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 گزارش كميسيون ايران گيت درباره رابطه دستگاه ريگان با دستگاه خميني
 1980 در سال 

 
هر چند در گزارش كميسيون ايران گيت اشاره مختصري به رابطه گيري ريگانيان با آل خميني بيش نيست، اما بلحـاظ                     : يحتوض

بخصوص كه تصديق مي كند گروگانگيري سـبب انتخـاب نشـدن مجـدد              . سنديت گزارش و پي آمد آن، اهميتي اساسي دارد        
 . باره را باز مي گذاردو باب تحقيق در اين. كارتر و انتخاب شدن ريگان شده است

 : آمده است كه157 گزارش، ص 8   در فصل 
 
 - پاسداران انقـالب    -آنروز كه فعاالن جوان ايراني      .  نوامبر، زايل شد   4اگر درباره طبيعت رژيم جديد ترديدي بر جا بود، در           « 

بـه  .  روز پائيـد   444بحـران گروگـانگيري،     .  امريكائي را به گروگان گرفتند     66سفارت امريكا در تهران را به تصرف درآوردند و          
منتخب جديد عهد كرد نگذارد امريكا ديگر هيچگاه اينسان         . تجديد انتخاب نشدن رئيس جمهوري و انتخاب ديگري كمك كرد         

 ».تحقير شود
 

 :و در زير نويس، اين توضيح افزوده شده است
 

 -تگاه ريگان كه تبليغات بسود انتخاب او را اداره مـي كـرده انـد    ، مقامات دس1980   داليلي كه اقامه شده اند مبني بر اينكه در      
هاي ايرانـي مالقـات كـرده انـد و            با واسطه  -) غافلگيري اكتبر (بقصد جلوگيري از تجديد انتخاب كارتر، رئيس جمهور وقت،          



اين امـر   .  ايران سالح بفروشند   پذيرفته اند در ازاء موكول شدن آزادي گروگانها به بعد از انتخابات رياست جمهوري امريكا، به               
خوانده اند، به افراد دستگاه ريگان كه وي را در فعاليتهاي انتخابـاتي              واقعيت دارد كه اشخاص ايراني كه خود را فرستاده مي         

 .ياري مي رسانده اند، نزديك شده اند
دا نشد كه نشان دهد موافقتهائي بر سر بـه تـاخير            و دليل مسلمي پي   .  گفته اند  "نه"     اين افراد گفته اند به تقرب جوئي ايرانيها،         

 ».انداختن آزادي گروگانها و يا مصالحه بر سر به تاخير انداختن آزادي آنها در ازاء دريافت سالح، بعمل آمده باشد
 

 :با وجود اين، در همان صفحه و صفحه بعد، تحت عنوان فروش سالح به ايران توضيح مي دهد كه
  

، هرگونه معامله پولي و مالي و داد و ستد          1979 نوامبر   14 اشغال سفارت امريكا، دولت اياالت متحده امريكا، در          در پاسخ به       « 
 عـراق بـه ايـران حملـه كـرد، ايـن سـئوال را                1980 سـپتامبر    22 ماه بعد، وقتي در      10با اينهمه،   . كاال با ايران را ممنوع ساخت     

 تنبيه خواهد شد؟ چشم انداز ايران شكست خورده و افزايش نفوذ روسيه در منطقـه،                برانگيخت كه با اين تدبير تنبيهي، چه كسي       
 .فكرها را بخود مشغول مي كرد

هواپيماهـا و سـالح زرهـي و        . تسليحات ارتش نيز بـه فقـر كامـل درآمـده بودنـد            .     نيروهاي مسلح ايران، نظام گسيخته بودند     
ههاي پيش و پس از انقالب، بحال خود رها شـده و سـخت نيازمنـد قطعـات                   ماه، ما  24كشتيهاي جنگي كه شاه خريده بود، طي        

اين امر كه تسليحات ارتش اغلب ساخت امريكا بودند و تحريم سبب مي شد كـه ايـران نتوانـد                    . يدكي و تعمير و مراقبت بودند     
ي ملي امنيت و سيا به اين نتيجه   تحليل گران شورا  . نيازمنديهاي اين تسليحات را دريافت كند، بر آسيب پذيري ايران مي افزود           

 )1. (رسيده بودند كه آيت اهللا خميني از روياروئي با عراق در جنگي مدرن، ناتوان است
، موافق شدند كه سياست     1981 ژوئيه   21     با توجه به سابقه باال، دستگاه ريگان و مسئوالن وزارتخانه ها و سازمانهاي مسئول، در                

 :جمع اين مسئوالن به اين نتيجه رسيد كه) 2. (موضوع بحث قرار بدهندامريكا در قبال ايران را 
    تالشهاي امريكا در بازداشتن كشور ثالث از انتقال سالح غير امريكائي به ايران، تاثير ناچيزي بر جريان جنـگ و سـرانجام آن                       

 ايران درباره امنيتش، ايـن كشـور را متقاعـد           اما فرصتهاي مناسبي براي روسيه فراهم مي آورد كه با توجه به نگراني هاي             . دارد
 .كند، مساعدت نظامي روسيه را بپذيرد

پـاره اي از مسـئوالن ابـراز نگرانـي     .    با اينحال نماينده سيا بر ضرورت تشويق افزايش فروش سالح به ايران حجتي اقامه نكـرد   
 .نافع امريكا خدمت نمي كندكردند كه سياست امريكا مبني بر تحريم كامل فروش سالح به ايران، به م

بنظر آنها از ديـد  .    با وجود اين، رؤساي ستادهاي نيروهاي سه گانه ارتش امريكا با فروش سالح به ايران سخت مخالفت كردند              
ـ . دولتهاي ميانه رو عرب، اين عمل، دگرگوني ژرف سياست آمريكا تلقي مي شود و با منافع امريكا تضاد مستقيم دارد       ن و نيز بر اي

در . باور بودند كه تحويل سالح به ايران سبب تشديد جنگ با عراق و احتماالً توسعه دامنه آن به ديگر كشورهاي منطقه مي شود          
 .پي اين گفتگوها، سياست دستگاه ريگان در مخالفت با فروش سالح به ايران، استوار بر جا ماند

اغلب نفت را با سالح معاوضه مي كـرد و          .  بازار جهاني بدست مي آورد        برغم تحريم امريكا، ايران سالح و خدمات نظامي را از         
 كشور تهيه كرد كه بـا آغـاز         41دستگاه ريگان فهرستي از     . بازار خليج فارس، براي تاجران سالح كشتي مقاومت ناپذير مي يافت          

 .جنگ، به ايران سالح مي فروختند
 »... ايران بر هم خورد ، در جنگ، تعادل بسود1983   در نتيجه، در بهار سال 

  
، تعادل بسود ايران بر هم مي خورد و با وجود استدالل بـاال كـه فـروش سـالح بـه ايـران،                        1983و با آنكه در بهار سال       : توضيح

پويند كستر براي اينكه ريگان را با تصويب فروش  ) 17ص  (دولتهاي ميانه رو عرب را سخت ناخوش مي آيد، بنابرهمين گزارش،            
 ! ...ايران موافق كند، به او گزارش مي كند كه عراق دارد جنگ را مي برد و بايد به ايران سالح بفروشيمسالح به 

برآوردي كه كـه دسـتگاه ريگـان بـر     .   بدينسان، امريكا مي دانست كه سالح ارتش در دورة شاه به حال خود رها شده بود              -)1(
به . امنيت است كه برژنسكي مشاور كارتر دستور تهيه اش را داده بود           اساس اتخاذ تصميم كرده است، همان برآورد شوراي ملي          

 . استناد اين گزارش، مقامات آمريكائي رژيم صدام را به حمله به ايران برانگيخته بودند



ايـن  . اما ارزيابي آن از توانائي ايرانيان وقتي ايمان دارنـد و آزادنـد، نادرسـت بـود                .    ارزيابي شوراي ملي امنيت صحيح بود     
 درصد آمـادگي بـه      20 تا   10گزارش خود ستايشي بيچون از همة كساني است كه در آن دوران پر بحران، نيروهاي مسلح را از                   

 . كشور مسلمان در مذاكرات تهران، نه حماسه كه معجزه ساختند8بقول رؤساي .  درصد آمادگي رساندند90 تا 80
بالفاصـله بعـد از     . هاي ديگر سفارش كرده است به رژيم خميني سالح بفروشند          بدينقرار، اين امريكا بوده است كه به كشور        -)2(

، فروش مستقيم سالح امريكائي را به ايران موضوع بحث قرار داده و دست كم موافقت كرده است                  1981انجام كودتا، در ژوئيه     
 .كه كشورهاي ديگر به اين رژيم سالح بفروشند

 ايـده   "بدينسان ايـن    . دورة كارتر و چه در دورة ريگان، موافق با شكست ايران نبوده است               نكته بس مهم اينكه امريكا، چه در        
وقتي با خيال راحت كودتا بر ضـد بنـي صـدر را             .  كه خميني پيدا كرده بود، از اطميناني بود كه امريكائيها داده بودند            "فيكس

د كه امريكائيها گفته بودند نمي گذارند ايـران شكسـت           انجام داد و سياست ادامة جنگ را پيش گرفت، همه و همه بدينخاطر بو             
 .بخورد

 
 :پس از نقل گزارش كميسيون ايران گيت، به سراغ كتاب اكتبر سورپرايز مي روم

 
كميسيون ايران گيت با همه اينكه  مي خواهد موضوع را بي اهميت جلوه دهد، واقعيتي را تصديق                  

 .و آن بحثي جدي را طلب مي كند. مي كند
 
كميته قضائي مجلس نمايندگان امريكا كه رياست آن را      ، ميامي هرالد گزارش كرد كه سو كميته جنائي         1987 سپتامبر   28  در     

تحقيق دربـاره گزارشـهائي را ضـرور شـمرد و بـه آن       بر عهده داشت، John Conyersنماينده جمهوريخواه، جون كونيروس 
جرج بوش و ديگر همكاران طراز اول ريگان و بوش در مبارزات انتخاباتي بـا               گزارشها راجع مي شدند به گفتگوهاي       . پرداخت

مقصودشان از اين گفتگوها آن بود كه كوششهاي كـارتر را بـراي آزاد كـردن گروگانهـاي امريكـائي در ايـران، عقـيم                         . ايران
با ايـن عمـل غيرقـانوني،       .  كند اين دخالت، تجاوزي غيرقانوني از حدودي است كه يك شهروند امريكائي بايد رعايت            . گذارند

جرج بوش كوشيده است از راه تماس با دولتي خارجي، در سياست امريكا اثر بگذارد و كوششهاي ديپلماتيـك مقامـات كشـور                       
 .خود را ناكام بگرداند

 جـرج      كونيرس نخست خواستار نصب يك دادستان ويژه و يا كانسيل مستقل براي رسيدگي به نقش معاون رياست جمهـوري،       
نقشي كه همچنان در پرده ضخيم سكوت مانده        ) 1986 نوامبر   30لوس آنجلس تايم    . (بوش در موضوع فروش سالح به ايران شد       

، رهبر اكثريـت سـنا، اجـازه    Robert Byrdتحقيقات سو كميته مجلس نمايندگان حقايقي را آشكار كرد كه به روبرت بيرد . بود
 : بگويد87 اگوست 17داد در 

، ميان اداره كنندگان مبارزات انتخاباتي ريگان با ايران، مـوافقتي           1980لم است كه روابط سري وجود داشته است و در           مس    « 
 ».واقع شده است تا در ازاء به تاخير انداختن آزادي گروگانها، به ايران سالح تحويل گردد

 )1987 اگوست 7ل صورت مذاكرات كنگره  و ص او87 اگوست 19ميامي هرالد و سان خوزه مركوري كمپاني نيوز     (
، »، بزحمت اسـمي بـرده انـد   80از معامله سالح سال « ، در سرمقاله اي تحت عنوان     1987 نوامبر   20    سانفرانسيسكو اگزامينر در    

 :مي نويسد
 نپرداخته 1980ر سال     گزارش نهايي كميسيون ايران گيت به امرهاي واقع راجع به معامله سري ميان ريگان و بوش با ايران د                  

گـزارش كنگـره كوشـيده اسـت از     . در زيرنويس اشاره اي به آن كـرده اسـت  . و بحثي جدي در اين باره، بعمل نياورده است        
اينطور مي نمايد كه با اين اشاره خواسته است گريبان خود را از چنگ ايـن مشـكل رهـا           . پرداختن به انبوه مدارك طفره برود     

كميسـيون در زيرنـويس     .  بوش با ايران، وجود ندارد     - ميان ريگان    1980ليل معتبر بر مسلم بودن معامله       كند و وانمود كند كه د     
ديداري كه ميان همكـاران درجـه اول        . تنها به گزارشهاي مطبوعات درباره يكي از دو ديدار، يعني ديدار اول اختصار مي كند              

، واقع شده و نسبت به ديدار دوم، از اهميت بسـيار كمتـري   1980ابات ريگان و بوش با فرستاده خميني در واشنگتن، قبل از انتخ   
 .و در اين ديدار بوده كه معامله قطعي شده است. مالقات دوم حتي موضوع بحث و گفتگو نيز واقع نشده است. برخوردار است

ـ                   ي آينـده او دونالـد گـرگ            در تحقيقي كه ما منتشر مي كنيم اقوال جرج بوش، كانديداي رياست جمهـوري و مشـاور امنين
Donald Gregg      و ريچارد آلن، مشاور امنيتي اسبق ريگان و جرج كاو، متخصص سيا در مسـائل ايـران را مـي آوريـم و نقـش 



را كه در كار كارتر اخالل كرده اند و ميان ريگان و بوش بـا فرسـتاده يـا                 ... ريچارد سكورد و آلبرت حكيم و سيروس هاشمي و          
 .مالقات ترتيب داده اند، روشن مي كنيمفرستادگان خميني 

 

 ديدارهاي واشنگتن و پاريس
 

 :ديدار واشنگتن
 

، روزنامه هاي مهم امريكا، ميامي هرالد و سان خوزه مركـوري نيـوز، نيـز در            87 سپتامبر   28 و   87 اوت   9 و   1987 آوريل   12   در  
، 1980ايـن ديـدار در اوائـل اكتبـر          . ، درج كردند  صفحات اول خود گزارش آسوشيتدپرس را درباره ديدار سري در واشنگتن          

ايـن  .  بـوش، انجـام گرفتـه اسـت        -ميان فرستاده خميني و مشاوران سياست خارجي ريگان، بهنگام مبارزات انتخابـاتي ريگـان               
ي او شد  كه بعد از انتخاب ريگان به رياست جمهوري، اولين مشاور امنيتRichard Allenمشاوران عبارت بودند از ريچارد آلن 

 كه از سوي بوش براي تحويل گرفتن سيا انتخاب شـد و روبـرت مـك فـارلين كـه      Laurence Silbermanو لورنس سيلبرمن
 .دستيار سناتور تاور بود و سومين مشاور امنيتي ريگان گشت

به ترتيبي آزاد شـوند كـه    گروگان امريكائي 52   بنوشته سان خوزه  مركوري نيوز، در اين ديدار، اين پيشنهاد در ميان آمد كه            
، آسوشـيتدپرس، از قـول   87 آوريـل   12در  . به انتخاب شدن ريگان و بوش به رياست و معاونت رياست جمهوري، كمك برساند             

 بوش، پيش از    -ابوالحسن بني صدر، رئيس جمهور سابق ايران، گزارش كرد كه مشاوران بهشتي و رفسنجاني با نمايندگان ريگان                  
دو . ، ديدار كرده اند تا گروگانها را بمثابه حربه اي در اختيار ايـن دو بگذارنـد                1980مهوري امريكا در اكتبر     انتخابات رياست ج  

 :رشته مالقاتها جريان داشته اند
 مالقاتها با نمايندگان كارتر كه از جانب قطب زاده وزير خارجه وقت و صادق طباطبائي، فرستاده شخص خميني، بعمـل مـي    -1

 معلوم نيست كه صادق طباطبائي با نمايندگان ريگان نيز ديدار و گفتگو مي كرده است يا نه؟) بني صدر(من بر . آمده اند
 مالقاتهائي كه با نمايندگان ريگان بعمل مي آمده اند و مقصود از آنها شكست دادن كـارتر در انتخابـات رياسـت جمهـوري                         -2

 .بوده است
 تكرار خسته شود، گفته بود كه گروگانگيري و چگونگي حـل آن، از اسـباب پيـدايش                     پيش از آن نيز، بني صدر بدون اينكه از        

 .با گروگانگيري، ريگانيسم و خمينيسم روابط ارگانيك پيدا كردند.  بوده است"عصر ريگانيسم"
 دسـتگاه تبليغـاتي     ، بوش و مـدير    80 نوامبر   4   باري در ازاء آزاد نكردن گروگانها، پيش از انتخابات رياست جمهوري امريكا در              

 به بعد، سالح و قطعات يـدكي        1981ريگان، ويليام كيسي، كه بعد از انتخاب ريگان، به رياست سيا گماشته شد، قول مي دهند از                  
 . مدارك منتشر درباره صدور سالح به ايران، نشان مي دهند كه به اين قول عمل شده است. بطرف ايران روانه خواهند شد

، رئيس سـابق اداره روابـط عمـومي سـفارت امريكـا در      Richard Curtissاحبه ديگري با ريچارد كورتيس     بني صدر در مص
، از شبكه اي چند مليتي سخن بميان آورد كه توسط Washington Report on Middle East Affairesبيروت و مدير فعلي 

... و منوچهر قرباني فر و براداران هاشمي و برادران الوي و            تصفيه شده هاي كارتر در سيا و عناصر ساواك شاه نظير پرويز ثابتي              
در گروگانگيري و چگونگي حل آن، ايـن سـياي          . و شين بت اسرائيل و نيز افرادي از مليتهاي عرب و غير آن، بوجود آمده بود               

 كه حـزب جمهـوري   او نمي داند چه كسي از سوي خميني و گروه روحانياني. خصوصي، نقش تعيين كننده اي ايفا كرده است    
اما با توجه به قطع روابط ايران و امريكا، شركت كننده و يا شـركت               . را در دست داشتند، در ديدار و گفتگوها شركت كرده اند          

در ديدار سري واشنگتن، اگر مالقات كننده مقيم امريكا نبوده، بطور قطع در شمار              . كنندگان بايد مقيم امريكا و اروپا بوده باشند       
كساني هستند كـه از انقـالب تـا         : با توجه به اين امر، خاطرنشان مي كنم       . ني بوده كه مي توانسته به امريكا آمد و شد كنند          ايرانيا

امروز، در ماجراها نقش داشته اند و نيز با توجه به اين امر كه بهشتي و عده اي از اين كسان كشته شده اند، مـي تـوان فهرسـت                       
بـرادران هاشـمي رفسـنجاني و بـرادران هاشـمي و            : داركنندگان در اين فهرست اسامي هستند     نامهاي دي . اسامي را تنظيم كرد   

 ...برادران الوي و برادران طباطبائي و بهشتي و كسان او بخصوص دامادهايش و آلبرت حكيم و رجائي خراساني و 
 بر آنسـت كـه بسـيار محتمـل اسـت            Witness   منصور رفيع زاده، رئيس ساواك در امريكا، در دوره شاه سابق، نويسنده كتاب              

مكاتبـه شخصـي بـه تـاريخ        . (قرباني فر، فرستاده ايراني باشد كه در ديدار سري واشنگتن، با سه مشاور ريگان گفتگو كرده اسـت                 
رص با كسي در سيا كه مسئول امـور ايـران و طرفـدار پروپـاق    . اتفاقي نيست كه قرباني فر، با سيا ارتباط مي گيرد). 1987سپتامبر  



ايـن ارتبـاط در     ). 346 ص   " گروگانها چرا به خانه باز نگشـتند       " قسمت   Witnessنگاه كنيد به    . ( بوش بود  -انتخاب شدن ريگان  
نگاه كنيد به آرشيو شـوراي      . ( كند "خريداري" گروگان را    52 برقرار گشته و قرباني فر پيشنهاد كرده است آزادي           1980ژانويه  

 )1امنيت ملي ص 
مالقـات در  . ، مالقات سري واشنگتن را افشا كردنـد 86 اكتبر 11 و ميامي هرالد در 86 نوامبر 29 اكتبر و 24ت، در      واشنگتن پس 

 12ميـامي هرالـد،   ( واقـع در واشـنگتن، روي داده اسـت    L, enfant Plaza Hotel در آنفان پالزا هتـل  1980 "اوايل اكتبر"
  بوش، در اواخر سـپتامبر، متوجـه شـدند كـه كـارتر بكـار                 -ي انتخاباتي ريگان    پس از اينكه اداره كنندگان فعاليتها     ). 87آوريل  

 قوي است، گروهي را بر اين گماردند كه از آزادي گروگانها پيش از   "اكتبر سورپرايز "گفتگوهاي محرمانه اي است و احتمال       
 Peter Hannaford, The Regan: Aانتخابات رياست جمهوري جلوگيري كنند پتر هانافورد؛ ريگان، يـك سـيماي سياسـي   

Political Portrait, P 285) (     مالقات بايد بالفاصله بعد از آن انجام شده باشد كه يكي از دستياران ريگـان و بـوش كـه در" 
، به ريچارد آلن اطالع داده باشد كه قرارداد محرمانه اي درباره دادن             1980 اكتبر   15 كار مي كرد، در      "كميته اطالعات كنگره  

احتمال قوي مي رود كه ايـن دسـتيار همـان          . ح و آزاد كردن گروگانها ميان دولت كارتر و ايران در حال بسته شدن است              سال
 اكتبـر شـروع     15اتفاقي نيست كه ريگان در همين       . مك فارلين باشد كه خود نيز در ديدار هتل النفان پالزا شركت كرده است             

ريچـارد آلـن   )  اكتبر22نيويورك تايمز (روگانها چگونه به كشور باز مي گردند كرد به گفتن اين حرف كه براي او مهم نيست گ          
مي پذيرد كه گفتگوها با فر ستاده ايران را در هتل النفان پالزا، در گزارشي آورده است اما آن را گم كرده اسـت و بـاز نمـي                             

ت كه گزارش به ريگان و بوش و مـدير تبليغـات            اينس) 87 آوريل   12(پاسخهاي او و مك فارلين به اين پرسش ميامي هرالد           ! يابد
زيرا اگر دوتنـي  . اين سخن عذر بدتر از گناه است      : بني صدر در اين باره گفته است      . انتخاباتيشان، ويليام كيسي داده شده است     

رفته است، بـدون    كه بعد از انتخاب ريگان، مشاور امنيتي او شده اند و سومي كه تحويل و تحول سيا را از مدير پيشين برعهده گ                      
تعيين هويت مخاطب خود با وي گفتگو كرده باشند، ريگان و همكاران او بي كفايتي مطلقي در اداره امريكا از خود نشان داده                       
اند و حكومت اينطور اشخاص بر يك كشور كوچك خطرناك است چه رسد به كشوري كه خود را قدرت اول روي زمين مي                       

خاطب ايراني خود را احراز كرده اند بلكه يقين پيدا كرده اند كه اين شخص فرستاده خمينـي                  بطور قطع نه تنها هويت م     . داند
با توجـه بـه اشـكال تحصـيل         . بنابراين مالقات كننده بايد كسي بوده باشد كه شخصيت او اطمينان خاطر مي آورده است              . است

 .ويزاي ورود به امريكا، اين شخص بايد در امريكا بوده باشد
 

 : بوش و نمايندگان بهشتي در هتل رافائل پاريس-م در پاريس با نمايندگان ريگان ديدار دو
 

، در اروپا، مالقاتي ميـان بـوش، كانديـداي معاونـت رياسـت              "1980در اواخر پائيز    "     يك افسر بازنشسته شهادت مي دهد كه        
 پول پرداخـت شـد تـا        " ايراني " آن به يك                   جمهوري و ريچارد آلن، مشاور مسائل خارجي ريگان با ايرانيها واقع شد و در             

 . گروگان را تا خروج كارتر از كاخ سفيد و استقرار ريگان در آن، به تاخير اندازد52آزادي 
   به احتمال زياد اين همان ديدار پاريس است كه ابوالحسن بني صدر، رئيس جمهوري پيشين ايران، اغلـب از آن حـرف مـي                        

 12آسوشـيتدپرس  ( رئيس جمهوري بوده است در مصاحبه هاي منتشره و در نامه بـه مولـف         1981 و   1980بني صدر كه در     . زند
تاييد مي كند كه سوداگران سالح، آلبرت حكيم و سـيروس هاشـمي بـا    )  و نامه به هونكر   87 اوت   3 و نيويورك تايمز     87آوريل  

 به احتمالي بوش و ريچـارد       -  بوش    - عاليرتبه گروه ريگان     نمايندگان دو همكار نزديك خميني، بهشتي و رفسنجاني، با مقامهاي         
در اين مالقـات دربـاره بـه تـاخير انـداختن            . ، مالقات كرده اند   1980 ، براي بار دوم، در پاريس، پيش از انتخابات نوامبر            -آلن  

شايد يكي  . انجام گرفته است  مالقات در هتل رافائل پاريس      . آزادي گروگانها تا آغاز زمامداري ريگان، توافق حاصل شده است         
از داليل ديدارهاي بعدي ميان اسرائيليها و ايرانيها و امريكائيها، براي گفتگو درباره فروش سالح به ايران، همين ديـدار در ايـن                       

 .)، مالقاتها در اين هتل بعمل مي آمدند11، ص 86، سال 7، جلد Intelligence and Parapoliticsبنا بر . (هتل بوده باشد
 كـه بعـد در   - گروگان امريكائي تاييد مي كند كه آلبـرت حكـيم و هاشـمي    52، يكي از Chuck Scott   آقاي چاك اسكات 

، حاضـر بـوده     1980  در ديدار پاريس در       -، نقشهاي اول بازي كرده اند       1985-86مذاكرات فروش سالح به ايران، در  سالهاي         
ارد سكورد و ژرژ كاو و رابط سيا با شوراي امنيت ملي كـه دوسـت شخصـي بـوش                    منوچهر قرباني فر و ريچ    : وي مي افزايد  . اند

 و دستيار بهشتي، احمد حيدري در سرانجام گرفتن اين ديدار نقش داشته اند و به احتمال Donald Greggاست، دونالد گرگ 
بـر آنسـت   ) 1987 اگوست  31نامه به مولف    (منصور رفيع زاده،    ).  1988 ژانويه   29نامه او به مولف،     . (بسيار در آن حاضر بوده اند     



 بدينسـو اسـت و هـم او اسـت كـه             1981گرگ، مشاور امنيتي بـوش از       . كه ژرژ كاو و گرگ نيز در اين مالقات حاضر بوده اند           
 )1986 نوامبر 30لوس آنجلس تايمز، . ( را به بوش مي داده است1985-86گزارشهاي راجع به فروش سالح به ايران در سالهاي 

گويد گرچه بهشـتي     بني صدر مي  .   منصور رفيع زاده بر اين است كه بهشتي بشخصه در ديدار پاريس حضور پيدا كرده است                 
 ...هر از چندي يكي دو روز غيبش مي زد، احتمال حضور شخص او در ديدار پاريس، ضعيف است 

مبادلـه  "سـت كـه در آغـاز گروگـانگيري،              سيروس هاشمي كه بنا بر گزارش در ديدار پاريس شركت داشـته اسـت، كسـي ا                
 و  1981بـاز او اسـت كـه در         ) 85 آوريل   25لند، اوبزرور، در سان فرانسيسكو اگزامينر،       . ( را پيشنهاد كرده بود    "گروگانها با سالح  

بضـرورت  . ، كمي بعد از استقرار ريگان و بوش در كاخ سفيد، خواسته بود كه عامل انتقال محرمانه سـالح بـه ايـران باشـد             1982
. مقصودش همان سالحي است كه در ازاء آزاد كردن گروگانها به دلخواه ريگان و بوش بايد بـه ايـران تحويـل داده مـي شـد      

 ) ...1987 ژوئن 13سان خوزه مركوري نيوز، (
از حيـدري كـه   .     ظن قوي مي رود كه در مذاكرات پاريس، صادق طباطبائي و حيدري، دستيار بهشتي، شركت كـرده باشـند           

وي ) انقالب اسالمي، اسناد و اطالعات راجع به خريد سالح توسط رژيـم خمينـي             (عوامل رژيم شاه بود، بخدمت بهشتي در آمد         
 گروگان و افسر    52نامه شارل اسكوت يكي از      (، معاون تسليحاتي وزارت دفاع نيز بوده است         Kamkakدستيار سرهنگ كامكك    

، گفته بود مي تواند براي ايران سالح بخرد بشرط آنكه     1981وي در سال    ) 1988ژانويه  نظامي سفارت امريكا در تهران به مولف،        
 ...سرش محفوظ نگاهداشته شود 

جرج بـوش كانديـداي معاونـت رياسـت         . خود در ديدار پاريس حضور داشته است      :     افسري كه حاال بازنشسته است مي گويد      
. كه بعد از انتخاب وي، اول مشاور خارجي ريگان شد، شركت كـرده انـد              جمهوري و ريچارد آلن، مشاور مسائل خارجي ريگان         

 :اين افسر شهادت مي دهد كه. بياد داريم كه آلن در مذاكرات واشنگتن نيز شركت كرده بود
 

ل آنها با يك ايراني مالقـات كردنـد و بـه او مبلغـي پـو               . ، با جرج بوش و ريچارد آلن در پاريس بودم         1980در اواخر سال        « 
 ». گروگان را پيش از پايان رياست جمهوري كارتر آزاد نكنند52دادند تا 

... 
همـان مبلغـي كـه بعـدها در ازاء آزادي           .  ميليون دالر، از قرار هـر گروگـان يـك ميليـون دالر گفتـه انـد                 52     ملبغ پول را    

پسـت و بـاب وودواد در كتـاب خـود مـي      ، از قول واشنگتن 1986 ژوئيه  4آسوشيتدپرس،  . ( گروگانهاي امريكائي پرداخت شد   
 )1987 سپتامبر 29و سانفرانسيسكو اگزامينر، .  ميليون دالر پرداخته اند1نويسد كه بابت هر گروگان 

و نيز بنابر آنچه از امور واقع بـر مـي           )  و نامه به مولف    1987 اوت   9 آوريل و    12مصاحبه با ميامي هرالد،     (     بنا بر گفته بني صدر      
ار پاريس ميان بوش و آلن و گرگ و كاو و حكيم و سكورد و سيروس هاشمي و قرباني فر و فرستاده بهشتي و هاشـمي                          آيد، ديد 

. ممكن است ديدارها در تاريخي زودتر انجام گرفته باشند        .  اكتبر انجام گرفته است    30 تا   23رفسنجاني به احتمال زياد در فاصله       
، يك روز بعد از بحـث       1980 اكتبر   29در  :  زماني ياد شده داللت مي كنند، عبارتند از        اموري كه بر واقع شدن مالقاتها در فاصله       

آزاد تلويزيوني با ريگان، كارتر مطمئن شده بود كه گفتگوهاي محرمانه اش درباره آزادي گروگانها تا پيش از انتخابات رياست                    
) 87 اگوسـت  19ميامي هرالـد،  . ( ايران خواهد رسيد اكتبر به تصويب مجلس30 نوامبر، موفقيت آميز است و در 4جمهوري در  

 اكتبـر  ABC News ،27(كردنـد،   بگفته عاليترين مقامات دولت كارتر، كارتر و بني صدر كه براي آزادي گروگانها فعاليت مي
 ميليـون دالر    400 ميليـون دالر از      240، در ازاء تـرخيص معـادل        1980 اكتبر   30معامله اي كه كارتر انجام داده بود، در         ) 1980

نيويورك تـايمز  . ( گروگان را آزاد مي كند40سالح و قطعات يدكي را كه در دوره شاه خريداري شده بود، ايران اگر نه همه،      
حتـي يكـي از ليـدرهاي ايـن         . ، مجلس ايران اين موافقتنامه سري را تصويب كنـد         1980 اكتبر   30قرار بود در    ) 1980 اكتبر   30

د اكثريت مجلس موافق است گروگانها پيش از انتخابات رياست جمهوري امريكا آزاد شوند و ايـران                 مجلس، خلخالي اعالن كر   
 ...اما ناگهان ورق برگشت و ). 1980 اكتبر 30نيويورك تايمز، . ( ميليون دالر قطعات يدكي دريافت كند240معادل 

 
 بوش بوده   -ا بر تحقيق ديگري، اين دستگاه ريگان        و بن . بني صدر همواره حضور شخص بوش را با ترديد تلقي مي كرد           : توضيح

چـرا كـه مـي دانسـت پـس از چنـد بـا تكـرار شـدن در                    .  در گفتگوهاي پاريس را در دهانها انداخت       "حضور بوش "است كه   
 .مطبوعات، مي تواند مدلل كند بوش آن زمان در پاريس نبوده است و بدان، تمامي ماجرا را بي اعتبار بسازد

 



 ت؟چرا ورق برگش
 

 اعالم كرد كه اسناد بغايت مهمي از اوليويه نورث بدست آمـده و بنـا بـر                  88 آوريل   29     والش دادستان ويژه ايران گيت، در       
 !اند اين اسناد، رابطه هائي ميان شخصيتهاي امريكائي و شخصيتهاي خارجي وجود داشته اند كه مبهوت كننده

 
.  اكتبر نيز به حل مشكل گروگانها رأي نداد        30 گروگانها آزاد نشدند بلكه مجلس در        1980 اكتبر   26    بگفتة بني صدر، نه تنها در       

در ) مركب از بهشتي و رفسنجاني و احمد خميني و رجـائي و بهـزاد نبـوي               (علت آن، دخالت كميته اصلي حل مشكل گروگانها         
ـ        1980 نوامبر   3نيوزويك،  . آخرين لحظه بود   در مجلـس بـه بهانـه عـدم كفايـت عـده             . ود نيز نوشت سبب آن، مداخله بهشتي ب

كميسـيون رسـيدگي بـه مسـئله      .  رأي نگرفتنـد   "پيشنهاد هاي چهارگانه خميني   "نمايندگان حاضر در جلسه براي رأي گيري، به         
) 1980 اكتبر، 31نيويورك تايمز . ( عضو آن، عضو حزب جمهوري اسالمي، به رهبري بهشتي بودند      4 عضو داشت كه     7گروگانها،  

... 
، دو روز پيش از انتخابات رياست جمهوري امريكا و بر باد رفتن شانس كارتر، بهشتي مجلس را به                   1980 نوامبر   3 و   2     از نو، در    

وقتي بهزاد نبوي تحت نظر بهشتي و رفسنجاني و احمد خميني قـرارداد الجزيـره را امضـاء                  . حل بحران گروگانگيري فراخواند   
 و ا نقـالب اسـالمي، اسـناد و اطالعـات     Gary Sick, All Fall down(ات يدكي بميان نياورد كرد، هيچ ذكري از سالح و قطع

ژنـرال علـي    .  در واقع معامله بهتري با بوش، گرگ و آلن انجام داده بودنـد             ). 24راجع به خريد سالح توسط رژيم خميني ص         
در پاسـخ نامـه باربـار       (بني صـدر    . ت قتل او شده باشد    اين امر شايد عل   .  است "عامل سيا   "اويسي به رفيع زاده گفته بود بهشتي        

، كـه   1978اگر درست به يادم مانده باشد، يك سال پيش از انقالب ايـران، در               : توضيح مي دهد  ) 1988 ژانويه   16هونگر، مورخ   
او . ، دريافـت كـردم    در ايام رياست جمهوري، نامه اي از دختر علم، وزير دربار شاه سابق            . بهشتي به خارجه آمد، به امريكا رفت      

 ...فروش اسناد عضويت بهشتي را در سيا، پيشنهاد مي كرد 
و .  است دستگاه كارتر به خواستهاي ايران گردن خواهـد نهـاد           "مطمئن"، در ايران اعالم كرد      1980 اكتبر   24    بني صدر، در    
) فتر دبير كل وقت، كـورت والـدهايم  به احتمال د( گزارش كرد كه يك منبع سازمان ملل متحد NBC Newsدر همان تاريخ، 

 اكتبر، يك هفته زودتر از انتخابات رياست جمهوري و دو روز پيش از بحث آزاد تلويزيوني ريگـان        27 يا   26گروگانها در   : گفت
بمحض انتشار اين خبر، رفسنجاني، كسي كه در گفتگوهاي پـاريس و در آزادي گروگانهـا همزمـان بـا                    . با كارتر، آزاد مي شوند    

شـرائط  : نجام مراسم اداي سوگند از سوي ريگان، نقش مهمي را داشت، ناگهـان تاكتيـك جديـدي را پـيش گرفـت و گفـت                        ا
قصد او اين بود كه آزادي گروگانها به بعـد از           . چهارگانه اي كه خميني براي آزاد كردن گروگانها قرار داده بود، كافي نيستند            

به اين دليل ساده كـه روي كاغـذ بـر طبـق     ).  و لوموند1980 اكتبر  25رك تايمز،   نيويو(انتخابات رياست جمهوري امريكا بيفتد      
هيچ اتفاقي نبود اگر در همان صـبح    .  شرط گروگانها آزاد شدند و در واقع هيچيك از آن شرطها نيز به عمل در نيامدند                4همان  

همزمـان در   . ي و بوش و همكـاران او دانسـت         اكتبر كه مي توان آن را محتمل ترين تاريخ ديدار پاريس ميان نماينده بهشت              30
 "مجلس رأي گيري نمي شود و ويليام كيسي، سرپرست فعاليتهاي تبليغاتي براي رياست جمهوري ريگان، در ديـدار روزانـه بـا                       

 روز  5بيادداشته باشيد كه هنوز     (اگر كارتر به رياست جمهوري انتخاب شود،        :  براي نخستين بار مي گويد     "گروه اكتبر سورپرايز  
 Roland 153ص ( گروگان پيش از انتخابـات رياسـت جمهـوري نخواهـد بـود      52بعلت آزادي ) به تاريخ انتخابات مانده بود

Perrs, Hidden Power( 
     بايد تصريح كنيم كه تاريخ دقيق ديدار پاريس هنوز از سوي كساني كه در آن حضور داشته و يا از آن اطالع دارند، اظهـار                         

، "يك ايراني"يك تن، يك افسر مي گويد كه در ديدار بوش و آلن با    . خ باشد  ممكن است پيش يا پس از اين تاري        نشده است و  
غير از او،   . بنابراين روايت، ديدار در فاصلة جوالي و اكتبر روي داده است          . ، حضور داشته است   1980در اواسط نيمه دون سال      
) لـوبي ( گـروه فشـار   "1980 از همـان جـوالي      "گزارش مي كنـد كـه       ) 1986بر   نوام aretz′Ha) 18روزنامه اسرائيلي هاوارتز    

اسـتداللش ايـن بـود كـه اينكـار بـه            . يهودي فعاالنه مي كوشيد امريكا را با فروش سالح و تجهيزات نظامي به ايران موافق كند               
هوسـتن پسـت   (ه اسـت  ، دبير مطبوعـاتي كـارتر، گـزارش كـرد    Jody Powellجودي پاول . آزادي گروگانها كمك مي كند

Houston Post ،14 كـه  ) " آغـاز مـي گيـرد   1981معامله سـالح بـا ايـران از تابسـتان     " در گزارشي تحت عنوان 1987 ژانويه
بگين، نخست وزير وقت اسرائيل، امروزه در توجيه        .  فروش سالح امريكائي به ايران را شروع كرده بودند         1980اسرائيليها از بهار    

و از  . كه براي آزادي گروگانهاي امريكائي انجام مي شدند       اين فروشها، قسمتي از كوششي بودند       : مي گويد فروش سالح امريكا    



آنجا كه كارتر با عصبانيت دستور داد فروشهاي اسرائيل به ايران، متوقف شوند، روشن است كـه سـخن بگـين راسـت نيسـت و                          
 .معامله او با ايران، ربطي به آزادي گروگانها نداشته است

ديدار پاريس و خرابكاري در كوشش رئيس جمهوري امريكا و كانديـداي حـزب        .      خيانت به كارتر، نخستين خيانت آلن نبود      
كـه در  Anna Chennault ، با همكاري هانري كيسينجر و آنا شنولت 1968در . دمكرات، اولين خرابكاري وي بشمار نمي رفت

ود، خرابكاري مشابهي بسود نيكسون و بزيان هوبرت هامفري در ويتنام به انجـام بـرده         ب) لويي تايوان (گروه فشار جانبدار تايوان     
در آن هنگـام،    !  واقع شـده بـود     1968 اكتبر   30از قضاي روزگار، آن خرابكاري نيز در        ). 1987 جوالي   11 تا   4مجله نيشن،   (بود  

، وي توسط آنا شـنولت      1968ش از انتخابات    پي. آلن همĤهنگ كننده سياست خارجي نيكسون، كانديداي رياست جمهوري بود         
جانسـون در   . با حكومت ويتنام جنوبي رابطه برقرار كرد و در كار جانسون در به ثمر رساندن كنفرانس صلح پاريس، اخالل كرد                   

در شـنولت   . كار آن بود كه با انعقاد پيمان صلح، انتخاب هامفري، كانديداي رياست جمهوري از حزب دمكرات را تضمين كند                  
، دو 1968 نوامبر 2در ). 1976 دسامبر Earth News  ،17( رئيس جمهور ويتنام جنوبي تماس گرفت Thiew، با تيو 68 اكتبر 30

 روز پيش از انتخابات رياسـت  3روز بعد از آنكه كاخ سفيد اعالم كرد جانسون در گفتگوهاي صلح پاريس شركت مي كند و تنها                 
نتـايج فالكـت بـار ايـن اقـدام بـراي گفتگوهـاي صـلح و                 . ي صلح پاريس، پاي بيرون كشيد     جمهوري، تيو بناگهان از گفتگوها    

 را به رونالـد ريگـان       "خدمت"بگفته بني صدر، رئيس جمهور پيشين ايران، آلن همين          . كانديداي دمكراتها، پيشاپيش معلوم بود    
 گروگان امريكـائي بايـد پـيش از انتخابـات رياسـت        52بنا بر آن،    . مصالحه اي با دستگاه كارتر درحال انجام بود       :  كرد 1980در  

اين بخاطر آن بود كه تماسهاي سري ميـان نماينـدگان خمينـي و              . ناگهان گفتگوها قطع شدند   . جمهوري امريكا آزاد مي شدند    
ي موافقـت   در اين تماسها، وعده داده شده بود كه با روي كار آمدن ريگان، امريكا بـا مصـالحه بهتـر                   . ريگان برقرار شده بودند   

ريچارد آلن، لورنس سيلبرمن و روبرت مـك فـارلين دليـل          ). 1987 اگوست   19ميامي هرالد، مصاحبه با بني صدر،       (خواهد كرد   
امـا داليـل    . ، از جانب ريگان و بوش، معامله اي با خميني انجام نداده انـد             1980مي آورند كه بر سر انتخابات رياست جمهوري         

 :د آلن بدست مي دهد، خالف اين ادعا را ثابت مي كنندمسلم كه بعضي از آنها را خو
 

 داليل و قرايني بر معامله دستگاههاي ريگان و خميني با يكديگر
 

 بود، در برنامه تلويزيـوني سراسـري امريكـا          1980    آلن كه مشاور سياست خارجي ريگان در جريان مبارزات رياست جمهوري            
، تنها چند روز بعد از انتشار نخسـتين خبرهـا دربـاره داسـتان               1986 نوامبر   7در  . داده است درباره معامله ريگان با ايران، توضيح       

 يعنـي در  - شركت كرد و توضيح داد كه فرداي مراسم سوگند Mac Neil-Lehererايران گيت، آلن در برنامه مك نيل لهور 
 سـابق او، خـانم   Classmateد را آگاه كرد كه همسر  او، بمثابه اولين مشاور امنيتي ريگان، رئيس جمهور جدي- 1981 ژانويه  21

رئيس جمهور در پاسـخ بـه او   . وي پنجاه و سومين گروگان است.  هنوز در ايران زنداني استCynthia Dwyerسنتيا ديوايور
 7نيـل لهـرر،     گفتگو تلويزيوني مـك      ("معامله را اجرا نخواهيم كرد    " آزاد نشود،    Dwyerبه ايرانيها بگوئيد تا وقتي خانم       : گفت

، 1981 فوريـه    2اما نيوزويك، مـورخ     . 1980 مه   9نيويورك تايمز،   ( دستگير شده بود     1980 مه   8 در   Dwyerخانم  ). 1986نوامبر  
غير ازاو دو تبعـه ديگـر       .  گروگان امريكائي نبود   52او جزء   ).  دستگير شده بود   1980 مه   5مي نويسد منابع ديگر برآنند كه ا و در          

ايـن دو بـه تبعيـت امريكـا        . يكي محيي سبحاني و ديگري ضياء خان ناصـري متولـد افغانسـتان            . نداني شده بودند  امريكائي نيز ز  
 )1981 ژانويه Spot Light ،26(درآمده بودند 

اي كه ريگان در پاسخ آلن بدان اشاره مي كند، مصالحه اي نيست كه ميان كارتر و خميني بـه                    "معامله":      نكته اساسي اينست  
زيرا مصالحه با كارتر به انجـام رسـيده و چيـزي از آن              . معامله اي است كه ميان او و خميني انجام گرفته بود          . م رسيده بود  انجا

 ميليارد دالر از پولهاي ايران به حساب بانكي ايران 4 گروگان امريكائي خاك ايران را ترك گفته بودند و حدود       52: نمانده بود 
، بنا بر اين، ريگان بايد از معامله جداگانه خودش با خميني سخن به ميان آورده )Gary Sick, All Fall down(واريز شده بود 

 با فرستاده هاي دستگاه خمينـي  - كه در دومي بوش نيز شركت كرده بود        -معامله اي كه در دو ديدار واشنگتن و پاريس          . باشد
 .به امضا رسيده است

،  براي به تعويـق انـداختن آزادي         1980د معامله اي، پيش از انتخابات رياست جمهوري             دليل مسلم ديگري بر مذاكره و انعقا      
مركـز  "بگفته خانمي از دستياران ريگان در فعاليتهاي انتخابـاتي، كـه وظيفـه اش ايجـاب مـي كـرد در                      : گروگانها، وجود دارد  

 دقيقه بعدازظهر، يكـي از كارمنـدان        5 و   11ساعت  ، نزديك   1980 اكتبر   24 در آرلينگتون، واقع در ويرجينيا، باشد، در         "عمليات



. » معاملـه را بـر هـم زد        Dickديـك   .  باشيم " اكتبر سورپرايز  "ما ديگر نبايد نگران     « : مركز عمليات انتخاباتي، هلهله كنان گفت     
 گفتـه از باربـارا     - 1986 دسـامبر    Lavy" Kinglive  ،3"(ديك نام مستعار ريچارد آلـن بـود         « :          دستيار به تاكيد مي گويد    

در پاسـخ پرسـش الري      ). 1981-82هونگر، دستيار ريگان در فعاليتهاي انتخاباتيش و تحليل گر سياسـي كـاخ سـفيد در سـالهاي                   
، رئـيس امـور اداري كـاخ سـفيد در دوران كـارتر،      Hamilton Jordinكينگ، درباره صحبت باربارا هونگر، هاميلتون جردن 

، يكي از مشـاوران ريگـان و بـوش در مبـارزات      1980 اكتبر   23و در   . »ه هاي او را نقض كند، ندارم      من اطالعي كه گفت   « : گفت
توضيح ). 1980 اكتبر   24نيويورك تايمز،   ( نوامبر اتفاق بيفتد     4 گروگان امريكائي نبايد پيش از       52آزادي  : انتخاباتيشان، گفته بود  

در جمع رهبري كنندگان فعاليتهـاي انتخابـاتي جريـان داشـت در واقـع،               اين مشاور، بازتاب مباحثي بود كه در مركز عمليات،          
 كـه آن  Ed. Meeseميز . ، اد1980 اكتبر 24روز بعد، در . گفتگو از اين بميان بود كه آزادي گروگانها را بايد به تعويق انداخت

 اي به واحدها صادر كرد كه از امروز كليد          هنگام مدير اداري دستگاه تبليغاتي ريگان و بوش در مبارزات انتخاباتي بود، بخشنامه            
بهـيچ عـذري نبايـد از تـالش بـراي           .  اسـت  " اكتبـر سـورپرايز    "مبارزه انتخاباتي، كوشش تمام وقت براي جلوگيري از وقوع          

گزارشهاي سو كميته آلبوست درباره صورت عملكـرد كـاخ سـفيد در دوره كـارتر، ج                 . (جلوگيري از اين غافلگيري غفلت كرد     
 ).اول

 آزاد  Dwyer، با تلفن يا طريق ديگر ايران را تهديد كرده باشند كه تا وقتـي                1981 ژانويه   21     اگر ريگان و يا ريچارد آلن در        
بعد از افشاي ماجراي .  عملي نخواهد شد، بايد ضبط شده اين تلفن و يا مسوده يادداشت وجود داشته باشد          "معامله"نشده است،   

بعضـي مكالمـات تلفنـي بـا     : ، سخنگوي كاخ سفيد، در كنفرانس مطبوعاتي، گفـت Larry Speakesايران گيت، الري اسپيكس 
 28اسـپيكس در  . ، در اطاق وضعيت سنجي كاخ سفيد، ضـبط شـده انـد   "Pathing System"سران كشورهاي خارجي، توسط 

 San Franciscoرانسيسـكو كرونيـل   سانف(اين مكالمات مضبوط را در اختيار مقامات تحقيق قرار مي دهـد  : ، گفت1986نوامبر 

Chrinicle   واشنگتن پست گزارش كرد كه كميته هاي تحقيق مجلس نمايندگان و سنا و نيز الورنس والش                 1987 آوريل   13 در ،
- Lawrence Walsh   دادستان ويژه، خواسته اند مدارك و مكالمات ضبط شده از آغاز زمامداري ريگان در اختيارشـان قـرار ،

 آزاد نشـود، معاملـه بـه اجـرا     Dwyerراين اطالع دادن آلن به ريگان و پاسخ ريگان به او كه به ايرانيها بگوئيد تا خانم         بناب. گيرد
بنـابر  . گذاشته نخواهد شد و نيز اطالع يا اخطار ريچارد آلن به ايرانيها بايد بصورت مكالمات ضـبط شـده وجـود داشـته باشـند                        

 در پاسخ به تقاضاي كميتـه هـاي   Arthur B. Culvahouseاخ سفيد آرتور كولواهس يادداشتي كه بازرس مامور تحقيق در ك
دو مجلس و دادستان ويژه، جستجوي جديدي درباره تعيين ريشه هاي واقعي معامله سالح در ازاء آزادي گروگانها، ميان ريگان                    

 آوريـل   13واشـنگتن پسـت،     (ال انجام است    با ايران، از جمله كاوي در مكالمات ضبط شده، از روز اول زمامداري ريگان در ح               
 .هنوز داليل ديگر وجود دارند و بايد ديد اسرائيل چگونه پا در ميان گذاشته است). 1987

 

 چرا و چگونه اسرائيل پا درميان نهاد؟
 

 ديگـر و يـا بـه        " كشـور ثالـث    "    اگر در پي معامله پيش از انتخابات ريگان با خميني، به صراحت و يا به اشارت به اسـرائيل و                     
 اجازه فروش سالح به ايران داده شده باشد، و اگر ريگان دستور داده باشد ايران را آگـاه سـازند تـا وقتـي                         "بخش خصوصي "

در . آزاد نشود، معامله عملي نخواهد شد، بناچار فروش سالح به ايران بعد از آزادي اين خانم، آغـاز شـده اسـت   Dwyer خانم 
 وارد مرحلـه عمـل      Dwyerسالح امريكائي توسط اسرائيل و تايوان و كره جنوبي، كمي بعد از آزادي              واقع، فروشهاي محرمانه    

 و اسناد و اطالعات راجع به خريـد سـالح           1987سخنان افشاگر بني صدر در برنامه راديوئي سراسري امريكا، در ژوئيه            . (شده اند 
 كـه بـه فـروش سـالح       " ايـران گيـت    "رش نهـايي كميسـيون      توسط رژيم خميني از انتشارات انقالب اسالمي در هجرت و گزا          
وقتـي آزاد شـد كـه       .  آزاد نشد  1981 فوريه   9 تا   Dwyerخانم  ). امريكائي توسط تايوان و كره جنوبي به ايران رجوع مي دهد          

كنـد   مـي آلكساندر هيك، وزير خارجه وقت امريكا، اعالن كرد آزاد شدن وي در سياست امريكا نسبت به ايران تاثير مطلـوب                     
)In these times كمي بعد از آزاد كردن او، اسرائيل فروش قطعات يـدكي و سـالح بـه     ) 13، ص 1987 ژوئيه 7 ژوئن تا 24 از

گزارشهاي متعدد حكايـت از آن مـي        . دست كم  مخالفت نكرده بود     . هيك با اين فروش موافقت كرده بود      . ايران را آغاز كرد   
 نـوامبر  28وال استريت جورنال، (، منعقد شده اند 1981در اواخر ماه فوريه و اوائل مارس     كنند كه نخستين قراردادهاي فروش      

 و 87 ژانويـه  25 اوت و لوس آنجلس تايم 19 و  78 آوريل   12 و ميامي هرالد،     1987 آوريل   12 و سان خوزه مركوري نيوز       1986
ـ  1978 اوت Aerospace daily 18ايرو اسپيس ديلي   در كميسـيون  Dwey Maroni Clarridgeه سـيا   و شهادت افسـر عاليرتب



، 1987 سـپتامبر  28مشترك تحقيق كنگره و سنا درباره فروش سالح به ايران و پرداخت وجه آن به كنتراها كه ميامي هرالـد در                     
كي تانكهـاي   اسلحه امريكائي كه با پا درمياني اسرائيل به ايران فروخته شدند عبارتند از موتورهاي جت، قطعات يـد                 ) انتشار داد 
 ميليـون دالر  100بهاي دريافتي بابت ايـن سـالح را   ). 1986 مه 5لوس آنجلس تايمز    ( و تاير هواپيما و تجهيزات       M-48امريكاي  

حتي، جرج بوش، معاون رئيس جمهوري، در كوشش خود         ) 1986 نوامبر   23 و   1982 مارس   8نيويورك تايمز،   (برآورد كرده اند    
« :  نقش اسرائيل در فروش سالح امريكائي به ايران موافق نبوده است، به كميسيون تـاور گفتـه اسـت                   براي اثبات اين ادعا كه با     

زيرا مي خواست فروشهاي پيشين خود به ايـران         .  سود قطعي داشت   1986 و   1985اسرائيل در فروش سالح امريكائي در سالهاي        
البته هر دو، هم اليويه نورث و هم ريچارد         ) 1988 كرونيل ژانويه    سانفرانسيسكو. (»بپوشاند.  بدان پرداخته بود   1980را كه از سال     

 شهادت دادند و تصديق كردند كه بسيار زودتر از آنكه فروش سالح به ايران آفتابي گردد و                  "سكورد، در كميسيون ايران گيت      
. ه نگران فاش شـدنش بودنـد      اسرائيلي ها بخاطر آن سرزنش شوند، اين موضوع داستان سرپوشيده اي بود كه در كاخ سفيد هم                

قطع نظر از اين، بوش پذيرفته است كه فروش سالح امريكائي به ايران بسيار زودتر از انتشار گسترده خبرهـاي فروشـهاي سـال                        
، عهـده دار    1981در واقع فروش كمي بعد از آن آغاز شد كه ريگان مقام رياست جمهوري را در ژانويـه                   . ، آغاز شده بود   1985

 .شد
در بهـار   ( گروگـان    52چند مـاه بعـد از آزادي        « : صدر كه در بحران گروگانگيري رئيس جمهوري ايران بود، گفته است             بني  
 بوش به ايران اطمينان داده است كه تجهيـزات نظـامي را             -گزارشي نظامي دريافت كردم مبني بر اينكه دستگاه ريگان          ) 1981

اين اطمينانها به هاشمي رفسنجاني داده شـده بـود كـه    ) 1987 آوريل   12د  آسوشيتد پرس و ميامي هرال    ( » دريافت خواهد كرد  
از آن زمان ببعد، صادق طباطبائي، بعنـوان واسـطه          . ترتيب آزادي گروگانها را چنان داد كه با مراسم سوگند ريگان همزمان شد            

اي زميني و دريائي و به انحصار درآوردن  و نيز نيروه " دفتر پشتيباني لوجيستيگي نيروي هوائي     "براي سلطه بر    . خريد، فعال شد  
بدينسان، ). 15 و   14صص  ... اسناد و اطالعات    ( بهشتي، در خفا، از هيچ كوششي فروگذار نمي كردند           -خريدها، گروه رفسنجاني    

 اين واقعيت كه دستگاه ريگان به كنسرسيومي سالح مي فروخت كه در رأس آن، رفسنجاني قـرار داشـت، بـراي اولـين بـار در                         
در ). 1987 نوامبر 19لوس آنجلس تايمز ! (  چنان آمد كه پنداري تعجبي را بر انگيخته است      " ايران گيت  "گزارش نهايي كميته    

 . مي فروختند1981، ريگان و بوش به همان راديكالهاي ايراني پيشرفته ترين سالح را فروختند كه از 1986 و 1985سالها 
 يكچنـد از آنهـا در اسـناد و          -حبه با راديو سراسري امريكا گفت مـداركي در اختيـار دارد             ، بني صدر در مصا    1988    در اوائل   

 و  8 كه نشان مي دهد قرارداد فروش سالح امريكائي، از طريق يك شركت اسرائيلي، در تاريخهاي                 -درج شده اند    .... اطالعات  
بدينقرار ادعاي دسـتگاه ريگـان      . گان، غيرقانوني است  فروش اين سالح بدون دستور ري     .  به امضاء رسيده اند    1981 مارس   28 و   9

 يـا  اوائـل      1985، شروع شده و دستور فروش سالح به ايران در اواخـر             "1985 فروشها در اواخر سال      " نخستين "مبني بر اينكه    
 به  1981يه، يعني در ژوئ   1981صدر همچنين خاطرنشان مي كند سالح بعد ازكودتاي ژوئن           بني.  صادر گشته، دروغ است    1986

وي در مصاحبه خود مي گويد اجراي قرارداد محرمانه اي كه دستگاه ريگان با خميني و همدستان اصـليش،                   . ايران تحويل شد  
بنـي  . بهشتي و ديگران گذاشته بود، چنان زمان بندي شده بود كه بتوانند سالح را بعد از كودتا بر ضد بني صدر، دريافت كننـد                       

 از طريـق    1981گري خاطرنشان مي كند كه تاير و برخي قطعات يدكي هواپيمـا، پـيش از ژانويـه                  صدر در مصاحبه راديوئي دي    
 .تايوان و كره جنوبي دريافت مي شدند

 26 تـا  20نگاه كنيد به صـفحات  (   اين واقعيت كه بني صدر باز مي گويد را مسئول دريافت سفارشات راجع به موشكهاي هاك          
اما دو كشوري كه بني صدر نام مي برد، دو كشوري هستند كه ريچارد آلـن،                . صديق مي كند  در ارتش امريكا، ت   ) همين گزارش 

گزارش نهائي كميته ! ، با آنها روابط شغلي ديرينه داشته است   1980مشاور ريگان در مسائل خارجي بهنگام مبارزات انتخاباتيش در          
 .ئي و قطعات يدكي به ايران مي فروخته اندايران گيت نيز تصديق مي كند كه تايوان و كره جنوبي سالح امريكا

 

 جلسه ها و ديدارهاي مقامات امريكا و اسرائيلي
 

بعد از انتخابات ريگان در     .  رها شد، دستگاه ريگان فروش سالح را از طريق اسرائيل به ايران تصويب كرد              Dwyer    وقتي خانم   
، يكماه بعد از انتخابات، تشـكيل       1980سرائيل، جلسه اي، در دسامبر      ، براي موافقت با فروش سالح به ايران توسط ا         1980 نوامبر   4

، يـك  Morris Amitayدر اين جلسه كه بدرخواست اسرائيل در واشنگتن تشـكيل شـد، ريچـارد آلـن و مـوريس اميتـي       . شد
مـي گوينـد جلسـه      منـابع ديگـر     ). 1987 نوامبر   22نيوزدي  (امريكائي كه سفارت اسرائيل را نمايندگي مي كرد، شركت داشتند           



گـزارش كـرد كـه الكسـاندر     ) 1985 اوت 8(وال استريت جورنـال  .   تشكيل شد1980 نوامبر  4بالفاصله بعد از شكست كارتر در  
، درست در حوالي جلسه ريچارد 1980 دسامبر 9 در  P-2 Mater Terrorist Pazienzaهيگ و ميكائيل لودين و يك ايتاليائي

 بـود و  P-2Masonic Order فراماسـوني  2اين شخص كه تحت تعقيب قانون بود، عضو لژ پ .  اندآلن با آميتي، مالقات كرده
. به يمن جريان ايران گيت بودكه رازش در اروپـا ازپـرده بيـرون افتـاد      . در بسياري از حكومتهاي اروپاي غربي نفوذ كرده بود        

 "ر آن وقت بتازگي مقام خود را بعنوان مدير اجرايي آميتي كه د).  همين گزارش64 و   33-35 و   30-31نگاه كنيد به صفحات     (
 ترك گفته بود و رئيس لوبي اسرائيل در امريكاست، به ميامي هرالـد گفتـه اسـت وي بـه                     "كميته عمل سياسي امريكا و اسرائيل     

و افـزوده  . ، وابسته نظامي اسرائيل در امريكا، ترتيب جلسـه را داده اسـت  Menachem Meronدرخواست ژنرال مناخيم مرون
نظر دولت امريكا درباره فروش سالح امريكا توسط اسرائيل بـه ايـران چيسـت؟ و                : در اين جلسه وي از آلن پرسيده است       : است

و او اين پاسخ را موافقت ديپلماتيك تلقي كرده و بـه            » به رفقايت بگو آنچه را شما گفتيد من شنيدم        « :      آلن پاسخ داده است   
دولـت  :  منتشـر شـد، گفـت      1986 مـه    15ژنرال مرون در مصاحبه اي با روزنامه مĤريو، كه در           .  است ژنرال مرون گزارش كرده   

 . به ايران مي فروخت1980اسرائيل با موافقت ضمني امريكا سالح امريكائي را از 
شارون مالقات كرد و بـا     ، اولين وزير خارجه ريگان، آلكساندر هيگ، با وزير دفاع اسرائيل، آريل             1981    يك ماه بعد، در ژانويه      

بگفته همكار نزديك هيگ، اگر نگوئيم     ) 1986 دسامبر   8نيوزويك  ( فروش قطعات يدكي هواپيماي جنگي به ايران، موافقت كرد          
همـان مـك    . (فشار، تشويق به صدور اجازه فروش سالح به ايران از سوي روبرت مك فارلين وارد مي شد كه مشاور هيگ بـود                     

 بـراي  " فرسـتاده خمينـي  " را ميان مشاور مسائل خارجي ريگان، ريچـارد آلـن و   1980قات محرمانه اكتبر فارلين كه ترتيب مال  
داويـد  ). 1986 نـوامبر    29 واشـنگتن پسـت      –گفتگو درباره چگونگي آزاد كردن گروگانها و فروش سالح بـه ايـران داده بـود                 

ريچـارد  ). 1986 دسـامبر    7ميـامي هرالـد     (و تشويق مي كرد     كيمچي كه مدير كل وزارتخارجه اسرائيل بود، نيز فشار مي آورد            
 اوت  9ميامي هرالـد و سـان خـوزه مركـوري نيـوز،             (آلن، بمثابه نخستين مشاور امنيتي ريگان، مشوق فروش سالح به ايران شد             

ح امريكـائي را  ، اسحق شمير، وزير خارجه وقت اسرائيل، در ديدار با هيگ، چند و چون فروشهاي سال1981 فوريه  20در  ) 1987
 و وال اسـتريت     86 دسـامبر    8نيوزويك  (بنا بر صورت جلسه اين ديدار، هيگ فروشها را تصويب كرد            . به ايران به او گزارش داد     

و شهادت دو آن كالريج، افسر سـيا، در كميتـه ايـران گيـت،               ) 1986 دسامبر   16(بنوشته واشنگتن تايمز    ). 86 دسامبر   12جورنال،  
  نظـامي  -ه آن زمان مشاور هيگ وزير خارجه بود و مك فارلين و هوارد تيچـر، رئـيس دايـره امـور سياسـي              ميكائيل لودين، ك  

تاريخ اين تشويقها و فشارها، اواخر فوريه و اوائـل مـارس   . شوراي امنيت ملي، تشويق مي كردند كه سالح به ايران فروخته شود     
(  ميليـون دالر قطعـات يـدكي فروختـه بـود             27 كـه اسـرائيل مبلـغ         تصديق كرد  1982وزارت خارجه امريكا در     ....  بود   1981

Ececutine Intelligence Revieu  13 به احتمال قريب به يقين اين سـالح از طريـق تـاجر سوئيسـي     ). 29، ص 1985 سپتامبر
چـي، بعـدها، در   لـودين و كيم ). 1987 نوامبر 22نيوزدي، ( به ايران فروخته شده است Andreas Jenniاسلحه، آندرآس جني 

 ضـد   "و البتـه جملگـي، بـه تكـرار،          . ، نقش اساسي در فروش سري سالح امريكائي به ايران، بازي كردنـد            1986 و   1985سالهاي  
 شـروع شـده     1981، شروع شد و حال آنكه اوائـل         1984 يا اواخر    1985 در سال    " ابتكار ايران  " را نشر مي دادند كه       "اطالعات

 .بود
   

 !س جمهوري همزمان با امضاي قرارداد با اسرائيل؟گزارش سيا به رئي
 

بوب وودواد نويسنده كتاب نقاب، از قول كيسي نقل مي       :      دو امر واقع، در رابطه با يكديگر، بر واقعيتي شگرف پرتو مي افكنند            
 سيا و عضو برجسته موساد      "دوست "، همان ابتكار    " كار ". »، اسرائيل به ما مي گفت بايد با ايرانيها كار كنيم          1918در  « : كند كه 

 7ميـامي هرالـد   ( اسـت  1981همان كوشش او براي برانگيختن امريكا به فروش محرمانه سالح به ايران از اوايـل  . اسرائيل است 
، همان روز كه شركت متعلق بـه يـك اسـرائيلي بنـام              1981 مارس   9در  . كيسي بر وفق توصيه اسرائيل عمل كرد      ). 1986دسامبر  

نگاه كنيد به ضميمه اين ( كه اسناد آن را بني صدر اانتشار داد         -رارداد فروش سالح امريكائي به ايران را امضا مي كرد           فرايدل ق 
يكـي بـراي پوشـاندن عمليـات حمايـت از ضـد             : ويليام كيسي دو طرح به ريگان، رئيس جمهور جديد، پيشنهاد كرد          -) گزارش

طـرح دوم شـامل فـروش       . از نيروهاي جانبدار امريكا در كشورهاي مختلف دنيا       ساندينيستهاي نيكاراگوا و ديگري براي حمايت       
ريگان هر دو طرح را تصويب كرد و با امضاي او، به دسـتوري قـانوني و                 ) 1983 ژوئن   5ميامي هرالد   . (سالح به ايران مي گشت    

ر كاري را كه اجازه دست زدن بـه         ، ريگان دستو  1918 مارس   9بدينسان، اينك روشن شده است كه در        . قابل اجرا تبديل شدند   



اما هنوز درباره دسـتور كـار دوم   ). 1987 ژوئيه 5 و 1983 ژوئن 5ميامي هرالد (عمليات نيكاراگوا را مي دهد، امضاء كرده است         
پوشـاندن عمليـات در داخـل ايـران را داده اسـت،             ) يا(كه به احتمال در همان تاريخ امضاء شده است و اجازه فروش سالح و               

اگر چنين دستور كاري امضا نشده باشد، فروش چند ميليارد دالر سالح كه از طريق اسـرائيل                 .  در علن پرسشي نكرده است     كسي
 .به ايران فروخته شده، غيرقانوني بوده است... و تايوان و كره جنوبي و 

. در ايران و نيكاراگوا را مي خواهد      ، كيسي از ريگان اجازه پوشاندن عمليات        1981    هيچ اتفاقي نيست كه در همان ماه مارس         
به فرماندهي كلنل جري كينگ اين عمليات را به عهـده      ) ISA (" فعاليتهاي اطالعاتي حمايتي   ": دستگاه فوق سري ارتش امريكا    

 نـوامبر  22 و سانفرانسيسـكو كرونيـل      1983 مه   8 و واشنگتن پست     7بايگاني گزارشهاي روزانه شوراي امنيت ملي، ص        (مي گيرند   
1987 .(ISA                       بايد عمليات حمايتي، از تهيه پول و ارسال سالح و تعليم و رهبري ارتش كنتراها را از طريق لشكر عمليات ويژه، به 

.  قـادر بـه عمـل شـد        1981 كه تحت رياست ريچارد سكورد سازمان يافت، در مارس           "لشكر عمليات ويژه   "اين  . انجام مي برد  
دانيل اورتگا، رئيس جمهـوري نيكـاراگوا، در مقالـه    ). 1987 نوامبر 20سيسكو اگزامينر، ، سانفرانSeymour Hershسيمور هرش (

، امريكا يك نيروي نظامي بر ضد دولـت  1981 در مارس "خاطرنشان مي كند كه   ) 1988 ژانويه   26(خود در لوس آنجلس تايمز      
 ."نيكاراگوا تشكيل داد

 پيشنهاد مي كند متني را امضـاء        – يا جرج بوش     –ش به رئيس جمهوري ريگان           به استناد گزارش هاي باال، نويسنده اين گزار       
  يا تاريخهاي نزديك به آن، دستور كاري سري مبني بر فروش سالح به ايران از طريـق                   81 مارس   9كنند كه بنا بر آن در تاريخ        

اگر چنين دستور كـاري را امضـاء نكـرده          . كشورهاي ثالث مثل اسرائيل و تايوان و كره جنوبي و يا واسطه ها، امضاء نكرده اند               
 امضاء شده اند و بني صدر آنها را علني ساخته است 1981 مارس 28 و 9 و 8اند، قراردادهاي فروش سالح كه توسط فرايدل در    

ر اواخـر   و نيز فروش هايي كه توسط واسطه ها، تا قبل از دستور كاري كـه ريگـان د                 . ، غيرقانوني بوده اند   )نگاه كنيد به ضميمه   (
 امضاء كرده است، غيرقانوني بـوده  1987 ژانويه 17 و 1986 ژانويه 6و در ) همان كه پويند كستر از بينش برده است   (1985سال  

 .اند
  و اين قرار و مدارهاي سري وجود دارد؟1981 مارس 30    و آيا رابطه اي ميان توطئه قتل ريگان در 

 

 !رانسوء قصد بجان ريگان و فروش سالح به اي
 

  و فروش سالح به ايران، وجود دارد يا خير؟1981 مارس 30    بجا است ببينيم رابطه اي ميان سوء قصد بجان ريگان، در 
، سه هفته قبل از سوء قصد بجانش، امضاء كرد، دستور كاري كه كيسي تهيه كـرده                 1981 مارس   9 دستور كاري كه ريگان در       -1

لت امريكا اجازه مي داد به نيروهاي طرفدار امريكا در كشورهاي مختلف جهان كمك شـود،            بود و به سيا و دستگاههاي ديگر دو       
 مـي   Wittnessمنصور رفيع زاده، رئيس سابق سـاواك در امريكـا، در كتـاب خـود،                . در ايران اقدامي بر ضد خميني تلقي شد       

ص . (عوامل ضد خميني حمايت مي نمـود نويسدكه سيا در سال اول رياست جمهوري ريگان، بر ضد خميني عمل مي كرد و از     
347( 

دو ( و   Dweyer به تعويق انداختن فروش سالحي كه وعده داده شده بود، از جمله موشكهاي هاگ، بعلت اينكه هنوز خـانم                     -2
 .آزاد نشده بودند، وضع نظامي ايران را بغايت وخيم مي گرداند) گروگان ديگر

، " چه كسي مي خواسـت ريگـان را بكشـد؟          "، تحقيقي تحت عنوان     )81 اكتبر   12وز  داالس مورنينگ ني   (1981 دسامبر   10    در  
 كه بسوي ريگان تيراندازي كرد، وابسته به چريكهائي بود مستقر درامريكا و عامـل               Henkleyبنابراين تحقيق، هنكلي    . منتشر كرد 

ات الزم را در اختيار نويسنده مقاله گذاشـته   كه اطالعRony Rolliniدايره جنبشهاي رهائي بخش سپاه پاسداران، توني روليني 
 روز بعـد از برعهـده گـرفتن وظـايف رياسـت             10در حـدود    ( وي دو ماه پيش از سوء قصـد،         . بود، خود جزء اين جماعت بود     

به دواير مخفي اطالع داده بود كه هنكلي كه ارتش چريكـي اسـالمي وي را هيـك مـي خوانـد و در                        ) جمهوري توسط ريگان  
. شناخت  بخاطر اينكه شخصي به اسم كارلتون هيك، يكي از دوستان كارتر، ارتش چريكي اسالمي خوب مي                Nashwillنشويل  

نگاه كنيد بـه نيويـورك   .  ، كارتر و مشاوران او ميان هيك با ايرانيها ديدار و تماس ترتيب داده بودند           1978در حقيقت، در سال     
 50يك گزارش ). ون در يكي گرفتن آن هنكلي و اين هيك اشتباه كرده باشد    بدينقرار ممكن است آندرس   . 1980 اكتبر   23تايمز  

. كند كه روليني از پيش، از سـوء قصـد بـه ريگـان اطـالع داشـته اسـت                    صفحه اي كه دواير مخفي تهيه كرده اند، روشن مي         
روي دادنـد كـه قربانيانشـان       بعدها، ترورهـائي    . بنابرگزارش، از ديد ايرانيها، ريگان بعلت خلف وعده، در خور مرگ شده است            



اس، . بـي .  سـي  " دقيقه 60"، در برنامة    1987 نوامبر   29در  . كساني بودند كه بر سر راه فروش سالح به ايران، مانع مي تراشيدند            
بخاطر مخالفـت بـا   Carl Algerson داليل بسيار ارائه شدند بر اينكه اوالف پالمه، نخست وزير سوئد، و دريادار كارل آلگرسون 

و نيز مهم است بدانيم اوليويه نورث در ترتيب دادن گسيل كمانـدوها بـه طـبس، بـراي رهـا             . وش سالح به ايران، ترور شدند     فر
 عمليـات  " طـراح "رفسنجاني، رئيس مجلس ايران، نيز گفته بود كـه اوليويـه نـورث           ... كردن گروگانهاي امريكايي، دخيل بود      
همـين رفسـنجاني بـا نـورث و قربـاني فـر و لـودين                ). 1986 نوامبر   29يتدپرس  آسوش(طبس بوده و سخت منفور ايرانيان است        

سان خـوزه   ! (، اطالع داده بودند كه رفسنجاني طرح قتل ريگان را مي ريزد           1981(دو تن اخير نيز در ژانويه       . همكاري مي كرد  
 )مركوري نيوز، سيمور هرش

 

 روسها هواپيماي آرژانتيي را  ساقط مي كنند
 

، يـك   1981 ژوئيـه    18در  .  ادامه يافـت   1981الح امريكائي به ايران، از طريق اسرائيل و كره جنوبي، در طول سال                   فروش س 
 آرژانتيني و يك تاجر سالح اسـكاتلندي، در مـرز تركيـه و روسـيه،     3، حامل CL. 44 Turbopropهواپيماي باري آرژانتيني، 

اين بار، سـالح امريكـائي   . در ايران خالي كرده بود و مراجعت مي كردهواپيما بار خود را   . توسط يك شكاري روسي ساقط شد     
، تـاجر سوئيسـي اسـلحه كـه واسـطه      Andreas JenniAndreas JenniAndreas JenniAndreas Jenniبگفته آندره آس جني . بود كه توسط اسرائيل به ايران فروخته شده بود

 نوامبر  22نيشن؛ نيوز دي،    (ه بود    ميليون دالر، به ايران فروخته شد      9/27 محموله اي بود كه به ارزش        12معامله بود، اين يكي از      
 ميليون دالر سالح امريكـائي را بـه ايـران فروختـه      9/27 دانست كه اسرائيل     1982وزارت خارجه امريكا در     )  و تايمز لندن   1987
اين فروشها  وقتي انجام شدند كه نـه در ايـران و نـه در    ) 29، ص 1985 سپتامبر Executiv Intelligence Review ،13. (است

 سالح فروخته شـود،     " گرفتن زير بالش   " كه بخاطر    "ميانه روئي "در دولت ايران نيز،     . يروت، گروگان امريكائي وجود نداشت    ب
نصـف  ) 1987 اوت   9، ميامي هرالد و سان خوزه مركوري نيـوز،          1981 ژوئيه   26ساندي لندن تايمز،    . (هنوز در وجود نيامده بود    

ميان اسرائيل و رژيم خميني موافقت حاصل شـده بـود           . رس و از آنجا به ايران فرستادند       فروش را از تل آويو به قب       12اول اين   
 )8گزارشهاي روزانه شوراي امنيتي ملي، ص . ( تن قطعات تانك و هواپيما به ايران تحويل دهد360كه آن كشور 

 ژوئيه، براي بحـث     21حكومت ريگان در     روز پيش از آن روي داد كه مقامات عالي           3 ژوئيه تنها    18     ساقط كردن هواپيما در     
يعني ( جلسه به اين نتيجه رسيد كه امريكا نبايد كشورهاي سوم را        . درباره فروش سالح امريكائي به ايران، جلسه اي تشكيل دهند         

نه در سياسـت سـختگيرا  « : در گزارش اين جلسه آمده است . از فروش سالح به ايران منع كند      ) اسرائيل و تايوان و كروه جنوبي     
 .»منع فروش سالح به ايران، بهيچرو با منافع امريكا سازگار نيست

، داود كيمچي، مدير كل وزارتخارجه اسرائيل به واشنگتن آمد و از هيگ، وزير خارجه امريكا، خواسـت بـا فـروش        1981     در  
 از مـك فـارلين خواسـت موضـوع را           .تمايل هيك به موافقت نكردن بود     . سالح امريكائي به ايران توسط اسرائيل موافقت كند       

 ميليـون دالر قطعـات يـدكي هواپيماهـاي جنگـي توسـط              15 تـا    10مك فارلين با كيمچي گفتگو كرد و با فروش          . بررسي كند 
، در  1981در نـوامبر    ) 1986 نوامبر   29 و واشنگتن پست،     1986 دسامبر   12وال استريت جورنال،    . (اسرائيل به ايران موافقت كرد    

زمامداري ريگان، آريل شارون، وزير دفاع وقت اسرائيل به واشنگتن آمد و از واين برگر، وزير دفاع خواست امريكا                   دهمين ماه   
 "نه": ، اين بار هيگ نيز به صراحت گفت"نه": واين برگر گفت. اجازه فروش سالح را به ايران بدهد

، آريل شارون   1982 چه بود؟ در ماه مه       "نه"د؟ و معناي اين      ماه اول با فروشها موافقت كرده بو       10    چرا دستگاه ريگان در آن      
 بعمل آمده اند، يك به يك به اطالع امريكا رسـانده ايـم و               1982 تا   1981فروشهائي را كه از     : در مصاحبه با واشنگتن پست گفت     

تند چه چيزهائي فروختـه مـي       ما فهرست سالح را به دستگاه ريگان مي داديم و آنها بدقت مي دانس             . امريكا مخالفتي نكرده است   
اسـرائيل بـا   : ، در مصـاحبه بـا  بوسـتون گـالب، گفـت     1982 نيز در Moshe Arensسفير اسرائيل در امريكا، موشه آرنس . شوند

نيز معاون سيا، دريادار بـوبي ايـنمن   ). 1982 اكتبر   23 و   21(موافقت عاليترين مقامات امريكائي به ايران سالح تحويل داده است           
Bobby Inman سالح امريكائي، با اطالع مقامات عالي دولت امريكا، از طريق اسرائيل و كره 1981 تصديق كرد كه از تابستان ،

 . مي نويسد ويليام كيسي به او گفته است"نقاب"باب وودواد در كتاب خود، . جنوبي و تايوان به ايران فروخته شده است
اين نظر، به نظر مـا، بقـدر كـافي معتبـر مـي      . ا ايرانيها كار كنيم تا به نظاميها نزديك شويم    ، به ما گفتند ب    1981اسرائيليها، در        « 
 ».نمود



از ريگان خواست دستور كار فروش سـالح        ) 1983 ژوئن   5ميامي هرالد    (1981    بخاطر اعتبار اين نظر بود كه كيسي در مارس          
 .گوا را تصويب كندبه ايران و تامين پول و سالح براي ضد سانديستهاي نيكارا

 

  داده شد1981اجازه فروش قطعات حساس موشك هاگ در 
 

 مـي آمـد و ضـرورت مطلـق          "خطر حـداكثر  "اين قطعات بكار دفاع در قبال       .     دادن اين قطعات تنها به نيروي ناتو مجاز بود        
كه فروشهاي محرمانه موشـكهاي     گزارش نهائي كميسيون ايران گيت براي اولين بار فاش ساخت           . داشت كه بدست روسها نيفتد    

 12 تـا    10.  بوش به ايران، به آمادگي دفاع ضدهوائي امريكا و ناتو زيان رسانده است             -هاگ و قطعات آن توسط دستگاه ريگان        
اگر خطري پيش بيايد، تعدادي از موشكهاي هاگ ناتو، ناقص .  عدد موجود از اين قطعات، به ايران داده شده است         148عدد از   

 تمـام   " خطـر حـداكثر    "اين فروشها بقيمت ايجاد نقض در آمادگي دفاع ضد هوائي ناتو بوقت بروز              . قادر به عمل نيستند   اند و   
 ) به نقل از بوستون كالب1987 نوامبر 19سان خوزه مركوري نيوز، . (شده است

 آغاز  1985-86 به ايران، در         اما حقيقتي كه كميسيون بدان تصريح نمي كند اينست كه تحويل قسمتهاي حساس موشك هاگ              
، بعد از رئيس جمهور شدن ريگان و معاون رئيس جمهوري شدن بوش و بنا بر موافقت محرمانه اي انجام شـد كـه                        1981از  . نشد

 ميليون دالر بهاي بخشي از موشكهاي هاگ و رادارهـائي بـود كـه          8/20. پيش از انتخابات، ميان اين دو و ايران بعمل آمده بود          
 ميليون دالر خريداري شده بودند و بدنبال گروگانگيري، كارتر دستور داده بود در انبارهـاي فرودگـاه هـا و بنـادر                       240بمبلغ  

 .امريكا توقيف كنند
 سال در صـنايع  35 كه Glenn McDuffie    پيش از آنكه كميسيون ايران گيت واقعيت باال را افشا كند، آقاي گلن مك دوفي 

اطالع داده بود كه سيا اجازه ارسال اين نوع رادارها را كه            ) باربارا هونگر (ت، به نويسنده اين تحقيق      وستينگهوس كار كرده اس   
 1985نـه در  : وي كه رابط كمپاني با قسمت سفارشات موشكي ارتش امريكا بود، گفت   . بود، به ايران داده بود    ) اوتان(خاص ناتو   

كه آقاي مك دوفي اجازه اسـتفاده از آن را بـه مـا داده               ( بنا بر  اين سند       .، اجازه فروش داده شده بود     1981 كه هم از     1986و  
 كه بكلـي سـري بـود را بـه ايـران مـي               "سوپرهاگ"، وقتي وستينگهوس قسمتهاي سيستم رادار و موشك         1981در سال   ) است

ـ               . بي.  فرستاد، سيا و اف    هزينـه توليـد ايـن      ! ي بينـيم  آي  و كاخ سفيد چشمان خود را بطرف ديگر برگردانده بودند يعني كه نم
 در اداره فرمانـدهي  "Grass Blade"قسمتها از محل بودجه محرمانه دولت فدرال تامين مـي شـوند و تحـت عنـوان طـرح      

، در آالباما، در وستينگهوس، در اينتر گـراف كورپوريشـن   Redstone Arsenalموشكي ستاد ارتش امريكا، در ردستون آرسنال 
Intergraph Corporation  و كمپانيهاي ديگري با استفاده از هواپيماهائي كه در مكزيكو آماده بودند، حمل سالح و قطعـات 

 :قسمتهاي اصلي گزارش مك دوفي بقرار زير است. يدكي را مي پوشاندند
 

 !وستينگهوس سياست دلخواه خود را به كاخ سفيد تحميل مي كند
 

امـا  . اين واقعيت را تحليلگران راستگرا نيز ديگر انكار نمـي كننـد  .  بدر رفته اندمدتها است كه چند مليتيها از مهار دولتها    : توضيح
آيا چند مليتيها سياست دلخواه خود را به دولتها، حتي دولتي مثل امريكا تحميل نمي كنند؟ اين امر كه شـركتهاي بـزرگ بـين                         

امر تازه اينست كه چنـد مليتيهـا تنهـا بـه            . گو شده است  المللي از ديرباز عنان اختيار دولت امريكا را در دست دارند، فراوان باز            
اعمال نفوذ بسنده نمي كنند بلكه خود حدود فعاليتهاي رو به توسعه خويش را معين مي كنند و بـا اينكـار، قلمـرو دولتهـا را نيـز             

ابـزار الكترونيـك بـه      بنا بر شرحي كه باربارا هونگر مي دهد، رفتار وستينگهوس در فروش اسـلحة موشـكي و                  . محدود مي كنند  
 :ايران، مثال بارز اين تحول مهم در روابط چند مليتيها با دولتهاي بزرگ و كوچك جهان است

      
ايـن رادارهـا داري     ! ، وستينگهوس رادارهاي هاگ، خاص كشورهاي عضو نـاتو را بـه ايـران فروخـت               1981    در اوايل سال    

. گزارش كتبي مك دوفـي بـه اف       ( تشخيص پروازهاي در ارتفاع كم مي آمدند         پيشرفته ترين تجهيزات الكترونيك بودند و بكار      
 بـا او كـار مـي كـرد، رادارهـاي            1979به گفته مدير طرحهاي موشكي امريكا كه مك دوفي از اوائل            ). 1985 سپتامبر 1. آي. ب

ايـن  .  ساخته شـدند   1981 سال    كه در  79جديد موشكهاي هاگ كه بنا بر طرح بهبود و تكميل بايد ساخته مي شدند، نه در سال                  
هـانتس ويـل    . (از لحاظ فني، در رديابي پروازهاي در ارتفاع كم، پيشرفت فني قابـل مالحظـه اي بشـمار مـي آمدنـد                     رادارها،  



همانطور كه آمد، دادن اين رادارها به ايران، سبب مي شد كه اگر جنگ هـوائي  ) 1984 آوريل Huntsville Times ،19تايمز
گزارش كميسيون ايران گيت از ايـن امـر بغايـت مهـم، بـه               . اع هوائي نقص و آسيب پذيري بسيار داشته باشد        پيش مي آمد، دف   

ارتـش از ايـن     . اگر اين رادارها جايگزين نداشته باشند، سيستم موشكي هاگ قابل استفاده نخواهد بـود             : تصديقي گذشته است  
، دفاع هوائي با   "خطر بزرگ "ب شده است كه بر فرض پيش آمد         فروش اين رادارها موج   . رادارها تعداد كمي در اختيار دارد     

 )، بنقل از بوستون گلوب1987 نوامبر 19سان خوزه مركوري نيوز، . (نقصي جبران نكردني روبرو شود
، بشخصه بـه اروپـا رفـت تـا اطالعـات دسـت اولـي                1981، در اواسط مارس     MICOM، فرمانده ميكوم    Moore    سرتيپ مور   

بنا بر  ) 1985 ژانويه   28آي،  . بي. گزارش كتبي مك دوفي به اف     . (ي بسياري از هاكهاي ناتو را ناآماده بكار يافت        و. تحصيل كند 
گزارشهاي مطبوعات، در همان ماه، كيسي دستور كاري سري را به امضاي ريگان رساند كـه اجـازه فـروش سـالح بـه ايـران و                           

كـره  ) 1987مصاحبه با راديو امريكا، ژوئيه (و بگفته بني صدر ) 1983 ژوئن  5 ميامي هرالد، . (حمايت پوشيده ازكنتراها را مي داد     
 تـا  1979 كـه از  Don Howardدون هـوارد  . جنوبي و تايوان بر كم و كيف قطعات يدكيي كه به ايران مي فروختند، افزودند

ك، از طريق تايوان و كره جنوبي به   ببعد، قطعات موشكهاي ها    1981، كارمند ميكوم بود، به مك دوفي گفته است از سال            1984
همانطور كه بني صدر گفته است، از اين زمان ببعد، بسياري كشورها واسطه فروش سـالح امريكـائي بـه                    . ايران فروخته شده اند   

ا و چون بنا بر دستور كار بايد به كنتراها كمك مي كردند و به ايران سالح مي فروختنـد، ايـران بهـاي سـالح ر                         . ايران شده اند  
 كـه   1984بسيار محتمل است كه منافع فروش سالح به ايران، نه از            . زيرا به موشكهاي هاك نيز مبرم داشت      . گزاف مي پرداخت  

گزارشهاي منتشر نشده كه محافل واشنگتن بـه آنهـا دسترسـي            . ، به كنتراها داده شده باشند     1981از تاريخي ميان مارس و ژوئيه       
 ...، شركت هواپيمائي كره جنوبي قطعات يدكي به ايران حمل مي كند 1981 دارند، حاكي از آنند كه از اوائل

 

 هواپيماها سالح مي بردند و كوكائين مي آوردند
 

   بنابر منابع مك دوفي و نيز ديگر منابع، موشكهاي هاك توسط شركت هواپيمـائي اينترگـراف كورپوريشـن آو هـونتس ويـل،          
، از راه مكزيكو و اسرائيل به ايـران حمـل مـي شـده انـد و      Intergraph Corporation of Hunts Ville, Alabamaآالباما 

مكاتبـه مـك دوفـي بـا قاضـي مـك كينـون              . (هواپيماها در مراجعت، معادل بهاي سالح، كوكائين بـه امريكـا مـي آورده انـد               
Mackinnon ،6 لي هاميلتون . ، و با رپ1987 فوريهRep. Lee Hamilton ، 21 سانفرانسيسـكو  1988ر ژانويـه  د) 1986 نوامبر ،

 . درصد از كوكائيني كه وارد امريكا مي شود، از راه مكزيكو است40كرونيل گزارش كرد كه 
 

 توطئه هاي قتل و قتل ها
 

، مـافوق پيشـين او، رئـيس    Richard Hunt     وقتي مك دوفي صداي ارسال انبوه موشكها را در آورد، آقاي ريچارد هونـت  
وستينگهوس، با استفاده از اتومبيلي كه به يك ايراني بنام عليرضا شجاعي، كارمند اينترگـراف كورپوريشـن                 قسمت جنوب شرقي    

، پس از قطـع نابجـاي محاكمـه اي روي    1984 ژوئيه 28كوشش براي بزير گرفتن او، در . تعلق داشت، كوشيد او را بقتل برساند  
، مـك دوفـي را وادار بـه تـرك           1982 مارس   22در  . ي و افشا مي كرد    داد كه در آن، وي داشت ارسال موشكها به ايران را علن           

بعد از آنكه صداي فروش موشكهاي هاك متعلق به ناتو را به ايران و فروش تكنولوژي راهيـاب اليـز را بـه                       . وستينگهوس كردند 
 Robertبـرت گيـت    ميليون دالر سالح، تحت نظر معـاون سـيا رو  666 و فروش معادل Mitsubishiشركت ژاپني ميتسوبيشي 

Gates                  24وال استريت جورنال،    . ( به ايران، سالحي را كه بنا بر رأي كنگره بايد به شورشيان افغانستان تحويل مي شد، در آورد 
، Charles White، يك كارمند ديگر اينتر گراف، آقاي شـارل وايـت   1984 نوامبر 9در ) 1987 فوريه CNN ،22 و 1986نوامبر 

سيد كه مي خواست اطالعات خود را درباره فروش سالح به ايران و ربـط آن بـا وارد كـردن كوكـائين از               درست وقتي بقتل ر   
آنتوني ژنـرال ادويـن ميـز، وزيـر دادگسـتري، از            . شب قتل وايت، خانه مك دوفي راهم نيمه خراب كردند         . مكزيكو، افشا كند  

نامه هاي مك دوفي به سـناتور داويـد         . (ت، ماست مالي كرد   آي، دست داشتن سيا را در قتل واي       . بي. طريق اعمال نفوذ در اف    
 و بـه نشـويل   1984 مـه  8 و بـه ميـز،   1987 فوريه William Gray ،26 و به ويليام گري  1987 فوريه David Boren ،20بورن 

Nashvilleو به ويليام وبستر 1984 اكتبر 15آي، . بي. ، رئيس ستاد اف William Webster ،14 اين امر را كه اف)1983 اكتبر  .
آي حقيقت را ماست مالي كرد، واقعيتي ديگر ثابت مي كند و آن اينكه كارآگاه خصوصي كه مك دوفـي بـه يـافتن قاتـل               . بي



آي . بـي . ادامه تحقيق را ضديت با اف« : به نزد مك دوفي بازگشت و گفت. گمارده بود، سرانجام از اين كار انصراف پيدا كرد     
 ».ويل تلقي مي كنندو پليس محلي هونتس 
، 1986آي مدتها پيش از آنكه فروش سالح به ايران در نوامبر            . بي. ، گزارش كرد كه اف    1987 آوريل   13وال استريت جورنال،    

 .علني گردد، از آن آگاه بود و كميته هاي اطالعات كنگره و سنا را از آن بي اطالع نگاه داشت
 اسـت، بـه مـك    Alabama Timesريه محلي شهر هونتس ويل بنام آالباما تـايمز  كه مخبر نشTom Rainey    آقاي توم ريني 

 Anthony Parker ديگري واقع شده است و آن قتل و يا كوشش براي كشتن آقاي آنتوني پـاركر  "حادثه"دوفي گفت يك 
 دوفـي بـه ميـز، وزيـر       نامـة مـك   . (پاركر نيز كارمند اينتر گراف كورپوريشن بود و از فروش سالح بـه ايـران آگـاه بـود                  . است

هـركس  : سرهنگ نورث كه همكاري نزديك به كيسي، رئيس سيا داشـت، او را تهديـد كـرده بـود                  ) 1986 نوامبر   9دادگستري،  
 و اخطاري به    "قتلي پيشگيرانه "بدينقرار، اقدام به قتل پاركر،      . اطالعي درباره فروش سالح به ايران بروز دهد، كشته خواهد شد          

 .از ماجرا مطلع بودندهمه كساني بود كه 
 مه  7در  . در پي آن، حمله قلبي به وي دست داد        . ، تعقيب و مورد آزار قرار دادند      1985 دسامبر   30     مك دوفي را نيز در شب       

 .به اين عنوان كه در صدد قتلش برآمده اند. ، از وستينگهوس و آقاي ريچارد هونت و عليرضا شجاعي شكايت كرد1986
 و تهديدي كه مك دوفي و پاركر قربانيش شـدند، همـان اسـت كـه روبـرت جاكسـون، افسـر نيـروي دريـائي                             آزار و تحقير  

 از انبارهـاي نيـروي      14 به نيروي دريائي هشدار داد كه قطعـات يـدكي شـكاريهاي اف               1985او، بعد از آنكه در      . گرفتارش شد 
، نماينده كنگره، تحقيقي در اين باره Jim Bates جيم باتس .دريائي ربوده و به ايران تحويل داده مي شوند، تهديد به قتل شد

تحقيقش به اين نتيجه رسيد كه آژان دوبلهاي سيا و خميني به ذخاير نيروي دريائي راه يافتـه و بـدان دسـتبرد زده                        . بعمل آورد 
 .اند
 

 وستينگهوس و مونتاژ دستگاههاي الكترونيك در ايران
 

، بعـد از  Joe Jeskey، آقـاي جـو جسـكي    "صنايع الكترونيك ايران"مليات وستينگهوس در      بگفته مك دوفي و مدير سابق ع
مقصود از اينكار آن بودكه صـنايع  . ، تجهيزات فني براي مونتاژ موشكهاي تاو و هاك به ايران داده شدند 1981انقالب ايران، در    

وسـتينگهوس از   . هاي مختلف سيستم آن را پيدا كنند      الكترونيك ايران توانايي مونتاژ قطعات موشك و جفت و جور  كردن قسمت            
 تن از كارمنـدان     20 تا   15بگفته اين كارمند امريكائي صنايع الكترونيك ايران،        . دوره شاه به ساختن اين صنايع مشغول شده بود        

وسـتينگهوس بـازي   امريكائي وستينگهوس كه در اين صنايع كار مي كردند، عمال سيا بودند كه نقش آژان دوبل را در كمپـاني              
خميني /  نفر آژان دوبلهاي سيا      100 نفر، در شمار     20 تا   15اين  . كردند و قطعات موشكهاي هاك را روانه ايران مي نمودند          مي

هستند كه در شركتهاي طرف قرارداد وزارت دفاع كار مي كنند و عامل انتقال قطعات يدكي سالح امريكائي و قطعـات يـدكي                       
 )1987 فوريه 20 و نامه مك دوفي به سناتور داويد بورن، 1987 ژانويه 17جاك آندرسون، . (آن به ايران بودند

آنهـا را از فعاليتهـاي خيانـت آميـز وسـتينگهوس و             .     مك دوفي معلومات خود را در اختيار مقامات طراز اول امريكا گذاشـت            
وي اين مقامات را بطـور كامـل   . ي داري دريافت نكرداينترگراف كورپوريشن و سيا و مقامات كاخ سفيد آگاه كرد اما پاسخ معن    

 9نامـه هـاي     (  آنتوني ژنرال ادوين ميـز، وزيـر دادگسـتري           -2و  ) 1985 ژوئن   24نامة  ( پرزيدنت ريگان    -1: از ماجرا آگاه كرد   
 گفته هاي او را ضبط      مقامي كه او را پذيرفت، نه حاضر شد       (آي، حضوراً و با نامه      . بي.  اف -3و  ) 1987 آوريل   21 و   1986نوامبر  

 Lawrence  قاضي مك كينون كه از دادسـتان ويـژه افتضـاح ايـران گيـت، الورنـس والـش        -4و !) كند و نه صورتجلسه كند

Walsh نامـه هـاي    ( اعضاي اصلي كميته ايران گيت دو مجلس، از جمله رؤساي آن، سناتور داويد بورن                -5كند و    حمايت مي
 Daniel Inouyeو نيز سناتور دانيل اينوي ) 1986 نوامبر 21 و 16نامه هاي (لي هاميلتون .  رپو) 1987 مارس 9 و 4 فوريه و 20

 ).1987 سپتامبر 2 ژوئيه و 13نامه هاي (
، آقـاي تومـاس     Pittsburg     بگفته مك دوفي، مسئول اصلي، نايب رئيس پيشين وستينگهوس در اداره شركت در پيتسـبورگ                

) Albert Gore به سناتور آلبرت گور 1985 مه 22نامة . ( روابط عمومي كنوني كمپاني است و رئيسThomas Murrinمورن 
 Richarهونستاد . پيش از آن، همين شخص، قانون و ضوابط اخالقي شركت را زير پا گذاشته و به مادون خود آقاي ريچارد ل

L. Hundstad اين راه يـاب، بعنـوان   .  شركت ميتسوبيشي انجام دهد را با"راه ياب ليزري"، دستور داده بود معامله غيرقانوني
مك دوفي داليل وجود مواضعه اي، دسـت كـم در           . ابزار متعلق به ارتش طبقه بندي شده و شركت مجاز نبود آن را صادر كند              



ـ   Loren Marsh  و لورن مارش Harry Smithوي با هاري اسميت . سطح مورين، را مسلم يافت ا كه در سابق بـا ارتـش امريك
 مدير شعبه وستينگهوس در بـالتيمور واقـع   Tom Mercerدر ايران بر سر سيستم موشك هاك كار مي كردند و نيز با توم مرسر 

 مـدير قسـمت طرحهـاي ارتـش در شـركت            Walkerدر مريلند كه مسئول مستقيم قطعات يـدكي هـاك بـود و آقـاي والكـر                  
 را از قـواي     "سـوپرهاك "ي، رودررو، گفته بود كمپاني قطعـات        شخص اخير به مك دوف    . وستينگهوس، از نزديك كار مي كرد     

 )يعني سود شركت را افزايش دهد ("! ايمان مرا افزايش دهد"ناتو دريغ كرد و به ايران فروخت براي اينكه 
روبنس . معاون اداره طرح هاك، جون آ:     بگفته مك دوفي، مسئوالن اصلي در اداره سفارشات موشكي ارتش امريكا عبارتند از           

 John A. Robensدر حال حاضر بازنشسته است ( و سرهنگ هوارد ويتـاكرHoward Whitaker    مـدير طـرح هـاك )  او نيـز
 . متخصص در امر قراردادهاMellegrenگرن   مسئول معامالت ارتش و ملMoyersو مويرس ) بازنشسته شده است

داد، از كجـا مـي    ، وقتي اسرائيل نوع قديمي را به آنها تحويل مـي             اگر ايرانيان نوع جديد موشكها را دريافت نكرده بودند        
 توانستند بفهمند اين موشكها، موشكهائي نيستند كه بايد تحويل داده مي شدند؟

 

 برادران هندي جاه، الوي، هاشمي، هسته هاي نخستين شبكه چند مليتي
 

 نقش برادران الوي و برادران هندي جاه
 

سـي  . ان.  از اومگـا اينداسـتري آي  Western Dynamics، شركت ديگري به اسم وسترن دايناميك 1981     در اوايل آوريل 
Omega Industries INC اكسپرس استريت، پلن وييو 150 است و در نيويورك، شماره Plainview   واقع است و متعلـق بـه  

 ميليون دالر تجهيزات براي نيـروي هـوائي         11برادران الوي، هوشنگ و پرويز و منوچهر و جمشيد است، قرارداد فروش معادل              
، پرويز الوي 1981، در )89 ص 1987 دسامبر Forbes Magazin) 28بنوشته مجله فوربي مگزين . را با رژيم خميني امضائ كرد

  ميليـون دالر موشـكهاي     2/11آ، شركتي متعلق به برادران پرنفوذ هندي جاه، قـراردادي بـراي فـروش معـادل                 . با آلكاري اس  
بـدينخاطر، الوي از آلكـاري بـه        . اين موشكها هيچگاه به ايران تحويل داده نشدند       . شكاريهاي ساخت امريكا به ايران امضاء كرد      

يـك ايرانـي، بـه اسـم احمـد      . شكايت كـرد ) R. J. D 2071. 83 Civ(پرونده شماره  (Brooklynدادگاه فدرال در بروكلين 
هنـدي  . پ. گوپيچـارد : ترن دايناميك و اومگا اينداستريز است، در دادگـاه گفـت   ، عامل شركت وس   1974طباطبائي كه از سال     

اين شركت كه انجام قرارداد اومگا اينداستريز بـا ايـران را بـر    . آ است. ، مالك و مدير آلكاري اسGopichard Hindijaجاه 
، 1979 تا   1964اين شخص از    . تفاده مي كند  عهده گرفته بود، ارتشبد حسن طوفانيان را در خدمت دارد و از نفوذ و روابط او اس                

گوپيچارد و شركتش مدعي هستند كه تنها مقامي هستد كه ايران به آنهـا              . معاون وزارت جنگ شاه و مامور خريدهاي ارتش بود        
نت اجازه داده است براي خريدهايش از تمامي شركتهائي كه به اين كشور سالح مي فروشند، واسطه شود، اعتبار بگشـايد، ضـما                     

تحصيل اجازه صدور براي تجهيـزات و       ). صورتجلسه اظهارات طباطبائي در دادگاه كه در اختيار مولف است         .. ( نامه تهيه كند و     
 !قطعات و سالحي كه نيروي هوائي ايران سفارش مي دهد نيز بر عهده اين شركت است

شود بدانها ظـاهري     مريكا، حتي با پول و نفوذ نيز نمي           و البته تمامي اين عمليات غيرقانوني هستند كه بدون موافقت دولت ا           
 .قانوني بخشيد

بموجب اين قرارداد، مـواد و تجهيـزات نظـامي، از جملـه             . ، امگا اينداستريز، قرارداد دومي با ايران امضا كرد        1918    در اكتبر   
نيـوز دي   .  ادامـه يافتنـد    1982 ايـن فروشـها و فروشـهاي ديگـر تـا سـال            .  بايد تحويل ايران مـي شـدند       14قطعات يدكي اف    

Newsdays   بوش، از جملـه دوايـر گمركـي و سـيا، مـدارك و شـهود كـافي                   -، نوشت كه حكومت ريگان      1987 نوامبر   22 در 
بعد از  ! با وجود اين، شركت را تحت تعقيب قرار ندادند و حتي حرفش را هم نزدند              .  داشتند 1981بروجود اين فروشها در سال      

ك امريكا در سفارت اين كشور در انگليس، اسناد مسلم فروشهاي بـرادران الوي را در اختيـار دسـتگاه هيـگ                      آنكه نماينده گمر  
گذاشت و گمرك ناگزير شد پرونده بازجوئي را بگشايد، آن را ناگشوده بستند و سر و صـداي قضـيه                    ) وزير خارجه سابق امريكا   (

، فرمانده انگليسي كشتي اي كه سالح فروخته شده توسـط الويهـا را بـه    Thomas Screechبگفته توماس اسكريچ ! راخواباندند
 بوش، محرمانه، اجازه فروش اين سالح و فـروش چنـد            -ايران مي برده است، علت اين پرده پوشيها آن بود كه دستگاه ريگان              

، با اجازه به ايـران سـالح        1986 و   1985و  اين بسيار زودتر از آنكه اوليويه نورث در سالهاي            . سالح ديگري را به ايران داده بود      
 .)اين فرمانده تلكسها و اسناد مربوطه را در اختيار مولف گذاشته است. (تحويل بدهد



امگا اينداستريز، متعلق به برادران الوي، بـا شـركت بـورلتي            /     بموجب صورت جلسه هاي دادگاه، شركت وسترن دايناميكس         
Borletti Company of Milanاظهارات احمد . (ليا نيز، براي تحويل سالح ساخت امريكا به ايران، كار مي كرده است در ايتا

 )1987طباطبائي در دادگاه، آوريل 
 بوش، در همان ماههاي اول بر سر كار آمدن، محرمانه،     -    گزارشهاي متعدد در دستند كه نشان مي دهند نه تنها دستگاه ريگان             

هاگ را به ايران داده  است، بلكه اجازه گسيل كارشناسان و فن دانان را به ايران، بـراي                   اجازه فروش قطعات يدكي موشكهاي      
، يـك روزنامـه   Intelligence and Parapoliticsبنوشته اينتليجنس اند پـارا پليتـيكس،   . بكار انداختن اين موشكها، داده است

 بوش، به يك هيـات  -، دستگاه ريگان 1981گان، در اوائل  گرو52، بالفاصله بعد از رها شدن     )13 و   12، صص   86اكتبر  (فرانسوي  
 Scienceاحتمال دارد ايـن كـار را سـاينس آپليكيشـن    . نظامي اجازه داد طرز كار موشكهاي هاگ را به تيمهاي ايراني بياموزد

Aplications, incي طرز كـار موشـكها و   ، يعني شركتي انجام داده باشد كه با ارتش امريكا قرارداد دارد تا به مشتريهاي خارج
 ).1984 آوريل 19هونتس ويل تايمز، (سيستمهاي هاگ را تعليم دهد 

 

 ، به ايران سالح مي فروختند1981برادران هاشمي از اوائل 
 

، در ماههاي اول روي كار آمدن ريگان، جريان سالح و قطعات يدكي ساخت امريكا، توسط جمشيد هاشـمي،                   1981     و نيز در    
 بخدمت سيا درآمده بود، واسـطه فـروش سـالح بـه ايـران               1975وي و برادرش، سيروس هاشمي كه از        . وان شد بسوي ايران ر  

 امريكـا، بـه   Stanford را داشت كه در استنفورد RRCسي . آر.  در لندن و نيز شركت آر    "فرش فروشي "جمشيد مغازه   . بودند
سيروس هاشـمي   ) 20جع به خريد سالح توسط رژيم خميني ص          و مجموعه اسناد و اطالعات را      1983مجله تايم   . (ثبت داده بود  

وي .  رفسنجاني بوده اسـت -  بوش با نمايندگي بهشتي -يكي از شركت كنندگان در ديدار تعيين كننده ميان نمايندگان ريگان         
و و رفسنجاني   منصور رفيع زاده در وجود رابطه خويشاوندي ميان ا        (خود را خويش هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس، جا مي زد           

، مثل قرباني فر، به امريكا مي گويد مي توانيد مجراي ارتباطي با رژيم خميني بگردد           1989سيروس هاشمي، در    ). ترديد مي كند  
بنوشته ) 1987 ژانويه   6 و سانفرانسيسكو كرونيل،     1986 دسامبر   17واشنگتن تايمز،   . ( گروگان امريكائي را تحصيل كند     52و رهائي   

 قسـمتي از    " بـه ايـران فروختـه اسـت،          1982 تا اوائل    1981يمز، هاشمي اصرار مي ورزيد سالحي كه از فوريه          لوس آنجلس تا  
سيروس هاشمي با ايراني ديگري بنام سيروس داوري كار مي كرد تـا كـه در                . " گروگان بود  52كوشش الزم براي آزاد كردن      

وي با  ژنرال جي     . تيب كار فروش سالح امريكائي به ايران را بدهد         يعني در فاصله رفتن كارتر و آمدن ريگان، تر         "دوره انتقال   
 Executiveاكزكيوتيــو اينتليجــنس ريويــو . ( نيــز كــار كــرده اســتGeneral J. Stanley Pottingerاســتنلي پــوتينجر 

Intelligence Review ،13 اين فروشـها بعمـل   اين احتمال كه كارتر اجازه داده باشد در دوره انتقالي،) 27، ص 1985 سپتامبر 
، شـروع بـه كـار كـرد، از ايـن      1981 بوش، وقتي در آغاز سال -آنچه معلوم است اينكه دستگاه ريگان      . آيند، بسيار ضعيف است   

، دونالد ريگان بود كه بعد Merrill Lynchجالب تر اينكه مدير مريل لينچ ). 1986 دسامبر 17واشنگتن تايمز (فروشها مطلع بود 
اكزكيوتيـو اينتليجـنس    . ( هزار دالر، تامين مي كـرد      500 تا   400اين شركت وجه عمليات هاشمي را تا حد         .  شد مدير كاخ سفيد  

 بوش، فروشها جزئي از     -با توجه به زمان انجام اين فروشها و دست اندركاري همكاران بلند پايه ريگان               ) 1917 ژانويه   30ريويو،  
بايد زودتر از برگزاري مراسم سوگند ريگان بعنوان رئـيس جمهـوري امريكـا، آزاد               مصالحه اي بوده اند كه بنا بر آن گروگانها ن         

 و سانفرانسيسـكو    1987 آوريل   25 و ايزرور لندن،     1987 ژوئن   13و نيز سان خوزه مركوري نيوز،       ( لوس آنجلس تايمز    . مي شدند 
كرده، گفته است مقامات گمرك امريكا بـه او         يك مقام اطالعاتي امريكا كه از نزديك با سيروس هاشمي كار            )  آ 10اگزامينر ص   

 كشته شد تـا جزئيـات عمليـات محرمانـه سـيا را در      "عمال حكومت"، در لندن، مرد، توسط 1986گفته اند هاشمي كه در ژوئيه  
 .برادر او، جمشيد هاشمي كه مقام ساواك پيشين بوده است، نيز همين عقيده را دارد. داخل ايران افشا نكند

، گزارش كرد كه سالح امريكا و ناتو همچنان از طريـق اسـرائيل و برزيـل و                  1982 مارس   16تيو اينتليجنس ريويو، در         اگزكيو
سرپرستي عمليات با سيروس داوري است كه بر كار خريدهاي نظامي ايران            . كشورهاي خليج فارس، به ايران فروخته مي شوند       

 22(فوربيز مگزين   ) 1985 سپتامبر   13همان نشريه،   . (نمود مي همكاري مي  در لندن، نظارت مي كرد و از نزديك با سيروس هاش          
 بوش، در علن، پذيرفتند كه به شركتهاي امريكائي اجازه فروش سالح به ايـران را    -گزارش كرد كه دستگاه ريگان      ) 1984اكتبر  

ي پرزيدنت ريگان، خود، در نوامبر      آقا.  هاشمي نيز مي شده است     "بخش خصوصي "داده اند و البته اين اجازه شامل فروشهاي         



 بـه ايـران آگـاه بـوده     "فروشندگان خصوصي"، گفت از قسمت عمده فروشهاي سالح توسط NBC، در پاسخ به گوينده     1986
 .است

 و يـورك هـاوس      RRC   جمشيد هاشمي كه تحت نام قالبي محمد علي هاشمي باالنيان كار مي كند و رئيس هـر دو كمپـاني                     
، موافقت دولت امريكا را بـا فـروش سـالح بـه ايـران،      1981 هست، در Yorkhouse Trading Companyتريدينگ كمپاني 

 1981 مارس   28و  9و  8 تاريخهاي   5 تا   1سندهاي  ). 8 تا   1 سندهاي   15-17انقالب اسالمي، اسناد و اطالعات، صص       . (بدست آورد 
 موشك انـداز و مـواد       10 و   Sidewinderنوع سايد ويندر     فروند موشك هوا به هوا از        200سند راجع است به فروش      . را دارند 

 فقـره خريـدي كـه توسـط شـركت كنـدال             6بهاي  .  است 1983 ژانويه   6تاريخ اين سند،    . منفجره و رادار و سيستمهاي بي سيم      
قم نزديك اين ر.  ميليون دالر است25 متعلق به زن و شوهري اسرائيلي بنام فرايدل، .Kendal Holding Ltdهلدينگ ليميتيد 

 1981-82، وزارتخارجه امريكا ارزش سالح امريكائي را دانست كه توسط اسـرائيل در              1982 ميليون دالر است كه در       27به رقم   
 )29، ص 1985 سپتامبر 13اگزكيوتيو اينتليجنس ريويو، . (به ايران فروخته شده است

اسنادي را  منتشر كرد كه بموجب آنها، معاون         ) 1983 ژوئيه   7،  109به نقل از نشريه مجاهد شماره       (    روزنامه فرانسوي ليبراسيون    
، منعقـد   IDE، قراردادي با يعقوب نيمرودي، صاحب شركت اسرائيلي         1981 ژوئيه   24وزارت دفاع ايران، مامور خريد سالح، در        

ـ                . كرده است  ي اسـرائيل، موسـاد، بـوده       وي در زمان شاه سابق، وابسته نظامي اسرائيل در ايران و عضو برجسته سـازمان جاسوس
 موشـك  68و مـورد معاملـه،   .  ميليون دالر بوده است136مبلغ معامله،  ) در افتضاح ايران گيت نيز نقش فعالي داشته است        . (است

، وزير وقـت دفـاع      1981در سپتامبر   .  موشك انداز دستي و مقادير عظيم مهمات و موشكهاي زمين به زمين، بوده اند              50هاگ و   
 Howitzer Shellsبه ايران هويتزر شـل  .  و نيمرودي معامله ديگري با ايران انجام دادندAriel Sharonريل شارون اسرائيل، آ

 .و مهماتي فروختند كه در جنگ از سوريه، به غنيمت گرفته بودند
چنـدي را بوجـود آورده      اين فروشها، ايران گيتهـاي      .     و نيز سالح امريكائي از راه كشورهاي ديگر به ايران فروخته مي شدند            

 ...ايران گيت ايتاليائي، ايران گيت انگليسي، ايران گيت آلماني و : اند
      

 ...طرح دماوند و يا ايران گيتهاي اروپائي با شركت مافيا و فراماسونها و 
 

 :"عمليات دماوند"نقش ايتاليا در 
 

 از يك رشته فروشهاي سري سالح از سوي امريكـا بـه ايـران                   سالحي كه هاشمي واسطه فروشش به ايران بود، از قرار قسمتي          
عمليات "، تحت عنوان    )NSA(و آژانس امنيت ملي     ) DIA( قسمت اطالعات نظامي سيا      "غمض عين "اين فروشها با    . بوده است 

نقـش  . فرستاده شده انداين فروشها، از طريق كشورهاي متعددي به ايران  ). اكسپرسو، نشريه ايتاليائي  . (  انجام گرفته اند   "دماوند
، مامور تحقيـق دربـاره شـان شـد،     Carlo Palermoفروشهائي كه بازپرس ايتاليائي، كارلو پالرمو . ايتاليا بسيار مهمتر بوده است

 16لوس آنجلس هرالـد،     . ( ميليارد دالر سر مي زنند     2پالرمو، خود، بر آنست كه اين معامله ها به          .  ميليارد دالر هستند   2 تا   1ميان  
، از راه اسرائيل و نيز  1981سالح امريكائي، از سال     ): 1986 دسامبر   3آسوشيتدپرس  (بني صدر مي گويد      ). A5، ص   1984دسامبر  

بنوشته روزنامه يونـاني ديموكراتيكـوس      . شوند  واقعي، به ايران فرستاده مي     "چند مليتي "از طريق يك شبكه بين المللي، يك        
كـه  -)  نوامبر به سراسر دنيا مخابره كـرده اسـت  30 كه آسوشيتدپرس آن را در 1986مبر  نواDimokratikos Logo) 29لوگو 

 هيـات امريكـائي بـه    1986مدعي است نسخه اي از نوار گفتگوهاي مك فارلين را با نمايندگان حكومت ايران، در سفر مـاه مـه      
 ميليـارد دالر، سـالح      3/1 تـا مـاه مـه، برابـر          1986ل  ايران از اول سـا    :  مك فارلين به ايرانيها گفته است      -تهران در اختيار دارد     

 سـالح بـه ايـران     - اغلـب بـار هواپيمـا        - ميليـارد دالر     5در مجموع، از اول دوره ريگان، امريكا        . امريكائي دريافت كرده است   
. ان بـرده اسـت   تن ديگر سالح و قطعات يـدكي بـه ايـر           23،  86مك فارلين خود نيز در سفر دوم، در ماه سپتامبر           . فرستاده است 

 )1986 دسامبر 3آسوشيتدپرس، (
، ارزيـابي  1986در اكتبـر  .      فروش سري سالح، به اين مبالغ هنگفت، با گزارشهائي كه در ايتاليا منتشر شـده انـد، مـي خوانـد            

ح و مهمـات و  كشـتي هـا سـال   .  مورد سـر مـي زده انـد   60مقامات ايتاليائي اين بود كه عمليات دماوند، يكي دو تا نبوده بلكه به        
 كه سابق خلبـاني  Bernard Veuillotبرنارد ويو .  بار مي زده و به ايران مي برده اندTalamoneتجهيزات را از بندر تاالمون 



 Michael كه دستيار سـيا اسـت و ميكائيـل اوسـتين     Claude Langدر خدمت نيروي دريائي فرانسه بود شريك او كلود النگ

Austin1986 نوامبر 30اكسپرسو، مصاحبه . ( شروع كرده اند1980 فروشهاي هنگفت را در سال  گفتگوها درباره اين( 
 مـي خواننـد، سـرانجام، در مطبوعـات ايتاليـائي و       " ايران گيت ايتاليـائي    "     جزئيات اين معامله ها كه ايتاليائيها، خود، آن را          

بـه يمـن كـار شـجاعانه        . انتشار پيدا كرده اند   ) 1987 دسامبر   9سان خوزه مركوري نيوز، واشنگتن پست،       (امريكائي و بين المللي     
 Augusto Lama صفحه اي تشكيل داد و نيز عمل شجاعت آميز اوگسـتو المـا   6000بازپرس ايتاليائي، كارلو پالرمو، كه پرونده 

 7يـا، كـه سـرانجام در      واقـع در ايتال Massa، دادستان عمومي شهر ماسا Giovanni Panebiancoدادستان و جيواني پانبيانكو
 عضو شبكه اي را توقيف كردند كه در اين معامالت غيرقانوني دست داشـتند، پـرده از راز عمليـات                     45 تن از    34،  1987سپتامبر  

در اين عمليات، يكي از مهمترين خانواده ها كه بر يك شبكه بزرگ مافياي سيسيل ايتاليا، رياست مي كند، و    . دماوند برداشته شد  
 Jiovanni - و فرزنـدش، جيـواني بـورلتي    Count Ferdinando Borletti -، كنـت فردينانـدو بـورلتي    " ايتاليـا راكفلـر "

Borletti       در ازاء سالحي كه به ايران تحويل مي داده اند، مواد مخدر دريافت مي              . ، دست در دست يكديگر، شركت داشته اند
 از جملـه مـواد      -مافياي بين المللي رو آورد تا در فروش مواد مخـدر             گرفتار مضيقه ارزي گشت و به        1984ايران از   . كرده اند 

اسناد و اطالعات راجع به خريد سالح توسط رژيـم خمينـي و   . (، شركت بجويد-مخدري كه در دره بقاع لبنان توليد مي شوند          
عمليـات  "ه بهاي سالحي كه بنام    مطبوعات از قول مقامات ناتو نوشتند ك      ) 47، ص   1987 سپتامبر   18اگزكيوتيو اينتليجنس ريويو،    

اين مواد از راه تركيه و      .  به ايران فروخته شده اند، از محل فروش مقادير عظيم هروئين و مورفين پرداخت شده است                "دماوند
كند، به مراكز پخش واقع در   كه آن را دستگاه جاسوسي بلغارستان اداره مي        Kintexبلغارستان، توسط شركت دولتي كينتكس      

با كمـك سـيا اداره اطالعـات ارتـش ايتاليـا، ژنـرال              .  حمل مي شوند   Torento و تورنتو    Veronaايتاليا، از جمله، ورونا     شمال  
لـوس آنجلـس   . ( وديگر مقامات بلند پايه ايتاليا، مواد مخدر با سالح مبادلـه مـي شـوند   Marcello Santoritoمارسلو سانتوريتو 
 )46، ص 1987 سپتامبر 18و اگزكيوتيو اينتليجنس ريويو،  85، ص 1984 دسامبر 19هرالد اگزامينر، 

    پالرمو، بازپرس ايتاليائي، به تحقيق رساند كه نه تنها مافياي مواد مخدر بلكه ايسـتگاههاي سـيا و سـفارت امريكـا در رم، نقـش                          
پايگاههاي دريائي امريكـا    . ند، داشته ا  "عمليات دماوند "اصلي را در نظارت كردن و همĤهنگ نمودن معامالت دوميليارد دالري            

، سالها براي انتقال سالح به ايران مورد استفاده         Sardinia واقع در نزديكي ساردينيا      Madelenaدر ايتاليا، از جمله پايگاه مادلنا       
يتاليـا و   حامي سياسي صنايع اسـلحه سـازي ا        (Androttiاين امر بردوكس، بر وزير خارجه ايتاليا، آندرئوتي         . قرار مي گرفته اند   

. ، معلوم بوده اسـت Maxwell Rabbو بر سفير امريكا در ايتاليا، ماكسول راب )  با ايران، ليبي و سوريه"روابط دوستانه"مدافع 
بنوشـته  ). 46-47، صـص    1987 سپتامبر   18اكزكيوتيو اينتليجنس ريويو،    ! (هر دو چشمهاشان را بر مي گردانند يعني كه نمي بينيم          

، علت ارسال سالح از اين بندرها به ايران، آن بوده است كه ايران از امريكا خواسته است از راه اسـرائيل          ديموكراتيكوس لوگو 
 .سالح تحويل ندهد زيرا در صورت فاش شدن، حساسيت عربها را بر مي انگيزد

راردادي بـراي فـروش      درصد از سهامش متعلق به فيات است، ق        50 كه   Valella     بهنگام توقيف بورلتي صاحب شركت والسال       
مداركي كه در اختيار مقامات ايتاليائي هستند، نشان مي دهند كه فروش والسـال، تنهـا                .  ميليون مين به ايران امضاء كرده بود       25

 در بارسـلون اسـپانيا و بـا    Bovigaقسمتهاي ديگر، از راه شـركت بوويگـا   . قسمتي از مجموع فروشهاي سالح به ايران بوده است 
، 1987 اكتبـر    23 و   45، ص   1987 سـپتامبر    25اگزكيوتيو اينتجلينس ريويو،    . (سوريه به ايران تحويل داده مي شده اند       پادرمياني  

 )48ص 
امگا اينداستريز، متعلق بـه بـرادران الوي نيـز، بـا شـركت       /     بنا بر صورت جلسات دادگاه نيويورك، شركت وسترن دايناميكس        

 )1، ص 1987صورت جلسه اظهارات احمد طباطبائي، آوريل . (ري مي كرده استوالسال در فروش سالح به ايران همكا
 17در .      بگفته الما، دادستان ايتاليائي، دواير مخفي سوريه، نقش كليدي در عمليات فروش سـالح بـه ايـران بـازي كـرده انـد         

، براي دسـتگاه جاسوسـي   Luis Vila Relazز ، الما اعالم كرد كه صاحب شركت اسپانيائي، بوويگا، لوئي ويال روال1987سپتامبر 
رئـيس ايسـتگاه جاسوسـي      . سوريه بطور واضحي در مبادله مواد مخدر با سالح دست در دست ايـران دارد              . سوريه كار مي كند   

وي سـازمان دهنـده   . ، پسر رفعت و برادر زاده حافظ اسد، رئيس جمهوري سـوريه اسـت   Firaas al Assadسوريه در اسپانيا، 
 كـه درآمـد ارزي ايـران        1984بخصـوص از سـال      . مواد مخدر دره بقاع لبنان كه تحت كنترل سوريه است، نيز هسـت            فروش  

 25اگزكيوتيو اينتليجـنس ريويـو،      . (كاهش يافته است، قسمتي از بهاي سالح را با پول حاصل از فروش مواد مخدر مي پردازند                
 )45، ص 1987سپتامبر 



. كه ديگري كشف شد كه از طريق ايتاليا و يوگسـالوي بـه ايـران و عـراق سـالح مـي فروخـت                       ، يك شب  1987 سپتامبر   27    در  
 )اگزكيوتيو همان تاريخ(

 SISMI   تحقيقات قضائي پالرمو به اين نتيجه رسيدند كه قسمتي از منافع حاصل از فروش سالح به ايران، از سوي سـيس مـي                        
از همان نوع كـه ويليـام       .  يك دستگاه جاسوسي خصوصي، بكار رفته است       براي ايجاد ) سازمان جاسوسي و ضد جاسوسي ايتاليا     (

 .قسمتي ديگر خرج فعاليتهاي سياسي در خود ايتاليا شده است. كيسي، رئيس پيشين سيا، بوجود آورد
 

 نقش فراماسونري
 

و اعضاي آن بايـد مقامهـاي       اين لژ در ايتاليا بنا شده است        .  عالمت اختصاري يك لژ فراماسونري بين المللي مخفي است         2 -پ  
اتفاقي . عالي را در دولتهاي اروپائي و دستگاههاي اقتصادي و تبليغاتي بدست آورند و يك فوق دولت بين المللي بوجود آورند                   

 1980 دسـامبر    9 با ميكائيل لودين و آلكساندر هيك در         2 -، يكي از تروريستهاي شماره يك پ        Pazienza پازينزا   -1: نيست اگر 
 كه در رأس يكي از مافياها قرار دارد و طرف ايـران در معاملـه مـواد مخـدر و                     Gambiono خانواده گامبيونو    -2ت كرد؛   مالقا

 هاي ايرانيان در هامبورگ بوده اند كه با لژ ماسـوني بنـام آبسـالوم                "دوره" -3 اتصال دارد؛    2 -مبادله آن با سالح است، با پ        
Absalom      اتصـال دارد و آيـت اهللا        2 -ايـن لـژ بـا پ        .  ايران، نقش پيدا كرده اند     1979 انقالب    ارتباط داشته اند و در جريان 

، ص  1987 اكتبر   23اگزكيوتيو اينتليجنس ريويو،    (بهشتي، بهنگامي كه تصدي مسجد هامبورگ را داشت، با اين لژ ارتباط داشت              
، در كشتي تفريحي رضا پهلـوي، پسـر شـاه    Licio Gelli ، ليسيو جلي 2 -، حكم توقيف استاد اعظم لژ پ 1983 در اوت -4؛ )45

ايـن  . علت آن بود كه درآمد قسمتي از فروشها صرف هزينع فعاليتهاي طرفداران سـلطنت مـي شـد                 . سابق، به اجرا گذاشته شد    
گروه كه تحت حمايت سيا هستند، بدانخاطر فعاليت مي كنند كه در صورت مرگ يا سقوط خمينـي، سـلطنت را بـه ايـران بـاز           

 يكدسته از كسـاني كـه در ايـران اعـدام شـدند، فراماسـون                -5؛  )1983 اوت   Republica  ،28نشريه ايتاليائي رپوبليكا    . (ردانندگ
 بهنگـام وقـوع   Dublin publication. ( نباشـد 2 -رود بي رابطه با مناسبات موجود با لـژ فراماسـونري پ    احتمال مي. بودند

 )Ed Tonerاعدامها به نقل از 
 كـه از طريـق مصـر و    4 -رمو باز به تحقيق رساند كه بسياري از فروشهاي غيرقانوني سالح، از جمله فروش شـكاريهاي اف                  پال

 كه در اوراق قالبي درج شده بوده اند، منشاء مواد مخدري هستند كه              "كشور سوم "تركيه به ايران فروخته شده بودند، نامهاي        
اتفاقي نيسـت كـه رئـيس ايسـتگاه سـيا در رم، بهنگـام               ) 1986 نوامبر   30سو، مصاحبه در    اكپر. (در ازاء بهاي سالح داده شده اند      

، سوگلي ويليام كيسـي بـود و   "Duane Dewey Maroni Clarridge كالريج "دوي ماروني"اجراي عمليات دماوند، دو آن 
رئيس ديگر اين .  را رهبري مي كرد كنترا-از سوي وي، يكي از دو رئيس گروهي شد كه در شوراي امنيت ملي، عمليات ايران         

كالريج بود كه ديرتر، بر نگارش رساله سـيا دربـاره شـيوه             ) 24، ص   1987 مارس   2نيوزويك،  . (گروه، سرهنگ اوليويه نورث بود    
گذاري به اين    اين مين . هاي آدمكشي در نيكاراگوا نظارت كرد و هم او بود كه مين گذاري بنادر نيكاراگوا را زير نظر گرفت                  

 )22، ص 1987 فوريه 2نيوزويك، ! (، فروش سالح به نيكاراگوا ممنوع شده استBolandبهانه انجام گرفت كه برابر طرح بولند 
، واقع در ايتاليا، بخاطر فـروش  Turin در شهر تورين Walter Demuth، تاجر سوئيسي بنام والتر دموت 1987 سپتامبر 8     در 

دو تـاجر   ) 46، ص   1987 اكتبـر    9اگزكيوتيـو،   . (ح و قطعات يدكي هواپيما به ايران توقيف شد        غيرقانوني صدها ميليون دالر سال    
.  ميليون دالر سـالح را بـه ايـران فروختـه بودنـد             300اين دو   . اسلحه كه اقامتگاهشان همين شهر تورين است، نيز توقيف شدند         

 )همان مأخذ(
 Adnan Rousanزارش داد كه شريك ديرين عدنان قاشقچي، عدنان روسـان  گ) 1987 ژانويه 25(      رپوبليكا، نشريه ايتاليائي، 

ايـن شـركت پوششـي بـود     .  تاسيس كرد"Nabila Trading Ltd"، يك شركت ايتاليائي، بنام دختر قاشقچي، نبيله 1972، در 
بهنگـام توقيـف او،     . براي فروش سالح و سالها در توافق با مشاور نزديك ريگان، رئيس جمهوري، به خميني سالح مـي فروخـت                   

 بود و در فهرست سالح آماده فروش شركت او، موشكها و هواپيماهاي شكاري امريكائي نيز وجـود             Aleyروسان در شركت آلي     
 .به احتمال زياد به اردن بازگشت.  آزاد شد و از ايتاليا گريخت1987روسان در فوريه . داشتند

چرا كـه اسـناد قسـمتي از    .  ميليارد دالري فاش شوند 2 تا   1ديك شد كه معامالت     ، نز 1986 و اوائل سال     1985     در اواخر سال    
در محاكمه شـتاب آلـودي كـه در مانهاتـان برگـزار شـد، ميكائيـل اوسـتين                   . سالح فروخته شده، بدست ماموران گمرك افتاد      

Michael Austin 20دادگاه او را تنها به گذراندن ، يكي از فروشندگان سالح، خود را در فروش سالح به ايران، مقصرخواند و 



، 1986 آوريـل    22كمي بعد، در    ! نيز بايد درباره اين عمليات حرفي نزند      . در زندان، محكوم كرد   ) تعطيالت آخر هفته  (ويك اند   
 فروشنده ديگر سالح، از جمله تني چند از كساني كه در عمليات دماوند شركت داشـتند، در دادگـاه بخـش مانهاتـان تحـت            17
 John de la و تـاجر سـالح جـون دوالروك    Samuel Evansوكيل مقيم لندن قاشقچي، ساموئل اوانس . ب قرار گرفتندتعقي

Roque  و يك فرانسوي به اسم برنارد ويو  Bernard Veillot   هلـي كـوپتر كبـرا و    25 ميليـارد دالر  2متهم شدند كـه معـادل 
وقتي حقايق دربـاره    .  تانك و هواپيماهاي فانتوم را به ايران فروخته اند          دستگاه 100 فروند موشك تاو و      1000موشكها و توپها و     

 "سـرطان سـريع العمـل     "، در لندن، سـيروس هاشـمي را از راه           "عامالن حكومت "تمامي عمليات نزديك به فاش شدن شدند،        
. د، بهمان مـرض خواهنـد مـرد       تا ديگر شركت كنندگان بدانند كه اگر در دادگاه و يا خارج آن، كلمه اي بر زبان آورن                 . كشتند

 )A21، ص 1987 ژوئن 13سان خوزه مركوري نيوز، (
 

 طرح دماوند و ايران گيتهاي اروپائي
 

بـه  .  مـي پـردازد  "طرح دماوند"به . هونگر، در اين قسمت از تحقيق، ايران گيتهاي اروپائي را به اختصار شرح مي كند : توضيح
، در كتـابي كـه بتـازگي        " طرح دماوند  "دربارة  . با ايران گيت امريكائي مي پردازد      و ايران گيتها، از لحاظ رابطه        "طرح"اين  

 .انتشار پيدا كرده است، اطالعات جديدي انتشار پيدا كرده اند كه به مناسبت مي آوريم
 

 :ايران گيت انگليسي
 

 بدينسو، دوست شده بود، 1981از  كه با اوليويه نورث  Ben Banerjee، بن بانرجي B & RW ببعد، صاحب صنايع 1984     از 
دادستان ويـژه،   . ، به ايران فروخت   1985 فروند موشك ضد تانك تاو، در اوائل         1250 ميليون دالر، از جمله      300سالحي به مبلغ    

 از يكـي . زيرا دادستان درباره اين معامالت، نورث را در مضان اتهام به ارتكاب جرائم مي يافت. الورنس والش، او را احضار كرد   
 اكتبـر  9اكزكيوتيو اينتليجنس ريويـو،  . ( محاكمه شود1988، بايد در ژانويه Michael Aspinدستياران بانرجي، ميكائيل آسپين 

 و كـارل اريـك   ICI Corporationآي . سـي .  خود، با شركت انگليسي آي"طرح دمكراسي"الويه نورث، در ) 46، ص 1987
 .ه عامل اسرائيل است، همكاري مي كرد تاجر اسلحه كKarl-Erik Schmitzاشميتز 

 

 ايران گيت آلماني
 

مالقـات،  . ، در هـامبورگ، مالقـات كردنـد       1984 نوامبر   20     بن بانرجي با اليويه نورث و سفير ايران در بن، جواد ساالري، در              
اد، اطالعات وسيعي داشته اند خود، نشان مي دهد كه مقامات حكومت آلمان از معامله هاي اسلحه كه نورث با ايران انجام مي د       

 – Hansهـانس ديتـريش گنشـر    ) 46، ص 1987 اكتبر 9اكزكيوتيو اينليجنس ريويو، . (و با وجود آن مي گذاشتند انجام بگيرند

Dietrich Genscherبنا بر قول منابع اطالعات و جاسوسـي،  .  وزير خارجه آلمان، خط حمايت از رژيم ايران را پي مي گرفت
العاتي كه درباره ايران گيت ايتاليائي بدست مقامات قضائي افتاده اند، همدستي گنشر را با گروه هامبورگ فـاش                   مدارك و اط  

 .، با آن كار مي كرد1984گروه هامبورگ، همانست كه نورث از اوائل . مي سازند
، پس از Uwe Barschel  بارشل    ، اووSchleswig – Holsteinِ، حاكم ايالت آلماني شلزويگ هولشتاين 1987 اكتبر 11     در 

وي در دعواي پرجنجال و تلخي وارد بود كه در درون حكومت            . ديدار با قاشقچي، تاجر اسلحه، بطور اسرارآميزي، در گذشت        
، گزارش كرد كه كشتي سـازان  1987 اكتبر 22پاري ماچ، مجله فرانسوي، در . ، جريان داشت" ايران گيت"آلمان غربي، بر سر     

دولت آلمـان، بـرغم قـانوني كـه فـروش سـالح بـه               .  قايق جنگي سريع السير براي ايران ساخته اند        4شلزويگ هولشتاين   ايالت  
كشورهاي درگير جنگ را منع مي كند، به استناد موافقتنامه اي كه ايران، پيش از انقالب، با آلمان منعقد كرده بود، براي ايران                       

، به كـار  Stade و اشتاد  Nordenham و نوردن هام Bremenان، هامبورگ و برمن بنادر آلم. زيردريائي نيز تدارك مي كند
، مقامات گمرك ايتاليا، از يـك توليـد كننـده سـالح آلمـاني،             1987 اكتبر   19در  . خود در حمل سالح به ايران، ادامه مي دهند        

گنشر، وزير خارجه آلمان، مقام حـامي       . ده بود اين اسلحه از هامبورگ به مقصد ايران بار ش        . اسلحه متعلق به ناتو را ضبط كردند      
گرهـارد  . بدون حمايت او، اين كـار نمـي توانسـت بالانقطـاع ادامـه بيابـد               . فروش و حمل اسلحه از بنادر آلمان به ايران است         



ن  هولشتاين بود و امروز وزير دارائـي آلمـا  -، كسي كه پيش از بارشل، حاكم شلسويگGerhard Stoltenbergاشتولتن برگ 
است، تمامي قدرت خويش را بكار برد و از تعقيب معامله هاي اسلحه هك دز زمان حكومت او، بعمل آمده بودنـد، جلـوگيري                         

بسياري بر اين نظر هستند كه اين وزير در قتل حاكم اين ايالت دست داشته است زيرا او مي خواسته است به ايـن معاملـه         . كرد
، نماينـده بانـك ملـي    Herman Shmidtهرمان اشميت ) 44، ص 1987 اكتبر 23س ريويو، اگزكيوتيو اينتليجن. (ها پايان بخشد

« : ايران در فرانكفورت، كه پيش از آن، دستيار داويد راكفلر در بانك چيس مانهاتان بود، كمي بعد از مرگ بارشل، گفته اسـت                      
ند كه مرگ بارشل، مثـل مـرگ روبرتـو كـالوي            اگزكيوتيو اينتليجنس ريويو، تاكيد مي ك     . »بايد به سزاي عمل خود مي رسيد      

Roberto Calvi 45ص . ( هاي مرسوم فراماسونري است"مرگ"، از نوع 1982 در 2 -، عضو لژ ماسوني پ( 
 Mabox، نماينـده شـركت مـابوكس    Charlotte Petzold de Gramsch، شارلوت پتزولـد دو گـرامش   1987 اكتبر 5    در 

Company    علت توقيـف، فـروش تانكهـا و جنگنـده هـاي جـت              . اني، در آرژانتين، در آلمان توقيف شد       ، سازنده تانكهاي آلم
 )48، ص 1987 اكتبر 23اكزكيوتيو اينتليجنس ريويو، . (ساخت مابوكس به ايران بود

 كار Silber Kraft و زيلبر كرافت Dynamit Nobel با شركت آلماني ديناميت نوبل " طرح دمكراسي"     اوليويه نورث، در 
آلمان شرقي نيز نقش عمده اي بعنوان يكي از        . اين دو شركت و نورث، با كارل اريك اشميتز كار مي كرده اند            . مي كرده است  

كمـي  .  از آنجا براي فروش سالح به ايران استفاده مـي كـرده اسـت   "طرح دمكراسي "محلهائي بازي مي كرده است كه شبكه        
 .ددورتر، نقش اين كشور شرح داده خواهد ش

 

 ايران گيت اتريشي
 

كنـد، در طـول       كه صنعت اسلحه سـازي دولتـي آن كشـور را اداره مـي              Voest-Alpina     در اتريش، شركت فوست آلپينا      
نشـريه ويـن كـورير      .  را بكار صدور غيرقانوني سالح بـه ايـران گماشـت           Noericum، شعبه هاي نوريكوم     1986 و   1985سالهاي  
Curier     دو كسـي كـه معاملـه را انجـام داده بودنـد، يكـي هربـرت آپفـالتر          . ليون دالري را داده اسـت      مي 50 شرح يك معامله

Herbert Aptalter و ديگري سفير سابق اتريش در يونان، هربرت آمري Herbert Amry  يـا مـرگ ناگهـاني    " فاجعـه " بـه 
 قاضي حضور مي يافـت و تحـت بازپرسـي    به آپفالتر، حمله قلبي دست داد و درست يك روز پيش از روزي كه بايد نزد    ! مردند

اكزكيوتيو اينتليجنس ريويـو بـاز      .  شرح داد و چند ماه بعد مرد       1985آمري معامله هاي سالح با ايران را در مه          ! قرار مي گرفت  
 . ترتيت داده اند2-اصرار مي ورزد كه مرگ اين دو را آدمكشهاي لژ ماسوني پ

 
ران و عراق، مجلس اتريش تحقيقي انجـام داده اسـت كـه بعنـوان سـند، در ضـميمه                    دربارة فروش محرمانه سالح به اي     : توضيح

 .اين تحقيق قسمتهاي نادرست كتاب را نيز تصحيح مي كند. خواهيد خواند
 

 ايران گيت فرانسوي
 

 سـالح بـه      وقتي برمالء شد كه مطبوعات فرانسه گزارشهائي را رو كردند كه درباره فـروش              " ايران گيت فرانسوي   "     ماجراي  
 La Press و    ال پـرس دو المـانش   1986 ژانويه Le Quotidien de Paris ، 6لو كوتيدين دو پاري . (ايران، تهيه شده بودند

de la Manche ،18 ميليـون دالر، اسـلحه و   133 تـا  117گزارشها بر اين هستند كه معامله اي غير قانوني، به مبلغ ) 1986 ژانويه 
، Charles Hernuاين معامله بر دفتر وزير وقت دفاع، شارل هرنـو  . ، با ايران انجام شده است1985 تا 1983توپخانه سنگين، از 

بازرس عالي وزارت دفاع فرانسه،     . لوشر نام كارخانه سازنده مهمات است     .  نام گرفت  "ماجراي لوشر "افتضاح،  . آشكار شده است  
 به تحقيق رساندند كـه معاملـه هـا     Michel Legrandقضائي ميشل لو گران و تحقيقات 1986 ژوئن 6 فرانسوا باربارا، در -ژان 

 -با وجود معامله هاي غيرقانوني كه كرده بود و برغم تعقيب قضائي، رئيس شركت لوشر، آقاي دانيل دوواورن                   . انجام گرفته اند  
Daniel Dewavrin نشان لژيون دونور Legion d’honneurو اطالعات راجع به خريـد سـالح   انقالب اسالمي، اسناد! ( گرفت 

 )66توسط رژيم خميني ص 
     معني دار اينكه بنا بر گزارشها، شيراك از طريق منوچهر قرباني فر از خمينـي مـي خواهـد لبنانيهـاي آدم ربـا، آزاد كـردن                           

شيراك كه در پـي ايـن       ) 1987  اوت 3نيويورك تايمز   . (، به تاخير بياندازد   1986گروگانها را تا بعد از انتخابات فرانسه در مارس          



بدينسـان همـان روش را بكـار        . انتخابات به نخست وزيري رسيد، قول داده بود اجازه فروش سالح فرانسوي را به ايران بدهـد                
 در به تاخير انداختن آزادي گروگانها را وسيله استفاده سياسي قرار            "موفقيت"وي  . برده بود كه ريگان و بوش بكار برده بودند        

 كه بنا بر بعضي منابع، با فروش سالح كه جزئي از بده بستان شيراك با خميني René Audranژنرال فرانسوي رنه اودران . داد
 نـوامبر   13اگزكيوتيـو اينتليجـنس ريويـو،       . (، كشته شد  1986 ژانويه   26، در   "عمل مستقيم "بود، موافقت نمي كند، توسط گروه       

ماههـاي  . مهمات فرانسوي بسوي ايران، ايران دست به فعاليتهاي شديد تروريستي زد          بر اثر توقف جريان سالح و       ) 53، ص   1987
 .، ماههاي رواج تروريسم در پاريس شدند1986مارس و آوريل 

 تن از مخالفان رژيم خميني را بعنـوان جزئـي           12، دو گروگان فرانسوي رها شدند، فرانسه        1987 نوامبر   27    سرانجام، وقتي در    
روزنامـه انگليسـي   ) 1987 دسـامبر  8 و 2 و 1واشـنگتن پسـت     . (قرباني فر از نو واسطه كار بـود       .  از فرانسه خارج كرد    از مابه ازاء،  
 مي نويسد شيراك پذيرفته بود كه عالوه بر فروش سالح، با پرداخـت وامـي كـه فرانسـه بـه ايـران                        Independentايندپندنت  

و نيز قول داده بـود بـه عـراق سـالح جديـد              . يارد دالر بود را پرداخت     ميل 1و يك سوم از اصل دوم كه        . داشت، موافقت كند  
 .دو روز بعد از فرستادن رجوي، رهبر مجاهدين خلق، به بغداد، ايران دو تن از گروگانهاي فرانسوي را آزاد كرد. نفروشد

ين صنايع با اشـميتز كـه كـارگزار         فعاليت مي كردند، با صنايع لوشر و ا        "طرح دمكراسي "     گروه اوليويه نورث كه زير عنوان       
 . اسرائيل است، كار مي كردند

زيرا به احتمال قريب به يقين، دولتهاي امريكا        .     هنوز بايد به انتظار افشا شدن اطالعات جديد درباره ايران گيت فرانسوي بود            
.  گذاشـته انـد  2 -هند، در پيروي از لژ ماسوني پ  نام مي د " اسرار دولتي  "، قرار و مدارهائي را كه بدانها        ...و فرانسه و ايتاليا و      

اين سخن دانيل دوواورن، رئيس .  كه از طريق اين دولتها به اجرا گذاشته شده اند، رو خواهند شد2 -تصميمهاي لژ ماسوني پ  
ان را بانك ايتاليـائي     جنبه هاي مالي معامله هاي سالح با اير       : شركت لوشر، به بازرس عالي وزارت دفاع فرانسه، باربارا گويا است          

 و هـم عامـل شـبكه سياسـي     2-اين بانك، هم عامل لژ پ .  عهده دار بودBanca Nazionale del Lavoroنازيونال دل الورو 
 بود و هم آقاي هانري كيسينجر عضـو افتخـاري           "طرح دماوند " اوليويه نورث در اجراي      "طرح دمكراسي "خصوصي يا همان    

 Licio، ليسـيو جلـي   2 -استاد اعظم لژ ماسوني پ ) 1، ص 1987 نوامبر New Federaliste ،13ت نيو فدراليس! (اين بانك است

Gelli   نماينـده  . ، در ژنو توقيف شد و به اتهام خرابكاري و جاسوسي سياسي و نظامي در ايتاليا، توقيف شـد                  1987 سپتامبر   21، در
 15درسـت در روز  . توقيف جلـي، بطـور اسـرار آميـزي مـرد      روز پيش از 6، تنها Federico Federiciجلي، فدريكو فدريسي 

 كـه در    L’Hebdoهفته نامه هبـدو     ) 48 ص   1987 اكتبر   23اكزكيوتيو اينتليجنس ريويو،    ! (سپتامبر بهنگام ورود جلي به ژنو، مرد      
 . مرد"شرايط مبهمي"شود، نوشت كه فدريكو فدريسي در  ژنو منتشر مي

 
 

 "رح دماوند ط"اطالعات جديد درباره مجريان 
 

. ، كتابي نگاشـته اسـت  Le Grand Troc، " بده بستان بزرگ"، زير عنوان Yves Loiseau     روزنامه نگار فرانسوي، ايو لوازو 
نگارنـده،  . كتاب راجع است به مذاكره ها، معامله ها و سرانجام بده بستانهائي كه بر سر گروگانهاي فرانسـوي انجـام گرفتـه انـد                       

 : نيز پرداخته و اطالعات جديدي را به شرح زير بدست داده است" دماوندطرح"بمناسبت، به 
در . ، دستگاه قضائي امريكا، بناگهان به فعاليتهاي شركتي كه در كار فروش اسلحه تخصص داشت، پايان بخشـيد              1985    در ژوئيه   

، كسـاني كـه توقيـف    European Defence Associatesجريان توقيف مديران و مسئوالن شركت اروپئن ديفنس آسوشيتدس 
 Vayne وابسته نظامي امريكا در فرانسه بود و سرهنگ وايـن جيلپسـي   Bromanسرهنگ برومن : شدند، ماهيهاي ريزي نبودند

Gillepsieپـل كـاتر   .  يكي از مسئوالن قسمت اداره كل موشك ها در وزارت دفاع امريكا بودPaul Cutter   يـك دانشـگاهي 
غير از اينهـا و سـه تـن ديگـر نيـز      .  عضو اف بي آي بودCharles Sinclairكند و شارل سنكلر   كار ميسابق بود كه براي سيا

بخصـوص  . اين عده، همه، متهم هستند كه قـانون منـع فـروش سـالح امريكـائي بـه ايـران را نقـض كـرده انـد                          . توقيف شدند 
اروپئن ديفنس آسوشـيتدس، در واقـع       . فروخته اند  را به ايران     Sparrow و اسپارو    Sicewinderهاي تاو، سايد ويندر      موشك

دهنـده آن اعضـاي سـازمانهاي اطالعـاتي          يا شبه خصوصي وقتي كه اشخاص تشـكيل       (يكي از اولين شركتهاي خصوصي است       
شركت از بدو تاسيس، با منوچهر قرباني فر و سيروس هاشـمي ارتبـاط برقـرار                .  دخيل بوده است   "طرح دماوند "كه در   ) هستند



بگفته يك متخصص فروش سالح، فعاليت رسمي شركت اين بوده است كه از سوئي سازندگان اروپائي سالح را بـه                    . ستكرده ا 
 .امريكائيها معرفي كند و از سوي ديگر، سازندگان امريكائي اسلحه را به اروپائيان و كشورهاي خاورميانه بشناساند

دو دالل فرانسوي براي اين شركت كـار        . ه اش را سيا پرداخته است      درصد سرماي  50     شركت در واقع عامل سيا است چرا كه         
، نيز Richrard Brennekeاين دو با ريچارد برنگ . Bernard Veillot و برنارد ويو Claude Leangكلود النگ : مي كردند

 & Military Science و Countermeasuresشـركت دو ماهنامـه بـه اسـامي     . ، همكـاري مـي كردنـد   "طرح دماونـد "در 

Technologie   فرآورده هائي را كه بكار جاسوسي مـي        "هدف اين دو ماهنامه آن بود كه به خوانندگان خود           . ، منتشر مي كرد
 ! بشناسانند"دنيا، مراكزي كه در آنها هرگونه سالحي را مي توان يافت" و در "آيند

، عضـو انجمـن شـهر پـاريس از حـزب ژاك      Monique Garnier-Lançon     بنابر همان اطالع، خانم مونيك گارنيه النسون 
. وي معاون شيراك در شهرداري پاريس نيز هست       . شيراك، بعنوان مسئول بخش ژئوپليتيك، با اين دو ماهنامه همكاري مي كرد           

 International Policy "اينترنيشـنال پاليسـي فـروم   "بعالوه، نايب رئيس موسسه اروپائي مسائل دفاع و مـدير بخـش فرانسـه    

Forum و نماينده مركز براي روابط بين المللي واشنگتن Centre pour les relations internationales de Washington 
مي دانيم كه شركت دسـت در       . يك مجله امريكائي عكسهائي از او در كنار مك فارلين و اليويه نورث منتشر كرد              . در اروپا است  

از اين رو، بروشني نمايان مي شود كه در همان زمـان، حكومـت    . توقيفها همين بود  زيرا علت اولي    .  داشت "طرح دماوند "كار  
 النسون، از مـاجرا     -جناح مخالف نيز از طريق مونيك گارنيه      . فرانسه از مجاري معمول حكومتي از مقاصد امريكا آگاه شده است          

 .مطلع مي شده است
ائي و معرفي كه نام وي در آنها قيد شده بود را در اختيارم گذاشت،                النسون كه خود برگه هاي شناس      -    امروز مونيك كاترينه    

، شـركت را تـرك گفتـه       1984 شركت بوده است و مـي گويـد در           "غيرقانوني"رسماً تكذيب مي كند كه در جريان فعاليتهاي         
 .است

ديگر مايل نيستند آن دوره را بيـاد        واقع آن است كه كساني كه در اين دو ماهنامه، مسئوليتهاي بخشهاي مختلف را داشته اند،                 
، يك امريكائي كه در پـاريس اقامـت دارد و خبرنامـه اي خـاص خبرهـاي      Ken Timmermanاز جمله، كن تيمرمن . بياورند

و در ايـن دو نشـريه از مسـئوالن         .  را خاص مشتركين منتشر مي كند      Mendnewsخاورميانه و مسائل نظامي و جنگي بنام مدنيوز         
امـا وقتـي از شـركت       . ديدار با مـرا پـذيرفت     .  و فهاليتهاي شركت، سئوالهائي از او بكنم       "طرح دماوند "ودم درباره   مايل ب . بود

 .پرسيدم، عذرم را خواست
كسـاني كـه    . ، شركت اروپئن ديفنس آسوشيتدس، در بخش هفتم پاريس محلي را گرفت و دفتري داير كـرد                1984     در سال   

 .نستند كه دفتر، سازماني وابسته به سيا استوارد اين دفتر مي شدند مي دا
، كه سابق صاحب كارخانه توليـد مـواد پالسـتيكي    Jean-Louis Gantzer لوئي گانتزر -    در اين وقت بود كه سر و كله ژان

كت وي كه در تهران موقع خـوبي پيـدا كـرده بـود، از طـرف شـر                 .  با رژيم ايران معامله مي كرد، پيدا شد        1982بود و از سال     
 ...بعنوان واسطه با مقامات معين گشت 

... 
     ريچارد برنك، براي اولين بار يك رشته يادداشتها براي مقامات امريكائي، بخصوص بوش، معاون رئيس جمهـوري، تهيـه مـي                     

.  اسـت  بنا بر پرونده هاي شوراي امنيت ملي، اين شخص در عين حال براي دواير سري فرانسه و اسرائيل كار مـي كـرده                      . كند
برنك در يادداشتهاي مختلف خود، آنچه را كه        .  ديگر نيست  1985از سال   .  سال يكي از كاركنان پيماني سيا بود       13وي به مدت    

 ايران "مبادله يك ميليارد دالر مواد، از جمله مواد جنگي، با گروگانها، يك نوع        :  نام گرفته است، شرح مي كند      "طرح دماوند "
 شروع شد و ناگهان در ژوئيه، بدنبال پيشنهادي كه ايرانيها به گـانتزر دربـاره آزادي احتمـالي                  1983ماجرا در   ! "گيت خصوصي 

 ...ژان پل كوفمن دادند، متوقف شد 
يك معامله گـر امريكـائي مقـيم انگلسـتان،          : برنك مي نويسد  .  از سر گرفته شد    "طرح دماوند "، اجراي   1985    از نو، در دسامبر     

 رفسـنجاني، رئـيس   "پسـر عمـوي  "وييو كه به ماجراي شركت اروپئن ديفنس آسوشيتدس آلوده بود، بـه      شخصي به اسم برنارد     
 فروند هواپيماي اف 39 فروند هلي كوپتر نوسازي شده و 10 فروند هلي كوپتر نو و 10مجلس ايران، پيشنهاد كرد سالحي شامل  

 . ميليون دالر است900بهاي اين اسلحه، . ران بفروشد فروند موشك تاو را به اي10000 و 14 فروند هواپيماي اف 50 و 4
وي بـا   . وي از مخالفان و در شمار سلطنت طلبان بود        .  رفسنجاني كسي غير از سيروس هاشمي تاجر اسلحه نبود         "پسر عموي "     

 نيـز  Avraham Bar-Am آم  - وكيل مدافع عدنان قاشقچي و ژنرال اسرائيلي، آوراهام بـار  Samuel Evansساموئل اوانس 



 امريكا را بر اين باور جازم كرد كه بـده بسـتان   - طعمه دام نبود؟ - Benjamin Weirآشكارا، آزادي بنجامن وير . نزديك بود
از اين زمان ببعد و براي مدتي، دو شـبكه ارتبـاطي ميـان امريكـا و ايـران                   . ، يكي از راه حلهاي مرجع است      "سالح با گروگان  "

 .بوجود آمدند
اطالعـات بيشـتري    .  دسامبر، در لوس آنجلس، سيا با برنك كه براي اسرائيليها و فرانسويها كار مي كـرد، تمـاس گرفـت                    18    در  

 ... مي خواست تا به اجرايش شتاب بخشد "طرح دماوند"درباره 
ـ       10000      چند روز پيش از پايان ماه، پويند كستر بطور شفاهي به برنك اجازه فروش                راي يـك شـركت      موشك تـاو را از مج

 بطور جدي به اجـرا  "طرح دماوند". ، تاييد مكتوب اين اجازه پيدا شد1986در يادداشتهاي اول ژانويه    . خصوصي به ايران داد   
 كميكـال بانـك     009089985زيرا برنك تصديق مي كند كه حكومت ايران يك ميليارد دالر به حساب شماره               . گذاشته شده بود  

Chemical  Bankيورك به حساب گاالكسي تريد كمپاني  واقع در نيوGalaxie Trade Coسپرده بود ،. 
 به دالل فرانسوي برنارد وييو خـاطر نشـان مـي كنـد كـه امريكائيهـا              "عموزاده رفسنجاني " دسامبر، سيروس هاشمي،     29      در  

 بايـد معاملـه در آن قاطعيـت پيـدا     جلسه اي كه.  ميليارد دالر سالح را تا جمعه آينده امضاء كنند2حاضرند اجازه فروش معادل  
 ژانويه وييو نزد همكاران خود اعتراف مي كند كه نمي تواند اجـازه              11در  . ، در پاريس تشكيل خواهد شد     86 ژانويه   3كند، در   

صص . ( تحصيل كند"end-users"امريكا را بدست آورد و بر آنست كه از يك دولت امريكاي التين اجازه مصرف كننده نهائي       
 ) كتاب140 و 137 و 136 و 112و  111

     نويسنده از فشارهائي پرده برمي دارد كه براي جلوگيري از انتشار خبرها و اطالعـات راجـع بـه ايـران گيتهـا در مطبوعـات           
 -روابط پيچيده شخصيتها و رهبران سازمانهاي سياسي با فراماسونري و سازمانهاي جاسوسي و جاسوسـي   . فرانسه بعمل مي آمدند   

بنفسـه گويـاي علـت وارد كـردن ايـن فشـارها             .  مالي، كه جزء ناچيزي از آنها بدين ترتيب افشا مي شوند           -نعتي و جاسوسي    ص
 .هستند

 

 طباطبائي از اسرائيل مي خواهد فروش واقعي سالح را تا روي كار آمدن ريگان به تاخير بياندازد
 

 : نيشدر زني نبود"17 مانهاتان "
 

، اكزكيوتيو اينتليجنس ريويو، گزارش كرد كه اسلحه امريكائي و ناتو با پا درمياني اسـرائيل و برزيـل و                    1982 مارس   16        در  
. دفترهاي خريدهاي نظامي در لندن و مامور خريد، فيروز داوري بوده اسـت            . كشورهاي خليج فارس به ايران فروخته شده اند       

 گزارش كرد كه    1984 اكتبر   22 در   Forbeyمجله فوربي   . رده است فيروز داوري، از نزديك، با سيروس هاشمي همكاري مي ك         
اين اجـازه، معاملـه   .  بوش، در علن پذيرفت كه به شركتهاي امريكائي اجازه فروش سالح را به ايران داده است                -دستگاه ريگان   

، Chris Wallaceس و ريگـان خـود، بـه كـريس واال    . هائي را نيز در بر مي گرفت كه سيروس هاشمي به انجـام رسـانده بـود   
، آگـاه   "فروش بخش خصوصي  "از موارد عمده فروش سالح به ايران، از جمله          :  گفت 1986 در نوامبر    NBCگوينده تلويزيون   

 .ام بوده
 بـوش   -زيرا اگر ايـن فروشـها چناننـد كـه دسـتگاه ريگـان               .  به احتمال زياد، عملي پوششي و نيشدرزني نبود        "17مانهاتان  "     

 ژوئـن   13سـان خـوزه مركـوري نيـوز،         (د، كشتن سيروس هاشمي كه ستاره شاهدانش بود، چه صورت داشت؟            توصيف مي كنن  
آي . بـي . و باز اگر، هاشمي تنها يك خبرچين دستگاه هاي اطالعاتي امريكـا بـود، چـرا اف                )  به نقل از لوس آنجلس تايمز      1987

 " به اجرا گذاشـته شـود، از روي قصـد،            "17مانهاتان  "ست   و اجازه داده ا    "چراغ سبز "نوارهائي را كه ثابت مي كردند بوش        
و امـروز   .  مي كردند؟ بسيار محتمل است كه هاشمي را عامالن حكومت كشته اند تا زبانش هيچگاه به سخن گشوده نگردد                   "گم  

 . عمليات پوششي بوده است"17مانهاتان "بتوانند بگويند 
تحـت پيگـرد   ) دادگاه فدرال، بخش جنـوبي نيويـورك  ( را "17مانهاتان "قضائي  ، دستگاه   1986 دسامبر   30 سپتامبر و    16     در  

وكيـل و مشـاور حقـوقي    .  بودنـد Lawrence S. Baderبدر .   و الورنس سPaul R. Grandگرند . بازپرسها، پل ر. قرار داد
سـط ريگـان و بـوش بلكـه         ، نه تو  1981پيشين قاشقچي، ساموئل اوانس مدعي شد كه فروشهاي اسلحه توسط سيروس هاشمي در              

 دسـامبر  17واشنگتن تايمز . (، نه توسط ريگان و بوش بلكه توسط دستگاه كارتر تصويب شده بود      1981توسط سيروس هاشمي در     
اسـتانلي  . وكيل مدافع او كـه بعـدها شـريكش شـد، ژ           . و هاشمي كانال ارتباطي ميان دستگاه كارتر با خميني بوده است          ) 1987



 مشـاور كـاخ    Lloyd Cuttlerسوندرز، معاون وزارت خارجه امريكا در مسائل خاور نزديك و با لويـد كـاتلر   پوتينگر با هارولد 
، Gary Sick و مشاور شوراي امنيت ملي، گاري سيك Robert Owenسفيد در دوره كارتر و مشاور وزارتخارجه روبرت اوون 

 7، مـورخ  Warren Christopherوزارتخارجـه وارن كريسـتوفر     بـه معـاون    Pottingerنامة پوتينگر . (در اين كار بوده اند
 آوريـل   3 و   1987 ژانويـه،    30 اكزكيوتيـو اينتليجـنس ريويـو،        - كه پيشنهاد كمك هاشمي را به اطالع مي رسـاند            1979دسامبر  

ـ  ) 1980 ژانويه Baltimore Sun ،18، بالتيمور سان 1987 تگاه كـارتر در  بدينسان جاي شك نمي ماند كه هاشمي با مقامـات دس
و . اما بغايت بعيد است كه شخص كارتر از اين تماسها مطلع بوده و يا معامله اسلحه با ايران را اجازه داده باشد                     . رابطه بوده است  
 رئيس جمهوري سابق، كارتر بطور قاطع تكذيب مي كند كه اجازه فـروش اسـلحه بـه ايـران را داده و يـا                         -1: اين به سه دليل   

 مشاور كارتر، لويد كاتلر مي پذيرد كه هاشمي را در نيويـورك  -2) 1987 فوريه ABC  ،11اخبار  . (ن فرستاده باشد  اسلحه به ايرا  
محتمل اسـت  ) 1987 اوت 19ميامي هرالد، ( را به وي داده باشد      "فروش ميوه "مالقات كرده است اما تكذيب مي كند كه قرار          

 مالقـاتي كـه در آن، معاملـه         - بوش، در پاريس مالقات كرده باشند        - ريگان   با حكيم و سكورد و فرستاده بهشتي و فرستاده هاي         
 مشـاور امنيتـي كـارتر، زيگنيـو برژنسـكي           -3و  ) 1988 ژانويـه    16بني صدر، نامه بـه هـونگر        . ( انجام گرفته است   "فروش ميوه "

Zbigniew Brzenziski پيشـنهاد كـرد در ازاء آزاد   به كـارتر محرمانـه  ) 504قدرت و اصل، ص ( در خاطرات خود مي نويسد 
وي همچنين مي نويسد كار اين پيشنهاد بجائي نرسـيد زيـرا اسـرائيلي هـا، كوششـهاي                  .  گروگان به ايران اسلحه بدهد     52شدن  

 و اسـلحه بـه      4 -اسرائيل در ديدار پاريس نماينده داشت و تايرهـاي هواپيماهـاي اف             . كارتر و همكاران او را عقيم مي كردند       
 )27 ص 1983 ژوئيه 25، تايم 1981 ژوئيه 27واشنگتن پست، (روخت ايران مي ف

 
 اسرائيل فروش سالح را به ايران، چگونه آغاز كرد؟

 
 آغاز شد، كه در آن رهبر جامعه يهوديان ايـران، حبيـب             1979 مه   9     در واقع، فروشهاي اسلحه توسط اسرائيل به ايران بعد از           

، 1980سيا از فروش اسلحه توسط اسـرائيل آگـاه شـد و در بهـار سـال      ) 1986 نوامبر 22يمز، لوس آنجلس تا. (القانيان اعدام شد  
 و سـان  1987 ژانويـه  Houston Post ،14  در هوسـتن پسـت   Jody Powellنوشته جودي پاول . (كارتر را از آن آگاه ساخت

 نيويورك تايمز تصديق كرد كـه اسـرائيل بطـور            در مصاحبه با   "يك مقام آگاه اسرائيلي   ") 1987 ژانويه   16فرانسيسكو اگزامينر،   
فروش سالح به ايران، قسمتي بخاطر موافقت ايران با مهاجرت سـالم يهوديـان              .  به ايران اسلحه تحويل مي داد      1979محرمانه از   

بـه خريـد سـالح      اسناد و اطالعات راجـع      : ( بني صدر در نشريه انقالب اسالمي مي نويسد       . ايران بعد از اعدام القانيان بوده است      
در ايـن  .  بعمـل آمـده انـد   "ديدار پـاريس " در 1980نخستين معامله هاي اسلحه ميان اسرائيل و ايران در       ) توسط رژيم خميني  

نبايد اين ديدار را با ديداري كه در آن جرج بوش، ريچارد آلـن، ژرژ كـاو،                 . ديدار، وزير دفاع اسرائيل نيز شركت كرده است       
بعـد از اعـدام القانيـان،    . هشتي، پيش از انتخاب رياست جمهوري امريكا شركت كرده اند، يكـي شـمرد  دونالد گرك و نماينده ب 

 Ziporyبـه شخصـي بـه اسـم زيپـوري       . اسرائيليها نگران سرنوشت يهوديان ايران و خواستار مهاجرت سالم آنها از ايران بودنـد             
براي اينكه اين فروشها مخفي بمانند،      .  به ايران اسلحه بفروشد    اختيار دادند در ازاء بدست آوردن تضمين امنيت يهوديان ايران،         

 امريكائي بخـرد و آن  -، اجازه داد اسلحه اسرائيلي David Colit به اسم داويد كوليت "تاجر اسلحه"حكومت اسرائيل به يك 
. يافتند ايران را تـرك گوينـد      نتيجه آن شد كه صدها يهودي ثروتمند ايراني، اجازه          . را به يك شركت ايراني مقيم ژنو بفروشد       

. كارتر عصباني شد و دستور داد جلـو آنهـا گرفتـه شـود    . ، سيا كشف و به كارتر گزارششان كرد   1980اين فروشها بود كه در بهار       
 ) و جودي پاول همان نوشته26اسناد و اطالعات ص (

يد چـرا سـه نفـر، قربـاني فـر و حكـيم و يعقـوب                    با توجه به چگونگي آغاز فروش سالح توسط اسرائيل به ايران، مي توان فهم             
و هر سه عامل و يا      ) ؟(از اين سه نفر، دو نفر يهودي و سومي يهودي زاده            . نيمرودي، نقش اول را در ايران گيت بازي كرده اند         

 ... موساد بوده اند "همكار"
     

 :امله بودندطباطبائي با دستگاه كارتر و بگين و نماينده ديگري با ريگانيان مشغول مع
 

 سـپتامبر   20     فروشهاي رو به افزايش اسلحه امريكائي توسط اسرائيل به ايران، با نخستين حملـه موشـكي عـراق بـه ايـران، در                        
 سپتامبر عراق به ايران، كه در پي آن، هجوم عـراق بـه   7 و 4بعد از حمله : مراحل وقايع به اين شرح هستند . ، شروع شدند  1980



در آن گفت خميني آمـاده      .  براي كارتر فرستاد   1980 سپتامبر   9، دولت آلمان غربي يادداشت محرمانه اي در         ايران آغاز گرفت  
 Penthouseپنـت هـاوس     . (است در ازاء دريافت قطعات يدكي و اسلحه، كـه سـخت مـورد نيازنـد، گروگانهـا را آزاد سـازد                     

ني و احمد پسر خمينـي و بـرادر زن احمـد، صـادق طباطبـائي،      اين پيشنهاد را رفسنجا   ) 70، ص   1984، نوامبر   "غافلگيري اكتبر "
در اين زمان، رفسنجاني و احمد خميني و طباطبائي بجد ) 364 ص All Fall Downگاري سيك در كتابش . (طرح كرده بودند

مذاكره ) ن كتاب هما. (، آزادي گروگانها را به سامان برسانند      1980 نوامبر   4خواستند پيش از انتخابات رياست جمهوري در         مي
) كارتر در كتاب وفاي بعهـد . (، شروع شد1980افراد كارتر با نماينده دولت آلمان و صادق طباطبائي در آلمان غربي در سپتامبر      

 بـوش در  -، مقامي از مقامات دستگاه تبليغاتي كه براي انتخاب شدن ريگـان  Peter Hannafordاتفاقي نبود اگر پتر هانافورد 
 يعنـي آزادي    "غـافلگيري اكتبـر   " فعاليت مي كرد، گزارش كرد كه اين دستگاه از گفتگوهـاي كـارتر و خطـر                  1980انتخابات  

به احتمال زياد مذاكرات سپتامبر با صادق طباطبـائي بعمـل مـي             . گروگانها، پيش از انتخابات رياست جمهوري امريكا، مطلع شد        
 )285پتر هانافورد، در كتاب ريگان، يك چهره سياسي، ص . (آمد

 بـوش و اسـرائيل بـوده        -    محتمل است كه صادق طباطبائي نماينده بهشتي و رفسنجاني در ديدار پاريس با نمايندگان ريگـان                 
و قصدشان آن بوده است كه معامله مبادله سالح و قطعات يدكي با گروگانها را با هر دو طرف پيش ببرند و با طرفي تمـام                          . باشد

 سپتامبر به ايران حمله كرد، طباطبائي با مشورت با بهشتي كه نماينده اي بـه                20وقتي عراق در    . كردكنند كه برد قطعي پيدا مي       
 بوش فرستاده بود، با بگين نخست وزير اسرائيل، تماس گرفت و تقاضـا كـرد اسـرائيل                  -پاريس براي گفتگو با نمايندگان ريگان       

اينتليجـنس و پاراپليتيـك   . (و بگين بالفاصله با تقاضاي او موافقـت كـرد  اسلحه امريكائي و قطعات يدكي آنها را به ايران بفروشد     
VIII: 86 Intelligence & Parapolitics وي، در مقام اجابت تقاضا، دو نوبت اسلحه امريكـائي و قطعـات يـدكي از    ) 13 ص

 آنجا كه اين تقاضا با گفتگوهاي       از) 1980 سپتامبر   MA’ARIV   ، 25مĤريو  . ( را به ايران فرستاد    14 -جمله قطعات شكاريهاي اف     
، ايـن   1980در اوائـل اكتبـر      . اي از كارتر بسـتاند    " اجازه "كارتر بر سر آزاد كردن گروگانها مقارن شده بود، بگين به فكر افتاد              

 :يادداشت را براي رئيس جمهور امريكا فرستاد
به . واستار تجهيزات امريكا و بخصوص قطعات يدكي شد و خ ) يعني صادق طباطبائي  (دو هفته پيش، ايران با ما تماس گرفت              « 

ما . در ايران است  ) خميني(مثابه دوست اياالت متحده امريكا، ما بر اين نظر هستيم كه منافع دنياي آزاد در حمايت رژيم كنوني                   
از شما مي خواهيم بـا      . ديمروانه ايران كر  ) حاال دو هواپيما شده است    (با تقاضا موافقت كرديم و يك هواپيما اسلحه و تجهيزات           

 )All Fall Downگاري سيك . (»فروش هاي بعدي ما به ايران موافقت كنيد
، وزير خارجه خود، دستور داد به بگين بنويسد دولت امريكا بطور قطع اجازه              Muskie    نامه كارتر را عصباني كرد و به ماسكي         

ر صدد شد مبادله محرمانه اسلحه در ازاء گروگانها را به نتيجه برسـاند،              ، همان وقت كه كارتر د     1980ديرتر، در اكتبر    . نمي دهد 
اين عمل ديگر كارتر را از جـا بـدر   . سيا متوجه شد كه اسرائيل بار ديگر از بندر اليات اسلحه امريكائي به ايران صادر كرده است      

 ماسكي از نو به بگين نامه نوشـت و نسـبت بـه              ) و كتاب گاري سيك    1987 ژانويه   25 و   1986 نوامبر   22لوس آنجلس تايمز،    . (برد
بگين، نخست وزير وقت اسرائيل، نخست انكار كـرد امـا           .  اعتراض كرد  - ها   4 تايرها و چرخها و ترمز اف        -فروش قطعات يدكي    

 ص  قـدرت و اصـل،    (وقتي امريكا مدارك ارائه  كرد و كارتر اتمام حجت كرد كه بايد از فروش سالح به ايران دست بـردارد،                      
بدينسان، تحويـل قطعـات   .  خود را بازشناخت و قول داد كه ديگر اسلحه و قطعات يدكي به ايران تحويل ندهد" اشتباه ") 504

گفتنـد هـر چنـد تحويـل قطعـات      ) 1983 ژوئيـه  25(مقامات اطالعاتي امريكا به مجله تايم .  بطور موقت متوقف شد4يدكي اف   
 فروش قطعات يدكي تانكها و مهمات و تجهيزات تانك و توپخانه در ايامي كه مبـارزات                 يدكي شكاريها متوقف شد اما اسرائيل به      

بـا اينكـار، در عقـيم كـردن كوششـهاي او بـراي آزاد كـردن        . انتخاباتي امريكا جريان داشت، برغم منع اكيد كارتر، ادامـه داد    
 )27 ص 1983 ژوئيه 25تايم، . (گروگانها، سهيم شد

فاع وقت اسرائيل به واشنگتن پست گفته است بهاي قعطات يدكي و تجهيزات و مهماتي كه اسـرائيل در                       آريل شارون، وزير د   
 . ميليون دالر بود12 به ايران فروخته است، 1980

    اگر بگين راست گفته باشد كه ايرانيها در هفته پيش از ارسال يادداشت او به كارتر، با دولت اسـرائيل تمـاس گرفتـه انـد، بـا                            
 به كارتر رسيده است، هم زمان بوده است با ديـدار نماينـده خمينـي، بـه احتمـالي                    1980 اكتبر   14 به اينكه يادداشت در      توجه

قرباني فر كه دوست موساد اسرائيل شده بود، در واشنگتن با ريچارد آلن و روبرت مك فارلين براي معامله بـر سـر گروگانهـا بـا          
باطبائي با پادرمياني و شركت نماينده اسرائيل با دستگاه ريگان بر سر مبادله گروگانها با    بدينسان همزمان، صادق ط   .  بوش -ريگان  

 .اسلحه گفتگو مي كرده اند



   اما شگفت تر كارها اينكه طباطبائي، خود از اسرائيل مي خواهد فروش واقعي سالح به ايران را تا انتخاب شد ريگان به رياست                       
 !ازدجمهوري امريكا، به تاخير بياند

 

 ! نيشدر بود؟17مانهاتان 
 

 ايران گيت سوئدي
 

، در برنامـه  1987 نـوامبر  29در . سوئديها با شبكه نورث همكاري مسـتقيم مـي كـرده انـد        .      سوئد نيز ايران گيت خود را دارد      
 اطالعـات ارتـش     ، و رئـيس   1986 فوريـه    28، گزارش شد كه قتلهاي اوالف پالمه، نخست وزير سوئد، در            " دقيقه 60"تلويزيوني  

 و به احتمال نزديك به يقين، با فروش موشكهاي زمين بـه  1987 ژانويه 15، در Carl Algersonسوئد، دريادار كارل الگرسون 
دمكراسـي  ". پالمه در جنگ ايران با عراق، ميان اين دو كشـور، واسـطه بـود   .  به ايران ربط مستقيم داشته استRBS 70هواي 

وي تصـميم گرفتـه بـود       ) 34، ص   1987 نـوامبر    20اكزكيوتيو اينتليجنس ريويـو،     . (ايش قرار داده بود    را مورد ست   "جديد ايران 
در نتيجـه   . ، به ايران فروخته شده بود، به اين كشـور فرسـتاده شـود             1986 فروند موشكي كه پيش از انتخابات        200اجازه ندهد   

د روز پيش از آنكـه دربـاره فـروش سـالح بـه ايـران و دسـت                   همينطور، دريادار تنها چن   . روابطش با حاكمان ايران خوب نبود     
 .اندركاران آن، شهادت بدهد، با نماينده شركتي كه موشك مي ساخت، ديدار كرده بود

نيشـن و نيـوز     . ( ميليون دالر سالح به ايران فروخته است       27، وزارت خارجه امريكا، تصديق كرد كه اسرائيل معادل          1982     در  
 ميليون دالر اسلحه،    27به احتمال زياد، اين     ) 1985 سپتامبر   13 و تايمز لندن و اكزكيوتيو اينتليجنس ريويو،         1987 نوامبر   22دي،  

 فروخته شده است و توسط همان هواپيما به ايران حمل شـده اسـت   Andreas jenniتوسط واسطه سوئيسي آندره آس جاني 
 .كه در مراجعت از ايران، توسط روسها ساقط شد

 Saint Lucia اريك اشميتز، با شـركت هواپيمـايي سـن لوسـيا ارويـز      -، تاجر اسلحة سوئدي، كارل 1985 ژوئيه و اوت     در

Airways           كه متعلق به سيا بود، ترتيب انتقال مواد منفجره اي را به ايران داد كه اسرائيل و آلمان و بلژيك به مبلغ يك ميليـارد 
 فرونـد  18، 1985اين همان شركت هواپيمائي است كـه در نـوامبر        ) 1987 اكتبر   10ال،  وال استريت جورن  . (دالر فروخته بودند  

 .موشك هاگ را به ايران حمل كرد و رژيم ايران آنها را به اين علت كه قديمي بودند، نپذيرفت
را افشا كردند كـه بـه       ، بازرسان گمرك سوئد، صورت اسلحه و تي ان تي و ديگر مواد منفجره               1987 تا اكتبر    1985    از سپتامبر   

 Dagens Nyheterداگـنس نيهتـر اسـتكهلم    . ( كشتي حمـل شـده بـود   4 واگن و 192مبلغ ميليونها دالر فروخته شده و توسط 

Stockholm  ،16   توسط مـالمو    1981اين فروشها نيز در اوائل سال       ) 1987 نوامبر   20 و اكزكيوتيو اينتليجنس ريويو،      1986 ژوئن 
Malmo   فروشـها را   .  اريـك اشـميتز ترتيـب داده شـده بـود           -وئدي و يكي از عامالن اروپائي اسـرائيل، كـارل           ، تاجر اسلحه س

 تصـدي  Serfina SA Company. آ. اس.  و شركت سرفيناScandinavian Commoditiesشركتهاي اسكانديناوين كموديتز 
 مالك ايـن  Arbutant Latam Bankالتام بانك مي كردند و كارهاي پولي را بانكي در لندن انجام مي داد به اسم آربوتانت 

 شد كـه شـعبه اي اسـت از شـيميكال كمپـاني آو ميدلنـد،       Don Scandia Holdinger، دون اسكانديا هلدينگر 1982بانك، از 
اشـميتز توسـط   ). 46 ص 1987 اكتبـر  23 اكزكيوتيو اينتليجنس ريويـو،  Dow Chemical Company of Michiganميشيگان 

 و لئو Boliden و بوليدن Dynamit Nobel و ديناميت نوبل Bofors شركتهاي سوئدي ديگر، از جمله بوفورس شركت خود و
Leo و فرمانتاكوس و آور سويدن Fermentaco,s of Sweden    و در رابطه با سياي خصوصي كه زير نظر اوليويـه نـورث زيـر 

در ) 28، ص 1987 نوامبر 20اكزكيوتيو اينتليجنس ريويو، . (ت، سالح و مواد منفجره به ايران مي فروخ       "طرح دمكراسي "عنوان  
بـه اسـتناد    « : ، اشميتز به نمايندگي خريد سالح ايران، نامه اي نوشت و درباره مهلت تحويـل سـالح توضـيح داد                   1985 اوت   19

اشـته ايـم تـا فـرآورده هـا          تلكسهاي پيشين خود، مايليم به شما اطالع دهيم كه ما تمامي قوانين و مقررات موجود را زير پـا گذ                   
و نيز شركتهاي فنالندي و نروژي  ) 37، ص 1987 نوامبر 20اكزكيوتيو اينتليجنس ريويو، . (»را به شما برسانيم) مقصود سالح است  (

 و شركتهاي آلماني ديناميك نوبل و AKZO & Muiden Chemieو اتريشي و ايتاليائي و شركت هلندي آكزو و ميدن شيمي 
 و SNPEا . پ. ان.  و شـركت فرانسـوي اس    PRDد  . ار.  و پ  Celanese و شركتهاي بلژيكي سالنز      Silberkraft سيلبر كرافت 

اين شركتها بـا يكـديگر يـك كارتـل بـزرگ      .  نيز با شبكه نورث و شميتز همكاري مي كردند        ICIآي  . سي. شركت انگليسي آي  



 سـرهنگ نـورث   "طرح دمكراسي"رده از كارش برداشت و با      اين همان كارتل است كه بني صدر پ       . اروپائي بوجود آورده اند   
 .كار مي كرد

در بلژيـك و    .  برگذار شـد   1988 ژانويه   18جلسه اول محاكمه در     .  تعقيب هاي قضائي در سوئد شروع شدند       1987     در نوامبر   
در آلمـان غربـي و      . ي قـرار دادنـد    هلند و فنالند و نروژ و ايتاليا، دستگاه هاي قضائي عامالن فروش سالح را مورد تعقيب قضـاي                 

اشميتز از طريق سوئيس و يوگسالوي كه بنا بر قوانينشان فروش و ارسال             . فرانسه و اتريش، هيچگونه تعقيب قضايي را گرفته است        
، Fribourghوي با يك ايراني بنام محمود كيخسـروي كـه در فريبـورگ              . فرستد اسلحه، مجاز است هنوز به ايران سالح مي       

و بـا موسـاد،   ) 37 و ص 30-31 صص 1987 نوامبر 20اكزكيوتيو اينتليجنس ريويو، ( دارد In- Contra كنترا -بنام اين شركتي 
 را كـه  Lucia Air اشميتز شركت هواپيمـائي  1985از روزهاي اول سال . كار مي كرد) همان ماخذ(سازمان جاسوسي اسرائيل 

گزارش كنگره امريكا دربـاره  (مل سالح به ايران، مورد استفاده قرار داد     در اختيار سياسي خصوصي سرهنگ نورث بود، براي ح        
برلين شرقي و بلغارستان نيـز مراكـز ديگـري    . آلمان يكي از مراكز اصلي حمل سالح سوئدي به ايران بود ). ماجراي ايران كنترا  

 .دندبودند كه اشميتز و شبكه نورث براي ارسال سالح به ايران مورد استفاده قرار مي دا
 

 ايران گيت افريقايي
 

. (  ميليون دالر اسلحه، از جمله موشك به ايـران مـي فروشـد             300    بنا بر اسناد موجود، دولت افريقاي جنوبي، هر سال معادل           
 ).انقالب اسالمي

 

 فروشهاي ديگر سالح به ايران
 

 و 1986 نـوامبر  17لوس آنجلس تايمز، (ه است  تن اسلحه اسرائيلي به ايران فروختSailors Union ،3600     شركت دانماركي 
 )1986 نوامبر 9نيويورك تايمز، 

چين سرانجام اعتراف كرد    ) 1986 نوامبر   25نيويورك تايمز،   (     چين و كره شمالي نيز مقادير عظيم اسلحه به ايران فروخته اند             
 چين سرآمد   1987كا گزارش كرده اند كه در سال        مقامات اطالعاتي امري  . كه موشك هاي كرم ابريشم را به ايران فروخته است         
 )1988 مارس 9سانفراسيسكو كرونيكل، (كشورهايي شده است كه به ايران سالح فروخته اند 

 

 تعقيب هاي قضائي فروشندگان سالح به ايران در امريكا
 

ال حاضر، در دست الورنـس والـش، قـرار           ميليارد دالر سالح امريكايي به ايران در ح        5 به اتهام فروش     "17مانهاتان  "    پرونده  
 بوش بـه ايـران      -وي دادستان مستقل ايران گيت است و مشغول تحقيق درباره فروش سري سالح توسط دستگاه، ريگان                 . دارد

 مي گويند سالح را بـا كسـب اجـازه از عـاليترين مقامـات دولـت و                   "17مانهاتان  "افراد گروه   .  است 1986 و   1985در سالهاي   
تقاضا كرده اند كه بوش به عنوان شاهد در دادگاه حاضر بشـود و شـهادت                .  شخص جرج بوش به ايران فروخته اند       بخصوص از 

 23 و Boston Glob 21جالب اينكه مقامات اسرائيلي نيـز بـه روزنامـه بوسـتون گلـوب      ). 1986 نوامبر 14آسوشيتدپرس (بدهد 
عـاليترين  " شـروع كردنـد، از       1981وش سالح امريكايي را كه از اوايـل         ، آنها اجازه فر   1980گفته اند كه در سال      ) 1982اكتبر  

اين عاليترين مقامات كه به اسرائيلي ها اجازه فروش سالح داده است،            .  گرفته اند  ")شيمون پرز (مقامات دولت امريكا و اسرائيل      
تاجر اسـلحه، كـه فـروش اسـلحه بـه           گزارش كرد كه يعقوب نيمرودي،      ) 1986 آوريل   18(روزنامه اردني الرأي    . باز بوش است  

 بـه ايـران     "17مانهاتـان   " درست پيش از دستگيري اعضاي گروه        1986 آغاز كرده است، در ماه آوريل        1981ايران را از ژوئيه     
 نيـز  Avraham Baram، ژنـرال اوراهـام بـارام    1967در اين كار قهرمان جنگ .  را تهيه كند"فهرست نيازمنديها"مي رود تا 

، اوت Chicago Tribun -شـيكاگو تريبـون   (اين ژنرال مي گفت معامله ها را شيمون پرز تصويب كـرده بـود   . شركت داشت
ادعا به احتمـال بسـيار زيـاد صـحيح     ). 13 ص 86، 7، جلد Intelligence & Parapolitics و اينتليجنس اند پاراپليتيكس 1986

دو تـن  ( يعني اوانـس و وييـو ودوالروك   "17مانهاتان " اصلي گروه سه تن از افراد  . است زيرا نيمرودي از هواداران پرز است      
در . ادعا مي كنند نوار مكالمات تلفني خود را با سيروس هاشمي در اختيار دارنـد              ) اخير در طرح دماوند دست در كار بوده اند        



 خـوزه مركـوري نيـوز، نـوامبر         سـان (آن، سيروس هاشمي به وييو گفته است بوش، شخصاً، معامله با ايران را اجازه داده اسـت                  
 اجازه نامـه كتبـي را امضـاء         "جمعه"، سيروس هاشمي به وييو گفته است بوش         1985 دسامبر   3آنها مدعي هستند كه در      ) 1986

 است كه اجتماع هائي در حضـور ريگـان          1986 ژانوية   7و  6 روز پيش از روزهاي      4 و   3 تنها   1986 ژانويه   3جمعه،  . خواهد كرد 
 ژانويه 7واشنگتن پست، . (رفتن درباره فروش سالح به ايران تشكيل شده اند و بوش در هر دو شركت داشته است         براي تصميم گ  

 ژانويه، دو اجتماع درباره ايران، در كـاخ      7در  .  ژانويه، ريگان در حضور بوش، اجازه نامه را امضاء مي كند           6در اجتماع   ) 1988
 و در هر دو اجتمـاع،  Oval Office و ديگري در اوال آفيس Situation roomيكي در سيتوايشن روم . سفيد تشكيل مي شوند

 )1988 ژانويه 4واشنگتن پست، . (بوش شركت داشته است
، به آنها اطالع داده اند كه اجاه نامه فروش اسـلحه            1986 ژانويه   8 ادعا مي كنند كه در       "17مانهاتان  "    و نيز دست اندركاران     

و اين دو روز بعد از روزي كه اجازه نامه فروش سالح امريكائي به ايران را ريگـان در حضـور                     . ش است امضاء شده، روي ميز بو    
شولتز و واين برگر ادعا مي كنند كه بوش مخالفت آنها را با فروش سالح بـه ايـران بطـور واضـح شـنيد و               . بوش امضاء مي كند   

بوش بايد اجازه نامه را امضاء مي كرده، تنها يك هفتـه پـيش از روز                 ژانوايه كه    8و  ) بوش انكار مي كند كه شنيده باشد      . (فهميد
توجه به ايـن    .  سري جديدي درباره فروش سالح به ايران را امضاء مي كند           "دستورالعمل" مي شود كه ريگان      1986 ژانويه   17

احتمـال دارد   . مضـاء كـرده باشـد      ژانويه، اجازه نامه را ا     6امر مهم است كه ريگان و بوش مي گويند بياد نمي آورند ريگان در               
بدانخاطر بياد نمي آورند كه اگر بپذيرند در جلسه حضور داشته اند و ريگان اجازه نامه را امضاء كرده است، تصديق كرده انـد                        

 اگـر ( راست گفته اند و در دادگاه نيويورك، بجا از آقاي بوش خواسته اند بعنوان شاهد حضور بيابـد  "17مانهاتان  "كه عامالن   
 ). ژانويه را امضاء نكرده باشد، بوش امضاء كرده است6ريگان اجازه نامه 

بـه احتمـال، مشـاور امنيتـي او      (" يك دستيار معاون رئيس جمهـوري "، دوالروك به هاشمي گفته است  1986 ژانويه   31     در  
وش يا نايـب سـرهنگ اوليويـه     مشاور نظامي بE. Douglas Menarchikدوگالس منارشيك . دونالد گرگ، يا نايب سرهنگ ا

در تعطيالت آخر هفته، براي ديدار بـا او در آلمـان غربـي مـي                ) نورث كه بوش او را در معامله هايش با ايران، مي ستوده است            
سان خوزه مركـوري نيـوز، نـوامبر        (» .ها را مي توان عملي كرد      رهنمودها بسيار روشن هستند و معامله     « : وي افزوده بود  . آيد

با توجه به اين امر،     . »براي انجام دادن معامله ها، بوش چراغ سبز داد        « : ، اوانس به هاشمي گفته است     1986 فوريه   7در  و) 1986
 و از عـامالن  "طـرح دماونـد  "ديگر جائي براي تعجب نمي ماند كه چرا دوالروك و وييو، كه هر دو از دست اندركاران اصلي    

. در حقيقت، در اين طرح، روابط تنگاتنگ با بوش داشته اند          . و نه حتي بازجوئي شدند     بوده اند، نه توقيف شدند       "17مانهاتان  "
 چيزي جز نيشدر زدن نبوده است و حكومت امريكـا  "17مانهاتان "چه حاجت به بيان دارد كه     ) 1987 ژانويه   6واشنگتن پست،   (

 .شد را از نظرها بپوشاندمي خواسته است بدان، عمل واقعي كه همان معامالت پنهاني با رژيم ايران با
 
 
 
 
 
 
 

 :ضميمه
 

 گزارش كميسيون تحقيق مجلس اتريش درباره فروش محرمانه اسلحه به ايران و عراق
 

خاطر نشان كردن اين امر ضرورت دارد تا اينگونه اسناد، كه انتشارشان از لحاظ اطالع نسل امروز و فـردا از چگـونگي                       :  توضيح
ل بطول انجاميد و اثرات مرگبار بر ايران و عـراق و منطقـه گذاشـت و تـأثيرات سياسـي و                       سا 8جريان يافتن جنگ، جنگي كه      

ما مسئوليت خود را در     . اقتصادي آن، نسلها را گرفتار خويش مي سازد، تنها در نشريه انقالب اسالمي است كه انتشار پيدا مي كند                  
نسل امروز نيز به مسئوليت خويش در رها كردن كشـورش از     اميدواريم كه   . اين ديديم كه خطرها را هر چه هستند، پذيرا شويم         



مثلث زورپرست عمل خواهد كرد و ديگر هرگز، از بيرون، سـياهكارترين كانونهـاي جنـگ افـروز در جهـان و غـارتگران بـين              
 .المللي، نه رژيم و نه از اينگونه جنگها به ايران تحميل نتوانند كرد

 

 :ر مي شد؟اجازه نامه ها بنام چه كشورهائي صاد
 

 گزارش، كشورهائي معرفي شده اند كه بعنوان مقصد در اسناد فروش اسلحه و مهمات قيد مي شده                  27 از بخش    16     در صفحه   
نقش فعال داشـته انـد و از عوامـل          . نقش كشورها تنها اين نبوده است كه اجازه بدهند نامشان در سندهاي فروش قيد شود              . اند

 :ادامه جنگ بوده اند
در عوض مـواد جنگـي      .  مواد جنگي كه رسماً به اردن و مصر و بلغارستان تحويل داده مي شدند، به عراق فرستاده مي شدند                      

 .كه رسماً به ليبي و تايلند و برزيل و آرژانتين و لهستان فروخته مي شده اند، به ايران حمل مي شده اند
 در جمع، يك ميليون عدد نارنجك به مصر فروخته شده و اين نارنجكها بـه                ،1987 تا آوريل    1985     براي مثال، از اوائل فوريه      

و اتريش قرباني شانتاژ نيز مي شده است كه في المثل فروش اسلحه از طريق اردن به عـراق را فـاش مـي                    . عراق حمل شده اند   
حتي براي پائين آوردن بهـاي  . لحه بخردايران نيز بنوبه خود به تهديد متوسل شد و بدينوسيله توانست از اتريش اس        ... كنيم اگر   

ميزان فروش اسلحه عبارت مي شد از نزديـك بـه تمـامي آنچـه               . اسلحه نيز تهديد به افشاي فروش غيرقانوني اسلحه مي كردند         
 .فشار تا جائي پيش رفت كه مهندس آيزنبرگر در ايران توقيف شد! توليد مي شد

 دسـامبر، سـال     13در  . به نقش و مرگ او بـاز مـي گـرديم          .  مرد 1985سط ماه ژوئيه         دكتر آمري، سفير اتريش در آتن، در اوا       
، دكتر پوتيكا، سفير وقت اتريش در عراق به وزارت خارجه اتريش گزارش مي دهد كه از رئيس بخش اتريش در عراق بـه       1984

اصل كرده است كـه در دسـامبر        وزارت خارجه اتريش گزارش مي دهد كه از رئيس بخش اتريش در وزارتخانه عراق اطالع ح               
از ايـن گذشـته، كارخانـه مهمـات سـازي هيرتنبـرگ             . ، يك هيات ايراني، بمنظور خريـد اسـلحه در اتـريش بـوده انـد               1983

Hirtenberg     و  155 و   105از جملـه گلولـه هـاي توپهـاي          .  تن مهمات به ايران تحويل مي دهد       30، ماهانه   1982 از ماه مارس 
 .، اين مهمات بنام اندونزي خريداري و به ايران تحويل داده مي شود81داز خمپاره براي خمپاره ان

 :     كشورهاي خاورميانه، هر يك براي يكي از دو طرف فعاليت مي كرده اند
 

 گزارش، آمده است كه عربستان سعودي از عراق و سوريه از ايران حمايت مي كرده و اولي فشـار                    65 از بخش    29     در صفحه   
. ه است به عراق اسلحه و مهمات تحويل داده شود و دومي اصرار مي كرده به ايران اسـلحه و مهمـات فروختـه شـود                         مي آورد 

 به ليبي، بشدت اعتراض مي كند و به دولت اتريش پيشنهاد     GHN-45براي مثال، وليعهد عربستان، عبداهللا، بخاطر فروش توپهاي         
دليل او اين بوده است كه اين توپهـا، تمامـاً بـه ايـران تحويـل      ! ه عربستان بفروشد درصد گرانتر، ب5مي كند اين توپها را تماماً،  

به او جواب داده شده بود اعتراض او محل ندارد زيرا براي عراق نيز از طريق اردن اسلحه سنگين فرستاده مـي                      . داده مي شود  
 .ه است، صدر اعظم اتريش فرستاده شدSinowatzگزارش امر براي دكتر زينوواتس ! شود

، سفير اتريش در واشنگتن، گزارشي تلگرافي مي فرستد و در آن اطالع مي دهد كه خبرنگاري امريكـائي                   1986 ژانويه   17    در  
 و ايـران را در اختيـار دارد و قصـد دارد مقالـه               Voestادعا مي كند نسخه اي از قرارداد فروش اسلحه مابين شـركت فوئسـت               

و اسـلحه بـا نفـت       . بنابراين قرارداد، حجم معامله يك ميليارد دالر مي شـود         . يش با ايران بنويسد   ديگري درباره معامله اسلحه اتر    
معامله در ظاهر بـا  . تجهيزات گوناگون جنگي بايد به ايران تحويل شود و در عوض ايران به اتريش نفت بدهد     . مبادله مي گردد  

 !ليبي انجام گرفته است
 GHN-45 هر چند، توپهاي. ي رسد كه گزارش سفير درباره اين قرارداد صحيح بوده است     كميسيون تحقيق به اين نتيجه م

 .دست آخر به پول نقد به ايران فروخته شده است
      

 !شركت ايراني از طريق ژاپن، براي ايران اسلحه مي خريده است
 

، اطالعـاتي را اخـذ و    Schulsدكتر شـولس    ، رئيس گروه پليس دولتي وزارت كشور در امور داخلي،           1986 مارس سال    6     در  
وي اين اطالعـات را     .  از طريق ژاپن به ايران اسلحه اتريشي مي برد         Fasamiگزارش مي كند كه شركتي ايراني به اسم فسامي          



اين شركت را دولت ايران در ژاپن تشكيل داده بوده و كـارش             . ، وزير مربوط گزارش مي كند     Blecha - مارس، به بلشا     10در  
 .محل اين شركت، ملكي متعلق به سفارت ايران در توكيو بوده است. هيه اسلحه و ابزار مورد نياز ايران بوده استت

.  محموله اسلحه و مهمات بـه ايـران فرسـتاده شـد اسـت              7، در مجموع،    1987 تا فوريه    1986     از طريق لهستان نيز، از تابستان       
 .ه است بودHirtenbergerفروشنده شركت هيرتنبرگر 

اين بازرسي به اين نتيجه مي رسد كه تمامي محموله هائي كه بمقصـد      . ، اولين بازرسي جديد بعمل مي آيد      1987 اوت   11    در  
 .كشورهاي اردن و ليبي و برزيل و آرژانتين و تايلند و بلغارستان و لهستان بارگيري شده اند، به ايران و عراق حمل شده اند

 به وزير خارجه اطالع مي دهد كـه وزيـر خارجـه ايـران،               Kiepachسفير اتريش در تهران، دكتر كيپاخ       ،  1987 دسامبر   7    در  
 . اشاره كرده استGHN-45 دكتر واليتي، در گفتگو، به قرارداد موجود درباره خريد توپهاي 

 

 !: خود را مي خواهد" كميسيون"حاجي دائي 
 

 )103 بخش 22صفحة : (    تلگرامهاي آمري
گفتگوهـاي  . ، اطالعاتي راجع به فروش مواد جنگي به ايـران و عـراق تحصـيل كـرده بـود        1984ير، دكتر آمري، در سال          سف

، ايـن   1985 در اوائل ژوئيـه      Wurzerحاجي دائي با رئيس قسمت بازرگاني اتريش در سفارت اين كشور در يونان، دكتر ورسر                
 معامالت بزرگ  Noricum ژوئيه خود گزارش مي كند كه شركت نوريكوم 5آمري، در تلگرام . اطالعات را تاييد و تكميل كرد

 ! ... مقصد ظاهري ژاپن بود است.  ميليارد شيلينگ با ايران منعقد كرده است815/6اسلحه، بمبلغ 
خـود      حاجي دائي كه ايراني است و در آتن زندگي مي كند، به دفتر بازرگاني خارجي سفارت در آتن مراجعه و حق داللي           

دكتر آمري اين امـر     .  مورد مطالبه او را نپرداخته است      " كميسيون "را مطالبه مي كند، شركت وئست، كه همان نوريكوما ست،           
 .را كه حاجي دائي از مواد مورد معامله و طريق حمل آن از طريق ژاپن، جزء به جزء خبر داشته، مهم دانسته است

بنا بر اطالعات حاصل از محافل ديپلماسي آتن،        :  گزارش مي كند كه    1985يخ ژوئيه       دكتر آمري در دومين تلگراف خود، بتار      
 .حاجي دائي، يكي از مهمترين واسطه هاي خريد اسلحه براي ايران در غرب است

 قطعه اسلحه سنگين و بقيه قطعات يدكي و مهمات از سوي يكي از شركتهاي تـابع وئسـت يعنـي                     200    حاجي دائي گفته است     
 ... شروع مي شود 142حاجي دائي شماره قرارداد معامله را گفته است و آن با عدد . برگر به ايران تحويل داده شده استهينتر

 قبضه توپ بنام ليبـي      200     بنابر تحقيق، كميسيون، در گزارش آمري تنها يك نكته صحت ندارد و آن اينكه اجازه نامه فروش                  
 .صادر شده است

، گـزارش   Laukasز انجام دادن گفتگوهاي دوستانه اي با نماينده شركت وئست در آتن، مهندس لوكاس                   دكتر آمري، پس ا   
وي پيشنهاد كرده . بنا بر اين گزارش، حاجي دائي در واقع نقش واسطه را ايفا كرده است     .  ژوئيه مي فرستد   9تلگرافي سومي در    

اين پيشنهاد عمل نمي شود زيرا تايلند اين مقدار توپ وارد نمـي كـرده               به  . بود كه توپها از طريق تايلند به ايران فرستاده شوند         
 ...است 

و اين پـس از مـذاكره بـا حـاجي دائـي، بنـا بـر ايـن                   . ، سفير، دكتر آمري، چهارمين تلگرام را مي فرستد        1985 ژوئيه   11     در  
دو طرف مي دانسته انـد كـه        . شده است ، در وين آغاز     1983 آوريل   21گزارش، گفتگوها ميان شركت وئست و حاجي دائي در          

تنها مسئله اي كه وجود داشته، اين بوده كـه كـدام كشـور، خريـدار ظـاهري                  . اسلحه و مهمات براي ايران خريداري مي شود       
امـا ليبـي حـق داللـي        . بشود؟ آمري مي نويسد كه پس از صرف نظر كردن از تايلند، قرار بر قيد ليبي بعنوان خريدار مي شـود                    

بانك . از اينرو قرار مي شود از طريق شركت فسامي و ژاپن، اسلحه و مهمات به ايران  تحويل داده شود                   . طالبه مي كند  گزافي م 
بدينسان خريدار شركت فسامي بـوده امـا        .  ميليارد شلينگ به حساب شركت فسامي باز مي كند         2/1مركزي ايران اعتباري بمبلغ     

 . براي بيرون بردن اسلحه و مهمات از اتريش استفاده مي شودچون اجازه بنام ليبي صادر شده بود، از آن
كميسيون تحقيق نتوانست درباره صحت اين ادعا كه دكتر         . ، در آتن مي ميرد    Amry ژوئيه، دكتر آمري     12     يك روز بعد، در     

 كميسيون، برداشتهاي   شهود در . آمري به مرگ طبيعي نمرده است، ادعائي كه مطبوعات چند نوبت طرح كرده اند، تحقيق كند               
 .گوناگوني كه از وضعيت جسماني دكتر آمري داشتند، در كميسيون گفتند

به وزير مي گويـد     . ، نماينده بازرگاني اتريش در يونان با بلشا در محل وزارت كشور اتريش گفتگو مي كند               1985 اوت   30     در  
ش آمده و از او خواسته است، نزد مدير شركت وئسـت پادرميـاني               ژوئيه به نزد   4حاجي دائي كه از قبل با او آشنائي داشته، در           



 در پاسخ نماينده بازرگاني مي گويـد، حـاجي دائـي هيچگونـه حقـي      Wicherآقاي ويشر . كند و حق داللي او را وصول كند     
 ...ندارد تا شركت بپردازد 

 :كه    در يادداشتهاي آمري كه در اختيار دولت اتريش قرار مي گيرد، آمده است 
چـين از   : كنـد  بطوريكه از منابع امريكائي مقيم آتن بر مي آيد، ايران هم اكنون از سه طريق اصلي، اسـلحه دريافـت مـي                     .... 

 .طريق كره شمالي اسلحه و مهمات به ايران مي فروشد و نيز پاكستان و ليبي
ـ      T-55 دستگاه تانك از نوع      100    ليبي در اين اواخر      از راه پاكسـتان، دو گـروه هواپيمـا از نـوع     . ت به ايران تحويل داده اس

از اتيوپي نيز قطعات يدكي و هواپيما به ايران فروخته شده اسـت، بـدين   . فانتوم و نيز قطعات يدكي به ايران تحويل شده است        
 نقـش كـم     در مقابـل، سـوريه    .  هاي خود را بـه پـرواز درآورد        14جهت است كه بعد از مدتها، بار ديگر ايران توانسته است اف             

 .ي براي تهيه اسلحه پيدا كرده است"منابع جديد"بتازگي، ايران . اهميت تري را در تحويل اسلحه به ايران ايفا كرده است
     ليبي در طول بهار اين سال، كوشيد به عربستان و عراق نزديك شود و به عربستان گفت آماده است به رابطه خـود بـا ايـران                  

 ميليارد دالر با بهره كم در اختيار ليبي بگذارد تا ليبي در سـاختن لولـه هـاي آب                    3بستان وامي بمبلغ    پايان بدهد بشرط آنكه عر    
 ! رسيد"وحدت استراتژيك"و چون با عربستان و مصر و عراق آشتي نشد، قذافي با رفسنجاني به . شيرين، سرمايه گذاري كند

     

 )149 بخش 58 و 57صص : (ديدار وزير با حاجي دائي
 
در ضيافت شامي از طرف سفارت اتريش داده مي شود، ميان او و نماينده بازرگاني،         . ، بلشا، به آتن مي رود     1986 مارس   25   در   

به درخواست وزير، دكتر ورسر، نماينده بازرگاني، مالقاتي ميـان وزيـر و حـاجي دائـي             . درباره حاجي دائي نيز گفتگو مي شود      
 .حاجي دائي چه بوده است؟ معلوم نيستگفتگوهاي وزير و . ترتيب مي دهد

برداشت كميسيون اين است كه وزراي مسئول و صدر اعظم، به وظيفه و مسـئوليت قـانوني خـود، عمـل                     ) 152 بخش   58ص      (
 و بلشا، بدون كمتر شكي، چندين نوبـت وظـائف قـانوني خـود را                Gratzدكتر زينواتس، صدر اعظم و وزرا، گراتس        . نكرده اند 
 .ده اندانجام ندا

 
نكتة بس مهم در اين گزارش اينست كه كشورهائي از دو بلوك روس و امريكا، از يك كشور و يـك شـركت، بـراي دو         : توضيح

اروپائيان و ژاپن نيز دست در كار بـوده انـد و            . هر دو قدرت جهاني نيز در جريان بوده اند        . كشور درگير اسلحه مي خريده اند     
ترسيدند و امروز راست مي گويند كه به عراق بخـاطر            اما اگر براستي از انتگريسم اسالمي مي      . دبهر دو طرف، اسلحه مي داده ان      

سد كردن موجهاي انگريسمي اسلحه مي داده اند كه از ايران بر مي خواسته، به ايران چرا اينهمه اسلحه مي داده اند؟ واقعيتـي                     
نخست به اين دليل كه پويائي انقالب ايران  . گ ادامه پيدا كند   كه اين گزارش بروز مي دهد اينست كه همه مي خواسته اند جن            

در قتلگاه جنگ و عرصه هاي افتضاحهاي بزرگ، زوال بپذيرد و سپس براي اينكه در منطقه هيچ قدرتي نماند و اختيـار نفـت از              
در ماجراي جنايـت ويـن و       با توجه به اين گزارش، روشن مي توان فهميد چرا حكومت اتريش،             . نو بدست انگلوساكسونها بيفتد   

 .كشتار قاسملو و فاضل رسول و قادري، تسليم شانتاژ رژيم ايران گيتيها شد

 


