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ن ايمان آورده و نماز برپا داشته و زكات داده و جز از خدا نَتسيده است، مساجد خدا را تنها كَس آباد ىم كند كه به خدا و روز واپسي 

 )۱۸. )سوره توبه، آیه پس اميد است كه اينان از هدايت يافتگان باشند 

وزی انقال  ردید. نور موج گسَتده اسالم خوایه و اسالم طلبی اقیص نقاط عالم را درنو ، ۱۳۵۷ب اسالىم ایران در سال همزمان با پت 

ن عالم را گرم و روشن کرد. زن و مرد قالیه که به ثمره استقامت ملت مسلمان ایران در ام ال ری شیعه برخاسته بود دل های مستضعفي 

ن استقر و جوان و پت  همه با یک صدا خواستار  مساجد پر رونق گردید و مسلمانان به سوی آنها آغوش  ،دند شار حکومت هللا بر زمي 

 :در روایَب از پیامتی )ص( ىم خوانیمکه زیرا  فراهم کردند مسجدی نبود با همت خود مکاتن را برای عبادت که جا  کهر  ،مردمگشودند. 

َّلهل السماء کما تضیبن النجوم َّلهل اَّلرض. اَّل طوتی لمن کانت ان بیوَت فن اَّلرض المساجد، تضیبن »قال هللا تبارک و تعایل : 

المسجد  المساجد بیوته. اَّل طوتی لعبد تومنا من بیته ثم زارتن فن بیته. اَّل ان عیل المزبور کرامة الزائر. اَّل بشر اَّلمشاتی فن الظلمات ایل

 (۱۴ص  ۸۴، ج )بحار اَّلنوار  .« بالنور الساطع یوم القیامة

ن همان مساجدند که برای اهل آسمان ىم درخشند، آنگونه که ستارگان برای اهل »عال ىم فرماید: خداوند مت خانه های من در زمي 

ن ىم درخشند. خوشا به حال آنان که مساجد را خانه ی خویش قرار داده اند، خوشا به حال بنده ای که در خانه خویش وضو  زمي 

د، آنگاه مرا در خانه ام زیارت کند!  آگاه باشید که بر زیارت شونده َّلزم است که زائر خویش را بزرگ شمارد و به وی احسان کند. بگت 

  .«ی درخشان در روز قیامت ، بشارت دهیدر و نکساتن را که در دل تارییک شب به سوی مساجد گام بر ىم دارند، به 

ن از این قاعده مستثبن نبو   و قرارداد خرید  ند از معتمدین مسلمان گرد هم آمد دند. در منطقه واشنگَين جمیعمسلمانان آمریکا نت 

دند. پس از آنرا خریداری کر  و با ابتیاع وام سنگیبن از بانک ند با فروشنده آن امضاء نمودساختمان نیمه تماىم را در منطقه پوتومک 

ن بنیاد پهلوی در  ن بانک با مراجعه به بنیاد مستضعفان نیویورک که جانشي  نیویورک شده بود از آنان پرداخت چند قسط سنگي 

خواستار انتقال سند به نام خود گردید. مسلمانان منطقه به ناچار مجبور به  ،رخواستتقاضای کمک نمودند. بنیاد با قبول این د

ط این بود که ملک مزبور به صورت وقف باشد و در اختیار مسلمانان منطقه اما پذیرش خواسته بنیاد گردیدند  ط. آن شر با یک شر

کل وام را بازپرداخت نمود، خانه ای را هم در جوار مسجد برای اقامت امام مسجد خریداری نمود و ،  اند. بنیاد با پذیرش این امر بم

ن نمود.  ات و نگهداری ساختمان تامي  همانگونه که بعدا ذکر ىم گردد این پول در حقیقت پول بنیاد  هزینه های َّلزم را هم برای تعمت 

ن منظور در اختیار بنیاد نبوده و توسط اشخا ی در ایران برای همي   شده بود.  قرار دادهص خت 

 فرامرزی در کشورهای غرتی و در راس آن آمریکا و هم پیمانان اروپاتی آن سبب ایجاد مشکالت ، با ادامه جمهوری اسالىم
ن موج قواني 

م اموال و سمبارزه با تروری عنوانیه ایران صادر گردید که به لدر روابط تجاری ایران و دنیا گردید. در خود آمریکا احکام حقوَف فراواتن ع

ن و مقررات دولت و قوه قضائیه آمریکا را موظف  ،داراتی های ایران در شاش دنیا در معرض مصادره قرار گرفت. بخَسر از این قواني 

آنرا به  از حاصل درآمد به مزایده گذاشته و ط و ضبها را   آن متعلق به ایران شناساتی شد تی اوَّل هرکجا امالک و داراتی ها: کرد که 

 که از دادگاه های آمریکاتی علیه ایران حکم در دست داشتند 
با کنَتل تمام تراکنش های مایل، اگر پویل به ، نماید. ثانیا  پرداختکساتن

ن وضع شده  شناساتی کرده و به جرم پولشوتی اموال آنان افراد و یا سازمان های دخیل را ایران منتقل گردید آنان بتوانند بر اساس قواني 

 و به زندان بیاندازند.  و خالفکاران را محاکمهرا که حاصل از آن معامالت بوده مصادره 

اختمان بنیاد سمهم ترین داراتی ایران در آمریکا بنیاد پهلوی سابق بود که ابتدا به بنیاد مستضعفان و سپس به بنیاد علوی تغیت  نام داد. 

ویورک در اوایل سال های پس از انقالب نیمه تمام بود و توانست با چهل میلیون دَّلر واىم که از طریق بانک میل ایران دریافت در نی

دولت ایران همیشه بنیاد را به عنوان بخَسر از بیت المال دانسته و عمال بعد از انقالب آنرا توسط سفت  ایران  نمود آنرا تکمیل نماید. 

ن و مقررات در سازمان ملل  متحد کنَتل نموده است. این البته مشکالت عدیده ای را برای بنیاد حاصل آورده که تعارض آن با قواني 



 
 

ن و  و تابع کلیه قواني 
انتفایع در ایالت نیویورک ثبت گردیده است و از ایتن  آمریکا بارزترین آن ىم باشد. بنیاد به عنوان یک سازمان غت 

 ا هرگونه دخالت ایران چه آشکار و چه مخفیانه آنرا همیشه در معرض مصادره قرار میداده است. مقررات آمریکا ىم باشد، لهذ

از سوی دیگر در جستجوی راهکار هاتی برای انتقال درآمد های بنیاد به ایران بودند چه برای بازپرداخت وام چهل مسئوَّلن ایراتن 

میلیون دَّلری و چه سایر درآمدها. رایه را که آنان انتخاب نمودند همان رایه بود که نهایتا به سقوط و مصادره بنیاد انجامید. شانزده 

وزی انقالب اسال  کت صوری سال پس از پت  در انگلستان و واگذاری چهل درصد سهام بنیاد به نام آسا ىم راه حل انتخاتی ایجاد یک شر

کت در عوض وام چهل میلیون دَّلری بود. دولت آمریکا و بازوی تحقیقاَت آن، اف تی آی میالدی(  ۱۹۹۵، از آن زمان )سال به آن شر

شنود های تلفبن و کسب اطالعات و مدارک توسط جاسوسان خود در بنیاد  با حساسیت خایص این موضوع را دنبال نموده و با انجام

 احکام قضاتی و با یورش به دفاتر بنیاد و منازل مدیران آن به اطالعات بیشَتی  ۲۰۰۸نهایتا در سال 
میالدی با در دست داشَين

قضاتی به برخن از آنان موفق گردیدند پرونده دسَتیس یافتند. سپس با تطمیع و تهدید عوامل قبیل و آن زمان بنیاد و دادن مصونیت 

ن یط محاکمه ای که از سال  احکام خود را شانجام  به طول انجامید  ۲۰۱۷تا سال  ۲۰۰۹کامیل را علیه بنیاد تکمیل نمایند. دادگاه نت 

 صادر نمود. 

کت آسا را محکوم نمود و براساس  ن تحریم بود که یک هیئت ژوری در کلیه موارد بنیاد و شر بخَسر از محاکمه مربوط به شکسَين قواني 

و آنرا به نفع دولت آمریکا  لشوتی دانستو پ قدرآمدهای بنیاد را مصدا ۲۰۰۸( تا سال ۱۹۹۵مدارک موجود از زمان تشکیل آسا )سال 

یازده درصد سهم بنیاد را  مالکیت مربوط به آسا و مثال از ساختمان بلند مرتبه نیویورک کلیه چهل در صد مصادره نمود. به عنوان 

ن گردید و معیار حکم مصادره نمود. این  ن درصد ،  شامل بقیه امالک و مستغالت بنیاد نت  کمک مایل بنیاد به آنها از محل تعیي 

تعلیمات اسالىم واشنگَين و هوستون این مقدار حدود هفده درصد، مرکز امام  کز ا درآمدهای مشکوک به پولشوتی بود. مثال برای مر 

 عیل )ع( در نیویورک چهل در صد و همینطور دیگر مراکز. 

و بر اساس آنکه در دادگاه اثبات گردید که بنیاد در پس از صدور حکم بر اساس رای هیئت ژوری، قایصن مربوطه یط حکم جداگانه ای 

دستور فروش ی اسالىم ایران است بقیه سهام بنیاد را هم به نفع شاکیان خصویص صادر نمود و به این نحو اصل متعلق به جمهور 

بر اساس حکم صادره از دادگاه فدرال نیویورک، شاکیان پرونده موسوم به قربانیان   .اموال و شمایه های بنیاد علوی صادر شدکلیه 

تجاری خیابان پنجم نیویورک و -ادارییس و شش طبقه تروریسم حق دارند بالفاصله پس از صدور حکم اموال بنیاد علوی شامل برج 

ن مراکز  ه تعلیمات اسالىم مریلند و تگزاس و مساجد همچني    .ش برسانندرا به فرو و غت 

مدارس  ،است. در کلیه این مراکز  به وجود آوردهسخَب های فراواتن را و مدارس آن این احکام، بخصوص در رابطه با مراکز اسالىم 

اسالىم فعالیت ىم نمایند که به تربیت نسل جوان و مسلمان منطقه های خود اشتغال دارند. اگر چه به درخواست مرکز تعلیمات 

سال تحصییل،  با تشخیص مشکالت و صدمات حاصل از فروش و تخلیه مدارس در میانهصادر کننده حکم، قایصن  ،اسالىم واشنگَين 

دستور عدم فروش تا پایان سال تحصییل را داد اما مشکل نامشخص بودن آینده مراکز و مدارس آن همچنان باقیست. از طرف دیگر 

ن اقدام به درخواست تجدید نظر در حکم  و نه یلمربوطه نمود. اگرچه تقاضای تجدید نظر بنیاد بر اساس مسائل شک بنیاد علوی نت 

نظت  همان احکام اولیه صادر خواهد گردید اما دادگاه تجدید نظر پذیرفته حکیم محتواتی و موضویع است و نهایتا با مدارک موجود 

 که درخواست بنیاد را برریس نماید. است  

ن به مصادره درآمددر اکه   مرکز تعلیمات اسالىمپرونده  اگر چه  با تمام مراکز دیگر متعلق به بنیاد متفاوت است.  ه استین ماجرا نت 

ی شامل این مصادره ها گردیدمذهبی هیچکدام از مراکز   های آن نبوده اند و تی هیچ تقصت 
 ه اند وابسته به بنیاد در جریان قانون شکبن

قرار گرفته مرکز در حقیقت به عنوان وقف در اختیار بنیاد این وضعش با دیگر مراکز متفاوت است.  واشنگَين اما مرکز تعلیمات اسالىم 

ت آیت  بود  ت آیت هللا هللا و از همه مهمَت آنکه در همان سال های اولیه پس از تاسیس با همت حضن حائری یزدی )از فرزندان حضن

این پول به صورت دو  . ده بود رداخت شتمام پول آن به بنیاد پ میه قم(موسس حوزه عل -اعیل هللا مقامه  -العظیم حائری یزدی 

از طریق بانک سپه لندن به بنیاد ارسال گردیده بود. ایشان این پول را با فروش بعیصن امالک و و میلیون دَّلر از طرف ایشان 

ین گردآوری نموده بودند. مدیران وقت بنیاد وجوه دریافَب را برایغمست تسویه حساب وام بانیک مرکز و خرید خانه ای  الت و کمک خت 

دند. لذا کر به مسلمانان منطقه اقدام نآنها اما هیچگاه نسبت به انتقال سند  ،استفاده نمودند برای استفاده روحاتن مرکز  آندر جوار 

ای گردد. اما به دلیل آنکه سند بنیاد در حقیقت مالک این مرکز نبوده است که شامل اموال مصادره  ،کر گردید ذ همانگونه که در باَّل 

 هم رقم خورد.  این شنوشت عجیب برای آن ه بود ام بنیاد بافَ ماندنمالکیت ملک به 



 
 

آنرا از موضوع مصادره اردن بر مالکیت مسلمانان منطقه ذامام و هیئت امنای مرکز تمام کوشش خود را نمودند تا بنیاد با صحه گ

 نماند و مسجد و از این امر خودداری نمودند تا نهو بهانه های مختلف  خارج نماید. لکن آنان با لجاجت تمام
َ
ایتا هیچ راه چاره ای باف

 مدارس اسالىم آن به این شنوشت دردناک دچار گردند. 

 هاشپا نگ و مدارس اسالىم آن را با خون دل و چنگ و دندانمسلمانان منطقه در عرض چهار سال گذشته با فداکاری تمام این مرکز 

این داشته اند لکن امروز روزی است که ما ىم بایسَب به پایان این داستان تلخ بیاندیشیم. امروز برای ما تنها دو راه وجود دارد. راه اول 

راه دیگرمان یافَين جای دیگری  ، و است که در روز مزایده این مرکز اسالىم با دیل پرخون حضور یابیم و سیع نمائیم آنرا خریداری کنیم 

و به هیچ نحو در امکانات افراد منطقه نیست میلیون دَّلر(  ۱۵)حداقل ت تا آنجا را بسازیم. در هر دو صورت مبالغ مورد نیاز اس

هدايت همت مسلماناتن را ىم طلبد که خطاب آیه هجدهم سوره توبه ىم باشند. آنانکه خداوند تبارک و تعایل آنان را مهتدین )

  منت ساخَين خانه خود را ارزاتن داشته است. ( خوانده و بر آنان يافتگان

 کیست که به این ندا پاسخ دهد؟ 

 تماس حاصل نمائید. برای اطالعات بیشَت و یا کمک لطفا با امام مرکز 

 مرکز تعلیمات اسالىم واشنگَين 


