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  ھشتمفصل 

  »المسلمين در امريکااخوان«

نامه . سی اطراف واشنگتن دیۀ است، در مريلند يک محل١٩٨٠ جوالی ٢٢» . دارمئیطباطبايک بسته برای آقای «

ًکند که احتماال چيزی کامال مرد شک و ترديد دارد، احساس می. اندازدرسان نگاه کوتاھی به مردی که دم درب آمده می ً

گويد که خودت بايد رسان مینامه«:زند با اينحال دوستش را صدا می. رسان دم درب استغير عادی در مورد مرد نامه

  ». بکنيدءبرای اين بسته امضا

او رئيس بنياد آزادی در ايران که دفتر مرکزی آن در واشنگتن . کند به طرف در حياط حرکت میئیاکبر طباطباعلی

گ در خيابان يک ساختمان بزر. تا دوسال پيش او کنسول اطالعاتی سفارت ايران در واشنگتن بود. باشداست، می

  .ّماساچوست، اما با انقالب در تھران ناگھان از کار خود بيکار شد

هللا خمينی،  از پشتيبانان آيتئیسيس کرده و خالف تھديدھاأعنوان ماشين مخالفت به خمينی ته وقت، اين بنياد را باز آن

ھای بسياری ديگر از ايرانی. سانده استعنوان تنھا سخنگوی بنياد آزادی درايران عليه خمينی شناه ًتقريبا خود را ب

آنھا خيلی ترس دارند . کنند، ولی دورادورھای شاه از او  حمايت میطلبان، و ارتشیخواھان، سلطنتمخالف، جمھوری

ھای واشنگتن  در خيابانامعندار با شعارھای بیريم کرده و نقابک دو سال پيش، دانشجويان .که علنی ظاھر شوند

 آنھا خيلی مشھور امريکاھای  اخبار تلويزيونۀدر روی صفح. دادندکردند و شعار مرگ بر شاه را میتظاھرات می

 اعالم کرد که بنياد آزادی ايران ئیطباطبا. کنندھستند که تظاھرات می) ن خمينیامخالف(حاال گروه ھای ديگر . شدند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

)I.F.F ( خالف دو سال . کندنی را در واشنگتن برگزار می، تظاھرات ھزاران ايرانی مخالف خمي١٩٨٠ جوالی ٢٧در

 متوسط ايرانی ھستند که برای تظاھرات ۀھای طبقھای سابق، افسران ارتش، متخصصين و خانوادهپيش  اينبار ديپلمات

 .ای مخفی کرده استدر دستش، در پشت بسته اسلحه. شودطاقت میرسان دم درب بینامه. آيند میامريکاھای به خيابان

-ًفورا او را به قتل می. کندرسان چندين تير به سينه و شکم او شليک میکند، نامه در را باز میئیھمينطور که طباطبا

 آرام مريلند با سرعت ۀدود و به طرف ماشين خود رفته و از محلطرف حياط میه اندازد و  بقاتل بسته را می. رساند

ن شخصی به ولفيالدين، يک تداود صالح. آ.ک.اتل ، داود بلفيلد  ، آظرف دوساعت، ق. ھنوز صبح است. شوددور می

سپس در بعدازظھر ھمان روز، .  مطالعات اسالمی خبر را اطالع دھدۀمؤسسزند که به رمضان از سوئيس می- ويژن

اه دارد با نام جعلی ای نيزھمر، و الجزيرهئیً شود، با چند پاسپورت، و احتماال پاسپورت ليبيائیکه شناسا بلفيلد بدون اين

ين گمرک رد شده و سوار مأمورکند و در آنجا ھواپيمايش را عوض کرده و ھنوز با نام جعلی از به نيويورک پرواز می

  .کندطرف سوئيس پرواز میھواپيما شده و به

ز آنھا در تظاھرات ، گروھی از ايرانيان در تبعيد، که بعضی ا١٩٨٠ جوالی ٣١در . شودّاما داستان در اينجا تمام نمی

 کامبيز ۀ در واشينگتن در خانجلسه، شرکت کرده بودند يک ئی جوالی واشنگتن با وجود قتل طباطبا٢٧ضدخمينی 

 مصاحبه ئیبا شھرائيز در تلويزيون در مورد قتل طباطبا دارند،)  GAMA(شھرائيز رھبر جنبش برای استقالل ايران 

  .ول قتل دانسته استؤ محکوم کرده و مس ساواما را– مخفی ايران پوليسشده و او 

، يک دانشجوی جوان ايرانی و دوست گروھی که در خانه ھستند، در اتومبيل خود نشسته و )کامبيز (ۀدر بيرون خان

ظاھر ه ناگھان به باال نگاھی می اندازد، متوجه می شود که يک نفر ب.  خاتمه يابندجلسهھا در منتظر است که صحبت

شود  اما وقتی متوجه فرد داخل ماشين می.  يکی از پنجره ھای خانه با دقت به داخل خانه نگاه می کندسياه پوست از 

سپس ظرف چند دقيقه ھمان مرد ناگھان در کنار .  بسرعت از انجا فرار می کند ودر طول خيابان ناپديد می شود

آيد، در ھمان زمان ه آرامی از اتومبيل بيرون میدانشجو ب. زندشود و به پنجره میاتومبيل، سمت راست راننده ظاھر می

ّکند، اما دانشجو بشدت زخمی کند، فقط يکی اصابت میسوی شکم آن دانشجو شليک میه تير، پنج تير بآن مرد با ھفت ّ
  .کندمرد قاتل نيز فرار می. شودمی

رين گزارش حيرت آور که از منابع زيادی مھمت. کنند را دنبال میئیان اطالعات، داليل قتل طباطبامأموردر واشنگتن، 

ريز ساوامای رژيم خمينی  حسين فردوست، که اکنون مدير و برنامهجنرالد شده، براين باور است که ئيأاز ايرانيان ت

  . فتد در واشنگتن ديده شده استاتفاق بيکه اين قتل  است، قبل از اين

 باشد که در اطراف بھرام ناھيديان ئیھامند است که عضو التقهآوری شده است که ديويد بلفيلد عالشواھد ديگری جمع

ھای روانی  دارد و اين ناراحتی با  ناراحتیۀپوست ، تاريخچبلفيلد که سياه. اند جمع شدهامريکائی –تاجر فرش ايرانی 

باالخره . کرده است شدت پيدا ١٩٧٠ھای  پوست مخفی از اواسط سال مسلمانان راديکال سياسی سياهۀعضو شدن در فرق

ناھيديان که پشتيبان قوی خمينی است، در واشنگتن . ناھيديان، بلفيلد را برای محافظت از خودش به استخدام خود درآورد

ناھيديان . ھای ساواما است، و در خالل انقالب با علی آقا سفير انقالبی ايران ھمکاری صميمانه داشته استرئيس فعاليت

 ۀآخرين خان(خود در خيابان ويسکانسين، به بلفيلد »  اسالمیۀخان«يلد و سپس با در اختيار گذاشتن  به بلفتبا دادن رشو

ناھيديان .  خود کرده استۀ خانکنترول، در عمل يک تروريست کالسيک را محافظ )ئیآشکار بلفيلد قبل از قتل طباطبا

 واشنگتن اين سازمان يک سال ۀشعب. ديک دارد نزۀزبان سازمان دانشجويان مسلمان رابطتاجرفرش با سخنگوی فارسی

  . ابراھيم يزدی تشکيل شدۀوسيله پيش ب
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 پوليس در اين مورد به سراغ او نيامدند، وقتی سؤال دستگير نشد، حتی برای ئیّاما ناھيديان در رابطه با قتل طباطبا

ً بعدا اظھار داشت که پوليس. قف شود باال دستور رسيد که تحقيق متوۀمحلی شروع به تحقيق از ناھيديان کرد، از رد

 دادگستری و زبيگنيو برژينسکی از شورای امنيت ملی ۀدستگيری ناھيديان بنا به دستور بنجامين سيويلتی  از ادار

  .متوقف شد

آی در .بی.، دادگستری و اف)CIA(، نمايندگان شورای امنيت ملی، سازمان سيا ئی ساعت از قتل طباطبا٢۴در ظرف 

 پوشش بگذاراد، ديگر ئیتی جمع شدند و در آنجا تصميم گرفتند که امنيت ملی بر روی موضوع قتل طباطبادفتر سيول

 سراسری حزب دموکرات در جلسۀ ١٩٨٠ّاما وقتی که در اوايل اگوست .  خبری شنيده نشدئیًاصال از موضوع طباطبا

 دولت کارتر تھمت زدند که با قاتالن ضمن يک بيانيه به) GAMA(جريان بود، کامبيز شھرائيز و سازمان گاما 

 سياست ھمراھی دولت کارتر با حکومت بنيادگرای ۀادام«:گاما دولت را محکوم کرد که . کند ھمکاری میئیطباطبا

وزير شاپور بختيار، پشتيبانی علنی رئيس از زمان سرنگونی دولت شاه و نخست. ّ  مخربی رسيده استۀاسالمی به درج

 يک ديوار دفاعی در مقابل  کمونيسم در ۀ اسالمی به مثابئیزبيگنيو برژينسکی از بنيادگراشورای امنيت ملی 

بلکه  پات کامبوج درايران شده است،ُخاورميانه، نه فقط باعث مستقر شدن يک رژيم وحشی و خطرناک مانند پل

ی و ئمعرض خطر يک جنگ منطقهبالقوه در و  تمام خاورميانه را نيز  را نيز به گروگان گرفتهامريکائیشھروندان 

ًکه  اين ھمبستگی و اتحاد قطع نشود،  تروريست ھای خمينی عمال ناآرامی شديد با سوپرپاورقرارداده  است و تا زمانی

- ما که ھدف اين قاتالن ھستيم، علنی اعالم می. ن خود را در اينجا وکشورھای خارج ازايران دارندا کشتار مخالفۀپروان

 اسالم واقعی  نيست ۀ اسالمی که مشخصئیخواھيم که به دکترين ھمبستگی و اتحاد با بنيادگرا از شما میًداريم و موکدا

  ».المسلمين کاربرد قانون را رعايت کنيدھای اخوانخواھيم که عليه فعاليتًخاتمه داده، و نيز از شما موکدا می

ثيرات آن أ و تئیتيو انتليجنس ريويو در مورد قتل طباطبا تحقيقات اگزيکۀوسيله  محکوم کردن دولت کارترتوسط گاما، ب

آوری ھا و ايرانيان در تبعيد جمع و دادگاهپوليسدر ميان منابع ديگر، اگزيکتيو انتليجنس ريويو اطالعاتی از . د شدئيأت

زه دھد که عليه  مخفی رژيم اجاپوليسطبق اين اطالعات، دولت کارتر با رژيم خمينی موافقت کرده که  به . کرده بود

نه تنھا اگزيگتيو ريويو ، بلکه منابع ديگری نيز گزارش دادند که از زمان روی کار .  فعاليت کندامريکان او در امخالف

، دولت کارتر گروه سازمان دانشجويان مسلمان را که مرکز اصلی آن در پلين فيلد اينديانا ١٩٧٧آمدن کارتر در سال 

  .کرده استنيز در آن واقع است، محافظت میاست و مرکز آموزش تروريستی 

ھا، امريکائی در تھران و به گروگان گرفتن امريکابراساس گزارش واشنگتن پست در ھمان وقت، بعد از اشغال سفارت 

ھمچنين با رھبران سازمان دانشجويان . بھرام ناھيديان روزانه با دانشجويانی که سفارت را گرفته بودند در تماس بود

. ھای سازمان دانشجويان مسلمان شروع شد با فعاليتامريکاتھديد تروريسم اسالمی در . ن روزانه در تماس بودمسلما

 در امريکا دانشجوی ايرانی با ويزای جعلی که در سفارت ٣٠٠ظرف چند روز از اشغال سفارت در تھران حداقل 

 ناھيديان ۀوسيله بسياری از اين دانشجويان ب.  شدندمريکااتھران از مھر ويزای سفارت استفاده کرده بودند، مخفيانه وارد 

ھای انجمن دانشجويان مسلمان ھميشه به ناھيديان تنھا شخصی است که در فعاليت.  در پايگاه کاپيتان ستوده مستقر شدند

خيابان   ، غربی٩و دفاترکار او در پالک شماره  دھدشود، اما سيروس ھاشمی، فردی است که دستور میاو اشاره می

 مرکزی آن ۀّتراست درجه اول خليج است و شعب سيروس ھاشمی، که رئيس بانک و.  در شھر نيويورک قرار دارد۵٧

ھا و کارھای تجارتی از آنجمله با ھمراھی برادرش رضا ھاشمی، يک شبکه از کمپانی.  در جزاير کارائيب واقع است

  .کنند میکنترولليميتد، و اولين بانک عربی را سی .تی.المللی، شرکت تجارتی عربی، آیتجارت بين
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 ۀوليت دارد  که برای  جبھؤاو مس.  استامريکا اصلی ساوامای خمينی در ۀکنندبراساس منابع ايرانی، ھاشمی ھماھنگ

  .ھايش در باھاماس پول  تھيه کند، از طريق شعبات شرکتامريکاساواما در 

نده نيست، در يک مصاحبه در اوايل امسال با اگزيکتيو اينتلجنس ريويو اش شرمھای جاسوسیھاشمی در مورد فعاليت

.  پول انتقال داده و نيز گفت که او به  سازمان دانشجويان مسلمان خيلی نزديک استامريکااقرار کرد که از ايران به 

. براھيم يزدی استصدر و دوست اھميطور ھاشمی اقرار کرد که يک مشاور نزديک رئيس جمھور ايران ابوالحسن بنی

برای . کند گزارش تھيه میامريکاھای مخالف رژيم در ّھاشمی ھم چنين برای  ضداطالعات درتھران در مورد گروه

ً ايران راکه فعال ازجانب نيروی ارتش ئیاينکار براساس گزارشات او کاپيتان سيامک ديھيمی فرمانده سابق نيروی دريا

ًسرھنگ ديھيمی مرتبا بين . شود کرده که حقوق او از ايران پرداخت میخمينی در حال مرخصی است، استخدام

ُنيويورک و رم در حال رفت و برگشت است و در رم   ھاشمی ۀگفته کند، که بناب مذاکره میئیات ايتاليامؤسسبا بعضی «ُ

- خصوص فعاليته ھا بيت اساسی ديھيمی اين است که کليه فعالۀّاما وظيف. کندبرای ارتش ايران قطعات يدکی تھيه می

ّ که احتماال مربوط به کارھای نظامی است، با دقت بررسی کندئیھا  که بنابراين ھاشمی  در موقعيتی قرارداشته . ً

ّبا اينحال، به شرکت درجه اول .  و بنياد آزادی ايران را لحظه به لحظه دنبال می کرده ئیاطالعات مربوط به کار طباطبا

 ايالتی يا فدرال به ثبت نرسيده است، در ۀکه در ھيچ ادار شود، که با وجود اينجازه داده میخليج وتراست ھاشمی ا

 کارھاشمی ۀھای ايران را بلوکه کرد، اجازئی سال قبل تمام دارانومبرکه دولت کارتر در   وقتیا و حت  فعاليت کندامريکا

ّعاون اول ھاشمی چشم خود را بسته است حداقل از ھای ناھيديان مدولت کارتر ھمچنين نسبت به فعاليت. باطل نشد

 و اعمال تروريستی   استامريکادانستند که ناھيديان عضو ساوامای رژيم در ، ادارات دولتی فدرال می١٩٨٠ جنوری

برای . کند میکنترولکند، و ھمينطور او سازمان دانشجويان مسلمان را  میئی را کمک و راھنماامريکاان در يبنيادگرا

 و از راه تجارت فرش خود ظاھرقانونی درست    پول از ايران آوردهدالرھزار  ٧٠٠دانند که ناھيديان مثال، بسياری می

 او با قاتل ۀ رابطۀ، ادارات فدرال دربار١٩٧٩ نومبر ۴از . کرده که برای گروه تروريستی خود اسلحه تھيه کند

  .اند، ديويد بالفيلد، اطالع داشتهئیطباطبا

 آزادی را ۀ در تھران در تظاھراتی که مجسمامريکالد و پسر ناھيديان ھر دو با ھم سه روز بعد از اشغال سفارت بالفي

اين موضوع در مدارک .  رسمی داردۀ رابطامريکاناھيديان ھمچنين، با سفير ايران در . اشغال کردند، دستگير شدند

ناھيديان يک شرکت غيرانتفاعی تحقيقات و چاپ . ر شددست آمده آشکاه دادگاه که از بخش فايرفاکس ويرجينيا ب

را وقف پخش  داد که آننام انقالب اسالمی بيرون میه درفالزچرچ ويرجينيا به ثبتت رسانده، اين شرکت نشريه ای ب

ه  بکرد،عنوان سفير ايران در اياالت متحده خدمت میه مدارک فوق علی آقا را که در آن وقت ب.  خمينی کرده بودۀفلسف

گذار انجمن نام   کوکب صديقه يکی از اعضای بنيانه  آن فردی بۀت مديرأدر ھي. نام رئيس اين شرکت معرفی کرده بود

، نوشته است که دفتر ثبت ١٩٧٩ جوندومين مدرک دادگاه بخش فايرفاکس در تاريخ پنجم . دانشجويان مسلمان نيز بود

لين، ويرجينيا قرار دارد، که صاحب آن ساختمان  کيربی رود مک٢٠۴۶ ۀنام شرکت تحقيقات و چاپ، در شماره شده ب

، اين جمله را سخنگوی گروھی از شھروندان اينديانا، که نگران »ّ اول ما اھميتی نداديمۀدر وھل«.بھرام ناھيديان است

 به ما پوليسرگزاری اينديانا ّاما گزارشگر خب«. کندافتد، بيان میفيلد اينديانا اتفاق میآنچه که درکشتزار نزديک در پلين

ن زديم که جريان را پيگيری کنيم، ولفتيما چندين . گفت که آنھا سعی دارند که يک ميدان تيراندازی در آنجا برقرار کنند

  .اند در ميسوری درگير بودهئیھائیاند، در ماجراجوکه اين مرکز  را بنا کرده معلوم شد که تعدادی از افرادی

ھای وجه نتوانستند انجمن دانشجويان مسلمان را از آموزش ھيچه نامند، بخود را شھروندان متعھد میّاما گروھی که 

 ما به دولت فدرال شکايت کرديم که آن«. داد، متوقف سازند نزديک پلين ويو میۀنظامی که به اعضای خود در مزرع



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

داديم، با شکست خرد  ھر کاری که  انجام میّاما«، يکی از اعضای گروه شھروندان  متعھد گفت، »را متوقف سازيم

خواستند که اين جريان آشکار شود، آنھا ما را  افرادی، در بخش باالی دولت، نمیًظاھرا. رو می شديمه ای روبکننده

  ».کردندمتوقف می

رت کمک  تجارت وپر قدامپراتوری ۀاز آن وقت يک شبک.  شروع به فعاليت کرد١٩۶٣انجمن دانشجويان مسلمان در 

. اندازد به وحشت میامريکاکند و يا واقعيت دارد که ھر دانشجوی ايرانی را در نظامی ساخته است، که يا ادعا می

ی شمالی، امريکاتراست اسالمی .  خريداری کرددالر ٣٧۵٠٠٠ به قيمت ١٩٧۶ باير را درسال ۀانجمن اين مزرع

. سازدظاھر قانونی میه المسلمين ب اخوانۀ را برای استفاددالريليون بازوی تجارتی انجمن بنا به گزارشاتی ساالنه دھھا م

کند، و ھای خورشيدی را اداره میانجمن ھمچنين منابعی مانند خدمات کتابھای اسالمی، شرکت کشاورزی سالم، و سيستم

 را به امريکائیان پوست، ھم جوانان زندانی عرب و ھم رنگينپوليسنيز در مرکز آموزشی اسالمی خود در اينديانا

  .سازد اسالمی آشنا میئیبنيادگرا

که در سال .  بودامريکاھای  انجمن دانشجويان مسلمان يک انجمن پراکنده از دانشجويان عرب در دانشگاه١٩۶٣در سال 

نوان عه المسلمين در آمد که آنھا ھم گروه انجمن دانشجويان مسلمان فارسی زبان را ب زيرنظر فرماندھی اخوان١٩۶۶

امروز رھبران اخوان که از انجمن دانشجويان مسلمان بودند، ابراھيم يزدی، مصطفی . کار گرفتنده  شروع بۀنقط

  .زاده از اعضای سکوالر رديف باالی دستگاه رھبری خمينی ھستندچمران، و قطب

. ندد رھبری نفوذ داۀداخل رده  خيلی آرام و عمدی بود، آنھا خود را زيرکانه بMSAنفوذ در «:گويد يک منبع مطلع می

سيس کردند، سپس محمد شاما أّاول، يک شرکت در سينسيناتی را ت. مافيای آنھا چندين سفر برای پول به خاورميانه کرد

ھای سياسی و فرھنگی را که در نظر دارند درآينده شروع کنند با او فعاليت. برای گرفتن پول به عربستان سعودی رفت

  ».که ما يک شرکت خصوصی ھم داريم« گويد ًگذارد و ضمنا میيان میسران عربستان در م

 با پوشش انجمن دانشجويان مسلمان جمع شده امريکاالمسلمين تا چه وسعتی در که ببينيم قدرت اخوان فقط برای اين

سالمی در ھای ااصطالح مرکز مدارک و نوشتهه  تجھيزات کامپيوتر که در بدالر ميليون ٢ وجود ۀوسيله است، ب

ای که  برای پروژهدالر ميليون ٣المسلمين حدود ، اخوان١٩٧٧ و ١٩٧۶در . شود گذاشته شده مشخص میپوليساينديانا

اينطور . شد از طريق انجمن دانشجويان اسالمی فرستاده شدنام يوسف ندا، که در سوئيس اداره میه  شخصی بۀوسيله ب

 آرشدوک اتووان ۀوسيله المللی مدارک در مادريد اسپانيا، که ب مرکز بينرسد که مرکز مدارک اسالمی بانظر میبه

  .است قاطی شده است) die spinne(المللی سياھان دای اسپين  ترور بينۀبرگ که مرکز شبکھپس

، يوسف ندا در يک تجمع در تولدو اھايو حضور داشت که در آنجا با سه ١٩٧۵ سپتمبربراساس مدارک موجود در 

ريزی برای دستور جلسه برنامه. جی، محمد شاما، و ابوسعود مالقات کردنجمن دانشجويان مسلمان، جمال برزينرھبر ا

المسلمين ھای خاورميانه اخواندرغير اين صورت دولت. ًاين پروژه  می بايست کامال مخفی باشد«. :مرکز مدارک بود

  .»زندانی خواھند کردرا 

-آوری تمام آمار و ارقامی بکند که در مورد جنبش اخوانرکز شروع به جمعموافقت شد که م«درگزارش ھمچنين

-المسلمين يک جنبش پيشرو در جھان اسالم و تنھا جنبشی است که خالف ديدگاهاخوان. المسلمين در مصر موجود است

. ری است تاکنون به چاپ رسيده، شايسته توجه فو١٩۵٢ھای غيرواقعی و اطالعات مخرب که در مورد جنبش از 

 يک درآمد ثابت که از ۀوسيله کيد شود که تمام مخارج اين مرکز از نخست بايد بأبسيار اھميت دارد که به اين واقعيت ت«

 آن دارد که به نتايج در غير اينصورت ترس. مين شودأھای در دسترس تھای مطمئن پولگذاریبعضی سرمايه
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-  از دشمنان  رسيده و نظرات و خواستهئیھادست گروهه ب...  مرکز نجامد و احتمال آن دارد که اطالعاتخطرناکی بي

  ».کار روده ًھای ما، يا از آن سوءاستفاده شده و يا شديدا عليه منابع اطالعاتی ما ب

رشد «عنوان ه انجمن دانشجويان مسلمان مشھور است، يکبار کار خود را با سازمان ب» مغز اقتصادی«ابوسعود که به 

انجمن . که منابع مالی انجمن دانشجويان مسلمان را در سطحی آبرومندانه و با ارزش گذاشت يعنی آن» غيرواقعی پول

ھای ھای مخفی است که به فعاليت پولئیجاه دانشجويان مسلمان با داشتن چندين کمپانی پيشتاز يک عامل  جاب

  .ابنديی غيرقانونی اختصاص م

اين .  سالم است، که رئيس آن شرکت دوست نزديک ابراھيم يزدی استبرای مثال ابوسعود حسابدار شرکت کشاورزی

شواھد زيادی نشان . ّ در ھيومنزويل ميسوری به ثبت رسيده، اما امروز در مارشفيلد قرار دارد١٩٧۵شرکت در سال 

 شرکت را به  انتقال پول از حسابۀ آن اجازۀوسيلھای غير واقعی نوشته که بهنامه  بئیھادھد که ابوسعود نامهمی

ً مرتبا دالرھا ميليون. المسلمين در سراسر جھان داده استھای مخصوص اخوان فعاليتۀھای شخصی برای استفادحساب

ھای  و در کشورھای ديگر از راه بنيادھای مخفی و نيز بانکامريکاھای انجمن دانشجويان مسلمان در از طريق حساب

  . شدسوئيس انتقال داده می

 انجمن خريداری شده  ۀوسيله ُھای خورشيدی، که در اريکای ايلينويز قرار دارد و بمچنين در شرکت سيستمابوسعود ھ

در زمانی که انجمن . رساندفروش میه  خورشيدی و قطعات آن را بۀھای گرم کننداين شرکت سيستم. نيز نفوذ دارد

 وام از دولت فدرال دالرھزار ٢۵٠ای خورشيدی ھتوانست برای سيستم را خريداری کرد، می دانشجويان مسلمان آن

  . بگيرد

ھای پوششی انجمن دانشجويان مسلمان  به  که بيشتر آن بدون ماليات و بدون تعقيب بود، از طريق حسابدالرھا ميليون

د ميسوری،  اسکورديل در اسپرينگ فيلئیشوھای اسالمی در پلين فيلد اينديانا، لباسخدمات کتاب:  مانند ئیھاطرف محل

 و خدمات اسالمی انجمن پوليس فرھنگی در ايندياناۀالمللی چاپ گرافيک در برانت وود، مريلند، جامعخدمات بين

  .شددانشجويان مسلمان در تورنتو، کانادا، سرازيرمی

 در یئشويکی از اين مراکز پول. آوردخصوص سوئيس سر در میه ھای مخفی در اروپا، بھا از حساباکثر اين پول

مدارک شرکت در يک دوره نشان . سوئيس واقع است) Bienne(نييِ پاالس دالگر در ب۵ ۀآ که در شماراسگل واچمی

ھا را به  خود اين پولۀ به ابوسعود انتقال داده، که او ھم به نوبدالر ھزار ۵٠ميکی رئيس شرکت، بيش از  .دھد که اممی

ھا از اعضای مخفی دھد که پولھا نشان مینامه. جويان مسلمان تحويل دادهدامادش دکتر احمد الکادی در انجمن دانش

  .المسلمين در عربستان سعودی و مصر آمده بوداخوان

 ايجاد تراست ۀگذاری مخفی و غيرقانونی انجمن دانشجويان مسلمان پيشنھاد نوشته شدّاما بيشترين تجارت و سرمايه

 ابوسعود است و نيز ايجاد ساختمان يک مرکز تجارتی ۀوسيله  مالی انجمن بعنوان بازویه ی شمالی بامريکااسالمی 

  . در ھارلم پيشنھاد گرديد- ١٢۵المللی وابسته به آن در خيابان بين

 ۀ ميليون بيشتر از بودج٢٠ی در نظر گرفته که دالر ميليون ۴٠دولت کارتر برای ساختمان مرکز يک کمک مالی 

که يک وقت ابوسعود   کارتر  ربطی به اينۀھنوز معلوم نيست که در حقيقت اين ھدي.  ابوسعود استۀوسيله تخمينی ب

  ! بوده است، دارديا خيرامشاور مالی دولت ليبي

ھمانطوری «: ھارلم، چارلز رنجل به رئيس جمھور کارتر است که نوشته ۀ نقشه اين ساختمان يک نامه از نمايندۀضميم

تواند المللی در ھارلم می تشکيل يک مرکز تجارت بينۀ صحبت کرديم، ايد١٩٧٨ چ مار٨که ما در ضمن مالقاتمان در 

من مطمئن ھستم که اين مرکز در ھارلم بايد مانند آن که در .   باشدامريکاالمللی  جديد روابط بينۀکاتاليزر برای توسع
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ھای تجاری لی طيف وسيعی از شرکتالملاين مرکز تجارت بين. سيس شودأ عمومی تۀعنوان استفاده ُنيوارليان  است ب

ھا در کاربرد برنامه برای نبايد به ھر قيمتی فراموش شود که اين شرکت.  را درگير خواھد کردامريکائیالمللی بين

 ئیاين پروژه ھمچنين احتياج به راھنما.  ھمان درک شما را داشته باشندًھای جھان سوم لزوما و مليتامريکائیھای اقليت

با پشتيبانی و .  آقای کرپ و ونس را داردء دائمی از دولت شما و دخالت مستقيم سفير آقای يونگ و وزراو مشاورت

  » .کمک از شما و دولت شما من مطمئنم که اين پروژه به واقعيت تبديل خواھد شد

عت رادر ھارلم توسعه يک ماشينی که صن« :کند يعنی ًالمللی، واقعا آنچه که نماينده چارلز معرفی میمرکز تجارت بين

 يک - گويدُالمللی در نيوارليان میالمللی، يعنی مدل بازار تجارت بينمدلی که او از مرکز تجارت بين. ، نيست»دھد

عنوان آژانس کليدی ه ايندکس يعنی نمايشگاه دائمی صنايع که بِنام پرمه ِشرکت نفتی شل بود، که پوششی برای شرکتی ب

خاطر سعی فراوان برای قتل رئيس جمھور فرانسه چارلز ه  معرفی شده، و نيز از فرانسه ب در قتل جان کندیمسؤول

ايندکس افرادی مانند پرنس گويتيرز اسپدافرا، که کنترات بيلی کارتر را برای رابط در دستگاه مديريت پرم. دوگل

 نيوارليان ۀ دادستان منطقۀوسيله شاو که بورئيس بازار تجارت بين  المللی کلی . عھده گرفته  با با دولت ليبيئیايتاليا

  .کندی تحت تعقيب بود، وجود داشتند. اف.جيم گريسون برای توطئه در قتل جان

کند، بلکه  مرکز تجارت در اطراف جھان موجود است، که بازار نيوارليان نه فقط امالک عظيم آنھا را نمايندگی می۵٠

 کنترولای برای امپيوتری حمل و نقل جھانی به اين بازار تشکيل شبکهبعضی از متخصصين بر اين باورند که سيستم ک

 کنگره در ۀوسيله جو ب و  مواد مخدر را داده است و تمام شواھد کافی است که خواستار تحقيق و جستدالر ميليارد ٢٠٠

با .  شويمامريکا آنھا در ھایالمسلمين و فعاليت انجمن  دانشجويان مسلمان با جاسوسان خارجی مانند اخوانۀمورد رابط

 اينحال چنين تجسسی در کنگره بازنشده، به چه دليل؟ چون انجمن دانشجويان مسلمان مانند اخوان در جھان عرب،

ًيکی از آنھا سناتور توماس ايگل تون ، دموکرات از ميسوری، که دائما در .  داردامريکادوستانی در مدارج باال در  ِ
ابوسعود خودش يکی از .  شودامريکا از MSAکند تا مانع اخراج رھبران پذيری دخالت میدپارتمان مھاجرت و تابعيت

  .، رمزی کالرک استامريکاالبته مھمترين حافظ اين انجمن دادستان سابق . اين افراد بود که مورد لطف سناتور واقع شد

که جيمی کارتر او را ران را از وقتی به ايامريکا مخصوص ۀوقت عنوان فرستاد رسد که رمزی کالرک ھيچبه نظر می

  . به تھران فرستاد کنار نگذاشته است١٩٧٩ نومبردر 

که رئيس جمھور کارتر مجبور شد که روابط ديپلماتيک با ايران را قطع کند و مانع  ، پس از اين١٩٨٠در تابستان 

وقتی در آنجا بود، کالرک . ايران رفت از ايران شود، دادستان سابق رمزی کالرک دوباره به امريکائیديدارشھروندان 

که  وقتی.  بودند ارتباط دائم داشتامريکائیول گروگانگيری شھروندان ؤًکه مستقيما مس جمله آنھائی با رھبران ايران من

که او دستور رئيس جمھوری برای مسافرت به ايران را شکسته بود، نه دستگير شد و  خاطر اينه  برگشت، بامريکابه 

س انجمن أ است که در حقيقت در رامريکاقت تحت تعقيب قرار گرفت کالرک رئيس افتخاری سازمانی در نه ھيچ و

مک برايد از و شان در بين ھمکاران کالرک افرادی مانند پروفسور ريچارد فالک. دانشجويان مسلمان  قرار دارد

 وجود دارند که ارتباط بين دولت کارتر و  غيررسمیۀ و  افراد ديگر کميت ُو دکتر نورمن فرر الملل عفو بينیاعضا

  . کنندھای ايرانی را نمايندگی میتروريست

 در شب انتخابات مقدماتی نيوھمشايربه آنھا اشاره کرد و خواست که نشان ١٩٨٠ بروریاين شبکه  بود که کارتر در ف

وجود آمدن کميسيونی از ه د و با ب داتغيير را امريکاکارتر سياست . ھا نزديک استدھد که او برای آزادی گروگان

يک کميسيون مناسب با «: را بررسی کند، موافقت کرد و گفت امريکاطرف سازمان ملل که علل شکايات ايران عليه 

ھاست که کارتر خاطر نشان کرد که ايرانيان مدت» .ھاستسوی حل اين بحرانه ديدگاه دقيق تعريف شده، قدمی ب
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 ، در ايران داشته رسيدگی کندامريکاللی را که به جنايات نسبت داده به شاه و نقشی که المدرخواست يک دادگاه بين

ھا ممکن است آزاد اند که تحت شرايط مشخصی گروگانزاده گفتهصدر و وزيرخارجه قطبرئيس جمھور بنی. دارند

 کارتر با قبول کميسيون سازمان بنابراين.  به گناھان و تقصيرات خود در ايران اقرار کندامريکاشرطی که ه ب. شوند

ه ّاش نسبت به ملتی که بملل، جھان را دعوت کرد که شاھد نمايش بزرگ واشنگتن برای عذرخواھی از سياست خارجی

برای ساختار  دادگاه پيشنھادی، کميسيون سازمان ملل .  باشند،شودالمسلمين اداره می مالھای تروريست اخوانۀوسيل

 ۀ پروسۀ و شاه را به محاکمه بکشاند، بلکه کليامريکابايست نه فقط دادگاه پيشنھادی می. دم بودکارتر، تازه اولين ق

پروفسور ريچارد فالک، ھمکار . کشاندھمکاری کشورھای صنعتی غربی با کشورھای جھان سوم را نيز به محاکمه می

ول ؤعنوان مسه ز خمينی پشتيبانی کرد، ب ايران اۀ دربارامريکا مردم ۀالملل که در کميتاصلی کالرک در عفو بين

رمزی کالرک و من با بسياری از مردم صحبت کرديم و به اين نتيجه «:گويد فالک می. بررسی جنايات  انتخاب شد

ی پوليسخاطر شرايط و اوضاع مشخص، درگير روش ه ی در يک کشور توسعه نيافته بئرسيديم که تکنولوژی ھسته

  ».خواھد بود

دانم که يکی از شکايات اصلی ايرانيان که به می«:کالرک و فالک در پاريس نوری البال اعتراف کرد که ھمکار اصلی 

-  به دولت ايران است، ايرانيان میامريکا ۀوسيله  باتومیفروش انرژی . شودکميسيون بررسی سازمان ملل ارائه می

  ».گويند که چنين فروشی به ايران بسيار بزرگ است

دھد، يک مرتبه درس می» رفاه اجتماعی«نورمن فورر ، يک پروفسور گمنام، که در دانشگاه کانزاس ّدر اين مدت، 

 يک مسافرت بسيار پرجنجال، - اسرائيل بودۀ، فورر که رھبر سابق مليشيای ھگانبروریدرماه ف. جلو انداخته شد

ھا سفارت که تروريستدر حالی. يب دادبه ايران ترت»  و آشتیئی دلجومذاکرۀ«عنوان ه  نفره ب۵٠سرپرستی يک گروه 

- براساس گفته.  درتماس دائم بودامريکااز قرار معلوم فورر با ايرانيان طرفدار خمينی در .  را اشغال کرده بودندامريکا

.  گرفتند آموزش داده است١٩٧٩ نومبرھای دانشجو را که سفارت را در ھای ھمسرش، او بعضی از تروريست

-  برمی١٩٧٠ھای دوستانش بودند، دخالت دکتر فورر در کارھای تروريستی به اواسط سال« آنھا گويد کهھمسرش می

ئيان برای امريکا ۀگردد، در آنزمان او بھمراه پروفسور ديگر دانشگاه کانزاس دان براون ستاين ھمکار رھبری کميت

ستری در بخش ميانجيگری  و صلح آشتی ًحقوق ايرانيان بود، فورر قبال در جنبش حقوق مدنی فعال بوده و  در دادگ

 فورر، براون، و نانسی ھرمياچا  از ھوستون تکزاس برای تحقيق ١٩٧٧در سال . کردهھا و مسايل ديگر کار میشورش

 آنھا يک موضوع برجسته برای عفو ۀاند و پروندشد ناپديد شدهدر مورد گروھی از نويسندگان مخالف ايرانی که گفته می

  . ده بود به ايران رفتندالملل شبين

صدر و سپس به پاريس رفتند که در آنجا با ابوالحسن بنی. ای پيدا نشدکه ايران را ترک کردند، ھيچ نويسنده بعد از اين

  .زاده، که ھر دوی آنھا در آنوقت از رھبران مخفی ضد شاه بودند، تماس گرفتندصادق قطب

خواه در ايران را تشکيل داد و بدين وسيله به  و ھنرمندان آزادی روشنفکرانۀدر ھمان زمان، رمزی کالرک کميت

  . و نيروھای ضدشاه ارتباط برقرار کندامريکائی- کمک کرد که بين نيروھای انگليسیامريکاشورای امنيت ملی 

پای غربی ھای مخفی ايرانی ارتباط برقرار کرد، چندين تورحقيقت يابی به کشورھای اروکه با گروه فورر، بعد از اين

او ھم با رمزی کالرک و ھم . برگزار کرد المللی وکالی دموکراتيک،الملل و انجمن بينھمراه نمايندگان عفو بينه ب

ھاف ارتباط برقرار  مين–جمله بريگارد سرخ و گروه بادر  ھای تروريستی در اروپا منريچارد فالک و ھمچنين شبکه

ھر دو . نجمن دانشجويان ايرانی و کنفدراسيون جھانی دانشجويان ايرانی شد برگشت، مشاور اامريکاکه به وقتی. کرد
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بعضی ازآنھا ازجمله  اما چندين سال بعد، اينھا  اگرچه حاال دانشجوی فورر بودند،. گروه عليه شاه تحريک شده بودند

  .آورند را به تصرف خود در امريکاکسانی بودند که سفارت 

در آنجا با .  به ايران برگشت١٩٧٩ دسمبر ۵رر بنا به دعوت دانشجويانش دوباره در گيری، فودرست بعد از گروگان

نام ه  بامريکائیزاده، برای سه کشيش دعوت  وزير امورخارجه قطبه فورر ب. شورای انقالب در تھران مالقات کرد

 کشيش تاماس گميلتون از ھای   کشيش ويليام سالوان کافين،  و کشيش ويليام ھاوارد از شورای جھانی کليساھا و

 تاکنون از پشتيبانان انقالبيون ايرانی بودند، يک مسافرت تحقيقاتی به ايران ترتيب ١٩٧٧ديترويت، که تمام اينھا از سال 

  .داد

ھای مستقر در سفارت، يک مسافرت ديگر به ايران  فورر بنا به درخواست تروريست١٩٨٠ جنوری ١٧دوباره در 

اين گروه که با دستورات دقيق دولت ايران انتخاب شده بودند، . امل يک گروه پنجاه نفری بود بارشترتيب داد، اين

جنبش «) AIM(»اتحاد عمل ديترويت« ، در ميان آنھا از امريکائیعبارت بودند از نمايندگان گروه ھای چپ و راديکال 

َبراون برتز«، »امريکائیسرخپوستان  پوست مختلف ھای راديکال سياهو گروه، »جنبش مخالف سربازی اجباری«، »َ

اند که پس از استعفای آندره يونگ در ً سياھپوست، قبال کوشش کردهامريکائیھای بسياری از اين سازمان. وجود داشت

. بخش فلسطين ارتباط برقرار کنند، اما موفق نشدندً، مستقال از خاورميانه ديدار کنند و با سازمان آزادی١٩٧٩آگوست 

داشت و ھر با اين حال، ھر قدمی فورر برمی.  با  حضوراين گروه درايران، بھرام ناھيديان، نيز در ايران بودھمزمان

  . را با خود داشتامريکا وزارت امور خارجه ۀديئيأکرد ھمکاری کامل و تفعاليتی که می

 


