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گهی تلفنی  قبول آ

نگهداری از 
سالمند و کودک

بنایی 
و خدمات
ساختمانی

گمشده 
پیدا شده

قالیشویی
مبل شویی

ســبز(  بــرگ  لکیت) ما ســند 
خودرو ســواری ســمند با شماره 
 انتظامــی 563 ب 58 ایــران 21 
 124KO577234 شــماره موتور
ســی  شا ه  ر شــما
 NAAC9 1CWXEF6 8 6 4 1 0 
بنام منوچهر شمالی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

سند کمپانی موتورسیکلت آپاچی 
180 سی ســی مدل 93 به رنگ 
قرمز زرشــکی به شماره شاسی 
موتــور  شــماره  و   9315008
2271056 بنام ابراهیم حیدری 
به شــماره ملی 6179014922 
مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

برگ ســبز، فاکتور فــروش کارخانه، 
ســند دفترخانه خودرو سواری سانگ 
یانــگ TIVOLI هاچ بک مدل 2016 به 
رنگ نقره ای متالیک به شــماره موتور 
17391002042092 شماره شاسی 
KPT20B1VSGP074682 به شــماره 
پــاک 431 ج 63 ایــران 51 بــه نام 
هاله توتونچی مفقود گردید از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

سند مالکیت، برگ سبز، کارت ماشین و 
کارت سوخت سواری پژو مدل 1388 به 
شماره موتور 12488001746 به شماره 
شاســی NAAM01CA39K937694 به 
شــماره انتظامی ایران 27 - 143ط 56 
به مالکیت آقای ناصر قاســم زاده فرزند 
بشــیر به شــماره ملی 2971317870 
مفقــود گردیــده از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

اتومبیــل  سبز)ســند(  بــرگ 
مــدل 1398   207i- MT پــژو 
423ط32  پــاک  شــماره  بــه 
ایــران 21 بــه شــماره شاســی 
بــه   NAAR03fE7Kj386952
 163B0315038 موتور شماره 
بنام مهدی  رفیعی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز سواری پژو تیپ 405 
جی ال ایکــس مــدل 1386 به 
رنگ نقره ای متالیک به شماره 
و   12486099496 موتــور 
شــماره شاســی 40383436 
بنــام منصور دشــتگرد مفقود 
گردیده از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

کارنامه تاکسیرانی اینجانب 
ناصــر بذرائــی مربــوط به 
تاکســی پــژو روآ خطی خط 
1656 بــه شــماره پــاک 
 33 ایــران   84 ت   516
مفقــود گردیــده از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

پــژو  ســواری  مــدارک  کلیــه 
206 بــه رنــگ مشــکی متالیک 
مــدل 1382 بــه شــماره موتور 
شــماره  به   10FSF94285411
شاسی 0082610239 و شماره 
پاک 64- 239ب51 بنام مهدیه 
اردکانی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز سواری سیستم سایپا 
تیــپ 131SE مــدل 1396 رنگ 
ســفید- روغنی به شماره موتور 
M13/6036316 و شماره شاسی 
و   NAS411100H1077576
شماره پاک 545 ه  22 ایران 34 
بنام حسین باقری گله مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

جــواز حمــل ســاح کلــت 
کمری ماکاروف به شــماره 
6174 به نام آقای غامرضا 
غامیــان فرزنــد عباس با 
کدملــی 3671493496 
مفقــود و از درجــه اعتبار 

ساقط گردید.

مــزدا  خــودرو  کمپانــی  بــرگ 
پــاک بــه   B2000I  دوکابیــن 
ش  و  22-325م42   ایــران 
شاســی  و   998553 موتــور 
بــه   NAGAPX2PI12G00053
نام دفتر نماینــدگان ولی فقیه در 
سازمان اوقاف و امور خیریه مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار می باشد. 

سند کمپانی)سند کارخانه(، برگ 
ســبز و اســناد محضــری )کلیــه 
مــدارک( موتورســیکلت نمیــن 
 52941 انتظامــی  شــماره  بــه 
ایــران 479 بــا شــماره موتــور 
05040527 و شــماره شاســی 
8661584 مفقــود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه تاکسیرانی به شماره 
97036138 خــودرو پژو 
405 بــه شــماره انتظامی 
 22 ایــران   61 693ت
عبداللهی  محمودرضا  بنام 
طارمسری مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

3 برگ ســند موتورســیکلت 
آپاچــی 150 مــدل 95 رنگ 
مشکی سبز به شماره شهربانی 
18935 ایران 534 و شماره 
موتور 6118650 و شــماره 
شاســی 9512506 مفقــود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

برگ سبز خودرو 405 مدل 1399 
 بــه شــماره انتظامــی ایــران 16
412 و 11 به رنگ سفید به شماره 
موتور 164B0272150 و شماره 
 NAAM31FE2LK506500 شاسی
به نــام وحید رنجبر بافقی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

بــرگ ســبز و ســند مالکیــت خودرو 
ســواری پرایــد جی تــی ایکس مدل 
1384 برنگ ســفید شیری روغنی و 
به شــماره پاک 364ب55 ایران 64 
و به شــماره موتور 01338100 و به 
  S141228688221 شماره شاســی
به نام آقای ســید محمــد میراحمدی 
اردکانی مفقود گردیده است از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

»نوبت اول«
پروانــه اشــتغال بــه کار مهندســی 
اینجانــب  شهرســازی  و  راه  وزارت 
محمــد انصاری داخل فرزند حســین، 
به شماره شناســنامه 684 صادره از 
الهیجان دارای دانشــنامه مهندســی 
عمران به شــماره 01030068349 
از محل صدور تهران مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

»نوبت اول«
مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانب 
محمــد انصــاری داخــل، فرزنــد 
حســین، بــه شــماره شناســنامه 
در  الهیجــان  از  صــادره   ،684
مقطع کارشناسی رشته مهندسی 
عمران صادره از واحد دانشگاهی 
آزاد اســامی چالوس به شــماره 
82158549105 مفقود گردیده 
و فاقد اعتبار می باشــد. از یابنده 
تقاضا می شــود اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسامی واحد چالوس 
به نشــانی دانشــگاه آزاد اسامی 

چالوس ارسال نماید.

د  اســنا و  نــی  کمپا ســند 
 مالکیت و شناســنامه مالکیت

)بــرگ ســبز( ســواری پراید 
صبــا تیپ جی تــی ایکس آی 
مدل 1386 به شــماره پاک 
167هـــ16 ایــران 43 و به 
  1969864 موتــور  شــماره 
)بدنــه(  شاســی  شــماره  و 
S1412286102314 بنــام 
مروارید کاظمی ورنامخواستی 
مفقــود شــده از درجه اعتبار 

ساقط است. زرین شهر

خرید و فروش و اجاره
کلیه امالک

بامطالبی متنوع و کادری ورزیده با آخرین اخبار روز بهترین مکان جهت درج آگهی های شماویژه نامه تخصصی خودروا
با حضور در نیازمندیهای روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید

خرید و فروش 
انواع خودرو

امالک آ.س.آ 
پاسداران          زمردیان

09191111102

مـتفرقـه

گچ کاری- کاشی کاری
لوله کشی آب و فاضاب رفع نم

تعمیرات و تغییرات در اولین وقت
0919-6729865-09330789412

بازسازی  بناهای قدیمی
تأسیسات، بنایی، تجاری

دکوراسیون داخلی- تعمیرات
66566972 -09192060142

خریدار جک و قالب های 
ساختمانی و لوله داربست

09125901239

لوله کشی آب شوفاژ
موتورخانه، استخر- جوشکاری و...

26455661-26155136
09125996729

کفسابی- نماشویی
ساب انواع سنگ گرانیت

مدیریت تهران- شهرستان
0935-7898954
0919-4201972

* لوله کشی گاز*
با تاییدیه، خرده کاری

)تمام نقاط تهران(
09127955590

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

* صنایع برودتی انجماد*
ساخت سردخانه های ثابت و متحرک

و یخچالهای صنعتی و روباز
33684837 - 09125387044 
پخش انواع کولر گازی )اسپیلت(
لباسشویی، ظرفشویی با گارانتی

به قیمت بانه 55323529
احمدی 09127646980

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

فقط قالیشوییتهــران نـو

77413604           77473604   
  77410515

درشرق تهران کارخانه دارد

آگهی فقدان مدرک تحصیلی )موقت(
)نوبت  سوم(

مــدرک فارغ التحصیلــی کارشناســی 
اینجانــب ســیدمحمد مطهــری فرزند 
ســید نقی شــماره شناســنامه 22 و 
کــد ملــی 2122893044 صادره از 
گــرگان به شــماره 0448124 تاریخ 
صدور 91/10/16 صــادره از واحد 
دانشگاهی آزاد اسامی گرگان رشته 
ســاختمان مفقــود گردیــده از درجه 
اعتبار ساقط می باشد. از یابنده تقاضا 
می شــود اصل مدرک را به دانشــگاه 
آزاد اســامی واحد شهرستان گرگان 

ارسال نماید.

لتحصیلــی  غ ا ر فا ک  ر مــد
آقــای حســن میــری گــوری 
فرزنــد غامحســین با کدملی 
دانشــجوی   3621056068
رشــته برق الکترونیک مقطع 
کارشناســی از دانشگاه آزاد 
واحــد زاهــدان مفقــود و از 

درجه اعتبار ساقط گردید.

تاریخ انتشار: 1399/11/29

شرکت تعاونی مسکن اقلیم گستران صدرا)در حال تصفیه(
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول

از اعضای محترم این شرکت دعوت می شود در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
نوبت اول که در ســاعت 10 صبح روز دوشــنبه مورخ 1399/12/11 در محل 
خیابان فرصت شیرازی- پاک 83- واحد B3 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

توجــه: در صورتیکــه هریک از اعضــا نتواند در مجمع عمومــی فوق حضور یابد 
می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک 
نماینده تام االختیار واگذار کند. تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر ســه رای و 
هــر شــخص غیرعضو تنها یک رای خواهد بــود و در این صورت تایید نمایندگی 
تام االختیار با اعضای هیئت تصفیه تعاونی خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی 
اعطای نمایندگی، باید حداکثر ظرف 5 روز از انتشار این آگهی به همراه نماینده خود 
و با در دست داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در 
محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی 
و اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور تایید و ورقه ورود 

به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت تصفیه
2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سال 1397 و 1398.

3- تمدید دوره تصفیه به مدت دو سال.
4- انتخاب هیئت تصفیه

5- تعیین حقوق و پاداش هیئت تصفیه
توضیح: با توجه به برگزاری انتخابات هیئت تصفیه، واجدین شرایط جهت ثبت نام 
کاندیداتوری می توانند طی 5 روز پس از انتشار این آگهی به دفتر تعاونی جهت 
ثبت نــام مراجعه نمایند. بدیهی اســت پس از ســپری شــدن 5 روز، هیچگونه 

درخواست جهت کاندیداتوری پذیرفتنی نمی باشد.

هیئت تصفیه

تاریخ انتشار آگهی: 1399/11/29

شرکت تعاونی مصرف کارگران حوزه معاونت فنی و عمرانی 
شهرداری تهران و واحدهای وابسته شماره ثبت: 85424

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
با توجه به عدم حصول حد نصاب قانونی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت 
اول مورخ 1399/11/28 و عدم رسمیت مجمع عمومی عادی مذکور، بدینوسیله 
از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی نوبت 
دوم که راس ساعت 10 صبح روزپنجشنبه مورخ 1399/12/14 در محل دفتر 
شــرکت تعاونی واقع در تهــران خیابان دریان نو خیابان خســروان خیابان دکتر 

حبیب اله پاک 58 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
توجــه: در صورتیکــه هر یک از اعضاء نتوانند در مجمع عمومی فوق حضور یابند 
می توانند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک 
نماینده تام االختیار واگذار کنند. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر 
شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود. الزم به ذکر است نماینده تام االختیار 
بــا تاییــد امضای بازرس تعاونی و امضای عضــو هیئت مدیره تعاونی خواهد بود. 
بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف هفت روز از انتشار 
این آگهی به همراه نماینده خود و با در دســت داشــتن مدرک موید عضویت در 
تعاونــی و کارت شناســایی معتبر در محل دفتر شــرکت تعاونــی حاضر تا پس از 
احراز هویت طرفین )عضویت متقاضی و اهلیت نماینده(، برگه نمایندگی مربوط 
توسط افراد مذکور تایید تا برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.
ضمنا یادآوری می شــود این مجمع با حضور هر تعداد از اعضاء رســمیت می یابد 
و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شــود برای کلیه اعضاء) اعم از غائب و مخالف و 

حاضر( نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان
2- رســیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص طرح و تصویب صورت های مالی ســال 

98 و بودجه سال جاری سال 1399
3- اتخاذ تصمیم در خصوص تغییرات اعضاء و سرمایه و تصویب آن

4- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل
5- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود و نحوه پرداخت آن به اعضاء

هیئت مدیره

آگهی مزایده
یک شرکت تولیدی قطعات بدنه خودرو در نظر دارد ضایعات ذوبی 
و صنعتی ورق های روغنی با ضخامت های کمتر از 3 میلیمتر خود 

را از طریق مزایده به فروش برساند.
لذا متقاضیان می توانند تا تاریخ 1399/12/09 جهت کســب 
اطاعات بیشتر و ارائه قیمت پیشنهادی خود به صورت کتبی از 

طریق ذیل اقدام نمایند.
تلفن: 3- 02165438981 

فاکس 02165438984  
ggs_ co@ yahoo.com :آدرس ایمیل

هیات مدیره شرکت

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ) نوبت اول(
 تعاونی مسکن مهر 2 منطقه 5 تهران 

به شماره ثبت 321445 شناسه ملی 10103605837
بدینوســیله به اطاع کلیه اعضا تعاونی مســکن مهر2 منطقه5 تهران می رساند مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العــاده )نوبــت اول( این تعاونی در مورخ 99/12/7 راس ســاعت 10 صبح روز پنجشــنبه در محل 

پرند- فاز6- بلوار کو ه نور مسجد امام صادق)ع( برگزار می گردد.
دستور جلسه:

1- ارائه گزارش اجرایی و مالی به اعضا.
2- ارائه پیشنهادات و اخذ تصمیم در خصوص ادامه روند کارهای اجرایی و تامین کسری بودجه.

3- تصمیم گیری در خصوص اعضایی که مدارک آنان کامل نبوده و نسبت به تسویه حساب اقدام نداشته اند.
4- تغییر آدرس دفتر تعاونی جهت مکاتبات و مراجعات.

توضیحات:
- همراه داشتن اصل مدارک شناسایی معتبر جهت حضور در جلسه الزامی می باشد.

-جهت ارائه وکالت به غیر)برای هر عضو نهایت تا ســه نفر- غیر عضو یک نفر( وکیل و موکل می بایســت 
حداکثر تا 72 ساعت قبل از تاریخ برگزاری مجمع به دفتر هیئت واقع در پروژه مراجعه و نسبت به تکمیل 

فرم وکالت اقدام نمایند.
- افرادی که دارای وکالت ثبتی می باشند، می بایست در متن وکالت نامه »حق حضور در مجامع« حتما قید 

و در روز مجمع اصل آن را همراه داشته باشند.
هیئت تصفیه تعاونی مسکن مهر 2 منطقه 5 تهران

55953636 - 55900897 شهرری 
33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 
56344343 اسالمشهر 
56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
66007479 - 66064647-9 آزادی 
65222933 - 09121620849 شهریار 
026-32226013 - 32224411 کرج 
77909939 - 77936888 تهران نو 
دماوند                               76321938

شرق - غرب  مرکز

33112193
33112291 
33902599

 33119236
33113085

      33110202

33942000
 33118052
33911568

محمدرضا پهلوی در دیدار با آری ایسار)نفر اول از راست( سرپرست مهندسان اسرائیلی مستقر 
در ایران که پروژه آبرسانی به پایگاه های ارتش شاهنشاهی را برعهده داشتند.

ایســار می گوید حدود ســال 1968 نیروی هوایی ایران برای پایگاه های خود احتیاج به آب 
آشامیدنی سالم داشت. سرهنگ یعقوب نیمرودی این موضوع را فرصتی دانست تا با استفاده 
از تأسیسات آب شیرین کنی اسرائیلی به تعمیق ارتباط نظامی ایران و اسرائیل بپردازد. طبق 
گفته ایسار، نیمرودی ترتیبی داد تا یک شرکت دولتی اسرائیلی با نام IDE به ایران دعوت شود 
و طی دهه بعد 36 واحد کوچک آب شیرین کن را در پایگاه های نیروی هوایی ایران نصب کند.

پاورقی
Research@kayhan.ir
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در تمام عمر دیناری از دولت 
پول نگرفته ام و اساساً از خدا آرزو 
کرده ام که هیچ گاه در ســمت و 

پست دولتی قرار نگیرم.248
اما ظاهرا هیچ وقت به آرزویش 
با  نرسید چون اگر همکاری اش 
ساواک را نادیده بگیریم حداقل 
در فرانســه بــه خدمــت دایره 
حفاظت  فرانسوی  اداره  حقوقی 
از پناهندگان و بی وطنان درآمد و 
در حقیقت کارمند وزارت خارجه 
دولت فرانســه شــد.249 در این 
پُست جدید می توانست خدمات 
قابــل توجهی بــه اداره مرکزی 
 )RG(فرانسه عمومی  اطالعات 
 )DST(و یا اداره نظارت داخلی
پناهندگان  پرونــده  ارزیابی  در 
سیاسی و شکار سوژه های مناسب 
ارائه دهد. حاال دیگر می توانست 
همکاری مستقیم و غیرمستقیم 
با 4 ســرویس اطالعاتــی را در 
کارنامه اش درج کند؛ از ساواک 
و سیا گرفته تا استخبارات عراق 
و اداره امنیت فرانســه. لقبی که 
برخی جریان هــای داخل ایران 
با عنــوان »کریم بغدادی« به او 
داده بودند تنها به ویژگی سوم او 
در همــکاری با رژیم بعث صدام 
اشــاره داشت؛ در واقع کریم هم 
بغدادی بود، هم آمریکایی و هم 
فرانسوی. فقط ایران و مردمش 
بودند که هیچ وقت نتوانســتند 
مورد محبت عبدالکریم الهیجی 

قرار بگیرند!
با این حال عبدالکریم فقط به 
ِسَمت دولتی اش در وزارت امور 
خارجه فرانسه قانع نبود. او حداقل 
یک ســال پیش از آنکه در اداره 

عبدالکریم حاال دیگر می توانســت همکاری 
مستقیم و غیرمستقیم با 4 سرویس اطالعاتی 
را در کارنامه اش درج کند؛ از ســاواک و سیا 
گرفته تا اســتخبارات عــراق و اداره امنیت 
فرانسه. لقبی که برخی جریان های داخل ایران 
با عنوان »کریم بغدادی« به او داده بودند تنها 
به ویژگی ســوم او در همــکاری با رژیم بعث 
صدام اشاره داشت؛ در واقع کریم هم بغدادی 
بود، هم آمریکایی و هم فرانسوی. فقط ایران 
و مردمــش بودند که هیچ وقت نتوانســتند 
مورد محبت عبدالکریم الهیجی قرار بگیرند!

3۲8۲

کسب و کاری به نام حقوق بشر با نگاهی به زندگی عبدالکریم الهیجی

دفتر پژوهش های موسسه کیهان
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سید محمد عماد اعرابی

پناهنــدگان وزارت امور خارجه 
فرانسه جاگیر شود تشکیالتی با 
عنوان »جامعه دفاع از حقوق بشر 
در ایــران« راه انداخت و خودش 
ریاســت آن را بــه عهده گرفته 
بود.250 در روزهایی که دوستان 
و همقطارانــش در جبهــه ملی 
نظیــر عبدالرحمن برومند طرح 
تحریم ایــران را به آمریکایی ها 
می دادند او نیــز تصمیم گرفته 
بود با پرونده  ســازی های حقوق 
بشری دالیل موجهی برای تحریم 
کارکرد  مهم ترین  بتراشد؛  ایران 
»جامعــه دفاع از حقوق بشــر 
در ایــران« همین بود. 3 ســال 
بعد از تشــکیل این ســازمان با 
ارتباطاتــی که داشــت آن را به 
بین المللی  »فدراسیون  عضویت 

اسف بار از اوضاع اجتماعی ایران 
فشــار  برای  کافی  مســتندات 
سیاســی و اقتصادی دولت های 
اروپایی و آمریکایی بر مردم ایران 

را فراهم کنند. 

پرونده  ســازی و جنگ رسانه ای 
علیه ایــران را ایجاد می کردند. 
ماجراهایــی که پــس از جنگ 
تحمیلی و با آغاز باز سازی ایران 
و عادی سازی روابط دیپلماتیک 
روند عجیــب و غریبی به خود 

گرفته بود.
 از قتــل برخــی چهره های 
سیاسی خارج از ایران و به رگبار 
بستن رستوران میکونوس گرفته 
تا کشف محموله موشک در بندر 
آنتــورپ و ادعای ســوء قصد به 
نویســندگان عازم ارمنستان. در 
همه ایــن ماجراها ابتدا حادثه ای 
عجیب رخ می داد و ســپس این 
عبدالکریم و دوستانش بودند که به 
میدان می آمدند و انگشت اتهام را 
به سمت حکومت ایران نشانه رفته 
و با حمایت رسانه های غربی، صدور 
بیانیه هــا و انجــام گفت وگوهای 
فشــار  اعمال  خواســتار  متعدد 
بــر حکومــت ایران می شــدند. 
پرونده  سازی های او علیه کشورش 
 در مجامــع بین المللــی تمامی 

نداشت.

اعتراف به ماهیت سازمان 
منافقین دیگر کمی دیر شده 
بود، آنها در طــول این مدت 
جوانان زیادی را با شــعارهای 
انقالبی و ضد امپریالیستی به 
دام همیــن »فرقه« کشــانده 

بودند.
عبدالکریم اســفند 1358 
بــه خبرنــگار روزنامه کیهان 

گفته بود: 

عبدالکریــم تبدیل بــه کارمند 
مواجب بگیری شــده بود که در 
ازای تأمین هزینه های زندگی اش 
توســط نهادهــای اروپایــی و 
آمریکایی، هر چه در توان داشت 
ایران  علیه  پرونده  ســازی  برای 
خرج می کرد. اما کســانی مثل 
او همیشــه در نقــش یک تیغه 
قیچی بودند؛ تیغه دیگر افرادی 
بودند که بستر الزم برای شروع 

همکاران ســابق من در ارتش اسرائیل از روی حســادت لقب »فروشنده)دالل( 
اســلحه« را به من دادند در حالی که بســیاری از آنها ســعی کردند شــانس 
خــود را در فروش ســالح امتحان کنند و شکســت خوردند. ایــن لقب که 
مفهوم بدی داشــت، من را خشمگین می کرد و لکه ســیاهی بر روی نامم بود.

برشی از کتاب خاطرات یعقوب نیمرودی  -4 

خیلی زود برای من روشن شد در این میان 
کسانی هستند که به هر طریقی انتظار دارند 
کار را بــه صورت داوطلبانه انجام دهم. به این 
ترتیب در آغاز مســیر دنیای تجارت، خود را 
در دســته ای با مدیریت کنسرسیوم »کور« و 
مئیر عامیت از دوستان عزیزم و فرمانده سابق 
فرماندهی جنوب در اطالعات ارتش و »موساد« 
یافتم. برای کارخانه »کــور« که تولید کننده 
ماسک های گاز است، قراردادی بزرگ با وزارت 

دفاع ایران گرفتم. 
زمانی که صورتحســاب دســتمزدم را به 
»کور« دادم، مدیرکل مئیر عامیت، به صورت 
جدی مداخله کرد و از پرداخت آن امتناع کرد. 
درک مکانیزم های پشت پرده چنین معامالتی 
و نقش حیاتی که توسط واسطه هایی همچون 
من پر می شوند، واسطه هایی که روابط شخصی 

اسلحه« »دالل  نگویید  من  به 
را بــه کار می گیرند و کمک می کنند به اینکه 
آنهــا در مناقصات بزرگ در رقابت ســخت با 
فعاالن و شــرکت های برتر صنایع دفاعی در 
جهان به دفعات به موفقیت دست یابند، برای 
»مئیر« دوست واقعی ام که برایش خیلی ارزش 
قائل بودم ســخت بود. در ازای قراردادی که 
برای »کور« منعقد کردم، آنها می بایست تقریباً 
صد هزار دالر به من می پرداختند. هنگامی که 

عامیت این را شنید، از این موضوع خشمگین 
شــد و معترضانه گفت: »دیوانه شدی؟ برای 

چنین مبلغی تمام زندگی ام را کار کردم!«
با شــنیدن ایــن حرفش مــن هم جوش 
 آوردم و با عصبانیــت زیادی جوابش را دادم: 
»این چــه معنی می دهد؟ پرداخت نمی کنی؟ 
من دیگر وابسته نظامی ارتش نیستم! من اآلن 

یک تاجر خصوصی ام. 
معامله بزرگی را برای شما ترتیب دادم که 
توانایی دســتیابی بــه آن را با قدرت خودتان 

نداشتید، پس باید بپردازید.«
در نهایــت موافقت کردیــم این اختالف 
را پیش داوری مورد قبــول ]طرفین[، وکیل 
یهوشع روطنشطریخ که در آن روزها نماینده 

موساد نیز بود ببریم. 
پس از گذشت مدتی داور به نفع من حکم 

داد. مجموعه »کور« مجبور به پرداخت کامل 
میزانی که درخواســت کرده بــودم به عالوه 
هزینه های دادرســی شــد. من که از کل این 
موضوع رنجیده خاطر شــده بــودم، نیمی از 
این مبلغ را بــه نیازمندان کمک کردم. زمان 
گذشــت تا روابط بین مــن و مئیر عامیت به 
روال عادی اش برگردد و او متوجه این حقیقت 
شود که دیگر یک نظامی نیستم و اینکه دنیای 

تجارت قوانین بازی دیگری دارد.
این داستان شاید فضایی را که در آن مجبور 
به فعالیت بودم، بیشتر توضیح دهد. برخی از 
همکاران ســابق من در ارتش اسرائیل از روی 
حسادت لقب »فروشنده)دالل( اسلحه« را به 
من دادند در حالی که بســیاری از آنها ســعی 
کردند شانس خود را در فروش سالح امتحان 

کنند و شکست خوردند.  
ایــن لقب که مفهوم بدی داشــت، من را 
خشمگین می کرد و لکه سیاهی بر روی نامم 

بود. 
حتی اگر دوره ای در زندگی ام را به تجارت 
محصوالت دفاعی نیز مشغول بودم، به راستی 
این موضوع معرف تجارت و حوزه مورد عالقه 
من نبود. بخش قابل توجهی از فعالیت های من، 
در دهه هفتاد، به طور واضح غیرنظامی بود1، 
از جمله فروش ده ها عدد دستگاه تصفیه آب 
دریا، فروش تریلرهــای حمل ونقل کانتینر و 
فروش هزاران آشپزخانه صحرایی قابل حمل 
که در کیبوتص ناصر سیرانی تولید شده بودند.
همان طــور کــه قبــاًل گفته شــد بخش 
قابل توجهــی از زمان و انــرژی خود را صرف 
بازاریابی دستگاه های تصفیه آب کردم که در 
 اسرائیل توسط شرکت »مهندسی آب شیرین کن 
محــدود« مســئولیت  بــا  فســفر(   )بــا 

 تولید می شدند. تا سال 19۷9 پس از سقوط 
شاه و گرفتن حکومت توسط آیت اهلل خمینی 
که مجبور به ترک ایران شــدیم، بیش از ۶0 
دســتگاه تصفیه آب را در منطقه خلیج فارس 

فروخته و نصب کرده بودیم.
 در آغــاز مســیرم در دنیــای تجــارت 
رویای تأســیس کارخانه تولید دســتگاه های 
آب شــیرین کن را در سرم می پروراندم و برای 
انجام آن، مذاکراتی را با مجموعه شرکت های 
آیزنبرگ که در مالکیت تاجری بنام شــائول 
آیزنبرگ بود هدایت کردم. در پایان، آیزنبرگ 
از تعهدش سر باز زد و هنگامی که از وی طلب 
پشتیبانی و حمایت مالی کردیم ناپدید شد. 

تصمیم گرفتم به تنهایی ادامه دهم، و شرکتی 
 را در اسرائیل با نام »تجارت خارجی نیمرودی« 

تأســیس کردم و افرایم لیفشیتص را به ایران 
فرســتادم؛ دفتر اســرائیل را دوســت دوران 
کودکی ام یهودا البوهر مدیریت می کرد و من 
بیــن تل آویو، تهران و لندن کــه در آنجا نیز 
آپارتمانی را اجاره کرده بودم و به عنوان دفتر 
از آن اســتفاده می کردم، در رفت و آمد بودم. 
در زمینه تصفیه آب دریا در زمانی که به عنوان 
وابسته در ارتش اســرائیل خدمت می کردم، 
معاملــه دیگری هم انجام دادم. اوایل دهه ۶0 
ایران دو دستگاه تصفیه آب از شرکت آمریکایی 
»فیلکو« خریداری کرد. شرایط خرید تجهیزات 
این آب شــیرین کن های پیشرفته از این قرار 
بودند: »کلید روشــن«، یعنی تحویل محصول 
و راه انــدازی آن کامال برعهده فروشــنده بود. 
تکنیسین های آمریکایی که برای راه اندازی این 
دستگاه ها فرستاده شده بودند توانایی تحمل 
شــرایط آب و هوایی و باقی شرایط خدمت در 
ایران را نداشتند؛ اما برای ما اسرائیلی ها مشکلی 

وجود نداشت. 
ما مثل آمریکایی ها نازپرورده نبودیم و این 

به ما برتری معناداری می داد. 
در نهایت تکنیسین های »فیلکو« شکست 
خوردنــد و ماموریت شــان را رهــا کردنــد. 
تکنیســین های ایرانی توانایی اینکه جایگزین 
آنها شــوند را نداشتند و تجهیزات گران قیمت 

رها شده بودند.
پی نوشت :

کــه  همان طــور  نیمــرودی  یعقــوب  م:   .1
 خــودش اشــاره می کند دوســت ندارد بــه عنوان 
»دالل اســلحه« معرفی شود اما حقیقت این است که 
بخش قابل توجهی از فعالیت وی شامل خرید و فروش 
اسلحه می شــد. بیشترین اعضای شبکه ارتباطی او از 
شخصیت های نظامی و افسران عالی رتبه ارتش بودند.  
وی اگرچه ادعا می کند پس از دوران بازنشستگی 
 فعالیت هــای غیرنظامی انجام داده و ســعی می کند 
خود را یک تاجر نشان دهد، اما با مطالعه خاطراتش به 
وضوح مشخص می شود که نیمرودی پس از بازنشستگی 
همچنــان از نفــوذ و اعتبــار ویژه ای در تشــکیالت 
امنیتــی و بلکه رأس هرم قدرت رژیم صهیونیســتی 
برخــوردار اســت و قرارداد های تجــاری وی چندان 
 بی ارتباط با اهداف سیاســی و امنیتی صهیونیست ها 
نیســت. 2۶ اسفند 1348 اداره کل هفتم ساواک طی 
نامه ای به اداره کل ششــم در همین زمینه می نویسد: 
»ســرهنگ نیمرودی مدت 13 ســال در ایران ظاهراً 
به عنوان وابســته نظامی اســرائیل خدمت می نموده 
و اشــتغال جدید وی در ایران اعــم از اینکه از ارتش 
کناره گیری نماید یا ننماید به احتمال زیاد پوششــی 
 برای فعالیت اطالعاتی در خلیج فارس و شیخ نشــینها 
خواهد بود.« )ساواک. شاهدی، مظفر. تهران: مؤسسه 

مطالعات و پژوهش های سیاسی، 138۶. ص234(.

 )FIDH(»حقوق بشــر  جوامع 
درآورد 251 تــا از مواهــب مادی 
و معنــوی بیشــتری در تأمین 
شود.  بهره مند  کارهایش  هزینه 
تقریبــاً در هر گــزارش حقوق 
بشــری علیه ایــران ردپایی از 
عبدالکریم الهیجی و اطرافیانش 
وجود داشــت تا با ارائه شرایطی 

یک بار در حمایت از سلمان 
رشــدی فتوای امام خمینی)ره( 
را ترویــج تروریســم خواند؛252 
یک بار اعدام مجرمان را مصداق 
نقض حقوق بشــر دانست؛ یک 
بار ســراغ زندانیــان رفت و به 
حکم بازداشــت کورش اسدی و 
سعیدی سیرجانی حمله کرد؛253 

 کریم بغدادی، آمریکایی حتی فرانسوی

15 دسامبر ۲003 )۲4 آذر 138۲( عبدالکریم الهیجی و شیرین 
عبادی در حال گفت وگو با ژاک شیراک رئیس جمهور وقت فرانسه
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