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  : 4/2/1987 » - آفریک ژون« فرانسوى نامه هفته از

 که طرح، این در .ایران حکومت سرنگونى از بود عبارت »نورث« اصلى هدف    
 دادن نشان براى آمریکا که بود شده بینى پیش شده، شفا آن، اصلى خطوط فقط تاکنون،
 تعـدادى  اوّل مرحلـه  در گروگانهـا  آزادى جهت تالشهایش، زمینه در خود، نیّت حسن
 »[!]خمینى)امام(« ازبرکنارىاجبارى بود عبارت نهایى مرحله ...دهد تحویل سالح

  
 :آن بر پژوهشى تتحقیقا نویسى حاشیه و محقّق اى کتابخانه تحقیق یادداشتهاى از 

 در تروریسم، ضدّ کارشناس اصطالح به»(Oliver L.North) نورث الیور« سرهنگ    
 جاسوسان دادن فرارى عملیّات اصلى طرّاح1980سال   در .آمریکا ملّى امنیّت شوراى

 سـازماندهى  و طرّاحـى  »سـکورد  دیـک « همراه به او .است بوده تهران در آمریکایى
 .داشت عهده به را طبس در یک شماره کویر به ودفر از پس فوق عملیّات
 از "معموال و بوده»(Marine Corps) آمریکا ارتش دریایى تفنگداران« دیده دوره    
 اسـتفاده » (William P.Goode) ویلیـام گـودى  «اسـم  بـه  و هویّت اروپایى با اى گذرنامه

 کـه  هنگامى1985�اوت   درماه مطبوعاتى شده افشاء اسناد با مطابق .است نموده مى
 رسـما  سـفید  کاخ سازد، منتشر »نورث« مورد در را داستانى پست واشنگتن بود، قرار

 .شود خوددارى او، مشخّصات و نام بیان از امنیّتى، دالیل به که نمود درخواست
  
  :25/4/1364شنبه   سه » -کیهان« روزنامه از 
 :آسوشیتدپرس - واشنگتن 

    سیاست کرد، اعالم دیروز آمریکا، ملّى امنیّت اور  مش∗  »فارلین مک رابرت«  
 
 
 
 
 
 
 

Robert C. Mcfarlane ∗: -جـان «زیرنظـر 1979درسال -که»زبیگنیو برژینسکى« دستیارسابق 
   الشرق.«گرفت قرارمى مورداشارهBud درمکاتبات داخلى کاخ سفید،باکلمه. فعّالیّت داشت»تاور
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 به حمله که دهد نشان تا کند؛ استفاده زور از اهىگ باید تروریسم، علیه متّحده، ایاالت
 .دارد همراه به مجازات ها، آمریکائى

 سـؤال  بـه  پاسـخ  در بـود،  کرده شرکت تلویزیونى برنامه یک در که »فارلین مک«  
 ایـران،  در تروریـستها  آمـوزش  مراکز بمباران موضوع صحّت با رابطه در برنامه، مجرى
 ....کـنم  نظرى اظهار شده، مشخّص اهداف مورد در من که نیست عاقالنه« :گفت
 همراه زور با هم، گاهى باید تروریسم، علیه مؤثّر سیاست که است مشخّص "کامال امّا

 تلگراف با قبل، از نداریم خیال ما تروریستها، آموزشى مراکز به حمله مورد در .باشد
 ...»بدهیم خبر آنها به
  
 »: ∗ تیمرمن کنت«  نوشته » -سنتر یزمجورنال وسترن« اینترنتى نشریّه از 

 مـاه  غافلگیرى« عنوان با کتابى در ،»کارتر« دولت مقامهاى  از » ∗∗سیک گرى   «
 نامزدى هنگام »بوش« که گردید مدّعى کرد، منتشر] 1370 [1991سال  در که» اکتبر
 اى مخفیانه تماسهاى1980�سال   در جمهور رئیس معاون عنوان به شدن، انتخاب براى
 ریاست انتخابات از پس تا آمریکایى، گروگانهاى آزادى انداختن تأخیر به هدف با را،

 »سـیک « ادّعاهاى .کرد برقرار »خمینى ]امام[« حکومت با سال، همین در جمهورى
 یـک  بـه ] 1371[�1992سـال    در تـا  داشـت  آن بـر  را، کنگـره  عضو دموکراتهاى
 .بزنند دست مجدّد، انتخاب براى »بوش« به زدن لطمه هدف با گسترده، تحقیقات
 مطـرح  ادّعاهـاى  برخـى  خصوص در »تحقیق براى ضربت گروه« نهایى گزارش    
   سوّم در که1980�سال   در ایران، در آمریکایى گروگانهاى اسارت با رابطه در شده،

  
  
  

  ...و شد  واردتهران »دیلون شون« نام با) : 27/10/91(نویسد  مى »االوسط
 غـرب  البىمـرگ؛ «  وى نویـسنده کتـاب  – Kenneth R.Timmerman.2000برسـپتام 27∗ 

ــه ــراق چگون ــسلّح را ع ــاخت؟ م ــى»س ــه باشــد م ــه   در ک ــان فارســى ب زب
  منتشرشده است»سوداگرىمرگ«نام

Sick ∗∗ Gary  کتـاب  نویسنده October Surprise انتـشارات  توسّـط 1991در   منتـشره  
Books Times به وابسته Random Houseباشد مى.   
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 برخـى  اسـتثناى  بـه  ضـربت،  گروه:« که داد نشان شد، منتشر] 1371 [1993ژانویه 
 ارتبـاط  شرکت دربرنامه مدّعى که را کسانى کلیّه تقریبا جهان، سطح در استثنایى موارد

 کـرده  مـصاحبه  آنهـا  بـا  و شناسایى بودند، آن از داشتن اطّالع یا و ایران با »بوش«
 .»است

 نفـر، 230از   بـیش  بـا  ضربت، گروه وکالى:« بود شده فهاضا گزارش، این در    
 بلژیـک،  الجزایـر،  نیـز  و متّحـده  ایـاالت  خاک سرتاسر در ها، مصاحبه .کردند مصاحبه
 .شـد  انجـام  انگلـیس  و سـوئیس  اسپانیا، جنوبى، آفریقاى پرتقال، ایتالیا، آلمان، فرانسه،
 بـه  نوار548روى   بر شده ضبط مکالمه هزار21از   بیش گروه، اعضاى آن، بر عالوه
 میان در دقیق، کاوشى به و دادند قرار بررسى مورد را اصلى شاهد یک از آمده، دست
 .پرداختند ملّى امنیّت آژانس و ملّى امنیّت شوراى سیا، به متعلّق خام سند هزاران
 گروه .کشیدند سرک جا همه به ،»بوش« ساختن بدنام براى کنگره، دموکراتهاى    
 هیچ:« که کردند گیرى نتیجه چنین آخر دست فرسا، طاقت تالشهاى این رغم به ضربت،
 ایـن  به وابسته افراد یا ،»ریگان« انتخاباتى مبارزات ستاد تالش بر دالّ معتبرى مدرک
 گروگانهاى آزادى انداختن تأخیر به جهت در افراد این تالش براى پیشنهاد، یا و ستاد

 .»امدنی دست به ایران در آمریکایى،
  
 :محقّق اى کتابخانه تحقیق یادداشتهاى از 

 موسوم کمیسیون گزارش انتشار به اقدام1987فوریه   در تایمز، نیویورک انتشارات    
 ») (R.W. Apple(Jr)) جونیـور ( اپـل  .دبلیـو .آر« حواشـى  و مقدّمـه  با »تاور« به

 .نمود واشنگتن در خود اصلى خبرنگار
 ایـاالت  وقـت  جمهـور  رئـیس  »ریگـان  رونالد« شخص دستور به کمیسیون این    
 دادن قرار محور با آن؛ کارمندان و عملکرد ملّى، امنیّت شوراى درباره بررسى به متّحده،
 گزارش در را آمده بدست نتایج و پرداخت »کنترا - ایران« به موسوم رسوایى موضوع

 .نمود منتشر رسمى اى صفحه پانصدوپنجاه از بیش
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 رئـیس  عنـوان  بـه »(John Tower)-  تـاور  جان« سناتور فوق کمیسیون ىاصل اعضاى
 »  ماسـکى  ادمونـد « و»(Brent Scowcroft)  اسـکوکرافت  برنـت « ژنرال ، - هیئت

(Edmund S.Muskie)آمریکـا  جمهورى ریاست12575شماره   فرمان اجراى جهت در 
 .دندرسان انجام به نظر مورد بررسى در را خود فعّالیّت ماه، سه طىّ

 آن، براسـاس  کـه  آمریکـا 1947ملّـى    امنیّـت  قانون وضع زمان از کمیسیون این    
 تنهـا  کـه  بود خود نوع در کمیسیون اوّلین بود، شده ایجاد[NSC] ملّى امنیّت شوراى
 .داشت مدّنظر را نهاد این عملکرد بر کامل مرور وظیفه
 و خارجـه  وزیر وى، عاونم جمهور، رئیس از متشکّل آمریکا ملّى امنیّت شوراى    
 رئیس و سیا رئیس جمهور؛ رئیس دعوت به "معموال و .باشد مى ]جنگ[ دفاع وزیر
 .کنند مى شرکت آن در نیز نظامى نیروهاى مشترک ستاد

 امّـا  اسـت،  مـرتبط  شورا با نزدیک از ملّى، امنیّت امور در جمهور رئیس دستیار    
 .نیست آن عضو
 دقیقـا  بود، گرفته صورت ملّى امنیّت شوراى عوامل وسّطت که اى اسلحه معامالت    

 اعـالم  سیاسـتهاى  با مخالف حتّى و آمریکا کنگره مصوّب رسمى قوانین با تعارض در
 .بود متّحده ایاالت مجریّه قوّه شده
 منزوى و ایران و عراق تحمیلى جنگ در بیطرفى شعار رسمى مراجع در »ریگان«  
 به که کشید مى فریادها لبنان گروگانگیرى بحران در و داد مى !تروریسم حامیان نمودن

 !شد نخواهد تسلیم و نداده باج شرایطى هیچ تحت گروگانگیرها،
 جمهـور  رئیس ،»تاور« کمیسیون تشکیل جریان در شده، افشاء مطالب با مطابق    
 تحـت  حاکمـه  هیئـت  نفاق و خود چهرگى دو افشاى از گریز با داشت سعى آمریکا،
 در تـر،  پایـه  دون اعـضاى  برخـى  توسّـط  شده، انجام اقدامات و اقوال صحّت به ،امرش
 .بیاندازد آنان گردن به را تقصیرها آورده؛ وارد تردید ملّى، امنیّت شوراى
 شـکنندگى  چنـان  بـزرگ،  شـیطان  حاکمیّت براى کنترا – ایران رسوایى واقع، در    
   و سیاسى رسمى نهادهاى ردیگ جمهورى؛ ریاست از غیر زمان آن در که داشت
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 »- رونالد ریگان«قانونگرایى فروپاشىمجسّمه از تا شدند بسیج نیز متّحده ایاالت قضایى
 بزرگ آمریکا، متّحده ایاالت جمهور رئیس عنوان به که اش شخصى ماهیّت عنوان به نه

 .کنند جلوگیرى خود، کشور داخلى عمومى افکار در - جهان در گسترى قانون دار داعیه
 صـاحب  و »ریگـان « شـخص  مستقیم نقش دادن جلوه کمرنگ با راستا، این در    
 بندى طبقه اطّالعات از بخشهایى اجبارى افشاى با مجریّه، قوّه دستگاههاى رسمى منصبان
 سرویـسهاى  از آنـان  تأثیرپـذیرى  و »- ریگان رونالد« ملّى امنیّت مشاوران نقش شده،

 بوقهـاى  در بـاال  بـسیار  حجم با را اسرائیل، جاسوسى ازمانس ویژه به دیگر، اطّالعاتى
 .دادند جلوه محورى خود، تبلیغاتى
 از اسـتفاده  و ایـران  به تسلیحات فروش در کلیدى هاى تصمیم برخى اتّخاذ آنان    
 و سـیا  خـوردن  دور را، التـین  آمریکـاى  در غیرتشکیالتى هاى استفاده جهت آن درآمد
 در ملّـى  امنیّـت  شـوراى  اعـضاى  برخـى  امـر  تحت جاسوسى هاى شبکه توسّط کنگره،

 .شمردند بر ایران و نیکاراگوئه اسرائیل، نظیر کشورهایى
 شـبکه  کـه  آمریکـا  ملّـى  امنیّت شوراى اسرائیلى دوستان از ویژه به میان این در    

 بخـشى  با آمریکا متّحده ایاالت سیاسى ارتباط ایجاد جهت را ایران در خود جاسوسان
 .آمد میان به سخن کردند، فعّال رو میانه یاسیونس از

 کـه  خواستند اسرائیل دولت از راستا این در ،»تاور« کمیسیون اعضاى که زمانى    
 مـورد  مطالب، ارائه جهت دانند، مى مناسب آنان که شکل هر به اى، شده مشخّص افراد

 موافقـت  نهایتا و نمود مخالفت کار این با اشغالى فلسطین دولت گیرند، قرار مشورت
 بگذارد نظر مورد افراد اختیار در اسرائیل، در را کمیسیون کتبى هاى پرسشنامه که نمود

 مورد این در که چند هر .دهد تحویل آمریکایى طرف به را شده اخذ کتبى جواب و
 !ننمود دریافت را خود کتبى سؤاالت جواب کمیسیون، نیز

 قـوا  کـلّ  فرمانده عنوان به »ریگان« از یسیونکم که زمانى نیز، آمریکا داخل در    
    را امنیّتى نظامىو ازشهود برخى احضار جهت در اختیارات از استفاده درخواست
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 .ورزید امتناع »ریگان« نمود درخواست
 و تجزیه و قانونى  شاهد80حدود   با مشورت و گفتگو از پس نهایتا کمیسیون،    
 بخـشهاى  حـذف  از پـس FBI ازسوى که(PROF) )1 (پراف به موسوم پیامهاى تحلیل
 جاسوسـان  برخى جمله از - حقوقى و حقیقى شخصیّتهاى از برخى هویّت به مربوط

 صریح اعتراف با بود، شده گرفته قرار آنان اختیار در - ایران در اسرائیلى یا آمریکایى
 شـهادتهاى  شـنیدن  جهـت  دادگـاه،  بـه  افـراد  احـضار  مورد در قانونى جایگاه فقدان به

 ضـمن  آنهـا؛  بـه  قـانونى  مـصونیّت  اعطـاى  یا خورده قسم ”قبال شهود وجود اجبارى؛
 جملـه  از کلیـدى  شهود و اصلى منابع دسترسى عدم نیز و بررسى زمان بودن محدود

 .ساخت منتشر را خود تحقیقات فشرده نتایج ؛»نورث الیور«  و∗  »پویندکستر جان«
 » :مناشه بن آرى« خاطرات »- خون پول« کتاب از

 جورجیـا  ایالـت  در هواپیمـا  تـصادف  یک  در1991سال آغاز در »تاور جان...«  
 .شد کشته

  
 » :اپل.دبلیو.آر«  مقدّمه » -تاور کمیسیون گزارش« کتاب ترجمه از 

 »جانسون لیندن.« رسید قتل به ترور یک در»(John F.Kennedy)  کندى.اف جان«  
 (Lyndon Johnson)گزیـد  عزلـت  گوشـه  ویتنـام  جنـگ  گـسترده  طلسم از رهایى با. 

 بـا  مواجهـه  در و گردیـد  غـرق  گیـت  واتر در»(Richard Nixon)  نیکسون ریچارد«
 خـود،  سـلف  عفـو  بـا »(Gerald Ford)  فـورد  جرالد.« کرد استعفا استیضاح، احتمال
 آبهاى در»(Jimmy Carter)  کارتر جیمى« کشتى سرانجام و گشت نابودى به محکوم
 .نشست گل به ایران

 .رسید پایان به مقرّر موعد از قبل جمهورى ریاست پنج .جمهور رئیس پنج    
  »Ronald) ریگان ویلسون رونالد« که رسید مى نظر به سال شش تقریبا براى    

 
 
 
 
 
 
 
 

John Poindexter ∗پنتاگون  در »نورث« مسئول و »ریگان« ملّى امنیّت  مشاور. 
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Wilson Reagan) معدودسیاسـتمدارانى  از یکـى  وى واقـع،  در و بشکند را طلسم  این 
 »  ماکیـاولى « تحـسین  مـورد  و شـده  اعطـا  وى بـه  الزم توانـایى  کـه  باشـد 

(Machiavelli)اى رشته ناگهان، .است ساخته قرین ملّى، هدف با را خود وجود و بوده 
 »کنترا - انایر« مسئله از بهترى عنوان تواند نمى هیچکس که گشت پدیدار حوادث از
  ...لرزاند را وى خود بلکه و وى حکومت هاى پایه مسئله، این افشاى .بدهد آن به

 بتوانـد  که رسد مى نظر به محتمل غیر و نیست »واترگیت« کنترا - ایران مسئله    
 و دوسـتان  بـا  آمریکا روابط بر عمیقى بطور مسئله این ولى نماید، ساقط را »ریگان«

 را آن شاید و کرده ناتوان را »ریگان« جمهورى ریاست گذارده، ژرف تأثیر دشمنانش
 شـاید  جمهـور،  رئـیس  این به جهان و آمریکا عمومى افکار نگرش .است نموده فلج
 ....باشد یافته تغییر ابد براى

 ولـى  بـسوزانند،  را زخـم  این که اند کرده سعى بارها اطرافیانش و جمهور رئیس    
 آغـاز  تحقیقـات  ناچـار  .نـشدند  موفّـق  راه ایـن  در ت،گفـ  آنهـا  از یکى که همانطور
 ...گشت
 کامـل  بطـور  تواند نمى قضیّه کلّ« که دارد اعتراف خود»] تاور[« کمیسیون این    
 ...دارد قرار ابهام در تاکنون آن جوانب برخى اینکه و. »گردد تشریح
 وراىشـ [ مجموعـه  ایـن  در موازى، دولت نوع یک :افزاید مى کمیسیون گزارش    
 قـوانین  بـه  نیز توجّهى کمترین و کرده عمل مخفى بطور که آمده بوجود ]ملّى امنیّت
 افزاید مى گزارش [!]ورزد مى اجتناب نظارتى هرگونه از و داده فریب را کنگره نکرده،

 طریق از و کرده عمل آمریکا دولت مدار از خارج عمدتا ،»نورث« و »پویندکستر« که
 ...کرد مى عمل ایرانیان و اسرائیلیها ائیان،آمریک اى سایه شبکه یک

 رونالد« توانایى "احتماال که نیست گزارش در فردى یافته هیچگونه حال این با    
 حکـومتش  مـاه 23بقیّـه    بـراى  مؤثّر و قوى جمهورى رئیس یک عنوان به را »ریگان
 یک وض،ع در گزارش، این .افکند سایه تاریخ در وى جایگاه بر یا و نموده تخریب
   ریاست کانونى مسائل از "کامال که دهد مى ارائه مردى از دلسوزى قابل تصویر
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 ]؟[!است مانده دور خود جمهورى
 ژنـرال  .اسـت  شـده  گـم  مهـم  هـاى  مالقـات  یادداشـتهاى  کـه  دریافـت  کمیسیون    

 و اسـت  وحـشتناک  مکتـوب،  صورتجلـسات  فقـدان  کـه  دارد مـى   اظهار »اسکوکرافت«
 ما ولى باشد، شده سپرده ها خردکن کاغذ به یادداشتها این که است ممکن:« افزاید مى
 »...نیستیم آن اثبات به قادر
  
 » :تاور کمیسیون گزارش« کتاب مقدّمه ترجمه از 

 مـشاوران  .آمـد  سـرکار  بر دولت، کابینه به محکم تعهّدى با »ریگان« پرزیدنت    
 از تر، پایین مقیاسى در و دفاع وزیر خارجه، وزیر از بایست مى ملّى، امنیّت در او اصلى
 لحـاظ  از هـم  ابتـدا  در ملّـى،  امنیّت مشاور مقام .شدند مى تشکیل سیا، سازمان رئیس

 بعد، سال شش ظرف .یافت کاهش جمهور، رئیس به دسترسى لحاظ از هم و موقعیّت
 .گرفتند جاى مقام این در نفر پنج
 کـاخ  اعـضاى  طریـق  از ملّى، امنیّت مشاور ناوّلی»(Richard Allen)  آلن ریچارد«  
 زمینه در وزیرخارجه که بود معتقد »آلن....« داد مى گزارش جمهور رئیس به سفید،

 کننده هماهنگ عنوان به را ملّى امنیّت مشاور وظیفه او .دارد اولویّت خارجى سیاست
 نقـش  به نسبت دولت اصلى بینش زمان؛ گذشت با ...نگریست مى کشور سیاست در

 .یافت تغییر ملّى امنیّت مشاور
 »آلـن  ریچـارد « جانـشین 1982�سال   در که»(William Clark)  کالرک ویلیام«  
 .کرد مى کار وى با مستقیما و بود جمهور رئیس نزدیکان از مدّتها شد؛

 شخـصا  گرچـه  شد، »کالرک« جانشین1983سال   در که »فارلین مک رابرت«    
 در روند این .داشت ارتباط مستقیم بطور وى با امّا بود، یکنزد جمهور رئیس با کمتر
 ادامـه  گردیـد،  منـصوب  مقـام  این به1985سال   در که نیز، »پویندکستر جان« مورد
 به و کرد اضافه ملّى امنیّت شوراى به نیز دیگر عضو چند »ریگان« پرزیدنت .یافت
 ...یابند حضور جلسات در که داد اجازه اعضا
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  : 1/2/1987 -  »دیپلماتیک لوموند« فرانسوى امهماهن از
 بـه  اشـاره [ پـرده  پشت دولت که بود این شد، آزردگى باعث که دیگرى مسئله    
 هـیچ  خـود،  اهـداف  بـه  دستیابى راههاى انتخاب مورد در ،]آمریکا ملّى امنیّت شوراى
 همنوا ساواک قساب مأمورین و اسلحه قاچاقچیان با و داد نمى راه خود به تردیدى گونه
 ...گشت مى

    ... 
  
 :محقّق اى کتابخانه تحقیق یادداشتهاى از 

 و ساواک هشتم اداره شبکه اعضاى از»(Manuchehr Ghorbanifar) قربانیفر منوچهر«  
 سعى اسالمى، انقالب پیروزى با که بود اداره آن رئیس »هاشمى منوچهر« قدیمى رفیق
 جملـه  از اسـالمى  نظـام  براندازى جهت در تروریستى هاى خرابکارى و امنیّتى نفوذ در

 در اسـرائیلى  و آمریکـایى  هاى شبکه مهمّات و سالحها تهیّه و لجستیک مسئولیّت قبول
 .است داشته را ایران

 نهایت در کودتا رفتن لو از پس که بود نقاب کودتاى اصلى تیم نفر سه از یکى    
 انگلـیس  و فرانسه در تسلیحاتى تجارى یّتهاىفعّال ظاهرا و شد خارج ایران از ناباورى
 همکـارى  فروش آدم عنوان به انگلیس و فرانسه جاسوسى سرویسهاى با .شد مشغول
 بانـد  افـراد  دیگر و »آبادى نجف امید ...ا فتح« با نزدیک همکارى دلیل به .داشت

 بـراى  اى هپیچید اطّالعاتى عملیّات آغاز به موفّق ،»منتظرى حسینعلى« طرفدار جنایتکار
 .پرداخت دراین فصل فعال به قسمتهایى ازآن خواهیم که گردید آویو تل در اش اصلى حامیان
 بـا  »فرمـارک  روى« و »خاشقى عدنان« ،»نیمرودى یعقوب« بر عالوه اروپا در    

 »هوورکـا « شـرکت  رئیس »میرل برند« سوئیس، در تکنوترانس مدیر »هاالور جرارد«
 .داشت اقتصادى همکارى آلمان اهل »هاورز ینال گونتر« و اتریش )وین(

  اقشارى»(Nicholas Kralis)  کرالیس نیکوالس« مثل مستعارى نامهاى با    
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(Aghshari)و... 
 پاناما لوکزامبورگ، در پوششى شرکتهاى .باشد مى جعلى هویّت مدارک داراى نیز    

 ...دارد ثبت خود نام به ...و
  
 » :تاور کمیسیون گزارش« کتاب ترجمه از 

 داد گزارش سیا، سابق مأموران از  یکى(Theodore Shackley) )2 (»شیکلى تئودور«  
 در] 1363آبـان   30 تـا   28 [1984نـوامبر  21تـا   19تـاریخ    در اى جلـسه  در 

 سـاواک  هـشتم  اداره سابق رئیس »هاشمى منوچهر« تیمسار غربى، آلمان شهرهامبورگ
 که داشت اظهار »هاشمى.« نمود معرّفى »قربانیفر منوچهر« به را وى ،)ضدّجاسوسى(

 را »قربـانیفر « "قـبال  »سـیا .« اسـت  عالى بسیار تهران، در »قربانیفر« فعلى ارتباطات
 .نداشت وى گفتار صحّت به نسبت خوبى برداشت و شناخت مى

 اجرت یک بعنوان و بوده ساواک مأمور "قبال ،»قربانیفر« که کرد گزارش »شیکلى«  
 .است مستقل آدمى "کالّ و دارد شهرت المللى بین

 بـه  خواسـتند  مـى  او، بـا  ایرانیـانِ  سایر و وى که گفت »شیکلى« به »قربانیفر«    
 بود نگران ولى  .کنند نزدیک غرب به را تهران و نمایند کمک ایران آینده گیرى شکل
 افرادى و او و آید در شوروى اقمار از یکى صورت به آینده سال5تا  3در   ایران که

 جلـوگیرى  آن وقوع از تا دهند انجام کارى بایستى »هاشمى ]منوچهر[« تیمسار نظیر
 ...نمایند
 یـک  طریـق  از] 1358دیمـاه   [1980ژانویه   در »قربانیفر« با سیا تماس اوّلین    

شـهریورماه    یعنـى [ سـپتامبر  از قبـل  ]امّـا [ سـیا  .بـود  اروپـایى  اطّالعـاتى  سـازمان 
 .شود منصرف »قربانیفر« استخدام تداوم از گرفت تصمیم]1359

  )گـراف  پلى( سنجى دروغ آزمایش به منجر]حتّى که اعتمادى بى این ریشه...[  
Polygraph توسّـط  ] 64 دیمـاه   21 [1986ژانویه 11جمله   از و مورد چند در وى، از

 [ ردیـد گ) (Clearance) کلیـرنس » ( سـوءظن  رفـع « عنـوان  بـه  واشـنگتن  در سـیا 
   مربوط...
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 با و یقین به قریب ظنّ به  .است مورد این در سیا، اطّالعات نشده افشاء بخش به
 موسوم متجاوز نیروهاى بار فضاحت شکست جریان در دیگر، شواهد و قرائن به توجّه

 دیگـر  هـاى  سـرویس  بـا  اش احتمـالى  همکـارى  و او به سیا طبس، کویر در »دلتا« به
 بـه  سـیا  اعتمـادى  بـى  ریـشه  به اشاره عدم براى آمریکائیها تالش .است بوده مشکوک

 او کارانه خیانت نقش این بر مؤیّدى عنوان به خود1980سال   در »قربانیفر منوچهر«
 داد مـى  نـشان  »قربـانیفر « »کلیـرنس « آزمـایش  ]شـده  افشاء[ نتایج ]رود مى شمار به
 هدایت در را»(Seyyed Mohammad Khatemi)  خاتمى محمّد« سیّد نقش او ...که

 ...بود کرده تحریف اسالمى جهاد
 »قربانیفر« مورد در گزارش  او85�ژوئن  در :گفت »تاور« کمیسیون به »شیکلى«  

 .بدهد »نورث« به تا  داد(Michael Ledeen) )3 (»لیدین مایکلNSC « مشاور به
 حسابهایى به »رقربانیف« طریق از شده انجام تسلیحاتى فروشهاى از حاصل عواید    

 و »سکورد« که بعدهاتوسّط » ∗اینترنشنال گروپ تریدینگ اند تکنولوژى استنفورد« در
 کنتراها، تدارکات براى اقداماتى در و شده واریز بود، شده گرفته کار به هم »شیکلى«

 .گرفت مى قرار استفاده مورد
 »ویلسون دوینا« تجارت در »سکورد« کنار در خاموش شریکى عنوان به »شیکلى«  

) (Edwin Wilson)مـوادّ  فـروش  بـا  شـد  کـشف 1983سال   در که سیا اسبق مأمور 
 صـورت  تخطّیـاتى  تـسلیحاتى،  صادرات قوانین از »قذّافى معمّر« لیبى حاکم به منفجره

 .کرد مى کار )بود داده
 .اى پرونـده  موضـوع  همچنین،»(Ford)∗∗ فورد« دولت در سیا مقام قائم »شیکلى«  
 و سوءقصد، مخدّر، موادّ نقل و حمل عملیّات در دخالت به او آن در که ستا مدنى

 .است متّهم گذشته، سال28طول   در مالى تخلّفات
     

 
 
 
 
 
∗ Stanford Technology and Trading Group International. 

 ریاست انتخابات در »کارتر« با رقابت زمان در »فورد« به ساواک عناصر از   برخى∗∗
 .کردند  مالى کمک »شاه« دستور با جمهورى
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 از پس روز سه یا دو :گفت کمیسیون به خود مصاحبه اوّلین در »فارلین مک....«
 بـه ] 64 مـرداد   11 [1985اوت 2در  »(David Kimche)  کیمخى دیوید« با مالقاتش
 .داد را جلسه گزارش جمهور رئیس
 مختـصر  را »کیمخـى « پیـام  مـوده ن سعى صادقانه گفت کمیسیون به »فارلین مک«  
 :کند

 جاسوسـى  شـبکه [ ایرانیهـا  این توسّط که اطّالعاتى مدارک هاى نسخه براساس ...  
 نـام  دادنـد،  ما به سرانجام اسرائیلیها، و شد داده ها اسرائیلى به »] کیمخى« به متّصل
 نبـود  اى تـازه  چیز که بود شده ذکر باال به گردان رده از ایران مسلّح نیروهاى رهبرى
 بودنـد  ]گفتگو طرفدار سیاسیّون[ عناصر این از حمایت آماده که افرادى شناسایى بجز
 خارجه وزیر دفتر در هم وزیر، نخست دفتر در هم دولت ترکیب .نبودند که آنهایى و
 و بودنـد  مختلط بندى دسته یا خط سه یا دو خط، یک که آنهایى شناسایى مجلس، و
 در مـردم  سیاسى، نقشه این در اینکه و راست تا گرفته چپ از افراطیّون خصوص به

 ....گرفت قرار جمهور رئیس توجّه مورد مسائل این تمام "کالّ ...اند ایستاده کجا
  
 » :بیل جیمز« نوشته » - شیر و عقاب« کتاب از 

 به را ]آمریکا[ ملّى امنیّت شوراى ها، اسرائیلى کنار در ،]لیدین» [لدین ]مایکل[«  
 کارکنان از شود مى گفته که ایرانى خصوصى مترجم یک »قربانیفر منوچهر« با رىهمکا
 غیر را » قربانیفر«�1980 - 82در  آمریکا اطّالعات ضدّ .خواند بوده، ساواک سابق
 کـه  سنجى دروغ عملیّات یک در1986ژانویه   در وى .بود کرده اعالم اعتماد، قابل

 .شد رسوا بود، داده ترتیب سیا سازمان
  
 » :پهلوى سلطنت سقوط و ظهور« کتاب توضیحات از 

   از »قربانیفر منوچهر« نام به ایرانى شارالتان و گر توطئه یک همراه به »نیمرودى«  
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 فریـب  را واشنگتن »سفید کاخ« مقامات ترین عالى نوژه، نافرجام کودتاى فرارى عوامل
 بـه  اند، بوده ایران اسالمى جمهورى با اى رابطه باب گشایش مشتاق که را آنان و داده
 !]؟. [است کشانیده سیاسى و مالى بزرگ کالهبردارى یک کام
  
  :1/12/1986 -» اشپیگل« آلمانى نامه هفته از 

 میلیـارد  یـک  از بیش ارزش به تسلیحاتى وسایل اسرائیل، ،]معدوم[شاه زمان در    
 .داد تحویل ایران، به مارک
 .گرفت بکار اسرائیل در ایرانى هواپیماهاى سرویس براى را خود نظامى مشاوران    

 قابلیّـت  بـا  متوسّـط،  بـرد  موشک فروند یک مشترکا کشور، دو این حتّى زمان، آن در
 ...ساختند اتمى کالهک حمل

  
 » :الدّین جمال حسین« نوشته) - مصر» (ساعه آخر« زبان عرب نشریّه از 

 نیازهاى جنگ، آتش شدن ور شعله و عراق و ایران مرزهاى در اوضاع وخامت با    
 براى سالح، تجّار ..یافت افزایش کشورى هر از مهمّات، و تسلیحات تأمین به ایران

 ایرانـى  سـالح  تاجر یک »قربانیفر منوچهر.« شدند کار به دست ایران نیازهاى برآورد
 قـرار  غربـى  اروپـاى  در ایـران  اطّالعاتى سازمانهاى رأس در که بود تجّار این بین در

 بـا  اى دوسـتانه  روابـط  که سعودى، میلیاردر »خاشقى عدنان« با »منوچهر...« داشت
 ...کرد دیدار داشت، اسرائیلى تاجر »فوریر رونالد«

 از قبل که اسرائیل خارجه وزارت کلّ مدیر ،»کیمخى دیوید« با همچنین »خاشقى«  
 برقـرار  اى دوستانه بسیار روابط بود، اروپا در موساد نماینده خارجه، وزارت در اشتغال
 .بود کرده
 مقامـات  بـا  ایرانى، سالح تاجر »منوچهر« میان جلساتى دادن ترتیب در »خاشقى«  

 سالح تاجر یک و »منوچهر« جلسات، آن پى در ...کرد مى ایفا مؤثّرى نقش اسرائیلى
   و »خاشقى عدنان« با آنجا در و رفته لندن به ،»هاشمى سیروس« نام به ایرانى دیگر
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 یهودیـان  انجمن نماینده سال،25مدّت   به که اسرائیلى سالح تاجر »نیمرودى یعقوب«
 .کردند دیدار بود، تهران در اسرائیل نظامى وابسته نیز و

 بـه  ایرانـى  واسـطه  و تاجر دو این) 1364 فروردین  20(� 1985آوریل 9در      
 و ]جنـگ [ دفـاع  وزارت کـلّ  مدیر »ونمار مناخیم« احتیاط ژنرال با و رفته اسرائیل
 و کرده مالقات اسرائیلى، عالیرتبه نظامیان از تعدادى نیز و »گازیت شلومو« او همتاى
 میلیـارد  دو ایرانى دو آن برآورد طبق که را غذایى مواد و تسلیحات به ایران نیازهاى

 .کردند مطرح شد، مى بالغ دالر
 »کنگرلـو  محـسن « بـا  اسـرائیل  در »یمرودىن یعقوب« منزل از »قربانیفر منوچهر«  
 شـماره  .گرفـت  تمـاس  اطّالعـات  سازمانهاى بر ناظر و ایران وقت وزیر نخست معاون
 بـا  و هـستم  مرکّبات کشور در من :گفت درمکالمه و بوده667829تهران   در تلفن

 ...کنم مى دنبال را موضوعات تمام جدّیّت
  
  :24/8/1379 -» فالّحیان على« با محقّق مصاحبه از 

 اینهـا  »کنگرلـو « همان به اوّل کنم مى فکر ولى .بگویم توانم نمى دقیق »قربانیفر...«
 هـم  قبلـى  هاى عملیّات توى بود، زرنگى آدم چون کارها، بعضى در ظاهرا .شد وصل
 حاضرم من خُب که گوید مى هم بعدا و داد مى کمکهایى دیگران یا »کنگرلو« به حاال

 .کنم نجبرا را ام گذشته
 رسیدگى کمیسیونهاى[ گفتند که هم ها کمیته همان در .نیست مهم بودنش سوخته    

 ...کردید بکارگیرى چرا که .بود »قربانیفر« بودن موسادى روى اشکالشان ]آمریکا در
 …دانم مى بعید نه؟ یا دانستند مى اینها »کنگرلو« حاال
  
 ∗:  1986 سپتامبر 23  » -گاردین« انگلیسى روزنامه از 

   »سکورد ریچارد« تجارى همکار و سیا اسبق مقامات از یکى »شیکلى تئودور  «
  
  
  
  
  »(Dennis Bernstein).  برنشتاین دنیس«و»(Peter Shinkle) شینکل پیتر«   نوشته∗
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 گفته ]آمریکا[ ملّى امنیّت شوراى به او، چرا که دهد توضیح ها کمیته براى توانست مى
 سالح معاوضه در واسطه یک عنوان به »قربانیفر منوچهر« ایرانى، اسلحه دالّل که است
 گیرد؟ قرار استفاده مورد گروگانها برابر در

 بـه  ایرانى تیمسار یک با ایران در سیا مأمور یک عنوان به1970دهه   طول در    
 در[ ایـران  اطّالعـات  اداره ضدّجاسوسـى  بخش اسبق رئیس که »هاشمى منوچهر« نام

 کـه  بـود  گفتـه  »شیکلى« به ایرانى تیمسار این .کرد مى کار بود، ]شاهىستم حکومت
 .است نکردنى باور ایران در »قربانیفر« تماسهاى
 که یادداشتى به وزارتخارجه و داد تشخیص اعتماد غیرقابل را »قربانیفر« سیا، اما    

 گروگانها، زىآزادسا براى »قربانیفر« پیشنهاد مورد  در84نوامبر   در »شیکلى« سوى از
 ...بود نداده پاسخى

  
 » :زاده رفیع منصور« خاطرات » - شاهد« کتاب از 

 ویلیـام « درتهـران،  گروگانهـا  آزادى از پس ماه هشت یعنى1981�سپتامبر   در    
 فـروش  پیشنهاد و مالقات »ریگان« پرزیدنت باCIA رئیس(William Casey)  »کیسى
 .نمود را ایران به اسلحه
 کـسب  و ایـران  درCIA نفوذ باعث اسلحه فروش که نمود استدالل چنین »کیسى«  

 ارتـش  با که نمود خواهد قادر را آمریکا ضمنا .شد خواهد کشور درون در اطّالعات
 .گردد مطّلع آن در موجود کمبودهاى از داشته، تماس ایران

 در که ایران رژیم مخالف گروههاى که نمود پیشنهاد »کیسى« مالقات، همان در    
 هاى توانایى که شود خواسته آنها از و بشوند تقویت مالى نظر از برند، مى سر به تبعید
 .دهنـد  قـرار CIA اختیار در را خود هاى شبکه و اعضاء اسامى نموده، ارزیابى را خود
 را خـود  اجرایـى  دسـتورات 1981سـپتامبر    در و کـرد  موافقت نظریّه آن با »ریگان«

 ...نمود امضاء
   امور وزیر»(George P.Shultz)  شولتز جورج:]« که شود مى القاء وراینط[  
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 نگه اطّالع بى "کامال »ریگان« محرمانه اقدامات و مذاکرات از »] ریگان« ى[ خارجه
 زیـرا  .شـد  کـشانده  توطئـه  این درون به ناخواسته و نادانسته طور به امّا .شد داشته

 در .نمودنـد  مى شرکت گفتگو در خارجه رتوزا کارکنان قالب در همیشهCIA مأموران
 »  کلـى  جان« که ساخت روشن »شولتز« کنگره، عمومى جلسه در1986�دسامبر  

(John Kelly)در گروگانهـا  آزادى بـراى  را مـذاکراتى  خارجـه،  امور وزیر اطّالع بدون 
 .است کرده آغاز بیروت
 گـزارش » ∗ کیو جورج« نام بهCIA رابط یک طریق از سفید کاخ به فقط »کلى«  
 »رگـان  دونالد« یعنى سفید، کاخ رئیس به را مراتب خود نوبه به نیز »کیو« و  داده
 .بود نموده گزارش »]  رگن[«
  
  :1/12/1986 -»   اشپیگل«آلمانى  نامه هفته از 

 وبرقـرارى  ...ایرانـى  یهودیـان  وضـع  بهبود براى 1979سال  در اسرائیل    ... 
 .گردیـد  معاملـه  وارد کوچـک  هـاى  محموله تحویل با ،]ایران[ انقالبى رژیم با تماس

 یک فروش مجوّز وقت، وزیر نخست »بگین مناخیم«1980 -سال  اوائل در که هنگامى
 کـرد؛  صـادر  ]ایـران  با تماس داراى سالح دالّالن به[ هواپیما الستیکهاى کشتى فروند

 از تهـران،  در وگـانگیرى گر بحران هنگام در که کرد یادآورى خود متّحد به واشنگتن،
 این مرکز ...نماید پیروى آمریکا ]توسّط شده اعمال[ نظامى تجهیزات صدور تحریم
 خیابان در واقع لندن، در ایران سفارتخانه ]ایرانى و اسرائیلى رابطان بین[ پنهانى روابط

 .بود »ویکتوریا«
   نوچهرم« با سعودى ثروتمند فرد »خاشقى عدنان« تماس مرکز محل، این    

  
 
 
 

 :George Cave ∗آن بـا  وقـت  تمـام  مـشاور  بعنـوان  بازنشستگى از پس که سیا  مأمور 
 فارسـى  زبان با کامل آشنایى ایران، در حضور سالها دلیل به .کرد مى همکارى سازمان
 امنیّت عالى مشاور »فارلین مک رابرت« مسافرت یعنى سیا ویژه مأموریّت .است داشته
 مک« همراه به »اونیل سام« پاسپورت با و داشت برعهده را هرانت به »ریگان« ملّى

  !هم تغییرداده بود را موهایش رنگ و کرده گریم که حالى در شد، تهران وارد »فارلین
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 وزیـر  نخست »موسوى ]میرحسین[« نزدیکان از یکى و ایرانى اسلحه دالّل »قربانیفر
 .گرفت قرار ایران
 از یکى :ساخت برقرار هایى تماس اسرائیلى، هاى طهواس از تن دو با نیز »خاشقى«  
 بعـدها  کـه  »پرز]شیمون[« دوست و اسرائیل هوایى صنایع مؤسّس »شوئیمر ال« آنها

 لندن مقیم اسلحه دالل »نیمرودى یعقوب« دیگرى و بود گردید کشور آن وزیر نخست
سـال    پایـان  در ...بـود  کرده کار تهران در اسرائیل نظامى وابسته بعنوان سالها که بود
 زعم به[ رژیم اعضاى ]با مرتبطین[ و اورشلیم میان تماس آمریکائیها نظر از1983�
 بـه  اعتـراض  مـورد  هفـت  آنهـا  .بـود  شـده  زیـاد  حد از بیش تروریسم، حامى ]آنان

 ...داشتند اسرائیلیها
  
  :11/12/1986 -»  گلف دیلى« قطرى نشریّه از 

 بـه  گذشـته  روز اسلحه، ایرانى کننده معامله یک و سعودى تاجر یک :واشنگتن    
 اعتـراف  ایـران  با سالح معامله سردرگم کالف در واسطه عنوان به خود حسّاس نقش
 .کردند
 اسلحه، ایرانى سوداگر »قربانیفر منوچهر« و سعودى عربستان ،تاجر»خاشقى عدنان«  
 یـک  طـىّ  شـود،  مى ىمعرّف اروپا در ایران، اطّالعاتى سازمان سرپرست بعنوان ضمنا که

 ...کردند ادا توضیحاتى جریان، این در خود نقش مورد در تلویزیونى، مصاحبه
 باربـارا « بـا  گفتگـو  در هـم  و »خاشـقى « همراه به مصاحبه در هم که »قربانیفر«  
 در ایران وزیرى نخست اطّالعاتى سازمان سرپرست عنوان به تلویزیونى، گزارشگر »والترز
 سـالحهاى  واقعـى  بهـاى  کـه  دریافـت  وقتى وى، که داشت اظهار د،گردی معرّفى اروپا

 ...است گردیده پرداخت ایران توسّط که بوده دالرى میلیون35از   کمتر بسیار مذکور،
  
  :22/12/1986  »  -تایم« آمریکایى نامه هفته از 
   مؤسّسات توسّط کنترا، جنگ از حمایت ممنوعیّت باوضع کنگره: 1984 اکتبر  10 
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 بـا  »فارلین مک.« بخشید تحکیم را»(Boland Amendment)  بولند متمّم« امریکایى،
 درباره بررسى و بحث به تا کند مى مالقات اسرائیل خارجه وزارت از »کیمخى دیوید«

 .بپردازند ایران با روابط بهبود راههاى
  
 » ∗ :الولین مک مارتین« تحقیقات » - واشنگتن در بحران« کتاب از 
 را ساندنیـستها  ضـدّ  چریکـى  نیـروى  یک ]نیکاراگوئه انقالبى دولت حذف براى[ یا،س

 و هنـدوراس  یعنـى ]نیکاراگوئـه  ى[ همسایه کشورهاى در که داد آموزش و کرد مسلّح
 .شدند مى نامیده  ها»کنترا« اصطالح به و بودند مستقر کاستاریکا
 .نمود آغاز را نیکاراگوئه خاک داخل به تروریستى یورشهاى رشته یک گروه، این    

 براى آموزشى دستورالعمل یک سیا، که شد فاش نیکاراگوئه، در ها کشته تعداد افزایش با
 را نیکاراگوئـه  بنـادر  سـیا  خود اینکه و کرده تهیّه سوءقصد هاى شیوه مورد در کنتراها،
  ...است کرده گذارى مین ها، کشتى ورود از جلوگیرى براى

 از گرفتـه  صـورت  اعتراضـات  ازجمله - گسترده عمومى لفتهاىمخا به پاسخ در    
 ساندنیـستها  رژیـم  بـا  دوستانه روابط توسعه حال در که اروپایى قدرتهاى برخى طرف

 آتى مالى و نظامى کمک گونه هر ]آمریکا ى[ کنگره بودند، ]آنها دیپلماتیک ومهار[
 .کرد اعالم ممنوع را کنتراها به

 نمایندگان ازطرح اوّلیّه آن درمجلس بعد »بولند ]متمّم[ مصوّبه« عنوان با قانون این    
 »(Edward Boland)  بولنـد  ادوارد«،از سـوى نماینـده دمـوکرات ماساچوسـت    ]آمریکـا [

 .شد  ارائه1982در   بار نخستین
 توسّط که کنتراها براى مرگ حکم قطع با مخالفت در1984سال   در قانون این    
 .شد تشدید بسیار د،ش اعالم »ریگان« دولت
   کاخ در »بولند« حکم شده تشدید رونوشت تصویب دنبال به که اى جلسه در    

  
  
  
  
  

 - Martin Mclaughlin  ∗4  اینترنت در عنوان نام هم سایت (1998 آوریل. (  
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 ملّى امنیّت شوراى به )حکم تشدید این به توجّه بدون» ( ریگان« شد، برقرار سفید،
 .»روحا و جسما کنید حفظ را کنتراها:« داد دستور خود

 نیـروى  از کـه ] ( ملّـى  امنیّت شوراىNSC [ سوى از »نورث الیور« سرهنگ    
 آن کـه  گرفـت  برعهـده  را عملیّـاتى  مـسئولیّت  ؛)بـود  شده مأمور شورا آن به دریایى

 .بود کنتراها تسلیحاتى و مالى حمایت سرّى شبکه اندازى راه
 به کنتراها، آموزش براى بازنشسته، نظامى پرسنل و سیا ابقس مأموران از تن چند    
 از اسـتفاده  بـا  مرکـزى،  آمریکـاى  بـه  تـسلیحات  حمـل  و آنـان  نظامى نیازهاى برآورد

 یـک  از استفاده به و شده گرفته کار به بود، شده تأمین سیا سوى از که هواپیماهایى
 عهده به السالوادور در استر جناح نظامى دیکتاتورى را آن کنترل که - هوایى پایگاه
 .نمودند اقدام داشت
 هـاى  رژیـم [ آمریکـا  متّحـدان  ازسوى عملیّات شدن تر پیچیده و گسترده با بعدها    
 که( اسرائیل و جنوبى کره برونئى، تایوان، سعودى، عربستان همچون ]اى نشانده دست
 )یافتند مى مناسب ىا شیوه را کنتراها به پنهانى کمک خود، نیّت حسن دادن نشان براى

 از اوّلیّـه  برآوردهـاى  .شـد  تـشدید  گونـه  قـارچ  نیکاراگوئـه،  در هـا  عام قتل و کشتارها
 کـودک  و مـرد  زن، نفـر  هـزار  بیـست  بـر  بـالغ  کنتراهـا،  یورشهاى از ناشى هاى کشته

 از غیـر  که باشد مى بودند، کشاورز و فقیر هاى خانواده از آنها اکثریّت که اى نیکاراگوئه
 .داشت پى در را کشور آن اقتصادى حیات نابودى و وحشت تشدید ؛کشتار

  -سـى   هواپیمـاى  یـک  ساندنیـستها  هـوایى  ضدّ دفاع واحدهاى1986اکتبر   در ...  
 اسبق عامل .کردند سرنگون گرفت، مى قرار استفاده مورد کنتراها تدارک براى که130
 در که تدارکات، حمل أمورم افراد از یکى»(Eugene Hasenfus) هاسنفوس اوگن« سیا

 خود حکایت که حالى در .شد گذاشته نمایش به تلویزیون در و دستگیر بود، هواپیما
 .کرد مى تعریف را کنتراها براى تسلیحاتى، هاى محموله ارسال در متّحده ایاالت نقش از

   William) )  4 (»باکلى ویلیام« بیروت در سیا واحد رئیس1984سال   در    
  
  
  
  
  



  818

 Buckley) شد ]دستگیر[ ربوده شیعه  توسط چریکهاى. 
 بـه  را پنهـانى  گروههـاى  کنترل که کردند متّهم را ایران ،»ریگان« دولت و سیا    
 مقامـات  از نماینـدگانى  و آمریکـا  طـرف  از هایى واسطه بین دلیل این به و دارد عهده
 ازاى در دیگـر،  هـاى گروگان و »بـاکلى « آزادى پیـشنهاد  و شد برقرار تماسهایى ایرانى
 .شد ارائه ایرانیها به آن ]به مربوط تعمیراتى و یدکى[ اجزاى و تسلیحات فروش
 و ارتباطات از اى شبکه زیرا شد، تشویق اسرائیل دولت سوى از ابتدا پیشنهاد، این    
 [!]  داشت وجود تسلیحاتى دالّالن بین تماسها
 لبنانى، نشریّه یک ]ساندنیستها سّطتو130  -سى  سقوط جریان از[ بعد هفته سه    
 آن مبناى که کرد، گزارش را گذشته بهار در تهران از »فارلین مک« و »نورث« دیدار

 روزنامـه  آن اختیار در ایرانى دانشجویى گروه یک سوى از ]ظاهرا[ که بود اطّالعاتى
 .بود شده داده قرار

 کمیسیونى سوى از ابتدا .گرفت صورت تبلیغاتى زیاد صداى و سر با تحقیقات    
 یـک  سـپس  دولـت،  آفرینى سیاست بررسى براى »تاور جان« اسبق سناتور ریاست به

 عـضو  و»(Daniel Inouye)  آینوى دانیل« سناتور ریاست به کنگره سوى از تحقیقات
 نـام  بـه  مـستقل  دادسـتان  یک توسّط نهایتا و»(Lee Hamilton)  هامیلتون لى« کنگره

 بیشتر تحقیقات این از کدام هر .گرفت صورت جنایى موارد ىبررس ،»والش الرنس«
 شد واسطى حلقه بپردازد، ]آمریکا در[ کنترا ایران قضیّه واقعى ابعاد افشاى به آنکه از

 ....آن تدریجى ماندن پوشیده براى
 دادگاهها کنگره، مشترک اقدامات با »والش الرنس« سوى از شده انجام تحقیقات    

  [!]شد متوقّف نهایتا ]پدر» [ بوش جورج« دولت و
  
 » :تاور کمیسیون گزارش« کتاب ترجمه از 

 داد، را ایـران  به سالح محموله4ارسال   ترتیب مستقیما1986�سال   در آمریکا    
  »  Lake)  لیک ریسورسز«در بانک سوئیس بنام حسابى به فروش پول مورد هر در که
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Resources) ایران از که پولى قبل، مانند .شد واریز بود، »دسکور« کنترل تحت   که 
 طرف از[ دفاع وزارت به تسلیحات این براى که بود آن از بیش مراتب به شد؛ گرفته

 دالر میلیون20حدود   مجموع در محموله4این   التّفاوت مابه .شد پرداخت »] سکورد«
 مصاحبه طىّ ت کهاظهارداش هیئت به کل، دادستان»(Edwin Meese) میس ادوین…« بود
 ایده، این که کرد خاطرنشان نورث ] 1365 � آذر  2 [1986نوامبر 23در   »نورث« با

 ∗ (Amiram Nir)      نیر] امیرام[«باآقاى] 65ماه   دى[1986ژانویه   در که هنگامى

 .شد پیدا نمود، مالقات کنتراها، به اسرائیلى طرف کمک امکان پیرامون »
 حاصل التّفاوت مابه که کرد پیشنهاد اسرائیلى، مقام این که آورد مى خاطر به »نورث«  

 از حمایـت  عملیّـات  اداره بـراى  »نـورث ...« یابد انتقال کنتراها به سالح، فروش از
 شـبکه،  ایـن  .آورد روى بود، آمده وجود به "قبال که خصوصى شبکه یک به کنتراها
 ایـن  کـه  دهـد  مـى  نشان کمدار و شواهد ...شد مى اداره » ...سکورد« نظر تحت

 که اى واژه» ( دمکراسى پروژه« بنام تشکیالتى در نهایتا کنتراها براى محرمانه، کمکهاى
 اسـلحه  کنتراهـا  بـه  کـه  افـرادى  و بـانکى  حـسابهاى  از اى شبکه براى ظاهرا »نورث«
 .شد مى جمع )بود نهاده فرستادند، مى

 بـه  را تـشکیالت  ایـن  دیهاىموجو »نورث« سرهنگ ،»پویندکستر« به پیامى در    
 تدارکاتى، وسایل انبار، تعدادى هواپیما،6شامل   که کرد برآورد دالر  میلیون5/4از  بیش

 هـا،  اردنـانس  نقلیّـه،  وسـایل  اى، اجاره هاى خانه قایق، و کشتى چند نگهدارى، تسهیالت
 .بود )کستاریکا در مخفى هوایى پایگاه( فرودگاه یک و مخابراتى تجهیزات مهمّات،

 »نورث.« کرد ایجاد خصوصى و امن ارتباطى شبکه یک » نورث«1986 -سال  در 
 جهت(Encryption)  رمزدار ارتباطى پیشرفته دستگاه� 15، 1986مارس  تا ژانویه بین

   به دستگاهها از یکى .کرد دریافت ملّى، امنیّت آژانس از [!] تروریستى ضدّ فعّالیّتهاى
  
  
  
  
  
  
  . ن پرز ، در امور تروریستی اسرائیل  مشاور عالی شیمو∗
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 در خـدمت  مـأمور  سـیا،  سـازمان  عملیّـاتى  افـسر  به دیگر یکى و شد داده »سکورد«
 .عادى شهروند یک طریق از مرکزى آمریکاى
 :شد فرستاده سیا عملیّات افسر »سکورد« سوى از »نورث« به که پیامهایى در    

 هواپیما از کنترا براى مهمّات موقع چه و کجا در کند مشخصّ شد خواسته وى از -آ 
 -وج شد داده اطّالع او به کنترا نیروهاى تسلیحاتى نیازهاى - ب .شد خواهد ریخته

  [C]شد مطّلع ...موجودیها پرداختها، از... 
 سـالحهاى  آنها همه:« گفت ها محموله مورد در کستاریکا در سیا عملیّاتى مأمور    
 ...»فرستادند مى مرگبار سالحهاى فقط .بودند کشنده

  
 :آن بر پژوهشى تحقیقات نویسى حاشیه و محقّق اى کتابخانه تحقیق هاى دستنوشته از 

 پژوهـشى  تحقیقـات  آرشـیو  در موجود شده بندى طبقه اسناد از بخشى که زمانى    
 پیتـر « یافت انتشار و مطالعه قابلیّت اجرایى، قوانین با مطابق آمریکا دولت ملّى امنیّت
 بـا  اى مجموعه در»(Malcom Byrne)  بایرن مالکوم« و»(Peter Kornbluh) بال کورن
 و تجزیه و بررسى به ،)بندى طبقه از شده خارج تاریخ» ( کنترا ایران افتضاح« عنوان
 شـده  افـشا  شخـصى  یادداشـتهاى  و ملّـى  امنیّـت  شوراى سیا، سفید، کاخ اسناد تحلیل

 بـه  مربـوط  هـاى  تکّـه  ویـژه  به فوق، اسناد از یىقسمتها که اینجاست جالب .پرداختند
 »شده بندى غیرطبقه« یا »انتشار قابل« مهر که وجودى با اشخاص، اسامى یا و هویّت

 [!] اند مطالعه غیرقابل و شده سیاه دارند خود روى بر امثالهم و
 که کتاب دوّم هشتادو سند به مربوط که299تا  295صفحات   از مثال عنوان به    

 ارائه جهت »کیو جورج« توسّط شده نوشته تهران در »فارلین مک« حضور رتجلسهصو
 بـه  ذلیالنـه  و ملتمـسانه  کـه  ]آنان جمله از[ افرادى برخى اسامى دارد؛ وجود سیا به

 .باشد مى محذوف اند، بوده آمریکایى طرف بیشتر حضور دنبال
 اى خاورمیانه یّتىمسئولامن جلسه گزارش که نیز کتاب سوّم و هفتاد سند در دقّت    

   خطاب به رئیس1985�دسامبر  23مورّخ   »قربانیفر منوچهر« و »لیدین مایکل« با سیا
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 در اطّالعـاتى  حذفهاى حتّى موارد، اى پاره در باشد، مى )سیا( مرکزى اطّالعات سازمان
 !دارد پاراگراف حد

 سـوابق [ شغلى یوگرافىب برگه به مربوط کتاب در منتشره وچهارم هفتاد سند در -  
 دلیـل  آنکه از پس سیا، رابطین اسامى حذف ضمن نیز، »قربانیفر منوچهر]« استعالمى

 آفرینى نقش بودن جدّى عدم« وى شخص از نقل به سیا با وى همکارى ناگهانى قطع
 جملـه  شود، مى مطرح ...»و »خمینى ]امام[« رژیم قاطع براندازى در آمریکا دولت

 .دارد وجود محذوف
 مـورد  در »نـورث  الیـور « بـه  خطاب »سکورد ریچارد«1986آگوست  26نامه      
 بـدل  و رد پـرده  پشت ومذاکرات بروکسل در ایرانى طرف نمایندگان با امنیّتى نشست
 301و  300صـفحه    دو در کتـاب  سـوّم  و هـشتاد  سـند  عنوان به که - آنها با شده

 مطروحه مطالب کلیّه آنان، سوابق و هویّت ایرانى، نفرات مورد در - است شده گراور
 .است شده سیاه سند، در

 افراد از یکى هویّت به مربوط توضیحات پاراگراف نخستین محو مورد در اى نکته    
 »آورفسنجانى« کلمه دو تنها محو عدم آن و آید مى چشم به سند این در جدید، کانال

 - [of Rafsanjani]به بروکسل جلسه در حاضر فرادا از یکى نَسَبى تعلّق اثبات جهت 
 فضاى که درحالى بهتر عبارت به .باشد مى - ایران اسالمى شوراى مجلس وقت رئیس
 الذّکراسـتثنا  حـرف فـوق  12فـضاى    اسـت  گردیـده  محو تایپى حرف320حدود   تقریبى
 .اند شده

 ایران مجلس وقت رئیس دخالت عدم دهنده نشان خوبى به مطلب، این در دقّت    
 داخلى ناجوانمردانه تبلیغات کلیه برخالف و است آمریکایى سناریوهاى دلخواه یرمس در
 و آمریکائیهـا،  توسّـط  »امام حضرت« به اش نزدیکى و نامبرده اعتبار ازنام، خارجى، و

 .است گردیده سوءاستفاده نهایت بروکسل، جلسه در آنها خوب رابطان
 آمریکـا  دولت براى حد، آن تا ان،ایر در ]کانتکت[ رابط نفوذى نفرات که چرا    
   پرداخت و کنترا ایران رسوائیهاى حجم پر افشاى وجود با که دارند و داشته ارزش
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 و داخـل  در !آمریکـا  متّحـده،  ایـاالت  دیپلماسى پرستیژ و وجهه از سنگین هاى هزینه
 به یاس پرسنل حدّ در و شده خوددارى همچنان آنها، هویّت و نام رفتن لو از خارج،
 .است گردیده توجّه هویّتشان افشاى عدم

 کتـاب  هماننـد  کـه  نیز»(White House E-Mail)  سفید کاخ میل اى« کتاب در    
 آمریکاسـت؛  ملّى امنیّت - مستند مدارک آرشیو از شده استخراج »کنترا ایران افتضاح«

 با»(Tom Blanton)  بالنتون تام« ویراستارى به کتاب این در .دارد وجود مسئله همین
 رونالـد « دوران در سـفید  کـاخ  »مقـصد  بـه « یـا  و »مبدأ از« که اسنادى از استفاده
 کنترا ایران رسوایى است؛ شده مبادله ویژه، کامپیوتر وسیله به »بوش جورج« و »ریگان

  .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد نیز
 قسمتهاى اسناد، از بخشى »بندى طبقه از شدن خارج« وجود با قبل، کتاب مشابه    
 نظـام  داخـل  در آنهـا  عـالى  رابطـین  و آمریکـایى  عناصر ماهیّت افشاى به مربوط مهمّ

 .اند شده منتشر مطالعه، قابل غیر و سیاه ایران، اسالمى جمهورى
  
 ∗ :  26/1/1990 » -ملّى امنیّت آرشیو« اینترنتى سایت از 

اردیبهـشت   [1983مـه    مـاه  در »ثنور« دادگاه در شده تصریح حقایق به توجّه      با
 خریـد  جهـت  دفـاع،  وزارت بـراى  تـوافقى  روى بـر  آویو، تل و واشنگتن بین]1362

 توسّط لبنان، در شده گرفته غنیمت به )سافPLO ( طریق از شوروى بلوک تسلیحات
 است، معروف»(Tipped Kettle)  کتل تیپد« عملیّات به که طرح این .شد مى کار سیا
  Menachem)  مرون مناخیم« اسرائیلى ژنرال و »سکورد ریچارد« رهنگس مذاکرات با

« Meron)  بخـش  مرتبه، این که شد انجام مشابهى معامله بعد، سال .رسید انجام به 
 .شد منتقل کنتراها براى تسلیحات عمده

  
   
  
  
  .باشد مىاشاره شده درعنوان قبلى  »بال کورن پیتر« و »بایرن مالکوم«   این مقاله به قلم∗
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 :آن بر پژوهشى تحقیقات نویسى حاشیه و محقّق اى کتابخانه تحقیق یادداشتهاى از

 نگارشـى  کمـک  بـا »[UNDER FIRE]  زیـرآتش « عنـوان  به کتابى »نورث الیور«  
 ایـاالت  »کالینز هارپر« انتشارت در1991سال   در»(William Novak)  نواک ویلیام«

 .نمود منتشر آمریکا متّحده
 از هـایى  گوشـه  بیـان  بـه  »نـورث « ،»آمریکایى یک داستان« اصطالح به این در    

 عنوان به خویش قهرمانانه عملکرد از اى جانانه دفاع پرداخته، خود تجربیّات و خاطرات
 [!] نماید مى ماجرا قربانى
 در دخیـل  عناصـر  نهـایى  شـغلى  وضعیّت به که نیز فوق کتاب پایانى فصل در    
 بـا  ایران در شرکایش و خود کانالهاى از همچنان پردازد، مى کنترا ایران پروژه ماجراى
 شـغلى  سرنوشـت  دربـاره  کـه  اینجاست جالب .برد مى نام آنها وپوششى محمل اسامى

 پیرامـون  تـأملّى  درخـور  و عجیب توضیح ایران در سیا کار کهنه مأمور »کیو جورج«
 .دهد مى ارائه ]ایرانى» [ دوم کانال« و او میان رابطه

 بـه  مـاجرا  در خـود،  نقـش  و نام اطّالعاتى افشاى ماجراى به اشاره با »نورث«    
 بـه  »کیـو « مشورتى خدمات تداوم« و »دوّم کانال همکارى جلب« در »کیو« تالش
 آمریکایى طرف« میان جلسات آخرین از یکى در خود، نقش به و گذرا شکل به سیا؛
 .پردازد مى »دوّم کانال با

 منتشره»(Ann wore)  آن ور«نوشته»وقضیّه ایران کنترا اکاذیب واقعیّتها،« بکتا در    
 اروپا و واشنگتن در آمریکا ملى امنیّت شوراى با گفتگوکننده مجموعه از نیز1991در  
 .شود مى برده نام »دوّم کانال« عنوان با

 .جـى  جوج« و»(William S.Cohen)  کوهن.اس ویلیام« آمریکایى سناتور دو    
 »  پنگــوئن« انتــشاراتى گــروه توسّــط نیــز»(George J.Mitchell) میچــل

(Penguin)در خـود  حقـوقى  هـاى  شـنیده  از را خـود  تحقیقات هاى یافته از اى مجموعه 
 در که نمودند، منتشر»(Men of Zeal)  تعصّب مردان« عنوان تحت کنترا ایران موضوع

   و شود نمى آمریکا دولت با کننده مذاکره نىایرا دوّم کانال افراد و هویّت به اى اشاره آن
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 .گردد مى بسنده فعّالیّتهایش از کوچکى بخش  و∗  »حکیم آلبرت« به نهایتا
 و سـرّى  تیمهـاى »(The Iran contra Connection) ( کنترا ایران اتّصال« نیزبا نام کتابى

   »(Jonathan Marshall)  مارشال جاناتان«به قلم») ریگان« هاى اطّالعاتىدردوران عملیّات
  1987»(Jane Hunter)- هـانتر  جـین «و» (Peter Dale Scott) اسـکات  دیـل  پیتـر «

 تبلیغى عنوان با آمریکا، بوستون در»(South End Press) -  پرس اند سوث« انتشارات
 از دیگرى زوایاى به آن در که گردید منتشر »نکرد گزارش »تاور« کمیسیون را آنچه«

 عملیّات و اطّالعاتى عملیّات این در کننده عمل تیم اشتراک ازجمله کنترا ایران ماجراى
 .پردازد مى60و 59سالهاى   طى اسالمى آمریکائیها دربراندازىجمهورى اطّالعاتى
 صراحتا - آن نماهاى دور و ماهیت کنترا، ایران رسوایى - کتاب دوّم فصل در    
 آن سـازماندهى  و هـدایت  بـه  هـا  سـرائیلى ا کـه  ماجرایى عنوان به را گیت ایران قضیّه

 .گیرد مى قرار مرور مورد پرداختند،
  
 » :تاور کمیسیون گزارش« کتاب ترجمه از 

 ویـژه  گـزارش  نهایى تقدیمنامه در آمریکا جمهور رئیس منتخب  کمیسیون اعضاى[  
 :] نویسند مى چنین اصلى ابعاد تشریح در قدرت عدم به صریح اعتراف ضمن خود،

 .»ریگان .دبلیو رونالد« یجنابعال 
 .متّحده ایاالت جمهورى رئیس 
   
 
  
  
 
 
 
 Albert Hakim ∗ریچـارد «ارتـش آمریکـا کـه شـریک تجـارى      اطّالعات عناصروابسته به  از 

 ایران هاى سیا روى امور درتنظیم ارتباطات شبکه االصل بودن، ایرانى دلیل به و بوده »سکورد
 بـود »الیورنـورث «دسـتیار .رسـانده اسـت    کمـک مـى   آمریکا ملّى امنیّت به شوراى منطقه و

 آثـار .اومـصونیّت دادتاحاضـربه مـصاحبه گردیـد     آمریکا به نمایندگان ویژه مجلس وکمیسیون
  .است تسلیحاتىدرآمریکاىالتین وخاورمیانه،قابل شناسایى مرگبار معامالت در او انگشت
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 .سى.دى واشنگتن
 امنیّـت  شـوراى  پیرامون ما، مطالعات نتیجه که بررسى ویژه هیئت گزارش احتراما    
 .گردد مى تقدیم باشند، مى آن کارمندان و عملکرد و ملّى

 قـرار  بررسى مورد تاکنون آغاز از شورا، سیستم تکامل سیر گذشته، ماه سه طى    
 ...و گرفت
 تـالش  و گرفتـه  قرار توجّه مورد دقیقا شما، دستور طبق کنترا، - ایران موضوع    

 ایـن  از هایى بخش ...شود دنبال »حقایق کلیّه کردن آشکار« بر مبنى شما فرمان شد
 بندى طبقه مطالب شناسایى منظور به ذینفع مؤسّسه توسّط بود واقعیّاتى بیانگر که گزارش
 نمایندگان، این .نماید آن علنى انتشار به قادر را شما تا گرفت قرار بررسى مورد شده،

 مطلبى هیچ و آوردند بعمل سیاسى، داخلى نتایج داشتن ملحوظ نبدو را امنیّتى بررسى
 لـیکن  .نشد حذف باشد، ناخوشایند شما دولت براى است ممکن اینکه دلیل به صرفا

 .بماند باقى شده، بندى طبقه حوزه در بایستى کردیم، فکر ما که داشت وجود اطّالعاتى
 .باشند داشته اختیار در استفاده براى را اطّالعات این توانند مى کنگره، ذیربط هاى کمیته
 تولیـد  مـدّت،  کوتـاه  در است، ممکن حاضر گزارش مطالب انتشار که حالى در    
 ایـن  در شـما،  تصمیم از آینده، در وضوح بطور ملّت ما، اعتقاد به ولى نماید؛ اشکال
 ...گردید خواهد مند بهره ]گزارش علنى مطالب انتشار[  رابطه

  
 .جمهورى ریاست خصوصم بررسى هیئت 
 1986 دسامبر 12  
 » .پویندکستر جان آدمیرال« معاون :به [
 » (Barrington Lane).لین  برینگتن«10 -]: آدرس[ 
  (Rockville,Maryland). 20850 »مریلند   روکویل «

  12575شماره   به جمهورى رئیس دستور و تحقیقاتى هیئت تأسیس بموجب    
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 و بحث براى را خود1986دسامبر  17صبح  10ساعت   در که همخوا مى شما از من

 پرزیـدنت  طـرف  از ملّـى  امنیّـت  شـوراى  در که موضوعاتى مورد در جواب، و سؤال
 .شوید حاضر است، گرفته قرار آن کارکنان ]دست آلت[ بهانه مورد و شد مطرح
 شـوراى  ولمـسئ  یـا  و من با لطفا باشید، داشته مورد این در سؤالى هر چنانچه    
 456 - 2566تلفـن   شـماره  به»(Clarck Mc. Fadden) فادین مک کالرک« آقاى عالى
 .بگیرید تماس
 ابراز تقاضا این به پاسخ آمادگى امر در را خود تشکّرات "قبال تحقیقاتى، هیئت    

 .دارد مى
 امضاء                                                       

 »تاور جان                                                   «
 .تحقیقاتى هیئت                                                                                رئیس    

 روابـط  سال پنج و بیست به و شد سرنگون1979ژانویه  16در   ایران »شاه...«  
 روابط خصیصه متقابل تنش و خصومت .داد پایان متّحده ایاالت و ایران میان دوستانه
 .بود شده »خمینى ...ا آیت« رژیم با آمریکا
 تهران در آمریکا سفارت ایرانى، افراطى عوامل] 58 آبان  13 [ 1979نوامبر 4در      

 و کـردن  بلوکـه  با متّحده ایاالت .گرفتند گروگان به را کارمندانش و کردند اشغال را
 قطـع  و ایـران  دارایـى  توقیـف  تجـارى،  تحریم تحمیل ایران، دولت الامو تمامى انتقال
 ارسال و فروش هرگونه بر را تحریمى متّحده، ایاالت بعالوه .داد نشان واکنش روابط،
 تحویـل  و شده خریدارى »شاه« حکومت در که تسلیحاتى جمله من ایران، به اسلحه
 .کرد تحمیل بود، نشده
 از بخـشى  بعنوان محدودیّتها، این از بسیارى] 59ى   د29 [1981ژانویه 19در      

 به امر این گرچه .شد برداشته گردید، سفارت کارکنان رهایى به منجر که اى موافقتنامه
 .نیافت تسرّى تسلیحات انتقال تحریم
   به .بود کرده اتّخاذ تروریسم علیه را شدید مشى خطى یک »ریگان« حکومت    
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 با چه گروگانها، آزادى قبال در [!]تروریستها به امتیاز هرگونه دندا با شدّت به ویژه،

ژانویه  20در .کرد یابه طرق دیگرمخالفت مى سیاست، تغییر زندانیان، کردن آزاد باج، پرداخت
 .کرد معرّفى[!] الملل بین تروریسم گرداننده عنوان به را ایران خارجه، وزیر1984
 ایران به تا داد قرار فشار تحت را خود متّحدان النهفعّا متّحده ایاالت آن، از پس    
 ...نکنند ارسال اسلحه

 شـوراى  اعـضاى  و ملّى امنیّت مشاور ،»فارلین مک رابرت«1984�اوایل  تا ...  
 که ترسیدند مى و بودند نگران ایران قبال در آمریکا آینده سیاست به نسبت ملّى، امنیّت
 نتـایج  کـه  گـردد  جانـشینى  سر بر کشمکشى باعث سرعت به »خمینى ]امام[« فوت
 استراتژى فاقد آمریکا که بودند باور این بر آنها .برداشت در آمریکا منافع براى مهمّى،

 ....باشد مى دورنما این با مقابله، الزم توانایى و
 میـان  بررسـى  یـک  خواستار1984� اوت  31در   »] فارلین مک رابرت[« او    
 ...شد »خمینى ]امام[« از پس ایران با متّحده ایاالت روابط پیرامون سازمانى
 مـک « آقـاى  معاون به خطاب1984�دسامبر  11بتاریخ   اى نامه در سیا سازمان    
 ایـران  حوادث روند در نفوذ براى که کرد اعتراف ،»پویندکستر جان« دریادار ،»فارلین

 ...است محدودى توانمندى داراى مدت، کوتاه در
 ملّـى  امنیّت شوراى اعضاى از یکى»(Howard Teicher)  تیچر ]واردها[« آقاى    
 شوراى کارمندان سایر شاید و»(Donald Fortier) فورتیر دونالد« ماجرا؛ این در درگیر
 یـک  دادن شـکل  بـه  را یـک  درجه اولویّت آنها، .بودند ناخشنود نتایج از ملّى امنیّت

 .داشتند ایران در روىشو از جلوگیرى و خود نفوذ کسب جهت استراتژى
 بـراى  )زمـان  آن در( ملّى اطّالعات امنیّتى افسر»(Graham Fuller)  فولر گراهام«  

 جامعـه 1985�اوایـل    در کـه  داشـت  اظهـار  کمیـسیون  به آسیا، جنوب و خاورمیانه
 فوت از قبل حتّى شدیدى، اى فرقه جنگهاى که شد مى مطمئن کم کم آمریکا، اطّالعاتى

 .کند بروز است ممکن »ىخمین ]امام[«
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 سیا، رسمى مقامهاى با نزدیک از »فورتیر« آقاى کمترى، حدّ  در و »تیچر«       آقاى

 ایـران  مورد در» ∗ (SNIE)  ملّى اطّالعات ویژه ارزیابى« گزارش یک تکمیل جهت
  .کردند همکارى
 را روسـها ] 1364 اردیبهـشت   30[ 1985مـه  20تـاریخ    در جدید گزارش این    
 به اند، کرده آرایى صف خوبى به ایران، داخل مرج و هرج از استفاده براى اینکه بعنوان
 ...کشید تصویر

  
 :آن بر پژوهشى تحقیقات نویسى حاشیه و محقّق اى کتابخانه تحقیق یادداشتهاى از 

 چـپ  مـسلّح  گروههاى و توده حزب به موسوم ایران، در گرا روس سنّتى جریان    
 الاقـل  همکارانش، و »فولر« جاسوسى گزارش تهیّه از قبل مدّتها نیز، منافق و اطىالتق
 نباشـند  کـشورمان  داخـل  در خـود،  نیروهـاى  جـدّى  سـازماندهى  به قادر که حدّى در

 مدّاقـه  محـلّ  آن، به دقیق پاسخ یافتن که سؤالى پس .بودند شده متالشى و مضمحل
 شخص جریان، چه به کشور داخل در سهارو امید .دهد مى نشان را خود صراحتا است

 شهود از قول نقل در »تاور« گزارش از دیگر قسمتى در البته است؟ بوده اشخاصى یا
 تحـت  خـوب  تشکیالت داراى که »خلق مجاهدین]« منافقین[ مارکسیستى سازمان به

 جایگـاه  و مردمى پایگاه فاقد آنها لیکن و شود مى اشاراتى - شده معرّفى روسیّه نفوذ
 شناخته خلق مجاهدین نه منظور، بپذیریم آنکه مگر .اند بوده کشور در سیاسى، رسمى
 آنهـا  قـدیمى  مرتبطین یا و منشعبین از بخشهایى بلکه ایران، در منافقین عنوان به شده
 ...و باشد بوده
  
 » :تاور کمیسیون گزارش« کتاب ترجمه از 

   امور ارشد مدیر»(Geoffrey Kemp)  کمپ جفرى«1984 -آغاز  در ...
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 شـورا  ایـن  اصـلى  مأموران از یکى و ملّى امنیّت شوراى در آسیا، جنوب و خاورمیانه
 امنیّـت  شـوراى  کارکنان رئیس »فارلین مک رابرت« به را یادداشتى فارس، خلیج براى
 .نمود ارسال ملّى

 بـه  نسبت خود موضع و نظرات در دولت که بود شده توصیه یادداشت این در    
 »خمینـى  ]امـام [« حکومـت  کـه  بـود  نظـر  ایـن  بر »کمپ.« نماید تجدیدنظر ایران،

 برعلیـه  برانـدازى  پنهان عملیّات که نمود پیشنهاد و باشد مى آمریکا منافع براى تهدیدى
 .شود آغاز او، حکومت
 وضـعیّت  بهبـود  موجـب  هـران ت مـشى  خطّ و سیاستها ،»کمپ« نظرات براساس    
 تهدیـد  را فـارس  خلیج نفت به غربى کشورهاى دسترسى شده، اعراب بین در سوریّه
 عملیّـات  در غیرمـستقیم،  چه و مستقیم چه »خمینى ]امام[« ایران ...نماید مى جدّى

 .دارد دست آن متّحدین و دوستان و متّحده ایاالت [!]  منافع علیه بر ]؟[تروریستى
 اظهـار  دارد، ارتبـاط  آنهـا  بـا  وى کـه  تبعیـدى،  ایرانیـان  کـه  نمـود  رشگزا وى    

 بـه  ایران در غرب طرفدار دولتى توانند مى آنها خارجى، کمک با که نمودند مى امیدوارى
 .آمدند کار روى

 تبعیـدیان،  از سـعودى  عربـستان  حمایـت  امکـان  و ایـران  کشور در تفرقه وجود    
  ...نماید تسلیم را پیشنهادى چنین که نمود مى تشویق را »کمپ«

 ویلیام« شدند، ربوده بیروت در »کمپ« گزارش تسلیم از پس که افرادى بین در    
 ربوده]1362 اسفند  25 [1984مارس 16در   که بود خاورمیانه در سیا رئیس »باکلى
 در »باکلى ویلیام« که آورد دست به معتبرى شواهد آمریکا1985اکتبر   در( ... شد

 .) ...بود کرده فوت قبل ژوئن
 پـنج  گزارش یک ،»فولر« آقاى] 64 اردیبهشت  27[ 1985مه  ماه17در   ...    

 در مـشى  خـطّ  یـک  طـرف  بـه « عنوان تحت سیا رئیس »کیسى ویلیام« به اى صفحه
 .نمود تسلیم »ایران
   شوروى که اند برده پى اطّالعاتى دستگاههاى که بود آورده خود گزارش در »فولر«  
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 چه اگر پیشرفت، این .آورد بدست تهران در قدرت اهرم گرفتن بدست در پیشرفتهایى
 ...دارد پاسـخگویى  بـه  نیاز احتمالى، خطرات به توجّه با لیکن است، بوده ناهمگون
 و پاکـستان  به نسبت خود، تعهّدات باید ما نمایند، پیشرفت ایران در شورویها، چنانچه
 ...نمائیم تقویت را بود، خواهند شوروى دىبع منطقى اهداف که ترکیه،
 شده سعى ،»تکمیلى اطّالعات و ملّى امنیّت برآورد« اوّلین در ...] سو دیگر از[  
 ایـن  هاى گیرى نتیجه .شود بینى پیش آینده، سال یک تا نیم در ایران آتى مسیر که بود

 انتظـار  اطّالعاتى محافل :داشت مطابقت سیا رئیس به »فولر« آقاى گزارش با ارزیابى
 یک وارد زودى به ایران .شد خواهد وخیمتر »خمینى ]امام[« مزاجى حال که داشتند
 و خـصوصى  هـاى  ارتش رشد کاهش، روبه محبوبیّت خاطر به عمدتا که ثباتى بى دوره

 .گردید خواهد است، رقیب گروههاى توسّط قدرت، کسب براى رقابت
 در »ملّـى  امنیّـت  دستور« نویس پیش »یچرت« و »فورتیر« آقاى1985ژوئن   در    

 .نمودند »فارلین مک« تسلیم را ایران خصوص
 » (Cannistraro  رارو کانیـست  وینـسنت « آقـاى  نظرات شامل نویس، پیش این    

(Vincentمـسئولیّت  کـه  ملّـى،  امنیّـت  شـوراى  عـضو  و جاسوسى اطّالعات ارشد مدیر 
 .شدبا مى دارد، را پنهانى عملیّات بر نظارت
 و کوتـاه  منافع »ملّى امنیّت دستور« این در »فولر« تحلیل و تجزیه انعکاس با    
 شروع براى پیشنهاداتى مشخّصا نهم، بند در و شد شمرده بر متّحده ایاالت مدّت بلند
در   مرکـزى،  اطّالعـات  سـازمان  رئـیس  ...شد ارائه فوق، منافع دستیابى به منجر روند
 قویّا »] کیسى ویلیام[« من که نوشت »فارلین مک« به]64 تیر  27[ 1985ژوئیه 18
 بـه  و جـدّى  گامهـاى  برداشـتن  خـصوص  در ملّى امنیّت دستور نویس پیش کلیّات از

 اتّحاد اینکه از کردن حاصل اطمینان منظور به متّحده، ایاالت نفوذ افزایش جهت موقع،
 سهم مهمّ کشور این در تغییرات و آشوب از که نباشد، کشورى تنها شوروى جماهیر
 ]؟. [!نمایم مى حمایت ببرد،
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 » :زاده رفیع منصور« خاطرات »- شاهد« کتاب از
 دولـت  .شـد  نامتعـادل  "کـامال  ایران، قبال در آمریکا روش1989تا  1982از      

 هرFBI  که خواست مى و داد مى »خمینى ...ا آیت« ضدّ اطّالعات عراق، به »ریگان«
 مـشابه  مـوارد  کلیّـه  در .نماید دستگیر بفروشد، اسلحه ایران به مریکاآ در که را کس
 ...نمود مى لیاقتى بى به متّهم را دیگر کشورهاى خود، جاى به CIA  فوق،

   CIAرئیس ،»باکلى ویلیام« از نتوانست که بود داده دست از را خود کارایى آنقدر 
 شـیعیان  توسّـط 1984مـارس   16در   »بـاکلى .« نماید حفاظت بیروت، در خود دایره

 شـکنجه  زیر ماهها ،»باکلى« که شود مى گفته .رسید قتل به بعدا و شد ربوده افراطى
 نمایـد  افـشا  دانـد،  مـى CIA  درباره چه هر که بود شده خواسته وى از و داشته قرار
 او، مـرگ  و بـود CIA  نادرسـت  داورى و صالحیّت عدم مسلّم قربانى یک »باکلى.«

  .انگیخت برمى را فراوانى ىامنیّت سؤاالت
 به او، ریاست تحت که بود دیگرى مأموران سرپرست ایستگاه، رئیس عنوان به او    
 نام وى، که بود آن توجّه قابل مطلب امّا .کردند مى خدمت مختلف متخصّصین عنوان
 خـود  همکاران مشخّصات از همچنین او .دانست مى را لبنانى جاسوسان و عوامل کلیّه
 خصوص در آنها همگى راز محرم وى آن، از گذشته .بود خبر با خاورمیانه، طحس در

 .بود خاورمیانه با رابطه در آنها هدفهاى و نیازها و سیاستها
 گـردد،  مـى  اعـدام  و شـکنجه  سپس شده، ربوده »باکلى« موقعیّت در کسى وقتى    

 مطبوعات، اگر .بیفتد تواند مى دشمن دست به اطّالعاتى چگونه که نمود تصوّر توان مى
 افـشاء  بـود،  شـده  اقـرار  بـه  مجبـور  مـرد  آن که را آنچه از کوچک بخش یک حتّى
 آن بـا  مـرتبط  افراد و خوردند مى تکفیر چوب امنیّتى، اصول نقض عنوان به کردند، مى

 تمام زیرا .شد مى تلّقىCIA  حیثیت به بزرگى اهانت اتّفاق، این .شدند مى زندان راهى
 انجـام  ایـران  بـه  اسلحه فروش به مربوط مذاکرات جهت در آن، کارکنان که تالشهایى

 .بود مانده ناکام »باکلى« رهایى جهت بودند، داده
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 » :خاشقى عدنان«  مصاحبه » ∗ -العربى الوطن« زبان عرب نامه ازهفته
 الغاب من به افتاد؟ اتّفاقى چه هامبورگ، در ما براى .اصلى مسئله به گردیم برمى ...
 »قربانیفر منوچهر« و بوده ایران رژیم همکاران از یکى ایرانى، مذکور شخص که کردند

 بوده )معدوم» ( شاه« دوران در نقل و حمل شرکت یک مدیر واقع در او .دارد نام
 ایران جدید رژیم با همکارى مدّتى از بعد و است کرده مى همکارى ساواک با سپس و
 ...نماید مى با افرادغیرافراطى دردستگاه رژیم حاکم برقرارروابطى سپس و شده جدا آن از

 :دارد وجود »خمینى ]امام[« به وابسته جناح3ایران   رژیم داخل در اینک    
 و روهـا  میانـه  طـرف  دو کننـده  معتـدل  وى »رفـسنجانى  ]هاشـمى [« جناح اوّل    

 رسـمى  جانـشین  »منتظـرى « محوریّـت  بـه  روهـا  میانـه  جناح دوّم .دارد قرار افراطیون
 گرایـان  افـراط  جنـاح  سـوّم  .هستند رو میانه افراد او هواداران تمامى »خمینى ]امام[«

 ...غیره و پاسداران سپاه از متشکل
 مبـارزه  یکـدیگر  بـا  »خمینـى  ]امـام [« وفـات  از پـس  جانشینى برسر سه، این    

 رو نـه میا جناح که گفت من به گرفت تماس من با هامبورگ در که شخصى .کنند مى
 به بخشیدن پایان جهت اعراب، با کانالهایى برقرارى آماده »] منتظرى« طرفدار جناح[

 عینـا  عربى، مراجع از برخى به آمریکائیها، بر عالوه را حرفها این من .باشد مى جنگ
  .کردم ابالغ

 است، کسانى چه نماینده اینکه و »شخص این ماهیّت« از ابتدا دانستیم الزم ما    
 شـاه  هماننـد  که »مبارک حسنى« پرزیدنت براى را مسئله این من .کنیم حاصل یقین
 بدسـت  بـراى  خـاطر  همـین  بـه  .کردم بازگو دارد، عراق با اى حسنه روابط »حسین«

  .کنیم سؤال عراق، از دانستیم الزم شخص این مورد در اطّالعات آوردن
   خواستار مصرى، اماتمق .گذاشتم »مبارک« پرزیدنت اختیار در را مدارک تمام    

  
  
  
  
  
  
∗  23/1/1987.   
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 .بردم »قاهره« به را او من و شدند »قاهره« در شخص این حضور
 از قبـل  مالقـات  ایـن  .نمـود  مالقات مصرى، مقامات از برخى با آنجا، در وى    
 ...گرفت صورت1985ژوئیه  
 عـراق  بـا  مستقیما ]علنى شکل به و ظاهر در[ توانست نمى ایرانى، شخص این    
 …گیرد قرار انتقاد معرض در خواست نمى که چرا شود؛ گفتگو وارد
  
 ∗  » :خاشقى عدنان« مصاحبه » - اشترن« نامه هفته از 
 داد؟ پیشنهادى چه دقیقا »قربانیفر:«  س

 ...ا آیـت « فـوت  از بعـد  کـه  گفـت  سـخن  موضوع این از او » :] خاشقى[«  
 قدرت، به دستیابى خاطر به ایران در گروه سه ،نبود انتظار از دور چندان که »خمینى

 ...نامید مى مختلف خطهاى را گروهها این وى .کرد خواهند مبارزه هم با
 رده امنیّتى مأمور یک »قربانیفر« که یافتم اطمینان من .قرارداد تأثیر تحت مرا ...  
  .باالست
 به و بود کرده صحبت »قربانیفر« با "قبال سیا، سازمان ما، اطّالعات طبق : س    

 را لبنان، در آمریکایى گروگانهاى آزادى قبال در آمریکایى، سالحهاى معامله پیشنهاد او
 .بود داده

 به سخنى اسلحه معامله و گروگانها مسئله از ما، مالقات اوّلین در » :] خاشقى[«  
 پشت آدمى »رقربانیف« که کنم پیدا اطمینان اوّل، که بودم مجبور من آخر .نیامد میان
 مـن  کـه  است برخوردار ایران در نفوذى چنان از او آیا اینکه، دیگر و نیست انداز هم
 نه؟ یا کردم مى فکر

 کردید؟ اطّالع کسب کسى چه از »قربانیفر« اعتبار و بودن جدّى مورد در :س...  
   آنها ولى …کردم مراجعه سعودیها یعنى خود دولت به ابتدا من»:] خاشقى[« 

  
  
  
  
∗  5/3/1987.   
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 قلمـداد  خصمانه، عمل یک بعنوان توانست مى امر این که چرا .نبودند دخالت خواهان
 از ابتـدا  کـه  کـردم  صـحبت  مصریها با بعد .بود حاد خیلى آنها براى کار این .شود
 دربـاره  آنهـا  .شـوند  عمـل  وارد واسـطه  بعنـوان  کـه  دادنـد  نـشان  زیادى عالقه خود،

 آمریکـا  امنیّـت  سـازمان  .کردند دریافت سیا، جاسوسى سازمان زا اطّالعاتى »قربانیفر«
 مـصریها  که بود اینجا و بود کرده بندى طبقه اعتماد غیرقابل فردى بعنوان را »قربانیفر«

 .کردند نشینى عقب
 چطور؟ شما :س    
 تاکنون سیا، سازمان که کردم فکر بعدا ولى .بودم شده گیج ابتدا من»:] خاشقى[« 
 اسـرائیل  وقـت  وزیـر  نخست به سپس .است کرده اشتباه چقدر اشخاص، شناخت در

 هـیچکس  .بدهـد  من به بیشتر اطّالعات »قربانیفر« درباره خواستم او از و زدم تلفن
 .نیست برخوردار تهران در خوبى عوامل از ،»موساد« اسرائیل جاسوسى سازمان مثل

 بود؟ مثبت »قربانیفر« درباره اطّالعات آیا : س    
 کـه  تهـران  در موساد شعبه سابق ،رئیس»نیمرودى یعقوب« ها اسرائیلى »:] خاشقى[«

 بـین  لنـدن،  در اى جلـسه  مـن  و .فرسـتادند  مـن  نزد کند، مى صحبت روان را فارسى
 از اسـرائیلى،  ایـن  چگونـه  کـه  ببیـنم  توانستم و دادم ترتیب »نیمرودى« و »قربانیفر«

 .کرد استقبال دارد، که تماسهایى از و من ایرانى دوست
 .نوشـتم  »ریگـان « امنیّتـى  مـشاور  »فـارلین  مـک « به اى نامه ماجرا این از بعد    

 کلّى به نامه این فتوکپى شما اینجا در .شود شروع باألخره عملیّات، این که خواستم مى
 ∗ .است] 1364 تیر  10 [1985ژوئن  اوّل آن تاریخ .کنید مى مشاهده را سرّى

  
 »الرپوبلیکـا «ایتالیـایى  نـشریّه  ویژه گزارش به توان مى فوق نامه درباره توضیح براى ∗

 عینـا  را مفصّل نامه این از اى چکیده »الرپوبلیکا.« کرد  مراجعه4/3/1987
 نامـه  ایـن  در .پرداخـت  بیـشترى  اطّالعـات  ارائـه  بـه  آن مورد در و منتشر

 وزیـر  نخـست  »موسوى میرحسین« مشاور را »قربانیفر منوچهر« ،»خاشقى«
 میـان  مناسـب  ارتباطى عامل و اروپا در تهران مخفى سرویسهاى رئیس ایران،
 وى بـا  هـامبورگ  در بـار  اوّلین که نویسد مى و کرده معرّفى آمریکا و ایران

 بـه  ایتالیـا  عمـومى  افکـار  عالقـه  ژورنالیـستى  دلیـل  ...اسـت  داشته مالقات
  .است بوده همسرش ایتالیایى تابعیّت »خاشقى عدنان« فعّالیّتهاى
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 زد؟ گاز طعمه به »فارلین مک« و :س
 داشـته  دلیلـى  خواسـتند  مى آنها .بودند مردّد هنوز آمریکائیها .خیر  » :] خاشقى[«

 آنها .دارد نزدیک هاى تماس ایران در کلیدى شخصیّتهاى با واقعا ،»قربانیفر« که باشند
 .بودند ایرانى بلندپایه سیاستمداران با مالقات خواهان

  
 » :تاور کمیسیون گزارش« کتاب رجمهت از 

 »فارلین مک« سفر ،»ریگان« پرزیدنت]1364 اردیبهشت  25[ 1985مه 15در      
 قول از »پویندکستر« به »نورث« روز، همین در .دهد مى قرار تأیید مورد ایران، به را
 و بىلی سران بین مالقاتى وعده که است کرده پیشنهاد او که دهد مى گزارش »قربانیفر«

 کـشور  از خارج در آمریکا علیه بر را تروریستى عملیّات بتواند تا دهد ترتیب آمریکا،
 شـدید  همگرایى »هاشمى مهدى« باند اعضاى از برخى... [ دهند قرار بحث مورد
 .داشتند »قذافى معمّر« شخص و لیبى کشور با خود ارتباطى و امنیّتى عالى سطوح در
 .] است بوده آمریکایى طرف توجّه مورد که
  
 :آن بر پژوهشى تحقیقات نویسى حاشیه و محقّق اى کتابخانه تحقیق یادداشتهاى از 

 از پس همراهش پیچیده باند و »قربانیفر« جلسات به مربوط شده افشا اسناد در    
 کـه  دارد وجـود  مهمّـى  حـال  عین در و عجیب نکات کنترا؛ - ایران رسوایى ماجراى
 تاریخ در بعدى منافقانه حرکات برخى یابى ریشه در تواند مى آن به جدّى توجّه و دقّت

 .باشد مؤثّر کشورمان امنیّتى - سیاسى
 گروه سه به اسالمى جمهورى حاکمیت در مؤثّر مختلف عناصر جلسات، این در    
 بندى تقسیم بینابین گروه و ]استکبارى ضدّ[ تندرو ،]جهانى استکبار با همگرا[ رو میانه
   قرار تحلیل و تجزیه و بحث اشاره، مورد امنیّتى، دقیق اطّالعات با و شده
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 حـسینعلى « اسـالمى  جمهـورى  رهبرى وقت مقام قائم محوریّت با اوّل خطّ :اند گرفته
 بـا  متناسـب  جنـاح  عنوان به خط، این از آنان، موجود شده افشا اسناد در» .منتظرى

 کـه  اند نموده گیرى نتیجه و برده نام آنان، جهانى سیاستهاى و آمریکا اسرائیل، استراتژى
 نفـوذ  زمینـه  گـسترش  و جریان این به وابسته عناصر تقویت با بایستى مى غرب جهان
 تحت آنان که دوّم خطّ .بندد کار به را خود توان تمام رساندشان، قدرت به در آنها،
 کـشورمان،  توق جمهورى رئیس محوریّت با خمینى ]امام[ به وفادار تندروهاى عنوان
 تـضعیف  جهـت  در صهیونیست عوامل تالش و شده افشاء اسناد در دارند؛ اشاره بدان
 ...است اشاره و توجّه مورد حاکمیّت، گوناگون هاى وعرصه عمومى درافکار گروه، این

 افشا اسناد این بررسى در انقالب، تاریخ پژوهشگران و محققّین جانب از متأسّفانه    
 و اطّالعـات  دفتـر  در بـویژه  »قربـانیفر « داخلـى  همکـاران  انکار لغیرقاب نقش و شده

 .است شده مشاهده کمتر جدّى، و توجّه قابل تالش وزیرى، نخست تحقیقات
 مسیر در آمریکائیها، و اسرائیلیها که اى جانبه همه فعّالیّتهاى و کوششها البالى در    

 غیرقابل مستندات با دند،مطابقدا انجام مدافعش باندهاى و »منتظرى« رساندن قدرت به
 الزم، هاى بینى پیش حتّى داشت؛ خواهیم اشاره بدانها بیشتر فصل همین در که - انکار
 مـورد  داخلـى،  مرمـوز  و شـیطانى  جریان این با نیز امام حضرت فیزیکى حذف جهت
 .بود گرفته قرار مذاکره
 ایـن  همـه  علیـرغم  ،»خیرالمـاکرین  اهللا و مکراهللا و مکروا و« شریفه مصداق به    

 اخالص برکت وبه ...ا روح حضرت حیات زمان در فتنه، این چشم شیطانى؛ تالشهاى
 .گردید کور ایشان، تقواى و
  
 » ∗ :منتظرى حسینعلى« خاطرات نهم فصل از 
   یافت، وسیعى انعکاس خارجى و داخلى هاى رسانه در که مسائلى از یکى )س
  
  
  
  
  .فرد این نام هم سایتى اینترنت در   منتشره∗
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 لطفـا  .بـود  آن از پـس  پیامـدهاى  و ایـران  به آمریکایى مقامات محرمانه سفر ماجراى
 مـاجرا  ایـن  در کـسانى  چه خیر؟ یا داشتید اطّالع سفر این از حضرتعالى آیا بفرمایید

 گردید؟ فاش آن خبر چگونه و داشتند نقش
 منـوچهر « اسـم  بـه  شخـصى  .بـود  سرّى جریان یک ماجرا این » :] منتظرى[«  
 شـخص  ایـن  .بود ثروتمندى آدم و اسلحه خرید واسطه و دالل ایران، اهل »قربانیفر

 .داشت ارتباط دیگر کشورهاى و آمریکا با .بود مربوط اینها همه با و خارج بود رفته
 شنیدم من که طور این ایران، بود آمده »ریگان« نماینده »فارلین مک« با شخص این
 تمـاس  آنـان  بـا  مـسئولین  طرف از هم) 5(»] آبادى نجف[ هادى على محمّد« دکتر
 اسـم  بـه  نفـر  یـک  هـم  اسـلحه  خریـد  مأمور!] ؟[نداشتم خبر را اینها من .گیرد مى
 منـوچهر « کـه  بـوده  واسـطه  او .بـود !] ؟[ سـپاه  اعضاى از یکى »کنگرلو محسن«

 آمریکـا  را قطعـات  و اسلحه این .کند خریدارى قطعات و اسلحه آنها براى »قربانیفر
 .کند برقرار رابطه ایران با وسیله بدین خواسته، مى آمریکا و داشته
 که وقتى در »کنگرلو« و بود داده را اجناس پول »کنگرلو« ضمانت به »قربانیفر«  
 آقـاى  بعـد  .بـود  کـشیده  مـشاجره  بـه  آنان کار و بود نداده بدهد، را پول بایست مى
 نوزده دیگرى و صفحه ده یکى که نویسد مى »رلوکنگ« آقاى به نامه تا دو »قربانیفر«

 رهبرى مقام قائم من اینکه عنوان به »قربانیفر« آقاى خود را آنها فتوکپى و بود صفحه
 با واقع در و فرستاد من براى »آبادى نجف امید« آقاى [!] مرحوم وسیله به هستم
 کـه  هایى وعده به »کنگرلو محسن« آقاى چون .داد لو را جریان نامه، دو این نوشتن

 از بعـد  .بوده واسطه یک هم »کنگرلو محسن« البته بود، نکرده عمل بود، داده او به
 و قرارداد و جریان چنین یک که] ؟[!فهمیدم تازه رسید، من دست ها نامه این اینکه

 و اند آمده تهران به »قربانیفر« با آمریکایى هیئت و »فارلین مک« و است بوده ارتباطى
 .اند ردهآو سالح
 این هست ودر اى قضیّه چنین که فهمیدم من بود شده حرفشان اینها چون باألخره    
   آقاى همان هم مدّتى از بعد ...است بوده میان در هم اسرائیل پاى شد معلوم میان
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 عـزل  مقـامى  قـائم  از را است،شما قرار که فرستاد پیغام من براى »قربانیفر  منوچهر«
 .کنند

 ...بود مربوط انقالب از پیش از »آبادى نجف امید»مرحوم با »قربانیفر اىآق....« 
  
 :محقّق اى کتابخانه تحقیق یادداشتهاى از 

 و کثیـف  بانـد  و »هاشـمى  مهـدى  سـید « توسّـط  که شگردهایى ترین منافقانه از    
 در وى، باند کلیدى نقش که بود شایعاتى پخش و ایجاد شد، گرفته کار به جنایتکارش

 ایاالت در آنان البیهاى و اسرائیلى سرپلهاى به جانبه همه خدمت و جاسوسى با ارتباط
 .کرد مى دور مردممان عمومى افکار از را آمریکا متّحده
 در گزیـده  سـکنى  منافقین ناپذیر جبران خیانتهاى طرح امکان تنها نه ترتیب بدین    
 جـرائم  بـه  رسیدگى جهت مى،اسال جمهورى قضایى و امنیّتى نظام در ،«منتظرى« بیت

 دزدى فـرار  همانند بلکه نمود، مى سلب را آن عاملین مجازات و فوق سنگین و جدّى
 اتّخـاذ  با ،»بگیرید را دزد مردم اى:« آورد برمى فریاد و شده افشاء سرقتش اصل که

  .گرفتند خود به مدّعى و مظلوم و جانب به حق اى چهره ؛»جلو به فرار« تاکتیک
 خود که - موساد سرویس عاملین با ارتباط در »آبادى نجف امید«رذیالنه نقش    

 »هاشمى مهدى« خطّ که قرارهایى و قول و - دارد اعتراف آن به صراحتا »منتظرى«
 در شـاءاهللا  ان کـه  اسـت  مهمى بسیار نکات سپرد؛از صهیونیسم سران به آنان، طریق از

 ...محقّق زمینه این در شود، هپرداخت آن به باید مستند و تحقیقى پژوهشهاى
  
 : ] 28/1/1366 [ 17/4/1987»  - العربى الوطن« نامه ازهفته 

 معـروف  تاجر »قربانیفر منوچهر« محرمانه نامه از است عبارت مدرک، این    ... 
 و اروپـا  در ایران ]وزیرى نخست[ اطّالعاتى دستگاه برجسته مأموران از یکى و اسلحه

 » ... ریگان «پرزیدنت به کنترا ایران درجریان ندگانکن شرکت از یکى نیز
   نامه این آمریکا، دولت با خود، ارتباطى هاى کانال قطع دنبال به »قربانیفر«  
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 پرزیـدنت  براى آمریکا، تلویزیون معروف مجرى ؛»والترز باربارا« طریق از را، محرمانه
 .نمود ارسال ریگان
 آمریکـا  بـا  ایـران  تمـاس  برقـرارى  عملیّات توجیه رب سعى خود نامه در »قربانیفر«  
 »العربى الوطن...« بود محق مخاطره این انجام در »ریگان« که کند مى ادّعا و نموده

 بـه  آن مـتن  بـه  توجّـه  بـا  یافته دست »قربانیفر« اى صفحه11نامه   از اى نسخه به که
 :پردازد مى تحلیل و تفسیر
 جهـت  کـار،  برنامـه  تعیـین  براى مقدّماتى، سهاىتما آغاز هنگام تا پیش سال دو    
 :شد ریزى برنامه زیر، هدف و تحقّق براى ایران، و آمریکا میان گفتگوها برقرارى
 ایـاالت  میـان  روابـط  برقـرارى  براى بطئى، عملیّات سرى یک انجام :اوّل هدف    
 .منطقه ورهاىکش و ایران در شوروى نفوذ با رویارویى منظور به ایران و آمریکا متّحده
 گـروه  سـه  میـان  از غـرب  بـا  روابط برقرارى خواهان جناح تقویت :دوّم هدف    
 جناح، این دعوت نیز و باشند مى قدرت سر بر درگیرى حال در که مذهبى و سیاسى

 و خرابکـارى  عملیّـات  کارگیرى به و انقالب »صدور« سیاست اعمال از خوددارى به
 - فارس[ خلیج جنگ در عادالنه حل راه به دستیابى راىب تالشى و تروریستى فعّالیّتهاى
 .] ایران با عراق تحمیلى جنگ منظور

 بود روشن و بود مهم برایشان کار این تصمیم اندازه به گفتگوها، انجام روش ...  
 .دهند ادامه ....خارج در گفتگوها ادامه به روش، این با که

 هـدایت  بـا  کـه  جنـاحى  ...:داشت وجود ایران در اصلى جناح3زمان   آن در    
 خواهـان  غـرب،  کـشورهاى  بـا  خود دشمنى علیرغم وزیر، نخست »موسوى میرحسین«

 عقیـده  »موسـوى .« بودنـد  ایران نیازهاى رفتن باال دلیل به غرب، با تماسهایى داشتن
 .شد خواهد بیشترى اسلحه به ایران، دستیابى موجب روابطى چنین برقرارى که داشت

 همـین  و گرفت خواهد قرار برترى وضعیّت در عراق با جنگ در ایران که طورى به
 .کرد خواهد تقویت را قدرتها کشمکش در »موسوى« موضع امر
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 رئیس »رفسنجانى هاشمى اکبر على« رهبرى به ]؟[معتدلین جناح همان دوّم       جناح
 و کند برقرار آزاد جهان با روابطى تواند مى ایران وى، اعتقاد به .باشد مى شورا مجلس

 راسـتا  این در فعّالیّتها کلیّت بر او خاطر همین به .دارد غرب با روابط ایجاد به نیاز
 ...شد داخل امر، این در باید، آنچه از بیش ولى نمود، نظارت
 برعهده را آن رهبرى ،»منتظرى« ...ا آیت که است کار محافظه جناح سوّم جناح    
 تمـامى  از دقیقا و بود آمریکا متّحده ایاالت با روابط برقرارى هانخوا شدیدا او .دارد

 .بود مطّلع روابط، برقرارى مراحل
 جنـاح  ایـن  اختیـار  در اسـلحه،  فـروش  عملیّـات  سـود  کـه  بـود  شـده  مقـرّر     
 آتـى،  قـدرت  سـر  بـر  خـود  کشمکش در تا گیرد قرار »] منتظرى« طرفداران[ایرانى

 .باشند قدرتمندتر
 کمکهـاى  ارسـال  و تهران در داخلى هاى کشمکش تشدید دنبال به زمینه، این در    
 اسـلحه،  ازفـروش  بعـد  کـه  ایـن  امیـد  بـه  جنـاح  ایـن  بـراى  وامهایى صورت به مالى

 جناح این اصلى اعضاى و آمریکایى مقامات میان سرّى دیدار چندین شود؛ بازپرداخت
 سـرّى  بطـور  مـاه 18از   بیش تماسها این .گرفت انجام »منتظرى...« ا آیت اطّالع با

 پیـدا  ارتباط ایران در سرقدرت بر کشمکش مسئله به امر که زمانى ولى .داشت ادامه
 .شد افشا چیز همه کرد،

 آورد؛ دسـت  بـه  نیـز  موفّقیّتهـایى  و داشـت  پیـشرفتهایى  عملیّـات،  این، وجود با    
 :ازجمله
 .آمریکایى گروگانهاى از  تن3 ـ آزادى  1   
 .رهبرى سطوح در غرب با گفتگو برقرارى به نیاز اصل فتن ـ پذیر2   
 آید مى نظر به بدیهى » .رفسنجانى« و »منتظرى« روى میانه جناح دو  ـ موقعیّت3   
 ایـاالت  بـا  تمـاس  برقـرارى  با مخالف رادیکال جناح »خمینى]امام[« وفات بدنبال که

 علـى « االسـالم  حجـت  کـه  چـرا  .بـود  خواهـد  حـذف  ایران، سیاسى صحنه از آمریکا
 !] ؟. [داد دست از را خود نفوذ و اختیارت تمامى جمهورى رئیس »اى خامنه
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 با همکارى براى را خود اکنون رادیکال، رهبران از و وزیر نخست »موسوى میرحسین«
 .سازد مى آماده آن نظرات نقطه پذیرفتن و غرب
 .شد توجّهى بى مىک مهم، عملیّات این به میان این در متأسّفانه،    
 وجـود  بـدون  ایـران  رژیـم  کـه  نـشد  کـافى  توجّه مسئله این به مثال، عنوان به    

 عنـوان  به که اعضایى نیز و کند عمل خوبى به تواند نمى جناحها تمامى بین همکارى،
 میان مستقیم ارتباط برقرارى بر مبنى دستورات، بروز دنبال به اند؛ کرده عمل مستقل افراد
 ...زد خواهند رژیم نابودى به دست آمریکا متّحده ایاالت و ایران

 سـابق  کانالهـاى  گـرفتن  نادیـده  با کنند، آسان را مشکل اینکه جاى به آمریکائیها    
 بـا  آمریکـا  اطّالعـاتى  سـازمان  .شـدند  بزرگـى  اشـتباه  مرتکـب  ایـران،  وزیـر  نخـست 

 دائمـى  نماینـده  »خراسانى سعید«  و ∗فرزندش طریق از »رفسنجانى)« االسالم حجت(
 وى بـا  جدیـدى  هـاى  معاملـه  نمود سعى و گرفت تماس متّحد، ملل سازمان در ایران

 اختیـار  در را جدیـد  کانالهـاى  بلکه نشد، ماجرا وارد )سیا( سازمان این .دهد ترتیب
 ...داد قرار )ملّى امنیّت شوراى در »ریگان« پرزیدنت مشاور» ( پویندکستر« دریادار

 نسبت دلیل همین به کرد، مى دنبال را آمریکا با جدید تماسهاى یّاتعمل که »منتظرى«
 آنها آمریکائیها، با گذشته همکاریهاى علیرغم که شد معتقد و کرد شک آمریکا رفتار به

 و او خـاطر  همـین  بـه  و هـستند  جنـاحش  نـابودى  درصـدد  و شـد  عـوض  نظرشـان 
 ساختن برمال و افشا هب مجبور قدرت، کشمکش در خود، تثبیت منظور به طرفدارانش

 ]؟. [!گردیدند اسلحه، فروش عملیّات جزئیّات
   گرفتار که هم، وزیر نخست »موسوى میرحسین« رهبرى به رادیکالیستها، ]ظاهرا[  

  
  
  
 رئـیس  خویـشاوند  را خـود  کـه  کانالى از دقیق اطّالعات نامه، این نگارش زمان   در∗

 عناصر با بلژیک در را تماسها نخستین و بود کرده معرّفى وقت اسالمى شوراى مجلس
دربلژیـک  »هاشـمى  محـسن « که آنجا از .بود نشده اعالم ساخت، برقرار سیا به وابسته

 و مقاالت یا و سخنان در مقطع آن در افراد از بسیارى داشت، تحصیالتى سابقه )6(
ـ  کـرده  مـى  ذکـر  سـیا  جدید تماس نقطه عنوان به را وى اشتباه، به دیگر مکتوبات  .دان
  .گفت خواهیم سخن بیشتر !کانال این اصلى هویّت درباره
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 تنها را آنها آمریکائیها که پنداشتند مى و داشتند را عقیده همان بودند، شده عملیّات این
 کـه  ارتباطى کانالهاى همه نتیجه در که .افتادند وحشت به خاطر همین به .اند گذاشته

 .گردید قطع بود، شده برقرار زمان، ماه18طىّ   با
 و کرده تضعیف را »منتظرى« موضع اکنون »رفسنجانى هاشمى]« حجۀاالسالم... [
 گمان »] قربانیفر[« من ...است آورده دست به را »خمینى ]امام[« کامل حمایت

 جبهـه  در هـایى  پیـروزى  کـسب  طریـق  از خـود،  موقعیّـت  تثبیـت  بـه  قادر او، کنم مى
 ....باشد مى

 ایـران  بحـران  بـراى  ذیـل  شـرح  بـه  حلهـائى  راه تـوان  مى کنونى، اوضاع سایر در    
 :کرد بینى پیش
 هاشـمى « زیـرا  .اسـت  رو میانـه  گروههـاى  از حمایـت  فـورى،  گـام   ـ نخـستین  1  

 است بهتر و گشته واقع عموم حمالت هدف و دارد شده تضعیف موقعیّتى »رفسنجانى
 معتـدل  اعتقـادات  و افکار خاطر به ویژه به .کرد حمایت مستقیم شکل به منتظرى از

 .است به کاهش محبوبیّت اوگردیده منجر که او، علیه حاکم گروههاى حمالت نیز و وى
 بوده آمریکا متّحده ایاالت ویژه به غرب با روابط برقرارى خواهان همواره »منتظرى«  

 .است برخوردار بازار پشتیبانى از و معتقد آزادیخواهى به عالوه به
 زیرا .بحران حلّ براى دیگر، گروههاى رسیدن قدرت به و توحد از  ـ جلوگیرى2  
 .ساخت خواهد تشدید را داخلى بحران امر، این

 اومنجـر  میانـه  گـروه  تقویـت  و آنها تضعیف به گروهها این بین نیزکشمکش ...  
 .شد خواهد

 لـزوم  بـه  را آنهـا  تـا  گیـرد،  صورت تندروها با باید هم غیرمستقیمى  ـ تماسهاى 3  
 حمـالت  شـد  خواهنـد  مجبـور  آنها نتیجه، در .ساخت متقاعد غرب با روابط برقرارى

 .نمایند متوقّف را روها میانه علیه خود
 .غرب با روابط ادامه به آنها تشویق و روها میانه از مداوم پشتیبانى و  ـ حمایت4  
   و شد خواهد منتهى تندروها قدرت بردن بین از به قطعا که سیاستها این  ـ با5  
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 خواهنـد  دسـت  در را ایـران  امـور  زمـام  هوادارانش، ،»منتظرى« از حمایت با همزمان
 ...گرفت
 خود .کردند درک خوبى به را نکته این طرفین، کلیّه ...گفت توان مى پایان در    
 رویارویى شما هدف و دادید ارائه را طرح این که بودید ») ریگان« به خطاب( شما
 چنین تحقّق براى ما ...بود آن در امنیّت و صلح برقرارى ه،منطق در شوروى نفوذ با

 ...کرد خواهیم تالش سیاستى
  
 ») :شهرى رى( نیک محمّدى محمّد» - « سیاسى خاطرات« ازکتاب 

 .جمهور رئیس ضد بر »هاشمى مهدى« باند هاى اعالمیّه14-ضمیمه      
 وجهـه  تخریب جهت در ،»هاشمى مهدى« گروه توسّط که هایى نامه شب انتشار    

 :گرفت صورت دومقطع در بود، شده تهیّه »اى خامنه...آیۀا حضرت« شخصیّت و
 تیـز  لبـه  اسـت،  ایـشان  جمهـورى  ریاست اوّل دوره شامل که نخست، مقطع در    
 ولى است؛ نهضتها با ارتباط در آن نقش و خارجه امور وزارت متوجّه ظاهر در حمله،
 در متّخـذه  سیاستهاى اصلى مسئول عنوان به »اى خامنه آیۀاهللا« به تعرّض اصلى هدف
 ریاسـت  دوّم دوره کـه  دوّم مقطـع  در .اسـت  آزادیبخش نهضتهاى از برخى با ارتباط

 از حمایت پوشش در بیشتر و شده صریحتر برخوردها شود، مى شروع ایشان جمهورى
 ادامـه  ممـستقی  حمـالت  نیز مقطع، این در گرچه .گیرد مى قرار »] موسوى[« دولت
 ...گرفـت،  صورت ایران، در موجود نهضتهاى وجایگاه موضع از بعضا حتّى و یافت
 .بود مستقیم تعرّض همان مقطع این اصلى شاخصه ولى

 دوّم دوره انتخابـات  مورد در که بود اى اعالمیّه برخورد، این گسترده نمونه اوّلین    
 دادن نـشان  بـراى  کـه  د،شـ  دعـوت  مردم از آن در و یافت انتشار جمهورى، ریاست
 ...بدهند سفید رأى »اى خامنه آیۀاهللا« با خود مخالفت
 نماینـدگان  از تعـدادى « نام به که بود اى اعالمیّه برخوردها، این نمونه وقیحترین    
   العاده فوق اینکه دلیل به که یافت انتشار ایشان ضدّ بر صفحه، هشت در »مجلس
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 ...و عذوریمم آن نقل از است، آمیز اهانت
 » :فارلین مک« ماجراى با »هاشمى مهدى« دستگیرى ارتباط   شایعه- 3ضمیمه     
 در جوسـازى  او، دسـتگیرى  از پس ،»هاشمى مهدى« طرفداران اقدامات از یکى    
 هادى« و  است »فارلین مک« ماجراى با »مهدى« دستگیرى دادن جلوه مرتبط جهت

 حضور با تحقیقات طبق که اى اعالمیّه در .است وّلا ردیف باره،متّهم این در »هاشمى
 ...شـد  توزیع و تهیّه »قم علمیّه حوزه طالّب و فضال از جمعى« امضاى با و وى
 »قم علمیّه حوزه اساتید از جمعى امضاى با افراد این طرف از که دیگرى اعالمیّه در

 :آمده گردید، توزیع و تهیّه
 اخبـار  متأسّـفانه  :شود مى متذکّر اسالمى، نظام فظح اصالت به اذعان با پایان در    
 کـشورهاى  و شـرق  در ملحـده  دول با ارتباط قبیل از مفاسدى از حاکى حتّى متواتر،
 ...باشد مى غرب در معاند
 .زدند دامن این شایعات به هم »الشراع« مجله مانند خارجى، هاى رسانه از برخى    
 ریـشه   درباره5/7/1366تاریخ  در خود، هاى بازجویى آخرین در »هاشمى مهدى«  
 :گوید مى شایعات این

  با»∗هادى« آقا با رامن گزارشش یعنى شد، مطرح که وقتى »فارلین مک« مسئله    
 رسـید؛  مـا  ذهـن  بـه  که اى جرقه اوّلین که بود محورها همین در اینها و خواندیم هم

 کـه  تحلیلـى  این یعنى که .بود همین خواندیم؛ هم با »هادى« آقا با که لحظه همان
 »هـادى « آقـا  با من خود ”قبال تحلیل این .کردند وپخش نوشتند متأسّفانه اینها بعدا

 غـرب  بـه  اینهـا  که گرایش اثر در ”مثال که بودیم کرده صحبت آن روى بود، نشسته
 که گرفته، صورت توافقهایى چنین یک دولتمردان و مقامات بعضى ”مثال .اند کرده پیدا
 تعهّدى یک غرب، هم ازایش در و بکنند بایکوت اینها طرف؛ این از را نهضتها ”مثال
   .بشود مسئله،به یک صورتىحل اینها و »صدّام« و جنگ با رابطه در که بدهد ایران به
  
  
  
  

  .است بوده »منتظرى« دفتر مسئول و داماد ،»هاشمى مهدى« برادر »هاشمى  هادى∗ «
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 رویـش  کـه  نرسـید؛  ابـراز  مرحلـه  بـه  منتهـى  .یدرسـ  مـا  ذهن به که بود چیزى این
 مـن  که روزهایى همان با بود مصادف چون .بکنیم عملى اقدام و عملى گیرى تصمیم

 بودنـد،  بیرون که دوستانى و »هادى« آقا خود را قضیّه دنباله خب که شدم بازداشت
 ایـن  بـه  را تحلیـل  این و کردند صادر اعالمیّه یک طىّ در شنیدم، من که طورى آن

 ...کردند منعکس صورت
 .خارجى کشورهاى با ارتباط درباره »هاشمى مهدى«  اظهارات- 38ضمیمه     
 ارتباطات، این ضمن در و داشتیم ارتباط خارجى دولتهاى با نهضتها، کانال از ما    
 مـا  وقتـى  - بیـشتر  سـوریه  و لیبى به - آنها به کردیم مى منتقل هم را داخلى مسائل

  .کردند مى بهمان کمکهایى یک اونها شد، برقرار لیبیائیها اب ارتباطمان
 رابطه در ما اینکه اوّل مسئله :دارد وجود مسئله تا چند لیبى، محور با دررابطه    

 سیاسـت  بـه  اعتـراض  و مـسئولین  بـا  مخالفت یعنى داشتیم، که کلّى سیاست همان با
 شده باعث اعتقادات این وعهمجم خارجى، مسائل در تندروى لزوم به اعتقاد و خارجى

 اوائلـى  همان از که بود اساس براین .بپذیریم محور یک عنوان به را لیبى ما که بود
 توافقى. ( آمد لیبى بوجود ماو بین تعاهدى و پیمان چنین یک بودیم، سپاه در ما که

 از هم لیبیائیها) ...داخلى مسائل و خارجى مسائل المللى، بین مسائل سر بر استراتژیک
 قـرار  مـسئولین  و رژیـم  و نظـام  ضـعف  نقـاط  و کـشور  مسائل جریان در کانال این
 تفکّـر  و طیـف  و شـما  اگر باألخره که بودند داده ما به هم را قول این و گرفتند مى
 اگر لیبى محور در ....شما از کنیم مى صددرصد حمایت ما برسد، حاکمیّت به شما

 »امـام  حضرت« ضدّ ...العیاذباا دیدگاههاى انهم بگوییم باید بکنیم؛ خالصه بخواهیم
 سـرى  یک همراه به نظام، مجموعه به داشتیم؛ ما که اشکاالتى و اعتراضات و نظام و

 را اینها .رسید مى دستمان به داخلى تحوّالت در مقطعى، هر در که جریاناتى و اخبار
 طـور  بـه  کـه  بود کرده را تعهّد این لیبى، هم، قبالش در و کردیم مى منتقل نحوى به

 .بود هایش نمونه از یکى بحرین مسئله که کند همکارى ما با جانبه همه و صددرصد
 ] ...فارس[ خلیج مسائل در هکذا و داشت وجود نمونه این هم عراق مورد در
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 :روحانیّت ویژه دادگاه از شده صادر      احکام
 مهـدى « بـا  همکـارى   :جرم عنو .محمّد فرزند »آبادى نجف امید ...ا فتح«  ...

 اجـراى  تـاریخ  اعـدام  :محکومیّـت  نـوع  ...اخالقـى  شـدید  مـسایل  ،»هاشـمى 
 .16/8/67حکم

  
 » :تاور کمیسیون گزارش« کتاب ترجمه از 

 یـک  حساب به  دالر،410/217/1مبلغ ] 64 شهریور  5[ 1985اوت 27در   ...  
 در فرد این اسم. [ شد سپرده(Credit Suisse)  سوئیس اعتبارات بانک در ایرانى مقام

 مـورد  مـشابه،  مـوارد  همانند آمریکا، متّحده ایاالت اسرار حفظ عنوان ناباورى،به نهایت
 باشـد،  مى ]ایران[ وزیر دفترنخست رسمى مقام یک که فرد این!] گیرد نمى قرار اشاره

 .داشت را اروپا از سالح، تهیّه مسئولیّت
 ارسـال  اوّلـین  از  روزپـس 4] 1364هریور    شـ - 27 1985[  سپتامبر18در   ...  
در   .شـد  سـپرده  ایرانیها بانکى حساب به دالر میلیون5مبلغ   تاو، موشکهاى آمیز موفّقیّت
 آن کـه  گفـت  سـوئیس  کردیـت  حساب دارنده به »قربانیفر]« شهریور22[سپتامبر  14
 یـک  ماست،هواپی آن در که مردى به و نشیند مى زمین به تبریز در هواپیما یک شب،
دیمـاه   [1986ژانویه   در .شود داده ایران نظر مورد سالحهاى از فهرستى و چک قطعه
 ...نمود آغاز را ایرانى طرف به سالحها تحویل ]برنامه[ رسما متّحده ایاالت]64

 1985نـوامبر  20در   »پویندکـستر « دریـادار  بـراى  پیامى در »نورث« سرهنگ ...  
  :کرد تشریح را ذیل برنامه]1364 آبان  29[

[ نـوامبر  22جمعـه    ظهـرروز  را هـاوک  موشـک  فروند هشتاد بود قرار ها اسرائیلى    
 در هواپیمـاى  سـه  در موشـکها  بـود  قرار .بدهند تحویل ثالث، کشور یک در ]آذر1

 را هواپیما اوّلین پرواز که هنگامى .گردد تبریز عازم بعد ساعت دو تا شده، بار بست،
 بیـروت  در آمریکـایى  تبعـه 5رهایى   براى دستوراتى داد، مى قرار أییدت مورد »قربانیفر«

 .شد مى داده
   به گروگانها، کلیّه آنکه مگر نشستند، نمى زمین به تبریز در هواپیماها، از کدام هیچ    
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 .باشند شده داده تحویل بیروت، در آمریکا سفارت
 .شد مى تحویل دیگر  هاوک40بعدا      
 براى »فارلین مک« که هنگامى] 1364آبان  27 یا  26 [85نوامبر 18  یا17در      
 بـه  تلفنـى  »رابـین  ] اسحق[ !«آقاى بود، ژنو در ]شوروى و آمریکا[ سران اجالس

 موضـوع  »فارلین مک« و شده ایجاد راه، سر بر مشکلى، که داد اطّالع »فارلین مک«
 .داد ارجاع »نورث« سرهنگ به را 

 در که کرد امضا »فارلین مک« طرف از اى نامه ،]آبان28  [امبرنو19در   »نورث«  
 هـوایى  نیروى نشسته باز  افسر(Gen.Richard V.Secord) )7 (»سکورد ریچارد« از آن

 ارسال اسرائیل از که »حسّاسى اقالم« انتقال دادن ترتیب براى بود شده خواسته آمریکا،
 بـراى  ترتیبـاتى  »سـکورد « روز آن در .شـود  رهسپار خارجى کشور یک به شود، مى

 از کم کم ترتیبات این نوامبر،21روز   اواخر امّا ...داد انجام اسرائیلى هاوکهاى انتقال
 از هاوکهـا  حامـل  هواپیماهـاى  بـه  فرود اجازه دادن از خارجى، دولت آن .پاشید هم

 (Duane Clarridge)  )8 (»کالریج دوان«  با»نورث« سرهنگ .کرد خوددارى اسرائیل
 .گرفت تماس نیاز، مورد فرود اجازه کسب در کمک براى سیا، از

 آقـاى  از »نـورث « دوّم سـرهنگ  خـورد،  شکـست  سـیا  کوشـشهاى  که هنگامى    
 اسرائیلى هواپیماى جاى به را، دیگر اعتماد قابل تجارى وسیله یک خواست »کالریج«

 اموال جزو که داد قرار اى نقلیّه وسیله با تماس در را »سکورد« ،»کالریج.« کند پیدا
 ...بود سیا سازمان
 تـدارک  مـسافرت،  از قسمت این براى هواپیمایى توانست »سکورد] ...« نهایتا[  
 را ]اروپـا  در[ ثالـث  کشور برفراز پرواز حقّ دریافت ترتیب سیا، سازمان چون .ببیند
 گرچه .دکر ترک را اروپایى کشور یک ]مذکور ى[هواپیما ]آذر4 [نوامبر 25در   داد،

 .کـرد  مـى  حمـل  را »هاوک«18 -فقط  هواپیما و بود افتاده تأخیر به روز سه تحویل،
 .نشد آزاد تحویل این نتیجه در هم گروگانى هیچ
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 بلکـه  نبـود،  ]قبلى توافق اعالم مطابق... [ هاوکها اوّلیّه محموله از فروند18تنها  نه
 .داشت وجود هم نآ روى منقوش اسرائیلى مارکهاى ]دیگر[ مشکل
 و کرد ایجاد ایران در شدیدى ناخشنودى امر، این که گفت کمیسیون به »قربانیفر«  
 .برگرداندنـد  را هـاوک 17ایرانیهـا    درنهایت .داشت نوظهور روابط براى وخیمى نتایج

 در عراقـى  هواپیمـاى  یـک  سمت به موشکها، کارایى تعیین براى نیز هاوک هیجدهمین
 .شد شلیک خارک،

 از»فـارلین  مک« ]64 آذر 9[� 85نوامبر 30در  ] ... اوّل ناکامى از پس... [  
 منصوب دسامبر4در   »پویندکستر« وى جاى به و داد استعفا ملى امنیّت مشاور سمت
 به اسلحه معامله مورد در را، جدیدى پیشنهاد »نورث« سرهنگ روز همان در .گردید
 موشک3300تحویل   معامله این ...نمود حمطر »پویندکستر« دریادار با گروگان جاى
 .بود گروگانها همه مقابل در »هاوک« موشک50و   »تاو«

 هر در و گردد تحویل ساعته24عملیّاتى   طىّ مرحله،5در   سالحها این بود قرار    
  ...گردد آزاد گروگان دو یا یک مرحله،
 وزیـر  »شـولتز « کـه  جمهـور  رئیس حضور با رسمى، اى جلسه از پس بالفاصله    
 مـک « نامیـد، »("Iran Initiative")  ایـران  )بـه  مربـوط ( ابتکار« جلسه را آن خارجه
 ...شد لندن عازم دیگران، و »قربانیفر« با مذاکره جهت »فارلین
 ،»لیدین« ،»قربانیفر« ،»نورث« بین جلساتى بارها دسامبر، ماه باقیمانده مدّت طىّ    

 ...شد برقرار »نیر« و »سکورد«
 آن، بـا  مطـابق  کـه  کـرد  امـضا  را حکمـى  جمهور رئیس ]دى27[ژانویه17در      
 دریافت از پس و کرده خریدارى دفاع وزارت از تاو، موشک هزار چهار سیا، سازمان

 بـه  - اسـرائیلیها  معامله این انجام وبراى دهد انتقال ایران به مستقیما را آنها آن، مبلغ
 در جمهور رئیس روز همان ...دهند انجام را مالز تمهیدات - هماهنگى طرف عنوان

 موافقـت  ایـران  بـه  تـاو  موشکهاى فروش با من:« نوشت چنین خود روزانه یادداشت
 .»کردم
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 و »پویندکـستر « اطّالع با »نورث« سرهنگ ژانویه،17حکم   امضاى از پس درماههاى
 اى شبکه خصوصى، افراد زا استفاده با و مستقیما سیا، سازمان در مشخصّى افراد حمایت
 .داد تشکیل طرحها این اجراى براى

 کلر« با »نورث« سرهنگ و »پویندکستر« ]64 دى  28 [1986ژانویه 18در   ...  
 » (Stanley Sporkin) استانلىاسپورکین«سیا، عملیّات معاون» ∗(Clair George)  جورج
 سـرانجام  و ژانویـه 17م  حکـ  اصـلى  کننـدگان  تهیّه از یکى و ]سیا[ سازمان کلّ وکیل
 برنامـه  نمـوده،  مالقـات  ]سـیا [ سازمان عملیّاتى مدیره هیئت با خاورمیانه بخش رئیس
 اصلى عملیّاتى نقش یارانش، و »سکورد...« کردند آغاز را طرح اجراى جهت ریزى

 فلـسطین » [ ایالت« بندر به را »تاو« موشکهاى ارسال ترتیب وى .داشتند بعهده را
 توسّـط  آن خدمـه  کـه   اسـرائیلى 707هواپیمـاى    یـک  آنجا در و داد ىم] ...اشغالى

 .داد مـى  تحویـل  ایـران،  در بندرعبّاس به را »تاو« موشکهاى شد، مى فراهم »سکورد«
 در کـه  را »هـاوک « موشـکهاى  و کرده توقّف تهران، در بازگشت در مزبور هواپیماى

 نشده پذیرفته ]بودن اسرائیلى بدلیل[ ایران توسّط و شد تحویل ایران به1985نوامبر  
  -فوریـه  9 [بعـد   روز که رفت مى انتظار مزبور طرح طبق .گرداند بازمى خود با را بود،
 دوسـتدار  گروههـاى  همکارى از استفاده با[ بیروت در آمریکایى گروگانهاى ]بهمن20

 »تاو« موشک هزار سه تعداد آن از پس .بشوند ...آزاد ]لبنان در اسالمى جمهورى
  ...گردید مى ارسال دیگر

 در »خمینـى ]امـام [« که بود شده بینى پیش ]بزرگ شیطان ویژه[ اوّلیّه طرح در    
 گذاشـته  کنـار  اسـالمى  جمهـورى  تأسیس سالروز پنجمین در] 63بهمن  [1985فوریه  
 .شود نمى داده »تاور« درگزارش کمیسیون مورد دراین دیگرى توضیح هیچ [ !!!شود

 کـه بـه طـرح جلـسه    بعی مناهمگی  در نمود، مرور نیز را دسترس در ابعمن سایر محقّق،
   سران

  
  
  
دسـامبر   31در   ونهایتـا  نمـود  اسـتعفا  کنتـرا  - ایـران  جریان افشاى از پس » جورج« ∗

 چهاردهمین» - William Webster - وبستر  ویلیام«سیا، سازمان جدید رئیس توسّط1987
  .سپرد »استولز ریچارد« به را خود جاى و گردید بازنشسته - سیا کلّ رئیس
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 اسـناد  از جملـه  همـین  ذکـر  به تنها کنند، مى اشاره ملى امنیّت شوراى و سیا عالیرتبه
  که گردد مى کفایت

  The plan anticipated that [Imam] Khomeini would step down onfebruary 11 1985 
  the fifth anniversary of the founding of the Islamic Republic. 

 بـه  اسـلحه  انتقـال  عنـوان  با( سوّم فصل10شماره   پانوشت »تاور« گزارش در    
 وجود عدم درباره کمیسیون اعضاى گالیه صراحتا)کنتراها از حمایت و پول انتقال ایران،

 )»ره(امام حضرت« برعلیه - شده، طرّاحى توطئه این به عمل التزام در محکم تضمین
 ! ...] است شده  ابراز -

 رابطهاى و »نیر« ،»قربانیفر« با او .رفت لندن به »نورث« 86فوریه 5در   ...    
 ...کرد مالقات ]تهران در» [ قربانیفر«

 ایـران،  اطّالعـات  وزارت تا وزیرى نخست از مقامات از مخلوطى فرانکفورت، در    
 ...بودند شده جمع

 نفـرات  مـسافرتى  اوراق که خواست »سترپویندک« از » نورث«86فوریه  18در      
 بـراى  » نـورث «86فوریـه   24از   ...سـازد  آماده روند، مى آلمان به که را آمریکایى
 لنـدن  وزیرى ایران به فرانکفـورت رفـت وازطریـق    نخست دفتر مقامات از یکى با مالقات
 ...بازگشت
 چنـین گـزارش  »پویندکستر« و »فارلین مک« سیا، رئیس  به86فوریه  26در   او    

 :داد
 تنها ابتدائا، .ام برگشته ایران وزیرى نخست دفتر عضو با مالقات از دیشب همین من«  
 و نگیرد صورت افراد این با اى رابطه یا و مالقات هیچ اگر که گویم مى را نکته همین

 نتـایج  ...اسـت  الزم »قربـانیفر « طریـق  از آنها با مالقات حدّاقل، ندهد، اى نتیجه یا
 کـه  قشم جزیره در بعدى مالقات خواستار آنها :... - بود شرح این به ما تنشس

 چیزى آن از کمتر خیلى عراق، و ایران جنگ به آنها .شدند است، بندرعباس نزدیک
 با مذاکره به مایل چندان که کردند اشاره آنها ...بودیم زده حدس ما که دارند عالقه
    ها واسطه
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 ...»هستند آمریکا حکومت با مذاکرات و مستقیم روابط خواستار و نیستند
 از را »سکورد ریچارد« تلفنى پیغام وزیرى نخست دفتر ایرانى مقامات از یکى ...  

 مالقـات  در سـفید،  کـاخ  متـرجم  عنـوان  بـه  را او مـا  کـه » ( حکـیم  آلبرت« طریق
 .گیرد مى )ایم داده پوشش فرانکفورت
 ایرانى مقامات که شود مى این نتیجه و کند مى صحبت ایرانى مقامات با »حکیم«    

 که است این بر فرض ...کنیم مالقات خارک جزیره در را آنها که خواهند مى ما از
 ایـران  به »تاو« موشک هزار سه نیز ما و شوند آزاد گروگانها مالقات، این ضمن در

 ...بفرستیم
 بنـدرعباس  در »تـاو « موشکهاى اوّلین عدد پانصد ،]بهمن29 [فوریه 18در   ...  

 .شد خارج ایران از ]اسرائیلى[ هاوک موشکهاى و شد داده تحویل
 سـیا،  مقـام  یـک  ،»نـورث « سـرهنگ  کـه  ]  اسـفند 8 تـا 5 [فوریه 27تا  24از      

 فرانکفـورت  در») سـکورد « تجـارى  شرکاى از» ( حکیم آلبرت« ،»نیر« ،»سکورد«
 یـک  عملیّـات،  جزئیّـات  بررسـى  براى »قربانیفر« جمله از ایرانیان از جمعى با آلمان،
 موشـکهاى  فرونـدى  پانـصد  محمولـه  دوّمین فوریه27در   دادند، انجام مالقاتهایى سرى

 انجـام  آن، از پـس  و گروگـان  یـک  آزادى سـر  بر گرچه .رسید بندرعباس به »تاو«
 عمـل  بـه  توافق فرانکفورت، در ایرانى و آمریکایى عالیرتبه مقامات بین مالقاتى گرفتن

 نظـر  مـورد  مالقات و نشد آزاد گروگانى هیچ .نرسید نتیجه به مزبور طرح بود؛ مدهآ
 ...نپذیرفت صورت بعد مدّتها تا نیز،
 اظهـار 1986�فوریـه   27در   »نورث« سرهنگ به خطاب پیامى در »فارلین مک«  
مـک  (« او آیـا  پرسـیده  وى از کـه  نموده دریافت »پویندکستر« از یادداشتى که داشت
 و بگیـرد  بعهـده  را ایرانیـان  با باال سطح در مالقات یک انجام است مایل ») فارلین
 .»است جریان در نیز ]ریگان[ جمهور رئیس« که افزود

 از پـس  بالفاصـله  ایرانـى،  مقامـات  و »فـارلین  مـک « میـان  مالقات تمهیدات ...  
 .شد آغاز فوریه27در   فرانکفورت از »نورث« سرهنگ بازگشت
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 مقامات از دیگر یکى و ،»جورج ]کلر[« ،»کیسى« با »پویندکستر« همانروز  در      
 -مـارس  5در   .کـرد  دیدار مالقات این ریزى طرح پیرامون گفتگو، منظور به سیا سازمان
 .پیوست گروه به نیز »کیو جورج«1986
 وفمحذ امنیّتى بندى طبقه بدلیل نیز او نام[ سیا دیگر مقام یک و »کیو« ،»نورث«  
 و کردنـد  مالقات »قربانیفر« با پاریس در] 64 اسفند  17 [1986 مارس 8در   ]است
 ...داد گزارش »فارلین مک« به را نتیجه »نورث«

 اطّالعـات  از استفاده با ایران به نسبت شوروى، تهدید از را »قربانیفر« گفت او    
 تهیّه سیا اسوسىج اطّالعات بخش وقت   معاون∗  »گیتز رابرت« توسّط که جاسوسى

 .است نموده آگاه بود، شده
 که مختلف، تعداد به یدکى لوازم از مختلف نوع240از   فهرستى ارائه با »قربانیفر«  
 ...گفت پاسخ »نورث« گفته به بود نیاز مورد »هاوک« موشکى واحدهاى براى
  .گزارش« جلسه طىّ داشت اظهار» ∗∗(Rodney Mc Daniel)  دانیل مک رادنى«  
{Pبـا  »پویندکـستر « ]1365 اردیبهـشت   22 [1986مـه  12در   »ملّـى  امنیّت شوراى 

 .گذاشت میان در را »فارلین مک« آینده سفر و گروگانها مسئله جمهور رئیس
 جمهـور  رئـیس  کـه  دهـد  مـى  نـشان  »دانیـل  مک« یادداشتهاى1986مه  15در      

 ...نمود تصویب را حثب مورد موضوعات و ایران به »فارلین مک« سرّى مأموریّت
 اردیبهـشت   29[ 1986مـه  19در   »پویندکـستر « عنـوان  بـه  پیـامى  در »نـورث «  

 و(Beacons) چراغـانى (Comms) وسـایل  تدارک مشغول سیا که داشت اظهار]1365
  یا  »سکورد« طریق از دیگر تدارکات کلیّه .باشد مى میهمانى براى مدارک و اسناد ارائه

 
 
 Robert Gates  ∗جـان مـک ماهـان   «جـایگزین 1986سال  در (John Mc Mahan)«  معـاون

 اش درهمین معامالت تسلیحاتىبا موفقّیّت اوّلیّه که ازعوامل اصلىاین ارتقا، گردید سیا رئیس
رئیس کلّ سیا،سـوگند   پانزدهمین عنوان به بعدها زیاد اسرائیلىوایرانىبود، با جنجال داللهاى
  .یادکرد

 نه »دانیل مک« چند هر .باشد مى ملّى امنیّت شوراى رایىاج دبیر1986فوریه   در∗∗
 »پویندکستر« معهذا نبود، دخیل»ایران ابتکار« عملیّات اجراى در نه و گذارى سیاست در
  .کرد مى همراهى نویس صورتجلسه عنوان به جمهور رئیس به گزارش جلسات در را
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 یـک  و »کیـو « ،»ورثن« با همراه »فارلین مک.« بود شده انجام وى [!]وابستگان
 جـزو  داشـت،  اصـرار  »نیـر « آقاى .گفتند ترک را آمریکا مه23در   سیا سازمان مقام

 این :گفت هیئت به سیا عملیّات مدیره هیئت نزدیک خاور بخش رئیس .باشد هیئت
 »پـرز « به سفید کاخ سوى از مسئله این و شد رد )سیا سوى از( ابتدا در پیشنهاد،
 .گردید آن در نظر تجدید خواستار وى که شد داده العاطّ اسرائیل وزیر نخست
 که گرفت تصمیم نیز وى و شد واگذار »فارلین مک« بعهده گیرى، تصمیم نهایتا    

 همـواره  ]اسـرائیلى » [ نیر« ایرانى، مقامات با مالقات در ...بپیوندد گروه به »نیر«
 .شد تهران ردوا هیئت ]خرداد4[مه 25در   .داشت حضور آمریکایى یک بعنوان
 موشکهاى یدکى لوازم از محموله یک هواپیما ،»فارلین مک« با قبلى، اطّالع بدون    
 .آورد خود با نیز را هاوک
 قـرار  اسـتقبال  مـورد  ایرانـى،  عالیرتبـه  مقامـات  از هیچیک سوى از مزبور هیئت    
 قـرار  که بعدى هواپیماى به جهت بدین .نشدند آزاد گروگانها از هیچیک ...نگرفت

 دو .نیایـد  تهران به شد داده دستور بیاورد، خود با را هاوک یدکى قطعات مابقى بود
 خواسـتار  چیـز  هـر  از قبـل  »فارلین مک...« نرسید جایى به گفتگو و صحبت دور

 هـاوک  یـدکى  قطعـات  تمـام  فورى موردتحویل در ایرانیها و بود گروگانها همه آزادى
 30/6تـا   گروگانهـا  کـه  کرد تقاضا »فارلین مک]« خرداد6 [مه 27در   .داشتند اصرار
  .نشدند آزاد هیچیک ولى شوند، آزاد بعد روز صبح دقیقه
 یـدکى  قطعـات  آنکـه  از بعـد  البته کردند، ترک را تهران گروهش و »فارلین مک«  
 یک که کرد ادّعا همچنین »قربانیفر...« شد خارج هواپیما از ایرانیها توسّط »هاوک«

 .به »فارلین مک« سفر ...کرد دیدار آمریکایى هیئت با∗ خارجى یاستس عالى مشاور
   وى براىیک سال، و بود »قربانیفر« کانال از ایران با آمریکا تالشهاى عطف نقطه ایران

  
  
 
 نیـزدر »یزدى ابراهیم« و »الریجانى اردشیر جواد محمّد« از دیگر، مختلف منابع  در∗ 

 به شده آمریکایىوارد هیئت با که افرادى عنوان به »آبادى نجف هادى محمّدعلى« کنار
 است که محقّق درحال بررسى صحت و یا آمده میان به ذکرهایى اند، داشته مذاکراتى تهران

  .باشد  مى آن سقم "احتماال
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 یأس و وعده خلف سردرگمى، دوران سال، یک این .داشت قرار رابطه این کانون در
 .بود آمریکا براى فزاینده

 سـفر  برنامـه  سـازى  آمـاده  براى خود، ریزى برنامه و تحلیل در »تیچر هاوارد...«   
 که مهم مسئله سه ما :نوشت چنین این »نورث« به خطاب تهران، به »فارلین مک«

 !بندى طبقه دلیل به[... -1: گرفتیم نظر در دهد، مى قرار اهمیّت مورد را طرف دو منافع
  ... - 3و  ... روسیه-2. است نشده آن به اى اشاره
 طـرف  اسـناد » [ فـارلین  مک« سفر به مربوط تهران در گفتگو یادداشتهاى متن    

 :] آمریکایى
 .آمریکا و ایران مذاکرات :موضوع 
 :کنندگان شرکت 
 ،»کیـو  جـورج »« نـورث .ال الیـور » - «  فـارلین  مـک  .سـى  رابرت:« آمریکایى 
 .)اسرائیلى» ( نیر آمیرام» - « هاواردتیچر«
 .ایران وزیر نخست معاون :انىایر 
 رسوایى از ناشى بحران اوج در اینها اسامى که است جالب[ ایران وزیر مشاورنخست 

 !] است شده حذف !ها آمریکایى توسّط کنترا، - ایران
 .تهران استقالل هتل :مکان 
 اوّل بحث ایرانى مقام . بعدازظهر5 :15 ساعت -] 65 خرداد  4[ 1986مه 25:  زمان 
 ...کرد باز را
 :دوّم مالقات 
 .] اوّل مالقات مکان در حاضر افراد همان[ 
 .بعدازظهر3:30ساعت ]65 خرداد  5 [1986مه 26:  زمان 

 ... 
 :سوّم مالقات 
   جاى به:] ایرانى طرف در مختصر تغییر با قبل مالقات مکان در حاضر افراد همان[ 
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 .بود حاضر ایران رجهوزارتخا مقام قائم مشاور وزیر، نخست مشاور
 ...و شب9:30ساعت  ] 65 خرداد  5[ 1986مه26:  زمان 
  
  :1/12/1986  »  -بلژیک لیبر« نشریّه از 

 بـه  آمریکایى هاى سالح فروش در که گفت »نیمرودى یعقوب« بازنشسته، ژنرال    
 ىآمریکـای  اتباع که وقتى :گفت رادیویى مصاحبه یک در او .است بوده واسطه ایران،

 شد برگزار اى جلسه اسرائیل برجسته شخصیّتهاى از یکى دفتر در شدند، ربوده لبنان، در
 .است پذیر امکان ایرانى، عناصر از بعضى با من روابط از استفاده که رسید نظر به و

 در را آمریکایى گروگانهاى از یکى آزادى دیگر، اشخاصى همکارى با من دخالت    
 خلـیج  جنـگ  اوایل  از که نوشت »آبزرواتور« هفتگى مجله .آورد فراهم85سپتامبر  

 داده تحویل ایران به آمریکایى اسلحه ها، واسطه کانال از1980سال   در ]اوّل فارس[
 نـوع  دو است بوده برخوردار اسرائیل حمایت از تحویلها این مطمئنا و .است شده مى

 ضدّتانک گلوله و »النس« موشک یعنى بود، شده فروخته ]زمان آن در[ که اى اسلحه
 در:« گفت »نیمرودى.« شود نمى پیدا اسرائیل کمک بدون سیاه بازار در »هید کوبر«

 »رابـین  اسـحاق « و ]وقـت  وزیـر  نخست» [ پرز« آقاى تشکّرهاى تنها خدماتم ازاى
 !» ...داشتم را ]وقت جنگ وزیر[
  
 » :تاور کمیسیون گزارش« کتاب ترجمه از 

 چه اشتباه« عنوان تحت خود گزارش چهارم فصل در »تاور« کمیسیون اعضاى... [
 :] آورند مى »بود؟

اوت   و ژوئیـه  ماههـاى  در اسـرائیل  پیـشنهادات  از مـستقلّى  ارزیـابى  هیچ ابتدا ...  
 .نگردید دریافت و درخواست آمریکا اطّالعاتى مؤسّسات از رسد مى بنظر] 1985[

  .اند بوده تماس در ایران در عواملى اب قبل از که داشتند اعالم اسرائیلیها    
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 با .بود اسرائیلیها تماسهاى این به زیادى،متکّى میزان ایران،به با باب فتح اندازهاى چشم
 اطّالعـاتى  سـازمانهاى  سوى از منظّمى، ارزیابى گونه هیچ که آید نمى نظر به حال، این

 عوامل این اهداف و هویّت رابطین، ینا هاى انگیزه و بودن اعتماد قابل مورد در آمریکا
 .باشد آمده بعمل پذیرد، صورت آنها توسّط باب فتح این رفت؛ مى انتظار که ایران، در
 ...است نپذیرفته انجام منظّمى، ارزیابى هیچگونه نیز اسرائیلیها انگیزه مورد در
 :] خوانیم مى گذشت،نیز آنچه مرور فصول در[ 

 زمانى، مدّت همین در .افتاد اتّفاق لبنان در ربایى، آدم چندین1985سال   در ...  
 عوامل، این .گرفت صورت ایران خصوص در اسرائیلیها، با ملّى امنیّت شوراى جلسات
 اواسط   در847پرواز  [TWA] اى.دبلیو.تى هواپیماى ربودن به مربوط وقایع با همراه
 حمایـت  مـورد  اقـدامات  و اسیاسته رسید، مى نظر به که بود شرایطى از بخشى ژوئن،

 .نمود احیاء را سیا رئیس و »فارلین مک« ،»فورتیر« ،»تیچر« ،»فولر«
 بـود،  شـده  شـروع ]63مـاه    دى[1985ژانویه   از که جلساتى از سرى یک در    

 ،»قربـانیفر «درتهـران،  اسـرائیل  سـابق  نظـامى  وابسته و اسلحه تاجر »نیمرودى یعقوب«
 ..کردند گفتگو وگروگانهاىĤمریکایى ایران مورد  در∗  »مرشوئی ادولف« و »نیر امیرام«
 کـه  گفـت  - سـیا  ازسازمان»(Charles Allen) - آلن چارلز«  به∗∗  »فرمارک روى«

 ایـن  بـر  گـروه  این لیکن .بود مهم هاى انگیزه از یکى قطعا آنها، براى مالى .استفاده
 [!] گردید ىگروگانها خواهدبودندکه تالشهاى آنان منجر به ثبات درمنطقه وآزاد عقیده

 
 

Adolph Schwimmer  ∗از و اسـرائیل  هـوایى  صـنایع  مؤسّـس  ،»الـشوئیمر « به معروف 
 که اسلحه کار کهنه قاچاقچى .اسرائیل تروریست وزیر نخست »پرز شمعون« قدیمى دوستان

 بـه  اسـرائیلى  مهمّـات  و سـالح  انتقـاالت  و نقل به مربوط هاى عملیّات از برخى مسئولیّت
   .بود  دار عهده را التین آمریکاى و شرقى اروپاى

: Roy Furmark  ∗∗عناصـر  براى منبع عنوان به که »خاشقى عدنان« بازرگانى   شریک 
 به علم دلیل به اسرائیلیها .پرداخت مى سالح قاچاق مباحث در اخبار آورى جمع به سیا،
 نیز و ایران وزیرى نخست دفتر اىه واسطه با مذاکرات جدّى گفتگوهاى از را او ارتباط، این

 جهـت  در تـالش  بـه  همچنـان  او امّـا  .کردنـد  دور زیتون)عناصر(امر تحت ایرانى شبکه
  .داد  مى ادامه سیا به دهى سرویس
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 »قربانیفر« چون .افتاد اتّفاق شکل این به ماجرا لذا ] :دهد مى ادامه» [  لیدین...«
 یکى که است این منظورم .بود شده نزدیک اسرائیل به متّحده ایاالت نزدیکى منظور به
 »  والتـرز  باربـارا « بـا  تلویزیـونى  مصاحبه در »خاشقى« معتقدم که چیزهایى نادر از

(Barbara Walters)،جلـب  راه بهترین کرد، پیشنهاد »قربانیفر« به او که بود این گفت 
 درسـت  قیقـت، ح در و بود او فکر طرز این .است اسرائیل به رفتن آمریکائیها، توجّه
 ...شد واقع کارگر خوب هم، اش برنامه و کرد مى فکر

 وزارت کلّ مدیر »کیمخى دیوید«] 1364 - تیر 12[ 1985ژوئیه  سوّم در ...    
 به »فارلین مک.« کرد مالقات »فارلین مک« با سفید، کاخ در ]اسرائیل[ خارجه امور

 بـه  نـسبت  آمریکا، دولت عموض مورد در وى از ،»کیمخى« که داشته اظهار کمیسیون
 .بود پرسیده ایران، رسمى مقامات برخى با سیاسى مذاکرات یک آغاز

 این و کرد دریافت را درخواست دوّمین ،»فارلین مک« ،]تیر22[ژوئیه  13در      
 فرسـتاده شـده  »پرز«اسرائیل وزیر مستقیما ازنخست ،»شوئیمر]« بنام[اى فرستاده توسّط بار
  .بود

 و »قربـانیفر « آقاى با اخیر، مالقات گفتگوهاى متن ،»] شوئیمر[« تادهفرس این    
 در آنها رابطین که بودند گفته ایرانیان آن، در که داشت همراه به را دیگر ایرانى یک

 بزرگتـر  پیشنهاد از بخشى توانست مى این .هستند »تاو« موشک یکصد خواستار ایران،
 پاسخ درخواست فرستاده، .باشد آمریکا و انایر مناسبات درباره خصوصى، آغازگفتگوى

 .نمود فورى
 اظهـار  کمیـسیون  بـه  سفید، کاخ کارکنان رئیس»(Donald T.Regan)  رگن دونالد«  
 در موضـوع  این مورد در جمهور، رئیس اتّفاق به »فارلین مک« آقاى و او که داشته
 بیمارسـتان  در جمهـور،  رئـیس  سـرطان  جراحى عمل از پس روز چند ژوئیه،13روز  

 ایـن  در دقیقه25تا  20حدود   »] ریگان رونالد[« جمهور رئیس با و نموده مالقات
 گفتـه  او .نمـود  مـى  رابطـه  این در زیادى سؤاالت جمهور، رئیس و کرده صحبت امر

 بـاز  را راه ایـن  و بدهیـد  ادامه خُب،:« گفت که آورد مى خاطر به را جمهور رئیس
 .»کنید
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 او :گفت]65بهمن  22 [87فوریه11در   کمیسیون با مالقاتش در هورجم       رئیس

 یـاد  بـه  »فـارلین  مـک « بـا  بیمارسـتان  در جمهـور  رئـیس  بـا  مالقـاتش  از چیز، هیچ
 .ندارد بدهد، نشان را مالقاتى چنین یک که هم یادداشتى و [!]آورد نمى

 بر مبنى داد، ائهار اى ویژه پیشنهاد ،»کیمخى« آقاى که :گفت »فارلین مک« آقاى    
 رهـایى  به منجر و نیّت حسن ایجاد سبب ایران به »تاو« موشک یکصد تحویل اینکه
 .شد خواهد گروگانها همه

 جمهورى رئیس با را پیشنهاد این وى، که داشت اظهار هیئت به »فارلین مک«    
 حـث ب و مـذاکره  مـورد  ملّى، امنیّت شوراى اعضاى تمام با آخر، درمرتبه و دفعات به

 بـه  تلفنـى  را خـود  تصمیم جمهور، رئیس مالقات، از پس روز چند ظرف .داد قرار
 اگـر  کـه  بود چنین جمهورى، رئیس تصمیم که گفت او .رساند »فارلین مک« اطّالع

 طـرف  علـم  بـدون  عملیّـات،  این[ ایران به تسلیحات معدودى مقادیر بخواهد، اسرائیل
 اسرائیل دهد، تحویل ]پذیرفت صورت گردد، مى ارسال مبدأ کدام از سالحها که ایرانى
 :گفت »فارلین مک.« نماید خریدارى متّحده ایاالت از را جایگزین هاى اسلحه تواند مى

 سیاسى مذاکره و مالقات یک انجام به عالقمند آمریکا، که داشت اظهار جمهور رئیس
 خواهـد  مـى  کـه  :گفـت  جمهورى رئیس که داشته  اظهار»فارلین مک.« است ایران با

 .پذیرد مى را آن مسئولیّت )جمهور رئیس خود( وى .یابد ادامه مسئله
 را جمهـورى  رئیس تصمیم متعاقبا، او که داشت اظهار کمیسیون  به »فارلین مک«  

 برنامه یک آمریکا، هدف که کرد تأکید»کیمخى« به و رسانده »کیمخى« آقاى اطّالع به
 .است ایران با سیاسى
 .رسـاند  نیـز  ملّـى  امنیّـت  شوراى مسئولین اطّالع به را تصمیم ینا همچنین، او    
 زمانى :گفت]65 بهمن  6[ 1987ژانویه 26در   کمیسیون با مالقاتش در جمهور رئیس

 .کـرد  تـصویب  را اسرائیل کانال از استفاده با ایران، به اسلحه ارسال او اوت، ماه در
 او کـه  گفـت  همچنـین  جمهـور  رئـیس  .دانـست  نمـى  را تـصمیم  این دقیق تاریخ او،

 تـصویب  شـده،  ارسـال  ایران به اسرائیل کانال توسّط که را سالحى نوع هر جایگزینى
 ...کرد
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 عنـوان  بـه  را ایـران  ملّـى،  امنیّـت  شـوراى  که گفت کمیسیون به »لیدین مایکل...«
 عـات اطّال متّحده، ایاالت آن، مورد در که دانست مى استراتژیک لحاظ از مهم، کشورى

 آقـاى  کـه  بـود  آمـاده 1985ژانویـه    مـاه  در »فـارلین  مک.« نداشت دست در کافى
 .نماید اعزام اطّالعات، آورى جمع مأموریّت جهت اروپا، به را »لیدین«

 مذاکراتى خصوص در ،»فارلین مک« به » لیدین«1985� -سال  بهار اوایل در    
 کـه  بـود  معتقد مقام، این .نمود گزارش داشت، اروپایى اطّالعاتى مقام یک با وى که

  .است سیّال کند، مى تصوّر متّحده ایاالت آنچه از بیش ایران در وضعیّت
 بهترین آنها زیرا نماید، صحبت اسرائیلیها با وى که نمود پیشنهاد »لیدین« طرف    
 .هستند ایران مورد در اطّالعاتى منبع

 با خصوصى طور به وى که نمود دپیشنها »فارلین مک« ،»لیدین« اظهارات بنابر    
 آیـا  باشد، داشته دسترس در را اطّالعات این اسرائیل چنانچه، و نماید صحبت »پرز«

 به »لیدین« ]64فروردین  20[آوریل  9در   ...بگذارند نیز ما اختیار در هستند آماده
 .داد را »پرز« وزیر نخست با مالقات ترتیب خود ابتکار
 » (Novik  نوویک نیمراد« از بود خواهد عاقالنه کردند کرف »تیچر« و »فورتیر«  

(Nimrodاستقبال، مورد ،»لیدین« آقاى آیا که شود سؤال وزیر، نخست سیاسى مشاور 
 ...خیر؟ یا گرفت خواهد قرار
 در اسرائیل، با همکارى کنم، مى فکر:« نوشت »فورتیر« به اى نامه در »فارلین مک«  

 را »لیـدین « موضـوع  "فعـال  .اسـت  ارزش بـا  ایـران،  در جانشینى براى ما طرحهاى
 و ماسـت  پـذیر  آسـیب  ازنقـاط  یکى جانشینى، براى ریزى برنامه ...گذاریم مى مسکوت
 ...»شود مى بحث آن مورد در که خوشحالم

 نمود بازدید اسرائیل از] 64�فروردین  22 و  21 [1985مه   ماه5و 4در   »لیدین«  
  .کرد قاتمال »پرز« وزیر نخست با و

 اطّالعـات  آورى که با ما درجمـع  شد خواهد خوشحال اسرائیل که گفت »پرز...«   
    را گروه یک ترتیب بدین .نماید همکارى ایران، به مربوط هاى زمینه تمام در بهتر،
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 ...نمود تعیین ما با همکارى براى
 جاسوسـى  اداره سـابق  رئـیس  و »گوریـون  بـن « دانـشگاه  رئیس »گازیت شلومو«  

 بـا  خـوبى  روابـط  هنـوز،  »گازیت.« بود دار عهده را اسرائیلى گروه سرپرستى اسرائیل،
 »لیـدین .« بگیـرد  موسـاد،اطّالعات  و ازارتش توانست ومى داشت اسرائیل اطّالعاتى دستگاههاى

 »کیمخـى  دیویـد « کـه  بـود  تصوّر این بر لیکن .شناخت نمى را اسرائیل مقامات سایر
 .دهد مى انجام کارهایى مسئله، دراین نیز اسرائیل هوزارتخارج مدیرکلّ
 خواسـت  »فـورتیر « از او ،»فارلین مک« به »لیدین« سفر گزارش ارائه از پس    

 ملّى امنیّت مأمور ،»فولر گراهام« آقاى .کند تهیّه ایران خصوص در ویژه، برآورد یک
 ...نمودند شرکت تالش این در »تیچر« آقاى و
  
 » :لیدین مایکل«  مصاحبه » -العربى الوطن« عربى نامه هفته از 

 بـر  اما .کند نمى انکار را خود )یهودى( مذهبى وابستگى هرگز لیدین مایکل   (« 
 ...:) دارد تأکید شدیدا !] ...بودن اسرائیلى نه و[ بودن آمریکائى
 امـور  وزارت مقـام  بـه  رسـیدن  از پـس  »هیگ الکساندر« ژنرال1981سال   در    
 شروع او با من و نمایم همکارى ویژه مشاور بعنوان او، با تا خواست من از ،خارجه

 از تا کردند پیشنهاد ها اسرائیلى .کردم سفر اسرائیل به... 1982سال   در .کردم کار به
 عـازم  اسـرائیلى،  جیـپ  دسـتگاه  یـک  بوسـیله  سـپس،  و آورم بعمل دیدارى نیز، لبنان

 قلعه به آن از پس ...شدم »زحله« شهر و بیروت شرق در واقع »بعبدا« شهرهاى
 را خود استعفاى و بازگشتم واشنگتن به سپس ...کردم عزیمت جنوب در »شقیف«

 قائم »اینگلبرگر نورنس« ولى .بود کرده استعفا نیز »هیگ« ژنرال چون .کردم تقدیم
 .نمبما وزارتخانه در مشاور بعنوان تا خواست من از آمریکا خارجه امور وزارت مقام

   دفاع وزارت براى بسیارى گزارشات تروریسم، با مبارزه زمینه در نیز و ...  
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 »فارلین مک رابرت« سپس .نمودم مى تهیّه ]بزرگ شیطان جنگ وزارت) [ پنتاگون(
 ...کنم همکارى ملّى امنیّت شوراى در او با تا خواست من از

 آمریکایى، یهودیان معتقدندکه افراد برخى .هستید یهودى آمریکایى یک شما :س    
 چیست؟ مورد این در شما نظر .باشند مى اسرائیل صهیونیستهاى خود از تر صهیونیست

 .باشد مى خویش خاصّ عقاید و افکار داراى کس هر من، اعتقاد به» :] لیدین[«  
 هم ىآنهای اکثریت امّا .هستند یهودى ورزند، مى دشمنى اسرائیل با که آمریکائیها اکثریّت

 پروتستان مسیحیان از "مثال و نباشند یهودى است ممکن کنند، مى تأیید را اسرائیل که
 مـسیحیان  جملـه  از کـه  »فالوبـل « و »رابرتـسون « همچـون  .باشـند  متّحـده  ایـاالت 

 .کنند مى تأکید خود یهودى تعصّبات بر و بوده متّحده ایاالت صهیونیست
 اما .دانم مى جهان یهودیان پناهگاه را لاسرائی و هستم یهودى آمریکایى یک من    
 کـار  آمریکـا  دولت براى که وقتى تا و هستم آمریکایى من .نیست من کشور اسرائیل

 معیارهاى و محاسبات در اسرائیل و کنم حمایت آمریکا منافع از نمایم مى سعى کنم، مى
  !] ؟[ندارد نقشى من

 در کـه  چنـد  هر است؛ اسرائیل فعمنا با مساوى آمریکا، منافع که معتقدم من ...  
  ...نیست منطبق "کامال یکدیگر، با منافع این ایران،
 این چگونه و چیست؟ ایران به اسلحه فروش مسئله در شما گرفتارى علّت :س    

 آمد؟ پیش امر
 هنـوز  و داشته دست المللى بین تروریسم در ایران که دلیل این به » :] لیدین[«  

 آمده در پیچیده، امر بصورت مسئله، این در کشور این نقش چون نیز و!] ؟[دارد هم
 مطالعـه  مـسئولیّت  .ایـم  نیـاورده  سردر آن از تاکنون اطّالعات کمبود بدلیل ما که است

 در بیشتر، اطّالعات آورى جمع براى ]بود مقرّر... [گردید محوّل من به ایران پرونده
 افـراد  برخـى  بـا  و کـنم  سـفر  ورهاکش برخى به تروریسم، در آن نقش و ایران مورد

   بهترین اسرائیل باشم،زیرا داشته اسرائیل سفرىبه کردند توصیه آنها اکثر و نمایم مالقات
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 دقیقا و1985سال   بهار در ...رود مى شمار به اطّالعات اینگونه آورى جمع براى منبع
 وزیر نخست »پرز نشیمو«با و رفتم قدس به .کردم دیدن اسرائیل از مه ماه اوایل در

 .پـرداختیم  صـحبت  به یکدیگر با ایران، درمورد ساعت چندین و نموده مالقات وقت
 و ایـران  دربـاره  اطّالعـات  آورى جمـع  خواهان ملّى امنیّت شوراى که گفتم او به من

 است مانده عاجز ایران، رفتارهاى درک از آمریکا دولت زیرا .است آن داخلى جریانات
 نیـز  را مـا  دارد، اختیار در ]اسرائیل[ که اطّالعاتى از تا خواستم »پرز شیمون« از و

 .نمود معرّفى اسرائیلى مقامات از برخى به مرا او و سازد مطّلع
 ؟»کیمخى دیوید« یا ،»نیر امیرام« کسانى؟ چه به :س    
 مـسئولیّت  وى .کـرد  معرّفـى  »گازیـت  شـلومو « بـه  بلکه .هیچکدام»:] لیدین[«  
 بـن « دانـشگاه  رئیس وقت آن در ولى .دارد برعهده را نظامى اطّالعات اداره ریاست
 .بود مشغول ایران، مورد در اطّالعات آورى جمع به او .بود »بئرشوا« در »گوریون
 اسـرائیل،  بـه  ایـران  از آن، از قبـل  چنـدى  کـه  ایرانـى  یهودیـان  از اى عدّه با همچنین
 ...نمودم مالقات بودند؛ کرده مهاجرت
 کردید؟ مالقات اسرائیل از دیدارش از بعد یا قبل »قربانیفر« با شما یاآ )س    
 انجـام  و اسـرائیل  از دیـدارش  از پـس  و1985سـال    ژوئیه در من»:] لیدین[«  

 .کردم دیدار او با کشور این مقامات با مذاکرات
 دسـت  از را ایـران  درمـورد  اسـرائیل  گزارشات و اطّالعات به امیدتان پس )س    
 ؟دادید
 ایـران،  مـورد  در اسـرائیل  )جاسوسى( اطّالعات به بله .بله حدّى تا»:] لیدین[«  
  .آمریکا اطّالعات بر تا کرد تکیه توان مى بیشتر
 افتاد؟ اتفاقى چه اسرائیل از ازبازگشت پس )س    
 گفـتم  او بـه  و گذاشـتم  میـان  در »فـارلین  مـک « با را موضوع من»:] لیدین[«  

 داده تـشکیل  ایران پرونده بررسى براى »گازیت« ریاست به را گروهى »پرز شیمون«
 .باشد داشته وجود ایران درمورد گزارشات و اطّالعات تبادل و بررسى امکان تا است،

 .دهیم تشکیل واشنگتن در منظور همین براى گروهى چنین گرفتیم، تصمیم نیز ما
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 ت؟داش برعهده را آمریکایى گروه ریاست کسى چه )   س
 اطّالعاتى دستگاههاى بلکه از نشد؛ انتخاب سرپرستى هیچ گروه، این براى»:]  لیدین[«

 ...نمایند همکارى ما با ایران درمورد گزارشات تهیّه براى تا شد تقاضا مختلف،
 کردید؟ مالقات »قربانیفر« با سالى چه در )س    
 او بـا  تـاریخ  ایـن  از قبـل  اسـرائیلیها،  ، ولى 1985سال ژوئیه اواخر»:] لیدین[«  

 شـناخت  ایـران،  مـورد  در »قربـانیفر « که بودند دریافته آنها .داشتند بسیارى مالقاتهاى
 بـود  دریافته اسرائیل .بود برانگیخته را اسرائیل اشتهاى امر این و دارد واقعى و کامل
 .گرفت وى با کامل همکارى به تصمیم لذا .است نفوذى با فرد او که

 عـدنان .« نماینـد  معرّفـى  آمریکائیها به را وى تا خواست ها اسرائیلى از »قربانیفر«  
 .است آویو تل واشنگتن، به رسیدن براى راه بهترین که گفت او به نیز »خاشقى
 اطّالعاتى دستگاه ریاست »قربانیفر« که نداشت شکّى »خاشقى عدنان« ولى )س    

 بـا  عنـوان  همـین  بـا  »قربـانیفر « آیا .دارد برعهده را اروپا در ایران ]وزیرى نخست[
  نمود؟ مالقات ها اسرائیلى
 ایرانـى  مـسئولین  بـا  قـوى  بسیار روابط ،»قربانیفر« که دانستیم مى ما »:] لیدین[«  
 به....کند مذاکره نظر مورد ایرانى مقامات طرف از نمایندگى به تواند مى و ]؟![دارد
 [!] ...داشت ىاطّالعات ریاست مقام از باالتر مقامى او ما، نظر

 ،»شولتز جورج« است که آمده آمریکا، کنگره خارجى امور کمیته گزارش در )س    
 چیست؟ باره این در شما نظر .است کرده توصیف بزرگ دروغگوى یک را »قربانیفر«

 .دارد »قربانیفر«درمورد بدى بسیار نظر »سیا« آمریکا اطّالعاتى سازمان»:] لیدین[«  
 چرا؟ )س    
 سـخت  آزمـون  چنـدین  آمریکـا،  اطّالعـاتى  سازمان و »قربانیفر« میان»:] یدینل[«  
 ...گرفته صورت
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 ∗  » :بوالره بودوئن« نوشته » - فیگارو« فرانسوى روزنامه از
 :است شده برده نام نفر دو از نیز ایرانى افراد میان از

 ]معدوم» [ شاه« سقوط هنگام به دو هر که »قربانیفر منوچهر« و »حکیم آلبرت«  
 .شدند مشغول اسلحه قاچاق کار به و کردند ترک را خود کشور
 مؤسّسه »سکورد« ژنرال همکارى با و داشته ریاض با خوبى روابط »حکیم آلبرت«  
 .کنند مى اداره را »تریدینگ تکنولوژى استانفورد«

 اسرائیل لحهاس قاچاقچیان و »خاشقى« آقاى بین تهران واسطه »قربانیفر منوچهر«    
 فقـره  دو "اقّـال  وى ظـاهرا  .اسـت  بوده »الشوئیمر« و »نیمرودى یعقوب« به موسوم
 و سـوئیس،  در »خاشـقى  عـدنان « بـانکى  حـسابهاى  به دالر میلیون17مبلغ   به چک

 .است کرده واریز موناکو
  
  ):1988(» برانکاتو پل«  نوشته » -کنترا ایران رسوایى تجارى کارتهاى« مقاله از 

 مـأمور  به »قربانیفر منوچهر« سالح آواره دالّل که هنگامى1984سال   نوامبر در    
 مـردود  سنجى دروغ آزمون سه در او داد، کمک پیشنهاد »شیکلى تئودور« سیا، سابق
 و کـرده  منتشر )قربا( او درمورد شغلى بیوگرافى یک سیا پیشتر، ماه چهار .بود شده

 مـورد  اطّالعات، جاعل یک و دردسر مایه یک نوانع به باید او« که بود داده هشدار
 .»گیرد قرار مالحظه
 مـأمور  و ملّى امنیّت شوراى در تروریسم متخصّص »لیدین مایکل« حال، این با    

 ملّـى  امنیّـت  مـشاور  نـزد  را »قربـانیفر « ضـمانت  ،»کیمخى دیوید« اسرائیلى اطّالعاتى
 وفـادارترین،  از یکـى « عنـوان  به »فرقربانی« از »لیدین.« کردند »فارلین مک رابرت«

 .کرد یاد »ام شناخته تاکنون که مردانى ترین محترم و ترین دیده تعلیم
   »تاو« و »هاوک«موشکهاى محموله اوّلین ارسال واسطه »قربانیفر« ترتیب، این به    

  
  
  
  
  
∗  29/11/1986.  ( Baudouin Bollaert )  
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 عنوان به »قربانیفر« از »فارلین مک« بعدها .دیدگر ایران به گروگانها آزادى برابر در
 .برد نام »غیرطبیعى پوک کلّه« یک

 تنهـا  آزادى و »قربـانیفر « گرى واسطه به موشکها اوّل محموله سه ارسال از پس    
 سـنجى  دروغ آزمایش یک انجام دستور »کیسى ویلیام« سیا، مدیر  ،[!] گروگان یک
 از خـود  ملیّـت  و جزنام به سؤالها، کلیه در دیگر ربا »قربانیفر.« کرد صادر را دیگر

 آزمایش خالل در شد، مدّعى و رفت »لیدین« خانه به او آن از پس .شد رد آزمایش
 بـه  اما گردید، »لیدین« جانشین »سکورد ریچارد.« است گرفته قرار بدنى آزار مورد
 .شد داده تسلیحاتى معامالت در گرى واسطه ادامه اجازه نیز »قربانیفر«

 اسرائیل براى مأموریّت به مظنون »قربانیفر« که داد شهادت »نورث الیور]« بعدها[  
 .است بوده
  
  :11/12/1986»  - گلف دیلى« قطرى نشریّه از 
 ،»والترز باربارا« با گفتگو در هم و »خاشقى« همراه به مصاحبه در هم که »قربانیفر«

 اروپـا  در ایـران  وزیـر  نخـست  اطّالعاتى نسازما سرپرست عنوان به تلویزیونى گزارشگر
 سـالحهاىمذکور  واقعـى  بهـاى  کـه  دریافت؛ وقتى وى که داشت اظهار گردید، معرّفى
 متعجّـب  اسـت،  گردیده پرداخت ایران توسّط که بوده دالرى میلیون35از   کمتر بسیار
 ...شد

 سـه  و رفتـه  بیروت به که بوده کسى همان وى که کرد افشاء همچنین »قربانیفر«  
 اظهـار  همچنـین  وى .اسـت  ساخته آزاد اسالمى جهاد اسارت از را آمریکایى گروگان
 ...است نگشته مسدود هنوز راه این وى عقیده به که داشت

  
  :19/3/1993  » -العربى  الوطن«زبان عرب نامه هفته از 
 :92وامبرن13در  »دیگو سان« در اش خانواده و »اسپیرو یان« جنایتکارانه قتل درباره [
[ 

   ]شاهد[ گواه آخرین این کشتن به را آمریکا اطّالعاتى سازمانهاى مطّلع، عناصر    
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 بـود  کرده اخطار و کرده یادداشت را خود خاطرات و مذاکرات که گروگانگیرى، بازار
 نماید، مى منتشر را آنها نکند؛ عمل وى به نسبت خود مالى تعهدّات به آمریکا چنانچه
 .کنند مى متّهم

 کـه  کـرد  القـا  چنـین  )فرزنـدانش  و همسر همراه به( وى »انگیز هراس« ترور    
 مـسئله  .ببندنـد  آلودگیهـایش  همـه  بـا  را، گذشته هاى پرونده که آنند پى در آمریکائیها

 کـسانى  کاروان به وى بدینسان و شد سپرده خاک به او با وهمراه فراموش »اسپیرو«
 سیروس« مثل .اند داشته نقش آمریکا، و ایران ]عاتىاطّال[ نبرد پرونده در که پیوست
 »بارشل« و سوئیس در چاد کنسول »گریسن« ،»کیسى ویلیام« ،»نیر امیرام« ،»هاشمى
 .یافتند ژنو در هتلى در اتاقش در1987در   را جسدش که - آلمانى وزیر
  
 » :سرژ میشل«  نوشته » ∗ -لوتان« سوئیسى نشریّه از 
 که است بلژیک ارتش سابق افسر است، شده متولّد1953سال   رد که »موسیو ژاک«
 اسلحه مشغول بـوده  فروش و خرید به شد ناپدید ناگهانى طور به که-1979سال    تا

 .است
 ایـران  مـاجراى  در او :گـردد  بازمى1986سال   به ایران با او تماسهاى نخستین    
 که او!] ؟[داد انجام را انتهر به»(TOW)  تاو« آمریکایى گلوله6000ارسال   گیت
 حمایـت  تحـت  رژیمهـاى  به اسلحه تحویل براى است، شده شناخته "کامال آفریقا در

 .است بوده برخوردار کامل حمایت ،از]آفریقا در[ پاریس
 بـدى  شـرایط  در ایران زندانهاى در است، جاسوسى به مظنون که»] موسیو  ژاک [«
 و اطّالعـات  وزارت بـه  نزدیـک  ایرانى، عمنب یک را موضوع این .برد مى سر به [!]

 ...داد قرار تأیید مورد غربى، آگاه منبع یک همچنین
  
   
  
  
  

∗ 24/1/2001.   
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 »کاسوالرو دنى مرگ و سرّى حاکمیّت :اختاپوس« مقاله از
 » ∗ :هاوس فرال« مجموعه سایت 
 او که کرد فکر و دید را خود برادر دوشنبه روز»(Tony Casolaro)  تونى کاسوالرو«

 داشـته  تهدیدآمیزى تلفنهاى شب، نیمه در او که گفت »دنى.« رسد مى نظر به خسته
 اسـت  ماه سه مدّت تلفنها، این که گفت »دنى.« اند زده هم به را او خواب و است
 .دارند ادامه که

 به  بعدازظهر30/3ساعت  حوالى»(Ben Mason)- میسون بن« نزدیک دوست یک    
 غذا خوردن براى داشت تمایل »میسون بن« که وجودى با و رفت »کاسوالرو« خانه
 تحقیقى تألیف آخرین از قسمتهایى که بود کرده اصرار »کاسوالرو« بروند، رستوران به

 .دهد نشان او به را خود
 داخـل  از را خـود  دستنویس از برگ پنج و برد پایین طبقه به را »میسون« او،    

 انتقـاالت  و نقـل  درمـورد  اطّالعاتى حاوى رول، برگ پنج این .آورد بیرون جعبه یک
 صفحه دو .دارد دست آن در »خاشقى عدنان« شد مى گفته که بود کنتراها تسلیحاتى

 دالر چهـارمیلیون  و میلیـون  یک مبلغ به آى.سى.سى.بى چکهاى فتوکپى حاوى دیگر
 این ودوج .بود شده صادر »قربانیفر منوچهر« و »خاشقى عدنان« حساب به که بود

 بـرگ  یـک  .بـود  شـده  معلوم آن، از قبل کمى یا1987سال   از محقّقین براى چکها
 تـى  سى« مدیر شد مى گفته که بود »على ابراهیم على حسن« گذرنامه رونوشت دیگر،

 راه، در .باشـد  مـى  اسـت،  عـراق  تـسلیحاتى  معـامالت  مراکـز  از کـه (Sitico)  »کـو 
 مالقات »ابراهیم« با او که رسید مى نظر به .کرد صحبت »میسون بن« با »کاسوالرو«

 .است کرده
 از صفحه چند این که بود گرفته نتیجه»(Doug Vaughan)  وقان دوگ« تحقیق    
 برنّکه ریچارد« اوهم آنهارااز که بود شده داده او به»(Bob Bickel)  بیکل باب« سوى

 (Richard Brenneke)«سوالروکا« تحقیق دیگر برجسته هاى چهره از یکى«   
  
  
  
  »(Jim Keith)  کیت جیم« و»(Kenn Thomas)  توماس کن«   نوشته∗
  



  868

 .است گرفته بود، داده را اکتبر سورپریز مورد در الزم شهادت که کسى و
 »بیکل باب« تگزاس نفتى کمپانى مهندس با »کاسوالرو« آگوست، پنجم روز در    

 ...گرفت تماس بود، کرده ارک فروش دایره اطّالعات مأمور عنوان به زمانى که
 در سـیا  رئـیس  »گیتز رابرت« نقش با ارتباط در که داشت تمایل قبل از »بیکل«  
 .شود افشاگرى1980�دهه   در عراق به سالح حمل
 از یکـى  کـه  را »علـى  ابـراهیم  علـى  حـسن « گذرنامه کپى و چکها فتوکپى او    

 ...داد او به بود، عراق تسلیحاتى خرید مأموران ممتازترین
  

 :] دانشگاه هاروارد دکتراى»(Garby Leon) ∗ [لئون گاربى« طرف از نامه ]تقاضا[  
 .آمریکا متّحده ایاالت کلّ دادستان»(Janet Reno)  رنو ژانت[!]« جناب به 
 .1993جوالى 14تاریخ   
 عزیز دادستان خانم 

 » (Paul Wilcher)  ویلچـر  پـل «کنم مرگ نویسم،چون احساس مى مى را نامه این    
 در مأمورانتـان  اعتمـادترین  مـورد  توسّـط  باید و است کرده جلب بسیار را شما توجّه

 .گیرد قرار بررسى و تحقیق مورد دادگسترى، وزارت
 احتمالى داشتن دست مورد در تحقیق حال در ،»کاسوالرو دنى« مانند »ویلچر پل«  

 و اکتبر سورپریز انگیز بحث دّعاهاىا جمله از بود؛ زیادى مشکوک فعّالیّتهاى در دولت،
 (INSLAW) .اینسالو موضوع
 بود، برداشته پرده آنها پیشتراز »کاسوالرو« که هایى حوزه به را وى او، تحقیقات    
 را او کنگـره  محیط در و بود شده شناخته تحقیق این در که »ویلچر.« شد رهنمون

   تخلّفات مورد در را تىتحقیقا داشت سعى شناختند، مى سمج خرمگس عنوان به
  
  
  
  
          WWW.Webcom.Com/~pinknoiz   :  اصل نامه درسایت زیر روى اینترنت موجوداست∗

                                                 /covert/wilcher.html   
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 ،»هـامیلتون  لى« با عالوه به او .آورد عمل به مختلف حوزه چند در دولت احتمالى
 » (perot  پـرو  راس« و»(Elliot Richardson) ریچاردسون  الیوت«، »وبستر ویلیام«

(Rassکرد حاصل تماس. 
 اطّالعـات  از فراتـر  او اطّالعـات  کـه  داشـت  اظهـار  »ویلچر« گذشته مه ماه در    

 بـه  خطـر  عالمت یک وى براى موضوع، این که کرد احساس او و رفته »کاسوالرو«
 .بود مرده او بعد هفته سه .رود مى شمار
 شباهتهاى »کاسوالرو« و »ویلچر« مرگ یعنى مرگ، دو این که کنم مى احساس    

 :دارند ذیل شرح به اى آزارهنده
 واشـنگتن  در واقـع  آپارتمـانش  در »ویلچـر  پـل « جـسد 1993�ژوئـن   23در      

 مـستندى  هویّت تشخیص هیچ دهد، مى اجازه من دانش که آنجا تا .شد پیدا سى.دى
 جسد سوزاندن گزارش از پیش تا - دندان ایکس اشعه آزمایشات یا انگشت اثر نه -
  مـک کلنـدون   سـارا « سـفید  کـاخ  خبرنگـار  .اسـت  نـشده  مـسلّم  پیش، هفته دو در

McClendon) « (Sarahاست کرده خاطرنشان بود، حاضر »ویلچر« مرگ صحنه در که 
 مفقـود  او کـه  بـود  داده شگزار مسئولین به و شناخته مى خوب را »ویلچر« وى، که

 .است شده
 نـشده  وى شناسایى به قادر ،»ویلچر« جسد بقایاى مشاهده از پس »کلندون مک«  
 .است

 طبیعـى  علّـت  هـیچ  قانونى، پزشکى اوّلیّه نتایج در که بوده گفته »کلندون مک«    
 نـشده  کـشف  کنـد،  توجیـه  را »ویلچـر « فوت بتواند که علّتى هیچ و مرگ به منجر
 .است

 بود برخوردار آشکار جسمانى سالمت از بود سالگى چهل سنین در که »ویلچر«    
 .است تحیّرآور بسیار او مرگ و

 هـیچ  بـدون  ما، دولت منتقدان اگر :دارد وجود اینجا در مهمترى بسیار موضوع    
 مرگها این علّت کشف جهت در گامى هیچ دولت و شود پیدا درحمام شان جنازه علّتى

   فعّالیّتهایى نیز و گیرند مى قرار تهدید مورد ما صورت،آزادیهاى این در ،برندارد
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  .آزادیهاست این حافظ که
 محکوم یا دلسردکننده دولت، فعّالیّتهاى از انتقاد یا شخصى، تحقیقات شرایط اگر    

 .دهد مى دست از را خود حامى ترین اصلى دمکراسى، صورت این در باشد؛ سکوت به
 مـرگ  بـدانیم،  پیـام  یـک  نـوعى  به را »کاسوالرو دنى« مرگ اگر دیگر، وىازس    

 »کاسـوالرو « مرگ :گوید مى ما همه به که پیامى .دارد هولناکتر حتّى پیامى »ویلچر«
 داشته را »ویلچر« یا و »کاسوالرو« راه تعقیب شوق که کسى هر.است نبوده تصادفى
 پیرامـون  واقعـى  تحقیـق  .دارد کار ینا از هراس براى دیگرى متقن دلیل اکنون باشد،
 بـه  زیـادى  بـسیار  نزدیکى که نفر یک .باشد آکادمیک اى تجربه نباید ،»ویلچر« مرگ

 گفت من به خصوصى طور به شناخت، مى خوب را آن و داشت »کاسوالرو« موضوع
 باشد سوگندخورده عالى منصفه هیئت یک تحقیق بدست باید »کاسوالرو« مرگ راز که
 ...باشد داشته دادگاه به شهود احضار در را باالیى قدرت بویژه خاص اىویژگیه که

 » :کاسوالرو« و »ویلچر« پرونده بین دهنده آزار شباهتهاى    
 فعّالیّتهـاى  در!] متّحـده  ایـاالت [ دولـت  احتمـالى  داشتن دست پیرامون دو، هر -  

 .کردند مى تحقیق غیرقانونى
 .کردند مى کار موضوع روى طوالنى اى دوره لطو در اى سرسختانه پافشارى با -  
 تـرس  اظهـار  خود ازمرگ پیش کوتاهى، مدّت ،»ویلچر« هم و »کاسوالرو« هم -  
 اسـت،  شده حسّاسى مرحله وارد تحقیقاتشان اینکه خاطر به زندگیشان، که بودند کرده
 و شد داده تهدیدآمیز پیام تلفن، طریق از مستقیما »کاسوالرو« به ...قراردارد خطر در

 که بدانید افتاد برایم اتّفاقى اگر« بود گفته برادرش به مرگ از قبل کوتاهى مدّت حتّى
 .»است نبوده تصادفى

 و ترسد مى که بود گفته دیگر نفر یک به حدّاقل مه، ماه پایان در هم »ویلچر...«  
ـ  تخلّفـات  مورد اودر اطّالعات چونکه .است کرده دریافت خطرناک پیام یک  از تدول

 .مرد بعد هفته سه او .است رفته باالتر »کاسوالرو« اطّالعات
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 علّـت  فـرض  .شـد  پیدا غریب و عجیب فضایى یعنى حمام در آنها دوى هر   جسد
 این در پسندى محکمه شواهد و مدارک که حالى در .است خودکشى »کاسوالرو« مرگ
 ...ندارد وجود مورد

 .گردیـد  اعالم دسترسى غیرقابل و شد موم و مهر مرگ صحنه مورد دو هر در -  
 عمل به جلوگیرى بیشتر مستقل یا رسمى تحقیق هرگونه از و شده امحاء عالئم، و آثار
 .بود شده تمیز "کامال بعد روز شد، پیدا آن در »کاسوالرو« جسد که متلى اتاق .آمد

 داده آن بـه  ودور اجـازه  کس هیچ به شده؛ موم و مهر هم »ویلچر« آپارتمان درهاى
 .بود شده تمیز نیز آنجا .نشد

 به متعلّق شخصى اطّالعات یا کامپیوترى فایلهاى مدارک، سوابق، دومورد، هر در    
 شخصى سوابق و اسناد کیف .شود مى مفقود رسمى طور به نه و آشکارا متوفّى افراد
 وادهخـان  گزارشـها،  طبـق  کـه  حـالى  در .نـشد  پیـدا  او مـرگ  صحنه در »کاسوالرو«
 کـه  »ویلچـر « هاى پرونده اما اند، گرفته تحویل را او شخصى لوازم از برخى »ویلچر«

 .است نشده گذاشته عموم اختیار در است، سخت کار سالها حاصل
 تحقیـق  کـار  که گرفت صورت اجساد روى بر سریعى تغییرات مورد دو هر در -  
 مـدّت  »کاسـوالرو « جـسد  .سـاخت  ناممکن ویا دشوار را آنها روى بر دادگاه، بیشتر

 بـه  نیـز  »ویلچر« جسد .شد سوزانده اش خانواده حضور بدون مرگ، از پس کوتاهى
 و جسد از هویّت تشخیص آزمایش هرگونه یا و انگشت اثر گرفتن بدون طریق، همان
 .شد سوزانده مرگ، علّت احراز براى قانونى آزمایشات بدون نیز،

 رسـمى  شـهادت  هـیچ  نگرفته،  صورت جویىباز هیچ مورد دو از کدام هیچ در -  
 نگرفتـه  صـورت  گـسترده  رسمى تحقیقات گونه هیچ و .نشد انجام سوگندى با همراه
 .است

     ... -  
 (Mason O.Lidell,Jr) جونیـور (لیـدل .اُ.ماسـون «آقـاى  گفتـه  طبـق  همچنـین     

   محلّ ساختمان مدیر ) 20002سى    دى- 30 -بى  آپارتمان سوّم، خیابان637»
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 آتش یک کمک با( سى.دى پلیس از گروهبان یک و ستوان یک ،»ویلچر« سکونت
 آپارتمـان  وارد ژوئـن، 23روز  صـبح 30/11سـاعت   حـدود  )درب شکستن براى نشان
 .شدند »ویلچر«

 .یافتنـد  روشـن  را »ویلچـر « کامپیوتر و شدند وارد سى.دى پلیس کارآگاه سه    
 هیچ .فراخواندند را آى بى اف خواندند، را مپیوترکا صفحه روى هاى نوشته آنها که وقتى

 .نیست دست در بوده، مانیتور روى چیزى چه که مورد این در دیگرى اطّالعات
 آپارتمان و جسد به گذرا نگاهى انداختن و آپارتمان به ورود از پس »لیدل« به    
 ...شد داده خروج دستور
 هم »کلندون مک سارا« شدند، ردواFBI  مأموران  بعدازظهر30/4ساعت  حدود    
  .نشد داده آپارتمان به ورود اجازه وى به چند هر .داشت حضور
  اسـت  سـیا  از کـه  گفـت  و شد پیدا مردى سروکله سپس »ایدل« گفته طبق...  

 نـزد � 30/7تـا   30/4فاصله  در او ،)دهد نشان را خود هویّت مدرک اینکه بدون(
 مـدّت  این در هم دیگرى افراد "احتماال .بود ساختمان داخل در آى بى اف مأموران

 دیگـر  و برگـشتم  خـودم  آپارتمان به من« گوید مى »لیدل.« باشند شده آپارتمان وارد
 » ...نکردم دنبال را وقایع
 گیریهاى موضع متناقض ذکرموارد به »لئون گاربى« دکتر آن، ضمائم و نامه پایان در[  
 خود، امکان حدّ در نیز و سى.دى پلیس و آى.بى.اف شده انجام عملکرد و رسمى
 سیـستم  از کمـک  تقاضـاى  و پـردازد  مـى  مرگ هاى صحنه در شده حاضر افراد هویّت
 سـپرده  فراموشـى  دست به زمان مرور با ها پرونده این آید مى نظر به ...دارد قضایى
 .] باشد شده
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 :1991دسامبر  - نوامبر شماره » ∗ - سى.تى تکنیکى مشاور« الکترونیکى نشریّه از
 … :] و سیاه هاى پروژه اختاپوس؛ مقاله [

 مـشاور  یک افتادن زندان به بعالوه غربى، ویرجینیاى در نویس، روزنامه یک مرگ    
 بـود  توانسته که باشد تر گسترده رسوایى یک عناصر تواند مى واشنگتن، در سیا کامپیوتر

 بکند  ایجاد92سال   در سفید کاخ در ]پدر» [ بوش« اقامت براى جدّى گرفتاریهاى
  ] ...انتخابات بعدى دور در[

 » (Casolaro (Danny)  کاسـوالرو )دنـى (جـوزف دانیـل  «نگـارمتوفّى  روزنامه جسد    
(Joseph Danielپانسیون یک در اتاقى در آگوست دهم در )غربى ویرجینیاى در ،)متل 

 همان در خودکشى اشتیادد یک و بود شکاف هفت دستش مچ هر روى .شد کشف
 ناپدید آن، جانبى یادداشتهاى همراه به کتابش نویس دست نسخه تنها .شد پیدا نزدیکى

 .بود شده
 انفجارى افشاى حاوى(The Octopus) داشت اختاپوس عنوان ابتدا، که کتاب این    
 »ریگـان « دولـت  زمان در دادگسترى، وزارت توسّط شده، انجام قانون خالف کارهاى

 اقدامات قمار، »کاسوالرو« تحقیقات محور که کرد گزارش همچنین »تایم« مجله .بود
 ایندیو نزدیکى در[CABAZON]  کابازن زمین قطعه در تسلیحاتى معامالت به مربوط

) (Indio)است بوده )کالیفرنیا - برانتون. 
 هـاى  حـوزه  از یـک  هـر  که بوده وسیع چنان »کاسوالرو« تحقیق دامنه واقع در    

 .باشد احتمالى انفجار یک چاشنى توانست مى وى، تحقیقات ستردهگ
 وى اقـوام  کردنـد،  اعالم خودکشى را او مرگ علّت رسمى، مسئولین که هنگامى    
 بسیار بلکه مطلوب، کتابش، اتمام از پس »کاسوالرو« روحى وضعیّت که داشتند اظهار
 .است بوده عالى
   موضوع و بود کرده شروع پیش، سال دو تقریبا را کتابش نوشتن »کاسوالرو«  
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 مـورد (Inslaw)  اینـسالو  نـام  بـه  کامپیوتر افزارى نرم کوچک شرکت یک ورشکستگى
 .داد قرار تحقیق

 INSLAWهامیلتون نانسى« و »بیل« توسّط که شرکتى (Bill and Nancy Hamilton) « 
 کار به براى را»PROMIS  پرومیس« بنام افزارى نرم .شد مى اداره سى.دى واشنگتن از

 تولید دادگسترى وزارت در ]قضایى[ موضوعى مدیریّت ابزار یک عنوان به شدن گرفته
  Management Information system Prosecutors  اختـصارى  نـام »پـرومیس .(«بـود  کرده

 .) باشد مى 
 » (Brian  بریان ارل« نام به »میس اردادو« شرکت بود کرده ادّعا »هامیلتون بیل«  
(Earlقبـال  در را آنهـا  تا دارد، نظارت »پرامیس« افزارهاى نرم از هایى نسخه سرقت بر 
 .بفروشد متّحده ایاالت دولتى هاى آژانس دیگر به هنگفت، سودى
 خـسارت،  دالر  میلیـون 8دریافـت    بـر  مبنى »هامیلتون« درخواست با دادگاه دو    
 که کرد اعالم و کرده نقص را غرامت و حکم استیناف، دادگاه اما بودند؛ دهکر موافقت

 عـالى  دادگـاه  بـه  پرونده اکتبر، نهم در .اند نکرده عمل قانون مطابق بدوى، دادگاههاى
 ...شد داده ارجاع کشور
 » (Riconosciuto  کیوتـو  ریکونـوس  مایکـل « نـام  به هم واشنگتن اهل مردى    

(Michaelواشـنگتن،  در زندانى در مخدر، موادّ فروش اتّهامات توطئه در وناکن هم که 
 .برد مى سر به دادگاه انتظار به

 ریکونـوس « آنکـه  از پـس  هفتـه  یـک  و هـستند  ساختگى واقع در اتّهامات این    
 افـزار  نـرم  در را خود نقش درآن، که کرد امضا و نوشت را نامه شهادت یک »کیوتو

 .شد زده او هب بود، کرده تشریح سرقتى،
 » (Videnieks   پیترویـدنیکس « کـه  اسـت  آمده همچنین نامه، شهادت این در    
(Peterبـه  مـتّهم  »کیوتو ریکونوس« که گمرک مأمور و دادگسترى وزارت کارمند یک 
 احتمالى افشاى پیامدهاى به نسبت اورا و زده تلفن او به شده؛ وى با اطّالعاتى روابط

 .است کرده تهدید او، اراختی در ویژه اطّالعات
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 بومیان خاصّ منطقه گاهى به گاه کنندگان دیدار از یکى »ویدنیکس« وى، گفته      به
 »(John P. Nichols)  نیکـولز  .پـى  جـان « قبیله، مدیر با و بوده »کابازن« سرخپوست

 صـاحب  کـه  بود او ارباب »کیوتو ریکونوس« نظر از »نیکولز.« است داشته مالقات
 »پرامیس« تعدیل و جرح و تغییر و بود بومیان خاصّ منطقه زمینهاى در گذارى رمایهس

 .بود آنان هاى پروژه از یکى تنها
 مقاله منبع[ سى.تى با زندان در که اى مصاحبه در »کیوتو ریکونوس« گفته طبق    
 مورد بتواند که بود شده داده تغییر طورى »پرامیس« افزار نرم اصل است، داشته ]حاضر
 عنـوان  بـه  افـزار  نـرم  این سپس .گیرد قرار متّحده ایاالت اطّالعاتى سرویسهاى استفاده

 ظـاهر  در مـشاهده  غیرقابـل  پوشـشهاى  در»(Trojan Horse) [تـروا  اسـب « افزارهاى نرم
 بـه  قـادر  مـا  ترتیب این به و شد فروخته کشورمختلف، هشت و هشتاد به ]افزار نرم

 .بودیم شده آنها عاتىاطّال هاى سیستم به دستیابى
 .بودند لیبى و عراق کشورها این جمله از »کیوتو ریکونوس« گفته طبق    
 باشـند،  داشـته  صـحّت  اگر دیگر، شرکتهاى و »نیکولز« بین مکاتبات و مراودات    
 و الکترونیـک  حـوزه  در هـایش  کارشناسـى  درمـورد  وى مدّعیات که است این نمایانگر

 .دارد حقیقت تسلیحات
 تجـارى  شـرکاى  از یکى »مایکل« پدر »کیوتو ریکونوس»(Marshall)  «مارشال«  

 وضعیت »مایکل« گفته طبق .است بوده سابق جمهور رئیس »نیکسون ریچارد« مشهور
 سـازمان  جنایتکـاران  و سـیا  عناصر به »پادشاهى« بومیان خاصّ منطقه زمینهاى نامعلوم
 .باشند داشته مانندى بى تجارى فعّالیّتهاى که داد مى را اجازه این یافته

 بـا  مـشترکى  هـاى  پـروژه  درآمـد،  اجـرا  بـه  زمـان  این در که هایى پروژه بین در    
 امنیّت آژانس و سیا سابق پرسنل از مملوّ که شرکتى»(WACKENHUT)  ویکنهات«

 هاى پروژه دیگر و سعودى عربستان سلطنتى خاندان با تجارى فعّالیّتهاى نیز و بود ملّى
 .خورد مى چشم به درآن عمول،غیرم
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 از را قـدرت  زودى، به جنوبى، کالیفرنیاى »ادیسون« با شرکت فعّالیّتهاى از        یکى
 بـه  مربوط هاى پروژه .کرد خواهد منتقل بیولوژیک هاى جمعى کشتار به محلّى، مداخل

 جستجو منظور هب»(Stormont)  استورمونت« البراتوارهاى همراه به بیولوژیک تسلیحات
 ابـداع  به منجر و گرفت قرار بررسى و تحقیق مورد فتوگرافیک ویروسهاى ایجاد براى

 مـورد »(NEVADA)  نـوادا « آزمایشى منطقه در که شد،Fuel-air  انفجارى سالحهاى
 .بود اى هسته سالحهاى اندازه هم آن انفجارى قدرت که گرفت  قرار آزمایش
 میـدان  تغییـر  بـا  گـاز  ابر در ملکولها پوالریزاسیون زا ناشى ها، سالح این قدرت    

 » ( براون سند تاون توماس« شده ممنوع کارتحقیقاتى ادامه تکنولوژى .بود مغناطیسى
(Thomas Townsend Brownدر را آن است مدّعى »کیوتو ریکونوس« که دانشى .بود 

 .ستا کرده کسب »نوادا ى(Reno) رنو« در»(Lear)  لیر« در کار هنگام
 جرالد« باFuel-air  انفجارى سالحهاى تولید مرحله در که است گفته همچنین او    

 .است کارکرده(SRC)  فضایى تحقیقات مؤسّسه از»(Gerald Bull)  بول
 و شـد  »حسین صدام« تسلیحاتى مشاور بعدها است، کرده فوت اکنون که »بول«  
 .است هیافت دست تکنولوژى این به »صدام« که شد مى گفته

 در لنـدن،  تایمزمـالى  گزارشـگر »(Anson Ng) نـگ  آنـسون « جـوالى  مـاه  در    
 یـک  بـا  تـا  بـود  کوشـیده  او گزارشها براساس .شد کشته گلوله ضرب به »گواتماال«

 مـدیر  زمـانى  و شده مى نامیده»(Jimmy Hughes) هوگو جیمى« آنجا در که آمریکایى
 .نماید مصاحبه بوده »کابازن« سرخپوست بومیان خاصّ منطقه سرّى هاى پروژه امنیّتى
 » (Eisman آیـسمن  دنـیس « نـام  به فیالدلفیایى وکیل یک جسد آوریل ماه در    

(Dennisبراسـاس  .شـد  پیدا بود، شده کشته اش، سینه به گلوله یک تنها اصابت با که 
 رد وکیل، این جسد بود، کرده کار »آیسمن« با که سابق فدرال مأمورین از یکى گفته

   موثّقى مدارک که کند مالقات زنى با آنجا در بود، قرار او که شد، پیدا محلّى پارکینگ
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 .است داشته »کیوتو ریکونوس« ادّعاهاى اثبات  به کمک براى
 مـسئولین  سـوى  از »نـگ « و »آیـسمن « یعنـى  افراد، این دوى هر مرگ علّت    
 .شد اعالم خودکشى رسمى،
 در کـه  »کابـازن « قبیلـه  رؤسـاى  از یکـى »(Fred Alvarez)  آلوارز فرد« جسد    
 بـه  کـه  ازدوستانش دوتن همراه به بود، زبانزد بومیان، خاصّ منطقه توسعه با مخالفت
 باقى الینحل آنها قتل معماى .شد پیدا1981سال   در بودند، شده کشته گلوله ضرب
 ...ماند
  
 » :مناشه بن آرى« خاطرات » - خون پول« کتاب هیجدهم فصل از 

 بـه  »نیـر « دیدار براى ...و کردم پرواز لندن به...1988سال   نوامبر پایان در    
 آپارتمـان  وارد کـه  هنگامى .رفتم نبود، دور زیاد خواهرم، آپارتمان از که او، آپارتمان

 در را میلیـونرش  همـسر  او .کـرد  شـوکه  مـرا  او تـازه  زندگى چگونگى شدم، »نیر«
 مـذکور  زن به من .کرد مى زندگى جذّاب، موى سیه زن یک اب و کرده ترک اسرائیل
 کانـادا،  شهروند»(Adriana Stanton)  استنتون ادریانا« من به را او »نیر.« شدم خیره

 ادریانـا « او راسـتین  نام .شناختم مى پیش از را او من اما .کرد ]معرّفى[ شناختگرى
 :کردم پرسش مذکور زن از .تنداش آگاهى موضوع این از »نیر« ولى نبود؛ »استنتون

 پیش اى بهانه و »کنم نمى فکر:« گفت ایم؟ کرده مالقات را یکدیگر گذشته، در ما، آیا«
 .شد خارج آپارتمان از و آورد

 اى خنده او .»باشى زن این مواظب خیلى باید تو:« دادم هشدار »نیر« به من    
 من دیدار به شیلى در داد قول سپس .ندارد خطرى من براى زن این :گفت و کرد
 ...بیاید

 ...نوامبر30روز   ...کردم بازگشت شیلى به محافظ نفر دو با نوامبر30روز      
 .زد زنگ آپارتمان تلفن

 امیـرام « کـه  بود حاکى یافته انتشار گزارشهاى .بست یخ بدنم، در خون ....    
   خود،که اى گالبى حارهبازرسىمحصول  براى اى، کرایهT-210  سسنا هواپیماى یک با »نیر
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در   هواپیمـایش  کـه  بـود  پـرواز  حـال  در بـود،  کـرده  گـذارى  سـرمایه  مکزیکـو  شهر در
 ...شد واژگون مکزیکو، غرب مایلى110
 رویداد درباره داد دستور اسرائیل، اطّالعاتى سازمان به »] شامیر اسحق» [« شمیر«  
 هـاى  رسـیدگى  از پـس  مذکور، سازمان و آورد بعمل رسیدگى »نیر امیرام« شدن کشته

 هدف به وسیله دوست زنش »نیر امیرام« تردید بدون که داد گزارش »شمیر« به بایسته،
  .بگیرند تحویل جسداورا نشدند، موفّق هیچگاه »نیر« خانواده .است گرفته قرار گلوله

 بـراى  عمـل  ایـن  و دهـد  شـهادت  »نـورث  الیـور « دادرسى در بود قرار »نیر...« 
 نگرانـى  سـبب  ،»بـوش ]جـورج [« یا و »] ریگان رونالد» [ رگن« ،»رزپ شمعون«

 .بود شده شدیدى
 .بنویسد اودرصددبودکتابى ...کشیدند راحتى نفس افراد، این همه »نیر« مرگ با    

  
  :  26/11/1994   »  -السیاسه« زبان عرب روزنامه از 

 کـه  »قربـانیفر  منـوچهر « سیا، مزدور همکارى  توانست∗   »نیر ] امیرام    ... [«
 ...کند جلب را داشت، »موسوى میرحسین« ایران وزیر نخست با نزدیک روابط

  
 » :مناشه بن« خاطرات »- خون پول«کتاب پیشگفتار از 

 اینکه از بعد سال دو یعنى1988�نوامبر   در »نیر امیرام« دوستم که زمانى از    
 سـانحه  یک در را خود جان و بود شده کشف کنترا - ایران جریان در  او درگیرى
 ...بردم مى بسر نگرانى در بود، داده دست از هواپیما، مشکوک

   
  
 
 
 میـان  در ویـژه  بـه  ایـران  در جاسوسى کلیدى عناصر داراى همچنین »نیر  امیرام∗ « 

 اسامى از.بود »آبادى امیدنجف ...ا فتح« جمله از»منتظرى حسینعلى« بیت با مرتبطین
 .کرد مى استفاده»گرین ریچارد«یا و »میلر« نظیر آمریکایى و اروپایى تعارمس هویّتهاى و

  .دانست »کیمخى دیوید عیار تمام خلف« را او عبارت ترین کوتاه در توان مى
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 » :دودکویچ مارگوت« خبرى مقاله » ∗ - پست جروزالم« صهیونیستى روزنامه از
 » (Nimrodi  نیمـرودى  اوفر« تجنای توطئه مورد در قضایى تحقیق گذشته،      روز
(Oferدر پلـیس  کـه  بـود  هنگامى آن و کرد پیدا آورى شگفت تحوّل »معاریف« ناشر 
 » (Bendov  دوف بـن  اودد« مظنـون  تـأمین  اخذ تشدید به مربوط مذاکرات جریان
(Odedاو خانـه  جـستجوى  در اى، محرمانـه  اسناد که کرد فاش خصوصى، بازپرس یک 
 .است شده کشف
 شـاهد  قتـل  طـرح  در ،»نیمرودى« با همکارى ظنّ به نوامبر22روز   ،»دوف بن«  
 موکى« و»(Rafi Pridan)  رافىپریدان«کمک با»(Ya'acov Tsur) تسور یاکوف« دولت

 .شد دستگیر [!]المللى بین واحدجنایتهاى توسّط تاجر،»(Muki Ginnosar) گینوسار
 دیگـر  روز5بـراى    را او گذشـته،  روز»(Petah Tikua) تیکوا پتاه« قاضى دادگاه    

 ...کرد مجدّد بازداشت
 اصطالح به با ارتباط در »دوف بن« خانه در پیش روز10العاده،   فوق اسناد این    
 .آمد بدست1980دهه   اواسط در ،»گیت ایران« رسوایى
 .فرستاد کل امنیّتى بخش بررسى براى را اسناد از برخى پلیس    
 به چگونه اسناد این که هستند امر این تعیین جستجوى در اآنه حال، همین در    
 است؟ رسیده »دوف بن« دست
 کـه  گفـت  گزارشـگران   به ،»دوف بن« وکیل»(Aharon Navon)  ناوون آهارون«  
 کرده دریافت پیش سال10کشور،در   از خارج در شخصى، از را، اسناد این وى، موکّل
 ...است

 وقـت،  وزیر نخست »پرز شیمون« پیشین مشاور »نیر  امیرام«1988�نوامبر   در    
   شهر غرب کیلومترى160در   »سسنا« ازنوع وى، اى اجاره هواپیماى که هنگامى

  
  
  
  
  
  
∗ 2/12/1999  -)  Margot  Dudkevitch. (  
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 .رسید قتل به کرد، ،سقوط مکزیک
 شـد؛  ماعال حادثه یک در »نیر« قتل رسمى، طور به که حالى در زمان، آن در    

 کنارجسد دالر،در هزار هفتصد که شدند مدّعى حادثه، وقوع زمان در منتشره، گزارشهاى
 دسـتکارى  هواپیما، این در سیا سازمان :که این و بود شده پیدا چمدان یک در وى،

 .است کرده خرابکارانه
 تـسلیحات  فروش از دالر، میلیون یک از بیش منتشره گزارشهاى قرار از اسرائیل    

 آمریکـا  و اسرائیل مخفیانه عملیّات خاطر به1980�دهه   سالهاى اواسط در ایران، هب
 .کرد دریافت
 آمریکایى همقطار به را عراقى نیروهاى تحرّک محرمانه اسناد »نیر« گزارشها، طبق    
 .داد » ...نورث الیور« سرهنگ خود

 مخفیانـه  تحویل در شد، اعالم که اسرائیلى سه صحنه، به »نیر« حضور زمان تا    
 »شوئیمر ال:« از اند بوده عبارت اند، داشته دست ]کنترا ایران جریان در... [ سالح

 نظـامى  وابـسته ]پـدر  »نیمرودى(Ya'acov) [یعقوب« اسرائیل؛ هواپیمایى صنایع مؤسّس
 آن رئیس نیز »نیمرودى« که اسرائیل توسعه شرکت مؤسّس و تهران در اسرائیل سابق
 .خارجه وزارت سابق کلّ مدیر ،»کیمخى دیوید« و )است

 اسرائیلى، هاى واسطه از استفاده جاى به گرفتند تصمیم آمریکائیها ،»نیر« ورود با    
 درصـدد  ،»نـورث « و »نیـر « مرحلـه،  دراین .بفرستند اسلحه ایران به مستقیم طور به

 .دبرآمدن مخفى عملیّات دیگر و نیکاراگوئه کنتراهاى شورشیان بودجه تأمین
 کـه  خواست »نیر« از »نورث« شد، فاش1986سال   در قضیّه کلّ که هنگامى    
 شـده،  تعیـین  گـروه  بعدها و کرد رد او اما بپذیرد، را انحراف طرح به مربوطه تقصیر
 مورد را اسرائیل دخالت میزان کامل، طور به نتوانست رسوایى، این درمورد تحقیق براى

  .دهد قرار بررسى
 رؤسـاى  »بـوش  جـورج « و »ریگـان  رونالـد « دولتهـاى  دوران در التمعام این    

   از اطّالع هرگونه فرد، دو هر این زمان، آن در .شد انجام آمریکا سابق جمهورى
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 دیـدار  »دیوید کینگ« هتل در »نیر« با »بوش« اما .کردند انکار را »نیر« فعّالیّتهاى
 توسّط شده انجام تالشهاى از و وشتن نامه »پرز« به »ریگان« نیز مورد این در .کرد
 .کرد اعالم را خود قدردانى مراتب ،«نیر«
  
 » :مناشه بن«  خاطرات » -خون پول« کتاب از 

 :] یازدهم فصل... [
 در را حکومت کارگر حزب رهبر ،»پرز شمعون« که هنگامى1985�سال   در    
 سـمت  بـه  را »نیر یرامام« نام به تلویزیونى خبرنگار یک ...گرفت دست به اسرائیل
 .نمود منصوب خود تروریسم ضدّ مشاور
 یکى در که بود خشن و زمخت ولى چهره، خوش ارتش افسر یک اصل در »نیر«  

 .کرد مى وظیفه انجام ارتش، تانک یگانهاى از
 بـرخالف  و داد دسـت  از را خـود  چشم یک آموزشى، تمرینات از یکى در او    

 اى، شیـشه  چـشم  یـک  »نیر« پوشانید، مى پارچه با را یشنابینا چشم که »دایان موشه«
 کناره ارتش خدمت از »نیر« اینکه از پس .بود کرده اش رفته دست از چشم جانشین
  .شد دفاعى،واردکارتلویزیون امور در کارشناس تلویزیونى گزارشگر یک عنوان به گرفت؛
 مالـک  دختر که »موسى جودى« نام به اسرائیل زنان ثروتمندترین از یکى با او    

 ازدواج بود»Yediot Ahronot آهرونات یوت یدى« اسرائیل اى زنجیره روزنامه بزرگترین
 ...کرد
 بنابراین، .تجارى معامالت در نه و داشت تجربه اطّالعاتى عملیّات در نه» ...نیر«  
 از بیـشترش  بلکـه  معـادل  دریافت و ایران به فرسوده سالحهاى انتقال[ کار این چون

 او عهده از ]است آمریکایى ها، محموله کنند گمان ایرانى خریداران که حالى در آمریکا،
 کـار  ایـن  بـراى  او که افرادى از یکى .برآمد دیگران کمک جلب درصدد بود، خارج
 گذشته در که »شوئیمر ال« نام به بود اسرائیلى - آمریکایى بازرگان یک کرد، گزینش

   فعّالیّتهاى در که افرادى از شمارى با و کرد مى کار یلاسرائ هواپیماسازى صنایع در
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 .داشت آشنایى بودند؛ وارد جهان، در افزار جنگ ستد و داد
 او »پرز« بود، قدرت اوج در1960دهه   سالهاى در کارگر حزب که زمانى از    

 .بود آورده اسرائیل به آمریکا از را
 یعقـوب « گرفـت،  تمـاس  او با منظور ینا براى »نیر« که افرادى از دیگر یکى    

 و االصـل  عراقـى  اسرائیلى یک او .بود اسرائیل مردان ثروتمندترین از یکى »نیمرودى
 گام نخستین1960�دهه   سالهاى آغاز در که بود ایران در اسرائیل سابق نظامى وابسته

 ...بود برداشته اسرائیل حکومت سوى از ایران، به افزار جنگ فروش براى را
 آغاز در که اى عمده فرد سه یعنى ،»نیمرودى یعقوب« و »الشوئیمر« ،»نیر امیرام«  
 گروه»(Ora) ...[اورا« گروه با رقابت در دیگرى کانال گرفتند، تصمیم1985سال  

 مـسلّح  قـواى  بـر  »صـدر  بنـى « فرمانـدهى  دوران در ایـران  به سالح فروشنده اسرائیلى
 ...بیاورند بوجود ]اسالمى جمهورى

 » (Rafi Eitan)  ایتـان ] رافى[«با»فارلین مک]«جاسوسى[ ویژه رابطه از که »نیر«  
 بـود،  شـده  آگاه ]»بگین مناخیم« نزدیکان از و اسرائیل ارتش اطّالعات وقت  رئیس[

 »فارلین مک« بهرحال .کند آغاز »فارلین مک« با تماس با را کار که گرفت تصمیم
 بـه  ...و کـرد  پـرواز  واشـنگتن  به »نیر...« بود جمهورى رئیس ملّى امنیّت مشاور

 جنگ فروش براى آنها گروه با ...باید ها آمریکائى یا که داشت اظهار »فارلین مک«
 ...اینکه یا و کنند همکارى ایران به افزار

 »فارلین مک« اگر که بود این »نیر« سخنان مفهوم گرفت را پیام »فارلین مک«    
 .کرد خواهند فاش را ]اش جاسوسى[ موضوع آنها نکند، همکارى آنها با

 نداشـت،  مـذکور  آلـودگى  از رهایى براى راهى ،»فارلین مک« اینکه به توجّه با    
 ...کنـد  حاصل تماس ملّى امنیّت شوراى کارکنان از نفر دو با »نیر« که داد ترتیبى

 کـردن  بـاز  کـه  بودنـد  عقیـده  هـم  ]آنـان » ...[ پویندکستر جان« و »نورث الیور«
 فکـر  ]اسـرائیلى  و آمریکایى طرفین براى[ ایران به افزار جنگ فروش براى ...کانال
 را ...کانـال  گـروهش،  افراد و »نیر« که هنگامى ...است اى سازنده و خوب بسیار
   وجود به افزار جنگ فروش براى

  
  
  



  883

 بـه  کـه  کردنـد،  برخـورد  »قربـانیفر  منـوچهر « نـام  بـه  ایرانى شهروند یک به آوردند،
 »موسـوى  میرحـسین « بـا  و کـرد  مـى  کـار  نیـز CIA  براى و داشت اشتغال گرىسودا

 بلند اعضاى با زمان، این در »نورث« گروه .داشت نزدیک پیوندهاى ایران وزیر نخست
 تابتوانند نداشتند را الزم تماسهاى ایران، دفاع عالى شوراى و انقالب عالى شوراى پایه
 .بپردازند افزار، جنگ فروش به
  
 » :سالس فران« نوشته » ∗ - پائیس ال« اسپانیایى روزنامه از 

 که اسرائیل مطبوعات مدیر »- نیمرودى اوفر« مورد در ]رسمى[ قضایى     تحقیقات
 غیـر  طـور  بـه  اخیـرا  شـد،  دسـتگیر  رقیـب  هـاى  روزنامه مدیر دو قتل طرّاحى از پس

 قـضیّه  :است شده للىالم بین سیاست فصلهاى ترین پرآشوب از یکى به تبدیل اى منتظره
 .گیت ایران

 العاده فوق اسناد ،!تلویزیونى سریال این اندرکاران دست از برخى منزل در پلیس    
 و آمریکـا  حاکمه دستگاههاى داشتن دست چگونگى آنها، براساس که است یافته سرّى

 تحـریم  بحبوحه در1987و  1985بین   ایران به اسلحه غیرقانونى فروش در اسرائیل،
 .است شده ذکر مفصّل طور به سفید، کاخ قرّرهم

 یک خاطر به قبل دوهفته از »معاریف« روزنامه صاحب  ساله،42  »نیمرودى اوفر«  
 .برد مى سر به آویو تل زندان یک در غیرمتداول، عمل

 »موسس آرون-«  رقیب روزنامه مدیر دو قتل طرّاحى :از بودند عبارت اتّهامها    
 همچنین -»هاآرتص« روزنامه از ،»شکون آموس« و »آهارانوت وتیدیع« روزنامه از

 در پیش، چندى که آویو تل در ناشناس خصوصى کارآگاه یک» ( تسور یاکوف« مرگ
 .) بود گذاشته کار شنود میکروفن رقیب، دفاتر و ها روزنامه این تحریریّه هیئت دفاتر

   به یک کارآگاه اعتراضات ىپ در که »نیمرودى ]اوفر[« مورد در قضایى تحقیقات    
  
  
  
  
  
∗  12/12/1999  . Ferran  Sales.   
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 کـه  مطبوعـات،  مـدیر  یک به مربوط تحقیقات با همراه شده، آغاز »پریدان رافى« نام
 کـرده؛  مـى  فعّالیّـت  غیرقـانونى  امـور  زمینـه  در ،»مطبوعاتى وظایف« محدوده از خارج

 )-لیمیتد کمپانى لنددولوپمنت سرائیلا» ( سى.دى.ال.آى« شرکت هاى شالوده بالفاصله
 .درآورد لرزه به را - اسرائیل مرکزى شرکت دو مهمترین از یکى
 و است کشتى این دماغه روى بر شده، نصب پرچم یک حکم در صرفا »معاریف«  
 بیمـه،  شـرکتهاى  امـالک،  معـامالت  :اند شده انباشته نوع همه از شرکتهایى آن، پس در

 نماینـدگى  دفـاتر  تمام تقریبا آن در که »استودیو جروسالیمز« حتى و هتلها انتشاراتیها،
 ترتیـب  ایـن  بـه  .اند شده متمرکز اسرائیل در معتبر المللى بین هاى تلویزیون و مطبوعات

 طى که شد مهار غیرقابل سقوط یک دچار آویو، تل بورس در »سى.دى.ال.آى« سهام
در   کـه  را مؤسّـسه  آن و کـرد  دوار را آن ارزش درصـد 98برابـر    خـسارتى  مـاه،  یک

 صهیونیـسم  مالى محرّکه موتورهاى از یکى کرد مى افتخار و شده بنیانگذارى)م(1909
 .قرارداد ورشکستگى آستانه در است؛
 کـه  یهودنـشینهایى  اوّلـین  در زمـین  توزیـع  و خریـد  کـار  بـه  »سـى .دى.ال.آى«  
 .پرداخت مى شوند، مستقر فلسطین در خواستند مى

 »معـاریف « روزنامه انضمام به را مرکزى شرکت آن ،»نیمرودى« ...1988 -در     
 یعقـوب « کـه  ثروتـى  از کار این براى و کرد خریدارى مرموز مالى عملیّات یک طىّ

 عنـوان  بـه  کوتـاه،  سـال  چنـد  در ،»] اوفر[« شده دستگیر فرد پدر » ...نیمرودى
 .کرد استفاده بود؛ اندوخته اسلحه قاچاقچى
 پـول  تطهیر منظور به وى ازجانب دارائیها این تمام خرید مالى، منابع هگفت طبق    
 زیـر  آن در کـه  عملیّاتى .گرفت صورت »گیت ایران« پولساز عملیّات از شده کسب
 دسـت  ایـران  مقـصد  بـه  سـالحهایى  فروش و خرید در آمریکا، و اسرائیل نام پوشش
 پذیر آسیب بود، کرده تحمیل ایران بر سفید کاخ که را تحریمى ترتیب این به و داشت

 .ساخت مى
   مقامهاى .آمد بیرون مطهّر و پاک گیت، ایران قضیّه از  ساله73» نیمرودى یعقوب«  
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 »رابین اسحق-«  اسرائیل دولت از دستوراتى او که آوردند بهانه »نیمرودى« فرادست
 خـارجى  سرویـسهاى  مـسئول  عنـوان  به( خود کار سوابق خاطر به »-پرز شیمون« و

 اسرائیل سفارت آخرین در نظامى وابسته عنوان به( خود بعدى سمت و )موساد سرّى
 .بود کرده کسب عملیّات، گونه این در شرکت براى ،») پهلوى« زمان در ایران در

 بازجویان که گذشته هفته تا بود؛ مانده مسکوت اسرائیل، تاریخ فرعى ماجراى این    
 بـه  مربـوط  اسـنادى  یـافتن  بـراى  خـود  تـالش  در »ودىنیمر« قضیّه در تحقیق مأمور

 از یکى منزل در تصادفى طور به روزنامه؛ مدیر دو قتل در »نیمرودى« تازه طرحهاى
 نـسخه  - عبـرى  زبـان  بـه  اى نوشـته  از صـفحه 12قضیّه،   در اندرکار دست کارآگاهان
  پیدا-1986مورخ    - ایران با اسلحه قاچاق مورد در سرّى نوارهاى از یکى رونوشت

  .کردند
 و شـد  بازداشـت  پلیس توسّط وقتى گذشته یکشنبه ساالر پدر »-نیمرودى یعقوب«  
 غـافلگیر  گرفـت،  قـرار  بازجویى مورد آویو، تل مسکونى محلّه یک در خود، منزل در

 اینهـا :« داد پاسـخ  گردانـد،  برمـى  پلـیس  به را دولتى اسناد که حالى در وى ...نشد
 ادامـه  هنـوز  مـاجرا » ...دارد الزم را آنها کتاب، یک نوشتن اىبر که هستند اسنادى،

 ...دارد
  
 » :چرچ - جى - جورج« نوشته » ∗ - پانوراما« ایتالیایى نامه هفته از 
 در واقع اش مرکزى اداره در دریانوردى شرکت یک سابق مدیر ،»قربانیفر ] منوچهر[«

 .پاریس در بتثا دفتر داراى و اوّلیّه موادّ پیشین تاجر تهران؛
 به(،»خمینى ]امام[« وورود ایران از »پهلوى محمّدرضا« شدن رانده از پس وى    
   توانائى به مربوط آزمونهاى سرگذاشتن پشت از پس وى .شد پناهنده )غرب

  
  
  
  
  
  
∗  25/1/1987 –   .George  J.Church  
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 پیوست برند؛ مى بسر »کارلو مونت« در که مهمّى بسیار شخصیّتهاى جمع به اقتصادى،
 حـدّ  در( نزدیکى دوستى دولت وزیر نخست »موسوى میرحسین« با زمان مرور به و

 .ساخت برقرار )خصوصى مشاور
 از یکـى  و وحـشى  اى چهـره  :است چنین اختصار به »قربانیفر منوچهر« تصویر    
 بـه  کـه  دیپلماتیـک،  دردسـرتجارى  یـک  .گیت ایران به موسوم جریان در اصلى افراد

 .بخشید سرعت آمریکا، جمهور رئیس »ریگان رونالد« محبوبیّت کاهش
 سـرکیس « شخـصیّتها  ایـن  جمله از ...است شخصیّتهایى حمایت تحت »قربانیفر«  

 حاضـر،  حـال  در کـه  اسـت  »میـامى « ساکن و ترکیه متولّد االصل لبنانى فرد »ذغالیان
 ...باشد مى عراق به هلیکوپتر فروش مسئول
 در کـه  اسـت  عـاملى  و آمریکـا  متولّـد  انگلـستان،  پادشـاهى  عـه تب »کـامینگز  سام«  
 فـروش  جهـت  فعّالیّـت  مـشغول  شـرمانه،  بـى  »ویرجینیـا « ایالت در واقع »الکساندریا«

 ایـن  .اسـت  جهانى بازار در دالر میلیارد5تقریبا   بهاى به جنگى تدارکات از مقادیرى
 ...بود مانده استفاده بى ویتنام از آمریکا نشینى عقب از پس تدارکات
 که است سعودى ثروتمند مرد »خاشقى عدنان« شخصیّتها این مهمترین باألخره و    

 دختر دوستان و مجلّل و شکوه با جشنهاى ،»نبیله« بزرگ کشتى جت، هواپیماهاى با
 دنیا، مرد ثروتمندترین تصویر تا زند مى دست کارى هر به دنیا، سراسر در خود پراکنده

 ...»کند ارائه کامل طور به را
 نیویورک تاجراهل» (فرمارک روى« بین مالقات یک از پس که گوید مى »خاشقى«  

 .اسـت  شـناخته  را ایرانـى  ایـن 1985�سال   ژانویه در »قربانیفر« و )وى شریک و
 کـرد  فـراهم  آنهـا  بـراى  را ناهـار  مالقـات  یـک  ترتیـب  »قربـانیفر « دوسـتان  از یکـى 
 که بود گفته سى - بى - اى تلویزیونى شبکه از »والترز باربارا« به» ...خاشقى.«
 کرده معرّفى اروپا در ایران دولت مخفى سازمانهاى رئیس عنوان به را خود »قربانیفر«

 وچنین نداشته صحت امر این که داشت اظهار »تایم« نامه هفته به که حالى در .بود
 حـد  این تا رتباطىا بتواند که کسى بودم کرده تصوّر ساده، خیلى :است داده توضیح
   وزیر نخست با نزدیک
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 اطّالعات اکنون .باشد او مخفى سرویسهاى سران از یکى باید حتما باشد، داشته ایران
 ...دارم او درباره دقیقترى
 :بودنـد  مـشکوک  آمریکائیهـا  کـه  کرد اعالم »تایم« نامه هفته در ]نیز» [ خاشقى«  
 »قربـانیفر « نظیـر  شخـصى  روى کنتـرل،  لاعما وسایل فاقد که بود این آمریکا مشکل
 ...اسرائیل برعکس .است
  
   :4/10/1999»  - نیوزویک« آمریکایى نامه هفته از 
 اسـرائیلى  جاسوسـى  یک و  »شاه« مخفى مأمور یک ایران، تاجرفرش یک »قربانیفر«

 را سـؤال  این کتابها از یکى .خورد مى چشم به بسیار دیگر کتابهاى در او نام .است
 در »قربـانیفر « آقـاى  یـادآورى  به قادر نیز» ...ریگان رونالد« آیا که سازد مى رحمط

 اصـرار  »فارلین مک« خیر؟ یا بود زد، مى معامله از حرف دنج، اى گوشه در که حالى
 ...بود بله که دارد
  
 » :تاور کمیسیون گزارش« کتاب ترجمه از 

بایکىـازهواداران   »آلـن  چـارلز « ]1986[ژانویـه  23در   »قربـانیفر « پیـشنهاد  بـه     
 ایـن  .کـرد  مالقـات  آمـد،  مى آمریکا به که»(Ayatollah Shirazi)  شیرازى« ...ا آیت

 کـرد  تاکیـد  خاورمیانـه  سـران  بـا  »قربـانیفر « روابـط  بـودن  کلیـدى  بـر  شـخص 
 ... خـاتمى  محـسن « سـیّد  حجۀاالسـالم  بـا   جلـسه  - »آلـن ]چـارلز .[سى«سند.(

(Sayyed Mohsen Khatami )« 
 او .کرد خوددارى ]ایرانى، طرف به[ آمریکا پیغام این دادن از » قربانیفر    ... «

 پـول  کـه ( نفت وزیر یا و وزیر نخست به را پیام این اگر :داشتند اعتقاد اسرائیلیها و
 کـشته  بیـشترى  تعـداد  بلکـه  یکـى،  تنهـا  نـه  رسانیدند، مى )بود کرده مهیّا را ها اسلحه

 کـه  بـود  گفتـه  او ...اسـت  نابغـه  یـک  »قربـانیفر « گویند ىم اسرائیلیها ...شدند مى
   درد به که بفرستید ]اسالمى جمهورى نیاز مورد اقالم لیست میان از[ را هایى اسلحه

  
  
  
  
  



  888

 تقاضا او ...نباشند آنها از استفاده به قادر پاسداران، و بخورد ارتش یا هوایى نیروى
 امکـان  پاسـداران  بـه  »تاو« چون .شود جلوگیرى هم »تاو« موشک فرستادن از کرد

 را خود کنترل و بدهند را توقّف ترتیب که شدند راضى اسرائیلیها .داد خواهد استفاده
 نـام،  افشاى به توجّه با»(Ayatollah Karami) [ کرمى...« ا آیت و »قربانیفر« روى

 ىنفـوذ  خطّ وجود به عزیز خوانندگان... [ کنند بیشتر.] باشد مستعار دارد احتمال
 اشاره بدان پیشین فصلهاى در که ارتش دوّم اداره کمیته در »قربانیفر« دوستان و سیا

 !] باشند داشته توجّه گردیده،
 امر در که تکنیکى، مشکالتى از را ایران نفت وزیر تا رفت »ژنو« به »قربانیفر...«

 ...کند است،باخبر آمده بوجود ها، محموله کار پیشروى
 توسّط اسلحه، فرستادن درمورد زودتر چه هر آمریکا، اگر که داشت اظهار »قربانیفر«  

 نفت وزیر »آقازاده غالمرضا« و وزیر نخست »موسوى میرحسین« نکند؛ اقدام اسرائیلیها
 ایـران،  وزیـر  نخـست  کـه  بود داشته اظهار »قربانیفر...« افتاد خواهند اعتبار از ایران،

 صـورت  بـه  البتـه  ایران، به آمریکایى ىمقامها وآمدن مشورت و نظامى کمک خواستار
 و کهنـه  "اوال کـه [ ها محموله با رابطه در آمریکا، تقلّب علّت به ولى بود، سرپوشیده

 ...است ترسیده او ]بودند اسرائیلى مارکهاى داراى ثانیا
 وزیرى نخست دفتر در رابطش به »] قربانیفر[« او ) 1986(ژوئیه   ششم در ...  

 شـود  مى گفته سخن فرد، این مورد در)بى"B" (حرف با شده افشاء اسناد در[ ایران
 اسامى اوّل حرف اینکه یا و"A" از بعد مثال باشد او جایگاه به اشاره است ممکن که

 از ...بدهـد  آمریکا با را دیگرى مالقات ترتیب که آورد مى فشار »بى« آقاى ]باشد
 »کیـو  جـورج « با خواهد است،مى گفته ایرانى مقام که کرد مى ادّعا »قربانیفر« آنجائیکه
  )ژوئیه13در  …(کند مذاکره او با خواست »اونیل« خود، همکار از او کند؛ مالقات

  
  
  
 :گفت »بى« آقاى دهیم؟ انجام را مالقات باید چطور و وقتى چه :پرسید »اونیل« 
 پیرامـون  سـرى  مکاتبـات  در»(Dubai) [دوبـى « در را قـضیّه  چرا شما دانم، نمى من
   نکردید؟ تمام]است شده مى استفاده »تهران« کلمه جاى به نام این از اکرات،مذ
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 با اروپا، در اوّل، باید ما :کنم مى پیشنهاد داشت، اظهار و دوید حرفش وسط » اونیل«
 یک که هم بعد ...نیاید پیش سوءتفاهم تهران در قبل، دفعه مثل که کنیم مالقات هم

 رسیدیم »دوبى« به که بعد .برویم ]تهران» [ وبىد« به شد، تعیین مشخصّ، تاریخ
 کردیم، دریافت که را ]گروگان کلمه معادل مکتوب رمز اسم(Box) [ جبعه تا چهار
 رادار فنّـى  معنـاى  بـه  مکتـوب  رمز اسم(Quties) [ها کوتاى و یدکى قطعات بقیّه بعد

 الزم واقعـا  اگـر  :گفـت  بـاألخره  »بى« آقاى ...رسید خواهند هم»] هاک« موشک
 .باشد هم»(H)  اچ« آقاى که خواست او .آییم مى ]فرانکفورت به[ ما است

 نباید االن گروگانها، پس نیست، لبنان در االن شما، هیئت اگر :پرسید »اونیل...«  
 » ( کى« آقاى از باید که شد مردّد قدرى »بى« آقاى ...باشند؟ شما کنترل تحت
(Kکیـو  جرج« وزیرى، نخست دفتر در ایرانى مقام قبلى، قرار طبق ...و کند سؤال« 
 ...زد تلفن او به ژوئیه22در   ]سیا از[
 رابطه و معامله این به راضى که هستند بسیارى افراد که کرد تأکید »بى«  ـ آقاى2  
 سیاسـى  دردسـرهاى  موجب آیا معامله این که پرسید »اونیل« وقتى .نیستند آمریکا با

 است؟ شده شما گروه براى
  ...است درست .است مطلب اصل این گفت او    
 در مـشکالتى  باعث ،»کیو« زیاد تلفنهاى که گفت تحقیقاتى کمیسیون به »قربانیفر«  
 .کرد مى مکالمه»کیو«اوبا] متقابال[و کرد مى تلفن شب هر»] کیو. [« بود شده تهران
 کرد؟ ىم گفتگو کسى چه با »کیو] :« کرد سؤال »قربانیفر« از» [ اسکوکرافت«  
 نفـر  .وزیر نخست ویژه مشاور .بود عملیّات این مسئول که مردى با » :قربانیفر«  
 »] ...تاور«کمیسیون درمقابل») [قربانیفر«اظهارات175صفحه  . (او دفتر یک شماره
 مـورد  در وزیـرى،  نخـست  دفتـر  ایرانـى  مقامـات  بـا  مه30تاریخ   در »کیو جورج«  

 طوالنى تلفن یک این :نویسد مى گزارشش در »کیو.« کرد صحبت »هاوک« قیمتهاى
 قیمت قطعات یدکىچانه مورد ودر بود زده ایران وزى نخست دفتر از »بى« آقاى که بود
 .زد مى
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 قیمتها از کپى یک او که گفت او به»(O'neil) اونیل]« رمز نام»(SAM) ( [ سم«
 ...است  فرستاده »قربانیفر« به را
  
 :محقّق اى کتابخانه حقیقت یادداشتهاى از 

 که اى مذبوحانه تالشهاى در که گردد دقّت ذیل عجیب نکته به حتما است الزم    
 رسـمى  مراجـع  و نهادهـا  توسّط کرّات به جهان در کنترا، ایران رسوایى افشاى از بعد

 مرتبط ایرانیان از برخى نام و هویّت حفظ جهت گرفت؛ صورت آمریکا، متّحده ایاالت
 صـورت  عیارى تمام سعى ایران، اسالمى جمهورى قانونى مراکز برخى آمریکا تدول با

 .گرفت
 ایـران،  اسالمى جمهورى قانونى مراکز این در نحوى به ایرانیان، این که چند هر    
 بـه  اشاره براى - !هستند کماکان ناباورى درنهایت و - بوده ستمهایى و پستها داراى
 »ریگان رونالد« اعزامى عالیرتبه هیئت بار فضاحت خروج و مسافرت از پس که آنها؛
 اروپا در امنیّتى - سیاسى مذاکرات به تهران؛ به ») فارلین مک رابرت« سرپرستى به(
 .اند نموده استفاده»(Second Channel)  دوّم کانال« نظیر کلماتى از پرداختند؛ آمریکا و

 1987سـال    در منتـشره  »نتـرا ک ایـران  معمّـاى « کتاب به توان مى نمونه باب از    
 و اطّالعـات  مجموعـه  آورى جمـع  به که )-آمریکا کنگره به وابسته فصلنامه انتشارات(

 .کرد اشاره است، پرداخته ماجرا به مربوط هاى مصاحبه
  
 ) :اسالمى انقالب اسناد مرکز آرشیو( محقّق اى کتابخانه تحقیق یادداشتهاى از 

 بـه 727�شناسنامه   شماره .تهران1324متولّد   »ادىه« فرزند »قربانیفر منوچهر«  
 و امـوال  کلیّـه  )دادگاه در انقالب دادستان »شهرى رى محمّدى«( ارتش دادگاه حکم
 نوشـهر  در نامبرده شهود، اظهارات با مطابق جهت این در که.شد مصادره هایش دارایى
   زمین متر زاره صد و دریا کنار ویالى داراى علمده، طرف به کیلومتر بیست- ( 
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 اسـتارالین،  کـشتیرانى  شـرکت  سـهام  درصـد 30،  )نوشهر902پ  ( مرکبات باغهاى و
 منـزل  و ایـران  کنتانتال ترانس شرکت و آسیا بازرگانى شرکت جهرم، در هایى سردخانه
 زنـدگى  آن در » ...گیتى« اش معشوقه با که - تهران »گاندى« خیابان در مسکونى

 .است بوده کرده مى
 موفّق مأموران مورد، یک در اما گردید، اجرا ها دارایى این مورد در مصادره حکم    

 بـوده  »سـاوه « جـاده  در احتمـاالً  اظهـارات  مطابق که او به متعلّق ترمینال شناسایى به
 .نگردیدند است،
 جهـت  شـده،  معرّفـى  وکالى یا نامبرده طرف از مکاتباتى63از   پس سالهاى در    
 دارائیهـا،  و امـالک  ایـن  که دولتى سازمانهاى و نهادها برخى به اموال این گیرى بازپس
 مـا  بحـث  مـورد  فعالً که دارد وجود گرفت؛ قرار اختیارشان در عمومى استفاده جهت
 توجّه با آنها گیرى بازپس به اقدام در او گستاخى و نامبرده از حمایت نفس اما .نیست

 بودن دارا تحلیل صحّت دهنده نشان ؛...و نقاب کودتاى در او نقش بودن کلیدى به
 .گیرد قرار مداقّه مورد است الزم که باشد مى ویژه ارتباطات
 اسـامى  بـه  نامبرده، توسّط نقاب کودتاى از قبل فعّالیّتهاى به مربوط مکاتبات در    
 ،»موسوى مدنى میرصادق« ،»قربانیفر رضا« ،»کاشانى محمودى عباس« جمله از افرادى

 اعظم« ،»فرخنده غالمرضا« ،»ناظر عبدالرّضا« ،»رفیع بام حسن« ،»احد قادرى جهانگیر«
 بـا  مـرتبطین  عنوان به غیره و شغلى هاى زمینه در و مختلف طرق به ...و »خرّازى
 .است گرفته صورت اشاراتى وى،
  
  :5/3/1987  -  »خاشقى عدنان« با »اشترن« آلمانى نامه هفته مصاحبه از 

 احـساس  کنـد،  خودکـشى  کـرد  سـعى  کـه  هم »فارلین مک« با حتّى شما :س    
 کنید؟ نمى همدردى
 و سرخوردگى دچار نکرد، تشکّر او از هیچکس چون مطمئنم من » :] خاشقى[«  
   حقّه من به کنم مى فکر البتّه هم من .است ضعیفى شخصیّت داراى او .شد یأس
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 را خـود  کـه  بـود  مدّتها قطعاً م،بود »فارلین مک« جاى هم من اگر حتّى اما اند، زده
 ...بودم کشته
 شـما  بـه  ]معـدوم » [ شـاه « دربـاره  کـه  نداشتید دخترى دوست شما آیا :س    

 بدهد؟ اطّالعاتى
 مشترکى دختر دوست کپنهاگ، در زمانى من، و ]معدوم» [ شاه»:]«  خاشقى[«  
 ...بیافتد اتّفاقاتى چنین ست ا ممکن .داشتیم

  
 » :مناشه بن« نوشته »- خون پول« تابک دوازدهم فصل از 

 با بود، بسترى بیمارستان در که زمانى در »فارلین مک« اینکه دلیل من، عقیده به    
 از او کـه  بـود  ایـن  کـرده،  خودکشى به کوشش لزوم، اندازه از بیش قرصهاى خوردن
 هـیچکس  امـا،  .داشـت  وحـشت  شـود؛  فـاش  اسـرائیل،  براى اش جاسوسى نقش اینکه
 درک رفـت،  مى ملّى رسوایى یک از فراتر که را »فارلین مک« کوشش سبب تنتوانس
 ...کند
  
  :12/12/1365شنبه  سه »- کیهان« روزنامه از 
 خدمت در که بود معتقد زیرا برآمد؛ خودکشى درصدد کرد اعالم »فارلین مک رابرت«
 !] ؟[است کرده کوتاهى کشورش، به
  
  :23/11/1987 -» جمهوریت« اى ترکیه روزنامه از 

 هواپیماهـاى  محمولـه  اگـر  کـه  اسـت  مهم آنقدر1987فوریه  5و  4هاى   روزنامه    
نیزسـالح بـوده    آمدنـد،  فـرود  تهران فرودگاه در که اسپانیا »توروخن« پایگاه از برخاسته
 درحالیکـه  شـود  مـى  معلـوم  که چرا .شد خواهد نیز تر توجّه جالب بسیار مسئله باشد؛

 سالح دولت امریکا همچنان به فروش داشته؛ ادامه ایران به اسلحه فروش پیرامون تحقیقات
 ...داده مى ادامه
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 اینکـه  مـورد  در تحقیقات :طرف یک از .است آمریکایى سناریوى کامالً        سناریو

 اسـلحه  فروش ادامه :دیگر طرف از و شده فروخته اسلحه دشمن، کشور یک به چرا
 .تحقیقات جریان در

 مـا :« گویـد  مـى  »ملیّت« با اى مصاحبه در وزیر نخست »اوزال تورگوت« گرچه    
 امـا  ؛»نمـاییم  بازرسـى  را آنهـا  محموله و کرده فرود به مجبور را هواپیماها توانیم نمى

 ...ندارد را مطبوعات به یافته درز رسمى اطّالعات تأیید جز اى چاره غیرمستقیم
 شـانزدهم  کـشور  مقامـات  برخى براى ترکیه، در دخو اقامت طىّ در »نورث الیور«  

 که حادثه این جریان در .است کرده پرداخت ]رشوه عنوان به[ دالر هزار147مقدار  
 کشور سوى از الزم تسهیالت اینکه از پس شده، اطالق »زرد میوه عملیّات« نام آن به

 تحقّـق  منظور به »نورث« دوّم سرهنگ نشد، فراهم )پرتقال قوى احتمال به( پانزدهم
 براى الزم مجوّز شانزدهم، کشور رهبران از ایران به اسلحه محرمانه فروش به بخشیدن

 .نمود دریافت را اسلحه حامل هواپیماهاى عبور
 بـه  مجـوّز  دریافت از بعد و شده عمل وارد کشور، این در سیا ایستگاه مسئول    
 ...گردید واریز مبالغى سوئیس، بانکهاى در کشور این مقامات از تعدادى حساب

  
  :1/12/1987  »  ∗ -تایم« آمریکایى نامه هفته از 

 ایـران،  بـه  اسـلحه  معتنـابهى  مقادیر ارسال مورد در تفسیرهایى ها، روزنامه ایتالیا،     در
 از دولـت  چـرا  :اینکـه  بـر  مبنـى  برانگیخت؛ پارلمان در را سؤاالتى که ساختند منتشر
 است؟ مانده ناکام فروشها، نگونهای مورد در ممنوعیّت اجراى
 توسّـط  سـالحها  اکثـر  که رفت مى تصوّر یعنى بود؛ داخلى نخست، جدالها گرچه    

 سـوءظن  مورد متّحده، ایاالت اکنون لیکن باشد، شده فروخته اسلحه، ایتالیایى سوداگران
   یک طىّ ایتالیا، خارجى تجارت وزیر »فورمیکا رینو.« است گرفته قرار

  
  
  
  
  .»چرچ . جی . جورج «نوشته    ∗



  894

 آورد، میـان  بـه  صـحبت  سالح فروش از کسى اگر« که نمود گله مطبوعاتى، مصاحبه
 نیـستیم  قـادر  مـا  .آورد عمـل  بـه  ذکرى نیز ایتالیا، در ناتو پایگاههاى از ست ا الزم

 لکنتر شود، مى ]ایتالیا[ کشورمان وارد پایگاهها این طریق از مستقیماً که را هایى اسلحه
 شوند، مى خارج پایگاهها این از که را هایى اسلحه لذا و ...شویم نمى مطّلع ما .کنیم
 »...کنیم کنترل توانیم نمى نیز
  
 » :بوالره بودوئن« نوشته » ∗ - فیگارو« فرانسوى روزنامه از 

 کننـدگان  مـذاکره  ...داشـت  اظهار ...اسلحه ارسال توجیه براى »ریگان«     پرزیدنت
 یـک  طریـق  از کـه  »لیـدین  مایکل« و »فارلین مک رابرت« یعنى محل در آمریکایى
 مـن  اجازه با« بودند، رفته ایران به »قربانیفر منوچهر« نام به اروپا مقیم ایرانى واسطه
 .» ...اند کرده عمل
  
 » :مناشه بن« نوشته »- خون پول« کتاب یکم و بیست فصل از 

 در خـصوصى،  شـهروند  یـک  عنـوان  به]1992[اکنون   که »فارلین مک رابرت«    
 مـورد  درFBI  اطّالعـات  ضـدّ  وسـیله  بـه 1991سال   آغاز در کند؛ مى زندگى آمریکا

 جاسوسـى  جریـان  در شرکتش و اسرائیل اطّالعات سازمان و »ایتان رافى« با روابطش
 به او بازجوییهاى نتیجه از کس هیچ امروز به تا .گرفت قرار بازجویى مورد ،»پوالرد«
  اونگـر  کـرگ «1991� -سـال   اکتبر در ولى است، نکرده حاصل آگاهىFBI  یلهوس

(Craig)« Ungerمجله در که گفتارى در »فارلین مک« درباره مرا ادّعاهاى و اظهارات 
 Esquireنمود تأیید کرد، منتشر. 
 اطّالعات سازمان بوسیله »فارلین مک« که نوشت مذکور گفتار در ،»اونگر کرگ«    
 »پوالرد« جاسوسى جریان در و شده استخدام کشور آن براى جاسوسى جهت ،اسرائیل

 ...است داشته شرکت ]ایکسX [ نام با امریکا ضدّ بر ،»] پوالرد جاناتان[«
   
  
∗  15/11/1987.   
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 » :تاور کمیسیون گزارش« کتاب ترجمه از

 کانال مثل دوّم لکانا گویا» [ دوّم کانال« نه و »قربانیفر« آقاى نه :دوّم ...    
 از قبل آید نمى نظر به !] گردد اعالم نامش که نشده تمام مصرفش تاریخ »قربانیفر«

 گرفتـه  قـرار  منظّمـى  و دقیـق  بررسى تحت گردند؛ ماجرا وارد واسطه، عنوان به اینکه
  .باشند

 مذکور، سازمان نظر از ولى بود، شده شناخته سیا براى که بود مدّتها »قربانیفر«    
 نگهداشـتن  محرمانـه  بـه  نـسبت  نگرانى ...بود تردید مورد وى، به اعتماد و صداقت

 این اینحال با .است منطقى فرایندى گذاشتن کنار و رهایى براى عذرى »ایران ابتکار«
 اسـرائیلیها،  مثـل  بودنـد،  مختلـف  اهداف و منافع داراى که گوناگونى افراد براى ابتکار

 »نورث« عوامل خصوصى شبکه و تجارى هاى واسطه و حهاسل مختلف دالّالن ایرانیها،
 ...شد شده شناخته

  
 » :تاور کمیسیون گزارش« کتاب ترجمه »- دوّم کانال« مسائل به مربوط بخش از 

 با ارتباط دوّم کانال ،»حکیم ]آلبرت[« به لندن مقیم ایرانى یک1986ژوئیه   در    
 .بود ایران بلندپایه مقامات از یکى شاوندانخوی از کانال این که کرد پیشنهاد را ایران

 لنـدن  امکانىبـه  چنـین  بررسـى  بـراى  ،»کیو]«1365مرداد   سوّم[ ژوئیه25در      
 .رفت

 ایرانیان دیگر و دوّم کانال این با »حکیم« و »سکورد]« شهریور4[اوت  26در      
 مـک « سفر از که دداشتن اظهار ایرانیان این .کردند مالقات لندن در ]کانال همراهان[

 ...آگاهند »قربانیفر« نقش و اسرائیل ارتباط ،»فارلین
 رئـیس  بـه  ارتباط، دوّم کانال گزارش که است آمده »دانیل مک« یادداشتهاى در    
 .شد داده]65 شهریور  18[ 1986سپتامبر 9در   جمهور
 تـا   28[ 1986سـپتامبر  21تـا   19روزهاى   در سیا مقام یک و »کیو« ،»نورث«    

 .کردند مالقات ایرانیها با واشنگتن در ]اردیبهشت30
 روابط بهبود و افغانستان مقاومت به کمک براى همکارى و شوروى خطر طرفین،    

   یک ایجاد طرفین ...دادند قرار بحث و مذاکره مورد را ایران و متّحده ایاالت بین
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 بحث مورد را کشور دو بین ندهآی روابط بررسى براى امریکایى سرّى  نفره8کمیسیون  
 .دادند قرار

 طریـق  از کـه  تماسـهایى  جـز  بـه  کـه  داشـت  اظهـار  ایرانیها، به »نورث« نهایتاً    
 سـوى  از دیگـرى  رسمى پیام هیچگونه« گیرد؛ صورت »کیو« و »سکورد« ،»نورث«

 .»داشت نخواهد ارسال امریکا
 جریـان  در جمهـور  ئـیس ر سـپتامبر، 23در   گویـد  مـى  »دانیـل  مک« یادداشتهاى    

 .شد داده قرار دوّم کانال با مذاکرات
 در »سـکورد « و »کیـو « ، »نورث« ،]مهر15 تا  13[ 1986 اکتبر 7تا  5بین      

 دوّم مالقـات  ...کردنـد  مذاکره و دیدار ایران، ارتباطى دوّم کانال با آلمان فرانکفورت
 مالقـات  همـین  در .گرفـت  تصـور  ]آبان6تا  4[ اکتبر 28تا  26بین   فرانکفورت در

 در ...دادنـد  قـرار  بحـث  مـورد  را ایران مورد در امریکا اى مادّه نه طرح یک ظاهراً
 ارتباطى، دوّم کانال و خارجه وزارت بین] آذر22 [1986دسامبر 13در   بعدى مالقات
 .پذیرفتند را اى ماده نه پیشنهاد این طرفین
 داسـتان  که داشتند اظهار ایرانیها ]آبان6   تا4 [1986اکتبر 28تا  26مالقات   در    
 که شده منتشر لبنان، بعلبک در محلى روزنامه یک توسّط تهران، به »فارلین مک« سفر
 در ]مهـر 24یـا   23 [اکتبـر  16یـا   15در   کـه  بروشور رشته یک مبناى بر مقاله این

 از الزم هاىهشدار سیا به بهتر عبارت به... [ بود شده نوشته گردید؛ منتشر تهران،
 !] بود شده داده شان ایرانى خوب دوستان سوى

 رئـیس  ]آمریکـا  اطّالعـاتى  عملیّـات  ى[ قـضیّه  زدن بیرون اوّل روزهاى در...    
 عملیّـاتى  کانال و »پویندکستر« از پشتیبانى به محکم، طور به ]بزرگ شیطان[ جمهور

 بـود،  شـده  ذکر که آنچه هر با ظاهراً جمهور رئیس ...داد ادامه عملیّات خود و او
  .کرد موافقت
 گروگانهـا  بـراى  ترسـى  موجبـات  خواسـت  نمى که چرا نداده نظرى هیچ بنابراین    
 او] ...؟؟![دوّم کانـال  سـالمتى  براى چه و آنها سالمتى براى چه] ؟[!بیاید بوجود
   قضیّه آنچنان که جزئیّات کندولیکن صادر اى اعالمیّه دولت مورد، این در که داشت اعتقاد
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 رابطـه  در که ایرانیانى و گروگانها جان افتادن خطر در موجب مبادا تا نزنید؛ دامن را

 ] ؟؟؟. [!بشود هستند،
  
 :1998 اوت 16»  - نیوزویک« آمریکایى نامه هفته از 

 ویژه تحقیق کمیته اوّل مشاور»(Arthur L. Liman)  لیمان .ال آرتور« اهتمام به    
 .شد برپا انگیز بحث پاسخ و پرسش جلسه روز40سنا،   مجلس
 به »پویندکستر« مورد در را خود تحقیقات هنوز مستقل، دادستان »والش الرنس«    

 .دارد نیاز بیشتر وقت ماه چند به که گفت مى و بود نرسانده پایان
 شـهادت  او مه، ماه دوّم شنبه تاریخ به ،»پویندکستر« از سرّى تحقیق جلسه در    

 کـه  کـرده  پـاره  را حکمـى 86�نوامبر   در کنترا، ایران ماجراى افشاى از بعد که داد
 رئـیس  سـوى  از گروگانهـا  آزادى قبـال  در ایران، به سالح فروش دستور آن براساس
 .بود شده صادر جمهور
 امـا  .داشت را جمهور رئیس امضاى که بود موجود نسخه تنها شده، پاره حکم    
 برقرارى براى فقط که شد مدّعى »ریگان« و کرد انکار را امضا این بعدها سفید کاخ
 .است فروخته موشک کشور، این به ایران داخل در رو میانه عناصر با رابطه
 کـه  وقتى و نبود درست »ریگان« ادّعاى پس گفت، مى راست »پویندکستر« اگر    

 را موضوع این صراحت به داد، شهادت سوگند اداى با ملّى تلویزیون در »پویندکستر«
 :کرد مطرح

 را حکمـى  ایـران،  بـا  معاملـه  بـا  ارتباط در سیا آیا ؛»دریادار« آقاى » :لیمان«    
 فرستاد؟ شما براى جمهور، رئیس امضاى جهت

 دوّم روز در من که است حکمى همان این »لیمان.« آقاى .بله » :پویندکستر«    
 ...کـردم  پاره را آن من که است حکمى همان این و کردم بحث آن درباره مه، ماه
 .] آن احتمالى عواقب از جمهور رئیس نجات و اطّالعات حفظ جهت[

 کرد؟ امضا را حکم آن آمریکا، جمهور رئیس آیا » :لیمان«    
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دسامبر   پنجم روز در جمهور رئیس دادم؛ شهادت هم قبالً که همانطور » :پویندکستر«
 در ]جریان افشاء از پیش...[ کرد امضا را محک تاریخ، آن حوالى یا] 64آذر  14[

 بـه  نیـازى  زمـان  آن در بگـویم،   صادقانه86نوامبر   یکم و بیست روز ساعت آخرین
 بـسیار  سیاسى، لحاظ از تواند مى حکم این که کردم فکر و ندیدم حکمى چنین وجود

 اشـغال  سـطل  داخـل  و کـنم  پـاره  را آن گـرفتم  تـصمیم  لـذا  ...باشـد  شرمسارکننده
 ...اندازمبی
  
  :5/5/1371دوشنبه  »- کیهان« روزنامه از 

 رسیدگى ]مستقل[ ویژه دادستان آمریکا، چاپ »پست واشنگتن« روزنامه نوشته به    
 رونالـد « شـناختن  مـتّهم  مـورد  در دیگـر  روز10 تـا    ∗گیـت  ایران رسوایى پرونده به

 پرونده این در وى نزدیک مشاوران از تن چند و آمریکا سابق جمهورى رئیس »ریگان
 .گرفت خواهد تصمیم
 است مورد این در گیرى تصمیم حال در پرونده این ویژه دادستان »والش الرنس«    

 نقـش  بـر  گذاشـتن  سـرپوش  به متّهم را نزدیکش همکاران و »ریگان« توان مى آیا که
 یـا  نمـود 1985سـال    ایـران در  بـه  سـالح  مخفیانـه  فـروش  رسوایى در آمریکا دولت
 ...خیر؟

  
 » :شولزینگر .د رابرت« نوشته »- بیستم قرن در آمریکا دیپلماسى« کتاب از 

 مدیریّت در انگارى سهل خاطر به جمهور، رئیس از ،»تاور« کمیسیون حالیکه در    
 انتقـال  بـه  مربوط غیرقانونى تصمیم با مرتبط مستقیماً را او شخص اما کرد؛ انتقاد امور،

  [!] .ندانست »کنتراها« به ایران به حهاسل فروش از حاصل سودهاى
 کسى چه ببیند تا کرد تعقیب را پول این مسیر کنگره، توسّط شده انجام تحقیق یک  
   دموکرات،» ( دانیل اینوى«کمیته به ریاست دو .داشتند آگاهى انتقال این از ]کسانى[
  
  
 و کنگـره ( مقنّنـه  قـوه  ىاطّالعات هاى عالوه برکمیسیون کنترا ایران به  درقضایاى مربوط∗

 جان« عضووابسته به ریاست24اصلى و   عضو سه با( مجریّه قوّه هیئت همچنین و )سنا
  .پذیرفت  صورت ضرورتاً متّحده ایاالت قضایى سیستم طرف از رسیدگى این ؛)»تاور
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 مجلـس  در »اینـدایانا « از دمـوکرات » ( همیلتـون  لـى « و سـنا  در ») هـاوایى « از
 برگـزار  )شهود( اظهارات استماع براى را مشترکى جلسات و شدند لتشکی نمایندگان،

 »(David) ( بـورن  دیویـد « سـناتور  کـه  طـور  همـان  کـه  شـود  روشـن  تـا  کردنـد 
Borenقانون روح صادقانه جمهور، رئیس آیا:« بود کرده مطرح )اوکالهما از دموکرات 

 طریـق  از جمهـور  سرئـی  آیـا  بود؟ کرده شکنى قانون که این یا و بود کرده اعمال را
 »بود؟ گرفته نادیده کامالً را قانونى ممنوعیّت ،»کنتراها« براى پول مالى تأمین

  
 :محقّق اى کتابخانه تحقیق یادداشتهاى از 

 .K  اینـوى .کـا  دانیـل « کنترا، ایران قضیّه به کننده رسیدگى هاى کمیته گزارشات    
Inouye Daniel هامیلتون .اچ .لى« نیز و  (Lee H. Hamilton)« گزارشـگر  دو توسّـط 

 »  انگلبـرگ  اسـتفن « و»(Joel Brinkley)  برینکلـى  یوئـل « تـایمز،  نیویـورک  زبـده 
(Stephen Engelberg)گردید منتشر »هاوس راندم« توسّط1988در   و ویراستارى... 

  
  :10/9/1365دوشنبه  »- کیهان« روزنامه از 
 آمریکـا  دادگـسترى  وزیـر  »مـیس  ویـن اد« که نوشت یکشنبه روز »تایمز آنجلس لس«

 دادسـتان  یـک  تعیـین  خواستار واشنگتن فدرال دادگاه یک از تا ]است[ گرفته تصمیم
 فـروش  مـاجراى  مورد در دادگسترى وزارت تحقیق گرفتن عهده به براى مستقل، ویژه

 .شود ایران به آمریکا طرف از اسلحه
  
  :22/10/1366شنبه  سه » - کیهان« روزنامه از 

 مـستقل  دادستان تیم سوى از امریکا، جمهور رئیس »ریگان« معاون »بوش جورج  «
 .گرفت قرار بازجویى مورد گیت ایران ماجراى خاطر به ،«والش الرنس«
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  :23/10/1366چهارشنبه  »- کیهان« روزنامه از
 یژه،و دادستان تحقیق کمیته .داد پاسخ سؤاالت تمامى به و کرد یاد سوگند »بوش  «
 ...آورد مى عمل به سؤاالتى شاهد، یک عنوان به فقط وى از که است کرده اعالم

  
 » :تیمرمن .آر کنت«  نوشته » -سنتر جورنالیزم وسترن« نشریّه از 

 الرنـس « وسـیله  بـه  ساله هفت تحقیق یک انجام موجب کنترا، - ایران ماجراى    
  .شد - مستقل  وکیل » -والش
 شـمار  بـه  متّحـده  ایاالت تاریخ در مستقل تحقیق ترین طوالنى که تحقیق این در    

 بدسـت  واقعـى،  خالفکارى مورد در اندکى شواهد و صادر خواست کیفر چند رود؛ مى
 .آمد
  
  :19/1/1994»  - دالسرا کوریره« ایتالیایى روزنامه از 

 عهده به همه که هزینه، دالر میلیون چهل حدود در مبلغى تحقیقات، سال هفت    
 »والـش « گزارش صفحه566در   که دادگاه حکم سرانجام و بوده آمریکایى سهامداران

 همه از »ریگان رونالد:« است شده گنجانده یافت، انتشار واشنگتن در گذشته روز که
 .داشت اطّالع گیت کنترا ایران درباره چیز

 پرزیـدنت  شـود،  مـى  اداره »والش .اى الرنس« زیرنظر که کمیسیونى عقیده به بنا    
 قـرار  تصویب مورد را »نورث الیور« سرهنگ سرّى و پیچیده طرح شخصاً ،»ریگان«
 در آمریکایى گروگانهاى آزادى منظور به( ایران به تسلیحات فروش طرح، آن در .داد

 وابـسته  اى نیکاراگوئه شورشیان از حمایت جهت ایران، از دریافتى پول ارسال و )لبنان
 .بود شده بینى پیش )ساندنیست ضدّ سازمان( کنترا به

  .رفت مى شمار به آمریکا، کنگره اراده نقض مسائل، این مجموع    
 »ریگـان « گردیـد،  افـشاء 1986سـال    در نافرجـام  عملیّـات  که زمانى عالوه به    
   پوشى پرده یک کوشیدند مى که را خود مشاورین حدّاقل، یا داشته اعالم را خود موافقت
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 .گذاشت آزاد دهند، ترتیب را ناآزموده حال عین در و پرتالش شکلى به عظیم،
 به زیبارو منشى یک از آمیز، مخاطره مدارک کردن ناپدید براى ،»نورث« سرهنگ    

 ] ...امریکا[ملّى امنیّت شوراى اتاقهاى از حالى در او .جست یارى »هال فاون« نام
 .بود ]اسناد و دارکم[ کاغذ از پر زیرش لباسهاى که شد مى خارج
 از هم، جمهور رئیس وقت معاون ]پدر» [ بوش جرج« ،»والش« اعتقاد به بنا    
 ...داشت آگاهى گروگانها با تسلیحات ]غیرقانونى ى[ مبادله براى تالش

  
  :31/3/1371»  - کیهان« روزنامه از 
 سـوایى ر پرونـده  دادسـتان  »والـش  الرنس« اگر :نوشت جمعه روز »تایمز نیویورک«
 »ریگان« دولت دفاع وزیر »واینبرگر کاسپار« که کند اثبات شود موفّق »فارلین مک«
 سنگینى فشار تحت »ریگان« دولت اعضاى است، گفته دروغ آمریکا کنگره اعضاى به

 .گرفت خواهند قرار
 نـابود  بـا  »نورث الیور:« گفت »تایمز نیویورک« به »والش« دستیاران از یکى    
 و سـاخت  فـراهم  »پویندکـستر « اقـدام  براى را زمینه کنترا، ایران عملیّات اسناد کردن

 آزادى قبـال  در اسـلحه  ارسـال  براى »ریگان« کتبى مجوّز نابودى با نیز »پویندکستر«
 .برهاند مهلکه از را جمهورى رئیس تا گرفت گردن به خود را گناهان همه گروگانها،
 کند، مى شرکت انتخابات بعدى دور در خواهان، جمهورى سوى از که »بوش...«  

 ...است بوده نقش صاحب »فارلین مک« رسوایى جریان در که است متّهم نیز خود
  
  
  
  
  

Fawn Hall ∗از یکـى  دخترپـسر  دوسـت  و »نـورث  الیـور « سـرهنگ  مخصوص  منشى 
 روز بـود  مد لباسهاى مانکن قبالً(Cruz) - کروز نام به نیکاراگوئه در کنتراها رهبران

هاى اطّالعاتى مجلـس   درحضوراعضاى کمیته)رئیس سیا» (کیسى ویلیام«دادن شهادت ازبعد 
امنیّت ملّى موردبازرسى قرار  شوراى اعضاى از اى عدّه کار دفاتر بود، قرار سنا نمایندگان و

   .گردانید رابه دستور نورث خارج خاصّى جنسیّتش،اسناد از استفاده با»هال فاون«که گیرد
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  :4/7/1371شنبه  »- رسالت« روزنامه از

 اصـلى  اندرکاران دست از یکى گفته به :اسالمى جمهورى خبرگزارى - نیویورک    
 در کامـل،  طور به تقریباً آمریکا جمهور رئیس »بوش جورج« ،»فارلین مک« رسوایى
 نیـروى  سـابق  عالیرتبـه  افـسر  ،»سـکورد  ریچارد.« است داشته قرار ماجرا این جریان
 جریان از همچنین بوش:« گفت تلویزیونى مصاحبه یک در جمعه روز ،آمریکا هوایى

 .است داشته اطّالع نیکاراگوئه، انقالبیون ضدّ از سفید کاخ غیرقانونى حمایت
 نزد وى اعتبار بر تواند مى رسوایى، این در »بوش« نقش افشاى گویند مى ناظران    
 آن در »بـوش !]« گذاشت که[ اردبگذ منفى تأثیر ماه آبان12انتخابات   از قبل مردم
 را[!] ضدتروریـستى  عملیّـات  مـسئولیّت  و بـود  آمریکـا  جمهـورى  رئیس معاون زمان

 .داشت برعهده
  
 » :بالدسوف الکساندر« نوشته » ∗ - سرخ ستاره« روسى نشریّه از 

 سیاست صحنه از است مدّتى که آمریکا، متّحده ایاالت اسبق جمهور رئیس نگرانى دلیل
 حاصـل  که است، کشور ویژه دادستان ،«والش الرنس« گزارش وجود کرده، گیرى کناره
 ایران« به معروف برانگیز جنجال و سرّى عملیّات جریان روى ساله، هفت پژوهش یک
 .باشد مى »کنترا

 گرفته قرار »ریپورت نیوز« نشریّه نگاران روزنامه اختیار در گزارش، این نویس پیش    
 .است جریان این مهمّ تنکا برخى روشنگر که

 و ایـران  بـه  سـالح  سرّى فروش جریان از تنها نه »ریگان« سند، این با مطابق    
 خود دستیاران عملیّات رهبرى شخصاً بلکه بود؛ آگاه نیکاراگوئه ضدّانقالبیون مالى تأمین

 ایـن  انتشار که کرده درخواست »ریگان« ...داشت برعهده را ملّى امنیّت شوراى در
   آن مناسب پاسخ زمانى فاصله این در بتواند تا بیندازند، تعویق به ماه دو تا را شگزار

  
  
  
∗  20/12/1993.   
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  .نماید تهیّه را

 وسیع انتشار جهت »علنى« قسمت دو در دسامبر3در   گزارش این بود قرار قبالً    
 .شود منتشر کنگره اعضاى ویژه »سرّى« و
  
  محقّق اى انهکتابخ تحقیق یادداشتهاى از 
 »] :والش« گزارش کتاب جلد پشت توضیحات از اى خالصه[ 
 جمهوریخـواه  یـک 1912�متولّـد   »(Lawrence E. Walsh)  والـش  .اى الرنـس «  
  دوى .اى تومـاس « معـاون  سـمت  در1930�سـال    در را خود کار که العمر مادام

(Thomos E. Dewey) مانهـاتن « جنـائى  بخـش  بـازپرس  سـپس  .کـرد  آغـاز  
(Manhattan)« آلبـانى  در .شـد  (Albany) در نیـز  و جمهوریخـواه  رؤسـاى  زیرنظـر 

 .بود کار به مشغول »نیکسون« و »آیزنهاور« دولتهاى
 وکال، جامعه ریاست نیز و »استریت وال« بر فدرال دادگاه در قانون اعمال سابقه    

 .دارد کارنامه در را
 غمبار گزارش آخرین قانونى، یبهاىتعق و پرزحمت تحقیقات سال هفت از پس او    

 .نمود منتشر]1994سال   در [مستقل  دادستان عنوان به را خود !آمریکایى
 ریاسـت  مطلقـه  قـدرت  اعمـال  و قـوا  تفکیک اصل فرسودگى از اى نمونه »والش«  

 نیـز  و قـانون  اسـتهزاء  در گـستاخى  او .دهـد  مى قرار دیدگان معرض در را جمهورى
 متّحـده  ایاالت[ حاکمیّت در قدرت، سطوح باالترین خالف لکردعم انکار در همدستى
 محاصره دموکراسى« از آورى دلهره حال عین در و روشن شرح نموده، افشا را ]امریکا
 .کشد مى تصویر به امریکایى جامعه براى را »شده

 در  - واترگیـت  افتـضاح  حتّـى  نه و - رسوائیها از معدودى آمریکا، تاریخ در    
 .است رسیده اثبات به جدّى شکل به رسمى هاىپیگیری
 گروگانهاى آزادى براى ،»ریگان رونالد« جمهور رئیس شخص تصمیم از غیر به    

   از برخى حتّى ایران، به تسلیحات فروش از استفاده با خاورمیانه در آمریکایى،
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 شورشیان زا حمایت راه در اجناس آن پول گرفتند، تصمیم سرّى، شکل به او وابستگان
 ]بدینـسان . [ شـود  کـارگیرى  به بودند، ساندنیستها شکست خواستار که - نیکاراگوئه

 » Daniel Patrick)  موینیهـان  پاتریـک  دانیـل « سـناتور  قـول  بـه  کنترا - ایران جریان
Moynihan)است بوده »مدرن آمریکاى تاریخ رسمى بحران   شومترین. 

  
 » :والش الرنس« تحقیقات »- کنترا ایران نهایى گزارش« کتاب ترجمه از 

  ω تجهیـزات  کنتراها براى که هواپیما یک اى، نیکاراگوئه سربازان:1986اکتبر   پنجم 
 حادثه، این از »هاسنفوس اوگن« نام به آمریکایى یک .کردند واژگون را کرد مى حمل
 .برد بدر سالم جان

  ω الـشراع « به نـام  درلبنان روزنامه یک:1986سال   نوامبر سوّم  (Al  Shiraa) « 
 .فروشد مى سالح ایران به مخفیانه آمریکا، که داشت بیان گزارشى در

  ω کرد رد را ایران به سالح فروش »ریگان« جمهور رئیس:1986نوامبر   ششم. 
  ω بـه  سـالح  فـروش   کـه  گوید مى »ریگان« جمهور رئیس:1986نوامبر   سیزدهم 
 .است نبوده امریکایى گروگانهاى ىآزاد براى ولى بوده صحیح ایران،
  ω که گفت خبرى، کنفرانس یک در »ریگان« جمهور رئیس:1986نوامبر   نوزدهم 

 .است نشده فرستاده ایران به سالحى هیچ1986�سال   ژانویه از قبل تا
  ω ایـران،  به سالح فروش پول از استفاده مسئله سفید، کاخ :نوامبر پنجم و بیست 
 .داد قرار عموم دید در را کنتراها براى

  ω کار به مشغول جمهور رئیس نظارت تحت »تاور« کمیسیون:1986دسامبر   اوّل 
 .شد

  ω ایـران  پرونـده  بـه  رسیدگى تا کرد درخواست »میس« : 1986 -دسامبر  چهارم 
 ...شود پیگیرى مستقل )دادستانى( رسیدگى واحد توسّط کنترا،
  ω شد انتخاب مستقل دادستان عنوان به »والش« :1986 -دسامبر  نوزدهم. 

   
 
 
 
 
 
 
 



  905

 
ωرا کنتـرا  ایـران  موضـوع  بـه  رسـیدگى  کمیته سنا، مجلس:1987سال   ژانویه   ششم 

 ...داد تشکیل
  ω کنترا ایران موضوع مورد در سنا کمیته گزارش:1987سال   ژانویه نهم و بیست 
 ...شد مطرح
  ω مـسئله  مورد در را خود گزارش ،»تاور« کمیسیون:1987فوریه   ششم و بیست 
 .داد ارائه کنترا ایران

  ω بـه  نیـز  متّحـده  ایاالت دادگسترى سوى از »والش« :1987 -سال  مارس پنجم 
 .شد معرّفى مستقل دادستان عنوان
  ω مـورد  در را سـنا  مجلس و سفید کاخ توافق »والش« :1987 -مارس  هجدهم 
 و »نورث« شهادتهاى به رسیدگى و ازجویىب سرى یک انجام جهت کنترا ایران مسئله

 ...گیرد مى »پویندکستر«
  ω داشتن نگه مخفى جهت گناهکار عنوان به »فارلین مک« :1988 -مارس  یازدهم 

 ...رفت دادگاه به کنگره از اطّالعات
  ω نـشد،  مطـرح  که شده بندى طبقه مشکالت وجود دلیل به:1989ژانویه   سیزدهم 
 ...شد برداشته »نورث« ژنرال علیه ئهتوط و خیانت اتّهام

  ω فایرز .دى االن«: 1991 -سال  جوالى نهم  (Alan D. Fiers)«گناهکار عنوان به 
 ...شود مى شناخته کنگره از اطّالعات داشتن نگه مخفى خاطر به

  ω آبرامـز  الیوت«: 1991 -سال  اکتبر هفتم  (Elliott Abrams)« مخفـى  خـاطر  بـه 
 ...شود مى شناخته گناهکار عنوان به کنگره از اتاطّالع نگهداشتن
  ω خیانت مورد هفت خاطر به »کالریج .آر دوان« :1991 -نوامبر  ششم و بیست 

 ...شود مى شناخته مجرم عنوان به غلط، گزارش و
  ω 24تقـدیم  کنگـره  بـه  را خـویش  گزارش سوّمین »والش« :1992 -سال  ژوئن 

 کـه  است انحرافى کنترا - ایران مسئله که کند مى مطرح وى گزارش، این در .کند مى
   رضایت به منجر1986نوامبر   در و شد پدیدار دولت هیئت میان در1985سال   از
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 .شد ایران به سالح فروش
  ω رئیس که دهد مى خبر مستقل دادستانى به سفید، کاخ:1992سال   دسامبر یازدهم 
 بسیار توانست مى که را کنترا ایران مسئله به مربوط اطّالعات سرى یک »بوش« جمهور
 قـرار  نهادى هیچ اختیار در تاکنون که دارد اختیار در را باشد؛ بازپرسیها حال به مفید
 .است نداده

  ω  واینبرگـر » « بـوش « جمهـور  رئـیس :1992سـال    دسـامبر  چهـارم  و بیـست«، 
 دادسـتانى  کـه  هکرد عفو را »جورج« و »آبرامز« ،»فایرز« ،»فارلین مک« ،»کالریج«

 .کند مى تقبیح را بخششها این نیز مستقل
  ω و »واینبرگر« پرونده مورد در مستقل دادستان چهارم گزارش:1993فوریه   هشتم 

 ...شود مى ارسال کنگره به جمهورى ریاست بخششهاى
  

 کـه  اضـافى  بودجـه  تقاضـاى  نـویس  پیش »ریگان« آقاى1985دسامبر   پنجم در    
 :شد مى زیر موارد شامل که کرد، امضا را بود، آمده )اى .آى .سى( توسّط
 بود قرار که بود آمریکایى اسیران آزادى جهتCIA  فعّالیّتهاى که داد مى  ـ نشان1   

 .شوند تبادل اسلحه مختلف هاى محموله با
 آگـاه  نبایـد  و نداشـت  آگـاهى  مطلـب  ایـن  از کنگـره،  که کرد مى   ـ خاطرنشان2   
 .شد مى

ـ 3     نـشده  اجرا زمان آن تا که سیا فعّالیّتهاى تصویب درخواست ماسبق، به  عطف 
 .داشت را بود

 -نـوامبر  21حـدود    در مـاجرا،  ایـن  از بعـد  یکـسال  از کمتـر  حـدود  در    
 که چرا .برد بین از محرمانه کامالً طور به را بودجه افزایش سند ،»پویندکستر«1986
 اسیران، وسالح درمقابل آزادى سندى چنین یک دوجو:« بعدهاگفت او خود که همانطور

 .» ...کرد مى شرمنده را »ریگان« جمهور رئیس حتماً آینده در که بود اى مقوله
 و کرد برداشت اشتباه پرسنل، تغییر زمینه در »پویندکستر« راهنمایى از هم »نورث«  

   »قربانیفر« با اطّالعاتى ارتباط یک افزایش جهت سیا، از که داد دستور »لیدین« به
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 ]؟[ !کند استفاده
 و کرد مالقات »آلن« و »کالریج« ،»کیسى« با1985دسامبر   ماه در هم »لیدین«  

 درمورد آینده در که فعّالیّتى و تصمیم هر مورد در »قربانیفر« آقاى از که گفت آنها به
 .کنند استفاده گیرد، مى صورت ایران
 سیا زیاد توجّه از کامالً ولى داد، نشان خاصّى نشواک یکنوع زمان، آن در »کیسى«  
 بـود،  شـده  مطالبـه  او از که همانطور خاطر، همین به .بود مطّلع »قربانیفر« مورد در

 .کرد عمل
 و داد انجـام  زیادى تحقیقات »قربانیفر« مورد در سیا، افسران برخى توسّط وى    

 کـامالً  »قربانیفر« مورد در سیا اوّلیّه ارزیابى« که نوشت خویش گزارش در نهایت در
 ».کرد اعتماد او به توان نمى که است شخصى وى .است بوده درست
 منتشر گزارش این و نوامبر ماه در ،»هاوک« موشکهاى محموله شکست برخالف    
 بـه  رابـط  یـک  عنـوان  بـه  را »قربانیفر« همچنان »کیسى« سیا؛ افسران سوى از شده

 زندانبانان با توانستند مى که بود اشخاصى با رابطى نیز و داشت نظر در ایران حکومت
 در کـه  نوشت خصوصى یادداشتى »ریگان« به خاطر همین به .باشند مرتبط گروگانها

 »قربانیفر« از استفاده ایران، به اسلحه فروش ادامه راه تنها که بود کرده خاطرنشان آن
 .بود واسطه یک عنوان به

 معاونـت  اصـلى  نماینـده  کـه »(Noel Koch)  کـوچ  ولن« آقاى همراه به »نورث«  
 تسلیحات انتقال مسئولیّت پذیرش[ موضوع این بود، المللى بین امنیّت امور براى دفاعى،

 جایگزینى مسئولیّت متّحده ایاالت که کردند پیگیرى طورى را ]سیا به دفاع وزارت از
 مدّتها که اسرائیل در شده رانبا[ شود، منتقل ایران به بود قرار که را »تاو« موشکهاى

 .داشت خواهد ]گذشت مى ساختشان تاریخ از
 بـا  مـذاکرات  و دفـاع  وزارت بـین  قیمتهـا  زمینـه  در بحثهایى شامل فعّالیّتها این    

 بـه  متّحده ایاالت از سالح انتقال که بود آن میان این در واضح مسئله .بود اسرائیلیها
  .شد مى مطّلع آن از کنگره حتماً بود، ردال میلیون14از   بیشتر اگر اسرائیل
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 توسّـط  رفـت  مـى  ایـران  به ]واسطه با[ اسرائیل از که سالحهایى کردن جایگزین البته
 بـا  مسئله این که داشت، قبول قابل خریدار یک نیز و کنگره اطّالع به احتیاج آمریکا،
 .داشت منافات کنگره، اطّالع عدم بر مبنى دولت طرح

 داده تحویـل  ایران به1986فوریه  18در   »تاو« محموله اوّلین هرحال به ...    
 نـام  به عرب تاجرى از را پول این البتّه که پرداخت را آن مبلغ هم »قربانیفر« .شد
 تحت که سوئیس، بانک در حساب یک به را آن و بود کرده قرض »خاشقى عدنان«

 .کرد واریز بود، »سکورد« نظارت
 و »نـورث « تحویـل،  این از پس .گردانید منتقل سیا به را غمبل هم »سکورد«    

 .داشتند ایرانى مسئولین با را خود رودرروى مالقات اوّلین متّحده، ایاالت مسئولین دیگر
 .گرفت صورت فرانکفورت شهر آلمانغربى در1986فوریه  25در   مالقات این

 ...بود»(Kangarlu)  لوکنگر ]محسن[« مالقات این در ایرانیان، ظاهرى نماینده    
 فـشار  آمریکـایى  گروگانهـاى  آزادى خـاطر  بـه  »کنگرلو« بر مالقات این در »نورث«

 جمهـور  رئـیس  تیم طرف از[ شد گرفته تصمیم سیا، مسئولین نظر برخالف ...آورد
  بازنشـسته  افسران از که »کیو .دبلیو جورج« آقاى ]ملّى امنیّت شوراى در »ریگان«

CIA،متـرجم  و مشاور یک عنوان به وى از ...بشود ایران به فروش همسئل وارد بود 
 ...شد مى استفاده اطمینان قابل

 »قربانیفر« و »نیر« ،»کیو« ،»نورث« ایران، به اعزام براى مشخصّى برنامه بدون    
 آن جزئیّـات  آخرین درباره تا کردند، مالقات هم با لندن در مى ماه هفتم و ششم در

 مالقـات  ایران بلندپایه دولتمردان با آمریکایى گروه که داد قول »یفرقربان.« کنند بحث
 .کرد خواهند
 برخـى  بـا  شـده  مطرح جزئیّات با ارتباط در »کیو«1986� -مه  ماه هشتم در    

مـه    مـاه 12صـبح    در .کـرد  صـحبت  »جـورج « و »کیـسى « جملـه  از سـیا  مسئولین
 ...شد داده اطّالع »ریگان« جمهور رئیس به1986
   افسران از ویکى »کیو« ،»نورث« فارلین، مک]« تهران به مسافرت[ مأمور گروه    
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 مـى  ماه پنجم و بیست در آمریکایى گروه ...بود »تیچر هاوارد« ملّى امنیّت شوراى
 یک حدود آنها، .رسید تهران به سیا مسئولین از یکى و »نیر« همراه به1986سال  
 ،«نـورث « ،«فـارلین  مک.« کشیدند انتظار »کنگرلو« و »قربانیفر« رسیدن براى ساعت

 ...شدند منتقل تهران در »هیلتون« هتل فوقانى طبقه به »تیچر« و »نیر« ،»کیو«
 گـروه  ...ماندنـد  تهران در مأموریّت انجام براى نیم، و روز سه حدود در آنها    

 را تهران ایىآمریک گروه .کرد ترک را ایران1986سال   مى ماه28صبح   در آمریکایى
 ...کنند عوض را هواپیماها تا رفت آویو تل به و ترک

 و گرفـت  تمـاس  »کیو« با1986ژوئن   ماه سوّم و بیست حدود در »کنگرلو«    
 قیمـت  ریـز  از لیـست  یـک  کـه  هـستند  مطلب این خواستار ایرانى مسئولین که گفت

 بـه  باید آمریکا دفاع وزارت مهر با شده، داده تحویل تسلیحات و »هاوک« موشکهاى
 ماههـاى  طـى  در »کنگرلـو « بـا  را مذاکرات ]»کیو[« وى ...شود داده تحویل آنها

 ...داد ادامه جوالى و ژوئن
 :دوّم کانال 

 سالح فروش ادامه جهت مختلف کانال دو از استفاده به شروع آمریکایى مسئولین    
 .کردند ایران به

 ...کرد مالقات لندن در »قربانیفر« و »نیر« با1986آگوست   هشتم در »نورث«  
 (nephew)  برادر پسر که شد متوجّه »حکیم ]آلبرت[« لندن، مالقات یک در    

 .است داشته متّحده ایاالت با روابط برقرارى جهت تمایل، ابراز ،»رفسنجانى«
سـال    آگوسـت 25حـدود    در بروکـسل  در مالقـات  یـک  بـه  منجـر  مـسئله،  ایـن     
 .شد برادرزادهو »سکورد« بین1986
 تـصمیم  »پویندکـستر « ولى داد، ادامه »قربانیفر« از استفاده بر حمایت به »نورث«  
 بودنـد،  شـده  شـناخته  »دوّم کانـال « عنـوان  به که او رابطان و برادرزاده از که گرفت
 .کند استفاده
   ازابر وى.رفت  به واشنگتن سپتامبر ماه بیستم و نوزدهم در »رفسنجانى« برادرزاده    
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 که گرفتند تصمیمى آنها .کند مالقات »سکورد« و »کیو« ،»نورث« با تا کرد تمایل
 آزاد گروگانهـا  سـالح،  تحویـل  مقابل در تا شد مى طى باید مرحله هفت آن، مبناى بر

 .گردند
 .کـرد  ارسـال  »جـورج « و »پویندکستر« براى را مالقات این جزئیّات »نورث«    

 .کرد مالقات »کیو« و »نورث« ،»جورج« ،»کیسى« با »رپویندکست« بعد روز چهار
 ...کردند توافق یابد، ادامه دوّم کانال با ارتباط باید که مسئله این بر همگى
 تأییـد  را تهـران  از »فـارلین  مک« دیدار مورد مقاله، یک1986نوامبر   سوّم در    

 آخـرین  »حکـیم « و »سـکورد « ،»کیـو « ،»نـورث « نـوامبر،  هـشتم  حـوالى  در .کرد
 عمـومى  افشاى وقتى تا شد قرار آنجا و داشتند »رفسنجانى« برادرزاده با را مالقاتشان

 ...بگذارند کنار را مسائل دارد، ادامه
  
  :4/8/1989»  - ریویو نشنال« آمریکایى نشریّه از 
 طرح یک در مردم براى مجّانى کار ساعت دویست و هزار به محکوم »نورث الیور«

 .گردید کارآموزى دوره سال دو اضافه به مخدّر ادّمو با مبارزه
 :گفـت  مـورد  ایـن  در مستقل، تحقیقات رئیس و ویژه دادستان »والش الرنس«    

 فرصـت  مـا .اسـت  محکمه قاضى مسئولیّت در تنها که است موضوعى مجازات تعیین«
 .»نداریم دیگرى توضیح و کنیم بیان را خود عقاید که داشتیم

  
  :12/5/1994 » - الحیات« زبان بعر روزنامه از 

 الیـور « سـرهنگ  کـه  سـاخت  فـاش  آمریکـا  در منتشره محرمانه رسمى سند یک    
 »ویـت  تـرى « زنـدگى  کـه  داده قـرار  ایران اختیار در را اى محرمانه اطّالعات ،«نورث

 .ساخت مواجه خطر با را انگلیکن کلیساى ویژه فرستاده
در   ایرانـى  فرسـتاده  دو بـا  گفتگـویى  و قـات مال طىّ ،»نورث« سند، این براساس    
 اسـت  مزدورى »ویت« که بود داشته اظهار گروگانها؛ با سالح مبادله زمینه در1986

   که
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 عنوان به او از وى، تحریک با توان مى و کرده پیروى ») نورث(« وى مشى خطّ از
 .کرد استفاده ایران، با آمریکا سرّى معامالت نجام ا براى دوستانه، انسان پوشش
 پاسـداران  سـپاه  اطّالعـاتى  واحـد  عضو یکى که خود ایرانى همتاى دو به »نورث«  
 ...که ساخت خاطرنشان بود، تهران
 »ماینز« در و1986اکتبر   در مبادله عملیّات آخرین از قبل روز چند مذاکره این    
 .گرفت صورت آلمان
 مذاکره جزئیّات شامل سیا، زى،مرک اطّالعات سازمان سند در »نورث« توضیحات    

 ...است ایرانى فرستادگان با وى
  .بود »بهرمانى هاشمى على« فرستاده، دو این از یکى    
 گروگـان  بـه  کـه  »ویـت  تـرى « جان افتادن خطر به از ترس دلیل به سند این    
 ظورمن به ،»سیا« مسئوالن .ماند باقى نشده، منتشر91اواخر   تا بود، شده تبدیل دیگرى

 مخـصوص  قـانون  براساس و »ژورنال استریت وال« روزنامه درخواست به پاسخگویى
 ...برداشتند سند از را »سرّى فوق« عنوان مطبوعات، آزادى

  
 » : ∗رابین بارى« نوشته  ) 1985– 88(» خاورمیانه و آمریکا سیاست« فصل از 

 »دوّم کانـال « بـا  کرهمـذا  به شروع ]آمریکا[ ملّى امنیّت شوراى1986سپتامبر   در .
 »موسـوى « بـا  مـرتبط  ]اوّل[ بانـد  از غیـر  اعضاىِ از بود معلوم وضوح به که کرد،

  ...کنندگان مذاکره .هستند ]اطّالعات دفتر[ وزیر نخست
  
 Second Channel:  بخش »- تاور کمیسیون گزارش« کتاب ترجمه از 
 » :واشنگتن در دوّم کانال«

  « و »سکورد ])دیک( ریچارد«[ ،»نورث ]الیور[« ر،سپتامب20و  19روزهاى      
  
  

Barry Rubin ∗   کنتـرا تـا   –مجموعـه مقـاالت خاورمیانـه؛ از ایـران     « این مقاله، فـصلى از کتـاب 
 »سـیراکیوز «منتشره در انتـشارات دانـشگاه    »رابرت فریدمن«آورى شده توسّط  جمع »انتفاضه

  .باشد  مى1991آمریکا،  
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  خویـشاوند  بـا »(O'neil) -  اونیـل « پوشـشى  نـوان ع بـه  »- کیـو  ]جـورج [
(Relative)را او که خارج مقیم ایرانى آن و »!] هاشمى على« همان یا ]رفسنجانى 

 طور به آن جریان که کردند وگفتگو دیدار ،»] حکیم آلبرت« یعنى[ بود کرده معرّفى
 ...گردید ضبط نوار روى بر مخفیانه
 :داد قـرار  »پویندکـستر « اختیـار  در مقـدّماتى  شگـزار  نورث« سپتامبر،22روز      
 روز بامـداد 11سـاعت    تا وقفه بدون و شد آغاز شب جمعه ،»خویشاوند« یا گفتگو
 .شد استانبول راهى بست، در هواپیماى یک با او سپس و یافت ادامه شنبه،

 ایـن  در ...رود مـى  پـیش  خـوبى  بـه  کارهـا  :گوینـد  مـى  »دیک« و »جورج«    
 اوّلیّـه  ارتباط که بود او که چرا آید عمل به »دیک« از باید تشکّر نبیشتری خصوص

 کـسب  خواسـتار  مخـصوصاً  »] خویشاوند[« او ...ساخت برقرار »بروکسل« در را
 یا رود، مى پیش به درست مسیر در واقعاً آیا که ببیند تا شد آمریکا دولت از عالمتى
 شود، پخش آمریکا صداى از که شده تعیین دقّت به عبارت یک مورد در ما و خیر؟

 نـابودى  و اقتـصاد  سقوط ایران، در خانمان بى میلیون2مسائل   او ...رسیدیم توافق به
 .ساخت مطرح را کشور این نفت صنعت

 برقـرارى  راستاى در دیگر تالشهاى از باید آمریکا دولت که شد یادآور او ...    
 داخـل  در گروههـا،  سایر درون در اغتشاش از و برداشته دست ایران، دولت با تماس

 .نماید جلوگیرى کشورش
 از یکـى  که داشت اظهار و کرد نگرانى ابراز »قربانیفر« کانال بابت از بارها او    
 کـار  )ب .گ .ک( شـوروى  جاسوسـى  سـازمان  براى تهران، در »قربانیفر« نزدیکان

 رابـط  از گیـرى  هرهب با است ممکن شورویها، که کرد نگرانى ابراز شدّت به او.کند مى
 تـا  اسـت  خواسته ما از »خویشاوند« که آنجا از ...سازند برمال را تماس این خود
 ...بمانیم تهران در گفتگوهایش نتیجه منتظر
 که تا بخواهیم »] قربانیفر» [« گوربا« و »نیر ]امیرام[« از ایم گرفته تصمیم ما    
   »نیر« ما به .خوددارىکنند)وزیرى نخست دفتر مقام( »دبلیو« با مالقات از ثانوى اطّالع
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 دیگر هاى محموله ارسال برنامه مالقاتى، چنین انجام از بعد تا توانیم نمى ما که ایم گفته
 .نماییم دنبال را

 حـال  در داخلى، مسایل برخى وجود علّت به که است خواسته ما از »خویشاوند«  
 کـه  دانست نمى »خویشاوند....«  اریمنگهد دور جریان، این از را ها اسرائیلى حاضر

 این از مختصرى گزارش برگردم که چهارشنبه روز ...است اسرائیلى یک خود »نیر«
 - پویندکـستر « بـه  » نـورث PROF « یادداشـت ... ( داد خـواهیم  ارائـه  جریـان 

(«22/9/86 – 9:22:57(  
 مستقیم ذاکراتم سرگرم ما که حاال داشت اظهار »خویشاوند« مالقاتها، جریان در    
 طریـق  از کـه  آنچه قبیل از دیگر، اقدامات به زدن دست از آمریکا است بهتر هستیم،

 بـه  » نـورث PROF « یادداشـت . (بـردارد  دسـت  دهـد،  مـى  انجـام  ثالـث  کـشورهاى 
  )12:06:57 ، 20/9/86، »پویندکستر«

 رویکردهـاى  بـه  مربـوط  مـذاکرات  در او ،»خویـشاوند « گفتـه  بـه  بنـا     ... 
 ارزیـابى  مطلـوب  را ابتکارها این و داشته شرکت ایران دولت به ما قبلى تر راتیکدموک
 عزیمـت  بـا  آن در کـه  نهـایى  نشـستهاى  در کـه  افزایـد  مـى  »خویـشاوند « ولى .کرد
 نشـستها،  ایـن  در .نداشـت  حـضور  »والیتـى « شـد،  موافقـت  آمریکا به »خویشاوند«
 » (Mohsen Rafig - Dust)  دوسـت  رفیـق  محـسن »(Rafsanjhani) «رفـسنجانى «
 »اى خامنه موسوى ]میرحسین[« و»(Mohammad Hosein Jalali)  جاللى محمّدحسین«

 (Musavi - Khamenei)که باشد مطمئن و بیاید آمریکا به که کردند مقرّر وى براى 
 بـه  » نـورث PROF «یادداشـت .(کنـد  مـى  گفتگـو  آمریکـا  دولـت  سـران  بـا  واقـع  در
  )14:35:55 ، 22/9/86( ، »پویندکستر«

 شـد  رمزى عالمت یک دریافت خواستار »خویشاوند« گفتگوها، جریان در    ... 
 که رسیدیم نتیجه این به ما .کند استفاده تهران در خود گزارش در آن از بتواند، که

 اطّالع ایران،از دولت انکار به آن در که آمریکا صداى فارسى سرویس از گفتارى پخش
  کرد درگزارش   خواهد کفایت شود؛ اشاره »امریکن پان« شده ربوده هواپیماى درباره
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 هوایى خطوط73پرواز   هواپیماى شدن ربوده پیرامون آمریکا، صداى از گفتارى  متن2
 سـایر  بـا  مقایـسه  در ،»خویـشاوند « کـه  نیـست  شکّى ...دارد وجود »امریکن پان«

 در و بـوده  کارآمـدتر  ]وزیـرى  نخـست  دفتر مقامات جمله از و[ ما مذاکرات طرفهاى
 )24/9/86 » پویندکستر« به »نورث... (« دارد قرار بهترى موقعیّت
 هر .کردیم مى گفتگو سیاسى سطح در فردى با ما:« که گفت کمیسیون به »کیو...«
 .)17» - کیو. » (« بود جوان بسیار شخص این که چند

 در ما راهبردى، سطح در چه و سیاسى سطح در چه بودیم، تهران در که وقتى    
 کـه  کرد پیشنهاد »] خویشاوند[« او مالقات، این در ولى .نبردیم جایى به راه واقع
 تـشکیل  یرانـى،  ا عـضو  چهـار  و آمریکایى عضو چهار از مرکّب مشترکى کمیسیون ما

 و ایـران  روابـط  بهبـود  بـراى  طرحى و دهیم جلسه تشکیل محرمانه، طور به تا دهیم
 اوایـل  در و پذیرفتـه  را مـا  نـصحیت  آنهـا  کـه  گفت ما به او ...دهیم ارائه آمریکا
 بـه  مربـوط  فعّالیّتهـاى  پوشـش  در را »] آقـازاده  غالمرضا[« خود نفت وزیر سپتامبر،
 امـارات  و هـا  کـویتى  سـعودیها،  تابا .فرستادند فارس خلیج حوزه کشورهاى به اوپک،
 سـوى  از ویـژه  بـه  ثبـت م نسبتاً پاسخ یک که را آنچه آنها .کند گفتگو عربى متّحده

 ...اند داشته دریافت شد، مى تلقّى سعودى
 :فرانکفورت- (C)   - ج    
 امـروز  .گرفت سرعت ظاهراً حوادث، روند ،»خویشاوند« دیدار از بعد بالفاصله    
 آمریکا، صداى از »امریکن پان«73 -پرواز  به مربوط پیام پخش از بعد بالفاصله صبح،

 ایـن  .گذاشـت  حساب به سوئیس بانک در ...دالر میلیون هفت مبلغ ،»خویشاوند«
 خواهـد  انتقـال  دیگـر،  بانـک  نزدیک دیگرى حساب به )شرقى وقت به( ظهر تا پول
 موشک هاى قطعه بقیّه براى که گفتم »دیک« به وقت، در جویى صرفه منظور به .یافت

 پرداخـت  را سـیا  حساب پول»(TOW)  تاو« موشک پانصد و»(HAWK)  هاوک«
 اصـل  در[ مکـان  نـام ( بـه  و کرده بندى بسته و مونتاژ را آنها بتوان که طورى ماید؛ن

 سـیا  نماینـد،  دریافـت  را پول آنها آنکه محض به .داد انتقال )است شده محو ]سند
  آنها  خرید
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 و نداده ادامه »خویشاوند« با را گفتگوها ما که وقتى تا چند هر .کرد خواهد آغاز ا
 ...شـد  نخواهـد  ارسـال  اى محمولـه  هـیچ  نرسـیم؛  تفـاهم  بـه  نظـر  مورد مانع درباره

  )26/9/86 » پویندکستر«  به » نورثPROF « یادداشت(
 تـازگى  به که بگوید او به تا گرفت، تماس »دیک« با امروز بامداد »خویشاوند...«

 فرانکفورت در را ما  اکتبر6دوشنبه   روز است مایل بسیار و است بازگشته بیروت از
 ...نماید مالقات مانآل

 تهـران  در کـه  را مقامهـایى  از یکـى  ... اسـت  سـاخته  خاطرنشان »خویشاوند...«
 اینجا »] نیر[ امیرام« که وقتى ...آورد خواهد نشست این به خود با کردیم، مالقات

 قرار »خویشاوند« با خود مدّت کوتاه تالشهاى جریان در را او گرفتیم تصمیم ما بود
 آن بـر  »نیر« حال، عین در ...بودیم کرده آگاه تماس این از را او قبالً ما .ندهیم
 مستقیماً بار، چند روز هر وزیرى نخست دفتر مقام یک و »قربانیفر« بین تا است شده
 طرّاحى جهت بدان ...اقدامات ...گیرد مى تماس »] کیو[ جورج« دفتر و خانه با

 به بدون و »خویشاوند« طریق از را جدید رابطه تا بدهد ما به فرصتى که است شده
 خـواهیم  مـى  مـا  واقـع،  در .نمـاییم  برقـرار  ایرانـى  مقـام  و »قربـانیفر « کانال زدن هم
 تـا  داریـم،  نگاه وضعیّت همین در را ]وزیرى نخست دفتر در ایرانى مقام[  »قربانیفر«

 2/10/86» پویندکـستر « به »نورث... (« شود مى چه »خویشاوند« کار نتیجه ببینیم
( 
  
 » :والش« تحقیقات »- کنترا ایران نهایى گزارش« کتاب ترجمه از 

 »همیـشگى  مظنـون « با »لیدین« آقاى]1364 آبان  5[ 1985اکتبر 27در   تقریباً    
 که رسید گیرى نتیجه این به و کرد مالقات ژنو در !] است »قربانیفر« منظور احتماالً[

 باالتر رده داراى»(Hassan Karoubi)  بىکرّو حسن« جلسه، ]در حاضر[ ایرانى مأمور
 .است

 .بود نامعلوم ایران حکومت داخل در او اصلى مقام یا جایگاه واقع، در    
   روى میانه پرقدرت حزب با متّحده ایاالت بهتر روابط موضوع »کرّوبى« ظاهراً    
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 خاطرنـشان  »لیـدین « بـه  مجـدّداً  را ،!] ؟[بود اصلى نفر آن در »کرّوبى« که ایرانى
 .ساخت
 خالصه یادداشت، داخل در .گرفت قرار بحث مورد خوبى به نظامى، محموله اما    

 در را خـود  تردید »کروبى« کرد، تهیّه »نورث« به خطاب »لیدین« که اى صورتجلسه
 موشـک 200و   هـاوک  موشـک 150ازاى   در گروگانهـا  رهـایى  موفّقیّـت  امکان مورد

 .کرد طرح را(Phoenix)  فونیکس  موشک50 الى  30و  (Sidewinder)  سایدویندر
 کـردن  پر دوباره خواهان اسرائیلیها که شد یادآور »نورث« به همچنین »لیدین«    
 ماههاى طى ایرانى طرف به ]برنامه در[ قبالً که خود، »تاو« موشکى تسلیحات ذخائر

 ...باشند مى یافت انتقال سپتامبر و آگوست
 مـأمور  بـا  کـه  دارد اشـاره  ...فرسـتاد  »شولتز« به که یامىپ در »فارلین مک«    
 »کروبـى  ...ا آیت« عنوان به را ایرانى رابط هویّت که کسى همان - اسرائیلى مخفى

 کـرده  شناسـایى  - شـد  مى نامیده »قربانیفر منوچهر« که را ایران وزیر نخست مشاور و
 ...است داشته دیدار بود؛
  
 :ضمائم بخش »- تاور ونکمیسی گزارش« کتاب ترجمه از 

 » (Tango)   تانگو«تماسهاى بین از بود نمودارى یادداشت، این پیوست دوّمین    
  ») :تهران(« 
 ،») خویشاوند(«،)وزیرى نخست دفتر مقام( ،») قربانیفر»(Merchant) (« بازرگان«  
 از مرکّب متّحده، ایاالت تیم و »] حکیم) [« سکورد ایرانى مأمور( ،)تبعیدى ایرانى(
 » (Charlie   چـارلى « ،») کیـو »(Sam) («سـام « ،») نـورث »(Goode  «گودى«
 C/NE. و ») سکورد»(Copp  «کاپ« و »)آلن«

 یکـى  پراکنـده  طـور  به که )ایران وزیرى نخست دفتر مقام( و »کیو« از غیر به    
 مـستقیم  طـور  بـه  نیز آنها که ،»قربانیفر« و »آلن« و اند، نموده مى برقرار ارتباط یکى،
 »نیر« از معموالً »قربانیفر.« کردند مى گفتگو واسطه، طریق از دیگران گرفتند؛ مى تماس
   از ]همراهانش و »خویشاوند[« دوّم کانال اندرکاران دست آنکه حال کرد؛ مى استفاده
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 ...گرفتند مى کمک(Abe)»)  ایب» (« حکیم«
 ] :اسرائیلى رابط» [نیر«با وى اکتبر 4روز   دیدار براى ،»سکورد« دستورات ...  

 یک ایجاد براى مشترک، تالش این در رویدادها بر کنترل گسترش گفتگو، این از هدف
 زیر، مشروحه نکات پیرامون نظر تبادل و بحث از هدف .است ایران با راهبردى رابطه
 دایجـا  زیـر،  مـشروحه  نکـات  پیرامـون  همکـارى  برقـرارى  و مـذاکره  پارامترهاى ایجاد

 را شما پیش، ماه چندین :...-  است بیشتر همکارى برقرارى و مذاکره پارامترهاى
 قـرار  »] هاشـمى  على) [« ایران قدرتمند مقام یک خویشاوند( با تماسى جریان در

 مـشخصّ  را آن اعتبار تا نماید، دنبال را تماس این گرفت تصمیم آمریکا دولت .دادم
 .نماید

 کردم؛ دیدار وى با »بروکسل« در که مردى ،»ویشاوندخ« که هستیم مطمئن ما     
 ...کند عمل آمریکا و ایران دولتهاى بین اى واسطه عنوان به تا است یافته مأموریّت

ــت] ( در[ ــه«PROF»  یادداش ــک« ب ــارلین م  – 3/10/86»  ف
 »خویـشاوند (« با ما :داشت اظهار دیدارها، این مورد در »پویندکستر«22:03:16

 .است گردیده انجام بار2تاکنون   تماس این .ایم گرفته تماس )ایرانى رتمندقد مقام یک
 در است قرار »سکورد« و »کیو« ،«الیور« گرفت، صورت آمریکا در مالقاتها از یکى
 آمیز موفّقیّت تهران به شما سفر .نمایند دیدار وى با »فرانکفورت« در جارى هفته پایان
 ...داشتید پیشرفت خیلى شما .بود

 بـه  وى اکتبر،10روز   .کرد پرواز »فرانکفورت« به »نورث« اکتبر،5روز   ...    
 »کاپ« هم .است بازگشته فرانکفورت از تازه »کاپ« :که داد گزارش »پویندکستر«
 پاسداران سپاه اطّالعاتى مقام یک( و »خویشاوند« با من تماس گویند مى »سام« هم و

 فریـدون « جـز  کـسى  کـه  اطّالعـاتى  مقـام  ربـاره د. [ است گشته واقع مؤثّر )انقالب
 مقـام ] ( گفـت  خـواهیم  سـخن  بیشتر نیست، »نژاد مهدى« مستعار اسم با »نژاد وردى

 کمکهـاى  حصول امید بدون اگر که گفت »دیک« به )انقالب پاسداران سپاه اطّالعاتى
  ] ؟[! فرستاد خواهند جبهه به مجدّداً را او بازگردد، کشورش به بیشتر،

   من اصل اى مادّه هفت طرح به که طرحى )انقالب پاسداران سپاه اطّالعاتى مقام(    
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 آیـا  که پرسید »دیک« از ]!تمنّا و ذلّت با[ و کرد پیشنهاد »دیک« به بود، نزدیکتر
 یـا  نمـاییم  مالقات من، پیشنهادى نوامبر سوّم دیدار از قبل بتوانیم که هست آن امکان
 خیر؟

 خواهد منعکس ذیربط، مسئوالن به را، نظر مورد نکات که فتگ وى به »دیک«    
 .نماید تضمین تواند نمى را چیزى هیچ که افزود ولى .ساخت
 :از عبارتند مزبور نکات    
 .پردازند مى دالر  میلیون6/3مبلغ  آینده هفته  ـ آنها1     
 )هاوک تقطعا بدون( تاو موشک فروند500ما   پرداخت، از بعد روز  ـ نه 2     
 .داد خواهیم تحویل
 .] است شده حذف سند اصل در... [ ـ 3     
 صـورت  در( گروگـان  دو ،»تـاو « موشـکهاى  تحویل از بعد  روز4 ـ ظرف  4     
 این کلّ شود، آزاد گروگان، یک فقط اگر .شوند آزاد )حتماً گروگان یک ولى امکان؛
 .یمده مى جلسه تشکیل هم باز ما و شود مى متوقّف روند

 .گردد مى تکرار فوق2و  1بندهاى   مبناى بر ]اسلحه[ تحویل و پول  ـ تأمین5     
 اطّالعـات  تـرین  تـازه  و »هـاوک « موشـکهاى  براى تکنولوژیکى پشتیبانى  ـ ما 6     
 توپخانـه  هـاى  آیتم و استفاده قابلیّت /موقعیّت و فرستیم مى تهران به را آنها به مربوط
 اختیار در را واشنگتن دیدار در »خویشاوند« توسّط شده رائها اصلى فهرست در مندرج
 .دهیم مى قرار ایران

 حاصل را گروگانها بقیه آزادى تا دارد مى معمول را خود سعى نهایت  ـ ایران7     
 .نماید

 کـه  گروهـى  کـه  گفـت  »کاپ« و »سام« به )انقالب پاسداران اطّالعاتى مقام(    
 پاسـخگو  ایـران  به دارد، اختیار در را»(CiCiPio)  پیو سى سى« و»(Reed)  رید«

 .دارند قرار دست دم2(گروگان  ( و1(گروگان  ( فقط عالوه، به .نیست
 اجـازه  که به آنها کرد درخواست »دیک« از )انقالب پاسداران سپاه اطّالعاتى مقام(  
 عملیّـات با[ را بتوانیـداو  شـما « و کننـد  پیـدا  را )3گروگان  ( دقیق جاى تا شود داده

   رهایى
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 خراب )لبنان( ...ا حزب نزد را )ایران( ما وجهه آنکه بدون دهید، نجات ]گروگان
 .»کنید

 نیـز  دیگر روز چند آنها بگذاریم، باید ما که معتقدند »کاپ« هم و »سام« هم    
 .بپذیریم را باال شده یاد طرح بعد و بکشند انتظار تهران، در

 !»] خویـشاوند « و سـپاه  اطّالعاتى مقام[ آنها طرح با من طرح که فرقى تنها    
 در »باکلى« بازجویى متن از ذکرى نیامدن میان به و آنها طرح متوالى ماهیّت داشت،

 – 10/10/86 »پویندکـستر « بـه  »نـورث PROF -« یادداشـت ... ( بـود  آن
21:55:31(  

 )سیا( معاون ،»گیتز باب« نزد اکتبر اوّل روز : ... گفت کمیسیون به »آلن چارلز«
 خـود  گفتگـوى  پایان در و کردم نگرانى اظهار است، آمده پیش که وضعى از و رفتم
 توسّـط »] قربـانیفر « و وزیـرى  نخـست  دفتـر [ اوّل کانال شدن مسدود که کردم اضافه
 و کنند مى مطالبه را خود پول طلبکاران .است زیرجلدى زخم یک ملّى، امنیّت شوراى
 ایـن  شـاید  گفتم ...زد خواهد باز سر زخم این نگردد، مولمع اقدامى اگر که گفتم
 از »گیتز.« کنم ثابت توانم نمى که گفتم ولى باشد، شده ریخته کنتراها حساب به پول
 سـیا  رئـیس  اطّـالع  بـه  را جریـان  کـه  خواسـت  مـن  از و برآشـفت  بسیار وضع این

 ...برسانم
 لبنـانى  روزنامه در نوامبر، سوّم تاریخ در »] الشراع« افشاى[ نظر مورد گزارش    

 تـسلیحاتى  محمولـه  تـا  شـدند  مـى  آمـاده  سیا و ملّى امنیّت شوراى ...رسید چاپ به
 ایران بخش رئیس تماس» [Earl]  ارل« اکتبر،16روز   .دارند ارسال ایران به دیگرى

 :داد گزارش اینطور را سیا در
 میلیـون )037/2(پولها   وقتى تا ولى .کنند مى تالش توانند مى که آنجا تا آنها ...  

 کـه  اند خواسته آنها ...نیست ساخته دستشان از کارى هیچ نیاورند، چنگ به را دالر
 در را پولهـا  »] حکـیم »-«  سکورد» [« ایب - کاپ« موقع چه که باشند مراقب

 .گذارند مى حسابشان به»(Berne) برن«
 »ام .اب« بـراى  و هکـرد  رمزبنـدى  را تأییدیّـه  / مراقبـت  درخواسـت  این من    

  .فرستادم )رمزگذارى دستگاه( و»(Robert Mc Brien)  برین مک رابرت .جى(
  )16/10/86» نورث« به »ارلPROF -« یادداشت(  
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 » :شمس یحیى« از تنظیم و  برگردان » -جمهور رئیس یک جنایتهاى« کتاب از
  » ωبهرمانى» [«بهرامانى هاشمى على (Ali Hashemi Bahramani) [« 
 در کـه  شـود  مى برده نام سالگى سى و بیست میانه در جوانى عنوان به وى از    

 .است داشته فعّال نقش کنترا ایران ماجراى در ایران، دولتمردان دوّم رده
  
  :22/1/1379دوشنبه  » ∗ - الحسین یالثارات« نامه هفته از 

 اعضاى ویژه به دارند شنایىآ »هاشمى على« آقاى با که کسانى »هاشمى على«     اما
 ذکـاوت  و شجاعت تدابیر، با جمهورى ریاست انتخابات در که اسالمى مشارکت جبهه
 از بیشتر مراتب به »هاشمى على« شایستگى که دارند اذعان کامالً شدند، آشنا [!]وى

 به مجبور خرداد، دوّم از پس سیاسى امور برخى دلیل به چند هر .است وزیر معاونى
 عادالنـه  را انتخابـاتى  سـتادهاى  سـهم  »خاتمى« آقاى اگر شک بى .شد آن دنکر رها

 .بود تعاون وزیر »حاجى مرتضى« از بیشتر »هاشمى على« آقاى سهم کرد، مى توزیع
  
  :23/4/1380شنبه  »- نو حیات« روزنامه از 
 :...مجلس انرژى کمیسیون گاز و نفت کمیته رئیس و مجلس نماینده »هاشمى على«
 ابتداى در که کسانى و نفت وزارت کارشناسان از اى عدّه توسّط متقابل بیع ردادهاىقرا

 بـر  شـده  ایجاد مشکالت خصوص در آمریکا و ایران دعاوى به رسیدگى براى انقالب
 ...شد نوشته بودند، رفته الهه دادگاه به جنوب، نفتى میادین سر

 قانون81اصول   با امتیاز واگذارى که بود این هم متقابل بیع قرارداد انتخاب علّت    
 در که ]شد مى[مشکالتى همان سبب تولید، در مشارکت شیوه و داشت مغایرت اساسى
 توجّـه  مـورد  اصالً نیز گردید، منجر ایران از آمریکا شکایت به و ایجاد انقالب ابتداى
   در آمریکا و ایران !] بود شده حذف مقاله قسمت این... [ مش .نگرفت قرار

  
  
  
 کتـاب  تألیف زمان در  محقّق14/1/1379» - آزادگان عصر« روزنامه از نقل به∗  

 از الحسین یالثارات نشریّه نویسندگان برخى دفاعى پوشش دالیل بررسى مشغول حاضر،
  .باشد  مى »هاشمى على«
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 بازپرداخـت  و دادگـاه  از خارج در دولت، در توافق با و نشد حل نیز »الهه« دادگاه
 اوّلـین 1374سال   در تجربه، این با ...کرد پیدا فیصله قضیّه ایران، سوى از غرامت
  ...در فقط و رسید امضا به توتال شرکت با متقابل بیع قرارداد

  
  :8/5/1380دوشنبه  » - نوروز« روزنامه از 

 »] :نوروز« خوانندگان از یکى تلفنى پیام    [
 را متقابل بیع قرارداد اوّلین سابق، رجمهو رئیس فرزند »ه .م« آقاى که زمانى ...  

 قرار تازه و دادند استعفا وزارتخانه این پرست وطن رؤساى و کارمندان از بسیارى بست،
 همـین  بـه  شـشم  مجلـس  در ایشان نامه اعتبار ،»اعلمى ]اکبر[« آقاى اعتراض با بود

  ...شود رد خاطر
 سابق جمهور رئیس فرزند هم او و است »ه .ع« آقاى احتماالً منظور » :نوروز«  

 دیگر شود، مى معرّفى فردى حد این تا که هنگامى و است برادرش فرزند بلکه نیست،
 ...کرد ذکر را نام کلّ توان مى بلکه نیست اسم اوّل حروف به نیازى

  
 :محقّق اى کتابخانه تحقیق یادداشتهاى از 

 در »بهرمـانى  اشـمى ه علـى « مطروحه دیدگاههاى و نظرات نقطه بر مرور براى    
 در مـدّتى  که دادم زحمت مطبوعاتى خبره دوستان از یکى به داخلى، مطبوعات آرشیو
 عجیب :گفت تعجّب با چندى از پس .کند جستجو ها روزنامه مجلّد صفحات البالى
 در» -هاشـمى  على« تحلیلهاى و نظرات انتشار در که اى روزنامه بهترین .فالنى است

 »] نژاد فریدون وردى« مدیرمسئولى به» [  ایران«روزنامه برد، اسم انبتو بقیّه با مقایسه
 او به دادن تریبون و خبرى پوشش خطّ که کنى گیرى نتیجه توانى مى آنکه ضمن .است

 روزنامه دوره که است کافى یعنى .است ممتد خطّى روزنامه این در مختلف عناوین به
 کمتر هاىدیگر روزنامه در را او به دادن شپوش نوع این نمونه .کنى تورّق را » ایران«
 ...بینى نمى اصالً یا بینى مى
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  :29/1/1381شنبه  پنج » - همشهرى« روزنامه از
 شـنبه  سه رفسنجان نماینده »هاشمى على:« اسالمى جمهورى خبرگزارى - تهران    
 هاشـمى « مینوالمسل االسالم حجت اخیر اظهارات درباره ایرنا به نمابرى ارسال با شب

 وى، از نقـل  بـه  که اسالمى شوراى مجلس نمایندگان از تعدادى جمع در »رفسنجانى
 .کرد ارائه را توضیحاتى بود، شده منعکس ایرنا توسّط
 تیتر و جراید برخى در بنده، سخنان انعکاس نحوه متأسّفانه :آمده نمابر این در    
 در »رفـسنجانى  هاشـمى « آقاى هاىدیدگاه گویى که بود اى گونه به صبح هاى روزنامه
 .است ایشان شده شناخته و گذشته مواضع با متفاوت آمریکا، با مذاکره مورد

 مـورد  در نماینـدگان  از یکى سئوال به پاسخ در »رفسنجانى هاشمى...« ا آیت    
 نیـز  و علمـى  فنّـى،  اقتـصادى،  ابعـاد  در آمریکا با رابطه داشت، اظهار آمریکا با رابطه
 اینکـه  شـرط  بـه  .داشـت  وجـود  هـم  قبل از غیردولتى و غیرمسئول افراد بین ارتباط

 چون کنند، استفاده جناحى اى حربه عنوان به موضوع، این از نخواهند سیاسى، جناحهاى
 ...نیایند کوتاه نظام رسمى مواضع از نیز و کند مى سوءاستفاده دشمن

  
 :محقّق اى کتابخانه تحقیق یادداشتهاى از 

 مهرماه در  ») -نژاد مهدى(« مستعار اسم یک با حدّاقل »- نژاد وردى دونفری«    
 قبل .کرد آغاز را خود فعّالیّت ایرنا خبرگزارى جدید مدیرعامل عنوان به یک، و هفتاد

 .داشت قدس نیروى و سپاه اطّالعات واحد در مخفى فعّالیّت آن، از
 و فرهنگـى  فـسیلهاى  آراء و اتنظـر  طرح به »ایران« روزنامه اندازى راه از پس    
 این در .است بوده ایران مؤسّسه نشریّات مسئول رسماً .پرداخت ...و طاغوتى عوامل
  ...مؤسّسه
 تخلّفـات  به مربوط جدّى قضایى هاى پرونده .باشد مى چین در ایران فعلى سفیر    
 او زا عملـى  شـکل  بـه  تقریبـاً  ایـران،  از خـروجش  و شدن سفیر با »ایران« روزنامه
 ...ماند راکد معنا یک به و نشد پیگیرى
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 ) » :ح( منبع« با محقّق مصاحبه از
 شده وارد کنترا ایران داستان توى »هاشمى« آقاى طرف از گفتند مى را »نژاد وردى«  

 اطّالعـات  نیروى چون بود، هماهنگ »رضایى محسن« با اینکه حاال .رفته واشنگتن و
 ...دانم نمى ؟»شمىها« آقاى با یا بود، سپاه
  
  :14/5/1378شنبه  پنج – اطّالعات روزنامه از 

 گفـت  ...اسـالمى  ارشـاد  و فرهنـگ  وزیـر  ،»مهـاجرانى  ...عطاءا« سیّد دکتر    
 خارجـه،  امـور  وزیـر  توسّط »نژاد وردى« آقاى به مسکو ]در ایران[ سفارت پیشنهاد«

 ایـن ] ...؟[!!!بود فتهپذیر را آن جمهور، رئیس موافقت شرط به نیز وى و مطرح
 رهبـر « تأکیـد  و نظـر  بـه  توجّه با و شد مطرح ذیربط گیرى تصمیم مراکز در موضوع
 سـازمان  در »نـژاد  وردى« فعّالیّـت  ادامـه  بـر  جمهورى رئیس و »اسالمى انقالب معظّم

 دار عهـده  را مـسئولیّت  ایـن  همچنـان  که پذیرفت نیز وى اسالمى، جمهورى خبرگزارى
 ] ؟[!!باشد
  
  :26/7/1378دوشنبه  » - آزادى پیام« روزنامه زا 

 آن کـار  اسـاس  و بوده والیت محض تابع اسالمى، جمهورى خبرگزارى سازمان    
 .است »رهبرى مقام« و ») ره( امام حضرت« تدابیر بر مبتنى
 اعضاى مسئوالن و فرماندهان دیدار در مطلب این بیان با دیروز »نژاد وردى فریدون«  
 کـار  محـور  :افـزود  جمهـورى؛  خبرگـزارى  مختلـف  بخـشهاى  از تهـران،  جنوب سپاه

 و اساسـى  قـانون  اسالمى، انقالب نظام، اسالمیّت از دفاع اسالمى، جمهورى خبرگزارى
 یـک  هـیچ  احـزاب،  و جریانات گروهها، ...است جمهور رئیس و دولت از حمایت
 آن از باشند، همراه یتوال و نظام با که کدام هر و ندارند یکدیگر به نسبت اولویّتى
 .شود مى حمایت
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  : 24/8/1379 ـ   »فالّحیان على« با محقّق مصاحبه از
 توى بود،61سال   حوالى از ابتدا شناسمش، مى من که مقدارى اون » ...نژاد وردى«

 هـاى  بچّـه  از بـود  معـروف  .] سـپاه  اطّالعـات  در[ بود امنیّت مسئول .دیدمش سپاه
 نظر خاطر به ولى .بودم بله خُب گفت پرسیدم، خودش از هم بعد بِ،انقال مجاهدین

 انقـالب  مجاهـدین  طیف این را اطّالعاتى کلیدى پستهاى خُب ...دادم استعفا »امام«
 اطّالعـات  »تهرانـى  خـسرو « بودند، ارتش اطّالعات ...داشتند وزارت تشکیل از قبل

 .بود سپاه اطّالعات در هم »نژاد وردى.« بود کمیته ،»نبوى بهزاد« بود، وزیرى نخست
 یـادم  دقـیقش  زمـان  حـاال   تحوّالت و تغییر و اطّالعات وزارت تأسیس از بعد    
 و بـود  رمضان قرارگاه کنم مى فکر هم مدّتى .سپاه قدس نیروى به شد منتقل نیست،

 .خبرگزارى آمد هم بعد
 را »ایـران « روزنامـه  کـه  آمـد  وقتـى  .بود ارزشى خیلى فکریش خط وقتها آن    
 موقع همان .بشود اللهى حزب روزنامه یک که بودند امیدوار ها خیلى خُب .کند درست

 ملّى، یا تفاوت بى آدمهاى با که هست این دنبال دیدم من که زد من با حرفهایى آمد
 معـروف  قـول  بـه  و کنـه  مطـرح  را طیف آن شخصیّتهاى را، انقالبها ضدّ یا ها مذهبى

 مـن  .کند جذب را آنها که امید این به .بکند انتخاب هم آنها توى از را مخاطبینش
 رنجانى، مى را ها اللهى حزب هم اینطرف که کنى نمى جذب را اونها تنها نه :گفتم او به

 ...کنى مى منحرف هم را اینطرف هاى خیلى هیچ؛
 و سـفید  کـاخ  جلـسات  و آمریکاییها با ارتباط بحث در بیشتر منظورم .نه )س    
 .ستاینها

 غیـره  و نظـامى  تجاوزات و کودتاها در شکست از بعد آمریکاییها »:] فالّحیان[«  
 دوره در مخـصوصاً  .کننـد  برقـرار  رابطـه  ایـران  بـا  جـورى  یـک  که بودند این دنبال

 گفتگو و صحبت براى را راههایى آمدند مى لذا .بودند مسئله این دنبال .جمهوریخواهها
 مثالً یا ایران تحریمهاى برداشتن کنید؛ فرض مثالً که ن،ایرا به دادن نشان سبز چراغ و

 .دادند مى پیشنهاد امثالهم؛ و عراقیها به اطّالعاتى و نظامى کمکهاى قطع
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 اسرائیلیها چون .است اسراییل با آمریکاییها، طرف از ایران با ارتباط مشکل عمدتاً البته
 عادى ما با را ارتباطش ایران که بگیرد جامان وقتى باید ارتباط این که گفتند مى همیشه
 .دارند را عقیده همین هم هنوز ...بکند

 اسـرائیل  حامى آمریکا زمانیکه تا دانسته مى همواره ایران که هست و بوده طبیعى    
 برقـرار  ارتبـاط  آنها با توانیم نمى ماها خُب کند، مى اقدام مسلمان ملّتهاى علیه و هست
 که را پیشنهادهایى آیا که بود سؤال این به جواب داشت وجود که اى نکته ولى کنیم،
 و بشود انجام توانست مى که پرده پشت اطّالعاتى اصطالح به ارتباطات این و - آید مى

 یـک  نـه؟  اینکـه  یـا  بـدهیم  رد جواب همیشه آیا - داشت طبعاً هم مضارّى و منافع
 بـا  اطّالعاتى و روانى جنگ وارد ،دیگر کارهاى یا گروگانها آزادى پروژه مثل وقتهایى

 با خودشان دارند، آمریکاییها که شود مى ایجاد بحث وقتى کنید فرض .بشویم آمریکاییها
 کـردن  حل دنبال همه و شه مى بلند صدا و سر اروپا توى کنند؛ مى برقرار رابطه ایران

 به راضى که »امام« باألخره .گرفتند مى هم سبقت و افتادند مى ایران با ارتباط مشکالت
 .بود راستا همین توى هم »فارلین مک« داستان .شد نمى آمریکا با ارتباط
 این توى آمریکا البته که .کرد شد، مى قوى روانى جنگ یک که شود مى عرض    
 اصوالً که ]فهمیدند نمى[ گرفتند نمى ایران، مسائل از شناسى کم و اندیشى ساده با مسائل

 ماها مگر .نبوده ارتباط برقرارى امکان مقطع، آن در ایران ماعىاجت و سیاسى جامعه در
 کیک و شدند دستپاچه زود، خیلى کردند؟ مى نگاه ایستادند، مى دیگر اى جبهه هاى بچّه یا

 ] .خندد مى[ کردند مى فرض شده تمام را مسئله و فرستادند
 سـیطره  زیـر  دنیـا  همـه  کننـد  مـى  فکـر  هست، آمریکاییها در که استکبارى خوى    
 مسئله شد، بدل و ردّ اطّالعاتى افراد بین که اى پرده پشت حرفهاى تا دو با .آنهاست

 حدیث و حرف ماها هم، ارتباطها همین توى کلّى حاال .کنند تمامش خواستند، مى را
 مسئله فرمودند »امام« کنند، اعالم شده تمام را کار خودشان قول به آمدند تا .داشتیم

 ...بدهید وضیحت مردم به را
   از اى عدّه یک هیچ؛ شد، باورشان آمریکاییها از تعدادى یک واقعاً خُب ولى    
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 .] خندد مى[ بودند کرده باور هم، ایرانى طرف توى گفتى که هم ها همین
 بریده آمریکا با جنگ رابطه در وقتها همون از ...بود »نژاد وردى« همین یکى    
 و مذاکره و ارتباط در مثالً ما، منافع که آمد برمى هم یشانصحبتها و حرف از .بودند
 .شود مى تأمین اینها و رابطه
 پشت هاى جلسه و کردند مى اینها که هم اطّالعاتى بازیهاى همین که صورتى در    
 مردم که داشت ادامه امکان زمانى تا کردند، مى تعقیب را زدایى تشنّج و گذاشتند مى پرده
 را آمریکـا  بـا  ارتبـاط  ایـران،  مـردم  و رهبـرى  سـادگى،  ایـن  بـه  تندهـس  مطمـئن  دنیا
 .پذیرند نمى

 مـا،  منطقـه  در آمریکاییهـا  .مانـد  مى برقرار اسالمى عزّت و ابّهت حالت این در    
 و قتـل  پایگاههاى گسترش و نظامى نیروى با .کنند مى تعریف را خودشان ملّى منافع
 بـاال  قیمـت  به را جنسهاشان و برند مى پایین قیمت به را نفت خاورمیانه، توى کشتار
 قیمـت  ریـزد،  مى هم به فلسطین، یا فارس خلیج در منطقه وضع ذرّه یک .فروشند مى
 برقـرار  قلدرانـه  ظاهرى آرامش .ریزند مى آنها برنامه و طرح کلّى .کند مى صعود نفت
 هـم  بـودن  ىاطّالعـات  ادّعـاى  که وجودى با اینها .داریم سوخت قیمت نزول .کنند مى

 ...گیرند نمى را مطلب این دارند،
 است؟ باورى خوش و فهمى کج گفت، شود مى واقعاً چقدرش )س    
 نقطـه  .اسـت  مبـارزه  از خـستگى  هـم،  بخشى یک باألخره » :] ...فالّحیان[«  

 و انبیـاء  انقالبـات  تمام در .بشود زندگى به عالقمند آدم که است جایى آن انحرافى،
 شیطان فریب آدم، حقیقى عقل و فهم قدرت آید، مى پیش انحراف این که آنوقت اولیاء،

 .خورد مى را
 چـرا  کـه  بود این اینها به اش ناراحتى همه )»ع( على حضرت امیرالمؤمنین...«   

 حضرت .دهند مى دست از را خود زندگى که کردند مى فکر اینها جنگ؟ به روید نمى
 بـار  هـزار  برویـد،  بین از رختخواب در اگر .ریدبمی خواهید مى که باألخره :فرمود مى

   چیزتان همه بر دشمن حالیکه در است، بیشتر خدا راه در شهادت از اش سختى
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 ...شود مى مسلّط
 اسـت،  سرد بگوید روز یک انسان که شود مى باعث دنیا به عالقمندى این خُب    

 ...است گرم بگوید روز یک
 کنیـد؟  دعوا آدم و عالم با خواهید مى کى تا گفتند مى نهاهمی از اى عدّه یک علناً    
 و زن بـه  .برسیم خودمان به کمى یک بیایید .گفتند مى مسخرگى به !مبارزه و جهاد
 حرفهایى، چنین وقتى خُب .خودمان وضع و سر .کنیم آباد را شهرهایمان .هایمان بچّه
 گوینـد  مى .شیطانند مظاهر هم هاآن .دنیا پولدارهاى پیش بروند باید بزنند، اى عدّه یک
 .خدمتیم در هم ما بردارید، ما با دشمنى از دست !خُب

 اینقدر .بکشند بار خواهند مى باز بدهى، آنها به هم را چیز همه که روزى تازه    
  ...فهمند نمى اینها شاید که هست الشّمس من اظهر این
  
  »رضایى محسن« توسّط شده ارائه بحث از 
 ) :1380(تهران  صهیونیستى ضدّ المللى بین انسکنفر در 

 وقتـى  گیت، ایران حادثه و »فارلین مک« قصّه در ] :اطّالعاتى[ خبر چهارمین    
 طـرف  از اسـت،  موسـاد  به وابسته فردى مسئله این رابط شود، مى متوجّه ایرانى طرف

 مطـرح  ئلهمـس  این اینکه محض به .بشود حذف رابطه این که کند مى تقاضا آمریکایى
 بعـدها  .کـرد  فـاش  را ارتبـاط  این عربى مجالّت از یکى ]؟[بعد ماه سه - دو شد،

 .شود برقرار آمریکا با ایران رابطه گذاشت نخواهیم ما که دارند پیام صهیونیستها
  
  :24/8/1379» -  فالّحیان« با محقّق مصاحبه از 

 عنوان به آید مى »ىهاشم على« اسم صراحتاً »والش الرنس« کمیسیون در )س    
 حـاال  هـم  االن .شـناخته  نمـى  را او کـسى  بهتر، عبارت به» .هاشمى« آقاى برادرزاده
 .اقتـصادى  یا سیاسى الیت و ویژه استعداد با عنصر یک عنوان به نیست شده شناخته
   بازى »هاشمى«آقاى آبروى با جور آن که بحث آن در واقعاً .امنیّتى به برسد چه حاال
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 ماند؟ مسکوت مسئله چرا شد،
 کـار،  ایـن  .بـود  شده عصبانى و ناراحت خیلى »هاشمى« آقاى »:] - فالّحیان[« 
 گفتنـد  مى که بود تحلیلى ...شد تمام بد خیلى هم »هاشمى« آقاى براى بود؛ زشت

 تحریک به و ندارد هم را کاریهایى غلط چنین یک جرأت خودش که »هاشمى على«
  .کرد را کار این و رفت »رضایى محسن«

 خورد؟ مى ارتباطاتشان به تحلیل این آیا )س    
 هدفى همچنین »رضایى محسن« خود بود؟ چى باألخره ...آره » :] فالّحیان[«  
 یعنى .شد هم همانطور هرحال در ولى .دانم نمى حاال بود؟ گفته او به کسى یا داشته
 آقـاى  سـوابق  کـه  دنـد دا مـى  احتمـال  هـا  بعضى .ماند »هاشمى« آقاى براى اش بدنامى

 ...شـده  کارهایى چنین باعث چپ جریان با احتمالى سرّ و سر و »رضایى محسن«
 (او بـا  حـسابى  بـار  چنـد  هـم  ما .بود پیگیرى در مصرّ هم »هاشمى« آقاى خالصه

 من علیه بر شان همه که هم بعدها ...کردیم برخورد اش مجموعه و ») هاشمى على«
 او از االن را خردادیها دوّم این البته ...بود دار یشهر اش عمده بخش یک شدند، بسیج

 خـود  از خردادیهـا  دوّم اصـوالً  .شود مى ما ضدّ سمپاشیهاى این منکر خودش بپرسى،
 خیلـى  »رضـا « آقـا  خالصـه  کننـد،  مـى  برخورد که ظاهر در اینها، تا گرفته »خاتمى«

 ایـن  اصـالً  که کنند ىم صحبت طورى بینند مى مرا .کنند مى دیالوگ شما، از تر صمیمى
 ...و ارادتمندیم ما .چیه حرفها

  
 » :تاور کمیسیون گزارش« کتاب ترجمه از 

 »کلـن « شـهر  در اى جلـسه  خـصوص  در مرمـوزى،  شـواهد  همچنـین  کمیسیون،    
 دکتـر  شـامل  احتمـاالً  کـه  ایرانیـانى  آن در کـه 1985مـارس    مـاه  اواخر در ]آلمان[
 شـرکت  »خاشـقى  عـدنان « دوسـتان  و ]؟[ ایـران  خریدهاى مرکز رئیس ،»آبادى شاه«

 .داشتند
   ارائه صالحیّت ما شدن داده نشان و سالح براى درخواستهایى آنها] ...طرف از[  
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 دریافـت  بوئینگ یدکى لوازم نمودند سعى آنها سپس .شد رد درخواست این .گردید
 .کنند

 »ظاهرى« ،»قربانیفر« بودنداز عبارت داشتند شرکت جلسات این در که اشخاصى    
 » (Zaheri) شجاعى  (Shoja'i) «آبادى شاه« و  ...(Shahabadi)« 

 زمان قدیمى دوست از سیا، رئیس]64 خرداد  27[ 1985ژوئن  هفدهم در    ... 
 » ( هاشـمى  سـیروس « دکتـر  که شنید»(John Shaheen)  شاهین جان« خود جنگ

(Cyrus Hashemi - تحت شده، تحریم ایران به اسلحه فروش جهت تالش علّت به که 
 کویت، در »دعوه« زندانیان آزادى با گروگانها مبادله مورد در دارد ادّعا - است تعقیب

 کـرده  گفتگو خارجه وزارت از مراجعى با خود قانونى تعقیب منع و »تاو« موشکهاى
 ...است
  
 » :تیمرمن کنت« نوشته » ∗ - سنتر جورنالیسم وسترن« نشریّه از 
 »پوالرد« کردن واسطه[ معامله این جزئیّات درباره ،»کلینتون« دولت ارشد مقام  یک   
 گفتگو ایرانى نماینده یک با ]ایران در شده دستگیر یهودى جاسوسان آزادى بحث در
  .برد تهران به را پیشنهاد این1999ژوئیه   اواخر در نماینده این و کرد

 رمز نام با »- خاتمى« جمهور رئیس دفتر نمسئوال از یکى نماینده این گفته به    
 .شد پیشنهاد این ارزیابى مسئول[NAHAD]  نهاد

 .کرد تلفن واشنگتن در واسطه فرد به مساعد نظر با او ،]مرداد2 [ژوئیه 24در      
 .بود »کریمى« مقام این احتمالى نام

 خروج راىب دیپلماتیک راه یک یافتن به »خاتمى« جمهور رئیس گفت »کریمى«    
 واسـطه  بـه  او .اسـت  مند عالقه اند، آورده بوجود رژیم داخل تندروهاى که تنگنایى از

   شده شیراز در زندانى یهودیان آزادى خواستار آشکارا ،»خاتمى]« آقاى[ کرد یادآورى
  
  
  
  
  
   .2000 سپتامبر 26  ∗
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 .ردندا مخالفتى زندانى یهودیان با »پوالرد« سرنوشت کردن مرتبط با و است
 کرد، مى تلفن آمریکا در واسطه این به روز هر تقریباً بعد هفته خالل در »کریمى«  

 توافق او وقتى اما .کند کسب )اسرائیلى آمریکایى( پیشنهاد درباره بیشترى جزئیّات تا
 مطرح ]مرداد9 [ ژوئیه 31در   ایران ملّى امنیّت شوراى هفتگى جلسه در را پیشنهادى

 ...کرد مخالفت آن با شدّت به »اى خامنه على...]«  ا آیت[ کرد
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  گزیده تصاویر اسناد و افراد
 :مورد اشاره در فصل یازدهم 
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 :یازدهم فصل هاى نوشت پى
  
 شوراى اعضاى ارتباطات در تسهیل براى سفید، کاخ ارتباطات آژانس شسفار به) 1( 

 اجرا و طرّاحى ام .بى .آى اى رایانه شرکت توسّط ارتباطى سیستمى(NSC) ملّى امنیّت
 هـر  در را ملّـى  امنیّت  شوراى شده تعریف عناصر از یک هر سیستم این .بود شده
 مـشترک  هـر  بـه  ویـژه  عبـور  کلمه کی بکارگیرى با نمود مى قادر داشتند قرار که جا

 .نماید دریافت او از یا و ارسال را نیاز مورد پیامهاى دیگر، شده تعریف
 به یا )اى حرفه دفترى سیستمProfessional Office System ( کلمه سه در سیستم این 

 .گیرد مى قرار اشاره مورد )پرافPROF ( اختصار
 .] محقّق اى کتابخانه تحقیق یادداشتهاى از نقل[ 
  
 شده شناخته»(The Blond Ghost) بلوند شبح« نام به که »شیکلى .جى تئودور«) 2( 

 Bay)  نافرجام    تهاجم از پس .رود مى شمار به »سرّى تیم« اصلى عناصر از است،
of Pigs)  »سـال   در کوبـا  در ]خوکهـا  خلـیج  بـه  مربـوط » [ خوکهـا  زوزه- 

  مانگوس« عملیّات وى آنجا در .شد یامىم در سیا ایستگاه رئیس »شیکلى1961�
(Mongoose)«مقام قائم .کرد رهبرى بود، کوبا به خرابکارانه یورشهاى بر مشتمل که را 

 Shooter) « تیرانـداز  تـیم « بر نظارت کار در»(Clines Thomas)  کالینز توماس« او

team)«هانت هاوارد اى  (Hunt's E. Howard)«کرد کمک وى به. 
 یگان آنجا در و بود الئوس در سیا واحد رئیس1968تا  1966سال   از »شیکلى« 

سـال    در »کالینـز « و »شـیکلى .« بـود  او مـدیریّت  تحـت  »سـکورد  ریچـارد « هوایى
 عملیّـات  سـال  چهـار  مـدّت  به آنجا در »شیکلى« که شدند منتقل سایگون به1969

 »کردن خنثى« هتج که ساله چهار برنامه این .کرد رهبرى را»(Phoenix) فونیکس«
 را غیرنظـامى  هـزار  چهـل  جـان  بود، شده طرّاحى روسى کمونیسم طرفداران فعّالیّتهاى
 » ( Donald Gregg)  گرگ  دونالد«زمان آن در»شیکلى« زیردست ازافراد یکى .گرفت

از   که بود »جهانى سطح در سرّى هاى عملیّات فرماندهى» « شیکلى« آن از پس .بود
 .کرد مى عمل »بوش جورج« ظرن تحت1977تا  1976

 جمهورىــ  ریاسـت  انتقـال  تـیم  ودر شد بازنشسته سیا از1979سال   در »شیکلى« 
   ورود
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 .بود کار به مشغول سفید ـ کاخ به »ریگان  رونالد«
 قـبالً  کـه  او .نیافـت  خاتمـه  او بازنشـستگى  با اطّالعاتى هاى عملیّات در وى حضور 
 زمـان  تـا  مـشاور  عنـوان  بـه  بـود،  کرده آشنا »حکیم آلبرت« با را »سکورد ریچارد«

 در1984سال   در وى .کرد خدمت(Enterprise)  اینترپرایز عملیّات در آشکار فعّالیّت
 »شیکلى.« جست شرکت »قربانیفر« توسّط شده ارائه »باکلى« با تسلیحات تبادل طرح
 .است صاحبنظر غیرمتعارف تسلیحات مورد در
 (Paul Brancato)-   پل برانکاتو  –ایران کنترا ارى رسوایىتج کارتهاى« مطلب از نقل[ 

 .]  ـ اینترنت1988
  
 مـسئول  و1981سـال    از »هیگ الکساندر« ژنرال ویژه مشاور »لیدین  مایکل«) 3( 

 امـور  در شـورا  آن رئـیس  مشاور و آمریکا ملّى امنیّت شوراى در ایران پرونده مطالعه
  .است بوده تروریسم مسائل و خاورمیانه

 نـشریه  اصـلى  مؤسّـسین  از و ویسکونـسین  دانـشگاه  از دکتـرا  درجـه  داراى یهـودى،  
 .باشد مى واشنگتن در استراتژیک مطالعات مرکز خروجى کوارترلى واشنگتن

 هـاى  تجربـه  صـاحب  کـشورمان  اسـتراتژیک  و امنیّتـى  مـسائل  روى اى حرفه شکل به 
 کننـدگان  تعقیـب  از کنتـرا  - نایـرا  به موسوم مسائل در .است جاسوسى و تروریستى

 به »پرز« و »نیر امیرام« دوستان از و بود ملّى امنیّت شوراى در اسرائیلیها خط اصلى
 .رود مى شمار

 رسواى شکست یا هزیمت« عنوان تحت فارسى، زبان به کتابى الذّکر فوق تروریست از 
 منتشر1362سال   در )»گیالنى( سمیعى احمد« ایرانى مترجم توسّط »ایران در آمریکا
 .بود نوشته»(William Lewis) لویس ویلیام« همراهى با را کتاب »لیدین.« است شده
 .] محقّق اى کتابخانه تحقیق یادداشتهاى از نقل[ 
  
 شیعه مسلمان بنیادگرایان توسّط1984مارس  16در   که هنگامى »باکلى  ویلیام«) 4( 

 از امواجى او شدن ربوده .بود لبنان روتبی در سیا ایستگاه رئیس شد، ]دستگیر[ربوده
 او کـه  چـرا  آورد، وجـود  بـه  اطّالعـاتى  اجتمـاع  کـلّ  در را ]باورنکردنى ى[ شوکها

 .بود سیا در تروریسم ارشد کارشناس
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 از1983�سال   در بیروت به »باکلى« فرستادن در »کیسى ویلیام« سیا مدیر تصمیم
 که بود کنترلى غیرقابل ]شهوتران[ پرست زن »باکلى« اینکه اوّل :بود خطرناک جنبه دو
 او زمینه این در برقش و پرزرق هاى شیوه ویتنام در هفتاد دهه در مأموریّتش دوره در
 اوبـه ]امنیّتـى  محمـل [ پوشش اینکه دوّم .بود داده سوق بسیارى امنیّتى تخلّفات به را

 تندرو گروههاى توسّط1979سال   در آباد اسالم در متّحده ایاالت سفارت چپاول هنگام
 بـود،  شـده  افشا متّحده ایاالت شده بندى طبقه اطّالعات به آنها یافتن دست و مسلمان
 سـوخته  کـه  را مأمورى نباید :دارد صراحت که سیا قانون از تخطّى »کیسى« تصمیم

 عملیّاتىگـسیل داشـت،به   حـوزه  همان به سال پنج مدّت براى حدّاقل است، ]رفته لو[
 .رود شمارمى

 ویتنـام  از را »بـاکلى « کـه  »شـیکلى  تئـودور « سـیا  سـابق  مـأمور 1984نـوامبر    در 
 پاریس در که کن کارچاق تبعیدى ایرانى »قربانیفر منوچهر« با مالقات براى شناخت، مى

 اطّالعـات  سـیا 1985اکتبـر    در .رفـت  غربى آلمان در هامبورگ به ...کرد مى زندگى
 شـده  کـشته  و شـده  بـرده  ایـران  به گذشته ئنژو در »باکلى« که کرد دریافت موثّقى
 بـراى  را اسـرار  و اطّالعـات  میـزان  چـه  او نیـست  معلـوم ] 1988[تـاکنون   .اسـت 

 ...است کرده افشاء خود دستگیرکنندگان
 ] . اینترنت-1988  -برانکاتو  پل - کنترا ایران رسوایى تجارى کارتهاى ازمطلب نقل[
ـ  »آبادى نجف هادى  محمّدعلى«) 5(  در1348سـال    در .آبـاد  نجـف  در1327د  متولّ

 آزادیـبخش  سـازمان  بـا  و رفـت  لبنـان  به آنجا از و رسید »خمینى امام« خدمت نجف
 .کرد برقرار تماس فلسطین

 اقامت پاکستان کراچى شهر در سپس و کرد سفر هندوستان و افغانستان به1350در   
 مـسافرتهاى  فـوق  لهاىسـا  طـول  در .پرداخت الملل بین روابط در تحصیل به و گزید
 .داشت انگلیس و فرانسه افغانستان، هندوستان، به متعدّد

 سـنت « کلیـساى  غـذاى  اعتـصاب  برگـزارى  در داشتن نقش علّت به1356سال   در 
 مهـاجرت  از پس1357سال   در .شد بازداشت فرانسوى مقامات توسّط پاریس »مرى
ـ  و شد کار به مشغول ایشان دفتر در پاریس به »امام«  تهـران  وارد انقـالب  پـرواز  اب

 .شد
 دفاع جهت انقالب، شوراى طرف از و شد »کیهان« روزنامه سرپرست1358سال   در 
  کردو سفر ولبنان سوریه فرانسه، الجزایر، تونس، کشورهاى به ایران، سیاسى مواضع از
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 با اوّل مجلس در .گردید ایران اسالمى جمهورى سیما و صدا سرپرستى شوراى عضو
 .بود شده انتخاب نماینده عنوان به الملل بین روابط لیسانس فوق مدرک
 .] محقّق اى کتابخانه تحقیق یادداشتهاى از نقل[ 
  
 ]1360[دى 16چهارشنبه  ) 6( 
 سـاعت  .شده تحصیل ادامه براى بلژیک، به برگشتن آماده»] اکبر« پسر» [ محسن«

 .هستیم درخارج  امنیّت اونگران کمى ]مادرش» [ عفّت« و من .داشت پرواز دوازده
 و آمریکا در دانشجو نفر دو اخیراً و اند برده اسم را او اى جزوه در و اند شناخته را او

 بـه  خطرکرد، احساس اگر که کردم صحبت او با .اند شده شهید منافقین توسّط اسپانیا،
  ...تمبه مجلس رف. نماید  مراجعت ایران به یا و شود منتقل تحصیل براى دیگر کشور

 که را »شیاکوه« عراقیها امروز داد، اطّالع و کرد تلفن »خمینى آقا احمد« حاج ... 
 مقامـات  .ایم داده تلفات نفر پانصد حدود ما و اند گرفته پس ایم، گرفته پیش روز چند

 ...کرد تأیید هم سپاه .است تلخ بسیار .اند کرده تأیید را خبر این هم نظامى
 ».] رفسنجانى هاشمى« خاطرات » - بحران از عبور« کتاب از نقل[ 
  
 در هوایى نیروى بازنشسته ژنرال) .معروف »دیک« همان یا» (سکورد  ریچارد«) 7( 

 خلبان »پوینت وست« معتبر آکادمى از التّحصیلى فارغ از پس .است بوده آمریکا ارتش
 نقـش  داراى سـیا  مدیران دیدگاه از دلیل همین به و بود جنگنده هواپیماهاى تجربه با

 .آمد مى شمار به اطّالعاتى ویژه هاى عملیّات به دادن سامان در اعتمادى قابل و جدّى
 :برشمرد را ذیل جنایتهاى جمله از متعدّدى موارد توان مى او سوابق کارنامه در 

 آمریکـا،  امنیّتى شبکه تقویت در الزم هاى هماهنگى ایجاد جهت الئوس در حضور - 
 » .شیکلى تئودور« زیرنظر آمریکایى مزدوران جهت پول و اسلحه انتقال
 رابـرت « همـراه  بـه  ستمـشاهى  هـوایى  نیـروى  مستشار عنوان به ایران در حضور - 
 مـدّت  در .نمـود  مـى  سـازماندهى  را امنیّتى و نظامى جاسوسان از اى شبکه که »دوتان
 سالح فروش جهت آمریکایى تسلیحاتى کمپانیهاى کلیدى دالّالن جزو ایران، در حضور

 .رفت مى شمار به طاغوت خاندان به
   ادوین« و»آلبرت حکیم(«با تیم صورى و پوششى رقابتى ایجاد با )دوتان - سکورد(تیم
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 ضـمن  رفتنـد؛  مـى  شـمار  بـه  سیا هاى شبکه در او قدیمى همکاران از که ») ویلسون
 از، نامـشروع  و غیرقـانونى  هنگفـت  درآمدهاى به سیا، جاسوسى سیاه هاى شبکه تقویت
 .یافتند مى دست1974 - 1979فاصله   در کشورمان المال بیت کیسه

 کـردن  فعّالتر ضمن جاسوسى، النه تسخیر و ایران در اسالمى انقالب پیروزى از پس 
 هـدایت  و طرّاحـى  بـه  ،»نـورث  الیـور « همراه به ایران، هوایى نیروى در خود شبکه

 شـن  طوفـان  گرفتـار  طـبس  در مفتضحانه که عقاب پنجه به موسوم اطّالعاتى عملیّات
 .پرداخت گردید،

 کشورهاى در و داده تشکیل جدیدى شرکت »حکیم آلبرت« همراه به مقطع همین در 
 به عمل در و ساختمانى شرکتهاى قرارداد عقد دنبال به ظاهراً سعودى و مصر ابوظبى،
 سـعودى  عربستان به آواکس فروش مجوّز که آنجا تا .است بوده مشغول سالح دالّلى

سـال    در .کنـد  مـى  تهیّـه  »ریگـان  رونالـد « طرفـدار  البـى  همراهـى  بـا  کنگـره،  از را
 .بـود  جنـگ آمریکـا   وزیر»(Caspar Weinberger) واینبرگر کاسپار« ویژه مشاور1981

 از لبنـان  کـشور  بـه  سالح غیرقانونى ارسال با ارتباطش افشاى پى در1983امّادرسال  
 و سالح تجارت به »حکیم« همراه به کشیده، دست خود سمىر و عالى سمتهاى تمام
 .پرداخت منفجره موادّ
 در اش قـدیمى  رفیق همراه به1984تا  1982فاصله   در که شد افشا همچنین بعدها 

 انقالبیـون  ضـدّ  پرتغـالى بـراى   تسلیحاتى شرکتهاى گرى واسطه به »کالینز توماس« سیا،
 در .اسـت  کرده مى آورى جمع سالح )ریگان خاصّ توجّه و حمایت مورد( نیکاراگوئه

 بـرده  نـام »(COPP) کاپ« نام به او از امریکا ملّى امنیّت شوراى و سیا امنیّتى اسناد
 .است شده مى
 هدایت میدانى و اصلى سرپل که است باور این بر موجود، اسناد بندى جمع با محقّق 

 دوّم رکـن  در مستقر فوق، ودتاىک ضدّ نقاب، کودتاى در آمریکاییها اطّالعاتى عملیّات
 در انفجـار  ،)کـشمیرى  نظیر اسالمى انقالب مجاهدین سازمان به وابسته عناصر( ارتش
 اطّالعات دفتر عناصر با همکارى نهایتاً و وزیرى نخست و اسالمى جمهورى حزب مقرّ
 ریچارد« جنایتکار و کثیف شخص ،)کنترا - ایران جریان در( وزیرى نخست تحقیقات و
 .است بررسى و تحقیق مشغول دقیقتر، جزئیّات زمینه در و است بوده »کوردس
 .] برآن تحقیقات پژوهشى نویسى وحاشیه محقّق اى کتابخانه تحقیق یادداشتهاى از نقل[
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 مـدیریّت  اروپـایى  بخـش  رئـیس »(Dewey).  دوى« همـان  یـا  »کالریج  دوان«) 8(

  .است بوده سیا عملیّاتى
 اروپایى هوایى خطوط به را اسرائیلى سالحهاى محموله تا کرد کمک »نورث« به او 

 ایـن  به قضایى رسیدگى جریان در بعدها .نماید ارسال ایران به طریق آن از و انتقال
 کامل هماهنگى با اروپا در سیا امکانات از او استفاده که داشت اعالم صراحتاً جریان،

 عملیّات مدیریّت مقام قائم»(Edward Juchniewicz)  جوشنویس ادوارد« او مافوق مقام
 .بود گرفته صورت سیا
 سـازماندهى  بـه  شـروع  که گردید  افشا1377سال   در و بوده مستقر رم در معموالً 

 زمینـه  ایـن  در او همکـاران  .اسـت  نمـوده  عـراق  در متّحده ایاالت اطّالعاتى عملیّات
 و »ریگـان  رونالـد « عاونـان م کـه  انـد  شـده  معرّفى »ولفوویتس پل« و »پرل ریچارد«
 .اند بوده )پدر» ( بوش جورج«
  
 شـیراز  کـرده  رشـد   اراک1333متولّـد    »آقانور« فرزند »مهاجرانى ... عطاءا«) 9( 

 .داراست را رشته آن در مدّرس تربیت دانشگاه دکتراى و تاریخ لیسانس فوق .است
 معاونـت  پاکـستان،  در نایـرا  فرهنگى رایزنى اسالمى، شوراى مجلس اوّل دور نماینده 

 سیاستگزارى شوراى عضویّت جمهورى، ریاست بعدها و وزیرى نخست مجلس و حقوقى
 و اسـالمى  ارشـاد  و فرهنـگ  وزارت مطبوعـات،  منـصفه  هیئت عضویّت سیما، و صدا

 .شود مى دیده او آشکار سیاسى سوابق در تمدّنها گفتگوى المللى بین مرکز ریاست
 .] محقّق اى کتابخانه یقتحق یادداشتهاى از نقل[ 
 
  
  

     
   
 


