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گهی تلفنی  قبول آ

مشاور حقوقی
مـتفرقـهآمـوزشی بنایی 

و خدمات

گمشده

پیدا شده

قالیشویی
مبل شویی

ســند مالکیــت و برگ ســبز 
خودرو ســواری پراید 132، 
مدل 1388 به شماره انتظامی 
247 ب 18 ایران 76، شماره 
  S1422288108558 شاسی
و شــماره موتور 3102380 
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز خــودروی پــژو 206 
بــه شــماره شــهربانی  تیــپ 2 

 246 س 82 ایران 88 به شماره 
موتور 182A0010323 و شماره 
 NAAP03EEXHJ499148 شاسی
برنگ سفید- روغنی بنام محمد 
ســاالروند، مفقود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

کارت و دفترچــه کامیــون 
ولوو کشنده به شماره پالک 
211 ط 19 تهران و شماره 
شاسی 829857 و شماره 
مفقود   251180 موتــور 
گردیــده از درجــه اعتبار 

ساقط است.

برگ ســبز خــودرو روآ مدل 
86 رنــگ نــوک مــدادی بــه 
شماره شــهربانی 175 ی63 
ایران 66 به شــماره شاســی 
61202424 و شماره موتور 
11686029344 بنام جواد 
لســانی مفقود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت خودرو پژو 206 مدل 1387 
رنگ ســفید به شــماره شهربانی 
736 ه  94 ایران 88 به شــماره 
موتور 14187017449 و شماره 
 NAAP03ED28J015014 شاسی
بنام حسین مصلح مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند کمپانی خــودرو تیپ لوگان 
رنــگ  بــه   1390 مــدل   L90
 ســفید روغنــی بــه شــماره پالک
929 ل 66 ایران 11 و به شماره 
 K4MA690D114597 موتــور 
ســی  شا ه  ر شــما بــه  و 
NAPLSRALD91090308 به نام فاطمه 
طاهرخانی سیاه دهنی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز و ســند کمپانی ســواری 
پرایــد جی تی ایکــس آی بــه رنــگ 
مشــکی- روغنــی مــدل 1385 بــه 
شماره موتور 51392042 و شماره 
و   S1412284736296 شاســی 
شــماره پــالک 64-367 ب 57 بنام 
احمد بمانی احمدآبادی مفقود گردیده 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند مالکیت )برگ سبز( سمند 
 ال ایکــس بــه شــماره انتظامی
328 ب61 ایران 63 مدل 1388 
موتور 12488220611 شاسی 
بــه   NAAC91CC7AF825963
نام سعید ضیایی فرد مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

کارت هوشــمند راننــده 
مســافری به شماره کارت 
1407109 و شــماره کد 
ملی 1882158751 بنام 
فرحان بنی ســعید مفقود 
و از درجــه اعتبار ســاقط 

است.

برگ ســبز پژو پــارس به رنگ 
ســفید روغنی مــدل 1387 به 
شماره موتور 12487131237 
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NAAN01CA89E731032
قلی هــا  محمــد  پروانــه  بنــام 
 مفقود و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

ســند کمپانی موتورســیکلت 
آپاچــی 180CC مدل 1393 
سفید به شماره پالک 59432 
ایران 135 به شماره شاسی: 
 N2G***180P9315541
 : ر تــو مو ه  ر شــما بــه 
نــام  بــه   0E6CE2270733
امیرحســین اثباتی به شماره 
  0016773128 ملــی  کــد 
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

اینجانــب کبــری صنعتی رودپیشــی، مالک 
مــدل   ،206TU3 پــژو خــودروی ســواری 
1398 به رنگ سفید روغنی، شماره انتظامی 
655 م 63 ایــران 46 بــه شــماره شاســی 
NAAP03EE1KJ337237 و شــماره موتور 
182A0066981 بعلــت فقدان اســناد 
فــروش و شناســنامه مالکیــت تقاضــای 
رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده ام 
لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی 
مذکــور دارد ظرف مــدت ده روز به دفتر 
حقوقــی شــرکت ایــران خــودرو واقع در 
کیلومتر 14 جــاده مخصوص تهران- کرج، 
شهرک پیکانشهر، ســاختمان سمند، طبقه 
1 مراجعــه نمایــد. بدیهــی اســت پس از 
انقضــای مهلت مزبــور طبــق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

اینجانب مظاهر زمانی نعمت ســرا، مالک 
خــودروی پــژو پارس، مــدل 1396 به 
رنگ سفید دو پوششه، شماره انتظامی 
شــماره  بــه   46 ایــران  س27   552
شاســی HH837113 و شــماره موتور 
124K1084297 بعلت فقدان اسناد 
فروش و سند کمپانی تقاضای رونوشت 
المثنــی اســناد مذکور را نمــوده ام لذا 
چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی 
مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر 
حقوقی شــرکت ایران خــودرو واقع در 
کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران- کرج، 
شهرک پیکانشهر، ساختمان سمند، طبقه 
1 مراجعــه نماید. بدیهی اســت پس از 
انقضای مهلــت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

مشهد
حرم مطهر امام رضا 9 

مجتمــع مســکونی 4 طبقــه 4 
واحدی 60 متری فول امکانات- 
بــا حاشــیه 11 متــر کوچه 10 
متــری، بهتریــن نقطــه نزدیک 
هتل هــا، دسترســی آســان و 
راحت، به جهت سرمایه گذاری 

برای شما و فرزندانتان
09122873429

کارت ملی به شماره 3-072464-003 بنام 
محمدعلی نوروزی به تاریخ تولد: 1331/1/5 
به شماره شناســنامه 65416 تهران فرزند 

رضا مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

خرید و فروش و اجاره
کلیه امالک

دفتر مرکزی
 33118052
33902599

       33942000
   33910862
 33113519

یرد33112291-5  
میپذ

هی 
ی آگ

 تلفن
وزه

مه ر
ن ه

کیها
گی 

ایند
ر نم

دفات

22603635 قلهک 
22712976 شمیران 
88900867 - 88801552 مطهری 
66593010-11  

66592266شهرآرا
66007479 - 66064647-9 آزادی 

شمال

دفاتر
 نمایندگی کیهان

همه روزه
 تلفنی آگهی

 میپذیرد

آسانسور باالبر بام
فروش- نصب- بازسازی

تعمیر انواع آسانسور
77299266-09123005669

تربیت مربی 
 جهت تدریس زبان آموزی قرآن

   طرح بشارت        حضوری- غیرحضوری

77582027 -7757101212
 تا 

8 :
س

تما
ت 

ساع

بدنه فابریک یزدانی
بدون افت قیمت 
09121753528 - 22361184

تصادف بدون نگرانی 

ترک اعتیاد موفق
کم هزینه     سرپایی      زیرنظر پزشک
09123844273 - 55623328

بازرگانی نظری 
صادرات و واردات کاال

»از گمرک فرودگاه پیام کرج«
09128632716

خرید و فروش فیش حج، مکه 
تماس همه روزه- نقدی در محل شما 

66846634-66191022
09126701642

امداد گسترآپادانا

22504238ـ22315131

نگهداری از سالمند، بیمار،کودک
 و کلیه امور نگهداری و
 فیزیوتراپ در منزل 
و همراه در بیمارستان
 با تخفیف ویژه جهت 

فرهنگیان، جانبازان و بازنشستگان

فقط نقدی
بهترین خریدار و فروشنده مواد غذایی 

انواع برنج ایرانی و خارجی 
88485672 - 09121139698

سیم کارت فروشی خود را 
 پیامک کنید

فقط 0912 »خرید و فروش«
09126666693

ناظر چاپ و مجری
انواع چاپ اختصاصی و عمومی

 ویزیت و تراکت
 یووی یکرو 35000 دورو 50000 

کارت استخوانی 140000 
سایر قیمت ها تماس: )رمضانی(

09124840046 -88826807

فقط قالیشوییتهــران نـو

77413604           77473604   
  77410515

درشرق تهران کارخانه دارد

قالیشویی خانه به خانه تحویل به صورت لول 
* 48 ساعته*

نوبنیاد- پاسداران 26101033 
هروی- دولت 22977105

شریعتی- میرداماد 26406355    
حکیمیه- تهرانپارس 77003113

شرکت صنایع غذایی ایزنتا
جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط در رشته صنایع غذایی 

با شرایط زیر نیرو می پذیرد.
کارشناس صنایع غذایی )آقا( 

با حداقل سه سال سابقه کاری مرتبط 

 izentaFood@gmail.comجهت ارسال رزومه 

09127997315

آگهی دعوت از بستانکاران )نوبت دوم(
 شرکت عمران مسکن سازه پایدار افق استان زنجان 

در حال تصفیه )سهامی خاص( ثبت شده
 به شماره 8962 و شناسه ملی 10460123433 

در اجرای ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت در حال 
تصفیه عمران مســکن سازه پایدار افق استان زنجان )سهامی خاص( 
که آگهی انحالل آن در روزنامه رسمی کشور به شماره 21417 مورخ 
1397/07/02 و آگهی تغییر نشــانی محل تصفیه در روزنامه رسمی 
کشور به شــماره 21703 مورخ 1398/06/28 چاپ گردیده، دعوت 
به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت 
اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به محل تصفیه شرکت واقع در 
زنجان،  خیابان راهداری،  پشــت پارک ملت )شــهربازی(، جنب استخر 
کوثر،  کدپستی 4515884516، مراجعه فرمایند بدیهی است شرکت 
در مــورد هر گونه ادعــای احتمالی که خارج از مهلت فوق به شــرکت 

منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت.

مدیرتصفیه: امیرحسین عباسی

اسامی 7 نفر 
 از فرزندان

 تحت پوشش شیرخوارگاه
 حضرت رقیه )س(

نام مستعار کودک:بهروان
تاریخ تولد: 98/6/29

تاریخ پذیرش: 98/7/24
نام والدین: سمیه عادل

علت پذیرش: عدم صالحیت والدین
ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک: رامک
تاریخ تولد: 98/6/15

تاریخ پذیرش: 98/6/23
نام والدین: فاطمه صفری

علت پذیرش: عدم صالحیت مادر
ارجاع دهنده: بیمارستان بازرگانان

نام مستعار کودک: رسام
تاریخ تولد: 98/6/27

تاریخ پذیرش: 98/7/30
نام والدین: فاطمه ظریفی

علت پذیرش: نداشتن سرپرست مؤثر
ارجاع دهنده: بیمارستان امام حسین

نام مستعار کودک: فرح
تاریخ تولد: 98/5/21

تاریخ پذیرش: 98/6/13
نام والدین: زهرا آگهی

علت پذیرش: اعتیاد مادر
ارجاع دهنده: بیمارستان فیروزآبادی

نام مستعار کودک: ساره
تاریخ تولد: 98/7/24

تاریخ پذیرش: 98/7/29
نام والدین: سحر حامدی

علت پذیرش: نداشتن سرپرست مؤثر
ارجاع دهنده: خودمعرف

نام مستعار کودک: یونا
تاریخ تولد: 98/7/1

تاریخ پذیرش: 98/7/21
نام والدین: شراره سلیمانی

علت پذیرش: عدم تمکن مالی مادر
ارجاع دهنده: خودمعرف

نام مستعار کودک: نیما
تاریخ تولد: 98/7/19

تاریخ پذیرش: 98/7/24
نام والدین: رویا رضایی
علت پذیرش: رهاشدگی

ارجاع دهنده: بیمارستان اکبرآبادی

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
 )نوبت دوم(

مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانــب زهره 
صادقیان پــور فرزنــد علــی بــه شــماره 
شناســنامه 1870302753 صــادره از 
شوشتر در مقطع لیسانس رشته مدیریت 
صنعتــی صــادره از واحــد دانشــگاهی 
شوشــتر با شــماره 159520400501 
مفقــود گردیــده و فاقد هرگونــه اعتبار 
می باشــد از یابنده تقاضا می شــود اصل 
مدرک را به دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 
شوشتر به نشانی شوشتر منطقه شوشتر 
نو- بلوار دانشگاه- دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد شوشتر کدپستی 6451741117 

ارسال نماید.

ه ر شــما بــه  مطــب  نــه  ا و  پر
 65-113147-282 بــه تاریــخ 
96/9/22 به شماره نظام  پزشکی 
اینجانــب  بــه  متعلــق   113147
شهرام مهرفرجاد فرزند انوشیروان 
شــماره شناســنامه 6319 متولــد 
54/12/11 صادره از شیراز مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مدارک ذیل مربوط به تریلر تانکر به شماره انتظامی 624 ع 24 ایران 47 سرقت 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

1- اصل کارت شناسایی وسیله نقلیه 2- اصل کارت بیمه شخص ثالث 3- اصل 
دفترچه کار شرکت پخش فرآورده های نفتی 4- اصل کارت انداز ه گیری تانکر5- 
اصــل کارت ورود بــه انبار نفت راننده آقای امین اهلل حســین آبادی به کد ملی 
شماره 0533379954 مربوط به تانکر 6- اصل بارنامه راه  و ترابری به شماره 
98/44/197935 مــورخ 1398/07/07 ، 7- اصل بارنامه داخلی شــرکت 
ملــی پخش فرآورده های نفتی به شــماره 67335577 مورخ 1398/07/07 
8- اصــل کارت ایمنی HSE تانکر 9- اصل کارت ســوخت کشــنده  10- اصل 
گواهینامه آقای امین اهلل حسین آبادی به شماره 9600541191  ،11- اصل 
کارت هوشمند آقای امین اهلل حسین آبادی به شماره 2628183   ،12- اصل 
بارنامــه داخلی شــرکت ملی پخش فرآورده  های نفتی به شــماره 67327481 
مورخ 1398/06/04 به وزن 24/046 کیلوگرم به شــماره یکتا شرکت نفت 

81206272 )تخلیه شده(

تاریخ انتشار 98/8/18
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان هواشناسی کشور
جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت تعاونی اعتبار راس ساعت 10 صبح 
روز چهارشــنبه مورخ 98/8/29 در محل ســالن شهید امامی به آدرس فرودگاه 
مهرآباد خیابان معراج ســازمان هواشناســی کشور تشــکیل می گردد لذا از کلیه 
اعضاء دعوت می شــود با در دست داشتن کارت با دفترچه عضویت راس ساعت 
مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل نماینده خود را کتبا معرفی 
نمایید. ضمنا به اطالع می رســاند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشــکیل 
مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیرعضو 
یک رای خواهد بود و اعضاء متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده 
خود حداکثر تا تاریخ 98/8/28 در محل سالن شهید امامی حاضر تا پس از احراز 

هویت و تایید وکالت ورود به مجمع دریافت دارند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 97

3- طرح و تصویب بودجه سال 98 و تقسیم سود به اعضا
4- طرح و تصویب تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت

5- انتخاب بازرس
6- تصمیم گیری در مورد روزنامه کثیراالنتشار

توضیح همکارانی که مایل به کاندیداتوری بازرس می باشند تقاضای کتبی خود را 
به دفتر شرکت تعاونی ارائه دهند.

هیئت مدیره

فقدان مدرک تحصیلی نوبت دوم
اینجانــب  فارغ التحصیلــی  مــدرک 
زهره احمدی فرزند حســن به شماره 
شناسنامه 5576 صادره از تهران در 
مقطع کارشناسی پیوسته رشته علوم 
اقتصادی - اقتصــاد بازرگانی صادره 
از دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابرکوه 
به شــماره گواهی موقت 41/30/5 
مفقــود گردیده اســت و فاقد اعتبار 
می باشــد از یابنــده تقاضــا می شــود 
اصــل مــدرک را بــه واحد دانشــگاه 
آزاد اســالمی ابرکوه به نشانی استان 
یــزد شهرســتان ابرکــوه کدپســتی 

8931739874 ارسال نمایند.

پاورقی
Research@kayhan.ir
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23بازخوانی مکتوب مستند » خارج از دید۲ «

ولومل و  هیفوس  دید  از  براندازی  اول  پله  فمینیسم، 

یکی دیگر از برنامه های ولومل این است که نیمی از نمایندگان مجالس کشورهای 
اسالمی زنان باشند. در ایران نیز این طرح ولومل یعنی زنانه کردن چهرۀ مجلس، 

توسط هما هودفر در انتخابات سال 1394 اجرایی شد. ولومل معتقد بود در صورتی که 
نیمی از مجالس کشورهای اسالمی زنانه شود، وضعیت فرهنگی آنان نیز دست خوش 

تغییر شده و حاکمیت احکام اسالمی دچار چالش می شود.

بعد از کشف حجاب چند زن ایرانی و حمایت گستردۀ رسانه های اصلی غرب
 از این جریان، جریان چپ گرا در غرب حاضر به حمایت گسترده از جریان کشف 

حجاب در ایران نشد. دلیل این عدم حمایت این است که از دید اغلب نیروهای چپ در 
ایران، جنبش فمینیسم ایرانی یک حرکت راست گرا منشعب از جریان سلطۀ جهانی، 

تحت حمایت آژانس های اطالعاتی و به قصد اسالم ستیزی و کامال استعماری است.

هودفر به نمایندگی از ولومل در ســال 1385 مســئول اجرای پروژه ای فمینیستی و 
ضداسالمی در افغانستان نیز شد. طرح اصلی، ایجاد سند جدید ازدواج در افغانستان 

بود که در آن تمام حقوقی را که اسالم برای مرد قائل شده است را
 به بهانۀ حقوق زنان حذف می کرد.

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/6 و اجازه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخه 97/8/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســرمایه 
شرکت از مبلغ 25/000/000/000 ریال به مبلغ 75/000/000/000 ریال 
منقســم به 75000 سهم 1/000/000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده 
و از طریق مطالبات حال شــده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه 
در اساســنامه به شرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در 

تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پیچ سازان 
سهامی خاص به شماره ثبت 45۲55 

و شناسه ملی ۱0۱00۹05۸5۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/10/09 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: مسعود خدیوزاد به شماره ملی 1708876790 به سمت مدیر عامل و رئیس 
هیئت مدیره- مریم دیهیم جو به شماره ملی 0051260328 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و ســعید خدیوزاد به شماره ملی 0011008504 به سمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
و سفته و برات- قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به 
تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. محمدرضا رحیمی به شماره ملی 0083970886 
به سمت بازرس اصلی و محمدرضا حسن زاده خلشائی به شماره ملی 2721777521 به 

سمت بازرس علی البدل برای یک  سال مالی انتخاب گردیدند.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت ایران آذر آلومینیوم 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱0۲4۹0 

و شناسه ملی ۱0۱0۱464۳4۸ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1396/10/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 95 تصویب 
شــد- موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین به شماره 
ملی 10100316991 به عنوان بازرس اصلی و موسســه حسابرسی هوشیار 
ممیز به شناســه ملی 10100439645 به سمت بازرس علی البدل برای یک 
سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی  های 

شرکت  تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱40۸ 

و شناسه ملی ۱0۱0۱۳574۳۲ 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/4/4 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردید. 
سرمایه شــرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 500000000 ریال 
منقسم به 50000 سهم 10000 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح و ذیل ثبت در تاریخ 

فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت خدمات کامپیوتری 
بسته پرداز سهامی خاص به شماره ثبت 7۱۳5۹ 

و شناسه ملی ۱0۱0۱۱6۲۸۳۹

ســال 1379، هودفر کتاب دیگری منتشــر 
کرد به نام »مشــارکت عمومی در جامعۀ مدنی: 
راهنمای فعالیت های سیاسی و اجتماعی.« در این 
کتاب نیز ســعی می کرد به راه حلی روشن برای 
استفادۀ سیاسی از پوشش فعالیت های فرهنگی 
و اجتماعی برســد. این کتاب که دســتورالعمل 
شــورش و اعتراضات اجتماعی است با همکاری 
یک خبرنگار افغانی به نام نیلوفر پذیرا نوشته شده 
و ناتالی حق وردیان نیز آن را به فارسی برگردانده 
است. مبلغ حق التالیف این کتاب توسط موسسۀ 
جاسوسی حقوق و دموکراسی مشهور به آر.اَند.دی 
)R and D( به او پرداخت شــده است. آر.اَند.دی 
در کانادا فعالیت می کند و پیام اخوان، از اعضای 
هیئت مدیرۀ آن از فعاالن اصلی فرقۀ بهایی است. 
هودفــر با حمایت هیفوس و به نمایندگی از 
ولومل در ســال 1385 مسئول اجرای پروژه ای 
فمنیستی و ضداسالمی در افغانستان نیز شد. طرح 
اصلی، ایجاد سند جدید ازدواج در افغانستان بود 
که در آن تمام حقوقی را که اسالم برای مرد قائل 
شده اســت از جمله حق حضانت، اذن خروج از 
کشور، حق طالق و دیگر حقوق اسالمی را به بهانۀ 
حقوق زنان حذف می کرد. ولومل آشــکارا هدف 
خود را حذف ادیان و از جمله اســالم از فرهنگ 
اعالم کرده اســت. اما هوشمندی ولومل در این 
اســت که می داند باید انگشت روی چه مسائلی 
بگذارد. مســائلی که به طور تاریخی در سنت و 
فرهنگ جوامع اســالمی حضور داشته و موجب 
صیانت از حقوق دو طرف شــده اما حاال ولومل 
با تبدیل آنان به کمپین های سیاسی، با یک تیر 
دو نشان می زند: هم راه را برای پروژه های آزادتِر 
بعدی باز می کند و هم فرهنگ و سنت دینی در 

کشورهای مقصد را هدف قرار می دهد.
یکی دیگر از برنامه های ولومل این است که 
نیمی از نمایندگان مجالس کشــورهای اسالمی 
زنان باشــند. در ایران نیز این طرح ولومل یعنی 
زنانه کردن چهرۀ مجلس، توسط هما هودفر در 
انتخابات سال 1394 اجرایی شد. ولومل معتقد 
بود در صورتی که نیمی از مجالس کشــورهای 
اسالمی زنانه شــود، وضعیت فرهنگی آنان نیز 
دســت خوش تغییر شــده و حاکمیــت احکام 
اسالمی دچار چالش می شود. این هم شگرد دیگر 
بنیادهای غربی است. در واقع، ولومل با کمک از 
نیروهایی مثل هما هودفر و با گرفتِن حق حضور 
زنان در مجلس، آن را به شکل مسالۀ اسالم جلوه 
می دهد. این در حالی است که میانگین جهانی 
حضور زنان در مجالس کشورهای جهان چیزی 
حدود 20 درصد اســت و این مسئله هیچ ربطی 
به اسالم ندارد. در واقع ولومل با برنامه هایش به 
دنبال تغییر سبک زندگی در ایران و کشورهای 
اسالمی اســت؛ یا صریح تر، پایان دادن به اسالم 
و اخالقیات سنتی که مرزهای حیا و عفت میان 

زن و مرد را مشخص کرده است. 
شبکه  ســازی و برنامه ریــزی راهبردی برای 
دگرگون کردِن چهرۀ انتخابات در کشور به پشتوانۀ 

بعد از آغاز پروژه کشــف حجاب علنی 
توســط برخی افراد در تهران، روزنامۀ 
انگلیســی ایندیپندنت مقاله ای منتشر 
کرد به نام »چرا فمینیست های غربی از 
زنانی که در ایران به خاطر کشف حجاب 
بازداشت شــده اند حمایت نمی کنند؟« 
ایرانی تبــار غرب گرا و  مقاله را یــک 
سلطنت طلب به نام شاپی خرسندی در 
ســتایش ایران قبل از انقالب و سرزنش 

جریان چپ گرا در غرب نوشته بود.

نهادهای خارجی تنها بخشی از فعالیت های هودفر 
بود. هودفر آشکارا مخالف نظام جمهوری اسالمی 
و در پی ســاقط کردِن ایــن نظام بود. هودفر در 
گفت وگو با »داگ سویج« Doug Savage در آبان 
1389 امام خمینی را مخالف حقوق سیاســی و 
اجتماعی زنان اعالم کرده بود و انقالب اســالمی 
را عامــل اصلی عقب گرد در وضعیت اجتماعی و 

حقوقی زنان دانسته بود.
آزادی زنــان در دورۀ پهلوی که هودفر به آن 
اشاره می کند شامل کشف حجاب، حضور زنان در 
کاباره ها، فیلم های مستهجن، ایجاد محالتی مانند 
شهرنو، فســتیوال های زیبایی دختران، استفاده 
از ویژگی های جنســی زنان در تبلیغات تجاری 
برای فروش محصوالت و مســائلی از این قبیل 
بود. چون اگر بحث بهداشت و آموزش، و حضور 
اجتماعی و سیاســی زنان در میان بود، تمام این 
موارد بعد از انقالب اسالمی با سرعت زیادی رشد 

پیدا کرد. در دوران پهلوی، از نظر بهداشتی، امید 
به زندگی زنان 57 سال بود که بعد از انقالب به 
76 ســال رسیده است. پیش از انقالب، تنها 23 
درصد جمعیت دانشجویان کشور را دختران و زنان 
تشکیل می دادند اما در دوران جمهوری اسالمی، 
63 درصد جمعیت دانشــجویان را زنان تشکیل 
می دهند. پیشرفت های علمی و ورزشی زنان نیز 
عموما به بعد از انقالب برمی گردد. در واقع با نگاه 
به کارنامۀ رژیم پهلوی در مورد استفادۀ جنسیتی 
از زنان، نیات واقعی هودفر و فعالیت هایی که در 

ارتباط با حقوق زنان می کرد، آشکار می شود. 
هم چنیــن هودفــر در معاونت وقــت زنان 
ریاست جمهوری نیز سخنرانی می کرد و در این 
معاونت دارای نفوذ و رفت وآمد شده بود. هودفر 
این مالقات ها را به قصد جاسوســی و به دســت 
آوردن اطالعات انجام می داد. خود او در ایمیلی 
به مقامات ارشدش گفته بود: »این تجربه، یعنی 
در ایران بودن، پس از 6 ســال دست داده است. 

زمان بیشتری الزم است تا شبکه ام را احیا کنم. 
این بعدازظهر می روم تا با دفتر زنان مالقاتی داشته 
باشم و معاون امور زنان را مالقات کرده و امیدورام 
بتوانم چیزهای فراوانی را درباره سیاست هایشان 

در سال پیش رو متوجه شوم.« 
در خرداد 1395 هماهودفر به خاطر گردآوری 
غیرقانونــی اطالعات، جاسوســی، گرفتن پول 
از دولت هــای خارجی برای اجــرای پروژه های 
غیرقانونی در داخل کشــور و هم چنین همکاری 
آشــکار با بنیادهای برانداز، ترویج فرهنگ غربی 
از جمله آزادی جنسی و همجنس بازی در میان 
زنان به شکل شــبکه ای و نظام مند و هم چنین 
فعالیت آشــکار علیه اســالم و نظــام جمهوری 
اســالمی، باالخره بازداشت شــد. ممکن است 
برخی تصور کنند این نکته که او نیز مانند غنچه 
قوامی و دیگر جاسوسان دستگیر شده، یک فرد 
دوتابعیتی است، صرفا تصادف محض است. پس 

از بازداشــت وی، برخی از رسانه های غربی اعالم 
کردنــد که در جریان انتخابات مجلس شــورای 
اســالمی و مجلس خبرگان، هما هودفر در حال 
انجام برخی پژوهش های انسان شناسی بوده است. 
البته به وضوح مشــخص اســت که پژوهش های 
انسان شناسی ارتباط چندانی با برگزاری انتخابات 
و وضعیت سیاسی کشــور ندارند. هادی قائمی، 
سخنگوی تشــکیالت کمپین حقوق بشر برای 
ایران نیز مدعی شــد که هودفر در داخل ایران 
مشــغول کار آکادمیک بوده اســت یعنی دنبال 
پژوهش و تحقیــق. البته موضوع این پژوهش و 
تحقیق و ارتباط آن با انتخابات مجلس خبرگان 

رهبری و مجلس شورای اسالمی هیچ وقت از سوی 
آنان اعالم نشد.

اما هدف اصلی بنیاد هیفوس و هما هودفر و 
سازمان متبوعش ولومل- سازمان زنانی که تحت 
قوانین اســالمی زندگی می کنند- پایان دادن به 
احکام دینی در مســائل زنان است. مریم نمازی، 
کارمنــد هما هودفر در ولومــل، کمیته ای به نام 
»کمیتۀ مسلمانان ســابق« راه اندازی کرده که 
مختص نیروهای مرتد و از دین برگشته اســت. 
کمیته مســلمانان ســابق که با حمایت ولومل 
تاســیس شده، آشکارا به تمسخر اسالم و احکام 
اســالمی می پردازد. خود مریم نمازی شخصا در 
پاریــس و در محوطۀ موزۀ لوور برهنه شــد. او 
هم چنیــن با توهین به کلمه اهلل در پرچم ایران، 
تصویــری ضد خدا از خود به جای گذاشــت. اما 
فعالیت هــای بنیادهیفــوس درخصوص زنان به 
تنهایی نبود. فضــای مجازی امکان فعالیت های 

گستردۀ بنیادهایی را داده است که با اهداف مشابه 
هم چنان فعال هستند بدون این که نیازی باشد در 

داخل ایران حضور داشته باشند. 
فاطمه حقیقت جو متولــد 1347 در تهران 
پس از انقالب توانســت به دانشگاه راه پیدا کرده 
و دکترای مشــاوره گرفته و به عنوان مدرس در 
دانشگاه تهران مشغول شود. پس از این که شورای 
نگهبــان صالحیت او را برای دورۀ بعدی مجلس 
رد کرد وی یکی از نمایندگان تحصن کننده علیه 
نظام جمهوری اسالمی و رهبر انقالب بود و اولین 
کسی بود که استعفایش در تاریخ 4 اسفند 1382 
پذیرفته شد. کمی بعد و پس از خروج او از کشور 
بود که مشــخص شد نظر شورای نگهبان دربارۀ 
عدم صالحیت وی صحیح بوده اســت چرا که با 
جدا شدن از همسر خود به زندگی مشترک بدون 
ازدواج یا اصطالحا ازدواج سفید روی آورد و بعدها 
نیز علنا کشف حجاب کرد و نشان داد که پایبندی 
حداقلی به احکام اسالمی ندارد. حقیقت جو پروژۀ 
یلدا را با بودجۀ وزارت خزانه داری آمریکا راه اندازی 
کرد و آموزشکدۀ توانا به عنوان حامی علمی پشت 
این پروژه ایستاد. آموزشکدۀ توانا خودش از بودجۀ 
موسسات وابسته به وزارت امورخارجه آمریکا مثل 

NED استفاده می کرد.

وب ســایت یلدا که دفتر مرکزی آن در شهر 
بوســتون در ایالت ماساچوست آمریکا قرار دارد، 
زنان را تشویق به کاندیداتوری در سطح شورای 
شهر و روستا می کرد و شعار ده زن، صد زن، هزار 
زن را به عنوان شعار خود قرار داده بود. تشکل هایی 
که یلدا به کاندیداها معرفی می کرد تشــکل های 
غرب گرا بودند و به این ترتیب شبکه ای از اعضای 
زن شورای شــهر در کنار تشکل های غیردولتی 
غرب گــرا در عرصه های زنان و کــودکان کار و 
محیط زیســت با هم متصل می شدند تا بازویی 
اجرایی برای سرمایه گذاران اصلی، یعنی هیفوس 
هلند، خزانه داری و وزارت خارجۀ آمریکا در داخل 
خاک ایران و در دل شوراهای شهر به وجود بیاید. 
اما این آموزش ها فقط از طریق سایت یلدا انجام 
نمی شد. موسسۀ یلدا مقدمات سفر گرجستان را 
برای کاندیداها فراهــم می کرد تا به این ترتیب 
بتواننــد همگــی حضــوری در کارگاه های یلدا 
نیز شــرکت کنند. موضوعات مطرح شــده در 
کارگاه های گرجستان تحت عنوان های شش گام 
برای پیروزی در انتخابات، نظرسنجی در انتخابات، 
آمادگی استراتژیک برای انتخابات، روش شناسی و 
زمینه  سازی برای پیروزی، هنر سخنوری، ساختن 
وجهۀ عمومی، طراحی و مدیریت پیام انتخاباتی، 
راهبرد ارتباط رســانه ای و یادگیری مشارکتی، 
همگــی برای ایجاد یک شــبکۀ بزرگ در درون 
شــوراهای اسالمی شهر و روســتا بود که تحت 
پروژۀ ترویج فمینیسم و غرب گرایی در میان زنان 

مسلمان ایرانی انجام می شد. 
این پروژه، تشویق به کاندیداتوری زنان را از 

چشــم انداز فرهنگ غربی انجام می دهد و هرگز 
زنانی کــه پایبند به اســالم و ارزش های دینی 
هستند مورد حمایت این پروژه ها قرار نمی گیرند. 
در عوض زنانی برای کاندیداتوری تبلیغ می شوند 
که با نظام و اسالم و فرهنگ سنتی جامعه دارای 
مشــکل باشــند یا حداقل در این زمینه ها واجد 

هیچ نظر و موضعی نباشــند. ایــن پروژه به این 
ترتیب، به نیروی انسانی و چیدِن نیرو در مراکز 
انتخابی نظام می پردازد و مسالۀ زنان را تبدیل به 
مسئله ای سیاسی و بهانه ای برای مبارزه با اصل 
نظام جمهوری اسالمی و براندازی نظام می کند. 
اما کســانی که در این پروژه ها شرکت می کنند 
معموال دچار این سؤاِل بسیار ساده نمی شوند که 
چرا دولت های غربی و بنیادهای برانداز برای ورود 

زنان به سیاست در ایران پول خرج می کنند؟ 
این شبکۀ بزرگ ســرانجام توسط نیروهای 
امنیتی کشــور شناسایی شد و شرکت کنندگان 
در این کارگاه ها نیز احضار شــدند و درخصوص 
ارتبــاط یلدا با نهادهای برانداز آمریکایی به آنان 
اطالع رســانی شــد. تاکنون از مرتبطین داخلی 
شبکۀ یلدا نیز عالیه مطلب زاده و لیال حقیقت جو 

بازداشت شدند. 

امــا این پایان کار نیســت. شــبکه هایی از 
این قبیل، همواره با سوءاســتفاده از بی اطالعی 
مشــارکت کنندگان خود، و با بودجۀ دولت های 
خارجی و نهادهای برانداز غربی، راه های جدیدی 
برای ادامۀ فعالیت در داخل ایران پیدا می کنند. 
تنها راه مبارزه با این سوءاستفاده ها و حفاظت از 
آیندۀ فرهنگ و سنت این کشور، آگاهی تک تک 
مردم در برابر شبکه ها و بنیادهای غربی است و به 
قدرت های خارجی اجازه ندهیم تا از این مسائل 
به عنوان بهانه ای برای شکاف انداختن در اعتقادات 

و باورهای ما استفاده کنند. 
18 اسفند 1396 روزنامۀ انگلیسی ایندیپندنت 
مقاله ای منتشر کرد به نام »چرا فمینیست های 
غربی از زنانی که در ایران به خاطر کشف حجاب 
بازداشت شــده اند حمایت نمی کنند؟« مقاله را 
یــک ایرانی تبار غرب گرا و ســلطنت طلب به نام 
شاپی خرسندی در ستایش ایران قبل از انقالب 

و سرزنش جریان چپ گرا در غرب نوشته بود.
ماجرا از این قرار بود که بعد از کشف حجاب 
چند زن ایرانی و حمایت گســتردۀ رســانه های 
اصلی غــرب از این جریان، جریــان چپ گرا در 
غرب حاضر به حمایت گسترده از جریان کشف 
حجاب در ایران نشــد. نویسندۀ این مقاله که از 
بی اعتنایی این جریان نســبت به کشف حجاب 
در ایران خشــمگین است، اما پرده ای از واقعیت 
برمی دارد. اغلب نیروهای چپ از آن چه در ایران 
به عنوان جنبش فمینیســم مطرح شده حمایت 
نمی کنند چون که می دانند آن چه در ایران مطرح 
شده در واقع یک حرکت راست گرا از جریان سلطۀ 
جهانی، با حمایت آژانس های اطالعاتی، به قصد 

اسالم ستیزی و کامال استعماری است.

در واقع در دیدگاه جریان نوین اســتعماری، 
فرهنگ شرقی و اســالمی و نمادهای آن مانند 
حجاب، فرهنگ پست تر و فرودست تر محسوب 
می شوند و فرهنگ غربی به عنوان فرهنگ برتر به 
جهانیان معرفی می شود. این جبهه آرایی، کامال 
تکرار تاریخ استعمار است که حاال در قالب نوین 
باز تعریف شــده است. به این ترتیب آشکارا بود 
که غربی ها خصوصا در مورد غرب آسیا از همان 
ابتدا خواهان تقویت آزادی های جنســی زنان و 
فعاالن فمینیستی بودند. بهترین ابزار برای تقویت 
این جنبش در قرن بیســت و یکم اما استفاده از 
ابزار فضای مجازی و شبکه های اجتماعی است. 
به زودی جنبش نواستعماری زنان یعنی استفاده 
ابزاری از جذابیت های جنسی زن، تحت حمایت 
دولت های غربی، به بخش مهمی از آتش جنگ 

نرم علیه ایران بدل شد.


