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گهی تلفنی  قبول آ

مشاور حقوقی

آمـوزشی
مـتفرقـه

خرید و فروش 
انواع

خودرو

بنایی 
و خدمات
ساختمانی

گمشده

پیدا شده قالیشویی
مبل شویی

کلیه اســناد مالکیت )برگ ســبز، کارت 
ماشــین، بیمه نامــه، ســند مالکیت...( 
 SLXTU5 تیــپ   405 پــژو  ســواری 
سال ســاخت 1393 به شــماره موتور 
شاســی  شــماره  و   139B0045951
شــماره  و   NAAM31FC4EK874391
پالک ایران 37- 588 ج 46 به مالکیت 
اسماعیل جنگلی فرزند هیبت اهلل مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو سواری MVM110 مدل 
1392 به رنگ سفید روغنی به شماره 
پالک 662ب38 ایران 64 به شــماره 
موتــور MVM372FGP034234 و بــه 
 NAtEBACAXD1008172 شماره شاسی
به نــام آقــای جــواد پایــدار اردکانی 
مفقــود گردیده اســت از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

ریــو  خــودرو  کمپانــی  ســند 
بــه شــماره  مــدل 86   1500
 -1 7 ب   1 5 6 مــی  نتظا ا
ایــران 41 بــه شــماره موتــور 
1023236 و شــماره شاســی 
 NAS61002271124848
به مالکیــت اینجانب محمدرضا 
حامدی مفقود فاقد اعتبار است.

ریــو  خــودرو  ســبز  بــرگ 
1500 مــدل 86 به شــماره 
 -17 ب   156 مــی  نتظا ا
ایــران 41 به شــماره موتور 
1023236 و شــماره شاسی 
 6 1 0 0 2 2 7 1 1 2 4 8 4 8

مفقود فاقد اعتبار است.

سند کمپانی و کارت مشخصات 
 Z28ND- 2800CC وانت زامیاد
به شــماره انتظامــی 899ن47 
ایــران 63 مــدل 89 رنگ آبی 
موتــور 80010114 شاســی 
 NAZDL104TJK007078
مفقود و از درجه اعتبار ســاقط 

است.

برگ ســبز سواری سیســتم سایپا 
تیــپ 132SE مــدل 1395 رنــگ 
ســفید- روغنی به شــماره موتور 
M13/5770393 و شماره شاسی 
 NAS4 2 1 1 0 0G1 2 0 8 1 9 7
 12 هـــ   122 پــالک  شــماره   و 
ایــران 34 بــه نام کیــوان ولی پور 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

سند کمپانی )ســند کارخانه( 
خــودروی وانت پیــکان مدل 
82 به شماره انتظامی 473 و 
91 ایران 11 با شماره موتور 
11538204942 و شــماره 
شاســی 82905070 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

ســند مالکیت موتورسیکلت پیشتاز 
PMT150 مــدل  1389 بــه رنــگ 
پــالک 638-  بــه شــماره  مشــکی 
19472 به شماره موتور 1083286 
 150A8901041 و به شــماره تنه
متعلق به آقای حســین فالح یخدانی 
مفقود گردیده است از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

موتورســیکلت  ســند فروش 
نــگ  ر ســفید  چــی  پا آ
ســی  شا ه  ر شــما بــه 
و   N2G***180P9420930
 0E6CF2105575 شماره موتور
شماره پالک 94229- 128 به 
نام عباس آقائی کمازانی مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.

سند کمپانی )سند کارخانه(، برگ 
سبز و کارت موتور )کلیه مدارک( 
آمیکو سیســتم  موتورســیکلت 
زمــرد 150 سی ســی فاقد پالک 
با شــماره موتور 01125731 و 
شماره تنه 150400242 متعلق 
به دهیاری کاوند مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســبز  بــرگ  و  کمپانــی  ســند 
موتورســیکلت طرح هوندا 125 
ویــال بــه رنــگ خاکســتری مدل 
1389 به شــماره پالک 46172 
موتــور  شــماره  و  ایــران 113 
NMHCG0904345 و شماره تنه 
N2N***125F8920222 مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار است.

ســند کارخانــه )ســند کمپانی( 
موتورســیکلت  ســبز  بــرگ  و 
زمرد آمیکو به شــماره انتظامی 
شــماره  بــا   8 زنجــان   4445
موتــور 01125731 و شــماره 
تنــه 150400242 متعلــق به 
دهیاری ینگجــه مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

خــودرو  ســبز  بــرگ  و  ســند 
موتــور  شــماره   TIGGO7- AT
MVME4T15BADL012017 شماره 
شاسی NATGBACRXL1010906 به 
شماره پالک ایران 20- 621ط78 
به نــام مالــک محمدمهدی شــکیبا 
مفقــود گردیده و از درجــه اعتبار 

ساقط است.

پرایــد  خــودرو  بــرگ ســبز 
صبــا مــدل 75 بــه شــماره 
 -72 ن   346 مــی  نتظا ا
ایــران 21 به شــماره موتور 
00015219 و شماره شاسی 
S1412275518475 مفقود 

فاقد اعتبار است.

اینجانب محسن ثابت عمل مالک خودرو 
پژو پارس مدل 84 به شماره انتظامی 
837 م 98- ایــران 41 بــه شــماره 
موتــور 12484196005 و شــماره 
شاسی 19332875 به علت فقدان 
اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی 
نموده اســت. لــذا چنانچــه هر کس 
ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد 
ظــرف مدت 10 روز بــه دفتر حقوقی 
ســازمان فروش ایران خــودرو واقع 
در پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه 
نماید. بدیهی اســت پس از  انقضای 
مهلــت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

قانونی به عمل خواهد آمد.

آگهی فقدان مدارک تحصیلی 
)نوبت سوم(

اصــل دانشــنامه و ریزنمــرات 
اینجانــب محمــد مالمحی الدیــن 
شــماره  بــه  منصــور  فرزنــد 
شناســنامه 9967 شــماره ملی 
0036958190 رشته مهندسی 
کشــاورزی )خاکشناسی( ورودی 
سال 1368 شــماره دانشجویی 
685324 دانشگاه شهید چمران 
اهــواز مفقــود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

سند کارخانه و برگ سبز موتور ساوین 150 
مــدل 1391 شــماره موتــور 05184211 
82964 پــالک   9166493 تنــه   شــماره 
 ایران 638 به نام محمدحسین فتاحی اردکانی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

نگهداری از 
سالمند و کودک

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

اسامی  ۸  نفر  از فرزندان
 تحت پوشش شیرخوارگاه

 حضرت رقیه )س(

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

خرید و فروش 
فیش   حج - مکه

1 و 2 خوابه تا سقف 2 میلیارد
خرید فروش رهن اجاره
امالک آس آ پاسداران 

زمردیان 0919-11111-02

بازسازی  بناهای قدیمی
تأسیسات، بنایی، تجاری

دکوراسیون داخلی- تعمیرات
66566972 -09192060142

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

26455661-26155136
09125996729

خریدار جک و قالب های 
ساختمانی و لوله داربست

09125901239

فقط قالیشوییتهــران نـو

77413604           77473604   
  77410515

درشرق تهران کارخانه دارد

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

موسسه حقوقی 
عدل ماهان

پذیــرش کلیــه دعاوی 
حقوقــی کیفــری ملکی 
خانوادگی و مهاجرتی به 

کانادا و ترکیه

09123702460

خرید و فروش ویژه
 فیش حج تمتع و عمره

زیر نظر سازمان حج و زیارت 
09126993603 -66500463

امداد گسترآپادانا

2250423۸ـ22315131

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
336۸4۸37 - 091253۸7044 

پخش انواع کولر گازی )اسپیلت(
لباسشویی، ظرفشویی با گارانتی

به قیمت بانه 55323529
احمدی 091276469۸0

تولیدکننده کش نیم سانتی
)سه کش( اعالء

کارتن 10 کیلویی موجود 
می باشد

09123957832
55609684

مدرک موقت عیدی حسینقلی پور 
 2003424970 ملــی  شــماره 
مهندســی  پیوســته  کارشناســی 
آزاد  دانشــگاه  قــدرت  بــرق 
شــماره  بــه  بوشــهر  اســالمی 
12931460212 مفقودگردیده 
از یابنــده تقاضــا می شــود اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 

بوشهر ارسال نماید.

آگهی مزایده )نوبت اول(- چاپ دوم
 B2000i دفتر موقوفات مبین در نظر دارد؛ یک عدد خودرو وانت دوکابین مزدا
مدل 1386 را از طریق برگزاری فراخوان عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه 
اشــخاص حقیقی و حقوقی واجد شــرایط و عالقه مند دعوت به عمل می آید؛ در 
ایام هفته )شنبه تا چهارشنبه( از ساعت 8 الی 16 تا  تاریخ 99/11/21 جهت 
دریافت اسناد خام و نیز عودت اسناد تکمیل شده به دبیرخانه این دفتر واقع 

در خیابان نوفل لوشاتو، نبش خیابان هانری کوربین، پالک 61 مراجعه نمایند.
* سایر اطالعات و شرایط در اسناد مزایده شرح داده شده است.

* در صورت نیاز به اطالعات بیشــتر با تلفن هــای 66731664 و 66736615 
تماس حاصل فرمایند.

* هزینه چاپ این آگهی به عهده برنده این فراخوان بوده و دفتر موقوفات مبین 
در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

دفتر موقوفات مبین

آگهی مزایده اجاره )نوبت دوم(
مدیریت آموزش و پرورش منطقه 14 تهران 
در نظر دارد ســاختمان اداری شهید شکوهی 
با شماره مزایده 5099003079000037 
را به مدت یکســال به صورت اجاره از طریق 
مزایــده واگذار نماید. متقاضیان از انتشــار 
ایــن آگهــی بــه مــدت 10 روز کاری مهلــت 
دارند تا اسناد مزایده را از سامانه تدارکات 
 setadiran.ir آدرس  بــه  دولــت  الکترونیــک 
دریافت و پیشنهاد خود را بارگذاری نمایند. 
جهت دریافت اطالعات بیشــتر با شماره تلفن 
33355547 تمــاس حاصــل نمایند. هزینه 
آگهــی و کارشناســی برعهده برنــده مزایده 

می باشد.

مدیریت آموزش و پرورش
 منطقه 14

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت اول(
موسسه انجمن علمی سم شناسی و مسمومیت های ایران 

بدینوســیله از کلیه اعضای پیوســته انجمن علمی سم شناسی 
و مســمومیت های ایران بــرای حضور در مجمــع عمومی عادی 
نوبت اول انجمن که در روز دوشــنبه مــورخ 1399/12/11 
 از ســاعت 00:15 تا 23:45 بــه صورت الکترونیک به آدرس
 iman.behdasht.gov.ir تشکیل می شود دعوت بعمل می آید.

دستور جلسه:
1- انتخابات هیات مدیــره و بازرس به صورت الکترونیک در 
 ســامانه کمیســیون انجمن های علمی گروه پزشــکی به آدرس

http//: iman.behdasht.gov.ir
هیئت مدیره انجمن علمی سم شناسی و مسمومیت های ایران

نام مستعار کودک: شیال

تاریخ تولد: 99/2/14

محل پیدایش: بیمارستان مهدیه

زمان پیدایش: 99/2/14

نام مستعار کودک: امیرحسین

تاریخ تولد: 99/9/10

محل پیدایش: بیمارستان مهدیه

زمان پیدایش: 99/9/10

نام مستعار کودک: مهدی

تاریخ تولد: 99/10/5

محل پیدایش: بیمارستان فیروزآبادی

زمان پیدایش: 99/10/5

نام مستعار کودک: محمدساالر

تاریخ تولد: 99/10/12

محل پیدایش: بیمارستان مهدیه

زمان پیدایش: 99/10/12

نام مستعار کودک: جیران

تاریخ تولد: 99/10/11

محل پیدایش: بیمارستان مهدیه

زمان پیدایش: 99/10/11

نام مستعار کودک: نیکداد

تاریخ تولد: 99/8/27

محل پیدایش: بیمارستان مهدیه

زمان پیدایش: 99/8/27

نام مستعار کودک: آشا

تاریخ تولد: 99/10/11

محل پیدایش: بیمارستان مهدیه

زمان پیدایش: 99/10/11

نام مستعار کودک: هاتف

تاریخ تولد: 99/9/9

محل پیدایش: بیمارستان اکبرآبادی

زمان پیدایش: 99/9/9

پاورقی
Research@kayhan.ir
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112نقش شبه روشنفکران در تاریخ معاصر ایران

سفر خاتمی به آمریکا و مالقات با »جرج سوروس«

در این ســفر بود که خاتمی با 
»جرج ســوروس« سرمایه دار 
آمریکایی  صهیونیست  بزرگ 
اصلی  معمــاران  از  یکــی  و 
انقالب مخملی و مؤسس بنیاد 
صهیونیســتی »جامعةبــاز« 
کــه در پوشــش یــک نهاد 
حامیان  اصلی ترین  از  خیریه، 
در  رنگی  کودتاهای  مشــهور 
جهان می باشــد، مالقات کرد!

  

آنها اشــاره کرد و از بیــزاری خود و 
همفکرانش از امام خمینی)ره( گفت: 
در حالی که پشتیبانی توده های 
مــردم، هنــوز از ]امــام[ خمینــی 
ایران را می سازد،  قدرتمندترین مرد 
او تمام گروه های مترقی]روشنفکران 

غرب گرا[ را بیزار کرده است.198
معموال در گفتگوهای خصوصی 
برخالف موضع گیری های عمومی اش، 
حــرف دلــش را به راحتــی می زد؛ 
عبارت های مختلفی را می توان برای 
ایــن کار در نظر گرفــت مثل تزویر، 
نفــاق، دو رویی و ... . اینها درســت 
همان چیزهایی بــود که عبدالکریم 
الهیجی، مردم و مسئوالن را از آن بر 

حذر می کرد!199
18 مهر 1358 قائم مقام کنســول 
سیاســی ســفارت آمریکا یک مالقات 
محرمانــه به صرف نهار بــا عبدالکریم 
ترتیب داد. عبدالکریم آن قدر از شرایط 
موجود سرخورده بود که الیزابت سوئیفت 

در گزارش خود از این جلسه نوشت: 
فضــای مالقات بســیار دلتنگ 
کننده بود، چرا که الهیجی احساس 
می کــرد امیدهای او و دیگر نیروهای 
مترقــی بــرای انقالب ایــران بر باد 

رفته  اند.200
کار حتی از ایــن هم باالتر رفته 
بود و آنها شب گذشته به صورت کامال 
جدی درباره انحالل جمعیت دفاع از 
آزادی و حقوق بشــر با یکدیگر بحث 
و گفتگو کــرده بودند.201 الهیجی به 
مأموران سفارت آمریکا در تهران گفت:
سیســتم قضایی دادگاه  ها بیش 
از پیش اســالمی خواهد شد ... و در 
سیســتم جدید جایی بــرای وکالی 
تحصیل کــرده غرب وجــود نخواهد 

داشت.202
در واقــع موج اســالم خواهی و 

نا امید از انحراف انقالب

۳۲۷۵

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

اسالم گرایی مردم ایران آنها را کالفه 
کــرده بود. عبدالکریم و دوســتانش 
هر شــیوه ای را امتحــان می کردند 
تا مــردم در دوراهی تشــکیل یک 
حکومت اســالمی غرب ستیز)مسلما 
معنای عبارت غرب ســتیز در اینجا 
ایســتادگی در مقابــل مظاهر ظلم 
و بی عدالتــی دنیای غرب اســت که 
بر  تحمیل سیاست های شان  درصدد 
کشــورهای جهان سوم برمی آیند نه 
جنگ طلبــی کورکورانه بــا ملت ها.( 
و یا یک حکومت غربی اسالم ســتیز 
به ســمت گزینه دوم هدایت شوند. 
کارشــناس ســفارت آمریکا پس از 
گفتگوی مفصل با عبدالکریم نوشت: 
الهیجی درباره حکومت خمینی 

بســیار نا امید است و صریحا درصدد 
یافتن طرقی برای تأثیرگذاری بر آن 

می باشد.203 
در چاره جویی برای همین شرایط 
بود که از اوایل مهرماه به فکر وحدت 
و ســازماندهی نیروهــای ناراضی از 
وضــع موجــود افتادند تا بــه تعبیر 
خودشــان »خمینی را مجبور کنند 
کــه در پیش نویس قانون اساســی 
تجدید نظر کنــد.«204 آنها به دنبال 
تشــکیل جبهــه ای متحد شــامل 
مســلمانان میانه رو با محوریت حزب 
خلق مســلمان؛ رهبران غیر مذهبی 
گروه هــا و انشــعابات جبهــه ملی و 
خلق  مجاهدین  ســازمان  همچنین 
بودند. ائتالف این گروه ها با ســازمان 

1358 عبدالکریم سازمان مجاهدین 
خلق را »از بزرگترین گروه  های مؤثر 

در مبارزه« لقب داد و گفت: 
قهرمانی هایی کــه کرده اند باید 
برای همیشــه در تاریخ مملکت مان 
ثبت شــود. من افتخار می کنم که به 
عنوان یک ایرانــی در کنار آنها قرار 
دارم. در گذشــته هم به آن صورتی 
که می توانستم الاقل در جهت رهایی 
بســیاری از آنها که در زندان بودند، 
کوشــش کرده ام... به هر حال آنها را 

تقدیس می کنم.206
حتی شواهدی از کمک سازمان 
مجاهدین بــرای چاپ روزنامه ارگان 
حزب جمهوری خلق مسلمان وجود 
داشــت.207 این حرکت بــه اندازه ای 
مأموران سیاسی سفارت آمریکا را به 
وجد آورده بود که با خوشحالی تمام 
از تأثیر آن در تقابل با انقالب اسالمی 

مردم ایران گفتند:
شــریعتمداری/ ائتــالف  یــک 
مجاهدین/جبهه ملی می تواند بسیار 

نیرومند و سهمگین باشد.208
بــا همه این اقدامــات و اظهارات 
خصوصی امــا عبدالکریم همچنان در 
مواجهه با مردم چهره دیگری نشــان 
می داد. یک بار که غبرعلنی بودن برخی 
بهانه ای  انقالب را  جلسات دادگاه های 
برای حمله به آن قرار داده بود؛ در حالی 
که نمی خواست تقابلش با مردم را حاد 
کند ژست طرفداری از انقالب گرفت و 

با حالت حق به جانبی گفت: 
باید علنی  انقــالب  ]دادگاه های 
باشــد[ تا از چهره پلید برخی از این 
جنایتکاران شهید نسازند... تا انقالبی 
که به ازای حداقل چهل هزار شهید، 
چهارصد نفر را اعدام کرده است چنین 
ناجوانمردانه به باد انتقاد و هتاکی قرار 

ندهند.209

یک بــار عبدالکریم در توصیف 
این وضعیت به قائم مقام کنســول 

سیاسی سفارت آمریکا گفت: 
در حال حاضــر ]امام[خمینی 
توده ها را در ایران کنترل می کند، از 
روشنفکران میانه روی چون او برای 
جلوگیــری از ایجــاد یک حکومت 
کامال اسالمی به دست خمینی، جز 

کار اندکی بر نمی آید!197
الهیجی در ادامه باز هم به نفوذ 
امام)ره( در میان مــردم و رهبری 

مسلحانه مجاهدین خلق شاید در نگاه 
اول کمی تعجب برانگیز بود اما پیشتر 
شواهدی از شکل گیری چنین پیوندی 
آشکارا به چشم می خورد. 6 اردیبهشت 
1358 وقتی محمدرضا سعادتی عضو 
مرکزی سازمان مجاهدین خلق هنگام 
مالقــات با والدمیر فنســینکو )دبیر 
اول وقت ســفارت شوروی( دستگیر 
شد، این عبدالکریم الهیجی بود که 
به درخواســت مسعود رجوی وکالت 
سعادتی را بر عهده گرفت.205 تیر ماه 

خاتمی پس از اتمام دوران ریاســت جمهوری و 
تشــکیل دو مؤسسه جهت گردآوری همفکران خود 
و برنامه ریزی برای پروژة به دست گرفتن دوبارة قّوة 
مجریه، برای جلب نظر و حمایت های بیشتر تبلیغاتی 
و سیاسی حامیان اصالح طلبی، راهی آمریکا می شود، 
اما با ویزای ویژة جــرج بوش، رئیس جمهور آمریکا! 
تئوریزه کردن اسالم میانه یا به تعبیر امام خمینی)ره( 
اســالم آمریکایی در ایران و اجرای کودتای مخملی 
در صورت عــدم موفقیت کاندیدای اصالح طلبان در 
انتخابات آتی )سال 1388(، از جمله برنامه هایی بود 
که نیاز به حمایت مالی و تبلیغاتی نظام سلطه داشت. 
محمد خاتمی در سفر به آمریکا بنا به نوشتة روزنامه 
»واشنگتن پست« میهمان جیمی کارتر، رئیس جمهور 
اســبق آمریکا بود. بوش گفته بود: »شخصاً  با ویزای 
خاتمــی موافقت کردم و می خواهم ســخنانی غیر 
از ســخنان احمد ی نژاد بشــنوم.«1 خاتمی دو هفته 
میهمان آمریکا بود. او دیدارهای متعددی برگزار کرد 

و صحبت های زیادی انجام داد. مهم ترین محورهای 
این سخنان که همان سخنانی بود که جرج بوش برای 
شنیدن آنها، خاتمی را دعوت کرده بود، عبارتند از: 
تاریخی خواندن واقعة هولوکاست – برخالف مواضع 
احمدی نژاد در طرح کردن هولوکاست برای به چالش 
کشــیدن نظام لیبرال دموکراســی و صورت آزادی 
خواهــی غرب، – ابراز تأســف از واقعة گروگانگیری 
444 روزة سال 1358 و اشغال النة جاسوسی توسط 
دانشجویان پیرو خط امام، حمایت از تشکیل دو کشور 
فلســطینی و اســرائیلی – که به معنای به رسمیت 
شناختن اسرائیل بود – تأکید بر اینکه آمریکا را هرگز 

شیطان بزرگ نخواهد نامید!
در این ســفر بــود که خاتمی بــه دیدار »جرج 
سوروس« ســرمایه دار بزرگ صهیونیست آمریکایی 
و یکی از معماران اصلی انقالب مخملی و مؤســس 

بنیاد صهیونیســتی »جامعة باز« که در پوشش یک 
نهاد خیریه، از اصلی ترین حامیان مشهور کودتاهای 
رنگی در جهان می باشد، مالقات کرد! کیان تاج بخش،  
نمایندة بنیاد جرج سوروس می گوید که این ارتباط 
مستمر بوده و ادامه داشته است.2 اگر چه خاتمی این 
مالقات را تکذیب کرد، اما با انتشــار متن سخنرانی 
ســوروس در تاریخ 11 سپتامبر 2009 )برابر با 20 
شهریور 1388( توسط خبرگزاری جمهوری اسالمی،  
این تکذیب بی اثر و فاقد اعتبار شــد. جرج سوروس 
در این سخنرانی گفته بود: »یکی از بهترین جلساتی 
که من در ارتباط با پیشــبرد دموکراسی در جهان 
اســالم و به ویژه ایران در آن حضور یافتم، مالقاتی 
بود که در روز چهارشنبه 14 سپتامبر 2006 )برابر 
با 23 شهریور 1385( با محمد خاتمی رئیس جمهور 
سابق ایران برگزار کردم. من حدود 10 سال منتظر 
این دیدار بودم و به همین دلیل این دیدار آن چنان 
جذاب و به یاد ماندنی بود که حتی روز و ساعتش نیز 

در حافظه ام ثبت شده است و هدف از این دیدار من با 
محمد خاتمی نیز دستیابی به آگاهی از درون کشوری 
که برای برقراری ارتباطات با آن فرصت های محدودی 
وجــود دارد و با توجه به تحوالت اخیر منطقه چنین 
جلساتی ارزشمند است می تواند به اتخاذ تصمیمات 

سیاسی مؤثر کمک کند.«3
ادامة ماجرا را از کتاب ســودای سکوالریسم پی 

می گیریم:
»دفتــر خاتمي در واکنش به خبــر خبرگزاري 
جمهوري اســالمي، سخنان سوروس را تکذیب کرد: 
»آنچه به نقل از فردي به نام جورج سوروس در پاره اي 
از رسانه ها و مطبوعات آمده یا تیترسازي شده است 
اساساً فاقد صحت است.« خود خاتمي اما دربارة این 

دیدار و اخبار مربوطه سکوت کرد.
ماجرا به این جا ختم نشــد و خبرگزاري ها سند 

 »senator slams phony negotiations with Iran«عنوان
که براي ســایت نیوزمکس نوشته بود، روایتي نیز از 
دیدار خاتمي و ســوروس داشت. این فرد کسي نبود 
جز »کنت تیمرمن«، مؤسس و مدیر اجرایي »بنیاد 
دموکراســي براي ایران«. وي که از نیروهاي بخش 
پژوهشي سازمان جاسوســي آمریکاست با مؤسسه 
آمریکن اینترپرایز و همچنین پروژة قرن جدید براي 
آمریکا نیز همکاري دارد. این مؤسسات همانند مؤسسه 
جامعة باز ســوروس به صورت ویژه بر روي موضوع 

ایران تمرکز دارند.
روایت تیمرمن از دیدار خاتمي با سوروس ارزش 

آن را دارد که به صورت کامل در این جا بیاوریم:
همزمــان و کمتــر از یک مایــل دورتر از محل 
گفت وگوي پهلوي با ســانتوروم و ماتینز در ســناي 
آمریکا، جورج سوروس و سایر مخالفان دولت بوش در 
هتل  هایت گردهم آمده بودند تا تعامل دولت با تهران 
را خواستار شوند. سوروس خطاب به شرکت کنندگان 
در این نشســت که به همت »بنیاد آمریکاي نوین« 
برگزار شده بود، دربارة یک »معامله بزرگ« با تهران 
سخن گفت که به رسمیت شناخته شدن ایران از سوي 
آمریکا، پایان رویارویي هسته اي از طریق مذاکرات و 
از سرگیري مناســبات عادي میان دو کشور را دربر 

خواهد داشت.
برخي مقامات روز پنجشنبه به نیوز مکس گفتند 
که سوروس در همین هفته و در یک مراسم خصوصي 
صرف شــام در بوســتون، دربارة این معاملة بزرگ با 
محمد خاتمي، رئیس جمهوري سابق ایران گفت وگو 
کرد. یک ایراني که در آن مراســم شام حضور داشت 
گفت: خاتمي به ما گفت که آمریکا باید مذاکره با ایران 
را آغاز کند. او افزود که ایران مســلماً خواهان تعلیق 

غني ســازي اورانیوم اما نه به عنوان یک پیش شرط 
براي مذاکرات است.

با این حال فرد یاد شــده به نقل از خاتمي گفت 
که ایران »غني ســازي ســوخت هســته اي را کنار 
نمي گــذارد«، زیرا وعده هاي غــرب مبني بر عرضة 
سوخت مورد نیاز نیروگاه بوشهر را باور ندارد. نیروگاه 
بوشــهر با وجود 11 سال فعالیت پیمانکاران روسي، 

هنوز عملیاتي نشده است.
این مقام ایراني همچنیــن گفت: از این رو یک 
برنامه )R&D تحقیق و توســعه( اجرا مي شود و اگر 
حاضر به پذیرش آن نباشــید هیچ معاملة بزرگي در 
کار نخواهد بود. »استیون کلمنز«، مدیر »برنامه راهبرد 
آمریکا« در بنیاد آمریکاي نوین نیز در مراسم صرف 
شام خاتمي با سوروس شرکت داشت و سخنان مقام 

ایراني را تصدیق کرد.
»هومن مجد«، روزنامه نگار آزاد که در طول اقامت 
خاتمي در آمریکا، مشاور و مترجم او بود، گفت: سفر 

خاتمي به آمریکا از ماه ها قبل برنامه ریزي شده بود. 
این سفر با شروع ضرب االجل سازمان ملل براي تعلیق 
غني سازي، دقیقاً همزمان شد. کلمنز انجام یک معاملة 
بزرگ بر ســر برنامه هسته اي با ایران را کار سخت و 
دشــواري خواند که به نتیجه رســاندن آن، راحت و 
آسان نیست. یک ایراني که در میهماني شام خاتمي 
با سوروس او را همراهي مي کرد گفت: رئیس جمهوري 
سابق ایران در توضیح رد مکرر پیشنهادهاي آمریکا 
– از جمله تالش چند سالة بیل کلینتون- دربارة یک 
معاملة بزرگ از سوي تشکیالت رهبري ایران، کلینتون 

را مسئول این بن بست دانست.
این ایرانــي گفت: پــس از عذرخواهي مادلین 
آلبرایت، وزیر خارجة وقت آمریکا در کودتاي 1953م 
علیه دولت محمد مصدق، نخست وزیر وقت ایران، همة 
مسائل در جهت آشتي پیش مي رفت اما خاتمي گفت 
کلینتون با نامنتخب خواندن تشکیالت رهبري ایران،  

این معامله را ضایع کرد.«4
خاتمی در تشریح سفر دو هفته ای خود به آمریکا، 
جزئیاتی از دیدارهای خود با افراد و مقامات آمریکایی 
را مطرح کرد. وی گفت: »فرصتی پیش آمد تا با برخی 
از رؤسای تینگ تانگ ها که دولتی نیستند اما فکرآفرین 
و ایجاد کنندة فکر هستند و در جامعة علمی، فرهنگی 

و سیاسی آمریکا تأثیرگذارند، دیدار کنم.«5
پانوشت ها:.

1- سودای سکوالریسم، ص 323.
2- سایت مدافع والیت.

3- همان و سودای سکوالریسم، صص 383و384، 
خبرگزاری جمهوری اسالمی، 1388/6/3.

4- سودای سکوالریسم، صص 284 – 286.
5- خبرگزاری فارس، 1388/7/4.

جرج سوروس

موج اسالم خواهی و اسالم گرایی مردم ایران آنها را 
کالفه کرده بود. عبدالکریم و دوستانش هر شیوه ای 
را امتحان می کردند تا مردم در دوراهی تشکیل یک 
حکومت اسالمی غرب ستیز و یا یک حکومت غربی 
اسالم ستیز به سمت گزینه دوم هدایت شوند. در 
چاره جویی برای همین شرایط بود که به فکر وحدت 
و ســازماندهی نیروهای ناراضی از وضع موجود 
افتادند تا به تعبیر خودشان »خمینی را مجبور کنند 
که در پیش نویس قانون اساسی تجدیدنظر کند.«

مربوط بــه 15 ســپتامبر 2006 را روي خروجي 
خــود قرار دادند. این بار ســند نه تنهــا متعلق به 
رسانه هاي داخلي نبود که یک چهرة شناخته شدة 
ســازمان جاسوســي آمریکا، در دل مقاله اي که با 


