی و 
موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به شناسه ملی 10320384696 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
91/7/22 نام ش��رکت به فن آوران ایمن ش��بکه 
فاش س��هامی خاص تغییر یاف��ت و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید.

آگهی تصمیمات شرکت ماموت 
فناوری اطالعات سهامی خاص 

به شماره ثبت 262618 
و شناسه ملی 10103800704

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

باس��تناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره 
مورخ 1392/2/3 شرکت سهامی خاص ایران پاش تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1 - میرقاسم میرزاده پر- میرهادی میرزاده پر- سکینه صفدری محمودآبادی 
بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند.

2 - روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
3 - میرقاس��م میرزاده پر ب��ه کدملی 2752143370 بس��مت عضو و رئیس 
هیئت مدی��ره و مدیرعام��ل میرهادی میرزاده پربه کدمل��ی 2754422110 
بس��مت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و س��کینه صفدری محمودآبادی به 
کدملی 2753508046 بس��مت عضو هیئت مدیره ش��رکت بمدت دوس��ال 

انتخاب شدند.
4 - امضای کلیه اس��ناد مالی، چک، س��فته، بروات، قراردادها و س��ایر اسناد 
تعهدآور شرکت به تنهایی با میرقاسم میرزاده پر همراه با مهر شرکت خواهد بود.

5 - امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ 92/2/30 تکمیل شد.

آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص ایران پاش
بشماره ثبت 1759 و شناسه ملی 10220049177

مسئول ثبت شرکت های ارومیه -مریم حسین دوستی

ب��ه موج��ب پرون��ده اجرای��ی کالس��ه                        محکوم علیه آقای کوروش محمدی عبده وند فرزند علی ناز محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 
100/125/000ری��ال در ح��ق محکوم له آقای علی اکبر قربانی و مبلغ 5/000/000ریال در حق دولت و در راس��تای اجرای مفاد اجرائیه اموالی به 
ش��رح ذیل از محکوم علیه توقیف و توس��ط کارشناس منتخب دادگس��تری جمعاً به مبلغ 120/000/000ریال ارزیابی به عمل آمده است. باتوجه 
به اینکه نظریه کارشناس به طرفین ابالغ و در موعد قانونی هیچ اعتراضی واصل نگردیده است لذا وقت مزایده برای روز یکشنبه مورخ 92/3/19 
ساعت 10الی 11صبح تعیین می گردد و از کلیه اشخاصی که قصد شرکت در مزایده را دارند دعوت می شود که در تاریخ فوق در محل اهواز- امانیه 
خیابان عارف بین خ س��قراط و دز- پ34 اجرای احکام مدنی ش��ورای حل اختالف اهواز حضور بهم رس��انند. قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شده 
ش��روع و برنده مزایده کس��ی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، ضمناً اش��خاصی که تمایل به شرکت در مزایده دارند می توانند تا پنج روز 

قبل از مزایده از اموال ذیل واقع در اهواز- پارکینگ فجر- سه راه خرمشهر بازدید نمایند.
ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس اخذ می گردد.

آگهی مزایده

مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان اهواز - باقریان                                  
توضیحاتوضعیت اموالتعدادقیمت پایهشرح اموال

کامیونت ون نیسان
 تیپ2400

 مدل 1388 
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وانت نیسان مستعمل مجهز به اطاق بار و باربند فلزی 
چراغ  شکسته،  جلو  شیشه   ٪50 مستعمل  الستیکها 
سوختگی  شکسته  پنجره  جلو  و  چپ  عقب  راهنمای 
رنگ اطاق بار در اثر توقف طوالنی در هوای آزاد تعداد 

سیلندر و سوخت 4 بنزین تعداد محور و چرخ 2-4
شماره موتور 482353 فابریک

 NAZPL140TIL194017 شماره شاسی

-

یکصدو بیست میلیون ریال تمامقیمت کل اموال

148/92 ا ج ش 
 146/92  ا ج ش

آقای س��یدعلی فرزند سیدقاسم ش��هرت حسینی دادخواستی 
به طرفیت محمد بهرام پور فرزند حس��ین به خواس��ته مطالبه 
وج��ه چک تقدیم ک��رده که به این ش��عبه ارجاع به ش��ماره 
124/384/91 حقوقی به ثبت رس��یده اس��ت حسب تقاضای 
نامب��رده و اجازه محکمه مس��تنداً ب��ه م��اده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار درج و از 
خوانده فوق الذکر دعوت می ش��ود که پس از نشر آگهی در روز 
92/4/5 چهارشنبه ساعت 8صبح جهت دادرسی در این شعبه 
قاضی شورای مجتمع شماره یک حضور یابد و یا قبل از موعد 
مقرر به دفتر قاضی ش��ورای حل اختالف مجتمع ش��ماره یک 
اه��واز مراجعه و با دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم 
هرگونه دفاعی و پاسخی به دعوی مطروحه وارد قبل از جلسه 
دادرس��ی اعالم نماید بدیهی اس��ت درصورت عدم حضور و یا 

عدم ارسال الیحه دادگاه تصمیم مقتضی خواهد گرفت.

آگهی ابالغ 
مفاد دادخواست و ضمائم

مدیر دفتر شعبه قاضی شورای حل اختالف 
مجتمع شماره یک اهواز- وشاحی پور

ش�رکت اس�کان ایران در نظر دارد تعدادی از ماشین آالت و اموال 
و تجهی��زات مازاد بر نیاز خود را که ش��امل: تریلر کش�نده، تراک 
میکسر، تانکر سوخت و کامیون کمپرسی، بیل مکانیکی، لودر، 
غلط�ک، مینی بوس، پاترول، بیل بکهو مربوط به تراکتور، باکت 
س�رندی لودر، ات�اق غلطک ویبره، روتور سنگ ش�کن کوبیت 
160تنی، کراپ بیل مکانیکی و دستگاه سنگ شکن کوبیت 160 
تنی مس�تقر در تهران ب��ه آدرس: جاده مخصوص تهران- کرج بعد 
از چهارراه ایران خودرو بطرف کرج کیلومتر 17، کارخانه ریسندگی و 
بافندگی قرقره زیبا، از طریق مزایده حراج حضوری در روز سه ش��نبه 
مورخ 92/3/21 س��اعت 11 صبح در محل فوق الذکر بفروش رس��اند. 
متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی به مدت 15 روز برای بازدید و 

دریافت سایر شرایط مزایده به آدرس فوق مراجعه نمایند.
اموال مذکور پس از دریافت نقدی و تس��ویه حس��اب به برنده تحویل 

شده و پرداخت هرگونه عوارض و مالیات بعهده خریدار می باشد.
تلف�ن تم�اس: آق��ای احم��د عبداله��ی 44991017-021 و

0912-3989313 
و   021-88656451-2 غیاثون��د  عل��ی  آق��ای  تم�اس:  تلف�ن 

0938-1124338

»آگهی مزایده حراج حضوری«
ش�رکت اس�کان ایران در نظر دارد تعدادی از ماشین آالت و اموال 
و تجهی��زات م��ازاد بر نیاز خود را که ش��امل: دو دس�تگاه کارخانه 
آسفالت، دو دس�تگاه سنگ شکن، یک دستگاه بچینگ پالنت 
افقی، سیلوی سیمان، تانکهای سوخت، کانکس، تابلوهای برق، 
کمپرس�ور باد و تجهیزات دیگر مستقر در شهرستان تبریز  به 
آدرس: بزرگراه زنجان به تبریز 35 کیلومتر مانده به بستان آباد روبروی 
روس��تای مشکین جیق، کارگاه شرکت اس��کان ایران از طریق مزایده 
غیرحضوری بفروش رس��اند. متقاضیان می توانند از تاریخ نش��ر آگهی 
ب��ه م��دت 15 روز برای بازدی��د و دریافت فرمهای مزای��ده به آدرس 
فوق مراجعه و قیمت پیش��نهادی خود را در پاکتی دربس��ته حداکثر 
ت��ا پایان وقت اداری روز دوش��نبه م��ورخ 92/3/20 به آدرس تهران- 
خیابان ولیعصر- باالتر از میرداماد- کوچه تابان غربی - پالک 72 دفتر 

مرکزی شرکت اسکان ایران تحویل نمایند.
شرکت اس��کان ایران نسبت به بازگش��ائی پاکات در مورخ 92/3/22 

اقدام و نتیجه ظرف 48 ساعت کاری به متقاضیان اعالم خواهد شد.
تلفن تماس کارگاه تبریز: آقای جعفر اسحاقی 0914-4190251
تلفن تماس دفتر تهران: آقای علی غیاثوند 0938-1124338

و 021-88656451-2

»آگهی مزایده«

»مکتب ایرانی« از همان ابتدا توجه دربار پهلوی را به شدت جلب کرد، چون 
نتیجه نگرش دینی آن به درد ساختن یک توجیه ضروری برای اثبات رژیم سلطنتی 
می خورد. شاه جوان هیچ مشروعیت و مقبولیتی نداشت و پس از کودتای 28 مرداد 
1332 - چند ماه پس از نخس��تین دیدارش با فرای- روزهای پریش��انی را پشت 
سر می گذاشت. او بدون اجازه آمریکا قادر به انجام هیچ کاری نبود و برای همین 
در آذر 1333 برای سفری طوالنی به مدت 2 ماه ساکن ایاالت متحده شد.116 در 
این س��فر ش��اه با هدف تثبیت قدرتش موافقت نامه های اقتصادی و فرهنگِی همه 
جانب��ه ای را ب��ه نفع آمریکا امضاء کرد117 و از این پ��س، ایران را به عنوان یکی از 
مس��تعمرات رسمی ایاالت متحده می شناختند. نخستین جرقه های  ایدة »تمدن 
بزرگ« و تدوین »تاریخ ایران باستان« با تکیه بر پادشاهی »کوروش« از همین دوره 
خورد. در واشنگتن، ریچارد فرای به همراه استادش پرفسور آرتور پوپ این ایده ها 
را تعقیب می کرد و هر دو در اوج بحران مشروعیت سلطنت پهلوی به کمک شاه 
ش��تافتند. فرای برای مالقات شاه از نیوجرسی به واشنگتن رفت.118 دومین دیدار 
آنان بسیار سرنوشت ساز بود، چون سرانجاِم این مالقات ها به برگزاری جشن هنر 
شیراز کشید که یکی از عوامل سقوط شاه شناخته می شود و متهم ردیف اول آن 

نیز در میان ایدئولوگ های غربی کسی جز ریچارد فرای نبود.119
براس��اس اسناد وزارت خارجه آمریکا پرفس��ور آرتور پوپ آن زمان در راس 
البی قدرتمندی »با هدف بازار گرمی برای ادامه س��لطنت پهلوی « قرار داشت120 
و حتی پس از بازگش��ت شاه به ایران، حس��ین عالء )از دولتمردان حامِی مافیای 
قاچاق عتیقة پوپ( به نخست وزیری رسید.121 این چنین، فرصت های بی شماری در 
اختیار پرفسور پوپ و شاگردانش مانند فرای قرار گرفت و البته عطِش شاه نیز برای 
تاریخ س��ازی از خاندان پهلوی نیز فرو می نشست. از نیمه دوم دهه 1330 ریچارد 
فرای با مسافرت های منظمی به ایران و شهرهای آن به کار حرفه ای ایران شناسی 
روی آورد و خیلی زود یک تفسیر تاریخی از »َفر کیانی در ایران باستان« را ارائه 
داد.122 »َفر کیاني« و »َفر ایراني« از پرآوازه ترین بن مایه هاي باورشناختي در ایران 
باستان و آئین زرتشت است و شیوة روایت فرای از این 2 نیروی الهی نیز بن مایة 
خوبی برای توجیه سلطنت حاکم بر ایران می ساخت.123 او در مکتب ایرانی، »َفر« 
را همان »نیروی الهی« در »سنت باستانی« می دانست که در همة اعصار مانند یک 
هالة نور از شاهان ایران حمایت می کند و از این نقطه، »تأییدات الهِی محمدرضا 
پهلوی« را نتیجه می گرفت.124 این کار، دقیقاً یکی از عناصری بود که در »مکتب 
ایرانی« با دین می آمیخت و با عرضة آئین جدیدی به نام »اسالم ایرانی«، ماهیت 
اسالم ناب را به نفع رژیم پهلوی مسخ می کرد. ریچارد فرای در قرائت خود از »اسالم 
ایرانی« حتی ریشه اندیشه های ناب شیخ اشراق را به افالطون و »آئین میترائیسم« 
مي رس��اند و هستة اس��المی آن را از بیخ و بن محو می س��ازد.125 بدین ترتیب در 
ملی گرایِی اشراقی، ریشه های تاریخِی »اشراق گرایی« با سنِت اسالمی قطع می شود 

و با یک پیوند مصنوعی به »سنت باستانی« می چسبد. 
طبیعتاً برای خاندان بی ریشه پهلوی که با کودتای نظامی و حمایت های انگلیس 
و آمریکا به س��لطنت رسیدند، ریچارد فرای مثل یک »منجی ایدئولوژیک« بود و 
خودش در مصاحبه با پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه کمبریج گفت »پول خوبی هم 
بابت این کار به من می دادند.«126 این بار نیز ریشه ماموریت او به انگلیس می رسید، 
چون آن ها را دست کم از قرن شانزدهم میالدی استاد ساختِن فلسفه های توجیهی 
برای س��لطنت های مختلف می ش��ناختند و این کار تخصص اصلِی سه فیلسوف 
بزرگ انگلیسی، ِسرفرانسیس بیکن، توماس هابز و جان الک به شمار می رفت.127 
ریچارد فرای برای ترویج »باس��تان گرایی پهلوی« به قول خودش با »دس��ت چپ 
و راست شاه« ارتباط نزدیک داشت و خیلی زود در دایره دوستان نزدیک اسداهلل 
علم نخست وزیر و وزیر دربار عصر پهلوی دوم قرار گرفت.128 او جزئیات روابطش با 

ش��د.133 یکی از شاگردان فرای در این دوره سیدحسین نصر، فیلسوف سنت گرا و 
رئیس دفتر ویژه فرح پهلوی بود.134 نصر اکنون از رهبران فرقه »مریمیه شاذلیه« 
در ایران است135 و مانند استادش روابط نزدیکی با هر دو حلقه سیدمحمد خاتمی 
و محمود احمدی نژاد دارد؛ چه اینکه توس��ط هر دو بسیار تجلیل شد. نصر دو بار 
با خاتمی هم در زمان ریاس��ت جمهوری اش و هم پس از آن در س��وئیس و آمریکا 
مالقات های مفصلی کرد.136 همچنین روابط سیدحس��ین نصر از س��ال 1387 با 
رئیس  دولت و برخی نمایندگان سرشناس مجلس چنان گرم شد که ابتدا جایزه 
حکمت س��ینوی را از اسفندیار رحیم مش��ایی گرفت137 و سپس در آذر 1390 به 
بهانه ش��رکت در همایش روز جهانی فلس��فه با زمینه سازی دکتر غالمرضا اعوانی 
قصد بازگش��ت به ایران را داشت،138 ولی افشاگری روزنامه کیهان همه نقشه های 
»سناریوی بازگشت نصر« را نقش بر آب کرد و نصر در نیمه راه ایران از دوبی به 
آمریکا بازگشت.139 فرای در خاطراتش می گوید »نصر به طور بسیار ناگهانی به طرف 
اس��الم تغییر مسیر داد؛ برای تعطیالت تابستانی به مراکش رفت و وقتی برگشت 
ریش گذاشت و شد یک سید!«140 نصر چنان عالقه مند به تصوف و فرقه های صوفی  
شد که »می خواست همه چیز را ول کند و برود درویش شود«141 اما ریچارد فرای 
ترغیبش کرد تا رشته تاریخ علم در دانشگاه هاروارد را به پایان برساند و او را برای 
کار به هنری کیسینجر معرفی کرد.142 چندی بعد، نصر دستیار اجرایی کیسینجر 

در »مدرسه تابستانی هاروارد« شد.143 
یکی از نخستین ماموریت های فرای گسترش الگوی کیسینجر برای تاسیس 
»مدرس��ه مطالعات تابستانی« در دانشگاه های مهم ایران بود. تالش های او در آخر 
به ایجاد یک شبکه یهودی- بهایِی »ایران شناسی« در آمریکا منتهی گشت و فرای 
اولین گام آن را سال 1342 - درست همان زمانی که نهضت امام خمینی)ره( آغاز 
شد- هنگام صرف نهار با اسداهلل علم در »باغ شمیران« برداشت. )سرانجام این شبکه 
بهایی پس از انقالب در بنیاد مطالعات ایران به ریاست عالیة اشرف پهلوی با حضور 
سیدحسین نصر، احسان یارشاطر، فرای و... به مغز متفکر جنگ نرم علیه جمهوری 
اسالمی تبدیل شد.( علم پس از نخست وزیری اش به ریاست دانشگاه پهلوی رسید.144 
این دانشگاه در شیراز و خواهرخوانده دانشگاه پرینستون در شهر نیوجرسی آمریکا 
بود.145 محمدرضا پهلوی می خواست این دانشگاه صرفاً از روی الگوهای آمریکایی 
طراحی شود146 و بعدها معماری آن را به مینورو یاماساکی سپرد که یکی از کارهایش 

طراحی برج های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک است.147 
هدف شاه از انتصاب وزیر دربار به این سمت، گسترش سریع پروژه دانشگاه 
پهلوی بود و فرای مرد ش��ماره یِک علم برای این کار به ش��مار می رفت.148 مثلِث 
ریچارد فرای و هنری کیس��ینجر و اس��داهلل علم در این نقطه ساخته شد و اولین 
همکاری پردامنة آنان با تاسیس »مدرسه مطالعات تابستانی« در دانشگاه پهلوی 
شکل گرفت.149 حاال »گروه تماس نیوجرسی« پایگاه مطمئنی را برای پروژه های 
»جاسوسی آکادمیک« در ایران پیدا کرده بود و تاریخ سازی و ایدئولوژی سازی برای 

سلطنت پهلوی نیز تمرکز بیشتری می یافت.

* برای مطالعه ارجاعات، اسناد، منابع و پانوشت های پاورقی به 
کتاب »شاه کلید انگلیسی« )جلد 50 مجموعه نیمه پنهان( نوشته 
پی�ام فضلی نژاد که در آینده نزدیک توس�ط »دفتر پژوهش های 

موسسه کیهان«  منتشر می شود، مراجعه فرمائید. 

پاورقی
E-Mail:Research@kayhannews.ir

پس از افش��اگری »حسین شریعتمداری« در مرداد 1389 از اهداف و 
انگیزه های پروژه »پایان اسالم گرایی« و دالیل ترویج »مکتب ایرانی« توسط 
»حلقه انحرافی دولت«، روز 21 آبان 1389 آیت اهلل »صادق الریجانی« رئیس 
قوه قضائیه در شورای اداری شهر یاسوج به »بازگشت ریچارد فرای« واکنش 
نش��ان داد و گفت: »ریچارد فرای در مصاحبه ای با ش��بکه CNN عنوان 
کرده که حکومت مذهبی در ایران از بین می رود و تغییراتی ایجاد خواهد 
شد. ببینید این افراد تا کجاها را اندیشیده اند و نقشه می کشند.« بدین ترتیب 
دس��ت کم از 2 سال و نیم پیش، مقامات مطلع و موثر از عواقب »کودتای 
ایدئولوژیک« حلقه انحرافی س��خن می گفتن��د و خواهان مرزبندی جدی 
احمدی نژاد با این فرقه مرموز ش��دند. با رونمایی از »منش��ور کوروش« و 
گسترش »ضدگفتمان مکتب ایرانی«، اکثر اساتید برجسته حوزه های علمیه 
مانند آیات عظام نوری همدانی، مصباح یزدی، مکارم ش��یرازی، جوادی 
آملی و... در کنار ش��خصیت هایی مانند رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و 
فرمانده س��پاه درباره تبعات منفی این پروژه برادرانه به رئیس جمهور تذکر 
و هشدار دادند، اما »اسفندیار رحیم مشایی« به جای ارائه پاسخ های مستدل 
در برابر انتقادات به »مکتب ایرانی« و ایده های »عبور از اسالم گرایی«، همه 

منتقدان دولت را وابسته به باندهای زر و زور و تزویر  دانست! 
پ��س از موضع گیری به موقع رئیس قوه قضائیه درباره ریچارد فرای، 
بسیاری از شخصیت ها خواستار »پس گرفتن قصر سنتی- تاریخی اصفهان« از 

این جاسوس CIA شدند و موج گسترده افشاگری ها و هوشیاری مسئولین  
نظام، هر روز بیشتر به نگرانی های فرای دامن می زد. سرانجام او در پایان آبان 
1389 نامه ای خصوصی به رئیس جمهور نوشت. احمدی نژاد به سرعت پاسخ 
فرای را داد و مبالغه شگفت انگیزی از او کرد. رئیس جمهور احمدی نژاد در 
نامه خود که آذر 1389 توس��ط »اسفندیار رحیم مشایی« )رئیس دفتر وقت 
رئیس جمه��ور( از ته��ران به »دفتر نمایندگی ایران در س��ازمان ملل« برای 
تحویل به فرای ارس��ال ش��د، نوشت: »اینجانب شما را باور دارم و هیچ گاه 
تبلیغات منفی دشمنان انسانیت را باور نکرده ام... ایران خانه شما و خانه همه 

انسان های پاک و دلسوز بشریت و کرامت اوست.«
احمدی نژاد در حالی چنین تجلیل بی سابقه ای را از تئوریسین »مکتب 
ایران��ی« می کند که ابعاد گس��ترده ای از زوایای پروژه جاسوس��ی او طی 
نیم قرن گذشته فاش شده بود و پروژه انگلیسی- آمریکایی فرای یک پدیده 
ناشناخته نبود. بنابراین در این میان، »بی اطالعی« هیچ نقشی نداشت؛ چه اینکه 
وزارت اطالعات نیز درنیمه اول  دهه 1370 رسماً تأیید کرد که ماموریت 
ریچارد فرای در ایران »جمع آوری اطالعات محرمانه از دولتمردان« است 
و هدفگذاری او روی مراکز آموزش��ی و دانشگاهی است. در اردیبهشت 
1387 نیز روزنامه »کیهان« با افشای روابط نزدیک »هوشنگ امیراحمدی« 
)از دس��تیاران فرای در ایران( سندی را به چاپ رساند که »حلقه انحرافی« 
همه دانشگاه های کشور را موظف به همکاری علمی- پژوهشی با این عامل 

سازمان سیا کرده است، اما احمدی نژاد هیچ گاه به این هشدارها توجه نکرد. 
بدین ترتیب، احمدی نژاد و هاشمی در دوران ریا ست جمهوری  خود  علیرغم 
گزارش های مس��تند وزارت اطالعات ،با غلتیدن ب��ه دام ایدئولوژی های 
التقاطی )که »مکتب ایرانی« نمونه برجسته آن می باشد( سرمایه های اجتماعی 
خود را از دس��ت دادند. در دولت هاشمی، »عطاهلل مهاجرانی« حلقه وصل 
تئوریسین ها و کارگزاران CIA با هاشمی بود و در دولت احمدی نژاد نیز 
مشایی قصد ایفای این نقش را داشت، اما افشاگری های روزنامه کیهان از 
سال 1386 درباره تئوری  »پایان اسالم گرایی« این پروژه را در نطفه خفه کرد 
و همانطور که شریعتمداری 2 سال قبل پیش بینی کرد »احمدی نژاد »اولین 
قربانی« حلقه انحرافی بود؛ حلقه ای که پیوندهای سیاس��ی  و خصلت های 
مشترکی با جریان فتنه و حزب کارگزاران دارد و ماجرای »ریچارد فرای«،  
هاله اس��فندیاری ، سارا ش��ورد ، رامین جهانبگلو ، کیان تاجبخش و ... از 
نمونه های برجس��ته آن به ش��مار می رود. او که سال 1332 از مشاوران شاه 
در زمینه »فرهنگ ایران باستان« به شمار می رفت، پس از انقالب نیز بازی 
س��ه گانه خود را ب��ا 3 رئیس جمهور در ایران پیش ب��رد، اما پروژه فرای و 
عاقبت گفتمانِی هاش��می و خاتم��ی و احمدی نژاد باید درس عبرتی برای 
دیگر سیاستمداران جمهوری اسالمی باشد که در دام بحران های گفتمانی 
و کودتای ایدئولوژیک نیفتند و اگر این درس از تجربه ای چنین تلخ گرفته 

نشود، باز هم خطر در کمین جبهه انقالب است.

احمدینژاددرنامهبهفرای:منتقدانشما،دشمنانانسانیتهستند!

نامه خصوصی »محمود احمدی نژاد« به »ریچارد فرای« )تئوریس�ین مکتب ایرانی( 
در آذر ماه 1389 که توس�ط »اسفندیار رحیم مشایی« از تهران به نیویورک ارسال 
ش�د. این سند به روش�نی نشان می دهد که متاس�فانه رئیس جمهور احمدی نژاد از 
سال 1389 کامال به »مکتب ایرانی« به قرائت »ریچارد فرای« باور پیدا کرده است.

ترجمه انگلیسی نامه رئیس جمهور احمدی نژاد خطاب به »عالیجناب ریچارد فرای« 
که 8 بهمن 1389 توسط »محمد خزایی« )نماینده دائمی ایران در سازمان ملل( در 

نیویورک تحویل این جاسوس CIA شد. 

متن انگلیس�ی کل تش�ریفات اداری مکاتبات رئیس جمه�ور احمدی نژاد با ریچارد 
فرای. این متن که در آن نامه ارس�الی »اس�فندیار رحیم مش�ایی« نیز ترجمه شده، 

توسط »نماینده  دائمی ایران در سازمان ملل« در اختیار فرای قرار گرفت. 

دولتمردان عصر پهلوی را برای شهال حائری اینگونه شرح می دهد:
من دفعات متعددی با »اسداهلل علم« جلسه داشتم و صحبت کرده ام. 
ب�ا او در باغ ش�میران یعنی خان�ه اش، نهار می خ�وردم. او برای من 
همیش�ه قابل احترام خواهد ماند. من همیش�ه علم را دست راست 
ش�اه خطاب می کردم و »منوچهر اقبال« را دست چپ شاه. هر دوی 

آن ها می توانستند اقدامات مستقلی انجام دهند. شاه به آنان خیلی 
وابسته بود.129 

ریچارد فرای همواره سراغ مهره های پرنفوذ و دولتمردان درجه یک می رفت 
و معموالً وقتش را با مذاکرات بیهوده و پرحرفی های بی نتیجه تلف نمی کرد. همان 
هنگام که فرای برای نهار به خانه وزیر دربار در باغ شمیران دعوت می شد، دوست 

صمیمی هنری کیس��ینجر هم بود؛ کس��ی که ستون سیاس��ت خارجی آمریکا را 
می س��اخت130 و با شاه نیز دوستی شخصی داشت.131 فرای و کیسینجر از ابتدای 
دهه 1340 تصمیم س��ازان موثری در »روابط فرهنگی ایران و آمریکا« بودند و با 
یکدیگر مدرسه تابستانی مطالعات ایرانی دانشگاه هاروارد را راه انداختند132 که به 
مرور تبدیل به یکی از کانون های مهم تربیت روشنفکران و سیاستمداران لیبرال 

* پس از افشاگری »حسین شریعتمداری« در 
مرداد 1389 از اهداف و انگیزه های پروژه »پایان 

اسالم گرایی« و دالیل ترویج »مکتب ایرانی« 
توسط »حلقه انحرافی دولت«، روز 21 آبان 1389 
آیت اهلل »صادق الریجانی« رئیس قوه قضائیه در 
شورای اداری شهر یاسوج به »بازگشت ریچارد 
فرای« واکنش نشان داد و گفت: »ریچارد فرای 
در مصاحبه ای با شبکه CNN عنوان کرده که 

حکومت مذهبی در ایران از بین می رود
 و تغییراتی ایجاد خواهد شد. ببینید این افراد
 تا کجاها را اندیشیده اند و نقشه می کشند.«




