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اشاره
کت�اب ردپای نیم ق�رن خون و خیان�ت ،روایتی
مس�تند از دخالتها و جنایتهای آمریکا در ایران
از س�ال  1332تا  1392میباش�د که اسناد متقن و
غیرقابل ان�کاری را ازعملکرد ب�زرگ ترین مدعی
حقوق بش�ر و آزادی در عصر حاض�ر ارائه میکند.
مؤلف کتاب کامران غضنفری است که پیشتر کتاب
«راز قطعنامه» از وی به چاپ رس�یده اس�ت .دفتر
پژوهش�های موسس�ه کیهان همچنی�ن قصد دارد
ب�ه منظور ارائ�ه چهره
واقعی ،مستند و مستدل
از ماهی�ت و عملک�رد
آمریکا در کشورمان در

1
ردپای نیم قرن خون و خیانت
2546

تالیف :کامران غضنفری

ت آمریکا
روایتی مستند از دخالتها و جنایا 
در ایران 1392-1332

تاریخ سیزدهم دسامبر  22( 1856آذر  )1235با امضای پیمان دوستی
و تجاری در قس��طنطنیه ،روابط سیاس��ی ایران و آمریکا رسما آغاز شد.
این قرارداد نش��انه توافقی بود که زمینه را برای همکاریهای سیاسی و
3
تاسیس دفتر نمایندگی کنسولی و برقراری روابط تجاری ،فراهم آورد.
در ژانوی��ه س��ال ( 1883دی م��اه « ،)1261چس��تر آرت��ور آلن»
رئیسجمهور وقت آمریکا ،نخستین مأمور دیپلماتیک این کشور «ساموئل.
جی .بنیامین» را به عنوان وزیر مقیم ،به تهران اعزام نمود .متقابال ،اولین
وزیر مختار ایران به نام حاج حس��ینقلی معتمدالوزرا معروف به «حاجی
واش��نگتن» ،چهار س��ال بعد به واشنگتن فرستاده شد 4.در آن زمان که
مصادف با دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار بود ،دو قدرت بزرگ آن
زمان یعنی انگلس��تان و روس��یه ،عمال بسیاری از امور را در ایران قبضه
کرده و س��لطه استعماری خود را
گس��ترانیده بودن��د .آمریکا نیز تا
پیش از آن سعی کرده بود با اعزام
میسیونرهای مذهبی و گروههای
آموزشی و همچنین ارائه خدمات

ردپای  60سال خیانت وجنایت

آینده نزدیک آثاری در مورد «واقعه طبس» و «حمله
به هواپیمای مسافربری» و  ...منتشر کند.
دفتر پژوهشهای کیهان

مقدمه:
تاریخ پرفراز و نشیب کشور ما ،به خصوص در دوران معاصر ،رازهای
بسیاری در سینه خود دارد.سالها بود که ایران برای قدرتهای خارجی
همچون آمریکا و انگلیس« ،جزیره ثبات» بود و آنان با آس��ودگی خاطر
به غارت و چپاول ثروتهای این س��رزمین مش��غول بودند .در این میان
حوادث��ی همچون نهضت ملی ش��دن صنعت نفت ،قی��ام پانزده خرداد
و ...نیز نتوانس��ت اس��تمرار این غارت را متوقف سازد ،تا آن که در سال
 1357انقالبی اسالمی روی داد که همه محاسبات قدرتمندان جهان و
نظریهپردازان روابط بینالملل و استراتژیستهای واشنگتن و لندن و ...را
درهم ریخت و همگان مات و مبهوت ،به این رویداد شگفت قرن بیستم
خیره شدند .و در نهایت شد آنچه که از دیدگاه آنان نباید میشد.
وقوع یکی از بزرگترین انقالبهای اجتماعی و سیاسی در ایران ،از
مهمترین حوادث جهانی در این قرن بوده است .در این انقالب ،حکومتی
پنجاه ساله با پنجههای آهنین ،همراه با حمایتهای سیاسی و امنیتی
و نظامی ایاالت متحده آمریکا ،رژیم صهیونیس��تی و س��ایر قدرتهای
استکباری ،سرنگون ش��د .پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال 1357
و سرنگونی رژیم محمدرضا شاه پهلوی -مهمترین متحد ایاالت متحده
آمریکا و غرب در منطقه خاورمیانه -عالوه بر آن که یک ش��وک بزرگ
در عرصه روابط بینالملل بود ،ش��رایط استراتژیک منطقه خاورمیانه را
دستخوش تغییرات اساسی ساخت .به عبارت دیگر ،انقالب اسالمی ایران،
پایههای سلطه غرب و به ویژه آمریکا در منطقه خاورمیانه را به لرزه درآورد
و پایان قرنها سلطه غرب بر منطقه را ،نوید داد.
پس از ماجرای کودتای  28مرداد  ،1332آمریکا به فعال مایشاء در
صحنه ایران تبدیل شد و همه امور نظامی ،اطالعاتی ،اقتصادی ،سیاسی
و فرهنگی در زیر نظارت مس��تقیم آنان قرار گرفت .طی  25س��ال نفوذ
همه جانبه آمریکا ،دخالتها ،غارتگریها و جنایات بسیاری توسط آنان
انجام گرفت و از همه جنایات رژیم سرکوبگر و دیکتاتور محمدرضا پهلوی
نیز حمایت به عمل آوردند.
این مجموعه مروری اس��ت مس��تند بر برخ��ی دخالتها و جنایات
دولت ایاالت متحده آمریکا در زمان شاه ،که آگاهی از آنها برای شناخت
سیاستهای کنونی آمریکا ،برای عموم مردم به ویژه جوانان و دانشگاهیان
مفید میباشد.
سابقه حضور آمریکا در ایران
در نیمه اول قرن نوزدهم میالدی ،گروههای تبلیغ مذهبی آمریکایی،

مزایده /92/07ک-ف
فروش  150دستگاه خودروهای
سنددار و اوراقی

خودروهای س�نددار :پاژن ،پ��ژو (آردی ،پارس ،)405 ،پیکان س��واری و
وانت ،پراید ،مزدا وانت ،سمند
خودروهای اوراقی :انواع بنز ،پراید ،پژو ( -405پارس) ،پیکان ،تویوتا ،رنو،
پاترول ،هیوندا ،فولکس ترانسپورتر ،مینیبوس و خاور
تاریخ بازدید ،دریافت و ارائه فرم شرایط:
از ش��نبه مورخ  92/9/23الی پنجش��نبه  92/9/28از س��اعت  9الی 15/30
(پنجشنبه تا ظهر)
توجه :همراه داشتن کارت شناسایی الزامی است.
نش�انی:تهران -جاده اسالمش�هر -نرس�یده به می�دان نماز ،جنب
پادگان شهید جوالئی -پالک 166
تلفن09128461656 -22888673-55249552 :

آگهی حصر وراثت

بانو جهان ش��هرت قرن��ی نام پدر کرمعلی بشناس��نامه  148صادره از
خمینی ش��هر درخواستی بخواس��ته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم
و توضی��ح داده که ش��ادروان مرحوم علیرضا ش��هرت ش��مسخوزانی
بشناس��نامه  364صادره اه��واز در تاریخ  87/11/6در اه��واز اقامتگاه
دائم��ی خ��ود ف��وت ورث��هاش عبارتن��د از -1متقاضی با مش��خصات
فوقالذکر (مادر متوفی) و ال غیر بش��رح دادخواس��ت تقدیمی بکالسه
 / 795/270/92حقوقی میباشد.
این��ک با انجام تش��ریفات قانونی مراتب مزب��ور را در یک نوبت آگهی
مینماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر
و هر وصیتنامه بجز س��ری و رس��می که بعد از این تاریخ ابراز شود از
درجه اعتبار ساقط است.

قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره  2اهواز
عبدالقادر سواری

نظ��ر باینک��ه برابر س��وابق اجرائی اصالحات ارضی قریه ش��اه جهانآب��اد از توابع
شهرس��تان میب��د بخش  22ی��زد از مورد مالکی��ت ،ورثه حاج ابوالقاس��م (احمد
برخورداری��ان اح��دی از ورثه) می��زان  12جره آب و اراض��ی تابعه تحت پالکهای
(بشرح ذیل) بنام زارع صاحب نسق ،محمدعلی زارعشاهی فرزند غالمعلی به اجاره
منظور و مش��مول مقررات اصالحات ارضی گردیده است و نامبرده تقاضای انتقال
س��ند قطعی آب و اراضی مش��مول را در اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت
نظام درخصوص تعیین تکلیف امور باقیمانده قراء و امالک مشمول قانون اصالحات
ارض��ی مصوب  70/3/2به نام خود دارد ،لذا در اج��رای تبصره 2مصوبه فوقالذکر
مرات��ب اعالم تا درصورتیک��ه مالک یا مالکین یا ورثه قانونی آنها و یا هر ش��خص
حقیقی و حقوقی دیگری نسبت به پالکهای موردنظر ادعائی دارند مراتب را ظرف
مدت 20روز از تاریخ درج این آگهی به مدیریت جهاد کش��اورزی شهرستان میبد
ب��ه آدرس میبد -خیابان  12دی جنب پمپ بنزین اعالم نمایند و در صورت عدم
وصول درخواس��ت پس از مهلت مقرر نسبت به سیر مراحل صدور سند اصالحات
ارضی براب��ر مقررات جاری اقدام خواهدش��د .پالکهای پیوس��ت (،3336 ،3335
،3403 ،3394 ،3395 ،3385 ،3375 ،3366 ،3367 ،3355 ،3348 ،3341
،3479 ،3480 ،3456 ،3457 ،3428 ،3429 ،3404 ،3405 ،3401 ،3402
.)3569 ،3570 ،3553 ،3542 ،3524 ،3502 ،3484 ،3485 ،3486

علیاصغر دهقانپور  -مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میبد

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی ش��ماره  139260309001004672هیئت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قزوین
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم رقیه کنجهفرد فرزند نصرتاله بشماره شناسنامه
 308و کد ملی  4321404282صادره از قزوین در شش��دانگ یک باب خانه به مساحت
 151/10متر مربع پالک  5اصلی واقع در بخش  5قزوین که مالک رس��می مش��اعی بوده
اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود در
صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضÍی اعتراضی داش��ته باشند
میتوانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم
و پس از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراج��ع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1392/8/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1392/9/16 :
فرح معینی

رئیس ثبت اسناد و امالک قزوین

* پس از تصمیم مجلس شورای ملی ایران برای
استخدام مستشار مالی از آمریکا و درخواست رسمی
دولت ایران در سال  1910میالدی ( 1289شمسی)
از وزارت امور خارجه آمریکا برای اعزام یک هیئت
مستشاری برای خزانهداری کل و پس از تایید
رئیسجمهور آمریکا ،هیئتی به سرپرستی مورگان
شوستر در سال  1911به ایران اعزام شد.جالب است
بدانیم که بهائیان در انتخاب شوستر نقش داشتند و
شوستر نیز بالفاصله پس از ورود به ایران ،با مجامع
بهائیهای ایران مرتبط شد.
پیش از ایجاد هرگونه رابطه رسمی به ایران گام نهادند 1.استعمار غرب در
طی چند قرن اخیر ،همواره برای نفوذ و رخنه به درون کشورهای اسالمی
و سایر نقاط دنیا ،از گروههای تبشیری استفاده کرده است .اساسا در مسئله
وابستگی و ارتباط کلیسا با استعمار غرب ،هیچگونه شک و تردیدی وجود
ندارد .غرب پس از دوران رنسانس ،تنها به قیود دست و پاگیر کلیساها
پشت کرد وگرنه اس��تعمار غرب ،در جهت اهداف جهانخوارانه خویش،
پس از رنس��انس ،همواره از س��ه حربه «کشیش»« ،خدمات پزشکی» و
«ارتش» ،بهره گرفته و همیش��ه آمدن مبش��رین مسیحی همراه بوده با
نفوذ دولتهای مسیحی و از دست رفتن استقالل ملل شرق 2.بعدها در

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی
بطور فوقالعاده

از کلیه سهامداران محترم شرکت بستاببنا (سهامی خاص) دعوت
میش��ود در جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده ش��رکت که
رأس س��اعت  9صبح روز شنبه  92/9/30به نش��انی شرکت درتهران
خیابان خالد اسالمبولی (وزراء) کوچه ششم پالک  15تشکیل میشود
حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
 -1اس��تماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و تصویب ترازنامه و
حساب سود و زیان منتهی به 1391/12/29
 -2انتخاب بازرس اصلی و علیالبدل
 -3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
 -4سایر موارد

هیئت مدیره شرکت بستاب بنا (سهامی خاص)

آگهی حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه
شرکت برودتی و حرارتی نیک سهامی خاص به
شماره ثبت  57275و شناسه ملی 10101023552

به اطالع کلیه سهامداران شرکت برودتی و حرارتی نیک سهامی خاص به شماره ثبت
 57275و شناس��ه ملی  10101023552میرس��اند با عنایت مصوبه مجمع عمومی
فوقالعاده مورخ  1392/9/13و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیئت
مدیره نظر به این که مقرر اس��ت س��رمایه ش��رکت از مبلغ  15/000/000/000ریال
منقس��م به  1/500/000س��هم با نام 10/000ریالی به مبلغ 40/000/000/000ریال
منقس��م به  4/000/000س��هم با ن��ام 10/000ریال��ی از محل مطالبات حال ش��ده
س��هامداران از طریق صدور  2/500/000س��هم جدید 10/000ریال��ی با نام افزایش
یابد .از کلیه س��هامداران محترم ش��رکت یا نمایندگان یا وکیل قانونی آنها درخواست
میش��ود از تاریخ نش��ر این آگهی به مدت  60روز تمایل به استفاده از حق تقدم خود
به ازای هر یک س��هم 1/66س��هم جدید به نسبت س��هم هر یک از سهامداران اقدام
نمایند .متقاضیان خرید سهام جدید مدارک دال بر داشتن طلب از شرکت را به دفتر
مرکزی ش��رکت به هیئت مدیره شرکت ظرف مهلت مقرر تحویل نمایند .بدیهی است
پس از انقضای مهلت مقرر هیئت مدیره میتواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان
واگذار نماید.

هیئت مدیره

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای محمدرس��ول رزمگیر دارای شناس��نامه شماره 158
به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه  450/92از ای��ن دادگاه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که ش��ادروان محمد رزمگیر به شناسنامه  1541در تاریخ
 1392/8/19در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و
ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1محمد رس��ول رزمگیر فرزن��د محمد شش  158تت
 1366صادره ایوان فرزند متوفی
 -2پروی��ن رزمگیر فرزند محم��د شش 449007320-8
تت  1369صادره ایوان فرزند متوفی
 -3ش��یرین رزمگیر فرزند محمد شش 616002563-5
تت  1372صادره ایوان فرزند متوفی
 -4فاطم��ه رزمگیر فرزند محم��د شش 616004878-3
تت  1374صادره ایوان فرزند متوفی
 -5مرضیه آم��اده فرزند جهانگیر شش  859تت 1343
صادره ایوان همسر متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را
یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی
ظرف یک م��اه به دادگاه تقدی��م دارد واال گواهی صادر
خواهد شد.

نجفی
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف ایوان

پزش��کی و درمانی ،چهرهای انسانی از خود به نمایش بگذارد .البته باید
توجه داش��ت که استفاده از «هیئتهای آموزش��ی» و «درمانی» ،روی
دیگر همان س��که «میسیونرهای تبشیری» بود که به طور غیرمستقیم
برای غرب مس��یحی تبلیغ میکردند و سعی داشتند تا جای پایی برای
نفوذ اس��تعمار جدید باز کنند 5.در این دوران ،آمریکا نیز کمکم به فکر
افتاد که از قافله «امتیازگیری» از حکومت قاجار -که تا آن زمان عمدتا
در انحصار انگلستان و روسیه بود -عقب نماند و از این خوان یغما نصیب
ببرد .لذا یکی از اولین سفرای آمریکا در ایران به نام «وینستون» امتیاز
س��اخت راهآهن تهران -بوشهر را که محل کنس��ولگری آمریکا از سال
 1884بود ،از ناصرالدین شاه گرفت .پس از وی« ،ادوارد اسپنسر پرات»
نیز در اخذ برخی امتیازات کوشید و موفق شد که تاسیسات سدسازی،
اس��تخراج معادن ،ساخت راهآهن و تاسیس یک بانک را به یک کمپانی
آمریکایی به نام «کمپانی ایران» واگذار کند .علیرغم اخذ چنین امتیازاتی،
ایاالت متحده آمریکا هنوز استراتژی مشخصی در ایران نداشت .سیاست
انزواطلب��ی که منبعث از دکتری��ن مونروئه بود ،آمریکا را از مداخلهگری
در دیگر نقاط جهان منع میکرد .قدرت نفوذ و سلطه بریتانیای کبیر و
روسیه تزاری در ایران دوره قاجار و حقوق و امتیازاتی که دولتهای مزبور
برای خود قائل بودند ،باعث شد که آنها نتوانند قدرت دیگری را در منطقه
خاورمیانه و ایران تحمل نمایند .چندی بعد ،بر طبق قرارداد سال ،1907
ایران به دو بخش ش��مالی و جنوبی یعنی منطقه نفوذ روسیه و بریتانیا،
تبدیل ش��د .افشای مفاد این قرارداد ،مردم ایران را بیش از پیش نسبت
مقاصد تجاوزکارانه همسایگان شمالی و جنوبی ،خشمگین ساخت .در این
میان ،دولت آمریکا سعی داشت با تکیه بر نقش بشردوستانه هیئتهای
آمریکایی در سالیان گذشته و نیز در جریان مبارزات مشروطه ،در میان
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مردم ایران از خود چهره مثبتی را بر جای بگذارد.
پس از تصمیم مجلس شورای ملی ایران برای استخدام مستشار مالی
از آمریکا و درخواست رسمی دولت ایران در سال  1910میالدی (1289
شمسی) از وزارت امور خارجه آمریکا برای اعزام یک هیئت مستشاری برای
خزانهداری کل و پس از تایید رئیسجمهور آمریکا ،هیئتی به سرپرستی
7
مورگان شوستر در سال  1911به ایران اعزام شد.
جالب اس��ت بدانیم که بهائیان در انتخاب شوس��تر نقش داشتند و
شوس��تر نی��ز بالفاصله پس از ورود به ایران ،ب��ا مجامع بهائیهای ایران
8
مرتبط شد.
ایران با استخدام شوستر تالش زیادی به کار برد تا توسط وی برای
مقابله با نفوذ روسیه و انگلستان ،آمریکا را درگیر مسائل سیاسی خود کند.
پس از تعارض اقدامات شوستر با منافع روسیه و انگلستان ،مخالفتهای
9
آنها باعث شد تا این هیئت پس از  9ماه مجبور به ترک ایران شود.
منابع در دفتر روزنامه موجود است.

شرکت مخابرات استان تهران
(سهامی خاص)

آگهی مناقصه
شماره /9ت92/

خرید  7/000/000عدد کارت اعتباری تلفن
همگانی اداره کل تدارکات و خدمات

جهت کسب اطالعات بیش��تر به سایت شرکت مخابرات
استان تهران  WWW.TCT.IRمراجعه فرمائيد.

روابط عمومی
شرکت مخابرات استان تهران

شرکت مخابرات استان تهران
(سهامی خاص)

آگهی مناقصه
شماره /32م92/7
(یک مرحلهای)

جابجایی  ONUالسم چشمه در محدوده
اداره مخابرات فیروزکوه (نیمه ترنکی)
اداره کل مخابرات منطقه  7تهران

جهت کسب اطالعات بیش��تر به سایت شرکت مخابرات
استان تهران  WWW.TCT.IRمراجعه فرمائيد.

روابط عمومی
شرکت مخابرات استان تهران

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ر رأی ش��ماره  1392/8/4 - 139260309008000582هی��أت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند
رس��می مستقر در واحد ثبتی شهرس��تان آوج تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی آقای نعمتاله ابوالقاس��می فرزند صفتاله بش��ماره شناسنامه 611
صادره از آوج بش��ماره مل��ی  5388819507در یک قطع��ه زمین مزروعی
به مس��احت  24833/91متر مربع از پالک  -61اصلی روس��تای رزک واقع
در بخ��ش ده قزوین خریداری از مالک رس��می صفتاله ابوالقاس��می محرز
گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود
در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باش��ند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خ��ود را به این اداره تس��لیم ظ��رف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض
دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در ص��ورت انقضای مدت مذکور و ع��دم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 92/8/29
محمدی
تاریخ انتشار نوبت دوم 92/9/16
م الف 817

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان آوج

خواهان/تعاون شهر و روستا دادخواستی به طرفیت خوانده /محمدعلی
عبدوس به خواس��ته تجویز انتق��ال منافع به غیر تقدی��م دادگاههای
عمومی ،شهرس��تان گرمس��ار نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم
دادگاه عمومی (حقوقی) شهرس��تان گرمسار واقع در استان سمنان-
گرمس��ار -بلوار ش��هید بهش��تی -دادگس��تری شهرس��تان گرمسار-
کدپستی 3581751157 :تلفن( 4224816 -17:کد )0232ارجاع و
به کالسه  9109982250400747ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن
 1392/10/18و س��اعت  11تعیین شده است .به علت مجهولالمکان
بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز م��اده  73قانون آیین
دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه
مرات��ب ی��ک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی میش��ود تا
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن
اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان
گرمسار -شقاقی
مالف648

دفاع جانانه عبداهلل نوری
از رژیم صهیونیستی

مجمع روحانيون مبارز به عنوان يك تشكل سياسى ،قبل از دوم خرداد ،1376
همواره در مركزيت جناح موسوم به چپ قرار داشته و به نوعى رهبرى ايدئولوژيكى
و راهبردى براى آن ترس��يم مىنموده اس��ت .ا ّما پس از روى كار آمدن جريان
دوم خرداد در بسيارى از موارد با تشكلهاى جبهه دوم خرداد و تجديدنظرطلبان
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ائتالف كرده و با آنان همسويى و همگرايى داشته است .اين همسويى و همگرايى
كه دنبالهروى از آنها را نيز در پى داش��ته اس��ت ،به تضعيف اين تشكل روحانى سال  1366خطاب به سیدعلىاكبر محتشمىپور (وزير وقت كشور و عضو مجمع
منجر شده و مجمع روحانيون مبارز را از اهداف و عملكردهاى گذشته دور كرده روحانيون مبارز) نهضت آزادى را براى هيچ امرى از امور كش��ور صالح ندانس��ته
است .اگرچه در دورههايى عملكرد مجمع روحانيون مبارز مثبت مىباشد ،ولى و فرموده بودند :
در دوران اصالحات به دليل پيروى از جبهه دوم خرداد و استحاله شدگان مكتب
«نهض��ت ب��ه اصطالح آزادى» طرفدار جدى وابس��تگى كش��ور ايران به
غرب ،مواضع منفى از خود به جاى گذاشته است .مواضعى كه عمومآ اعتراض و آمريكاس��ت و در اين باره از هيچ كوشش��ى فروگذار نكرده اس��ت و حمل به
متهم كردن نهادهاى قانونى نظام به جناحى عمل كردن مىباشد .البته در برخى صحت اگر داشته باشد آن است كه شايد آمريكاى جهانخوار (را) كه هرچه
موارد نبايد از تقابل مجمع روحانيون مبارز با تندروهاى اصالحطلب غافل بود.
بدبختى ملت مظلوم ايران و س��اير ملتهاى تحت سلطه او دارند از ستمكارى
و
در اي��ن بخش به مواضع مجم��ع روحانيون مبارز در قبال برخى رويدادها
اوست ،بهتر از شوروى مىدانند و اين از اشتباهات آنهاست .به هر صورت ،به
حوادث سال  1379اشاره مىكنيم :
حسب اين پروندههاى قطور و نيز مالقاتهاى مكرر اعضاى نهضت آزادى چه در
به دنبال فاجعه  18تير  ،1378روزنامههاى زنجيرهاى جريان دوم خرداد به منازل خودشان و چه در سفارت آمريكا و به حسب آنچه من مشاهده كردم،
آشوبهاى رخ داده دامن زدند .در اين ميان روزنامه خرداد با مديرمسؤولى عبداهلل از انحراف��ات آنها ،اگر خداى متع��ال عنايت نفرموده بود و مدتى در حكومت
نورى (وزير كش��ور خاتمى) با درج تيترهاى جهتدار و محرك سعى در تهييج موق��ت باق��ى مانده بودند ،ملتهاى مظلوم به ويژه ملت عزيز ما ،اكنون در زير
افكار عمومى جامعه داشت .به عنوان نمونه :روزنامه خرداد در تاريخ  19تير  1378چنگال آمريكا و مستش��اران او دست و پا مىزدند و اسالم عزيز چنان سيلى
از اين ستمكاران مىخورد كه قرنها
با انتخاب تيتر «كوى دانشگاه تهران
* دفاعيات عبداهلل
298
سر بلند نمىكرد».
به خون كش��يده شد» خبر از كشته
نورى در دادگاه ُمهر
بطالنى بر اين باور
حماي��ت قاط��ع از منتظ��رى و
ش��دن تعدادى از دانشجويان داد ،در
ويژه
دادگاه
در
او
زد.
تشكيك در نامه معروف  6فروردين
حالى كه اين خبر صحت نداش��ت و
روحانيت نطق بلند
 1368مبنى بر عزل منتظرى از قائم
بن��ا به گفته كميته تحقيق و تفحص
و بااليى در حمايت
مقام رهبرى ،اظهار تأس��ف نورى در
خاتم��ى حت��ى يك نفر ه��م در اين
از پايان دادن به
عدم شناس��ايى رژيم اشغالگر قدس
حادثه كشته نشده بود .اينگونه بود
دشمنى با اسرائيل
از سوى جمهورى اسالمى و ترغيب
كه حفاظت اطالعات نيروى انتظامى،
غاصب نيز ايراد كرد.
به شناس��ايى اين رژيم و نيز دفاع از
س��تاد احياى امر به معروف و نهى از
وى بارها در دادگاه
سازش با آمريكا و نكوهش مسؤوالن
منكر صدا و س��يما و گروهى از اقشار
مواضع نظام و انقالب
سياس��ت خارجى به خاطر امتناع از
اى
مختلف مردم با تنظيم شكايتنامه
اسالمى در مسأله
مذاكره با آمريكا از ديگر موضوعاتى
و تسليم آن به دادگاه ويژه روحانيت،
فلسطين و عدم
بود كه موجب تعجب و حيرت همگان
خواستار محاكمه عبداهلل نورى شدند.
رسميت بخشى به
گرديد .اين مدعى خط امام در توجيه
اشغالگرى صهيونيستها را زير سؤال برد و گفت  « :اگر فلسطينيها
اي��ن در حالى بود كه عبداهلل نورى با
خواستار صلح با اسرائيل هستند ،ما كى هستيم كه به دنبال
دفاع از نظريه ذليالنه دوستى و ارتباط
بهكارگيرى عناصر مش��كوك و بعضآ
جنگ باشيم! ».
با آمريكا در دادگاه گفت :
ضد انقالب و الئيك ،تهاجم بىوقفهاى
«در جهان جديد مفهوم سلطهگرى عوض شده و نفس ايجاد رابطه با آمريكا
به احكام دينى و ش��رعى ،نهادهاى قانونى آغاز كرده بود .عالوه بر آن حمايت از
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عناصر ضد انقالب و بىدين ،ترويج فلس��فههاى منسوخ غرب كه سرانجامى جز منتهى به سلطه نمىشود».
وقت��ى روزنامه خرداد متعلق به عبداهلل نورى به قلم يك مقالهنويس افراطى
نهيليسم و پوچگرايى و دين گريزى نداشت ،بخشى از كارنامه روزنامه خرداد بود.
در كيفرخواست صادره از سوى دادگاه ويژه روحانيت ،عبداهلل نورى به توهين و جريان دوم خرداد با حمله به آرمانهاى بلند امام راحل(ره) در موضوع فلسطين
افترا به مسؤوالن و دستگاههاى وابسته به نظام و نشر اكاذيب براى تشويش اذهان نوشت« :برخى محافل در گذشته و اكنون براى كسب وجهه انقالبى ،مخالفت با
روند صلح [بخوانيد س��ازش] را با عنوان اساس سياست خارجى معرفى كردهاند
عمومى ،فعاليت تبليغى عليه نظام ،نش��ر مطالب مخالف موازين دينى ،اهانت به
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و مىكنند ». . .
مقدسات مذهبى ،مقابله با نظرات و ديدگاههاى اصولى حضرت امام خمينى(ره)
كمتر كس��ى باور مىكرد كه اين مقاله مطابق خواس��ت قلبى نماينده سابق
و اهانت به ايشان ،ترغيب به شناسايى رژيم نامشروع صهيونيستى ،تبليغ به نفع حضرت امام در سپاه و جهاد سازندگى منتشر شده باشد ،ولى دفاعيات عبداهلل
گروهك غيرقانونى نهضت آزادى و دفاع از جبهه ملى ،ترويج سياسى قائم مقام ن��ورى در دادگاه ُمهر بطالن��ى بر اين باور زد .او در دادگاه ويژه روحانيت نه تنها
مخلوع رهبرى (منتظرى) ،تش��ويق به مبارزه عليه برخى احكام مس��لم اسالم و مقال��ه ف��وق را تأييد كرد ،بلكه نطق بلند و بااليى در حماي��ت از پايان دادن به
القاى تضاد عقالنيت و دين ،متهم گرديد.
دشمنى با اسرائيل غاصب نيز ايراد كرد .وى بارها در دادگاه مواضع نظام و انقالب
دادگاه عبداهلل نورى س��رانجام در روز ش��نبه  8آبان  1378به صورت علنى اسالمى در مسأله فلسطين و عدم رسميت بخشى به اشغالگرى صهيونيستها را
و در حضور هيأت منصفه در دادگاه ويژه روحانيت آغاز گرديد .در جلس��ات اين زير سؤال برده و گفت :
«اگر فلس��طينيها خواس��تار صلح با اسرائيل هس��تند ،ما كى هستيم كه به
دادگاه ـ كه شش جلسه به طول انجاميد ـ عبداهلل نورى با آزادى تمام به دفاع از
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خود پرداخت و دفاعيات وى سندى محكم و گويا بر انحراف او از مسير انقالب و دنبال جنگ باشيم!».
افكار و ايدههاى ناب حضرت امام خمينى(ره) شد.
 -298صحيفه امام(ره) ،جلد  ،20صص  481و .482
عبداهلل نورى در دفاعيات خود به دفاع جانانه از نهضت آزادى و تشكيك در
- 299شوكران اصالح ،ص .122
نام��ه امام خمينى(ره) در خصوص عدم مش��روعيت اين گروهك پرداخت .دفاع
- 300روزنامه خرداد ،به تاريخ .29/10/1377
- 301شوكران اصالح ،ص .150
ن��ورى از نهض��ت آزادى در حالى صورت مىگرفت كه حضرت امام(ره) در اواخر

فراخوان مناقصه عمومی دومرحلهای

شماره م11523 -

مناقصهگزار :شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران -منطقه گیالن
موضوع مناقصه :واگذاری حجمی /زمانی اداره امور انبار نفت رشت
مهلت و محل دریافت و تحویل پاکات و اسناد مناقصه :دریافت اسناد تا
تاریخ  92/9/24و مطالعه اسناد از سایتهای  http://Iets.mporg.irو
 http://monaghese.niopdc.irو تحوی��ل پ��اکات تضمی��ن
(ال��ف) ،پیش��نهاد فن��ی بازرگانی (ب) و پیش��نهاد قیم��ت (ج) بصورت
الک و مه��ر ش��ده و فرمهای تکمیل ش��ده در پ��اکات جداگانه تا تاریخ
 92/10/8به نش�انی :رش��ت -گلس��ار -بلوار س��میه -جنب بیمارستان
گلسار -شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه گیالن -به تلفنهای
 7225068-9و  0131-7236930برآورد مالی 11/340/352/326 :ریال
نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه :واریز سپرده نقدی به مبلغ
 231/810/000ری��ال به حس��اب س��یبای ش��ماره 4120016500008
با کد شناس��ه  19400000026ن��زد بانک ملی بنام ش��رکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی یا ضمانتنامه بانکی معادل آن.

(نوبت دوم)

تاری�خ بازگش�ایی پ�اکات ال�ف و ب :روز چهارش��نبه مورخ
 92/10/11ساعت 14/30
تاریخ بازگشایی پاکات نرخ :متعاقبا به اطالع مناقصهگران خواهد رسید.
شرایط متقاضی( :کلیه شرکتهای توانمند) -1 :دارای گواهی صالحیت
از اداره کار و ام��ور اجتماعی اس��تان در س��ال  -2 .1392احراز امتیاز
قاب��ل قبول در ارزیابی فن��ی بازرگانی -3 .احراز حداقل امتیاز قابل قبول
بر اساس معیارهای ارزیابی توانمندی ایمنی ،بهداشتی و زیستمحیطی.
 -4ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده.
 -5عالوه بر تکمیل فرمها ارائه مدارک و مستندات الزامی است.
نکته مهم :تحویل اس��ناد مناقصه به ش��رکتکنندگان با مهر و امضای
ش��رکت و به صورت حض��وری خواهد بود .ضمناً متن آگهی در س��ایت
 http://gilan.niopdc.irنیز درج میگردد.
نوبت اول آگهی :روز دوشنبه مورخ 92/9/11
نوبت دوم آگهی :روز شنبه مورخ 92/9/16

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه گیالن

آگهی مزایده مجدد اموال غیرمنقول

اج��رای اح��کام مدن��ی دادگس��تری گرمس��ار جه��ت انج��ام مف��اد اجرائیه
 8909982252000370صادره از س��وی شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی)
گرمس��ار در تاریخ  1392/09/27روز چهارش��نبه س��اعت  11صبح از طریق
مزای��ده عمومی اقدام ب��ه فروش اموال توقیف ش��ده ذیل مینماید .ش��رکت
در مزایده برای عموم آزاد و برنده مزایده کس��ی اس��ت ک��ه باالترین قیمت را
پیشنهاد وحین مزایده ده درصد و ظرف مهلت 15روز بهای کامل مزایده را به
حساب سپرده دادگستری واریز و قبض مربوطه را ارائه نماید .در غیر اینصورت
کل ده درصد دریافت شده اولیه به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.
مورد مزایده یک دانگ از شش��دانگ پالک ثبتی ذیل الذکر مورد مزایده است
که دارای س��ند شش دانگ به شماره ثبتی 429فرعی از  10اصلی به مالکیت
آقای محمدرضا حیدری به مساحت  328/94میباشد که مشتمل به سه واحد
مسکونی و دو واحد تجاری است .تجاریها در نبش و دو واحد مسکونی نسبتا
نوس��از و در دو طبقه در س��مت کوچه اس��ت .به صورتی که هر طبقه تقریبا
90متر و آب ،برق و گاز مشترک دارند .و یک واحد مسکونی قدیمی در سمت
خ اصلی احداث ش��ده اس��ت .واحد قدیمی به صورت یک خوابه و در مساحت
تقریبی 110مترمربع و قدمتی بالغ بر بیست و پنج سال و دارای امتیازات آب،
برق و گاز میباش��د .واحد تجاری نبش دارای مساحت تقریبی  28مترمربع با
نمای شیشه سکوریت و سنگ ابری و کف و دیوار داخلی آن از سرامیک است
و دارای امتیاز آب و برق و گاز میباش��د و در حال حاضر به عنوان چلوکبابی
مورد استفاده است.
ارزش ش��ش دانگ این ملک مبلغ یک میلیارد و هفتصد و بیست و دو میلیون
ریال معادل یک صد و هفتاد و دومیلیون ودویس��ت هزار تومان و متعاقب آن
بهای یک دانگ این پالک مبلغ دویس��ت و هشتاد و هفت میلیون ریال معادل
بیست و هشت میلیون وهفتصد هزار تومان میباشد .توضیح اینکه واحد تجاری
مجاور به مس��احت تقریبی 28متر اس��ت که درب آن در خیابان اصلی تعبیه
ش��ده و کف آن موزائیک و بدنه سرامیک و س��فیدکاری شده و کنتور گاز آن
نصب نشده است .هر یک از واحدهای تجاری یک متر بالکن غیرمفید از سمت
خ اصلی دارند.
محل مزایده :گرمس��ار خ شهید چمران بعد از چهارراه دوم نبش شمالی کوچه
هش��ت متری ش��ادی میباش��د .ضمنا پرداخت هزینههای انتق��ال اجرایی و
همچنین هزینههای جاری و معوقه مربوط بعهده برنده مزایده است .متقاضیان
خرید پنج روز قبل از انجام مزایده با مجوز این اجرای احکام میتوانند از مورد
مزایده بازدید نمایند.

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری گرمسار
علی اصغر شاه حسینی
مالف646

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئیننامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره  139260327002003329هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نادر معینی فرزند فضلاله به
ش��ماره شناس��نامه  3698صادره از ابهر در یک باب خانه به مساحت  110متر مربع
پ�لاک  412فرعی از  69اصلی واقع در صائینقلع��ه ابهر بخش  3زنجان خریداری از
مالک رس��می آقای اس��معیل معینی محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به
صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم
نماین��د .بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکور و عدم وص��ول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1392/9/2 :تاریخ انتشار نوبت دوم1392/9/16 :

عبداله بیگدلی -رئیس ثبت اسناد و امالک ابهر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئیننامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 139260327002003333مورخ��ه  1392/8/7هیات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نادر معینی
فرزند فضلاله به ش��ماره شناسنامه  3698صادره از ابهر در یک باب خانه به مساحت
 286مت��ر مربع پالک  412فرعی از  69اصلی مف��روز واقع در صائینقلعه ابهر بخش
 3زنجان خریداری از مالک رس��می آقای اس��معیل معینی محرز گردیده است .لذا به
منظ��ور اطالع عم��وم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میش��ود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضای��ی تقدیم نمایند .بدیهی اس��ت در ص��ورت انقضای مدت مذک��ور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1392/9/2 :تاریخ انتشار نوبت دوم1392/9/16 :

عبداله بیگدلی -رئیس ثبت اسناد و امالک ابهر

مجله كيهان بچهها
حاوي مطالب علمي -ورزشي -داستاني مخصوص نوجوانان
سهشنبهها بصورت سراسري منتشر ميشود

