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قل بلکه قشری انگلی وابسته به جناحهای "آنچه در ايران اتفاق افتاده، نه ظهور يک بخش خصوصی مست
تصادی را با غير خودی ها تقسيم نکرده است. وجود است. رژيم ماليان هيچگاه قدرت سياسی يا اقحکومتی م

از اينرو، همانطور که با بررسی فعاليت های شرکت "آتيه بهار" مشاهده ميکنيم، اين کمپانی بصورت زائده 
ی فعاليت شرکت "آتيه"  داللی و زد و بند اقتصادی مشغول است.  با بررس ای از باندهای درونی حکومت، به

هها کمپانی ظاهرا خصوصی برخورد که سرمنشا و سلسله گردان آنها عمدتآ تعداد ميتوان به زنجيره ای از د
انگشت شماری از مسئوالن باالی حکومت اند. اين مجموعه شرکتهای تو در تو و وابسته بهم، بخشی از 

  مافيای اقتصادی رژيم ماليان است."همان 

  

  ومعجزه دو قل

آشنائی "تريتا پارسی" با "سيامک نمازی" و همکاری مشترک شان برای راه اندازی يک البی در آمريکا، داستانی 
است که ما را با مافيای اقتصادی رژيم آخوندی بيشتر آشنا ميکند و ضمنآ ميتوانيم درک واقعی تری از حاميان خارجی 

يه يک ضيه توجه نشود، داستان پارسی و نمازی، بيشتر شبمت ايران بدست آوريم. اما اگر به عمق و ابعاد ق حکو
رويای شيرين و چيزی مانند داستان "سيندرال" يا "شاه پريان" به نظر ميايد که به هرچه دست ميزنند به طال تبديل 

  ميشود و همه دربها بروی آنان باز ميگردد.

ه رآمريکا رفت و يک البی يکنفره را در کنگيتا پارسی که يک دانشجوی ايرانی مقيم سوئد بود به ، تر١در سال 
  ١آمريکا شروع کرد. وی در اعالميه ايکه در همان زمان بزبان انگليسی نوشت چنين ميگويد: 

ن کنگره آمريکاست ی را امضا کرده اند که خطاب به نمايندگابيانيه ا نفر از ايرانيان يا دوستداران ايران ١۴«
. بايد ايرانيان بخود عليه ايران را لغو کرده و وارد گفتگو با ايران شودو از آنان ميخواهد که تحريم های 

فقط مجاهدين خلق، کنت تيمرمن و  ،تا کنونولی بيايند و صدايشان را بگوش مسئولين آمريکائی برسانند. 
جلس و به دست نمايندگان م بيانيهقدم بعدی رساندن اين  ..در صحنه فعال بوده اند.... يلالبی طرفدار اسرائ

به آن يکی رفتم و آنرا شخصا  کنگره ود. بمدت چهار روز من يک تنه از اين دفتر نمايندهسنای آمريکا ب
ايرانی -بدست مشاورين و مسئولين دفتر آنان دادم. آنان همه شگفت زده بودند که يک دانشجوی سوئدی

خود در کنگره را به اطالع  انزوای کشورش مشغول البی کردن است. من فعاليت های برای پايان دادن به
  .»اندم و نتيجه آن شد که ما يک گروه البی درست کرديم.امضا کنندگان بيانيه رس

دنباله داستان "تريتا پارسی" و فعاليت های چشمگير او در آمريکا، بسيار سوال برانگيز و قابل توجه تر است.  وی 
بود، به مقام "مشاور سياست خارجی" باب نی رسيد که حاليکه هنوز در سوئد زندگی ميکرد و دانشجوئی بيش ندر 

، تريتا به آمريکا آمد و ٢٠٠١سال بعد در سال  ۴يکی از قدرتمندترين (و فاسد ترين) نمايندگان کنگره آمريکا بود. 
وشنگ امير احمدی شد. شورائی که در هيئت مديره آن ) وابسته به ه AICآمريکائی (-بالفاصله مدير شورای ايرانی

، "پارسی" با ٢٠٠٢ريکايی حضور داشتند.  يکسال بعد در هها رئيس و مدير عامل کمپانی های نفتی و سناتور آمد
چند نفر از دوستان خود انجمن "نياک" را تشکيل داد. هنوز مرکب اساسنامه اين انجمن خشک نشده بود که دو 

يکی از مهمترين البيست های آمريکا بنام  سياسی امريکا به وی کمک مالی کردند.  چند ماه بعد،موسسه معروف 



" که از دوستان خانواده بوش بود به کمک تريتا پارسی آمد و برای اعضای انجمن نياک، جلسات "روی کافی
ه آن است که "موتزارت"  خصوصی آموزش البيگری در يک رستوران حومه واشنگتن  برگزار نمود. اين داستان شبي

  ٢رای فرزندانمان کالس خصوصی موسيقی برگزار کند. به خانه من و شما بيايد و ب

متعاقبآ تريتا پارسی اقدام به نوشتن کتابی در مورد رابطه ايران و آمريکا و اسرائيل ميکند. در اين کتاب با استفاده از 
ده است و اسرائيل تنها مانع بهبود روابط ايران و آمريکا بو ببعد، دولت ١٩٩٢شيوه های بديع ثابت شده که از سال 

حل مشکالت فی مابين، دولت آمريکا تحت فشار اسرائيل از اينکار چشم تاکيد شده که عليرغم آمادگی ماليان برای 
اين  پوشيده است. برای نوشتن اين کتاب نيز تمام دربها بروی "تريتای" جوان باز ميشود. دو سال قبل از انتشار

آن  او در کتابش ازسند کامال محرمانه را در اختيار وی قرار ميدهد تا کتاب، يکی از مسئوالن باالی رژيم ماليان، يک 
نفر در ايران ازآن باخبر بودند. خامنه ای، خاتمی، کمال و  ۴استفاده کند. ظاهرآ اين سند آنقدر مخفی بود که تنها 

  ٣از رفسنجانی و سپاه و مجلس نيز باالتر بوده است! صادق خرازی. يعنی ارزش کتاب "تريتا" 

بالفاصله پس از انتشار اين کتاب، بنياد "راکفلر" و بقيه محافل ريز و درشتی که تمام دغدغه شان کنارآمدن با 
حکومت آخوندی است به ميدان آمده و برای ارتقاء و تبليغ اين کتاب، به برگزاری سخنرانی و مصاحبه با نويسنده 

ه صد جا ختم نميشود. ظاهرآ مقرر شده بود که او يک شبه رن مذکور اقدام نمودند. داستان رويايی تريتا بهمين جوا
ساله به پيمايد... اکنون نوبت به آن رسيده بود که وی برای دفاع از تز دکترای خود حاضر شود. جالب است بدانيم که 

  در آن جلسه حاضر ميشود. برای ايفای نقش استاد راهنما، دکتر برژينسکی، شخصا

  

           ۴(از يکديگر عکس گرفته اند)  ٢٠٠٠تابستان  ک نمازی به آتشکده يزد،سفر مشترک تريتا و سيام

ادامه داستان شيرين اين سيندرالی جوان را در همينجا متوقف ميکنيم و به سراغ شريک و دوست وی يعنی "سيامک 
ن مقامات دولتی و سيامک است. وی در زمان حکومت گذشته يکی از مهمتري محمد باقر نمازی، پدرنمازی" ميرويم. 

ود. خوشبختانه پس از انقالب هيچ خطری متوجه ايشان نشد و سه سال بعد، منجمله سالها استاندار خوزستان ب
ان ملل در خانواده نمازی به خارج از کشور ميرود و با يک جهش خيره کننده، محمد باقر بعنوان ديپلمات ارشد سازم

"پری نمازی" به  غاز رياست جمهوری رفسنجانی، دختر اين خانواده يعنیامور خيريه کار خود را شروع ميکند. با آ
در تهران تأسيس ميکند.  ١٩٩٣همراه همسرش "بيژن خواجه پور"، شرکت مشاوره (داللی) آتيه بهار را در سال 

عمده آتيه  ليتی برای ورود به بازار ايران است. اتفاقآ فعاليتکار اصلی اين شرکت، کمک به کمپانی های بزرگ چند م
غاز، برادر بزرگتر يعنی "بابک نمازی" که بتازگی درس حقوق خود را در نيز در تجارت نفت و مشتقات آن است. درآ

ی سيامک آمريکا تمام کرده به شرکت آتيه ميرود و بخش حقوقی اين شرکت را برعهده ميگيرد. بعد برادر کوچکتر يعن
ت آتيه، به تيه ميشود. داستان ظهور وصعود خانواده نمازی و شرکبه اين شرکت آمده و مديرعامل بخش مشاوره آ

  همان شيرينی افسانه تريتا پارسی است. 

در عرض چند سال، اين شرکت به يکی از مهمترين بازيگران در قلمرو فعاليت های اقتصادی داخل کشور و همچنين 
آنکه نشانی از معجزه و تريتا پارسی، قبل ازداستان خانواده نمازی خارج از کشور تبديل ميگردد. کار سياسی در 

باشد، ريشه در مافيای اقتصادی داخل ايران از يکطرف و کمپانی های مهم آمريکا از طرف ديگر دارد. هدف از 
ت که برای حفظ و استمرار منافع گزارش حاضر نيز قبل از هر چيز شناخت آندسته از محافل اقتصادی و سياسی اس

و نجات مردم از دست جالدان حاکم بر ايران  از رژيم ماليان، راه را بر هرگونه تحول دموکراتيک کالن خود، با حمايت
  بسته اند.

  



  مافيای جديد

 پس از پايان جنگ با عراق، رفسنجانی رئيس جمهور شد و هدف خود را ظاهرا گشايش نسبی و کنترل شده اقتصاد
ميگرديد. يکی ر عمدتا توسط دو قطب مهم يا مافيای اقتصادی کنترل ويران شده ايران قرار داد. تا آنزمان، اقتصاد کشو

شهيد و آستان قدس رضوی بودند که با سرمايه های عظيم و تاراج کرده  بنيادهای بزرگ مثل بنياد مستضعفان يا بنياد
ود که عمدتا خود داشتند. بخش دوم نيز نهادهای رسمی خود دولت ب خود بخش های مهمی از اقتصاد کشور را در تيول

شده بود.  در مجموع جريانات وابسته به بازار و روحانيت سنتی، با  در جهت تأمين نيازهای جنگ با عراق کوک
  استفاده از رانت های حکومتی،  نيروی مسلط در اقتصاد ايران بودند.

به خانواده فاسد رفسنجانی شاهد ظهور دو مافيای جديد هستيم که اولی بعد از جنگ و در زمان رياست جمهوری 
يطره رهبران سپاه پاسداران قرار دارد که پس از پايان جنگ با عراق و رفسنجانی وابسته است و ديگری در س

  تأسيس شرکت های گوناگون، تازه نفس در تاراج سرمايه های مملکت سهيم شدند.

طب اقتصادی جديد، عموما از در صنعت نفت رشد کرد و قدرت گرفت. سرکردگان اين ق مافيای رفسنجانی بطور عمده
و با آزاد سازی نسبی اقتصاد و رشد باصطالح بخش خصوصی در آغاز دهه هفتاد شمسی،  صاحب منصبان دولتی بوده

  ند. با راه اندازی دهها شرکت و بانک خصوصی، کنترل بخش های مهمی از اقتصاد کشور را بدست گرفت

بود. بدين جانی، جذب سرمايه ها و متخصصان خارج از کشور يکی از مهمترين محور های اقتصادی مافيای رفسن
)، دولت ايجاد سه منطقه  ١٣۶٨-٧٢( منظور تسهيالت و قوانين جديدی به اجراء درآمد مثال در برنامه اول توسعه 

ار . در ايندوره، دولت ايران توانست بطور بسيالم نموداع ١٣۶٩صنعتی کيش، قشم و چابهار را در سال  -آزاد تجاری
وههايی از متخصصان را به مملکت بکشاند. در حقيقت، آنچه باند محدود، بخش هائی از صاحبان سرمايه و گر

رفسنجانی را از ديگر مافياهای اقتصادی ايران متمايز ميکند، رابطه ارگانيک آن با محافل اقتصادی در غرب 
  های نفتی است. بخصوص کمپانی

متخصصان خارج به ايران و نشاندن آنان  جذب بخش ناچيزی از سرمايه داران و رفسنجانی با يک تير دو نشان زد. با
بر سر سفره رنگينی که از تاراج نفت مملکت فراهم شده بود، هم قدرت اقتصادی خود در داخل و خارج کشور را 

د، نفوذ سياسی توسط اين دسته از محافل سرمايه داری بدست آورده بومستحکم نمود و هم بخاطر حمايتی که در غرب 
موفقيت نسبی ماليان در راه اندازی شبکه وسيع البی نيز به کمک اين دسته از  خود در خارج از کشور را تقويت کرد. 

باال ضروری  شريکان اقتصادی رژيم در آمريکا و اروپا امکان پذير بود. برای شناخت البی ماليان، درک مکانيزم
  است. 

ضروری است تا اشتباها روند باصطالح ر دوران پس از جنگ، ذکر يک نکته اما در رابطه با رشد بخش خصوصی د
آزاد سازی دوران رفسنجانی و اقدامات ظاهری مشابه را با روند معمول در ديگر کشورها يکسان تصور نکرده باشيم. 

مدرن تناقض دارد. اق کارشنان بيطرف، با تمام اصول شناخته شده دنيای اقتصاد ايران به اذعان اکثريت قريب به اتف
باندهای مافيائی که بدون يک برنامه مدون يا استراتژيک، در حال تاراج سرمايه اقتصاد آخوندی، ملغمه ای است از 

  های کشور و خرج آن برای اهداف پليد خود ميباشند.

که برای هرگونه  است که حتی ابتدائی ترين آمار اقتصادی قابل اعتمادشايد ايران تنها کشور شناخته شده در جهان 
ندارد. ميزان بدهی خارجی دولت، نرخ تورم، ميزان سرمايه گذاری خارجی، برنامه ريزی ضروری است درآن وجود 

ک از ان ريخت و پاش رژيم ايران در ديگر کشورهای جهان و همچنين سهم هر يزدخل و خرج دولت، ذخيره ارزی، مي
ين ای هيچ کارشناس داخلی يا خارجی شناخته شده نيست. اجناحهای حکومتی در چپاول سرمايه های کشور، بر

خصوصيت منحصر بفرد اقتصاد آخوندی است که بجای شباهت به مدلهای اقتصادی شناخته شده جهان، بيشتر به 
  چپاول و غارت اموال يک کشور توسط اشغالگران خارجی شبيه است.  

خصوصی مستقل بلکه قشری انگلی وابسته به جناحهای راين آنچه در ايران اتفاق افتاده، نه ظهور يک بخش بناب
ومتی موجود است. رژيم ماليان هيچگاه قدرت سياسی يا اقتصادی را با غير خودی ها تقسيم نکرده است. از اينرو، حک

نيم، اين کمپانی بصورت زائده ای از باندهای همانطور که با بررسی فعاليت های شرکت "آتيه بهار" مشاهده ميک
ا بررسی فعاليت شرکت "آتيه" ميتوان به زنجيره ای از حکومت، به داللی و زد و بند اقتصادی مشغول است.  بدرونی 

دهها کمپانی ظاهرا خصوصی برخورد که سرمنشا و سلسله گردان آنها عمدتآ تعداد انگشت شماری از مسئوالن باالی 
  از همان مافيای اقتصادی رژيم ماليان است. . اين مجموعه شرکتهای تو در تو و وابسته بهم، بخشیحکومت اند



   ۵آتيه بهار 

  

مدير آن، سيامک نمازی،  ٣اين کمپانی شامل يک بخش اصلی بنام "مشاوره" برای کمپانی های بين المللی است که 
الگر" ميباشند. بيژن خواجه پور، همسر پری نمازی بيژن خواجه پور و يک جوان اتريشی االصل بنام "فريشن اش

ين المللی، آتيه بهار مهمترين شرکت مشاوره برای کمپانی نی خواهر سيامک است. بنا به گفته نشريات اقتصادی بيع
  های غربی در ايران است.

رادر بزرگتر سيامک پری نمازی مسئوليت بخش "مديريت منابع انسانی" شرکت آتيه را بعهده دارد. بابک نمازی که ب
بوعاتی و غيره نيز داره ميکند. شرکت آتيه صاحب بخش های کامپيوتری، مطاست نيز "شرکت حقوقی آتيه" را ا

  هست که به آن اشاره ميکنيم.

مهمترين فعاليت آتيه، مشاوره به کمپانی های بزرگ غربی است. برای شناخت مشاوره ای که ميتوان به يک کمپانی 
تری آتيه يعنی شرکتهای نروژی "استات اويل" د به بازار ايران داد بهتر است بطور مثال به دو مشخارجی برای ورو

اشاره نمود اين دو غول نفتی جهان، برای ورود به بازار پررونق ايران، مجبور به پرداخت دهها  وی "توتال"و فرانس
يژن خواجه پور ضمنا رئيس شرکت نفتی "آذر ميليون دالر رشوه به پسر رفسنجانی شده اند. بايد اضافه کنيم که ب

  که قبال برای کمپانی های نفتی نروژ کار کرده اند.  ز ميباشد که اعضای مديريت آن عمدتا از کسانی هستندانرژی" ني

  برای شناخت ارتباط کمپانی "آتيه" با رژيم ماليان و مافيای اقتصادی مملکت، از آن جوان اتريشی شروع ميکنيم. 

    

"فريشن اشالگر"  که بر ما معلوم نيست با چه شگرد و چشم بندی به مافيای آخوندی وصل شده، به گفته وبسايت 
با سه  سس و مديرعامل شركت خدمات مناطق آزاد می باشد، كه افزون بر كار در آتيه بهار، مؤ". شرکت آتيه، 

  . يعنی شالگر رسما با بخشی از رژيم ايران شريک است. "سازمان دولتی مناطق آزاد شراكت دارد.

نيز ميباشد که  Middle East Strategies (MES)از طرف ديگر، شالگر مدير عامل يک شرکت مشاوره مالی بنام 
نفتی است. نگاهی به پست  –فيای مالی است بنام "احمد حاتمی يزد" که خود يکی از سران ما تنها شريک وی، فردی

رئيس سابق بانک صادرات (دومين بانک ايران)، های دولتی حاتمی بخوبی گويای موقعيت وی در درون رژيم است: 
در شرکت نفت ملی ايران،  مدير کل بانک تجارت، معاون شرکت کشتيرانی جمهوری اسالمی، مدير کل فروش نفت خام

 ۶روابط بين المللی در شورای عالی مناطق آزاد."  ايــران، مدير بخشنوســازی صنــايع  ســازمان گســترش ومعاون 
  (عکس احمد حاتمی يزد)

  

رين و پرسودی است که ش فراهم کردن امکانات مالی برای معامالت شياين شراکت دو نفره بين حاتمی و اشالگر، کار
باندهای مختلف رژيم (غالبا باند رفسنجانی) با طرفهای خارجی می بندند. اين معامالت هرکدام گاها بالغ بر صدها 



د. جای اين سوال با معنا کماکان باقی است که چگونه و چرا يک جوان ميليون دالر تا بيش از يک ميليارد دالر ميشون
  و اين کاسبی حالل را براه انداخته اند.اتريشی و اين حاتمی يزد بهم رسيده 

حال که با يکی از مديران آتيه بهار آشنا شديم به سراغ بيژن خواجه پور يعنی رئيس آتيه بهار برويم. ايشان در دهها 
اقتصادی عضويت دارد که به مهمترين آنان اشاره ميکنيم. اين شرکتها، بدون -و نهاد رسمی دولتیموسسه و بنياد 

استثناء دارای مديرانی است که از باالترين مهره های مافيای اقتصادی و سياسی حکومت اند. بعنوان مثال، خواجه 
يکی از نهادهای اقتصادی رژيم ايران پور مدير عامل شرکت نفتی "قشم انرژی" است که با منطقه آزاد قشم يعنی 

رئيس شرکت "قشم انرژی"، فردی بنام "نرسی قربان" است. ايشان يکی از مهمترين عناصر   ٧رسما شريک است.
نفتی رژيم در سالهای گذشته بوده است. وی يک از ثابت ترين سخنرانان در کنفرانس های دولتی ايران در مورد نفت 

سسه ظاهرا مطالعاتی "کاسپين" است که عضو مهم ديگر آن "عباس ملکی"، معاون موميباشد. نرسی قربان مدير 
وزارت خارجه رفسنجانی و مشاور خامنه ای است. ضمنا، نرسی قربان مدير عامل يکی از مهمترين شرکت های گاز 

اقتصادی م در ايران يعنی "شرکت گاز به مايع کرگنگان" است. ريئس اين کمپانی عظيم، يکی از مهره های مه
حکومت بنام علی شمس اردکانی است. اين فرد نيز يکی از سران مافياست. برخی از مسئوليتهای رسمی اين فرد 

همچون رئيس سابق اتاق بازرگانی، سفير سابق ايران در کويت و دهها پست ديگر در وزارت نفت و وزارت خارجه 
ايشان اولين رئيس و بنيانگذار نهاد مسئول منطقه آزاد . نشانی از جايگاه ويژه او در اختاپوس حاکم بر کشور است

  است. ١٣۶٩قشم در سال 

  

  علی شمس اردکانی 

نمازی مجله ک بيژن خواجه پور بجز مديريت شرکت های آذر انرژی، قشم انرژی، آتيه بهار، ضمنا به کمک سيام
"ايران استراتژيک فوکوس" در لندن را نيز منتشر ميکند. اين نشريه به شرکت مهم انگليسی "مناس" وابسته است.  
مهمترين بخش کار خواجه پور و نمازی، مديريت کارزار تبليغاتی و البی بنفع رژيم در خارج از کشور و بخصوص در 

  د.آمريکاست که در گزارش بعدی بآن اشاره ميشو

به سراغ برادر کوچکتر خانواده يعنی بابک نمازی برويم. ايشان عليرغم کمی سن، بالفاصله پس از ورود به ايران 
مدارج ترقی را يکی پس از ديگری طی نموده و در عرض يکی دو سال به يکی از مهره های موثر و با نفوذ مافيای 

رمايه گذاری خارجی را برای "مجمع تشخيص مصلحت" س رژيم تبديل شده است. ايشان يکی از کسانی است که قانون
  ٨  نوشته است.

، اتاق بازرگانی بريتانيا يک ٢٠٠٠برای درک جايگاه اين وکيل تازه به ايران رسيده؛ به يک نمونه نگاه کنيم. در سال 
واجه پور و خ کنفرانس نفتی در مورد ايران برگزار نمود که گذشته از مهمترين مقامات رژيم، بابک نمازی، بيژن

همچنين شهريار افشار به سخنرانی پرداختند. جالب اينجاست که در يک پانل سه نفره که بابک نمازی در مورد قوانين 
  ٩سرمايه گذاری در ايران سخنرانی نمود، دو نفر ديگر پانل نيز از عناصر مهم دولتی ايران بودند. 



  

  در لندن  ٢٠٠٠فتی سال ن  بابک نمازی (سمت چپ) و شهريار افشار در کنفرانس

شرکت آتيه بهار و مسئوالن آن نه تنها در اکثر کنفرانس های نفتی رژيم در زمره سخنرانان اصلی هستند، بلکه در 
برخی از موارد، در کنار مسئوالن رژيم، مشترکا برگزار کننده کنفرانس نيز بوده اند که ميتوان به دو مورد اشاره کرد. 

ن بود که تحت عنوان "فرصت های جديد در صنعت نفت و گاز ايران" برگزار شد و در آن نددر ل ١٩٩٨يکی در سال 
  ١٠بيژن خواجه پور و نرسی قربان سخنرانی کردند. 

که آتيه بهار برای برگزاری کنفرانس با شرکت نفت ايران همکاری  ١١ بوددر لندن  ٢٠٠٠ديگری کنفرانسی در ژوالی 
يک "پيش کنفرانس توضيحی" توسط مسئوالن آتيه برگزار گرديد. در اين  لی،نمود و حتی قبل از کنفرانس اص

  کنفرانس مهمترين مسئوالن نفتی رژيم منجمله مهدی هاشمی رفسنجانی به سخنرانی پرداختند.

تحت عنوان "همکاری ايران و چين" در تهران برگزار شد، بجز مهمترين  ٢٠٠۶در کنفرانس ديگری که در سال 
ميتوان به سخنرانی بيژن خواجه پور و همسرش پری نمازی اشاره نمود. سخنرانی پايان کنفرانس  تی،مسئوالن حکوم

  ١٢نيز توسط علی اکبر واليتی و عباس ملکی دوست نزديک بيژن خواجه پور انجام گرفت. 

انی های کمپکه فقط برای  ١٣، يک مرکز اداری تجاری در تهران براه انداخت ١٩٩٩شرکت آتيه بهار ضمنا در سال 
خارجی که با ايران کار ميکنند در نظر گرفته شده بود. آتيه ضمنا يک صندوق سرمايه گذاری در بورس تهران به راه 

  ١۴انداخت که برای ايرانيان مقيم خارج که خواهان شرکت در اين امر ملی هستند در نظر گرفته شده بود. 

  صلح طلبی و بوی خوش نفت

اال تنها بخش ناچيز و آشکار روابط خانواده نمازی با حکومت ماليان است. قبل از آنکه به ه بالبته تمام موارد ذکر شد
اصل موضوع يعنی راه اندازی البی رژيم در آمريکا و نقش آتيه بهار بپردازيم، شايد بهتر باشد که نگاهمان را کمی 

خاص برای آندسته از صلح طلبان قالبی که ور گسترده تر کرده و به يک نمونه ديگر نيز نظری بيافکنيم. اين نمونه بط
با دفاع مشمئزکننده از ماليان صبحانه ميخورند و با ناسزاگويی مبتذل به امپرياليسم روز را سپری ميکنند، بسيار 

  آموزنده و ضروری است.

ال ارسبا آغاز رياست جمهوری احمدی نژاد و  ٢٠٠۵همانطور که در سلسله گزارشات قبلی اشاره شد، در سال 
پرونده هسته ای ماليان به شورای امنيت سازمان ملل، يک حزب اللهی دو آتشه بنام "عباس عدالت"، ناگهان ضد 

امپرياليست و صلح طلب شد و محفل ضد جنگ "کاسمی" را در لندن و آمريکا راه انداخت. همانطور که در گزارشات 
از افراد تشکيل شد که نيمی از هيئت اجرايی آن افراد  ستهقبلی توضيح داده شد، سازمان کاسمی در آمريکا، از دو د

وابسته به تريتا پارسی و انجمن ناياک بودند و نيم ديگر نيز عناصری هستند که تحت نام "چپ" و مبارزه خيالی با 
سرمايه داری و امپرياليسم، تمام تالش خود را برای حفظ حکومت آخوندی و بخصوص دفاع از سياستهای 

  ١۵اتمی انان بکار ميبرند.  انهماجراجوي

راستی "عباس عدالت" از کجا آمده و سابقه اش چيست که تا اين ميزان صلح طلبی در تمام وجودش رخنه کرده 
است؟ عدالت در دانشگاه صنعتی شريف با عباس ملکی (معاون وزارت خارجه و مشاور رهبر) همکار بود، در سال 



نام "بنياد دانش و هنر" تأسيس نمودند که ظاهرا وظيفه اش "فراهم نمودن حت اين دو نفر يک بنياد خيريه ت  ١٩٩٩
  ١۶تسهيالت بخصوص کامپيوتر برای مدارس ايران و جوانان در کشورهای رو به رشد است". 

طبيعتا درمملکتی که از صدقه سر اين رژيم غارتگر، بخشی از جوانان نگون بخت و دانشجويان و دانش آموزان 
ی ادامه زندگی چه بسا مجبور به تن فروشی و کليه فروشی ميشوند، بايد هم بنيادی مانند همين موسسه  برابينوای آن 

عباس ملکی و عباس عدالت وجود داشته باشد تا به جوانان محتاج در کشورهای ديگر کمک کند. در واقع اين موسسه 
د.  وی با سواستفاده از همين عنوان بو سکوی پرش و محمل تبليغاتی عباس عدالت و رفقايش در خارج از کشور

خيرخواهانه به خيلی  از محافل انساندوست و گروههای وابسته به گرايشات چپ در اروپا و امريکا راه پيدا کرد، البته 
ترکيب هيئت مديره اين محفل بسيار "صلح دوست" ميتواند گويای حقايق تکان دهنده ای برای جريانات مترقی واقعی 

   شد.و اصيل با

رئيس اين بنياد کامال خيريه در تهران فردی است بنام "محمد رضا حائری يزدی" که مدير کل تحقيق و بررسی 
ايشان در عين حال مدير عامل و عضو هيئت مديره شرکتی بنام "مگفا" در ايران  ١٧وزارت صنايع رژيم بوده است. 

ايران (بخشی از دولت) ميباشد. دو شريک ديگر يع است که بنوبه خود زير مجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنا
  ١٨حائری دراين کمپانی نيز هر دو نفر معاون وزير در حکومت آخوندی ميباشند. 

عليرضا امامی که رئيس هيئت مديره شرکت مگفا ست، مدير کل سه وزارتخانه دولت بوده است. مهرداد کارگری، 
  ه منطقه آزاد کيش نيز هست. ديرعضو ديگر هيئت مديره است که ضمنا عضو هيئت م

داستان به همينجا ختم نمی شود. بيناد خيريه "دانش و هنر" که عباس عدالت براه انداخته و ميخواهد جوانان جهان 
را با کامپيوتر آشنا کند، صاحب يک عضو هيئت مديره جالب ديگر نيز هست و آن شخصی بنام "ضياء متحده" است. 

ز صلح طلبی به شيوه آخوندی و دلسوزی برای کودکان کشورهای عقب مانده است. جناب ی اايشان به تنهائی نمونه ا
رئيس هيات ، رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت ميخ پرچ ايرانمتحده عضو هيئت مديره شرکت "سخت آژند"، 

عضو ، ايران اكسرئيس هيات مديره شركت زير، رئيس هيات مديره شركت آلوم پارس، مديره شركت نورد آلومينيوم
    ١٩است.  و رئيس هيات مديره، بسياري از شركتها و سازمانهاي انتفاعي و غيرانتفاعي در ايران

هموطنانی که گزارش قبلی را دنبال کرده اند بياد ميآورند که دو کارخانه آلومينيوم ياد شده در باال و همچنين نمايندگی  
ن "عالقبند" ميباشند. اين خانواده همانی است که دو ماه گذشته دراکمپانی آمريکائی زيراکس، همگی متعلق به برا

   بطور قاچاق سه هواپيما را به شرکت "ماهان" وابسته به مافيای رفسنجانی فروخته بود. 

به نظر ميرسد که هيئت مديره "بنياد دانش و هنر" بيشتر شبيه اتاق بازرگانی يا يک محفل مافيايی مدل آخوندی است. 
انی آتيه بهار نيز در اين بنياد انساندوستانه کسی حضور دارد؟ پاسخ قطعآ مثبت است. بيژن خواجه پور و کمپآيا از 

همسرش پری نمازی (خواهر سيامک نمازی) نيز از اعضای هيئت مديره اين بنيادی هستند که عباس عدالت پايه 
قرار ميگيرد که اين آدمهای نيکوکار و صلح  مانحال با نگاهی به اين اسامی اين سوال در برابر ١٧گذاری کرده است.

  طلب چگونه هميشه و همه جا يکديگر را پيدا ميکنند و بهم ميرسند؟

جالب است بدانيم که بتازگی يک سازمان جديدی بنام "ايرانيان برای صلح" تشکيل شده که ظاهرا تمام صلح دوستان 
دگان اين گروه نيز همان صلح طلبانی هستند که در باال بآن دهنآنچنانی را گرد هم آورده است. با کمال تعجب؛ تشکيل 

  ٢٠اشاره شد. 

دوستان عباس عدالت و سازمان کاسمی تشکيل دهنده اصلی اين انجمن جديد ميباشند. گذشته از آن، سه گروه کذايی  
Iran Alliance – Persian Gulf Onlin – Iran Haritage  گروه در سه نيز در اين مجمع حضور دارند. اين

توسط محفل تريتا پارسی راه اندازی شدند. بازهم سوال: آيا از خانواده نمازی و شرکت آتيه نيز در اين  2003سال 
محفل حضور دارند؟ خوشبختانه اين سنگر نيز به وجود آنان مزين است. بيژن خواجه پور از تهران (مدير کل آتيه 

است نيز عضو اين انجمن منادی صلح ميباشند.  راستی برای  امکبهار) و همچنين محمد باقر نمازی که پدر سي
  مافيای اقتصادی رژيم ماليان و صلح طلبان قالبی دنيا چقدر کوچک است! بحث شيرين دالر ادامه دارد...

  ادامه دارد 

  



  ياداشت ها:
  http://www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/3725/trita.htmlاولين اعالميه تريتا پارسی  -١
برای شناخت در مورد راه اندازی البی ماليان و مطالعه مجموعه گزارشات، به بخش فارسی سايت حسن داعی به آدرس زير برويد.  -٢

http://www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/3725/trita.html  
  اين سايت بزودی با تغييرات جديد، مجموعه اسناد البی ماليان را نيز روی سايت در معرض قضاوت خوانندگان قرار ميدهد.

به وی داد. سفير  ٢٠٠۴"معامله بزرگ" را در سال ند طبق ادعای تريتا پارسی، يکی از مقامات باالی رژيم ماليان، يک کپی از س  -٣
نفر در ايران در  4سوئيس در تهران که در جريان معامله بزرگ بود، قبال گفته بود که اين سند کامال سری بوده و به گفته صادق خرازی فقط 

  اعی مراجعه کنيد.ن دجريان آن بودند. برای شناخت بيشتر از اين داستان، به مقاله "معامله بزرگ" در سايت حس 
 http://www.iranian.com/SiamakNamazi/2000/August/Water/index.htmlسفر مشترک اين دو يار دبستانی   -۴
  / http://www.atiehbahar.comسايت رسمی شرکت آتيه  -۵
  http://www.mestrategies.com/company.htmسايت رسمی شرکت دو نفره حاتمی و اشالگر  -۶
  http://www.qeshmenergy.com/aboutus_board.htmlبيژن خواجه پور و شرکت نفتی "قشم انرژی"  -٧
 http://www.pipelinedubai.com/focus/iran0405.htmبابک نمازی، تهيه قانون سرمايه گذاری خارجی در ايران  -٨
 online.co.uk/event_media/programme.asp?is=3&ref=242-http://www.smi ٠٢٠٠کنفرانس سال  -٩

١٠- http://www.iraniantrade.org/london.htm 
١١- http://www.netnative.com/news/00/may/1072.html 
١٢- http://www.iicic.com/IranChina/Program.htm 
١٣- http://www.payvand.com/news/99/aug/1054.html 
١۴- http://www.mees.com/postedarticles/finance/iran/a45n27b06.htm  
  گزارش در مورد جنگ طلبان دروغين را مطالعه فرمايئد.دو به بخش فارسی سايت حسن داعی رفته و  -١۵
١۶- http://www.saf.ir/en/  
محمد رضا حائری يزدی، رييس بنيادی است که عدالت پايه گذاری کرده است. نام بقيه هيئت مديره نيز به چشم ميخورد:   -١٧

http://www.saf.ir/en/about/  
  http://www.magfa.com/pages.asp?pgName=AboutUsحائری يزدی، عضو هيئت مديره مگفا  -١٨
  f.htm-members-ajand.com/ex-http://www.sبخشی از مشاغل ضياء متحده   -١٩
٢٠- http://www.iraniansforpeace.net/  
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