
 

   ٢٨-بازی شيطانی
  ا شده بود.درحاليکه پسر آیت اهللا کاشانی رابط اسرائيل با ج

  "گوزیچکين "ماجرای پناهندگی
  انگلستان و سازمان سيا امریکاM16سرویس جاسوسی 

  ا وارد مناسبات شد.با سازمان امنيت ج
  ترجمه فروزنده فرزاد

  
 موفق می ١٩٨۶ تا ١٩٨٠ه ی چنانچه دولت ريگان در دست يازيدن پنهان به ايران در ميان
در رابطه با ايران و به موازات . شد، ويرانی به جای مانده در افغانستان نيز بسيار بيشتر بود

نخست، : اتحاد آمريکا با بنيادگرايی اسالمی در افغانستان سه اپيزود مختلف متصور است
، و سوم، ١٩٨٠ی ، دوم، روابط مخفی اسرائيل با ايران در دهه ١٩٨٠در " شگفتی اکتبر"

  .١٩٨۶ تا ١٩٨۴در سالهای جمهوری اسالمی نزديک شدن دولت ريگان به 
، زمانی که سران دولت کارتر خشمگينانه برای آزادی گروگانهای آمريکايی ١٩٨٠در سال 

، "بيل کيسی"در ايران تالش می کردند، اعضای تيم مبارزات انتخاباتی ريگان و از آن ميان 
ويق انداختن آزادی گروگانها تا پس از انتخابات رياست جمهوری در تالش برای به تع

  .آمريکا، با شخصيت های ايرانی تماس گرفتند
سالها بعد، گری سيک، افسر نيروی دريايی اياالت متحده و عضو شورای امنيت ملی در 
دوره ی رياست جمهوری فورد، کارتر و ريگان، گفت که تيم انتخاباتی ريگان ـ بوش برای 

 به ١٩٨١رتر آزاد کردن گروگانها در ازای قول فروش سالحهای آمريکايی و اسرائيلی در دي
گری سيک گفته های خويش را در کتابش . ايران، با رهبران ايرانی گفتگوهای سری داشت

به رشته ی " گروگانهای آمريکايی در ايران و انتخاب رونالد ريگان: شگفتی اکتبر"با نام 
تيم ريگان ـ بوش با طرحی : "اين کتاب، سيک نتيجه می گيرد کهدر . تحرير در آورد

  ."اطالعاتی و بگونه يی حرفه يی سازمان يافته، دمکرات ها را از قدرت سرنگون ساخت
سيک، می گويد که گفتگوهای حزب جمهوريخواه و ايران بر پايه ی قول جمهوريخواهان 

نيز انبوه جنگ افزارهايی بود که شاه برای فروش سالحهای اسرائيلی و ديگر انواع سالح و 
ايران نوميدانه برای ادامه ی . پيشتر آن را سفارش داده و هزينه اش را نيز پرداخت کرده بود

.  به جنگی تمام عيار بدل شده بود، نيازمند سالح بود١٩٨١جنگ با عراق که در سپتامبر 
نه ی آن به معامله ی سالح در اسرائيل که مناسبات نظامی ديرينه يی با ايران داشت و پيشي

 باز می گشت، با وجود بحران گروگان گيری برای ارسال سالح به رژيم ١٩۶۶سال 
کارتر تالش اسرائيل برای از نو برقرار : "سيک می نويسد. روحانيون در تهران مشتاق بود

و حتی از سر گيری معامالت نظامی . کردن قراردادهای نظامی با ايران را عقيم گذارده بود
ارسال محموله های نظامی اسرائيلی را که پيشتر اجازه ی انتقال يافته بودند، به آزاد شدن 

جالب است که دالل ايرانی . "گروگانها مشروط کرده بود و اسرائيل از اين امر ناخرسند بود
آيت  پسر ،"احمد کاشانی"گفتگوهای ميان اسرائيل و ايران درباره ی خريد و فروش سالح، 

آيت اهللا سيد ابوالقاسم کاشانی کسی بود که در جريان کودتای .  بود سيد ابوالقاسم کاشانیاهللا
 برای سازماندهی اوباش خيابانی برای سرنگونی دولت دکتر مصدق سيا از ١٣٣٢ مرداد ٢٨

 از اسرائيل ديدار ١٩٨٠احمد کاشانی در . پول دريافت کردو بازگرداندن شاه به تاج و تخت 
پيش از اين ديدار نيز ايران و اسرائيل از کانالهای ديگری با هم در "ه ی سيک کرد و بگفت
  .، نخستين محموله ی سالحهای اسرائيلی به ايران رسيد١٩٨٠در بهار ." ارتباط بودند

ها و جلسات ميان کيسی، ديگر اطرافيان ريگان و نيز دالالن  سيک پيرامون جزئيات تماس
 ١٩٨۴شان در جريان رسوايی ايران کانترا در ميانه ی  ياریايرانی مذاکرات که چهره ی بس

 ايشان پيوندهای تنگاتنگی در اسرائيل ز برخی ا. رخ نمود، به تفصيل سخن می گويد١٩٨۶و 
 به همکاريهای نظامی نزديکتری ١٩٨٠داشتند و اينچنين، اسرائيل و ايران در اواخر سال 



 

همکاريها حمله ی هوايی اسرائيل به تاسيسات برجسته ترين و شگفت آورترين اين . آغازيدند
، آنهم تنها چند روز پس از آغاز جنگ ايران و ١٩٨١ ژوئن ٧اتمی اوسيراک عراق در 

اسرائيل اطالعات نظامی برای بمباران تاسيسات اتمی عراق : "سيک می گويد. عراق، بود
وی هوايی ايران بود و اين دفاع هوايی عراق بسيار برتر از  نير...در اختيار ايران گذارد اما

  .اينچنين، اسرائيل خود عمليات حمله را انجام داد." کار از عهده ی ايرانی ها خارج بود
بگفته ی سيک، کيسی با شکستن تحريم اياالت متحده در زمينه ی فروش سالح از سوی 

ه و کيسی دقيقا فضای غيردوستانه ی مذاکر: "سيک می نويسد. اسرائيل به ايران کمک کرد
معامله با روحانيون ايرانی را که در اسرائيل حاکم بود و البی ايران در اسرائيل در پی رفع 

اسرائيل در آگوست نه تنها با همراهی کيسی که با همياری شخصيت هايی . آن بود، شکست
در سيا که مشوق اسرائيل برای همکاری با طرح جمهوريخواهان برای آزادی گروگانها 

سيک، در شورای امنيت ملی، گزارشاتی در اعتراض به . ان نزديک شدبودند، به اير
. اپوزيسيون کارتر، درباره ی تحويل محموله های نظامی اسرائيل به ايران دريافت می کرد

در باالترين سطح رهبری اسرائيل تعمدا و بشکلی تحقيرآميز به دولت جيمی کارتر پشت می "
ايقی پس از مراسم تحليف ريگان بعنوان چهلمين  دق١٩٨١ ژانويه ٢٠سرانجام در ." شود

کمتر کسی به اينکه آزادی : "سيک می نويسد. رئيس جمهور آمريکا، گروگانها آزاد شدند
  ."گروگانها نتيجه ی طرح داهيانه ی ماهها پيش ويليام کيسی بوده است، گمان برد

ان دولت ريگان با  بر حفظ روابط پنه81-1980 ريگان با ايران در –تماسهای سری کيسی 
برخی از شخصيت های اياالت متحده، ايران را متحد خويش . آيت اهللا های ايران سايه گسترد

در جنگ افغانستان می پنداشتند زيرا آيت اهللا خمينی سخت ضد اتحاد شوروی بود و بر آن 
 اياالت کسان ديگری در دولت. بود تا نفوذ ايران را در افغانستان و آسيای ميانه گسترش دهد
نخست به دليل پيوندهای نزديک : متحده، ايران را به دو دليل نقطه ی مقابل عراق می دانستند

  .يک عراق قدرمند تهديدی برای اسرائيل بوداتحاد شوروی با بغداد و مهمتر از آن اينکه 
مشی اساسی . در خالل جنگ ايران و عراق، اياالت متحده دو سياست را همزمان پی گرفت

شخصيت هايی که از اين مشی . به عراق در خالل جنگ با ايران بود" تمايل"تن واشنگ
پشتيبانی می کردند بدرستی ايران را تهديدی جدی برای منافع آمريکا در منطقه می دانستند 
زيرا شکست عراق بوسيله ی رژيم بنيادگرای ايران، راه را برای چيرگی ايران بر همه ی 

در واقع، جهان عرب . و عربستان سعودی هموار می کردخليج فارس، از جمله کويت 
پشتيبان عراق در برابر ايران بود و به همين دليل اياالت متحده حمايت محدودی از عراق 
داشت و تنها اطالعات امنيتی درباره ی تواناييهای ايران و  آرايش نظامی نيروهای ايرانی به 

  .عراق می داد
افظه کاران آمريکا و از آن ميان کيسی ــ شرايط را گونه يی اما اسرائيل ــ همگام با نومح

  .ديگر می ديدند
، هرچند اياالت متحده رسما پشتيبان عراق بود، اسرائيل بی وقفه سالح و ١٩٨٧ تا ١٩٨٠از 

خواه اين مناسبات توافقی سری ميان . مهمات نظامی و قطعات يدکی به ايران می فروخت
 باشد خواه گونه يی ديگر، دولت ريگان، اسرائيل را از تجهيز کيسی، اسرائيل و ايران بوده
در اين راستا، اسرائيل به رابط های بسياری که در دوره ی . آيت اهللا ها به سالح، بازنداشت
پس از سرنگونی شاه، اسرائيل همچنان با ارتش ايران و . حاکميت شاه داشت، متکی بود

يش را حفظ کرد، هرچند که اکنون اين افسران به افسران اطالعاتی که می شناخت ارتباط خو
آنها . پيوندهای اسرائيل با رژيم خمينی گونه گون بود. ماليان و آيت اهللا گزارش می دادند

افزون بر . ارتباطاتی با نيروهای مسلح ايران و سازمان جايگزين ساواک شاهنشاهی داشتند
 ی تجار بازاری بوده و به اسرائيل اين، هزاران يهودی ايرانی که از ديرباز، جزو طبقه

مهاجرت کرده بودند، همچنان با ايران و بويژه با خانواده های ثروتمند و محافظه کار آيت اهللا 
  .اسرائيل روی اين رابطه ها نيز سرمايه گذاری کرد. ها در تماس بودند



 

، )ديا(ع ، رئيس بخش خاورميانه يی سازمان اطالعاتی ـ امنيتی وزارت دفا"پاتريک لنگ"
اسرائيل با رژيم ايران بعنوان نيمه متحد معامله می کرد و با کسانی که در دوره : "می گويد

 با هر ماه يکباردر اين سالها، اسرائيليها . ی حاکميت شاه ارتباط داشتند، در تماس بودند
 بگفته ی لنگ، ديدار ميان."  در اروپا ديدار می کردندافسرانی از نيروی هوايی ايران

او می گويد که اسرائيل نياز تسليحاتی ايران را جويا . اسرائيليها و ايرانيها، سالها ادامه داشت
ميشد، سپس ليست سفارش تهران را با خود برده تا ببينند چه ميزان از آن را می توانند 

در اين زمان، وزارت امور خارجه ی دولت ريگان، قانون منع فروش سالح . برآورده کنند
 از تصويب گذراند، اما اسرائيليها بدان وقعی ننهادند و ريگان ١٩٨۴ان و عراق را در به اير

لنگ . نيز از نفوذ آمريکا در اسرائيل برای بازداشتن اسرائيليها از ارسال سالح استفاده نکرد
اسرائيليها همچنان به کار خويش ادامه دادند، و ما در ديا، زمانی از اين موضوع : "می گويد
."  يافتيم که يک سرهنگ نيروی هوايی ايران به ما خرده گرفت و آنرا برای ما بازگفتآگاهی

بی درنگ پس از آزاد شدن گروگانهای . لنگ می افزايد که تيم ريگان مشی ديگری داشت
اين محموله قطعات يدکی .  ميليون دالر تجهيزات نظامی به ايران داد٣٠٠آمريکايی، اسرائيل 

، را دربر می M-113 و نفربرهای زرهی M-48يکايی، تانکهای  آمرF-4هواپيماهای 
  .گرفت

، دامنه ی همکاری سازمان سيا برهبری کيسی با سرويس ١٩٨٣رخدادی با اهميت در 
هر دو کشور اين همکاری را به سود خويش می . اطالعاتی ـ امنيتی ايران را فاش ساخت

در . در تهران به انگلستان گريختب .گ.، والدمير کوزيچکين، افسر ک١٩٨٢در . دانستند
خالل انقالب، کوزيچکين، نماينده ی منافع اتحاد شوروی در ايران بود اما در واقع حضور 

بگفته ی . شوروی در ايران ناچيز بود و برای اياالت متحده و شاه تهديدی به شمار نمی رفت
رفته دو مامور در کوزيچکين، که بعدها کتابی از تجربيات خويش نگاشت، شوروی روی هم 

من به چشمهايم باور : "او می نويسد. دولت ايران در  دايره ی شخصيت های ايرانی داشت
شمار کم ماموران . نداشتم، ولی اين واقعيت بود و واقعيات را نمی توان ناديده انگاشت

همچنين، کوزيچکين می نويسد که شوروی ." شوروی در ايران برای من شگفت آور بود
ات ايران در دوره ی شاه اهميت قائل بود و مسکو هيچگاه با انقالبيون اسالمگرا يا برای ثب

اما . گروههای به اصطالح مارکسيست اسالمی که با خمينی همراه شدند، تماس نداشت
  .ب از حزب کمونيست توده در ايران، که نفوذ اندکی داشت، پشتيبانی کرد.گ.ک

 و سيا همه ی آنچه درباره ی MI6آن شد تا به زمانی که کوزيچکين به غرب گريخت، بر 
ها  ها و آمريکايی چنين اعتماد بريتانيايی حزب توده و اعضايش ميدانست منتقل کند، و اين

ليستی شامل نام چند صد نفر از ماموران ] کوزيچکين[او : "جيمز بيل می نويسد. را جلب کند
 و سيا اطالعاتی را که کوزيچکين MI6بی درنگ، ." ها داد شوروی در ايران به بريتانيايی

  :به آنها داده بود به سازمان اطالعات و امنيت ايران رد کردند
 نفر از اعضای ١٠٠٠آنها بيش از . اطالعات کوزيچکين به مراجع قدرت ايرانی سپرده شد"

رهبر [نورالدين کيانوری. حزب توده را دستگير کردند که بسياريشان پيشتر تحت نظر بودند
 تماسهايی با ماموران شوروی داشته است در ميان دستگير ١٩۴۵از ] توده، که پذيرفتحزب 

  ." فروپاشی چپ ايران را يکسره کرد١٣۶٢يورش تراژيک به حزب توده در . شدگان بود
آنها هيچ چيز درباره ی همکاری سيا با . مردم آمريکا از هيچ يک از اين رويدادها آگاه نشدند

، ارسال محموله های تسليحاتی اسرائيل به ايران و پيشگامی در رژيم خمينی در ايران
مل . رسوايی ايران کانترا که در آينده يک ژورناليست لبنانی آنرا فاش ساخت، نمی دانستند

گادمن، تحليلگر پيشين سيا و رئيس تيم تحليل کننده ی سياست شوروی در کشورهای جهان 
گادمن می . ی تماس با ايران را تاييد می کند براMI6سوم، همراهی سيا با کوزيچکين و 

با آيت اهللا ها برای ]  و سياMI6کوزيچکين، [آنها . سيا نيز در اين ماجرا شريک بود: "گويد
  . های بسياری در اين باره هستتلگراف. پايان دادن به کار حزب توده همراه شدند



 

  .عات بسياری از او گرفتندها مقدمات فرار کوزيچکين را فراهم کردند و اطال بريتانيايی
، با سران اطالعاتی ـ امنيتی ایرانی که در گذشته در ساواک MI6، سيا و بگفته ی گادمن

  .بودند و به آسانی به جمهوری اسالمی ابراز وفاداری کرده بودند، کار می کردند
ديد حسين فردوست از بدنامترين شخصيت های پيشين ساواک بود که پس از انقالب با رژيم ج

فردوست دوست روزگار کودکی شاه بود و همراه شاه و ريچارد هلمز، رئيس . همکاری کرد
 به ١٩٧٠فردوست در دهه ی . آينده ی سيا، در مدرسه يی در سويس درس می خواندند

سازمان بازرسی " به رياست ١٩٧۶باالترين سمت در سازمان اطالعاتی ايران رسيد و در 
شاه در خاطراتش هيات . اختار آنرا دگرگون کرد، منصوب شدبازرسی که شاه س" شاهنشاهی

. توصيف می کند"  ميناميدند’چشم و گوش پادشاه‘نوع مدرن آنچه ايرانيان کهن "بازرسان را 
وظيفه ی اين سازمان نظارت و رهگيری جريانات سياسی درکشور و نيز در ميان روحانيون 

شاهزاده اشرف خواهر بدنام . ر خمينی گرويداما فردوست، پنهانی به اپوزيسيون هوادا. بود
شاه، در خاطراتش چنين بازميگويد که فردوست به عمد شاه را از فعاليت ماليان بی خبر 

  :گذاشت
 هيچ چيز از نظرش پنهان نمی ماند و به همه بطرز شگفت انگيزی، ساواک ـ که مشهور بود"

چيز آگاه است ـ هيچ گزارشی از فعاليت ماليان که از تقدس منابر برای سرنگونی شاه بهره 
همان فردوست دوره ...برادرم هر روز با فردوست ديدار می کرد،.... می گرفتند، ارائه نکرد

... يص گزارشات اطالعاتی بودی کودکی، که اکنون ماموريتش جمع آوری، ارزيابی و تلخ
من بر اين باورم که فردوست برخی اطالعات حياتی را از شاه دريغ داشته است، و در واقع 

فکر می کنم رويدادهای . در سالهای پايانی حکومت رژيم فعاالنه با خمينی مذاکره داشته است
با کمترين پيشينه ی پس از انقالب درستی گفته های مرا تاييد می کنند؛ در حالی که هر کس 

ارتباط با شاه داشت در محاکمات چند دقيقه يی به اعدام محکوم می شد، حسين فردوست زنده 
  ."ارتقاء يافت) ساواک خمينی(ماند و در دولت جديد به سمت يکی از سران ساواما 

ن خواه اين کانال ارتباطی فردوست مرموز بوده باشد يا کس ديگر، سيا و اسرائيليها از هما
، ١٩٨٠ نورث در ميانه ی دهه ی -روزهای نخست پس از انقالب تا آغاز توطئه ی کيسی

آنگونه که در اين چهارچوب می توان ديد، . کانالهايی در سرويس اطالعاتی ايران داشتند
رسوايی ايران کانترا خطايی شگفت آور نمی نمايد، بلکه گسترش روابطی دارای پيشينه است 

در دولت ريگان، گروه کوچکی از محافظه کاران و نو محافظه . گردد باز می ١٩٧٩که به 
کاران، بويژه آنها که به بنيادهای اطالعاتی و نظامی اسرائيلی نزديکتر بودند، صميمانه 

  .پيشگام ماجرای ايران کانترا شدند
همه ی . اسناد امور ايران بارها در کتابها، خاطرات و گزارشهای گوناگون بازگو شده است

ماجرا پيچيده و چند اليه است، ماجرايی که محموله های تسليحاتی اياالت متحده و اسرائيل 
را، به ايران و نيز پشتيبانی مالی از چريک های نيکاراگوئه يی مورد حمايت دولت ريگان 

منتقدان سياست روی آوردن اياالت متحده به ايران، ريگان و مشاورانش را به . پيوند می دهد
حه به ايران برای آزاد کردن گروگانهای آمريکايی در لبنان که بوسيله ی حزب اهللا فروش اسل

افزون بر اين، شايد به نظر . ـ آلت دست ايران ـ به گروگان گرفته شده بودند، متهم می کنند
ريگان فروش اسلحه، تنها، تالش برای آزاد کردن گروگانها بوده باشد، هرچند که ريگان در 

در آينده گفت که به ياد نمی آورد با ارسال سالح به ايران موافقت کرده اظهارات خويش 
اما به نظر مشاوران ريگان ـ بويژه نومحافظه کاران و کيسی ـ فروش سالح اهداف . باشد

تالش برای ارتباط دوباره با ايران و بدست آوردن پايگاه از . گسترده تری را دنبال می کرد
رسمی اياالت متحده در پشتيبانی از عراق در برابر توسعه طلبی دست رفته، مقابله با سياست 

  .ايران، از جمله ی اين اهداف بود
 نورث برای دست يازيدن به ايران ارزيابی دوباره ی شورای -بستر فعاليت پنهان کيسی

اين تغيير نظر از سوی گروه کوچکی از .  پيرامون رابطه با ايران بود١٩٨۴امنيت ملی در 



 

. ی آمريکايی مخالف پشتيبانی از عراق در خالل جنگ ايران و عراق تحميل شدشخصيت ها
، مشاور امنيت ملی، به شورای امنيت ملی دستور تجديد نظر دوباره "روبرت مک فارلين"

اينچنين، تنی چند از شخصيت ها و از آن ميان . درباره ی سياست اياالت متحده را داد
از شورای امنيت ملی، گراهام فولر از سيا و ديگران در " دونالد فورتير"و " هوارد تيچر"

خالل دو سال، تالش همه جانبه يی را برای تغيير سياست اياالت متحده در قبال ايران 
تالش آنها با کوشش اسرائيل برای  منزوی کردن عراق و ارتباط گرفتن با . صورت دادند

 می فروخت و از خيزش راستگرايی همان هنگام، اسرائيل به ايران سالح. ايران همراه شد
اسالمی در سرزمين های اشغالی پشتيبانی می کرد، اخوان المسلمين را در جريان جنگ 

  .داخلی سوريه بر می انگيخت و از اسالميون افغانستان سخت حمايت می کرد
، فولر با کمک تيچر و فورتير گزارشی تهيه کردند که کمتر مشهور است و در آن ١٩٨۵در 
ت متحده را به فروش سالح به رژيم آيت اهللا ها در ايران فرا می خواند و می گويد که اياال

اياالت متحده بايد دوستان و متحدان غربيش را برای کمک به ايران برای رفع نيازهای "
شولتز، وزير امور خارجه و ." با ارسال تجهيزات نظامی ويژه، ترغيب کند...نظاميش

دت مخالف نظرات ارائه شده در اين گزارش بودند،اما کيسی، رئيس وينبرگر، وزير دفاع، بش
در ميانه ی اين کشمکش درونی در هيات حاکمه ی آمريکا، اسرائيل به . سيا حامی آن بود

ميدان اين کارزار گام نهاد و با کمک ميانجی های خود تالش دوجانيه يی از سوی آمريکا و 
، مایکل لدین. وش سالح به اين کشور پيشنهاد داداسرائيل را برای نزديکی به ايران و فر

مشاور نومحافظه کار شورای امنيت ملی، از سوی مک فارلين برای گفتگو پيرامون طرح 
اسرائيل برآن بود تا موشک های . ها راهی اسرائيل شد لیياطالعاتی ـ امنيتی اسرائ

حهايی که در جنگ به ايران بفروشد، سال" تاو"و موشک های ضد تانک " هاوک"ضدهوايی 
محور گفتگو فروش اين سالح ها و نيز تعهد اياالت . ايران و عراق سرنوشت ساز بودند

منطق اسرائيل آزاد کردن گروگانهای . متحده به ارسال دوباره ی اين موشکها به اسرائيل بود
ک آمريکايی بود، اما بی گمان، اسرائيل و عناصری در دولت آمريکا، نگرانيهای استراتژي

  .در پشتيبانی از ايران داشتند و گروگانها مساله ی آنها نبود
نگرش نخست، معتقد بود . مدافعان فروش سالح به ايران دو بحث متضاد و جدی با هم داشتند

که ميانه روها در ايران خواهان رابطه با آمريکا هستند و مايل اند آمريکا زرادخانه ی تهی 
م، نگرشی که ايران را بی ثبات و ناتوان و آماده برای و دو. از مهمات ايران را پر کند

يورش اتحاد شوروی می دانست و استدالل می کرد که در چنين شرايطی اتحاد شوروی بر 
هر دو نظر بسيار نادرست بود، نيز نگاهی که تصور می کرد . خليج فارس مسلط می شود

در آغاز نزديکی به ايران، . دارسال سالح کمکی برای آزاد کردن گروگانهای لبنانی می شو
اسرائيليها نقشه کشيده اند "يکی از شخصيت های اطالعاتی اسرائيل به مک فارلين می گويد 

اين ايده که دسته يی از ايرانيان ." تا مقاديری سالح به ميانه روهای مخالف خمينی برسانند
 و با خمينی به مخالفت بر ميانه رو با آغوش باز پذيرای اياالت متحده و اسرائيل خواهند بود

خواهند خواست، بسياری از دست اندکاران ماجرای ايران کانترا و از آن ميان کيسی را، 
بگفته ی يکی از برجستگان . اما چراغ سبز ميانه روهای ايران، سرابی زودگذر بود. فريفت

. داری واهی استدر ايران، پن" ميانه روها"پيشين سيا، بسيار کوشيديم تا به کيسی بفهمانيم، 
اولی "زمانی که ."  در ايران، هيچ ميانه رويی برای گفتگو نبود١٩٨۶در : "او می گويد

، مک فارلين و ديگر برجستگان آمريکايی و اسرائيلی،  برای ديداری پنهان از ايران "نورث
برای معامله يی ديگر نقشه می ريختند، بگفته ی اين شخصيت پيشين سيا، کيسی ــ که با 

. رح موافقت کرده بود ــ مايل بود بداند که آيا اجرای آن موفقيت آميز خواهد بود يا خيرط
کيسی مرا فراخواند و پرسيد، آيا به نظر من شانسی برای کاميابی اين ماموريت هست؟ من "

زمانی که از اين ."  در واقع اين نقشه شانسی برای موفقيت نداشت’.نه چندان‘به او گفتم، 
ين سيا پرسيدم که آيا سرانجام کيسی بر اين باور ماند که ميانه روهای ايران پاسخ مامور پيش



 

." فکر می کنم پس از گفتگو با من منصرف شد: "مثبت به بازی آمريکايی خواهند داد، گفت
آنها چنين می انديشيدند که در : "پاتريک لنگ، رئيس وقت بخش خاورميانه يی ديا، می گويد

 بسياری هستند که آنگونه که می نمايانند، نيستند، آنها گروهی بی خرد ايران ميانه روهای
  ."و من به آنها گفتم که اين همانچيزی است که آنها هستند؛ بی خردان سياسی. بودند

بحث دوم که از غلتيدن ايران به اردوی اتحاد شوروی در هراس بود، خود بيهوده و پوچ 
گير بود و هيچ سودی در ايران نداشت و رهبران اتحاد شوروی در افغانستان در. مينمود

فرانکلين روزولت، آيزنهاور و . شوروی تمايلی به گذر از خط قرمز خليج فارس نداشتند
با اين همه فولر در . کارتر، خليج فارس را منطقه ی برتری آمريکايی اعالن داشته بودند

، چنين ١٩٨۵ در ماه می ،"بسوی سياستی در قبال ايران"يادداشتی به کيسی با عنوان 
اياالت متحده برای بازی کارتی ندارد؛ ...رژيم خمينی به سستی می گرايد"استدالل کرد که 

بگفته ی فولر، تحليلگران اطالعاتی و ." اما اتحاد شوروی برگ برنده های بسياری دارد
شرفت در جستجوی اهرمهای مهم اعمال نفوذ در تهران، پي"امنيتی احساس می کنند مسکو، 

بيشتر در "و سياست اياالت متحده برای ممنوعيت فروش سالح به ايران " هايی داشته است
  :او می افزايد." راستای منافع اتحاد شوروی خواهد بود تا منافع ما

ضروری است که در اين شرايط سياستی جسورانه تر و  مخاطره آميزتر اتخاذ کنيم تا دست "
هم اکنون، براستی اگر خوش شانس نبوديم، از . ازتر شودکم صدای اياالت متحده طنين اند

پيامد تحوالت در ايران که خارج از کنترل ما است، بيشتر از دست می دهيم تا بدست 
  ."آوريم

فولر، از نگرشی دفاع می کرد که هر چه بيشتر با اسالم بنيادگرا ابراز همدردی می کرد، و 
رژيم ايران، " داشت که مشکل اين بود که در اظهاراتش در برابر کميته ی تاور بيان

کميته ی تاور، متشکل از سه نفر ." سرسختانه ما را دشمن اصول جمهوری اسالمی دريافت
منصوب شده از سوی ريگان و زير نظر سناتور پيشين تگزاس، جان تاور بود و ماموريتش 

 بحث انگيز فولر در گزارش. بررسی نقش شورای امنيت ملی در رسوايی ايران کانترا
خويش و تحليل های ديگرش بر اين امر پای ميفشرد که چنانچه اياالت متحده به اسرائيل و 
ديگر متحدانش اجازه ی تجهيز ماليان به سالح را ندهد، ايران به اردوگاه شوروی خواهد 

 پر کردن"آمريکا و از آن ميان اسرائيل، برای " متحدان"بگفته ی فولر ميزان کمکهای . غلتيد
خالء نظامی ايران، مقياسی اساسی برای سنجش توانايی غرب در ناکام گذاردن نفوذ اتحاد 

  ."شوروی خواهد بود
بگفته ی لنگ فولر در . ديگر برجستگان اطالعاتی تحليل فولر را مناقشه انگيز می دانستند

الم شماری اصالح طلب چپی که در واقع اس. انقالب ايران دروغين بود: "گزارشش می گويد
من . برايشان اهميتی نداشت، و با اتحاد شوروی نقطه نظر مشترک داشتند آنرا رهبری کردند

 ماه بعد گزارشی دريافت کردم که درست نقطه ی مقابل گزارش فولر بود اما تاثير چندانی ۵
در اين زمان، فولر، تيچر و ديگران، کوشيدند نظرات فولر در گزارشش را به ." بجا نگذارد

رسمی اياالت متحده بدل سازند، و برای اين منظور برای تهيه ی پيش نويش سياست 
سياستی مقتدرانه برای جلوگيری از "دستورالعمل رياست جمهوری که فراخوانی برای اتخاذ 

پيشرفت شوروی در کوتاه مدت و همزمان تالش برای باز يافتن موقعيت آمريکا در ايران در 
دستورالعمل در پوشش ضد شوروی و ادبيات جنگ سرد، . باشد، تالش کردند" دوره ی شاه

ادامه . "در واقع بيانيه يی برای اتحاد با جمهوری اسالمی ايران در برابر اتحاد شوروی بود
از جمله نکات )" بويژه در افغانستان(ی مقاومت اسالمی در برابر توسعه طلبی شوروی 

 اسرائيل و ديگر متحدان اياالت متحده را اين پيش نويس. مورد اشاره در اين دستورالعمل بود
از آن "به تجهيز هر چه بيشتر ايران برمی انگيخت و اياالت متحده را بر آن می داشت تا 

دسته رهبران ايران که نگاهی مثبت به تالشهای آمريکا برای بهبود روابط با اياالت متحده 



 

تالش بيشتر برای بی اعتبار " به را) VOA(نيز، راديو صدای آمريکا ." دارند، پشتيبانی کند
  .فرا می خواند" کردن وجهه ی اسالمی مسکو

مک . هنوز ايران غنيمتی استراتژيک در بازی بزرگ دنيای مدرن است: "تيچر نوشت
و دستور تهيه ی پيش نويس گزارش نهايی امنيت ملی را به . فارلين با تحليل فولر موافق بود

بر پايه ی گزارش فولر تهيه شد و بيان می داشت اين پيش نويس . فورتير و من داد
اين پيشنهاد اجازه ی تحويل . اياالت متحده بايد با رهبران ايران از در گفتگو وارد شود....که

نزديکی به ايران ادامه يافت اما ." سالحهای ويژه با ذکر موردی آنها را به ايران می داد
وينبرگر با دست خطی ناخوانا واژه ی . بعدها بوسيله ی شولتز و وينبرگر متوقف شد

همچون ] ايده ی پيش نويس[اين : "وينبرگر گفت. را روی پيش نويس تيچر نوشت" بيهوده"
بگفته ی تيچر معاون رئيس جمهوری، ." دعوت کردن قذافی به يک شام خصوصی است

  ."شديدا از آن حمايت کردند"بوش، و رئيس سيا، کيسی، 
است جمهوری ريگان، ماجرای ايران کانترا نيز از پرده برون افتاد، با پايان يافتن دوره ی ري

وارد شدن . و روزنامه نگاران، يک شاکی خصوصی و کميته های کنگره پيگير ماجرا شدند
تنها يکی از گروگانها در تالش برای حل بحران آزاد . از در صلح در برابر ايران ناکام ماند

ن درباره ی اين رسوايی سخن نگفتند و کسانی چون علی ی ايرا"ميانه روها"هيچ يک از . شد
اکبر هاشمی رفسنجانی؛ رئيس جمهور آينده ی ايران، که پنهانی با دولت ريگان و اسرائيل 

  .شريک ماجرا بودند، با ژست خصمانه در صدد پاک کردن رد پای خويش برآمدند
ا دست کم چنين می نماييد که جهاد افغانستان با عفب نشينی نيروهای شوروی پايان گرفت ــ ي

اما ميراث اين کارزار و جنگجويان تروريست آموزش ديده و ماشين . پايان يافته است
، ١٩٩٠در دهه ی . اسالمگرای جهانی، همچنان اياالت متحده و غرب را به چالش می کشيد

می غرق افغانستان به دام جنبش وهابی طالبان افتاد، الجزاير در جنگ داخلی با راست اسال
شد و فعاليت تروريست های اسالمگرا در مصر، عربستان سعودی و لبنان خرابی و ويرانی 

در خالل اين جريانات اياالت متحده . اسامه بن الدن نيز، القاعده را سازمان داد. بجا گذارد
 پيامد ناکامی تالش های اياالت متحده و. برای اتخاذ سياستی همگون با اسالم سياسی تقال کرد

  . رخ نمود٢٠٠١ سپتامبر ١١نگرش خوشبينانه به راست اسالمی در 
  

  پایان فصل یازدهم
 


