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مقدمه: گزارش کنونی شامل چند بخش مجزاست که بصورت پی در پی تقديم خوانندگان ميشود. در بخش اول مروری خواهيم 
سياسی اين شبکه در -و چگونگی راه اندازی البی رژيم در آمريکا. در گزارش دوم به حاميان اصلی مالی داشت به تاريخچه

داخل ايران و مجموعه افراد و شرکتهائی که عموما در بخش نفت فعاليت ميکنند اشاره ميشود. در بخش سوم به نحوه شکل 
ح طلبان دروغين و سازمان "کاسمی" با باندهای مافيائی گيری البی کنونی و جايگاه "تريتا پارسی" و همچنين رابطه صل

رژيم اشاره ميشود. در آخرين بخش تحت عنوان "ميراث راکفلر" به حمايت های مالی و سياسی مستقيم به البی رژيم در 
مومی و  آمريکا اشاره ميکنيم. ذکر اين نکته ضروری است که اين گزارشات تماما و منحصرآ با تکيه بر مدارک و اسناد ع

  قابل دسترسی برای همه، فراهم گرديده است. 

در انگلستان را مورد  BALLI، وزارت بازرگانی آمريکا با صدور يک بيانيه رسمی، کمپانی ٢٠٠٨در بيستم ماه مارس 
   ١ مجازات های بازرگانی قرار داد.

مسافربری را بطور پنهانی به ايران ی شرکت "بالی" قوانين تحريم عليه جمهوری اسالمی را ناديده گرفته و سه هواپيما
   ٢ فروخته بود. اين سه هواپيما در اختيار شرکت هوائی "ماهان" وابسته به خانواده رفسنجانی قرار گرفته اند.

اگرچه ظاهرآ اين ماجرا به مانند بسياری از ديگر معامالت پشت پرده و قاچاقی رژيم ماليان است اما اين داستان دست برخی 
  تهای پشت صحنه را بيشتر رو ميکند.درش از دانه

   ٣ .شرکت "بالی" متعلق به برادران، حسن، ناصر و وحيد "عالقبند" ميباشد

که از سرمايه داران بزرگ در زمان رژيم گذشته بودند. آنها پس از انقالب به انگلستان رفته و بعد از چند سال تجارت موفق 
به ايران بازگشته و بازرگانی پررونق خويش را در سرزمين مادری نيز نجانی در اين کشور، در اوائل رياست جمهوری رفس

  ادامه دادند.

شرکت بالی در بسياری از نقاط جهان به کار مشغول است و حرفه اصلی آن تجارت "فوالد و آلومينيوم" ميباشد که ساالنه 
ات متعدد و سيستم مالی و بانکی آنان اشاره ارخانجچندين ميليارد دالر داد و ستد ميکنند. در داخل ايران نيز ميتوان به ک

نمود. برادران عالقبند يکی از مهمترين صاحبان سرمايه در ايران ميباشند که با باندهای درونی حکومت بخصوص باند 
ز  درجه ارفسنجانی در هم تنيده اند. همگان ميدانند که اصوال نمی توان در ايران بدون مشارکت با بخشی از حکومت، به اين 

  ثروت و نفوذ اقتصادی رسيد.

داستان برادران عالقبند بطور مستقيم با شبکه البی ماليان در خارج از کشور بخصوص در آمريکا مربوط ميشود و ميتوان 
برای بازکردن بحث مربوط به حمايت های مالی و سياسی از اين شبکه، از همين شرکت "بالی" و خالفکاری اخير آنان 

  شروع نمود. 

نيز رژيم ماليان تصميم به خريد هواپيما و ارسال  ٢٠٠٣سال پيش يعنی در سال  ۵ور که در گزارشات قبلی گفته شد، همانط
    ٧-۶-۵-۴  آن به ايران داشت.



در آنزمان، قرار بود يک هواپيمای تشريفاتی برای استفاده مقامات باالی حکومت خريداری شود. بهمين منظور يک فروند 
لطان برونئی مورد انتخاب قرار گرفت ولی از آنجا که مشکل قانون تحريم آمريکا وجود داشت، وزارت تعلق به سهواپيمای م

دفاع ماليان دست به دامان دو دالل لندنی شد که نامبردگان نيز به سراغ دو البيست مشهور آمريکا رفتند تا با استفاده از نفوذ 
اين دو البيست نيز به سراغ يکی از نمايندگان کنگره آمريکا بنام "باب حل کنند. خود و البی گری بتوانند مسائل قانونی را 

نی" رفتند. داستان رشوه گيری "باب نی" از دو دالل لندنی و گرفتاری قانونی اين نماينده فاسد کنگره در گزارشات قبلی 
  توضيح داده شده است. 

وی رئيس شورای باصطالح ملی آمريکائيان ايرانی تبار يا سی" بود. دستيار باب نی در آنزمان، يک ايرانی بنام "تريتا پار
سال گذشته بدون وقفه برای برداشتن فشار سياسی يا اقتصادی از روی رژيم آخوندی به البی  ١١"ناياک" ميباشد که طی 
  گری مشغول بوده است. 

ان و درگيری قانونی هم سر و کار داشته ال با زندگفتنی است که "وحيد عالقبند" يعنی برادر بزرگتر، درست مانند باب نی، قب
    ٨  است.

وی بجرم تخلفات تجاری و بازرگانی، مدتی را در زندان آلمان به سر برده است. اما داستان خريد هواپيما ابعاد گسترده تری  
  نيز دارد.

ارتباطات را در بخش  دارند که اين برادران عالقبند در داخل ايران با مسئوالن شرکت "آتيه بهار" از جهات مختلف رابطه
بعدی گزارش به تفصيل مورد بررسی قرار ميدهيم. مدير عامل شرکت "آتيه"، فردی است بنام "سيامک نمازی" که يکی از 
چهره های کليدی و پشت پرده البی ماليان در آمريکاست. سيامک نمازی همان دوست قديمی تريتا پارسی است که در سال 

آمريکائی" نوشتند که در عمل نيز بطور دقيق پياده شده -راه اندازی يک البی "ايرانی برایرک، طرحی بطور مشت ١٩٩٩
  است.  

از طرف ديگر، وحيد عالقبند که مرکز اصلی فعاليت اش در لندن است، يکی از اصلی ترين حاميان مالی يک بنياد خيريه در 
   ٩-١٠  حاميان مالی تريتا پارسی بوده است. بنوبه خود از آمريکا بنام "بنياد پارسا" ميباشد که اين بنياد نيز

البته ميتوان اين پرداخت پول را صرفا يک کار خيريه قلمداد نمود اما قضيه هنگامی جالب تر ميشود که بدانيم برادران  
اولين  "کاتر پيالر" ازعالقبند نمايندگی دو کمپانی مهم آمريکا يعنی "کاتر پيالر" و "زيراکس" را در ايران بعهده دارند. 

کمپانی های مهم آمريکا بود که برای برداشتن تحريم از روی رژيم ماليان، يک البی بزرگ و پر خرج براه انداخت و در اين 
مسير نيز تعدادی از دالالن وطنی را بکار گرفت. بر حسب اتفاق، تريتا پارسی نيز فعاليت البيگری خود را درست همان موقع 

  شروع کرد.

ن داستان فروختن چند هواپيمای "ناقابل" به باند رفسنجانی، ابعاد گسترده تری دارد که يک سر طيف آن ظر ميرسد که اينب
باندهای مافيائی حاکم بر اقتصاد کشورمان قرار دارند و طرف ديگر آن نيز کمپانی های بزرگ آمريکايی قرار ميگيرند. در 

هر دو طرف در داخل و خارج ايران سرويس ميدهند. قبل از آنکه  رار دارند که بهاين ميان نيز دستجات دالل يا البيگری ق
  وارد اصل داستان شويم، يک اشاره کوتاه در مورد شبکه البی رژيم ايران ضروری است.

ی  در سلسله گزارشاتی که طی سال گذشته در مورد شبکه البی ماليان تقديم خوانندگان گرديد، توضيح داده شد که اين الب
ستوار است يا بعبارت ديگر به سه دسته يا گروه "خير و برکت" ميرساند. اين سه گروه، در همکاری فشرده روی سه پايه ا

  با يکديگر، از البی ايجاد شده در آمريکا حمايت سياسی و مالی ميکنند.

البی احتياج آمريکا، به اين گروه اول کليت خود رژيم حاکم بر کشورمان ميباشد که برای برداشتن فشار سياسی از طرف 
مبرم دارد. هدف اصلی ماليان اين است که بدون تغيير جدی در سياست خارجی خود و ضمن تالش برای دستيابی به هژمونی 

  در خاورميانه و دستيابی به سالح هسته ای، خطری از جانب غرب و بخصوص آمريکا متوجه موجوديت رژيمش نگردد.



باندهای مافيائی حاکم بر اقتصاد کشورند که با زد و بند با صاحبان قدرت و با  کليت رژيم است، دسته دوم که ضمنا بخشی ار
بهره گيری از انحصاراتی که نصيب شان شده، به تصاحب و غارت هرچه بيشتر سرمايه های طبيعی و ارزی کشور پرداخته  

اب نفت ميباشد و دومی، واردات و بی حساب و کت و در دو زمينه خاص، ثروتهای بادآورده می اندوزند. يکی صنعت پر سود
کالن و کامآل انحصاری است که ويران کننده هرآنچه از اين اقتصاد آخوندزده بر جای مانده، ميباشد. طبعآ اين دسته از افراد 

ل" و پر نوکيسه و زالوصفت، خواهان کم شدن فشار بر روی رژيم ايران و فراهم شدن فضای مناست برای کسب و کار "حال
د ميباشند. از آن جايی که اين صاحبان سرمايه، با کمپانی های خارجی بده و بستان ميکنند، طبيعتآ تحريم اقتصادی رونق خو

يا فشار سياسی روی ماليان، بنفع آنان نيست. نمونه مشخص اين دسته از افراد خانواده "نمازی" صاحب اصلی شرکت "آتيه 
  به براداران عالقبند است.ی "بالی" متعلق بهار" و يا غول مالی و اقتصاد

دسته سومی که حامی البی رژيم ماليان در آمريکاست، بخشی از صاحبان صنايع و کمپانی های بزرگ در آمريکا و اروپا 
ر کلی ميباشند که يا بدنبال ورود به بازار ايرانند، يا هم اکنون در حال بده و بستان با حکومت آخوندی هستند و يا اينکه بطو

ان برای منافع سرشار بين المللی آنان مفيد و ضروری است. اين دسته از صاحبان منافع، اصوال تمايلی به آوردن وجود مالي
فشار بر روی ماليان و يا خدای ناکرده سقوط اين رژيم قرون وسطائی ندارند. شرکت های بزرگ نفتی آمريکا و اروپا در 

گزارش مالی، تحت عنوان "ميراث راکفلر" اين حمايت های را مورد قسمت های بعدی  رأس اين کمپانی ها قرار دارند. در
  بررسی قرار ميدهيم. بطور خالصه البی ماليان در امريکا روی سه پايه قرار دارد که دو پايه آن در ايران است. 

  البی آمريکايی 
بی را اينبار از برادران عالقبند انی های بزرگ غرداستان البی ماليان و مافيای اقتصادی داخل کشور و هماهنگی آن با کمپ

شروع ميکنيم. همانطور که گفتيم، صاحبان شرکت "بالی"، گذشته از کارخانجات و بانکها و موسسات ريز و درشتی که در 
دو شرکت  ايران در اختيار دارند، ضمنا نماينده دو شرکت بزرگ آمريکائی "کاترپيالر" و "زيراکس" در ايران ميباشند. اين 

روبرو بودند. اين قانون در سال  ILSAود به بازار ايران با مشکل تحريم های اقتصادی آمريکا بخصوص قانون برای ور
زمانی به تصويب رسيد که حکومت ايران بطور افسار گسيخته ای به ترور و بمب گذاری در خارج از کشور روی  ١٩٩۶

  اکزات صلح را به شکست کشانده بود.روی فلسطينی، مذآورده بود و منجمله با حمايت از گروههای تند

به راه  USA*Engageيکسال بعد، محمد خاتمی رئيس جمهور شد و برخی کمپانی های آمريکائی يک البی قوی تحت نام 
 ملغی شده و شرکت های بزرگ آمريکائی بتوانند همچون رقبای اروپائی خود، سهمی از بازار ILSAانداختند تا اين قانون 

  ١١  تيار بگيرند. يکی از مهمترين کمپانی هايی که در رهبری اين البی قرار داشت همين کمپانی کاترپيالر بود.ايران را در اخ

  

که اين قانون برای تمديد به کنگره آمريکا رفت، به اوج خود رسيد. از آنجا که حکومت  ٢٠٠١فعاليت های اين البی در سال  
مورد "گفتگوی تمدنها" ارمغان ديگری نياورده بود و درب سياست خارجی  ی و چند کنفرانس درماليان بجز لبخند مليح خاتم

ماليان بر همان پاشنه "حزب هللا و ترور و صدور انقالب" ميچرخيد، کنگره آمريکا با اکثريت نزديک به اتفاق آرا، قانون 
ILSA ساده رسيد که مثال کمپانی کاتر پيالر اوری به اين نتيجه را برای پنج سال ديگر تمديد کرد. بنابراين، ميتوان با خوش ب

  از ورود به بازار پررونق ايران محروم گشته است. 

همانطور که ميدانيم، در چند سال گذشته نيز، دهها تحريم و محدوديت اقتصادی يا تجاری ديگر عليه ماليان به تصويب کنگره 
ر پيالر با کدام شعبده بازی توانسته است وارد بازار است که کمپانی کات آمريکا رسيده است. بنابراين جای اين سوال باقی

  ايران شود؟

از نظر قانونی، راه حلی که امثال کاترپيالر و زيراکس يا هاليبرتون برای ورود به بازار ايران پيدا کرده اند اين است که  
ن شرکت ها ميتوانند با ايران خارج از آمريکای ايقانون تحريم شامل کمپانی های داخل آمريکا ميشود ولی نمايندگی های 

معامله کنند. مثال نمايندگی کاترپيالر در سوئيس به بازار ايران راه پيدا کرده است. اين توجيه قانونی يا کاله شرعی البته 
کا نداشته باشد. بيشتر به يک شوخی شبيه است زيرا کمتر کمپانی مهم آمريکايی را ميتوان يافت که شعبه ای خارج از آمري



يعی است که هدف قانوگذاران آمريکا نيز عدم سرمايه گذاری در ايران بوده است و فرقی بين شرکت هاليبرتون در تگزاس طب
و شعبه آن در دوبی نيست. بهمين دليل نيز اين سوال بجای خود باقی است که چرا انگيزه و اراده سياسی الزم برای 

  کا وجود ندارد؟ن تحريم ها در آمريجلوگيری از اين دور زدن قانو

در حقيقت، کمپانی های بزرگ آمريکائی در يک تالش مشترک با دوستان ايرانی خود، تا کنون آنچنان البی قوی و موفقی در 
کنگره امريکا به پيش برده اند که اصوال قانون تحريم ها را از درون تهی کرده و هرگونه اقدام برای جدی کردن اين قوانين 

ند. حال بايد ديد که اين البی با چه مکانيزم و شگردی توانسته در روز روشن قوانين تحريم را دور بزند ا نيز خنثی نموده ار
  و راه جلوگيری از آنرا نيز ببندد. 

ه طبيعی است که موفقيت برادران عالقبند در دور زدن تحريم های آمريکا و فقدان يک عکس العمل جدی، کار را بجائی رساند
  بار به تقلب آشکار و روشن روی آورده و چند هواپيما را غيرمستقيم و قاجاقی به ايران فرستاده اند. که نامبردگان اين

 USA*Engageو در کادر  ١٩٩٧همانطور که گفتيم، البی کمپانی های بزرگ آمريکا و در رأس آن غول های نفتی از سال 
داشت تا به تبليغات اين کمپانی ها برای ورود به بازار  ايرانی در روی صحنهشروع شد. اين البی احتياج مبرمی به افراد 

) به سرپرستی AICايران مشروعيت بخشند. در اين رابطه، سه انجمن تأسيس شد. مهمتر از همه شورای آمريکائی ايرانی (
"تريتا  ) که توسطIICبود ( "هوشنگ اميراحمدی" بود، دومی سازمان کوچکی بنام "ايرانيان برای همکاری بين المللی"

پارسی" که در آن زمان در سوئد زندگی ميکرد تأسيس شده بود و چند نفر ايرانی در آمريکا را دور خود جمع کرده بود و 
) بود که توسط "شهريار افشار" در سان ديه گوی کاليفرنيا ITAسومی نيز سازمان کوچکی بنام "سازمان تجارت ايرانی" (

  )٢٢.١٩٩٨.San Diego Union Tribune ۵ن چند خبر نگاه کنيم: (در اين زمينه به ايراه اندازی شد. 
«افشار يک کارمند شهرداری سان ديه گو بود که بخاطر شغل خود در رابطه با شرکت های آمريکائی قرارداشت. وی پس 

ن دارند، انجمن احتياج به البی کردازآنکه متوجه شد که بسياری از کمپانی های آمريکائی برای رفع تحريم ها عليه ايران 
راه انداخت. افشار موفق به جذب حمايت های خوبی از انجمن خود شده است. شرکت نفتی  ١٩٩٧خود را در سپتامبر 

Conoco  باو پيوست و هفته آينده نيز وی به واشنگتن ميرود تا با مسئولين البی شرکت های کاترپيالر و  ٩٨درماه فوريه
ذاکره کند. ماه آينده نيز به لندن پرواز خواهد نمود تا حمايت های بيشتری را جلب درپشت درهای بسته مچند شرکت نفتی 

در واشنگتن ميگويد که تحريم های آمريکا باعث گرديده تا منافع نفتی  USA-Engageرئيس شرکت البی  Kittredgeکند. 
يکائی برای مبارزه با تحريم ها وارد شرکت های آمريکائی در اين منطقه ازجهان ازدست برود. بسياری از کمپانی های آمر

ريه خود با مسئولين البی شرکت صحنه شده اند و همينجاست که وجود افشار برای آنان الزم است. افشار پس از ديدار ماه فو
Conoco  .«و جذب حمايت آنان به کانادا رفت و با سفير ايران درهمين زمينه ديدار نمود  

چاپ شده است به تالش شرکت های نفتی دراين زمينه به روشنی اشاره شده  National Journalدر مقاله ای که در مجله 
  است:

 »Red Cavaney  رئيس شرکتAmerican Petroleum Institute  و متحدان وی در بحبوحه تالش های خود برای مبارزه
ها اصوال منافع شرکت های آمريکائی و  با تحريم های آمريکا عليه ايران هستند. استدالل اين افراد اين است که اين تحريم

ر فعال شده و با تعداد زيادی از سياست های اين کشور درزمينه انرژی را بخطر مياندازد. شرکت های نفتی دراين زمينه بسيا
و هيچ نمايندگان کنگره ديدار کرده اند. يکی ازاين مسئولين ميگويد که اين تحريم ها هيچ تاثيری در صنعت نفت ايران ندارد 

پروژه ای نيست که بخاطر عدم حضور ما درايران لنگ مانده و فلج شده باشد. تنها نتيجه اين تحريم ها محروم ماندن شرکت 
  ای آمريکائی از بازار ايران است.ه

است که بهمراه هيئتی  Chevronنماينده سابق کنگره و عضو هيئت مديره  Bennett Johnstonيکی ازاين البيست ها 
شرکت اخيرا ازايران بازديد کرده بود. شرکت های نفتی برای پيشبرد مبارزه خود از تشکل های ايرانی کمک ميگيرند ازاين 

ن انجمن تجارت سان ديه گوست که بگفته افشار رئيس آن، بودجه اين انجمن توسط اين شرکت های نفتی و که يکی از آنا
  National Journal 4.28.2001کمپانی کاترپيالر تامين ميشود.» 



در گزارشات قبلی در مورد شورای وابسته به هوشنگ اميراحمدی و نحوه فعاليت های آن توضيح داده شد که در قسمت  
اين گزارش نيز مجددا اشاره ای به آن خواهيم داشت. اما گروه تريتا پارسی که از سوئد راه اندازی شده بود، از همان  بعدی

تخاب کرده بود. درحاليکه شورای اميراحمدی به برگزاری کنفرانس و سخنرانی و مقاله آغاز روش جديدی برای البيگری ان
گره آمريکا را هدف قرار داده بود. وی در همکاری تنگاتنگ با نماينده فاسد نويسی مشغول بود، "پارسی" از همان آغاز کن

غ نمايندگان ميرفت و به نمايندگی از طرف کنگره يعنی "باب نی"، با استفاده از روش جديد جمع آوری نامه و طومار سرا
ه اظهارات خود وی در اولين اعالميه ايرانيان! مقيم امريکا، در جهت برداشتن فشار از روی رژيم ماليان فعاليت مينمود. ب

    ١٢  جوالی روی اينترنت منتشر کرده است: ٢۵اش نگاه کنيم که در تاريخ 

يانيه ای را امضا کرده اند که خطاب به نمايندگان کنگره آمريکاست و از آنان نفر از ايرانيان يا دوستداران ايران ب 14« 
ده و وارد گفتگو با ايران شود. بايد ايرانيان بخود بيايند و صدايشان را بگوش ميخواهد که تحريم های عليه ايران را لغو کر

طرفدار اسرائيل در صحنه فعال بوده اند......  مسئولين آمريکائی برسانند. تا کنون فقط مجاهدين خلق، کنت تيمرمن و البی 
ت چهار روز من يک تنه از اين دفتر نماينده قدم بعدی رساندن اين طومار به دست نمايندگان مجلس و سنای آمريکا بود. بمد

کنگره به آن يکی رفتم و آنرا شخصا بدست مشاورين و مسئولين دفتر آنان دادم. آنان همه شگفت زده بودند که يک 
ايرانی برای پايان دادن به انزوای کشورش مشغول البی کردن است. من فعاليت های خود در کنگره را به -دانشجوی سوئدی

نفر از نمايندگان کنگره  ٨٠امضا کنندگان بيانيه رساندم و نتيجه آن شد که ما يک گروه البی درست کرديم. اکنون اطالع 
. تريتا پارسی، سليمان کياست پور، محسن شبانيان، زرد سارتی و مهدی بطور مرتب فاکس های ما را دريافت ميکنند»

  .اردالن

رشد" خود يعنی "باب نی" نمی بيند و خواننده را در برابر اين سوال بی جواب البته تريتا پارسی نيازی به اسم بردن از "م
فته و برای مقابله با اپوزيسيون ايرانی ميگذارد که چگونه يک جوان دانشجوی مقيم سوئد با دست خالی يک تنه به آمريکا ر

دفاتر نمايندگان کنگره امريکا سرکشی و البی اسرائيلی، گروه البی به نفع رژيم جهنمی ايران تشکيل داده و روزانه به 
ميکرده است. در اينجا بد نيست به مصاحبه ايکه خود باب نی با مجله "ايران فوکوس" که توسط دوستان تريتا پارسی در 

  خل ايران منتشر ميشد نگاه کنيم. دا

ند. ولی هم اکنون گروههای ديگری "باب نی: در طی سالهای گذشته، فقط چند گروه خاص بوده اند که عليه ايران فعال بوده ا
در حال شکل گرفتن هستند که منافع ايران و آمريکائيان ايرانی تبار را دنبال ميکنند. معتقدم که شما در آينده نشانه های 

  حضور اين گروهها را در کنگره مشاهده خواهيد کرد و اثر مثبتی روی قانوگذاری در کنگره خواهند داشت.

مريکائيان ايرانی تبار قادر به راه اندازی يک گروه فشار بر عليه اين گروههای ضد ايرانی در کنگره ايران فوکوس: آيا آ
  بی برای دفاع از منافع ايران در آمريکا هست؟ بوده اند؟ آيا جامعه ايرانی قادر به راه اندازی يک ال

ل فشار آوردن به نمايندگان کنگره هستند تا با باب نی: آنطور که من شخصا شاهد بوده ام، ايرانی ها فعال شده اند و در حا
ی همکاری ايران وارد گفتگو شده و تحريم های اقتصادی را ملغی کنند. گروههای زيادی تشکيل شده اند مثل "ايرانيان برا

هوشنگ بين المللی" (تريتا پارسی)، انجمن تجارت ايرانی در سان ديه گو (شهريار افشار) يا "شورای آمريکائی ايرانی" (
، برابر با اسفند و فروردين ٢٠٠٠مارس  ٢٧امير احمدی). اين موضوع يک تحول بسيار مثبت است. (مجله ايران فوکوس، 

  )١۴شماره سوم جلد  ٧٩-١٣٧٨

ر است که مجله "ايران فوکوس" متعلق به باند سيامک نمازی و شرکت "آتيه بهار" ميباشد. نکته ديگر دلسوزی قابل ذک
منافع ايران است. وی هم اکنون بخاطر ارتکاب مجموعه ای از فساد های مالی و خيانت به هموطنان "باب نی" برای 

، طبيعتا انگيزه ای بجز خدمت به ملت مظلوم ايران نداشته  امريکايی خودش در زندان به سر ميبرد ولی به ايران که ميرسد
  است! 

وشنگ امير احمدی و همچنين انجمن تجارت ايرانی در سان ديه  در مورد بودجه و امکانات مالی آن دو محفل يعنی شورای ه
ريتا پارسی، بحث شيرين گو قضيه روشن است و عمدتآ کمپانی های بزرگ آمريکايی آنرا تأمين کرده اند. اما در مورد گروه ت



ابعاد و زوايای آن  دالر! بسيار مفصل و متنوع تر است که در اين سلسله گزارشات سعی خواهد شد در حد مقدورات برخی از
  روشنتر گردد. . 

  تريتا پارسی و سيامک نمازی
الت خود را در آمريکا سال اقامت در تهران به واشنگتن بازگشت. وی قبال تحصي ۵، سيامک نمازی پس از ١٩٩٨در سال 

مشغول است انجام  به پايان رسانده بود که بخشی از آن را در همان دانشگاه راتگرز که هوشنگ امير احمدی در آن بکار 
داده بود. نمازی در مدت اقامت خود در تهران کار خود در شرکت "آتيه بهار" را بعنوان مدير عامل و يکی از شرکای اصلی 

  آغاز کرده بود. 

   ١٣ بازگشت از ايران، نمازی مقاله ای در سايت ايرانيان دات کام نوشت که عنوان آن "اگر مهدی نيايد" بود. در

قاله خطاب به ايرانيان مقيم آمريکا نوشته بود که نبايد منتظر ظهور امام زمان شد و بايد خودمان برای اصالح وی در اين م
س از کلی بافی های بسيار در مورد اصالحات و نقش جامعه مدنی به اصل  امور دست بکار شويم. وی در اين مقاله طوالنی پ

کل شويم و حکومت ايران نيز ما را در اين زمينه تشويق ميکند". حال موضوع پرداخت و از ايرانيان خواست که: "بايد متش
ند. از طرف ديگر معلوم نيست بايد ديد که اين تشکيالت چگونه سازمانی است که رژيم خونخوار آخوندی نيز آنرا تشويق ميک

ين داده شده است؟ بسيار خوب، که نمازی از کجا فهميده که رژيم آنرا تشويق ميکند؟ آيا قبل از سفر به آمريکا به وی تضم
  حال هموطنان متشکل شده و آماده خدمت برای سيامک نمازی هستند. مشکل کجاست و چه بايد کرد. وی ميگويد:

کشوری که حرفش را بگوش سياستمداران آمريکا ميرساند مجاهدين خلق است؟... خوشبختانه  «چرا تنها گروه خارج از
ت و گروههای ديگری که نماينده گرايشات واقعی ايرانيان هستند فعاليت خود را شروع نشانه های مثبتی در حال ظهور اس

به رياست گلی عامری) يا "ايرانيان برای کرده اند. گروههای جديد مثل "شورای آمريکائيان ايرانی تبار جمهوريخواه (
تن کرده اند.... من پيشنهاد ميکنم که وارد همکاری بين المللی" (به رياست تريتا پارسی) خود را وارد گروههای البی واشنگ

گيريم و عمل شويم. بايد در سمينار ها و جلسات البی اسرائيل حضور پيدا کنيم. از اين طريق هم راههای البی گری را ياد مي
  هم از اينکه البی اسرايئل تبليغات دروغين خود عليه ايران را پيش ببرد جلوگيری ميکنيم.»

ونه ادبيات را قبال شنيده و خوانده ايم. بهر صورت سيامک نمازی در پايان مقاله از تريتا پارسی و بنظر ميرسد که اينگ
ی کمک کرده اند تشکر ميکند. يکسال بعد در نوامبر هوشنگ امير احمدی که درنوشتن اين مانيفست وطن پرستی به و

نسی که توسط "حسين عليخانی" يکی از دوستان ، سيامک نمازی و تريتا پارسی باهم به قبرس ميروند تا در کنفرا١٩٩٩
   ١۴  هوشنگ امير احمدی برگزار ميشد شرکت کنند.

بجرم نقض قوانين تحريم عليه ليبی در زندان  ١٩٩٢عليخانی تاجر نفت مقيم قبرس بود که مدت کوتاهی را نيز در سال   
خواهان برداشتن تحريم های آمريکا عليه ايران بود.  آمريکا گذارنده بود. عليخانی نيز همانند ديگر تاجران محترم "نفت"،

س و وی همچنين به پيروی از محمد خاتمی دکانی بنام "مرکز جهانی گفتگو" راه انداخته بود که کارش برگزاری کنفران
  ١۴-١۵  سخنرانی بود.

  

ک البی متشکل از ايرانيان مقيم تريتا پارسی و سيامک نمازی در گزارش خود به اين کنفرانس، پروژه ای برای راه اندازی ي
آمريکا ارائه نمودند. در اين پروژه استدالل شده بود که اين البی بايد با بهره گيری از کارآمدترين شيوه های البی گری و با 

عليه از البی اسرائيل در اين کشور، کنگره آمريکا را هدف اصلی فعاليت های خود قرار دهد تا از اين پس، قوانينی بر  تقليد
سيامک نمازی و پارسی را مورد بررسی قرار داده و  ١٩٩٩ايران تصويب نشود. در قسمت بعدی گزارش، پيشنهاد سال 

گروه البی ايرانی بنفع رژيم در آمريکاست، بطور حيرت آوری همان  نشان ميدهيم که انجمن "ناياک" که اکنون فعالترين
  ١٧پروژه را به پيش ميبرد. 



رابطه سيامک نمازی با رژيم ايران است. با درک همين نکته ميتوان به ماهيت البی کنونی تريتا پارسی و مهمترين نکته اما 
کيست، رابطه اش با تريتا پارسی چه ميزان است؟ بايد قبل  گروههای ريز و درشتی که پيرامون آن ايجاد شده پی برد. نمازی

  ت اشاره کنيم.از همه به جايگاه ويژه شرکت "آيته بهار" و مافيای نف
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