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.  انجام گرفته اند  سال اخير، 10، در »اكتبر سورپرايز « ، بعد از انتشار گزارش كنگره امريكا پيرامون قهااين تحقي*   وري آچند ياد  نكه مستند آاو به مداركي كه كميته تحقيق بجاي . مده اند آنها توسط روبرت پاري و بعد از انتشار كتابش ، بعمل آاغلب  ن، مدارك آغير از . مستند تحقيق هاي جديد كرده است نها را آگزارش خود كند، مخفيشان كرده بود، دست يافته و  امريكا انجام مقايسه تحقيق ها كه در . نيز  گنجانده شده اند » ايراني « گفته هاي دست اندركاران ، در اين مجموعه *    . انتشار پيدا كرده اند تحقيق هاي جديد  در  واسرار نا گفته اي گفته شده اند  . ديگري نيز يافت شده اند  از اين ، از جمله، دمي را آ، معامله پنهاني يا گروگان گيران » ايراني «  گفته ها و نوشته هاي طرفهاي و انتشار يافته اند با  ن را آبر ايران همچنان ايران گيتي ها حكومت مي كنند و اجازه انجام تحقيق و انتشار  -  1: گاه مي كند آواقعيت سه   بنا بر اين ، اهميت بايسته به .  » گذشته گذشته است « ، يكي اينست كه » فكرهاي جمعي جبار «  از – 2و . نمي دهند  گذشته زمان حاضر و . نمي دانند زمان پيوسته است  –ب نچه مي خواهند بشوند نمي شمارند و آنچه هستند و آمسئول  خود را –ديگري ، ايرانيان الف » فكر جمعي جبار « زيرا بنا بر چرا چنين است ؟ . تحقيق پيرامون تاريخ  داده نمي شود  ن و در صورت امكان آيمن تحقيقي عميق، مسلم كرده است كه هدف اصلي كنگره نه يافتن و تصديق حقيقت كه انكار  به در اين كتاب، او .  ه است، نيز بعد از انتشار گزارش كنگره منتشر شد» اكتبر سورپرايز « كتاب روبرت پاري در باره *   . تصديقي شوند بر نتايج تحقيق ها فتند و ا سرهائي از پرده بيرون يند وآاصلي است ، برخوردها در سراي قدرت سبب شده اند كه گاه اعترافهاي مهمي بعمل  در روابط شخصي قدرت، اطالعات سالحي از سالحهاي ،نجا كهآ از  - 3 اما  .ينده است مگر اين كه تغيير كند آزمان  گاهي يابد، مي آخواننده اي كه بخواهد بر حاصل  تحقيق هاي جديد . بوده است » اكتبر سورپرايز « ن پرونده بست ترجمه اي كه با توضيحها و نيز گفته ها و نوشته هاي ديگران همراه گشته و جامعيت . بايد ترجمه كتاب او را نيز بخواند  وقتي در  . اندپي گرفته ، را بدين قرار، كسان بسيار ، تحقيق در باره اين سازش پنهاني .   انتشار پيدا كرده است 2005 واپسين تحقيق ، در سال  و. انجام گرفته است 1982در امريكا، در سال » پرايز اكتبر سور« نخستين تحقيق پيرامون *   . جسته است  اكتبر « يا مجموعه اي از  »   سورپرايز اكتبر« ن  آ ،  مقاله ها در باره اين يا 2004انتخابات رياست جمهوري نوامبر  ، بر اهل و خرد بكار گيرد، خود تجديد انتخاب تا بقصدماده كرده بود ، آقاي بوش آها انتشار پيدا كردند كه »سورپرايز  گذشته را تا تغيير . ينده است آهر گذشته اي تا زماني كه تغيير نكند، نه تنها حال كه   –كه الف و عبرت مبرهن گشت  ها ، بسان سالحي بران ، بكار » مجموعه اي از اكتبر سورپاريز « يافتن و بيان حقيقت گردانده بود، در انتخابات امريكا ، اگر كنگره حساب مصلحت را از حساب حقيقت جدا نكرده و هدف از تحقيق را  . ندهي دست از سرت بر نمي دارد ، در انتخابات رياست جمهوري، نه يك كه هنوز، » اكتبر سورپرايز «   وقتي برغم تحقيق مستمر پيرامون - ب . نمي رفت  مي توان دريافت چرا شكستن حصار سانسور برابر است با د، ند و بكار مي رونساخته مي شو» اكتبر سورپرايز « چند  كرده اند، افشاي زادي را هدف آنها كه استقالل و آبدين خاطر، در ايران ،  . توفيق در از ميان برداشتن استبداد حاكم اهل تحقيق را توانستند ، در امريكا نيز، نها بود كه آحقايق را بر خود واجب شمردند و به يمن جستجوي حقايق و انتشار  ند ، بلكه با انتشار ه اتحقيق كرد» ايران گيت « و » اكتبر سورپرايز « نه تنها خود بي وقفه در باره  . زندبه تحقيق بر انگي در خور جامعه را پيدا كند گاهي ، ديدي آزادي و  آهدف را نيز تعقيب مي كند كه جامعه استبداد زده نسبت به زمان و تحقيق پي گير اين – ج  لذا،  . پي گرفته اندمراجعه به قدرت خارجي براي تصرف دولت و گستردن بساط استبداد ،  ، از جمله ناممكن كردن تغيير گذشته هدف خويش را كه قاله و مصاحبه و شركت در تهيه فيلمهاي مستند، كتاب و دهها م             .اي كه طالب رشد است 
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	����ا�� :  توضيح   :؟ »وسوسه جنگ با عراق« افتضاحهاى ايران و عراق گيت و   ���������ى :��ا���  را در دو ��بر يك برنامه محرمانه، اين حكومت كمكهاى مهمى به عراق، در جنگ با ايران، بعمل  در حكومت ريگان، بنا *  :كند ، در گزارش مفصلى، امور زير را فاش مى)2002 اوت 17(  نيويورك تايمز    :شد ريگان در منطقه، از امريكا سالح ميكروبى به عراق صادر مىداد و در ايام نمايندگى رامسفلد از  در جنگ عراق با ايران، امريكا به عراق اطالعات نظامى مى    :ا%�ا-�,  و در ��� دوم ���* ا()'�"	 ا
��&� "�%$ �����NBCرك "�!  و  در ��� اول، ا بنا بر . شد سالح شيميائى بر ضد ايران بكار برد اند كه عراق آماده مى اين كمكها درست زمانى انجام گرفته. است آورده ميائى و قصدش بر بكار بردن اين اسلحه، قول مقامات نظامى عالى رتبه، امريكا با علم از مجهز بودن عراق به اسلحه شي برد كه امروز حكومت بوش، داشتن آن را مجوز جنگ با عراق        عراق همان سالحى را بر ضد ايران بكار مى .كمكهاى تعيين كننده را كرده است ى همچنان در اما كمكهاى واقع. داد شدند، در اختيار عراق قرار مى تجمع قواى ايران و آرايش جنگى اين قوا گرفته مىاز اين رو، اطالعات نظامى يعنى عكسهائى كه توسط قمرهاى مصنوعى از مراكز . نفتى عظيمى در منطقه اختيار يابد اين نتيجه رسيد كه نبايد بگذارد ايران پيروز شود و بر منابع دانستند كه حكومت ريگان به  پيش از اين، همگان مى*  !كردند شيميائى بر ضد ايران، بخصوص بعد از بمباران شيميائى حلبچه، محكوم مىامور خارجه، و فرانك كارلوچى، وزير دفاع، و ژنرال كلين پاول، مشاور امنيت ملى، عمل عراق را در استعمال سالح ل ريگان، يعنى ژرژ شولتز، وزير گرفت كه همكاران طراز او  برنامه محرمانه كمك نظامى به عراق در حالى انجام مى*  .است گردانده گويد درك من از كمك نظامى كه به عراق  كارلوچى، وزير دفاع وقت، مى. شده، حاضر نشدند توضيحى بدهند مى اداره اطالعات وزارت دفاع و نيز سرتيپ بازنشسته لئونارد پروتس كه رئيس اين اداره بوده و برنامه زير نظر او اجرا * .پرده سر باقى بودند من قطعاً اطالعى از شركت امريكا در تدارك عمليات . ت جنگى عمومى بود و نه اطالعات عملياتىشد، اطالعا داده مى من موافق بودم كه عراق : بعد او افزود. هاى نظامى ندارم و ترديد دارم اين كارها انجام گرفته باشند جنگى و ضربه هاى   افسر اداره اطالعات وزارت دفاع امريكا، بطور سرى، اطالعات در باره نقشه60      اما واقعيت اينست كه افزودن بر  .ائى توسط عراق نداشتماما يقيناً اطالع پيشكى از استعمال اسلحه شيمي. نبايد جنگ را ببازد گذاشتند و هدفهاى بمبارانهاى هوائى را مشخص  جنگى ايران و آرايش قواى اين كشور را در اختيار عراق مى با . كرد  بدون اينكه سخنى از سالح شيميائى بميان آورد با صالح ديد امريكا، تهيه مى-هاى جنگى خود را        عراق نقشه .كردند مى  .افسران عراقى همكارى كنددسترسى عراق به دريا شد، امريكا ريك فرانكونا، افسر اطالعاتى، را به محل فرستاد تا در تهيه و اجراى نقشه جنگى، با جنگى كه موجب بازپس گرفتن بندر فاو و ، براى هدايت عمليات 1988در اوائل : گويند افسران ارتش امريكا مى* .است كمك نظامى امريكا را بپذيرد عراق آماده: گفتبندر بن سلطان، سفير عربستان در امريكا، با صدام حسين مالقات كرد و آنگاه به مقامات سيا و اداره اطالعات وزارت دفاع پرنس . است ظامى به عراق ايفا كردهاى در برانگيختن حكومت ريگان به كمك ن  عربستان سعودى نقش تعيين كننده*  .وجود اين، امريكا قطعاً از استعمال اسلحه شيميائى توسط عراق، در مرحله پايانى جنگ، آگاه بود
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، براى قطعى كردن سرهنگ فرانكونا گزارش كرد كه عراق: گويد      يك مقام پيشين اداره اطالعات وزارت دفاع مى خنى خواهم در باره اطالعات محرمانه، س من نمى: گويد      سرهنگ بازنشسته والتر النگ، افسر وقت اداره اطالعات، مى .داد گرفتند، در اختيار عراق قرار مى هاى جنگ مى سيا نيز، جداگانه، عكسهائى را كه قمرها از جبهه*   . برد پيروزى خود، سالح شيميائى بكار مى كردند كه عراق در جنگ با ايران شكست  مقامات اداره اطالعات و سيا همه كار مى: مي گويد با وجود اين . بگويم نده نشود و از آنجا، انقالب اسالمى خود را به كويت و عربستان بخاطرش نگران بودند، اين بود كه ايران از منطقه فاو رااستعمال گازهاى سمى در ميدانهاى جنگ امرى نبود كه موجب نگرانى عميق بشود، آنچه همكاران ريگان ». نخورد گويند در آن  افسران اطالعاتى امريكا مى.  اما، در شمال عراق، ارتش صدام بر ضد كردها سالح شيميائى بكار برد*  .سرايت دهد يران متمركز نبود و عراق تنها علت نيز آن بود كه در آن منطقه، قواى ا. است جبهه، امريكا با ارتش صدام همكارى نكرده هاى جنگى را تهيه   اين سالح، نقشهكرده بود و امريكا نيز از آن آگاه بود و مستشاران نظامى امريكائى با علم بوجودعراق سالح شيميائى را وارد تسليحات خود : گويند  افسران مأمور رسيدگى به آسيبهاى جنگى وزارت دفاع امريكا مى*  .كرد هاى جنوبى همكارى امريكا را طلب مى در جبهه در علن محكوم كردن و در خفا، با استعمال : گويد  يك مقام عالى رتبه پيشين اداره اطالعات وزارت دفاع امريكا مى*  .برد اين در حالى كه ايران از قربانى اين سالح شدن هزاران تن رنج مى. كردند كردند و يا در تهيه آنها شركت مى مى خورد، در تمامى منطقه فاجعه ببار  اگر عراق شكست مى: گويد       يك مقام ديگر اداره اطالعات وزارت دفاع مى .امريكا در جنگ بخاطر منافع خويش است« واقع بينى سياسى»اى از  دانهاى جنگ موافقت كردن، نمونهآن در مي اند، نقش امريكا را در پيروزى عراق، تعيين   ارزيابى افسرانى كه در جنگ عراق با ايران، به ارتش عراق كمك كرده* .پاشيدند رژيمهاى كويت و عربستان و كشورهاى ديگر، فرو مى. آمد مى وقتى از تحليل اطالعاتى آگاه شدم كه در درون حكومت در : نويسد  شولتز، وزير خارجه وقت، در خاطرات خود، مى*  .كنند كننده ارزيابى مى است بلكه بطور  داده  بوش، امريكا به عراق تنها اطالعات نظامى نمى- در دوران ريگان - بدين قرار، الف :  انقالب اسالمى .كنيم اين تحليل، ما نبايد روابط خود را به عراق، بخاطر مخالفت با داشتن اسلحه شيميائى، خراب بنا بر. گردش بود، بهتم زد دانسته است عراق سالح شيميائى دارد و   مى- ب . است كرده هاى جنگى شركت مى مستقيم، در طرح و اجراى نقشه ان است كه اير را بسازد، بلكه همه كار كرده« كمر بند شيعه»نه تنها به او آنقدر اسلحه نداد كه در جنگ پيروز شود و  برخالف تصور خمينى، حكومت ريگان و بوش  -و ج . اند شده هاى جنگى با توجه به استعمال اين سالح، طراحى مى نقشه اى محرمانه با ريگان و بوش كرد و آلت فعل  جام زهر را او از آن رو سرنكشيد كه بر سر گروگانها معامله. شكست بخورد ناك شيميايى و در باره ديدار رامزفلد با صدام حسين و صدور مواد خطر)2002 اوت NBC (21  گزارش تلويزيون    را قربانى كرد؟...  ساله شد و دو نسل دو كشور و8آنها در جنگ  قانون آزادى »، كه بنا بر 1983در سند رسمى وزارت خارجه امريكا مربوط به سال . از آمريكا به عراق بيولوژيكى او صدام حسين را « : طارق عزيز، معاون كنونى صدام حسين، به دونالد رامسفلد، وزير دفاع كنونى آمريكا، گفته بود«     :است گيرد، آمده ، در دسترس متقاضى قرار مى«اطالعات اند، اما قسمتهاى  اى بسيارى از سند وزارت امور خارجه در باره مأموريت آن روز رامسفلد حذف شده      با آنكه قسمته .خرسندى نمودبغداد با صدام حسين ديدار كرد، ضمن تقديم نامه رونالد ريگان به وى،  از اين كه در عراق به سر مى برد ابراز  اندكى بعد كه رامسفلد در . » مردى فكور خواهد يافت كه شفاف تجزيه و تحليل مى كند و از تجربه ها مى آموزد  .موج بنيادگرايى مذكور عراق را نيز در معرض ابتال و تهديد قرار داده بود. حاكم بر ايران پديد آورد با بنيادگرايان "مشترك"م حسين در مبارزه وى توانسته بود تغييرى در سياست آمريكا به نفع حمايت از صدا. است فرستاده ويژه رونالد ريگان در منطقه خاورميانه بوده 1983حذف ناشده كه نيز حاكى از آنند كه رامسفلد، از سال 
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     NBC از شهادت رسمى يكى از افسران ارشد وابسته به آژانس امنيت ملى ) )NSA به نام هووارد تايچرز، خبر مى ، هاى امريكايى، در  ، شركت1989تا ( و شايد هم پيش از اين تاريخ )1985از سال ": ميكربى عراق داللت دارد تهيه شده بر همكارى و دخالت فعاالنه آمريكا در برنامه توليد سالح هاى 1994   يك گزارش سناى آمريكا كه در سال  «.نگ با ايران بودمهمات و خود روهاى الزم براى عراق و غيرممكن كردن شكست اين كشور در جكيسى ، رييس سازمان سيا، شخصاً هدايت تالش هايى را به عهده گفت كه هدف از آنها حصول اطمينان از تأمين اسلحه، ، ويليام 1983از سال »: بررسى قضايى پرونده اى مربوط به يك معامله تسليحاتى ادا كرده استدهد كه در جريان  است، انبوهى از مواد بيولوژيك را  ه وزارت تجارت كنترل آنها را وضع كردههماهنگى با مقرارت مربوط به صادرات ك : است در گزارش، همچنان آمده. است اد شدهكلستريديوم بوتولينيم، ميكروارگانيسم مولد قوى ترين سم باكتريايى، ي     در اين گزارش، از صدور مواد خطرناك متعددى همچون باسيليوس آنتراكيس مولد بيمارى سياه زخم و يا   ". اند به عراق صادر كرده بعدها و در . اين مواد به هنگام صادرات تضيعف نشده بودند تا امكان احياى و بازتوليدآنها، در عراق،  وجود داشته باشد . داد  ساله، همان حكومت ريگان و بوش، به ايران اسلحه و اطالعات نظامى مى8اى از جنگ  در دوره:  انقالب اسالمى . رانو پس از آگاهى جهانيان از جنگ با اسلحه شيميائى با كردهاى عراق و بكار بردن اين سالح بر ضد نيروهاى اييعنى پس از پايان جنگ .  ادامه بافته است1989 نوامبر 28     بنا بر گزارش، صادرات سالح ميكروبى مذكور به عراق تا  . اند آنچه كه از آمريكا صادر شده بود يكسان بوده به كار گرفته شده در برنامه تسليحات ميكربى عراق با جريان بازرسى تسليحات عراق، معلوم شد كه ميكروارگانيسم هاى در قسمت دوم، ايران گيت را با فريب اطالتى امريكا توسط . ماجرا از پرده بيرون افتاد و افتضاح ايران گيت شد شارون، نخست وزير اسرائيل به . بخواند« محور شر»ايران، در شمار كشورهائى نبود كه بوش قصد داشته آنها را           :امروز منطقه؟ ربط ايران گيت با وضعيت - اطالعاتى سياست امريكا را در ايران سمت داد  اسرائيل با فريب    :آوريم اسرائيل، يكجا مى دهند چرا پرزيدنت ژرژ بوش، در آخرين لحظه، تصميم گرفت ايران       در پاريس، منابع دواير سرى فرانسه توضيح مى :  بگرداند»محور شر« ن را سومين كشور عضو دارد ايرا رود و با ارائه اطالعات قالبى، بوش را بر آن مى واشنگتن مى ت تح»بنا بر اين اطالعات، اسامه بن الدن زنده و در ايران و . گذاشت كه دواير جاسوسى اسرائيل گرد آورده بودندنخست وزير اسرائيل، آريل شارون شتابان به امريكا رفت و اطالعاتى را در اختيار بوش .  ايران جزء محور شر نبود*  .د كه امريكا تنها با اسالم و خاورميانه جنگ دارد كره شمالى را بدين خاطر در شمار آوردند كه اين فكر بوجود نياي*  :خواندشان« محور شر»را جزء كشورهائى قرار داد كه  ديگر اين اطالعات، اين بود كه مال محمد عمر نيز به ايران رفته و خود را به شمال غربى ايران « افشاگريهاى»     از  .شود از او، در شمال غربى ايران، نزديك مرز عراق، نگهدارى مى. نيروهاى امنيتى ايران است« مراقبت شديد گذارد و اسرائيل در اختيار طرفهاى ارتباط خود در فرانسه قرار   اختيار بوش مىكه شارون در« اطالعاتى»      بنا بر  .است رسانده ، بوش در گزارش 2002ژانويه  30دهد و در   ژانويه به بوش و همكاران او مى29را در « اطالعات»      شارون اين  .است اى مأمور اين كار كرده دهد، هردو شخص، بن الدن و مالعمر، تحت مراقبت افرادى هستند كه آية اهللا خامنه مى چند ماهى بود روابط ايران با . خوانده شود« محور شر» اسرائيل سود داشته است ايران در كنار عراق و كره شمالى، *  .خواند مى« محور شر»ساالنه خود به كنگره، ايران را در كنار كره شمالى و عراق  در كنفرانس بن و در ايجاد دولت جديد « اش نقش سازنده»ديرتر، امريكا از ايران بخاطر . سپتامبر را محكوم كرد 11در واقع ايران يكى از نخستين كشورهائى بود كه ترورهاى . غرب، بخصوص فرانسه و امريكا، رو به گرمى نهاده بود  .افغانستان، ستايش كرد
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و . اند، ندارد  در سخنرانى بوش آمدهدانست ايران سودى در ادامه دادن به فعاليتهاى تروريستى كه       امريكا خود مى آمدند و زمينه را براى عادى كردن روابط با امريكا آماده  ايران سالى مشغول اقداماتى بود كه امريكا را پسند مى دالئل حكومت اسرائيل در فريب اطالعاتى . با وجود اين، بوش ايران را نيز يكى از سه دولت شر خواند. كردند مى خواهند نام   اوت، روزنامه واشنگتن پست در گزارشى، به نقل از منابع اطالعاتى عربى خارج از عربستان كه نمى28  در  .  ايران در كار توليد اسلحه كشتار جمعى است-   كند،  ايران به حزب اهللا لبنان و برخى از سازمانهاى فلسطينى كمك مى-    ازامريكا عبارتند اند، به همراه دهها جنگجوى   كه دو نفر كه در هرم القاعده نقش مهمى را داشتهخود يا كشورشان فاش شود، ادعا كرد واشنگتن پست اين دو را . اند ها و مهمانخانه هايى در شهرهاى مرزى مشهد و زابل پناه گرفته ديگر اين سازمان، در هتل . لوليد تبعه موريتانى معرفى كردآى قرار دارد و محفوظ ا. بى. سيف العادل مصرى كه در فهرست افراد تحت تعقيب اف اين . پنتاگون پيش از اين اعالم كرده بود كه محفوظ الوليد در ماه ژانويه در شهر خوست افغانستان كشته شده است اند و محمد عاطف  اى پنهان شده اند در حالى كه اسامه بن الدن و ايمن الظواهرى در نقطه منابع به واشنگتن پست گفته و اين . اند اند، كنترل عملياتى كميته نظامى القاعده را بدست گرفته  دو نفرى كه در ايران پناه گرفتهكشته شده است، از اين رو بود كه . گرايش نظير گرايش شارون سخت عالقمند وجود مدارهاى بسته با امريكا و اسرائيل و حتى اروپا استاز اين رو، در ايران، . آورد  كشورهاى منطقه، فراهم مىموقعيت را براى گرايشهاى زورمدار در اسرائيل و ايران و ديگرتر اينست كه مدارهاى بسته در سطح منطقه و ميان كشورهاى منطقه و غرب، مساعدترين  دليل قوى:  انقالب اسالمى سخنگوى دولت بوش بعد از درج خبر واشنگتن پست نيز چنين كارى را از طرف ايران غير قابل قبول دانسته است   . مستند خواند و رد كرد امور خارجه ايران ادعاى اين روزنامه را غير "وزارت "  يكروز بعد از  خبر واشنگتن پست، حميد رضا آصفى سخنگوى  . كند كميته حمالت را هدايت مى ست و سياست امريكا از خوا)بوجد آمد و از اظهارات ژوئيه بوش ( ايران هم محور شر است)از اظهارات ژانويه بوش  ترين   اين كشور داراى قوى- بلكه الف .  علت  تدارك جنگ در نيكاراگوا، تنها تمايل ساندينيستها به كمونيسم نبود* :اند اى از پرده بيرون افتاده   در باره ايران گيت نيز واقعيتهاى تازه .، سخت غضبناك شد(كند جنبش مردم ايران پيروى مى مريكا وجود چنين ارتش قوى و احتمال پيروى از مشى ساندينيستها توسط شد و ا ارتش در امريكاى مركزى مى افراشت كه  با وجود دريافت كمك از شوروى سابق و كوبا، دولتى قد بر مى. كشورهاى ديگر منطقه، هراسان بود ژيم سوموزا  با سرنگون شدن ر- و ب . توانست اثر مستقيم بر بيرون بردن كشورهاى منطقه از سلطه امريكا، بگذارد مى
Somozaشد كه  ، دولت جديد با نظم بخشيدن به بودجه دولت و فساد و فقر زدائى، الگوى اقتصادى ديگرى مى و هم بخاطر ( اكتبر سورپرايز)زشهاى پنهانى اين بار، هم بخاطر سا.  ايران در حال جنگ با عراق، در موضع ضعف بود*  .هاى دست نشاده امريكا را از دستش خارج كنند و انقالب و اين موفقيتها رژيمنبود تجربه مردم ساالرى توأم با موفقيت اقتصادى، ايران را الگوئى براى كشورهاى حوزه بزرگ فرهنگ اسالمى بگردد امريكا موافق از اين رو، . آورد امريكا تحمل دو ژاپن در آسيا را نمى: در باره ايران نيز كيسينجر گفت:  انقالب اسالمى .توانست بر كشورهاى امريكاى التين اثر جدى بگذارد مى با فروش اسلحه به سه برابر . خواست ناظر شكست ايران باشد، با فروش اسلحه به ايران، موافقت كرد آنكه امريكا نمى ايران )به سخن ديگر، فروش اسلحه به ايران . اند  قاره جهان شركت داشته5 كنترا، كشورهائى از - در ماجراى ايران -   :اند زه، بر امور شناخته شده، افزوده شده از زمان تحقيقات قاضى مستقل، والش، در باره ايران گيت، دو امر تا* .نيز تأمين شد« كنتراها»قيمت، هزينه تسليحاتى  چنانكه در تهيه پول و اسلحه براى كنتراها نيز . است حاصل موافقت از قبل با اين فروشها بوده( گيتهاى مختلف  (.اند پول اسلحه، عربستان و كره جنوبى، از لحاظ دادن پول و اسلحه نقش مهمترى داشتهدر آسيا، غير از ايران با سه برابر پرداختن ) امريكاى مركزى و جنوبى، كشورهاى اروپائى و كشورهاى آسيائى كشورهاى
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با يكديگر، نقش واسط ميان سه تن، در همكارى . است كرده شد تنها عمل نمى  سرهنگ نورث آنطور كه وانمود مى-   بسيارى ( پدر)دانيم كه بوش  مى. نورث و مك فارلين و پويندكستر: اند  بوش و رژيم خمينى را داشته-حكومتهاى ريگان  ز، امريكا گاهى ايران را در ، تا امرو1970از سالهاى . كند قوا ميان ايران و عراق ديگر سياستى نيست كه امريكا اجرا مى سپتامبر بدين سو، حفظ تعادل 11از ) 2002 اوت 20(بنوشته استراتفور :   اما ربط ايران گيت با وضعيت امروز اينست .در ايران، ايران گيتيها همچنان دولت را در قبضه خود دارند: اسالمى انقالب  .زندان گذراند ماه در 16بمدت Clinesتنها يك عضو سيا، بنام توماس كلينس  . از دست اندكاران در افتضاح ايران گيت را بخشيد با پيروزى انقالب در ايران، امريكا براى مهار ايران، عراق . است برابر عراق و زمانى عراق را در قبال ايران تقويت كرده قعيت كه امريكا يكى مسئله گروگانهاى امريكائى در تهران و اين وا: ، امريكا با دو مسئله جداگانه روبرو بود1980      در  :كرد را تقويت مى آمد كه به آسانى قابل پركردن  زيرا خالء قدرت پديد مى.       از اين رو، امريكا خواهان فروپاشى رژيم خمينى نبود .تسلط بر آبهاى خليج فارستوانست آن را با توسل به قوه نظامى حل كند و ديگرى نگرانى امريكا از استفاده شوروى سابق از بى ثباتى ايران و  نمى بغداد فرصت را مناسب .  را لغو و جنگ را آغاز كند1975خواست براى اينكه قرار داد        عراق اندك تشويقى مى .يل، عامل ايجاد و ادامه جنگ شدندارزيابى كرد و اين حكومت، باتفاق حكومتى امريكا و اسرائبدين خاطر بود كه وزير دفاع انگلستان در حكومت تاچر، جنگ و ادامه آن را در سود انگلستان و غرب :  انقالب اسالمى .با وجود اين، امريكا براى حفظ منافع خود، نيازمند آن بود كه انرژى انقالب ايرانيان گرفته شود. بود عراق بر اين باور شد كه در اوضاع آشفته ايران، حمله به اين كشور، پيروزى سريعى . بود يافت و امريكا نيز نيازمند مى مى خواست  جنگى را مى. خواست يابد و اين پيروزى را نيز نمى كرد عراق به پيروزى سريعى دست مى        امريكا فكر نمى .كند ش مىرا عايد تا هم خالء قدرتى كه شوروى آن را پركند بوجود نيايد و هم امنيت . كه ايران و عراق هردو در آن گرفتار بمانند آن زمان كه عراق دست باال را داشت و . كرد        در طول مدت جنگ، امريكا تعادل ميان دو كشور را حفظ مى . مستحكم كند و به نو سازى قواى مسلح خويش بپردازد وسيع و دير پا فرصتى به امريكا داد كه مواضع خود را در منطقه يك جنگ. سواحل غربى خليج فارس حفظ شود آورد تا امريكا،  فروش اسلحه به ايران فرصتى فراهم مى.  پيش آمدرفت، مسئله كنتراها هم اش بر ايران مى احتمال غلبه شد، براى  تر مى جنگ ايران و عراق هرچه طوالنى.  پاى شوروى به خليج فارس نرسد-و ج . دشوروى در امان بمان خاورميانه از نفوذ -و ب .  جنگ ادامه پيدا كند اما هيچيك از دو طرف جنگ را نبرد-     هدف امريكا اين بود كه الف  . از طريق فروش اسلحه به ايران، پول براى كمك به كنتراها را تدارك كند دست روسيه به خليج فارس نرسيد و در خاورميانه . سياستى با اين هدفها را، تا پايان جنگ، ادامه داد. امريكا بهتر بود كرد        بديهى است عراق جنگى را كه صدها هزار كشته برجا گذاشت و هزينه چنان سنگين را داشت، براى آن نمى .صت يافت ظرفيتهاى نظامى خويش را افزايش دهدنفوذى پيدا نكرد و ايران نتوانست منطقه را بى ثبات كند و امريكا فر دانستند كه هر يك از دو كشور كه در جنگ پيروز شود، قدرت مسلط بر  آگاهان سياسى مى. كه بر شط العرب دست يابد از ديد گاه صدام حسين كه . بيند روشن را به صدام داد كه امريكا مانعى براى تحقق توقعات عراق در كويت، نمى اين احساس در واقع، در آخرين ديدار سفير امريكا در كويت با صدام حسين، سفير. كند، هيچ اقدامى نكرد حمايت مى       امريكا، براى از بين بردن اين احساس كه از توقعات عراق در خليج فارس، بخاطر دفاع عراق از منافع امريكا،  .آورد شود و مهار عرضه نفت به بازار جهان را بدست مى س مىخليج فار خواست و جنگ با ايران را به اميد بدست آوردن مهار نفت خليج فارس  بينيم او مزد جنگ و پيروزى را مى بنگريم، مى تنها، در نهان، به تقويت ايران . ن آوردن صدام از خياالت خوشش، نكردامريكا نيز هيچ عملى براى بيرو. كرده بود  .پرداخت تا قدرتى پديد آيد و نگذارد صدام به هدف خويش دست يابد مى
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حال آنكه . كرد امريكا ممانعتى بعمل نخواهد آورد صدام فكر مى.       نتيجه اين شد كه صدام كويت را تصرف كرد است كه  ترس از انقالب ايران از ميان رفته است و امريكا ديگر نيازى به عراق ندارد و توانائى آن را نيز پيدا كردهصدام نيز از اين واقعيت غفلت داشت كه .  يك كشور مهار نفت خليج فارس را بدست آوردتوانست بگذارد امريكا نمى است،  بدان منافع امريكا حفظ شدهپنداشت بخاطر جنگى طوالنى كه  صدام مى. نيروهاى عظيمى را وارد عمليات كند با وجود اين، امريكا حاضر به ويران كردن كامل توان نظامى عراق نبود زيرا از .       جنگ شد و صدام شكست خورد . هستند« نمايشى»اخطارهايش . شود امريكا بر ضدش وارد جنگ نمى بايد هم اين و هم آن را، به نوبت تضعيف و تقويت  مى.  رقيب، امرى بغايت بغرنج است      حفظ تعادل ميان دو همسايه .آن بيم داشت كه كشور متالشى شود با . كا عراق را تشويق كرد به ايران حمله كنددانند كه امري همگان مى. اى وجود ندارد        در مقاله تايمز نيز امر تازه .به ترتيبى كه دو كشور ايران و عراق يكديگر را خنثى كنند و امريكا بتواند منافع خود را در منطقه حفظ كند. كرد و وقتى . وجود گروگانگيرى اعضاى سفارت امريكا، برانگيختن رژيم صدام به حمله به ايران، كارى منطقى به نظر ميĤمد دانست  به عراق وعده هائى داد كه مى. عراق جنگ را شروع كرد، امريكا اين كشور را متقاعد كرد جنگ را ادامه دهد اگر موشكهاى ضد تانك . كرد كه جنگ را ادامه دهد به آن اندازه به عراق كمك مى. گاه به آنها وفا نخواهد كردهيچ اما اين دو مانع آمريكاانجام آنچه . تعصب هستند       خوب معلوم بود كه صدام مردى زمخت و خمينى يك مذهبى م .ادامه جنگ بدون آنكه يكى از دو طرف پيروز شود: جستند، معنى كامل خود را داشت امريكا به ايران راه مى داد كه دو قدرت  به استالين آنقدر اسلحه مى. امريكا سابقه استالين و هيتلر را داشت. خواست انجام دهد، نبودند مى ا در كسى سياست امريكا ر. در مقايسه با صدام، استالين صدها بار بدتر بود. آلمان و روسيه يكديگر را به تحليل ببرند جنگ : ايست براى زندگى كه بدون پى آمد نيست       بديهى است ايجاد تعادل قوا، خود يك هدف نيست بلكه وسيله جنگ دوم محكوم نكرد چرا بايد سياستش را در جنگ ايران و عراق، محكوم كرد؟ خواهد سياست حفظ تعادل قوا ميان ايران و  اينكه جالب توجه است، اينست كه حكومت بوش ديگر نمى      اما آنچه  .دوم، جنگ سرد را در پى آورد و جنگ ايران و عراق، جنگ خليج فارس را د از جمله به اين دليل كه نفت روسيه دار.  امريكا ديگر نگران مسلط شدن يكى از اين كشورها بر خليج فارس نيست- 1  داليل احتمالى رها كردن اين سياست عبارتند از. عراق را ادامه دهد ى بقيمت برهم خوردن تعادل قوا در  امريكا آنقدر مشغول القاعده و اتصال جستن صدام به اين سازمان است كه حت-  4  و.  امريكا در كار استقرار قوائى بزرگ در مرزهاى ايران براى مهار اين كشور است-  3  تواند يك عراق قوى را ايجاد كند؛ پندارد، در پى برانداختن صدام، بسرعت مى  امريكا مى-  2  شود؛ جانشين مى گويند كه چند نوبت، در انقالب   را باز مىآوردن اسباب ادامه آن از طريق رژيمهاى مالتاريا و صدام است، بلكه واقعيتىاطالعات و تحليل استراتفور، نه تنها تصديق قول وزير دفاع انگلستان در باب ايجاد جنگ و فراهم :  انقالب اسالمى .كند منطقه، تعقيب القاعده و رژيم صدام را رها نمى اما تعادل ضعفها، در همان حال كه گوياى ضعف قدرتى جهانى است . «تعادل ضعفها»: است اسالمى، موضوع بحث شده ، بيانگر -تواند منافع خود را حفش كند   زيرا تنها از راه بر انيگختن دو رژيم استبدادى نيازمند به تخريب دو كشور مى- بيش از آن نياز كه امريكا به .  استبدادهاى مالتاريا و صدام به جنگ براى تخريب نيروهاى محركه دو كشور استنياز اى داشتند و دارند كه با استبدادهاى  تضعيف متقابل ايران و عراق داشت، اين دو رژيم نياز به تخريب نيروهاى محركه گويد كه تعادل قوا، در جنگ دوم، جنگ سرد ببار آورد و در جنگ ايران و عراق، جنگ خليج        و استراتفور مى .دهد آنها را به بازى مرگ مشغول كنند ويرانگر و فساد پرور خود، به قدرت خارجى امكان مى و مسئول اول مستبدهاى زير سلطه هستند كه براى حفظ استبداد بنا بر اين، مقصر. حاكم بر اين دو كشور ناسازگارند      داند كه تعادل قوا روشى براى مرگ است و نه زندگى؟  را پرداخته است؟ و نمى ساله و پى آمدهاى آن، چه بهاى سنگينى 8داند بشريت بابت جنگ سرد و ملتهاى منطقه بابت جنگ  يا نمىفارس را اما آ
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امريكا و عربستان به صدام، برابر گزارش الكساندر هيگ به ريگان ،          :روبرت پارى    
	���� ا�� : توضيح   !: ميليارد غرامت؟100 التماس غرب و پرداخت -سبز دادند چراغ  ��در ��� اول، %/� 
��	 را . ��ا���  را در دو � /<�= را در �5ر0 >�ا-	 �;�ل �:9/�
6 ا%� و در ��� دوم، درو��8ى  آ6 رو�5ت �3رى ��, و "�1�2 داد0�كند كه گزارش وزير خارجه، هيگ، به رئيس جمهورى، ريگان،  سند محرمانه بس مهمى را فاش مى وبرت پارىر       :F/G و "�����A598 Eار ه�?	 ر گستر ، رئيس جمهورى حيله گر عراق، صدام حسين، شاهد فرصتهائى بود كه درهم برهمى دامن 1980       در تابستان  : بود   براى حمله به ايران داده » چراغ سبز« امريكا به صدام : است هاى عربستان و ديگر رژيمهاى سلطنتى عرب  انقالب اسالمى ايران شاه و شاهزاده. آورد بر حوزه خليج فارس، فراهم مى كمك صدام و نيز . ترسيدند كه مردم بر ضد شيوه فاسد زندگيشان قيام كنند آنها از آن مى. را به وحشت افكنده بود و چون . كردند، بايسته بود بنيادگراى آية اهللا روح اهللا خمينى مبارزه مىايرانيان تبعيدى كه تحت حمايت سيا با رژيم  �� �Aن M . 65�Nن ز
�ن "�س از 5/��د��ا-	 H�I �;�د :توضيح  .هاى نفتى خاورميانه بودند، صدام، ناگهان، رفيق محبوبى شد هميشه، قدرتهاى غربى نگران حوزه�
"�س از  ��ن  ) ر �RS% �5 �TUS ا
��&�د( 65 ��ل �Pام . 
�دم %�Oرى �5د�) 	
 W�3 6و رژ! ا��)ب ا��ان �5د آ ���"Z�� را �%��
�G* "���� 5/��د��اه� 
	 M\� ��ب 
	. آ�د ]��� 
	 د%� �����0 و  F/G �/U�Aد  دا� 	
. ��ا����  
	 » �9��« دا�U/� >�ا H�I و 
)"�ر�� F/G را  و ��[  « �ى 
/:�6 �5 رژ` آ�د"� آ6 >/��&6 �95 از F/G ��  رژ!� ا�� و   �5 ��ار آ�د0 »روا5$ دو%6��U«  ��ب 0�A �5د، » 5/��د��ا-	 و از عربستان، نخستين ديدار رسمى ديدار ا. ، سران دولت سعودى، ميزبان صدام در رياض شدند1980 اوت 5     در  .علت آن مجهز كردن ارتش عراق بصورت عالى توسط ارتش روسيه و موقعيت جغرافيائى عراق بود      .دار�� بديهى است سعوديها از آن ديدار و پذيرائى در كاخهاى سخت آراسته، انتظارى . رئيس جمهورى عراق از عربستان بود گفتند  سعوديها همچنين مى. كردند سعوديها عراق را به حمله ايران تشويق مى. خواستند برآورده شود داشتند و مى از او به رياض دعوت . ژئوپليتيك كارتر، رئيس جمهورى امريكا، از او خطاب به صدام دارندپيامى گوياى مقاصد  نتيجه انتخابات نيز »، نوشته است، «وفاى به عهد»همانطور كه در خاطرات خود، . دكر حيات سياسى او را تهديد مى گروگان 52ناكامى او در آزاد كردن . ، پرزيدنت كارتر با بحرانهاى خاص خود روبرو بود1980      در طول تابستان  .اند تا اين پيام را به شخص او بدهند كرده اى به روزنامه نگارى، باز   سال ديرتر، در نامه10همانطور كه او خود، نزديك به . «بستگى به آزادى آنها پيدا كرده بود ريخواهها مجارى تماس با ايران، اعالن خطرى دريافت كرد حاكى از آن كه جمهو( كارتر)گفته است، رئيس جمهورى  . اند، نا روشن هستند  تا امروز، شكل داده1980آمدند تاريخ را از       بدينسان، اين تحريكها كه از چند سو بعمل مى . اند بر سر گروگانها، بوجود آورده رترين برآوردها، يك ميليون اى را به دنبال آورد، بنا بر معتب  ساله8، كه جنگ خونين 1980هجوم به ايران در سپتامبر  اما تحقيقاتى كه توسط .  كنترا پرده از كار برخى از مقامات دروغ زن برگرفت- ، افتضاح ايران 7 - 1986     در  .جنگ ميلياردها دالر سود عايد تاجران اسلحه و يك رشته افتضاحها ببار آورد. كشته بر جاى گذاشت  دموكرات و جمهوريخواه بعمل آمدند، بار تقصيرها را عمده بر دوش هاى تحقيق، مركب از اعضاى دو حزب كميته
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تحقيقات بعدى پيرامون عراق گيت و . گذاشتند« خودسر»سرهنگ اليويه نورث و چند صاحب مقامهاى مادون و  و نيز مسلم شد كه سيا و كنتراها به . ، برده و خورده شدند بى آنكه حسابها از مه غليظ بيرون آيند)BCCI(بين المللى  بازرگانى ميلياردها دالر پول از طريق بانك اعتبار و. حمايت محرمانه امريكا از صدام حسين نيز بى نتيجه پايان يافتند ، نيز 1980      ماجراى اكتبر سورپرايز و ظن پرزيدنت كارتر به مداخله جمهوريخواهها در بحران گروگانگيرى، در  .اند قاچاق مواد مخدر آلوده مؤيد وقوع اكتبر سورپرايز، « مدرك معتبرى»، به اين نتيجه رسيد 1993يك كميته ويژه، در .  مشابهى يافتسرنوشت اين . داشتند« فوق سرى»و « سرى»از جمله گزارشهائى كه مهر .  اما، من به مدارك آن تحقيق دسترسى پيدا كردم      : از آلكساندر هيگ »نكات در خور گزارش«     .بدست نيامد اين گزارشها بيشتر از . شدند دارك از قرار، بطور اتفاقى، در اطاقى بر جا مانده بودند كه مدارك در آن نگاهدارى مىم خفى كرد و نگفت، گزارشها پرده از استراتژى ديپلماسى پنهان        اما غير از آنچه كمتيه تحقيق درباره اكتر سورپرايز م . بود، در برداشتند  شنيده بود، و بيشتر از آنچه كميته در گزارش خود آورده1980آنچه  كارتر در  نكات »عنوان آن . يكى از اين مدارك، دو صفحه است. دارند پرزيدنت ريگان، پنهان از كنگره و مردم امريكا، بر مى يه است و آلكساندر هيگ، وزير امور خارجه امريكا، آن را براى توجيه ريگان، رئيس جمهورى، ته« درخور گفتگو دادند كه ايران  ورى مصر و ملك فهد، پادشاه عربستان توضيح مىهردو، انورالسادات، رئيس جمه. قرار گرفته است ) پيرامون نقش امريكا و اسرائيل در فروش اسلحه (   »مجموعه اطالعات« نويسد او تحت تأثير       در گزارش، هيگ مى . كند ، حكايت مى1981سند سفر اول هيگ به خاورميانه را در آوريل . را دارد« حساس/ فوق سرى »مهر . است كرده اين امر بسا براى پرزيدنت ريگان كمتر . «كند قطعات يدكى تجهيزات نظامى ساخت امريكا را از راه اسرائيل دريافت مى ويل اسلحه به با همكارى اسرائيل، در قفاى پرزيدنت كارتر، قرار تح، هاى او  چرا كه واسطه. است مايه تعجب بوده ونيز بجاست تأييد كنم كه پرزيدنت »: آورد      اما آلسكاندر هيگ  در پى تصديق باال، تصديق بهت آور ديگرى را مى .  را داده بودند ) در ازاى به تأخير انداختن آزادى گروگانها( ايران،  به سخن ديگر، بنا بر اطالعى كه . «ده بودكارتر، از طريق شاهزاده فهد، به عراقيها براى جنگ با ايران، چراغ سبز دا به امريكا در خاورميانه و بر اثر يأس از فشار به ايران و آزاد كردن گروگانها از راه گفتگو، چاره را در برانگيختن صدام ، پرزيدنت كارتر، از قرار، به اميد دست قوى پيدا كردن )اينك پادشاه عربستان(هيگ يافته بود، پادشاه سعودى، فهد  هيگ تقاضاى مرا براى مصاحبه در باره . است »چراغ سبز«       گزارشى كه هيگ نوشته است حاوى جزئياتى در باره  .است اگر راست باشد، جيمى كارتر صلح طلب جنگ بر انگيخته. است حمله به ايران ديده بنا بر اين باور، امريكا . ه ايران استبا وجود اين، گزارش نخستين سند تأييد كننده باور ديرگا. گزارش خود، نپذيرفت در خاطراتش، در .  خواند »آشكارا دروغ« كرد،  ، پرزيدنت كارتر، اتهاماتى را كه ايران به امريكا وارد مى1980      در  .است پشتيبان عراق در حمله به ايران بوده اى كوتاه به  و در باب گروگانها،  او اشارهضمن گزارش ابتكار صادق طباطبائى، منسوب خمينى، در اواسط سپتامبر، گفتگ دند كه نقشه ايرانيها مرا متهم كر.  سپتامبر، را براى هجوم به ايران و بمباران فرودگاه تهران، انتخاب كرد22 به ايران، ) طباطبائى( از قضا، عراق تاريخ ورود . آميز بودند  بسيار تشويق )در آلمان( گفتگوهاى « : است هجوم عراق به ايران كرده سازند كه بانكدار ايرانى، همان سيروس  است، فاش مى ها را بر آنها ضبط كرده       نوارها كه اف بى آى، محرمانه، مكالمه . اند تر بوده موافقبر مدارك كميسيون نيروهاى مسلح كنگره كه من در اطاق مدارك يافت، جمهوريخواهها با تحويل اسلحه به ايران اما بنا . بوداما حكومت كارتر همچنان خواستار آزاد شدن گروگانها پيش از تحويل تجهيزات نظامى به ايران . خود كرد          حمله عراق به ايران ،ايران را سخت نيازمند قطعات يدكى براى هواپيماهاى نظامى و نيز تجهيزات نيروى زمينى  .  »ام ريز و پشتيبان حمله به ايران بوده كند، دستيار جمهوريخواهها در  رض بر اين بود به پرزيدنت كارتر در گفتگوها بر سر گروگانها كمك مىهاشمى، كه ف
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برادر ارشد سيروس، جمشيد هاشمى شهادت . است  بوده1980فروشهاى اسلحه و نقل و انتقال قيمتهاى آنها ، در اواخر  ، كارتر نتوانست گروگانها را آزاد كند و بر اثر آن، رونالد ريگان 1980      بهر دليل، تا روز انتخابات رياست جمهورى  .است كيسى با روحانى ايرانى راديكال، مهدى كروبى بوده. ريگان و بوش، ويليام ج محرمانه در مادريد، ميان مدير تبليغات انتخاباتى داد كه فروشهاى اسلحه به ايران، از راه اسرائيل، حاصل ديدارهاى ژنرال چهار ستاره سفيد موى با . رمانه را براى ارتباط با قدرتهاى خاورميانه برقرار كردحكومت امريكا جديد مجارى محپس از آن، همزمان با سفر آلكساندر هيگ به خاورميانه براى ديدار با ديدار و شور با مقامات عالى كشورهاى منطقه، هاى  در هفته. ، سرانجام، گروگانها آزاد شدند1981 ژانويه 20   دقايقى بعد از انجام مراسم سوگند توسط ريگان، در    :مجراى خصوصى    . برنده انتخابات شد اسرائيل همچنان به حمايت ايران، بمثابه قوه . سران دولتهاى متحد عراق، مصر و عربستان، و نيز اسرائيل، ديدار كرد اى صادر كرد و  اظهاريه. يگ ديدار خويش را از خاورميانه، با ديدار از عربستان، به پايان برد، ه1981 آوريل 8      در  .داد تعديل كننده عراق و عربستان، ادامه مى در اين « او اعالم كرد كه .  ستايش كرد »كوششهاى براى ساختن دنياى بهتر و خردمندى رهبران سعودى«در آن، از  ور كه پيش از سفرم به خاورميانه، گفتگو كرديم، من به پرزيدنت همانط« :       هيگ به پرزيدنت ريگان توضيح داد .آگاه كردپرزيدنت ريگان نوشت و او را از موافقتهاى كه در ديدارهاى خصوصى، در عربستان و مصر و اسرائيل، بعمل آورده بود،  براى  »نكات در خور توجه و گفتگو«  از مراجعت هيگ به واشنگتن، او گزارش فوق سرى خود را زير عنوان      پس .  »سفر، بنيادى نهاده شد براى تقويت روابط عربستان و امريكا بال كردند و هر سه آنها از پيشنهادم استق. گفتگو و تصميم در باره امورى بوجود آوريم كه نسبت به آنها حساس هستيم، مناخيم بگين و فهد، وليعهد عربستان، پيشنهاد كردم كه ما مجراى خصوصى براى  )اسرائيل(سادات و  نخست وزير   "Robert "Bud مك فارلين  »بود«      بمحض مراجعت، هيگ گزارش را نوشت و مشاور خود، روبرت  . »خواستار مالقاتهاى زود هنگام شدند

McFarlineاو ديدارهاى بسيار « : است هيگ نوشته.  را روانه قاهره و رياض كرد تا مجارى خصوصى را بوجود آورد : ومت ريگان در منطقه، گرداند      اين ديدارها با فهد و سادات و بگين، سه كشور را سه سنگ پايه سياست محرمانه حك .  » منتظر گذاشت تا او را بحضور پذيرد حال آنكه سادات مدت ديدار با مك فارلين را طوالنى كرد را يك ساعت و نيم  )وزير امور خارجه كارتر( در واقع، سادات ،اد موسكى، . است  بعمل آوردهسودمندى با سادات وفهد سادات و بگين و فهد، هر سه، عالئم ضعف .       و نيز، پرزيدنت كارتر واسطه صلحى تاريخى ميان مصر و اسرائيل شد .سعوديها بمثابه خزانه دار و اسرائيليها بمثابه واسطه و مصريها بمثابه منبع تسليحات ساخت روسيه گزارش هيگ بر . ، اعالن خطر تلقى كردند1979 از شاه ايران از سقوط در امريكا، بخصوص ناتوانيش در حمايت روشن است كه سياستهاى محكم شما در قبال شورويها، اعتماد سعوديها را باز ساخته و اعتماد مصريها به رهبرى «       :اينست كه رفتن كارتر از رياست جمهورى اعتماد به قدرت امريكا را باز گردانده است در حمايت از سياست خارجى امريكا، بيشتر از هر زمان ديگر، آمادگى ( فهد و سادات)هر دو، . است ا را جلب كردهامريك پيشنهاد كرد ستادهاى نيروى مداخله سريع، از جمله حضور تمام وقت افراد نظامى امريكا، در مصر « :       هيگ گفت .  » ابراز كردند . نى بر حمله به ليبى بقصد پايان بخشيدن به مداخله قذافى در چاد، ابراز كردسادات استراتژى خود را مب. «باشند است پا از اندازه بيرون گذارد و من بايد سعى كنم  صادقانه، من بر اين باورم كه سادات به آسانى در هر زمينه، آماده ا�� ز�� %a:6 ا%� . a:6 ا%���5/�ن، ��رت %a:6 ��، از ز�� % :توضيح   .  »بلند پروازيهاى او را تعديل كنم 	
�5�b از ��د او، 65  آ6 ���ز 65 "&�6 ��0 ��رG	 ��3ا  	"R8 آ/� و 	
 .آ/� او و ��ر ��ر"	 او ا�5از 
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هيجان بسيار نسبت به سياست خارجى «   )وليعهد آن روز( است كه شاهزاده فهد   هيگ گزارش كرده     :منزلت ويژه، پول و اسلحه    على االصل، بهاى فروش اسلحه به   است فهد پذيرفته «   :است هيگ نوشته.  »داد  بروز مىپرزيدنت ريگان 
	&;�ر د��T، ا�� دوc� ز�� %a:6 ا%� آ6 ���ز �5�b 65 ��رت �: توضيح  . » كشور او كه ثروت نفتى عظيم دارد، نگذارد توليد نفت كاهش بپذيرد در كمك به اقتصاد امريكا است و نيز، رهبر عربستان وعده داده . پاكستان و ديگر دولتهاى منطقه را بپردازد �� 6:a% 6d�M از b�
a$ دارد و �5 	
. �fارد ��اه�، در ا���Uرش  ���5 H5 6آ 	رى و  %�ن، �6 "/�� ا()'��g �%م ر����
F/G 65 : ا%� �S�، وا��9� دا6UA >6 �95 از آ�د"�، 65 ا%U��ار �5ز 
	�Pر، ��ا0 در   ����" �&��
�د + ا�
)"�ر�� 65 ا%U;�اد و ����� و G/��� و  Wا��� ،�\M ا��)ب ا��ان �5ر �5د و ���
M را از iS� را روش آ�دن، رژ!��ى »�&��
���  � ارش دو iS�.     6mSP �� %��ط ���� �S� را S� ��c�"�/U��% �&k� را O�5 �5د�� و �2 65�2  » �5اى آ�[ 65 ا��jUد ا&cM اى 	ن در%�T6 ر�Gوز�� ��ر nUo ،Fر ه� 	
 	p ن ا�� � ارش�< �q�Uر آ��
�زد آ5 6M ���
M �/د و ��رت ا�� ا��ان . "�ا��A rآ�s �\M �5 اد�;U%ار�� اfT� ز�� و�
هر . دنشو در همĤهنگ كردن سياستهاى عربستان و مصر بسا سخت مفيد مىاين مجراها كه « : است هيگ ادامه داده        .��رG	 را �tر %��%� دا�a	 و ��رG	 آ��ر �T5دا��ا�� درس را ��5 شناسند و هردو  ايد، قدر مى  براى آنها قدئل شده )ريگان(  را كه شما  » اى منزلت ويژه«   ) سادات و فهد( دو مرد  تر اين مبادله آراء و توافقها اينست كه سياستهاى شما صحيح هستند و حمايت گرم رهبران خارجى  پيام بزرگ... بگيرم كار را پى  )رئيس سيا( سى ، و بيل كي)وزير دفاع( من قصد دارم، باتفاق كاپ واينبرگر، . نهند محرمانه بودن را ارج مى ) ر و عربستاناسرائيل و مص( اى كه براى دولتهاى سه كشور  » منزلت ويژه«       در سالهاى بعد از آن، حكومت ريگان از  .» ند ا مهم را بر انگيخته توانستند  است كه مى قائل شده بود، در گريختن از قيدهاى كه قانون اساسى براى قوه مجريه و مقامهائى مقرر كرده گاه اين و گاه آن . كرد محرمانه، حكومت ريگان، با جنگ ايران و عراق، بازى مى. كرد جنگ براه اندازند، استفاده مى ، شورويها هواپيماى آرژانتينى را ساقط كردند كه از اسرائيل به ايران تجهيزات نظامى 1981 ژوئيه 18     وقتى در  . غير مستقيم اسلحه با دادن موشكها و قطعات يدكى و حمايت از عراقيها با دادن اطالعات و فروشهاى كمك به ايرانيها: كرد را حمايت مى در آن تاريخ، وزارتخارجه منكر اطالع از فروش اسلحه . دبرد، وزارت خارجه امريكا آن را ديد و رازدارى را ارج نها مى ، معاون وزارتخارجه، Nicholas Veliotes نيكالوليوتس ، اى اما ديرتر، در مصاحبه. توسط اسرائيل به ايران شد ائيل بعد از گفتگوها با صاحبان مقامهاى باال، براى من روشن بود كه در حقيقت، ما موافقت كرده بوديم كه اسر« : گفت يكا قطعات يدكى اسلحه روسى و نيز اسلحه را به حكومت سادات داد تا كه آن حكومت اين قطعات را در اختيار امراى از  ، عضو سوگند خورده شوراى امنيت ملى، حكومت ريگان فهرست محرمانهTeicher       بنا بر قول هوارد تيچر  . » برخى از تجهيزات ساخت امريكا را به ايران بفروشد دارى كرد،  كه كنگره از دادن اجازه به سيا براى ادامه كمك رسانى به كنتراهاى شورشى نيكاراگوا، خود1984      در  .ريخت كه نيروى هوائى صدام بر سر قواى ايران فرو مىحكومت ريگان برخى از اين اسلحه و قطعات يدكى را به عراق داد و نيز بمبهاى ويرانگرى را به عراق فروخت . بگذارد هاى جنگى، به  او از سعوديها خواست براى تأمين هزينه.  را وسيله كار كرد »منزلت ويژه« پرزيدنت ريگان بارديگر  ، اجازه فروش محرمانه اسلحه به  )امريكائى در لبنان( در پى معامله بر سر گروگانهاى . كنتراهاى نيكاراگوا، پول بدهد  .پوشاند  و دروغها مى»انكار « اين كار محاسبه شده را، مثل كارهاى ديگر، ديوارهائى از . گرفت مى فروش، از طريق عمليات اطالعاتى بيرون از مهار كنگره، در اختيار كنتراها قرار منافع حاصل از اين. ايران را داد
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نگى جديدى از دروغ اما حكومت ريگان ديوارهاى س.        در افتضاح ايران كنترا، برخى از اين دروغها بر مالء شدند اوه، اوه اوه، « : داد، پاسخ داد صحنه سياست بين المللى شده بود، آشفته خاطر نبود؟ او در حالى كه دستش را تكان مىآيا او از اينكه دروغ و فريب روش كار بازيگران : چند سال پيش، وقتى من با هيگ مصاحبه كردم، از او پرسيدم       !:خوانيد ماكياول را ب      .دسترسى به اسناد محرمانه شدند و دموكراتها رگ ايستادگى و مبارزه براى آنكه حقيقت از پرده بيرون افتد را نيافتند مانع از  زدند و  نبايد فاش شوندكه »  سرىاسناد «  از ،  دم با غرور ، جمهوريخواهها . ساخت كه هيچگاه شكافته نشدند دانيد شما بهتر است برويد ماكياول و يا كس ديگرى چون او را  مى! خدا! مسيح. بيا. بخاطر اينگونه چيزها؟ نه. اوه، نه كنند كه منافع ملى آنها  اشخاص كارهائى را مى.  »كنيد كنم شما در دنياى رويائى زندگى مى زيرا من فكر مى. بخوانيد غ بگوئى كه دوست است، از خالل دندان و اگر اين تكليف ايجاب كرد به ملتى درو. كند انجام دهند به آنها تكليف مى صوص صدام بخ. حسينى دلخور و خشمگين از شيخهائى كه او را به جنگ با ايران برانگيخته بودند، انتظار جبران داشت، يك دهه بعد از هجوم عراق به ايران، صدام 1990در . يابد      اما بعضى اوقات، بازى پى آمدهاى غير منتظره مى .» ئي گو دروغ مى مايه خشم هم ندادن اعتبار بيشتر و هم انجام عمليات حفارى نفت در زمينهاى نفتى . نسبت به شيخ كويت خشمگين بود  Aprilت را براى سفير امريكا در عراق، آپريل گالسپى اس       وقتى صدام روياروئى كه با كويت پيدا كرده .حاال، بوش رئيس جمهورى بود. داد بايد مى يكبار ديگر، صدام چشم به عالمتى دوخت كه امريكا مى. عراق، بود

Glaspieرا  هزار نفرى 500بايد قشونى  تصرفى كه براى پايان دادن به آن، امريكا مى. بعد، قواى خود را به تصرف كويت گمارد روز 8. ديگرى از سوى امريكا تلقى كرد« چراغ سبز»واكنشى را شنيد كه . ، توضيح داد، پاسخى مبهم شنيد 
��Uى ا
��&� و   F/G �9�� �5د0- ���51 ��ار، : توضيح  .شدند بايد كشته مى كرد و هزاران تن مى روانه جنگ مى�&s �5اى �ا%iS� خ��A ن و�U
	 ه����-	 آ6 - 2و . ا�x�aT و ا%�ا-�, و 
�j و '�5 *��9" F/G آ�دن =O�) رfTاز ره ��U
�&s آ�د0 ا��  �/Uا��، �z\� ه 
��6 و %�ز��Aى 3/��= آ6 ا���s��Uى اآU~ %�ر�3ا�  و - 3ا�� و   و در ����� 65 ا
��، ?�رش 13600�A ��داد 22ه��ار آ6 در �t رى��  ���s ،ورد��M را 5;�ر �ا��ان �� »���/
 «  �G�
«  �sآ��ن و  
�دم آ��ره�-	  » ز��\�ى �/U
��Uه�&s 6د0 آ�SU%از ، �5 ا �A6 ��رى، %�ز��T/ا�	
از ا�� رو، از ��رى 'k Ha&� . آ//� �ى 3/��=  ���،	

�ا�� روA	 آ6 
�آ��ول  i%��%  زد�
M ،���� W�3 و .  را در ��ر داد0- 4Uن را ا�M را �5ز   %/�ى آ6 �3رى �ن وا��9�z ،�%ا 	
 	
 �Tآ6 %/�ه�ى د� ���� �/US� : ىRTو����� r��U
 �
M 	3 F/G 
	���RTى ���A و ا
�وز، ��ى ا'bاف 65 �:� و M\� آ6 و%�6a ��و. �5د ��a;" ن را ��5, �;�لM ى�q ،�3زش 	
���5 �5ا�/� آ6 ��P�  آ//�،  	
ده/� و �5ر 
��nT/% n/< i�c را �5دوش �0�T  �3زش را از د%�  	
���ر - 5و . دار�� &cM ��A افb'آ6 5/� �5 ا �ورى ا%Mع �� در ��ر ��د�� nz از ،F6ه�/
�� �5 ،6��
�t 6  رىUAدا =�>/�اى و ه�?	 ر � ر��� دو%� و وا%:6 �5 ��
/6. ا%�t =�>/�اى،  وا%:6 �5 ه�?	 ر 6/
��ر داد0 ...و. ا�� اى �5د0 �5ادر او، ه�دى ��Uو %/�ى آ6 �3رى ا�       r�
 �
"�ى  ا%�، 65 روHA ��م، ا 	
ا�� ��W را روا5$ ��رت M 65\� . آ//� %W�� 6:a �5ز�6d را ��3ا 
	 ز�� %a:6، ز�� -6 �� در راa% 6:5:: آ/� را �5 ��ا�/�AM 0&�ر  	
 	
�6����U، ا�� ��W را 0��'�5 
�8�, ا%� از وا��9� 
��	 آ6 دروغ  . ���R ده� و M\�، داو(a;��6 و  =�>/�
/M و در آ/� او AM&�ر 
	     '�, زور
�ار ه�?	 ر Z6 �3ر� Z�/% ب�U��� ��د0 ا%� ، ا��از0 U ، �U�� ا�� ا��ان Z�% از ����s Zوارو�6 %�زM�5�� �
 ,
�� Zر��A: 
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اند و در خارج نيز  تر شده اى گستاخ امروز نيز مانند اوايل انقالب شمشيرهاى دشمنان تيز شده و در داخل نيز عده«          : گفته است »  شهيد سبزوار1600كنگره بزرگداشت «  هاشمى رفسنجانى، در ،)1382 شهريور 28( بگزارش ايسنا        :؟! ميليارد دالر خسارت شد100عراق مجبور به پرداخت  را پذيرفت و 598بخاطر دريوزگى و التماس غرب بود كه ايران قطعنامه :  هاشمى رفسنجانى ن هزار بار از آن زمان نيرومندتر شده چرا كه ايرا. كنند ولى بايد بدانند اشتباه مى. زنند به اختالفات داخلى دامن مى هاى نظامى و زره  كند ولى خودش را محاصره كرد و حتى امروز در ميان پادگانآمريكا آمد تا ما را محاصره           .ترسند و خيلى احمقانه است كه يك چنين كشورى را تهديد كنند هاى دوربرد آن مى موشكدشمنان ايران در برابر كشورى هستند كه ديروز در تهيه باروت و مواد منفجره مشكل داشت ولى امروز از        .است هاى ضدگلوله به تن  جا هميشه بايد لباس آور آن ها نيز در عراق امنيت ندارد و حتى در گرماى سرسام ها و تانك پوش ها تلويزيون و به بهانه خصوصى  خواست به كمك تبليغات و ده آمريكا مى.     خيال خام آشوب داخلى هم هوا شد .نده به گور شده استها مانند خيال خام صدام در جنگ است كه امروز ز     خيال خام آمريكايى  .داشته باشند جنگ يك كشور چرا كه همه شياطين دنيا به . نظير همه تاريخ دنيا با همه وسعت آن است     دفاع مقدس يك قطعه بى .ولى روح آنان امروز در ميان ماست هزار نفر جوان پاك آسيب است 200     مگر تا به حال چقدر توانستند به كشور آسيب برسانند؟ البته از دست دادن  .له با آنها وارد ميدان شدندو فقط بخشى از نيروى انتظامى جهت مقابها آشوب درست كند و فقط چند نفر اراذل و اوباش فريب خورده خاص در گوشه و كنار فريب خوردند  كردن دانشگاه و اموال نظام نيز در ) 1(شناختند  در شرايطى كه ارتش و سپاه هنوز شكل نگرفته بود و حتى سالح را نمى. آمده بودند ه هايى ك ها و ليبرال اى صدر كه بر مسند رياست جمهورى نشسته بود و منافقين و توده      وجود اختالفات گروهى و بنى )2. (هاى خارجى مسدود بود بانك جز چند روزنامه، خاكستر بر سر مردم  هائى كه، به ها و روزنامه خواستند انقالب را محاصره كنند، به همراه رسانه مى رساندند به آنها  ات زيادى كه منافقين به دشمنانمان مى    شرق، غرب و ارتجاع پشت سر عراق قرار داشتند و اطالع .ها از جمله مسايل داخلى كشور در آستانه جنگ تحميلى بود ريختند و نيز محافل نظامى در دانشگاه مى . عظمت دفاع مقدس در آن جايى است كه با التماس غرب، قطعنامه پذيرفته شد. دريوزگى غرب، قطعنامه را پذيرفتكرد و كشور انقالبى ما در مواجهه با شياطين روزگار آنچنان دفاع جاودانى كرد كه به خاطر التماس و  كمك مى /<�= %��6U ا%���n/<M  Z درو�T8-	 "/�� از :توضيح  .عراق بايد خسارات را به ايران بپردازدها تفنگ را بر دوش بگيرند پذيرفتند و گفتند كه ايران مورد ظلم و هجوم قرار گرفته و  كه بسيجى      آنها از ترس اين )4. (ميليارد دالرى كردند 100رامت دست بگيريم، باعث شد كه در جريان جنگ تحميلى عراق را مقصر شناختند و او را مجبور به پرداخت غهايمان را در  كه وحشت داشتند ما دوباره تفنگ     ما كه در سازمان ملل نفوذ نداشتيم ولى قدرت معنوى مردم و اين )3. (كه آن زمان آمريكا، روسيه و ارتجاع غرب محتاج به آن بودندچرا ��5 و�Gد . ه�?	 ر آ/� آ6 در �8Mز F/G، ا��اد %��0 ا%6ma را   ا'bاف 
	- 1  : ا'bا���ى 
��	 را در �5دار���Wدرو��8ا��،  	p �/U��/A .	
 *�f&" را 	اف درو8b'ن  �5 ا�� اM ر�� از�"(
آ/� آ6  	
�5 . داد �Pر 65 %��0 ا%p nT/% 6ma	 H5: آ/� روز "� ا
�وز "&�ار  ��ض و�Gد Mن ا%6ma، %��ه	 آ6 	p 6 راma%ا 	
 6��T< ،���/A  �"�ا�  از ا%nT/% 6ma ا%�SUد0 آ/�؟
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�9
6a 3/��= �5 %���و��\�، �5 �5 « ���م» ا
�ال 
�ل ���م �;�د�� و 
�ل آ��ر �5د�� و - 2 
��ن �A و �5 S���" *G�
�6U ا%�598رژ` 
)"�ر�� �:9/�
6 ا�� اUc��س و در��ز�	 ا
��&� و ارو�3 و رو6�%،  
�'	 ا%� �5 - 3  .��و0 ر��Tن و �5ش، 
)"�ر��ى ا��ان ��i �5 �5د�Aن داد��و���RTى ��f3 را  . Ecرت، ا�P در ا��-  H�I 6آ �A�� 6c��
 ncر�� ]

	 آ��ر را �:m	 US� :/�  در �5ا�5 ا
��&� زا��ى "r�a �5 ز
n زد؟ M x3ن %�� >6 �5د آ6د��T >�ا �G H�Iم زه� %� آ���؟ و >�ا  6  ]���USآ�د و ��3 در � ا�6 �;�د، �[ ه	

�G* %��ط آ��ر  ،6
/<�= p	��Z ه�?�  M     و '�, زور
�ار  �A؟ "��R در ��f3ش �:9/��دا�� آ6 %�� او ا'bاف  ر �A r�aن 65 ��ارى ا%�" 65 .	
��f3د آF/G 6��� 65 r��j" 6  ز��ا  در ���s�، . ا%� 
�ش آ�دn<0 را ��ا( را ا
��&� و رو%�6 و ارو�3  �6U و ا�Gا آ�د0 ���6U  )  '�� دا-�	 داراى �s و"�، ]�6 آ�د0 �5د��9:�5/�
6 را ��f3 ا�� و ا��ان �4  .ا% -	
��-�� آ6 65 ?� اUc��س آ�د��، د��T >�ا   ا�� را%� 
	-اEc . آ�د�� 
���aرد دOر �8ا
� �P ����100ام را �;�ر 65 �3دا��    r65 �[ ده	p �? �T
�ب j�A	 x3 0�A ا�� �3ل آ�P 6ام 65 �3دا�� Mن �;�ر -��رت F/G ا%�؟ و ب  
���aرد دOر ��US�1000   �8ا
�  ���� ���A؟ s 65 ��M ؟�، آ<�%�ا%M  Z�� 6Uر� =�>/���ر 598      و  
�اد �:9/�
6  ا%�؟ 0�A ه�?	 رU6  را ا�U�.  %�زى ���ن ا%� و r\M در ا��ان و '�اق و �6 از �8ا
�%�� از �5ز در Mن �:9/�
6، .ا%� �� 	
/<�= ا�� دروغ را �����؟ ز��ا W�3 از آ�د"�ى  ا
� >�ا ه�?	 ر 
��9Uه� "� داد و آ��ره�ى ��60داد  R8 xا��S/د آ��/���رس آ6 او را F/G 65 �5ا�6U��T �5د��، �2�s 65 دادن �8ا
� ، '�اق �3 65 ��a� 65 ا��ان�A��. ت�� F/G 6
�Uن  %�ل �5اى ا%��Uار 8 >�ن '�
, اداaTو ا� �&��
�� ا�/
 65 �
�8�, از ا�. آ/� G~ان 
	درو��8ى ��Ws، درد � در
�ن ����� او و W��U%�z را در Mن F/G، �5د ا�/6��T  ا%�، ���ن 
	 و ا%�ا-�, و '�5�Uن و 
�j و ����A �5د0ا%U;�اد 
)"�ر�� در ا��ان و در �� i���� 65 �;�س آ6 ا%U;�اد��ن M 65\� و آ��ر�Aن آ�د0/&6 و�Gان 9g	 ا��ا���ن را �s ،�%ا 	

/�f&" ��U* د��Tان ��� ����   ��jص آ6 . آ/� "�  =�>/���د ����� را "&�f* . ه�?	 ر ���ى 
s�j;16در : آ�دz ،��
��ر داد  Uش آ�د . اى �5 او ا��
او ��ا M از W�3 6دو روزىUS� �8ب  �5د ن 	س و در��ز���Uc�5 ا�� ا rU���f3 6 را
اگر بخواهيم جنگ را : من به قرارگاه رفتم و آقاى محسن رضائى كه فرمانده سپاه بود، ليستى تهيه كرده بود و گفت« *  :او �6US ا%� . �:9/� . آن ليست اكنون موجود است. يدادامه بدهيم، با توجه به ضعيف شدن تداركات، بايد اقالم اين ليست را به ما بده اما در آن گفته شده بود فالن مقدار تانك، هلى كوپتر و هواپيما و . ارقام و اعداد آن دقيقاً يادم نيست. خيلى مفصل بود هاى جنگ ناتوانيم  تأمين هزينهاى به امام نوشت و وزراى اقتصاد و رئيس بانك مركزى گفتند ديگر از   اوالً دولت نامه*  .فالن مقدار پول و مهمات الزم است 
)"�ر�� �5د0 آ6 65 در��ز�	 ا��Uد0  :توضيح  . » تواند جنگ را تأمين كند اقتصاد كشور نمى. توانيم غذاى مردم را تهيه كنيم و حد اكثر مى �c���5 "�"�* ا�� دو ا�� �2 و ���  ��-	 . ا��
� '�, زور
�ار آ�رش 65 ا�U)ل 
	. ا%� �5د0 
�دم ا��ان ا%� آ6 . و روز، �sآ	 از ا�U)ل ���A ا%�65 ��6aP د �5 ������51360د ��5ور�� ا�� ��A و W��U%�z در �qر M ';�ر از ¡�ان، ا��)ب و د�� را 65 �5د داد و ��، ¡�ان �5�5�� F/G ]� 6 8 وc�%  ia
�د و ����� �b را روى د%� � � داد؟/آ//�، هi آ��ر را 5;�د �oاه 
	 و ����� او دار�� ا¢�د زور
�ار	 آ6 ا�� '�, �-\��M ¡�ا. /� �fاUAو ���م ا%U;�ادى G/��� و 
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)"�ر�� �5ز�6d �5د، ا�/[ ��  در %��%�  ،F/G �5رى، ا�� در       �ا% x�aTو ا� �&��
. ��رG	 �5ز���a��� 6dى ا��ا(	 ا%�ا-�, و ا ��U ارز��� 
	 &�دن را6:5 �5 ا
��&��M¤ا£ 
/��Uى ��و���RTى را اUA;�0 و '�دى ������P �%تواند  آيا شما با رابطه با آمريكا موافق هستيد و به نظر شما چه راهكارهايى براى ايجاد رابطه با آمريكا مى:  يوميورى*  : است ، از سوى دفتر او انتشار پيدا كرده 1382  شهريور30متن فارسى آن در . رابطه با امريكا از آن، يك پرسش و پاسخ  مربوط است به. است اى با آية اهللا منتظرى بعمل آورده  روزنامه ژاپنى يوميورى مصاحبه      :اشغال سفارت امريكا غلط بود و صهيونيستها مانع عادى شدن رابطه با امريكا: منتظرى    :آ/� را ، '�, 65 ��ا لكن رابطه دو كشور مستقل و . توانيم رابطه داشته باشيم قانونى است و در دنيا به عنوان يك كشور مطرح است، مى با هر كشورى و از جمله آمريكا كه يك كشور دانيم، قاعدتا ر از اسرائيل كه ما آن را كشور قانونى نمىغي:  منتظرى* وجود داشته باشد تا شكاف موجود برطرف شود؟ توان اين ديوارى را كه ايجاد      اگر آمريكا دست از زورگويى بردارد و نسبت به اسرائيل اين گونه برخورد نكند، مى .دهد و اين امر ظلمى است بزرگ و برخالف مصالح جهانى غاصب را بر كشورهاى اسالمى ترجيح داده و مى برد، اسرائيل ولى آمريكا متأسفانه با اين كه استفاده و منافع را از كشورهاى اسالمى مى. ديگر را اشغال كرده باشيمنبايد ادامه داشته باشد و اشغال سفارت آمريكا به عقيده من كار غلطى بود و مثل اين است كه ما يك قسمت از كشور جدايى از آمريكا يك چيز موقتى بود كه . د بودداشتن روابط سياسى، فرهنگى و اقتصادى به نفع هر دو طرف خواه ايم به واسطه اين كه از دست چند حاكم آنجا عصبانى هستيم و از رابطه  ون جمعيت آمريكا را رها كرده ميلي300     ما  .شده و موقتى است و دائمى نيست خراب كرد گذارند رابطه از سر  هاى يهود هستند كه نمى البى. ها هستند كه مخالف رابطه ايران و آمريكا هستند صهيونيست. ابا داريم اميدواريم موانع برطرف و رابطه برقرار گردد و اين . كنيم ا مىها را اجر گرفته شود و ما عمال داريم خواسته صهيونيست ا%�، ا
�وز، '�,   %�6c و x3 از Mن، ��W �5ز�6d را �5زى آ�دF/G80  و �q60رو، �5 و�Gد ا�� وا��9� آ6 
)"�ر��، در آ�د"�ى ��داد : توضيح   .بحران و تشنج از ميان برداشته شود 65 �;� ،=�>/�6 ���
	 ا
��&�%�، ا��  ا�� وا��9� آ6 ا��ان در 0�P�t زور
�ار ه�?	 ر�G�" 0�P�t در �&��
ترجمه آن در شماره پيش از نظر )و گزارش نخست وزير روسيه  در دستشوئى زنانه سابق كنگره، غير از شهادت كوگان     :»اكتبر سورپرايز«كيسى در پولهايى كه به سيروس هاشمى پرداخت شدند و همكارى نزديك او با   : روبرت پارى      .ا��ان ا%� را ���6U ا%� آ6 ا اكتبر »نوارهاى شنود اف بى آى از گفتگوهاى تلفنى سيروس هاشمى را يافتم كه مورد اعتناى كميته تحقيق پيرامون *  ،(خوانندگان گذشت . كند ميليون دالر دريافت مى 3، سيروس هاشمى 1980برابر نوارهاى شنود، در اواخر سال . قرار نگرفته بود« سورپرايز اين شخص شريك بوش، نامزد معاونت رياست جمهورى . است پول توسط وكيلى مدافعى مقيم هوستن پرداخت شده دهد كه  كند و به او وعده مى ، وكيل نامبرده به سيروس هاشمى تلفن مى1980      بعد از انتخابات رياست جمهورى  . است  بوده1980در انتخابات  و كمى بعد . در مورد سرمايه گذاريهاى شكست خورده سيروس هاشمى، به او كمك خواهند كرد«  و اطرافيان اوبوش»
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، بوش به مشاور سياست خارجى، ريچارد آلن، 1980 اكتبر 27بنا بر يكى از اين يادداشتها، مورخ . گروگانها، يافتمتهائى در باره دست اندركارى بوش در ايجاد اختالل در گفتگوهاى كارتر، رئيس جمهورى وقت، پيرامون  يادداش*  .شود ، پرداخت مى)BCCI(و بازرگانى بين المللى از آغاز بكار پرزيدنت ريگان، پرداخت اسرار آميز ديگرى به سيروس هاشمى، با پست كنكورد و از طريق بانك اعتبارات   Theodoreز طريق تئودور شكالى دهد آخرين اطالع در باره گفتگوها بر سر گروگانها را، ا دستور مى

Shackleyوزارت خارجه امريكا در باره فروش اسلحه به « فوق العاده سرى»و « سرى»هاى   مدارك ديگرى يافتم شامل ثبت* .، معاون سابق مدير عمليات سيا، براى او بفرستد وزير خارجه امريكا با سران هاى حساس شامل گفتگوهاى الكساندر هيگ، نخستين  يكى از فوق سرى. 1980ايران در  سران اين دولتها به او گفته بودند كه جريان محرمانه اسلحه .  او به منطقه بود1981كشورهاى خاورميانه، در سفر ماه مه  صدر، نخستين رئيس جمهورى ايران، و شهادت داويد آندلمن  نه تنها مدارك باال كه گزارش تفصيلى ابوالحسن بنى * . ايم ترجمه يادداشت محرمانه الكساندر هيگ را از نظر خوانندگان گذرانده:  انقالب اسالمى .از اسرائيل به ايران ادامه دارد
Andelman شرح حال نويس آلكساندر دومارانژ، رئيس سازمان جاسوسى و ضد جاسوسى وقت فرانسه، مورد توجه ، ما ديدار ميان ويليام كيسى، مدير : دومارانژ، به من گفت: است ه     در خور يادآورى است كه آندلمن شهادت داد . اند قرار نگرفته بعد از شهادت آندلمن، كميته تحقيق، تلفنى از .  بوش و ايرانيها را در پاريس، سازمان داديم-تبليغات انتخاباتى ريگان  خود : زند  شگفت دست مىاما پيش از آنكه دومارانژ تلفن كند، كميته بكارى. خواهد با كميته تماس بگيرد دومارانژ مى تا . است كردند كه گزارش اين كميته، از ديد اعضاى آن نيز، بى پايه بوده  افزون بر اين، اوراق كميته تحقيق فاش مى* !است« ارزش تصديق»است اما فاقد « معتبر»كه كه شهادت آندلمن  ارزيابى مى باز كنند تا اگر در آينده، بابت « يك دريچه فرارى»دهد  ، او به معاونان خود دستور مى1992 دسامبر 8در . است بوده ، بابت ضعفهاى گزارش، عصبى E.Lawrence Barcellaلورنش بارسال . آنجا كه مشاور رئيس كميته، اى اند، شكايت شد و يا حقايق رو شدند، بتوان گفت كميته  مدارك و شهادتهائى كه بطور گزينشى ناديده گرفته شده اى را هم در خود بگنجاند، هر  توانست هر تحقيق ساده بايد و نمى اين گزارش نمى»دهد بنويسند        بارسال دستور مى . را داده بود« اكتبر سورپرايز»ع تحقيق احتمال وقو ها، خرده اتهامها «تصادف»است به همه  توانسته و نيز كميته نمى. اى را هم قيد كند، هر تماسى را حكايت كند تلفن ساده است، از لحاظ تاريخى بسيار مهم  كه كميته ناديده گرفته« ها تصادف»كنند بسيارى از آن       اما مدارك روشن مى .«اند، بپردازد و سئوالهائى كه بر انگيخته شده« كنجكاويها»عاها، و اد ه با يكديگر معامله هاى سياسى، محرمان در ماجراى اكتبر سورپرايز، يكچند از مهمترين و قدرتمندترين چهره. اند بوده را ناديده « كنجكاويها»است كه نه تنها معدودى  سازند تحقيقى به انجام رسيده مدارك همچنين فاش مى. اند كرده را از قلم انداخته است، بلكه مدام يا مدارك را ناديده گرفته و يا در آنها دستكارى « نقش»گرفته است، نه تنها يك يا دو  كنند كه كميته براى گذران كيسى، در تاريخهاى كليدى اكتبر  ها فاش مى      مدارك گردآورى شده در جعبه .است كرده و يا جعل قول كرده حال آنكه مدارك پيدا شده و نيز شهادتهاى شهود، دروغ بودن آن . است سورپرايز، قولهاى مجعول را سند گردانده است، ناديده ( نقش كيسى در اكتبر سورپرايز)ن تصديق ادعا كميته شهود معتبر را كه شهادتشا. كنند قولها را مسلم مى بخصوص . است كند كه تحقيق گران كميته خود در نتيجه تحقيق، ذينفع بوده  افزون بر اين، مدارك كميته مسلم مى* .ها را پذيرفته است  جمهوريخواه-  بسا ساختگى -گرفته و در عوض، شهادتهاى مشكوك   Paulهمزمان، بارسال شريك پل الكسالت . است  ميليون دالر، پول داده2تحقيقات دولتى، بانك به او بيشتر از  بوده و بابت حمايت از بانك در برابر مطبوعات و BCCI، وكيل بانك فاسد 1980 در او. رئيس مشاوران، بارسال

Laxalt است نيز بوده 1980 بوش، در انتخابات رياست جمهورى نوامبر - ، رئيس مبارزات انتخاباتى ريگان. 
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دهند كه فصل جذابى از تاريخ        در حقيقت، مدارك موجود در دستشوئى زنان سابق مجلس نمايندگان، نشان مى حتى . است  سخت غلط نوشته شده-، محور آنست 1980 تاريخى كه انتخابات رياست جمهورى نوامبر - اخير امريكا  ، بهنگام رقابت ريگان با كارتر بر سر رياست جمهورى، دو مرد اهل بوستن به سيروس هاشمى 1980 سپتامبر 23  در  :است   اما ماجراى پولهايى كه سيروس هاشمى دريافت كرده .اند جدى بوجود آوردهانكار كند كه جمهوريخواهان، در طول مبارزات انتخاباتى، در مذاكرات پرزيدنت كارتر در باره گروگانها، اختاللهاى تواند  جمهورى خواهان داللت قطعى ندارند اما هم او نمى« املهمع»اگر هنوز كسى داورى كند كه مدارك بر اثبات  دهند كه  آنها به بانكدارى كه سيروس هاشمى است اطالع مى. كنند اين دو پيام رمزى به او ابالغ مى. كنند تلفن مى يكى از اين تكزاسى، .  است"Fibolous"فيبولوس « ناخداى كشتى يونانى»است كه نام        به هاشمى گفته شده . ل هلند بسپرد ميليون دالر به شعبه بانك او در آنتي3خواهد  مى« ناخداى كشتى يونانى» اين بار، با او در . كند  نوامبر، بعد از شكست كارتر در آزاد كردن گروگانها، تيلمن از نو، به هاشمى تلفن مى20       در  .است كرده امريكائى بازى مى گروگان 52 در كوششهاى پرزيدنت كارتر براى آزاد كردن در آن تاريخ، نقش واسطه اصلى را. است دانسته مى ساله ژرژ بوش، نامزد معاونت رياست جمهورى امريكا 30او خود را دوست . است قاضى سابق، هارل تيلمن بوده ، كه به معاونت رياست جمهورى انتخاب گويد با بوش به هاشمى مى. كند باره خريد يك پااليشگاه نفت صحبت مى در باره ورشكستگى سيروس هاشمى و شريك او، در پى معامله پااليشگاه نفت، « آدمهاى بوش»است، رابطه دارد و با  شده اند در رفع اين گرفتارى، كمك  آدمهاى بوش آماده»: است تيلمن به او گفته. است واقع در نيوفوندلند مشورت كرده آورد كه  او بياد مى. هاشمى كرده باشدآورد تلفنى به سيروس  بياد نمى. آورد كمك آدمهاى بوش به او را به ياد نمى ميليون دالر و نه وعده 3نه دادن : ، پرسيدم، گفت1980       وقتى از تيلمن، در باره تلفنهايش به سيروس هاشمى، در  .«توانند عمل كنند ، نمى1981 ژانويه 20 پيش از شروع رسمى ريگان و بوش بكار، در اما تا. كنند اند اما محتواى پرسشهاى آنها و پاسخهاى خود را به ياد  ، در اين باره از او پرسيده1992بازجويان كميته تحقيق، در  او گفت در زمان شركت او در مبارزات : اى را افزود  واقع تازه      با وجود اين، تيلمن بر آن تلفنهاى اسرارآميز، امر .داد كه قصد فرار از پرسشهاى مرا ندارد اطمينان مى. آورد نمى تيلمن همچنين احساس كرده بود . است انتخاباتى ريگان و بوش، او مشاور حكومت اسالمى راديكال ايران نيز بوده � وز�� و ر�����Gن Mر��ر ��دMورى ا%� آ6، در Mن "�ر�¥، د :توضيح  .است پرزيدنت كارتر در كار گروگانها در ماندهo 	-00 ���-�6 �5د�� x�-ر i�q و xa� x�-ر =�>/�M\� از . ا�� ه�?	 ر 
� 30آ<�، در ا
��&�، دو%� �&s 	���s ور��

�56aز�3دا�� و6G در���� 0�A و �� �qى 
is �9 ا�� - 
���aن �3ل R% 65وس ه�?	 a'        3� �3دا��  !ا��؟ ا��ان آ�د6c�% 0 �5ش را ���6U و   �A�5 ى -اى�Tد� ,�cر��ا0 د��g 65 	?وس ه�R% 	TU%Rوس ه�?	، �5 ا%a��U	 . ه� ا%� �5 وا5  �T/�"�3Stanley Pottinger ،0م �5د��
 *s�P ن�&�� �
�&s آ6 در ، �z .6&�رى دا6UA ا%� از � د�[�s ،nه�A ن�G �5  �%ر��ا0 و دو��g �/
 ��U�c�9� ���
 ،	ى ا��5��U"	 ر��Tن و �5ش، ��A[ � د�[ و���aم آ� ، براى جلوگيرى از آزاد شدن 1980بگفته جمشيد هاشمى، برادر سيروس هاشمى، كيسى با سيروس هاشمى، از بهار         .ا%� �5د0 گزارش كميته تحقيق مدعى است در نوارهائى كه، بر آنها، اف بى آى . است گروگانها، همكارى را شروع كرده ترين اشاره به ماجراى  است، كوچك ، ثبت كرده1981 تا فوريه 1980سيروس هاشمى را از سپامبر گفتگوهاى تلفنى  باز نوارهائى يافتم كه حاكى از . ن نكرده استاست و كميته تحقيق كمتر اعتنائى به آ به سيروس هاشمى صحبت شده ميليون دالر 3اما من در آن دستشوئى تاريك، نوارهائى را يافتم كه در آنها، براى مثال، از دادن . اكتبر سورپرايز نيست  و خانواده پهلوى BCCIهاى دولتمند فيليپين و خاورميانه و بانك فاسد  ارتباطات مالى شاهين و سيروس هاشمى با چهره
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ها و شهادتها گوياى اين واقعيت هستند كه هاشمى انگيزه قوى در جلوگيرى از موفق شدن كارتر در  اين داده . هستند شاهين در همان هفته، سيروس هاشمى و جون . است تا او بتواند كنترل پااليشگاه را از نو بدست آورد بوده ميليون دالر براى كمك به شاهين 40 سپتامبر، يك روز پيش از تلفنها از هوستن، هاشمى، تلفنى، در پى يافتن 22 در *  .ل مشكل گروگانها داشته و ويليام كيسى او را بكار گرفته استح ، 1980 اكتبر 22در .       نوارهاى افى بى آى حاكى از دروغى است كه سيروس هاشمى در كار گروگانها گفته است .است هها نيز در فروش اسلحه به ايران، شروع بهمكارى كرد است، با جمهوريخواه كرده مى در اواسط اكتبر، در همان حال كه سيروس هاشمى، بظاهر، با حكومت كارتر، در حل گروگانها، همكارى *  .اند، باهم، بانكى را در آسيا، با شركت سرمايه گذاران فيلى پينى ايجاد كنند خواسته مى هما شوهرش را بابت تكذيب گفتگوهايش با . كند افى بى آى گفتگوهاى همسر سيروس هاشمى، هما، با او را ضبط مى ممكن نيست بتوانى « : است داده به او هشدار مى. ستا كرده نخست وزير ايران، محمد هاشمى، سخت سرزنش مى � وز�� : توضيح   .»دوچهره داشته باشى و نقش آژان دوبل را بازى كنىo ،ن�
ا
� ا�� در ��ار، . a' ��t	 ر�G-	 �5د��MM Zن ز /<�= ر-�x و��   t�� ه�?	 �5دmPM  Z��0;� از�ا%�، �� 
��jد ه�?	 ر با يكى از تلفنهاى تحت شنود، يك . است ، شاهين، از نو، در دفتر كار سيروس هاشمى، بوده1980 اكتبر 23 روز بعد، *  .ا%� او، t�� ه�?	 �5دxa�0 و �� 
�اد، �5ادر  ،را در باره آخرين فعل و انفعاالت گفتگوها بر سر گروگانها، Dick Gaedeckeشريك اروپائى خود، ديك گدك  طريق شاهين، كسيى را از جزء به جزء استراتژى كارتر در اين باره، آگاه هاشمى از . است كرده توجيه مى مى در اين جمله، قيد در يادداشت، دو حرف اول سيروس هاش. كند هاشمى با جمهوريخواه معروف ديگرى، ثبت مى اكتبر، اف بى آى به استناد شنود مكالمات سيروس هاشمى، يادداشت رمز ديگرى از روابط نزديك سيروس 24  در  .است كرده مى خبر از اين ارتباط را نخست رويتر، به استناد منابع .      امكان ارتباطى ميان ريگان و هاشمى اطالعى كامالً جديد نيست . «ه براى ريگان در خارج از امريكا.عمليات بانكى س»: اند شده ه بر آنها مكالمات تلفنى سيروس هاشمى ضبط است ك نام ريگان در يكى از نوارهائى شنيده شده: خود در اف بى آى داد است، نامى از ريگان   نوارى كه در اختيار كنگره گذاشته شده548اما تحقيق كنندگان كميته تحقيق گفتند در . اند شده امه به استثناى اينكه بهنگام گفتگوى تلفنى، تلويزيون يكى از دو طرف گفتگو باز بوده و اسم ريگان در برن. است برده نشده . است  روز ديگر نيز پاك شده11.  روز خالى است8اند توضيح بدهند چرا در يك نوار،        اما تحقيق كنندگان نتوانسته .است تلويزيونى پخش و ضبط شده با وجود اين، كميته تحقيق هيچ چيز مظنونى در نوارها . اند بقول متخصصان شنود نوار، بسا از عمد چنين كرده هاشمى كيسى را به ديدارى با ايرانيان برده بود براى . است دهكر هاشمى، بطور محرمانه، با جمهوريخواهها كار مىبود كه در به تأخير انداختن آزادى گروگانها تا بعد از انتخابات رياست جمهورى امريكا، سيروس  او شهادت داده. نياورد    براى پاك گرداندن جمهوريخواهها، كميته تحقيق شهادت احمد مدنى، وزير دفاع سابق ايران را نيز به حساب    !است نديده خواهد از آب گل آلود،  كيسى مى»: سيروس هاشمى به مدنى گفته بود. گفتگو بر سر گروگانهاى امريكائى در تهران تر و در در ظاهر براى پرزيدنت كار. كرد و نيز، مدنى شهادت داده بود كه هاشمى نقش دوگانه بازى مى. «ماهى بگيرد هاشمى با دوستى ايرانى به اسم محمود معينى از روابط خود با كيسى . است تلفنى گفتگو كرده« آدمهاى بوش»از  نوامبر، همان روز كه تيلمن با او 20در . ها هستند اين مكالمات گوياى روابط سيروس هاشمى با جمهوريخواه. كند مى  در دوران انتقالى، يعنى بعد از پيروزى ريگان و پيش از تصدى رياست جمهورى، اف بى آى مكالمات بيشترى را ضبط  .كرد  بوش كار مى- باطن براى ريگان  . است اين زمان، كيسى كارهاى انتقال تصدى رياست جمهورى از كارتر به ريگان را بر عهده داشته. است صحبت كرده  .تيممن با كيسى، سالهاست دوست هس: است سيروس هاشمى به معينى گفته
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علت اشتغال هاشمى به . گذارند      سرانجام، حكومت كارتر، سيروس هاشمى را، از گفتگوها بر سر گروگانها، كنار مى ، سيروس هاشمى، با 1981 ژانويه 15است، در  بنا بر آنچه اف بى آى ضبط كرده. است خريد اسلحه براى ايران بوده باز (  ميليون دالر3حدود ) ميليون ليره انگليسى 1/87نها حسابى به مبلغ مقامات سپاه پاسداران، درلندن ديدار و براى آ اى تشريح  ، آخرين روز رياست جمهورى كارتر، در يكى از گفتگوهاى تلفنى خود، براى عده1981 ژانويه 19      در  . است پول اختصاص به خريد اسلحه داشته. كند مى هاشمى در باره . «تند براى آنكه گروگانهاى امريكائى در تهران آزاد شوندتوافقهاى بانكى انجام گرف»است كه  كرده مى ترتيب كار با دوستانمان چطور خواهد »: اند شركاى او پرسيده. است خريد اسلحه براى ايران نيز با آنها، صحبت كرده اصله بعد از اداى سوگند و روز بعد، بالف. «در اينجا همه سعى دارند وارد عمل شوند. من قدرى عصبى هستم»و « بود؟  CompanyBank and TrustFirst(  هاى بعد از آن، پولها همچنان به بانك سيروس هاشمى    در هفته .توسط ريگان، گروگانها آزاد شدند

Gulf(اى از بانك  كند كه بنا بر آن، حواله اى را ضبط مى ، اف بى آى مكالمه1981در اوائل فوريه . شدند سپرده مى
BCCIدهد،  به اف بى آى دستور مى( تحت امر وزير منصوب ريگان)     چند روز بعد از اين مكالمه، دستگاه دادگسترى جديد  .شود دا، از لندن، توسط كنكورد، براى او فرستاده مى، فر ى شوند مكالمات ضبط شده را برا اف بى آى و دادستانهاى محلى بر آن مى. شنود مكالمات سيروس هاشمى را قطع كند .  سال، مورد استفاده قرار دهند3تحت تعقيب قضائى قرار دادن سيروس هاشمى، به جرم فروش اسلحه، بمدت بيش از  كند و او پرواز خود را به نيويورك لغو و از توقيف شدن  هاشمى شد، وزارت دادگسترى سيروس هاشمى را آگاه مى، وقتى كه مدارك در اختيار هيأت منصفه قرار گرفتند و بنا بر تعقيب سيروس 1984با اطالع از اين امر، در ماه مه  عدنان . روند  و يعقوب نيمرودى، براى ديدار با سيروس هاشمى، به  هتل لوكسى مىAlbert Schwimmer       كمتر از يك سال بعد، تاجران اسرائيلى فروش اسلحه، آلبرت شويمر  .رهد مى هاشمى پيشنهاد فروش اسلحه . روند  در اين گردهم آئى، به آن هتل مىقاشوقى و منوچهر قربانى فر نيز براى شركت داده بيمارى او سرطان خونى حاد تشخيص . شود      يك سال بعد، همچنان در لندن، سيروس هاشمى ناگهان بيمار مى .كند و كيسى حاال ديگر رئيس سيا است او، از نو، با شاهين و كيسى كار مى. كند بيشترى را به ايران مى كند، چند ماه  اما كارى را كه سيروس هاشمى، در اطاق آن هتل، شروع مى. ميرد ، مى1986 ژوئيه 21او در . شود مى 
§, ژرژ د5, �� �5ش را در : توضيح  . گيرد افتد و افتضاح ايران گيت نام مى بعد از مرگ او، از پرده بيرون مى 	« 'a� 65 ر��%� ��gرى ر%��ن آ 	����« 	
��ر 
�ار¨ Mدر ،  �ان ���� آ6"  Uو ا� ��ن،  �5 6� �/5 �� ?�د و ���s� را ��اى  %��%	 65 ه� %6 ��0 ���6 و 
�//6 و ���-�6 
	���� آ/0�T آ�ر ��د را ا��sق �s و ه�ف از Mن را �5ز��دا��ن ا�)ق اى 5� ا�� آ��6U  .ا%��5د0 ،  ���0�A 6U  3/��ن آ�دن 
�ارك�6  	p �maj

	آ�د  �Tا= د����
 �&��
ا
� و�i ��ر"	 وارد . ���� ، ا 	

�6as ا©:�ط  	

��Oن ا
�ر آ�ر  n5 ����s ى����. �A ���Aد، > ا��، ا'��ى آ��6U و ����  >/��&6 از ا�/��6 آ6 �5 ��اره� 2;$ �5د0 6�aآ ،�\M آ//���ن 	pاى را ���/A .! 6 65 � ارش و ا%/�دىd�M در 	
ا��  ��د��0 ���a5 ،���A 6U&6 در � ارش آ���ª�� ،6Uى a9G	 را Mورد�P0ر در ا���Uر ا�� آ��f� 6UاA��AH5   ،6z ،��/" 6� ،د آ6 
��5ط  H5 65 6 وU��% داد0 آ6 ��د �;�5 و�Gد ا��، ��z:�ر آ6 . ا�� �Pر � 	
 0�A �� ��� 6U��ا���، آ��  �ا% »Zارى��ا��.  را �5ز fT5ارد » 
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6US� اfc  �%ا	p 6U��T� %�زش 3/��= ا��م ���� �ا% .	

�رآ	 آ6 : ����  ��ن Mو��ع � ��5��ر ا%�:توضيح    :نقش پول و مقام و كين در تدارك اكتبر سوراپرايز    روبردت پاري    !!را ��5� آ/�، �� ��zا �Gوا Zرو�5ت �3ر ���G Z6 ه�U�.   ا�� �W از �� ��U ���� در �5رo 6� رۀ>�ا�% ~U6 ر%��0 �5د  ا�>�U� �3ا�  65 ا�� گ  كوگان ، متخصص عالي مقام  سيا در امور خاورميانه ، با كيسي، رئيس جديد سيا، در .      در اينجا، به ديدار شارل   :دموكراسي  امريكا ،  روابط برقرار بوده اند براي انجام عملياتي كه اكتبر سورپرايز نام گرفتندمي شدند، حاكي از آنند كه در پشت نماي     مداركي كه بتازگي افشا شده اند ، مداركي كه از مردم پنهان نگاه داشته   . اين سه دسته با هم  شدند و قدرت عظيمي گشتند. انتقام گيري بر ضد او عمل مي كردنداد و نيروهائي كه مي خواستند پرزيدنت كارتر را از كاخ سفيد برانند، يا بخاطر مقام و يا بخاطر پول و يا بخاطر افر     :�6 ���� �3��� را "���� 
� �//�در ا�� ��� ، داد0 ه�Z���G Z ارا-0�A 6 ا�� . %�ر�3ا�  دا6UA ا����W "���9 �//�0 اZ در ��و���Z��T و >M ,s �T��Tن، �9/� ا��c�S� ~U ار  >�ن را��aS و ��/<� و ����، ��gر���ا6�0 در ره~s Z ب ريد دستايار داويد راكفلر، در . كوگان در دفتر كيسي است كه ريد وارد مي شود . ا باز مي آورد ، ر1992 دسامبر 21 خوب رشدته كارتر را براي اكتبر : كوگان خوب بياد دارد كه ريد به كيسي گفته بود. چيس مانهاتان بانك است �� –%0�TU ر��Tن د :توضيح  . سورپرايز  پنبه كرديم�
��, ��و��\�، �6 ا�U~ %�را�3 ش 
� ��ا����، �I �5/� و د%��Uران �Aن ��ر"� s 65,  �5ش �5اZ����aG Z از 
�9
���A 6a و ��د ا�U~ %�ر�3ا� 
وكيل . زيرا خالف دلخواهشان بود.  اعضاي كميته تحقيق مجلس نمايندگان از شهادت كوگان خوششان نيامد     . 65 ز��ن ��ر"� %��Z�/Uاو وارد  آيا كوگان هيچ فرصتي بدست آورده است و در آن از  ريد ، : ، داويد لوفمن پرسيد) و عضو سابق سيا(جمهوريخواه ها  به او . او مي خواست براي  تصدي شغلش به سازمان ملل برود. بله: در اين باره، پرسيده است؟ كوگان پاسخ داده است اين چيزي است كه فكر مرا به خود : ها به او گفتمتن. بود  Connecticutاو در مزرعه اش در كونكتيكوت . تلفن كردم  شافر ، . مارك ل.  نه: آيا او هيچ توضيجي به شما نداد و نگفت قصدش چه بوده؟ كوگان پاسخ داد: لوفمن پرسيد  .  شدچه بايدم گفت؟ و او هيچ توضيح و تفسيري نكرد و در امور ديگر گفتگو ) كتگره(به . مشغول كرده است و ادامه . او هيچ چيز نگفت: انكار هم نكرد كه اين حرف را زده است؟ كوگان پاسخ داد: كميته، پرسيدحقوقدان ديگر  از .      كميته و حقوقدانانش نه تنها اين شهادت ارزشمند را ناديده گرفتند ، بلكه پرسشهاي بايست را نيز از او نكردند  .داد به جرف زدن از امور ديگر    . شهادت نيز مانند بسياري مدارك ديگر در گزارش نهائي كميته تحقيق نيامد و در  بايگاني رها شده ، بايگاني شد واكنش كيسي به سخن ريد  كه فالن كرديم به فالن اكتبر سورپرايز كارتر ، چه بود؟ اين جمله از نو نپرسيدند كه
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من .   اتفاق، در دستشوئي زنانه پيشين رها شده بودها بود كه بظاهر از راه» سري« يكي از  اما شهادت كوگان      :شهادت خصمانه   او سعي كرده بود با ژوزف ريد در بارة آنچه از اكتبر . همچنين يادداشتهاي يك مأمور اف بي آي را  كشف  كردم او فراوان  به . بود   Harry A. Penichپنيش . مأمور اف بي آي هاري آ . سوراپرايز مي دانست ، سئوال و جواب كند ريد تهديد كرد به رئيس  او رجوع .     سرانجام ، مجهز  به يك  اخطار كتبي ، او را ناگزير كرد به پرسشهايش پاسخ بدهد  . اما ريد يكي از تلفنها را نيز پاسخ نداده بود. د تلفن كرده و از او خواسته بود با وي تماس بگيردري از اين رو، .  حقوقدانان كميته تحقيق  نيز رعايت او كردند. اسخ بدهداما سرانجام ، او  ناگزير شد به پرسشها پ. .. مي كند ، چيزي به ياد 1980ريد  از ديدار با كيسي در « : پنيش پرسشها و پاسخها را كه  يادداشت كرده بود، برگرفت و نوشت ، ريد  1979در . »ا كرده ايمبخاطر موقعيتم در چيس مانهاتان بانك، بارها با يكديگر ارتباط پيد«ريد افزود .  نمي  آورد و  همان اجازه موجب اشغال . عامل البي راكفلر براي قبوالندن اجازه  آمدن شاه به امريكا، براي معالجه سرطان ،  بود ه به امريكا،  تا اكتبر خط كشي از ما و بخاطر جلب توجه به اين مهم است كه بدين ترتيب ، البي راكفلر از بردن شا:  توضيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .سفارت امريكا در تهران و گرئگانگيري شد چون به تازگي مأمور سفارت امريكا در مسكو شده : ، ريد، به او ، پنيش ،  گفته است1981در بارة ديدارش از سيا در         . استسورپرايز ، نقشه خود را اجرا كرده  ورپرايز كارتر به كيسي اما آيد او سخني از به شكست كشاندن اكتبر س. بود، بقصد اداي احترام به كيسي سرزده است كميته تحقيق نيز . اطالع خاصي از آنچه اكتبر سورپرايز خوانده مي شود، ندارد : گفته است؟ ريد پاسخ گفته است شگفت انگيز تر از همه اينكه  حقوقدانان كميته تحقيق از رو برو كردن ريد با مدركي . فشاري بيشتري پنيش وارد نكرد ! بدين سان ، در ماجراي  گروگانگيري و اكتبر سورپرايز نيز، سر و كله  روزولت، مجري طرح آژاكس پيدا مي شود : توضيح  .ي مي كرده استدر ايران و بازگرداندن شاه به تخت سلطنت ، همراه ) 1332 مرداد 28 (1953كودتاي اوت روزولت، مشاور چيس مانهاتان بانك و يكي از شخصيتهاي افسانه اي سيا  مأمور عمليات سيا در خاورميانه ، از جمله   كه البي راكفلر در واشنكتن بود و آرشيبالد Owen Frisbie   و اوون فريسبي      در  آن ديدار،  ريد داويد راكلفلر   .  ،  مالقات كرده است1980 سپتامبر   11مبارزات انتخاباتي ريگان و بوش در آرلينگتون، كه  كميته تحقيق بدستش آورده است، ريد كيسي را در بنا بر  دفتر ثبت مالقاتها مركز .  هيچگاه كيسي را مالقات نكرده است، رد مي كرد1980نكه در كه ادعاي او را مبني بر اي وزير خارجه پيشين، .     بر عصبانيت از بيرون رفتن سپرده ها، عصبانيت از رفتار پرزيدنت كارتر با شاه نيز افزوده مي شد  . بدستور اين حكومت ،  ميليارد دالر  از اين بانك بيرون برده شد 6. ا توسط دولت اسالمي شد ، بركنار شد، چيس با خارج  شدن سپرده ه1979اما وقتي شاه، در ژانويه . خوبي برد در ربع قرني كه از  عمليات سيا در تهران گذشت، بانك داويد راكفلر از سپرده هاي رژيم شاه در اين بانك، سود      : بگذاردشاهي كه ديگر نمي توانست پا بر زميني    .ة گروگانگيري شركت داشته انداجراي نقش  در طرح و -منتشر شد »  اينتر لوك « كه بنا بر تحقيقي كه زير عنوان -راكفلر و البي او در واشنكتن و مشاور او  نيز كساني هستند  از يك پناهگاه . يدا كرده است كه دائم در پرواز بودهانري كيسينجر ، فغان بر مي آورد كه شاه حال آن هلندي را پ
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متعلق به او است و خانواده در آن زمان ، دولت اسالمي راديكال ايران ادعا مي كرد كه ملك . پهلوي ، استخدام كردعمليات جاسوسي ، جون شاهين و بانكدار ايراني سيروس  هاشمي را ، براي فروش ملكي در نيويورك ، متعلق به بنياد ه در اختيار  كميته تحقيق قرار گرفته است، كيسي دوست ايام جنگ جهاني خود در ، ك1984     بنا بر گزارش سيا در   . كيسي ، در  محدودة فعاليتهاي مالي شخصي او، داشتندروابط مالي تنگاتنگي با نه تنها راكفلر و چيس مانهاتان بانك كه با ويليام ) پهلويها(خانواده شاه .  شدن در آن را نداشت راه تحقيق وسيعي را گشود كه كميته تحقيق ميل چنداني به وارد      اما شهادت كوگان در بارة سخن ريد به كيسي ،   .1980 ژوئيه 27پاناما به مصر و مردن در مصر، در موقت به يك  پناه گاه ديگر ، از مصر به مراكش واز مراكش به  مكزيك و از مكزيك به امريكا و از امريكا به  پاناما و از  ، هاشمي يكي از 1980زيرا در .      اين نخستين همكاري  كيسي با شاهين و سيروس هاشمي در چنين معامله اي مهم بود  .شاه نياز به پول داشتند همكاري كيسي . واسطه هاي كارتر در بحران گروگان گيري شد و كيسي مدير مبارزات انتخاباتي ريگان و بوش  گشت حاكي از مالقات كيسي با »  مدركي «         اما كميته تحقيق گزارش سيا را به كناري نهاد و نتيجه گيري كرد كه   .مربوط  مي شداتهام اكتبر سورپرايز و اتهام كيسي  بر جلوگيري از به نتيجه رسيدن گفتگوهاي پرزيدنت كارتر در بارة گروگانها ، هادت جمشيد به قلب ش. ، ترتيب داد1980سيروس هاشمي ديدار كيسي و مهدي كروبي، مالي راديكال ،  را در ژوئيه برادر بزرگ ترش ، جمشيد هاشمي، در كميته تحقيق،   تحت قسم، شهادت داد  كه .  مرد 1986     و سيروس هاشمي در   .و شاهين و هاشمي به دعوي وقوع اكتبر سورپرايز، اعتباري بيشتر مي بخشيد در گزارش علني ، كميته بكوتاهي از گزارش سيا ، ذكري . ، بدست نيامد1980 پيش از انتخابات نوامبر سيروس هاشمي ، در نتيجه ، معناي اطالع مبهم . حذف شده است» پهلوي « كلمه . اما هويت بنياد را ذكر نكرده است. بميان آورده است ي  با كيسي   و شاهين  در كار  سود آور فروش ملك بنياد     همچنين در گزارش ، اين امر واقع كه سيروس هاشم  .گشته است حال آنكه شنود اف بي آي كه مكالمات تلفني ادارة سيروس هاشمي را . پهلوي همكاري داشته است، سانسور شده است انكي  ، ضبط كرده است، معلوم مي كند كه او و شاهين در كارميليونها دالر سرمايه گذاري در تأسيس ب1980، در اواخر  از جمله ،  از سوي هرمينيو ديزيني .      بانك از حمايت مالي قدرتمندان ديگر ي در جهان نيز حمايت مي شد  . داده شد په او Jean Patryپول توسط  وكيلي كه طرف راكفلر در ژنو بود، به اسم جان پتري . دالر، در هونك كنگ ،  گشود ميليون 20 را ، با سرمايه Hong Kong Deposit and Guaranty Bank ، شاهين بانك سپرده و تضمين ،1981ژانويه  22در .    گروگان امريكائي  ، ايجاد شد52    بانك، دو روز بعد از مراسم سوگند پرزيدنت ريگان و مقارن آزاد شدن   .بنا بوده است بانك در هونك كنگ و با شركت سرمايه گذاران فيلي پيني ، ايجاد شود. بوده اند
Herminio Disini  در .  ، كه معروف بود به مأمور امور مالي شخصي  رئيس جمهوري فيلي پين، فردينالد ماكوس شاهين او را .   ، به مانيل براي ديدار با شخص ماركوس رفت1981شاهين در اوائل : حقيقت، وكيل شاهين به  من گفت انك را وسيله اي مي ديد براي جلب بخشي از ماركوس اين ب. كسي مي شمرد كه در ايجاد بانك شريك او است ئيتي ،  پرونده پرداخت ماركوس ، در فيلي پين، افشا شد، پرزيدنت ريگان خواسته است پيش از پرواز ماركوس به ها، بعد از سرنگون شدن رژيم 1986بنا بر نامه اي كه در . ،  ا محرمانه،  به كيسي  نيز پولي پرداخته است1980     در   . دالرهاي نفتي كشورهاي عرب
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، دستيار ماركوس نوشته شده است،  Victor        Nitudaنامه كه توسط ويكتور نيتودا، . اين پول از بين برده شود انتظار داشته است تمامي مدارك در « ، از حزب جمهوريخواه،  Paul Laxaltحاكي از آنست كه سناتور پل الكزالت ،  و نيز ، توضيح مي دهد چرا .  گرفتن اين پول نقض قوانين مربوط به انتخابات امريكا است. ميليون دالر  پرداخته است 4براي هزينه هاي انتخاباتي ريگان ، : ي گفته است     در  ايام تبعيدش در هايتي ، ماركوس به مالقات كنندگان خود م  . مصرف نشدند را داشت و حاكي از  آن بود وجوه ريگان SEC – 015پرونده ديگر شماره و تاريخ . شد به پرداخت وجوه به كيسي را داشت و مربوط مي SEC-1980  014يكي از پرونده ها شماره و تاريخ .  ميان برده شونددوران اقامت او در مانيل از دو تن از . بانك همچنين سرمايه داران عرب را در مديريت خويش عضويت داد. پترودالر را به خود جذب كرد ، همانطور كه ماركوس اميدداشت، صدها ميليون دالر ،  بانك سپرده و تضمين هونگ كنگ1984 تا 1981    از   .ماركوس اجازه داشته است از بانك خونك كنگ استفاده كند و مشاور كمال ادهم رئيس پيشين ) كه در ايران گيت از صاحب نقشها بود(، پسر عمومي عدنان قاشقي  و حسن ياسين  را داشت BCCI درصد  سرمايه  بانك فاسد 10مديرانش عبارت شدند از  غنيم المزروعي صاحب مقامي در ابوذبي كه  بار ديگر با شاهين يك.  ميليون دالر  ناپديد گشت100، بانك سپرده و تضمين هونك كنگ ورشكست شد و 1984در       :ميليونها دالر كه كميته تحقيق بر آنها چشم بست    .كنكورد، پول دريافت خواهد كرد  ، با پرواز BCCIبنا بر نواري كه شنود اف بي آي ضبط كرده است، گفته شده است كه فرداد از . تدريافت كرده اس  پول BCCIاو از .      نام سيروس هاشمي بطور مستقيم  بمثابه  شريك در ايجاد و اداره كنندگان بانك نيامده است     .BCCIاطالعات عربستان و از سرمايه گذاران در  بزرگ . و  بدهي هاي بانك نيز  با او به گور رفتند. ، به مرض سرطان ، مرد1985اما او ، در . مشكل مالي شديد روبرو شد كميته تحقيق با اشرف مصاحبه كرد و شهادت او را مبني بر اينكه اين .  اشرف پهلوي خواهر دو قلو و قدرتمند شاه بود ميليون دالر  كه توسط وكيل راكفلر در ژنو به بانك سپرده و تضمين هونك كنگ داده شد، متعلق به شاهزاده 20    اين   . ه در اين باره سر و صدائي بشودظاهرا خواهان آن نبود ك – ميليون دالر  سرمايه گذاشته بود 20، 1981 تا 1980 سرمايه گذار اسرار آميزي بود كه از –ترين بازنده در اين معامله  او كارتر را سرزنش مي كرد كه چرا از شاه . ، شاهزاده سرمايه گذار از دشمنان سخت كارتر بود 1980    حال آنكه در   . دالر يك سرمايه گذاري معمولي بوده است، پذيرفت ميليون20 ن بيم داشت كه /و نيز ، اشرف از . سقوط رژيم شاه به آدمكشها امكان داد فرزند او را بكشند. حمايت نكرده است بنا بر قول ويليام . پرزيدنت كارتر  و همكاران او، از رهگذر يأس از  آزاد كردن گروگانها، شاه را با گروگانها  مبادله كند ت جمهوري كارتر، را، بهنگام رود در رو شدن در پاناما، مورد شماتت قرار جردن ، مدير اداري كاخ سفيد ، در رياس  كه ايام اقامت شاه در پاناما و واپسين سفر او را به مصر گزارشگر  كرده است، او هاميلتون Shawcrossشاوكروس  ين ، چنين پرداختي  مي بايد همانند بنا بر ا. سيروس هاشمي به پرزيدنت كارتر در حل مشكل گروگانها كمك مي كرد ميليوون دالر پرداخت در حالي كه بنا بر ظاهر، 20     شاهزاده اشرف، به شاهين ، شريك امريكائي  سيروس هاشمي  ،    . داده است   . بمثابه مدرك  مورد توجه قرار مي گرفتBCCIپرداخت بانك 
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از جمله به اين دليل  كه رئيس مشاوران كميته تحقيق، لوارنس بارسوال  در اواخر سال .      اما طرف توجه قرار نگرفت شريك او در شركت نيز . ر پول از اين بانك گرفت ميليون دال2 بود و شركت حقوقي او بيشتر از BCCI، وكيل   1980 كميته تحقيق عالقه به پيگري ماجراي پولهائي كه پرداخت شدند و چرائي پرداخت . گزارش كميته تحقيق ذكر نشدند ميليون دالر اشرف و نه پرونده هاي فيلي پين در 20  و نه  BCCIنه پول بانك . سناتور سابق ، پل الگزالت ، بود P�s, . ا�U~ %�ر�3ا�  ، ����ادW�� Z�a« 0 ا%�%�  دا6UA ا%� ���5 %�ن، در 
��GاZ ��و���Z��T و Mن %�زش %�ا%� ����� ، :توضيح  .نداشتشدنشان  ا%��Uار ... د%��Uر����a« Z،  �5 ا
§�ل را��aS و ���/<� و   F/G ر��  و�"(

�T ا��ا���ن z� �6c�%  ...�A  . �// و8ا%U;�اد  �"  .  ان را از 
§a¬ زور �3%� ، د%��Uر %a:6 ��ان ،  Mزداد �//�و ا��

» اكتبر سورپرايز«باكيسي در : مقامات عالي ايران به كلينتون گفتند    :روبرت پاري   ات  ژوئيه، ميبايد محل ديگري ميافت و ميگفت كيسي، مدير انتخاب28 و 27لذا، براي روزهاي .  ماجراي اكتبر سورپرايز     در حقيقت، بناي كار كميته بر آن نبود كه حقيقت را كشف كند بلكه بر اين بود كه دليل بتراشد بر دروغ بودن   !ي برسر گروگانها نبوده بلكه در آن مجل بوده استاز اينكه كيسي در مادريد و در گفتگو با مهدي كروبتحقيق كنندگان كميته از پيدا شدن اين عكس چنان سخن ميگفتند كه گوئي سند قطعي پيدا كرده اند حاكي . پيدا شد  Bohemian Groveعكسي از :       نخست دليل تراشيهاي كميته تحقيق را ميĤورد كه  در كتاب خود، شرح كرده است  :كندروبرت  پاري  يافته هاي جديد خود را در باره نقش كيسي در سازش پنهاني بر سر گروگانها، اينسان گزارش مي           :همكاري كرديم خر ماه ژوئيه، كيسي در آزيرا مدارك نشان ميدهند در روزهاي آخر هفته .       اما چنين كاري بس مشكل بود  .ريگان و بوش در آن محل بوده است از شنبه تا ظهر دو شنبه، غيبش زده و بعد .   ژوئيه، از انظار عمومي ناپديد شده است26روز شنبه، . آرلينگتون بوده است سئوالي كه جواب .   ژوئيه، در محل كنفرانس پيرامون جنگ جهاني دوم، در لندن، ظاهر شده است28ه، از ظهر دوشنب براي ديدار و گفتگو با مهدي كروبي رفته است يا  اين مدت را كيسي كجا گذرانده است؟ به مادريد: ستمي طلبيد اين  Bohemian  كيسي در : ، براي گذران روزهاي آخر هفته پايان ماه ژوئيه، دليل تازه اي تراشيد1992    در اواخر   :نشين كندجائي نرسيدند، بر آن شد دليلهاي ديگري را بتراشد و جاو آشكار شدن دروغهاي اين دو مجله، يادآور مي شود كه كميته تحقيق كنگره وقتي ديد دليل تراشيهاي آن دو مجله به پاري پس از شرح تقالهاي دو مجله نيوزويك و نيوريپاليك، براي ثابت كردن حضور كيسي در آن روزها در امريكا          : هيستري اثبات نادرستي نقش كيسي در اكتبر سورپرايز  خير؟

Groveژوئيه، كيسي از لوس آنجلس  به سان فرانسيسكو پرواز 25بنا بر اين دليل، جمعه .   در شمال كاليفرنيا بوده است 
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از سانفرانسيسكو به .   ، عامل حزب جمهوريخواه ، با او همراه بوده استDarrell Trentدارل ترنت .  كرده است
Bohemian Groveگذرانده و حدود ظهر روز تمام شب را در هواپيما . بعد او به سانفرانسيسكو رفته و از آنجا، به لندن رفته است. مانده است ژوئيه،  در اين محل 27كيسي تا يك شنبه صبح، .   رفته و عصر آن روز به اين محل رسيده اند مالقات دو .      بنا بر اين روزشمار، كيسي  وقتي نداشته است كه به مادريد برود و ادعاي جمشيد هاشمي بي وجه ميشود  . ژوئيه وارد لندن شده است28دوشنبه  ال شرقي اما او نه به ساح.       ديرتر، كميته يك بليط هواپيما يافت كه بنا بر آن، كيسي در آن روز پرواز كرده است  .بنا بر اين، نميتوانسته اند با هم از لوس آنجلس راه افتاده باشند. در واشنكتن بوده است ژوئيه در اين باشگاه بوده است حال آنكه در آن تاريخ، كيسي هنوز 25 جمعه قرار گرفتند، ميهمان كيسي، دارل ترنت،  كه در اختيار كميته Bohemian Groveبنا بر دفاتر .  در واقع، مدرك كميته تحقيق نيز با ادعايش تناقض داشت     :مدرك در راه    .نه در روزهاي آخر هفته پيايان ژوئيه به اين محل رفته است اين ماه و 3 تا 1 در روزهاي آخر هفته اول اوت، ما مدرك آشكاري را يافتيم حاكي از اينكه كيسي. دروغ يافته بوديممن و گزارشگران ديگر كه براي فورت الين كار ميكرديم، بر روي امكان حضور كيسي در اين محل كار كرده و آن را :     ، كميته فكر مسئله ها را كه ببار ميĤورد، نكرده استBohemian Groveساختن دليل حضور كيسي در       اما  در   .و داستان است» اسطوره«روزه كيسي با كروبي  دروغ و بنابراين، اكتبر سورپرايز  ، 1980 اكتبر 19تحقيق كنندگان كميته همين روش را در باره روز تعيين كننده ديگر، . كه ساخته بود، دست بر نداشت      با وجود مدارك مسلم بر دروغ بودن اقامت كيسي در روزهاي آخر هفته پايان ماه ژوئيه، كميته تحقيق از داستاني   .يگان ، اين آخر هفته، ميهمان ما بوداو نوشته است كه بيل كيسي، مدير تبليغات انتخاباتي ر اوت، 3در .  ، بوده اندMcGowanافزون بر اين، ميهمان  يكي از اعضاي باشگاه، بنام ماتيو مك گوان .  خريد كرده اند   Bohemian Grove اوت، كيسي و ترنت از 1  نشان ميدهد كه Bohemian Groveو نيز دفتر مالي . راه شده استهم اوت ، به لوس آنجلس رفته و در آنجا، با دارل ترنت ، 1     دفاتر حزب جمهوريخواه نيز نشان ميدهند كه كيسي در   .حزب جمهوريخواه ، ديدار كرده است ژوئيه، در  روسلين هاربور نيويورك، با زني از فعاالن 26صبح شنبه، . امريكا كه از واشنكتن به نيويورك ميرفته است مقامات سازمان جاسوسي و ضد . او براي دور ديگري از گفتگوها با مهدي گروبي به پاريس رفته بود. در پاريس ديده انداين روز نيز روزي است كه شاهدان شهادت دادند كه آنها كيسي، مدير تبليغات انتخاباتي ريگان و بوش را .  دندبكار بر . مارانژ تصديق كرده اند كه اين ديدار انجام گرفته استجاسوسي فرانسه و رئيس وقت اين سازمان، آلكساندر دو .         براي آنكه مدرك حضور كسيسي در پاريس را بي اعتبار كند، كميته تحقيق خاطره نوه كيسي را دست آويز كرد  . دومارانژ به نويسنده شرح حال خود گفته است مالقات اكتبر انجام گرفت با آنكه الري كيسي، بر صحت  اين خاطره،  دليل و مدركي ارائه نكرد، كميته .  جمهوريخواه ها در آرلينگتون كرده بودمي آورد  پدر او به پدر بزرگ او، بيل كيسي، در ستاد تبليغات انتخاباتي الري كيسي ادعا كرده بود كه بياد  ده و الري كيسي نيز غلط حال آنكه گزارشگران فرونت الين نادرستي اين خاطره را مبرهن كر.  شمرد» معتبر«آن را  ، يك سال پيش از شهادت او در كميته تحقيق، با الري مصاحبه كردم و از اين 1991من، در : بودن آن را پذيرفته بود در آن مصاحبه، او خاطره اي يكسره متفاوت با اين خاطره گفت و اصرار ورزيد كه خوب و بس . مصاحبه فيلم گرفتم
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الري كيسي اشتباه .  اكتبر، صرف شده است15ورود نيز نشان مي داد كه آن شام، چهار روز زود تر از آن تاريخ، در ليغات جمهوريخواه ها را نشان دادم و نيز دفتر ثبت من به الري كيسي مدرك ستاد تب. مادرم با بيل كيسي شام خوردند سال از آن زمان مي گذرد، روشن به ياد مي آورم كه در آن تاريخ و در آن باشگاه، پدر و 11با آنكه :           او گفت  . كردند با كيسي، در جوكي كالب،  واقع  در واشنكتن، شام صرف 1980 اكتبر ، 19و مادر او، در روشن به ياد مي آورد كه پدر  ، الري كيسي، در حضور كميته تحقيق،  شهادت داد كه در آن تاريخ، به پدر بزرگ او، بيل 1992       با وجود اين، در   . اكتبر صرف شده است15خود را پذيرفت و رسيد امريكن اكسپرس نيز نشان داد كه شام در  من اين تناقض گوئي را به كميته خاطر نشان . امري كه در مصاحبه، كلمه اي از آن نگفته بود. كيسي، تلفن شده است را دليل عدم صحت ادعاي حضور او در اما كميته آن را ناشنيده گرفت و همچنان ادعاي تلفن كردن به كيسي . كردم غم اعضايش اين زيرا هم و . در حقيقت كار كميته تحقيق شستن و پاك كردن مدارك و آثار فعاليتهاي كيسي بود           :  گرفته شدBohemian Groveعكسي كه در    .شناخت) به تأخير انداختن آزادي گروگانهاي امريكائي  يا اكتبر سورپرايز(پاريس براي گفتگو بر سر  دموكراتها نيز در خود ياراي مقابله با .   سال حكومت ريگان و بوش را از ميان نبرد12بود كه اكتبر سورپرايز مشروعيت    سورپرايز يعني اينكه ميدانيد معناي اثبات وقوع اكتبر : لي هاميلتون وقتي داليل بني صدر را قوي ديده بود، به او گفته بود: توضيح  .جمهوريخواه ها را نمي ديدند پوشاندن حقيقت، نامشروع را : حكومتهاي ريگان و بوش غير قانوني و فاقد مشروعيت بوده اند ؟  بني صدر به او پاسخ گفته بود حال آنكه اگر كميته تحقيقي كه تشكيل ميدهيد، حقيقت را گفت، مردم ساالري امريكا از فسادي بزرگ پاك مي . مشروع نميكند و او، سخن حق را نشنيد و گمان كرد حقيقت را با دروغ .  ح ملي و بين المللي، مشروعيت و اعتبار بدست مي آوردشود و در سط و امروز و فردا بيشتر از امروز، مردم . غافل بود كه حقيقت توانائي دريدن پوشش دروغ و نماياندن خويش را دارد. ميتوان پوشاند . لفن، نامطمئن سخن ميگويداحساس كردم كه گوينده، در آن سوي خط ت.  روزهاي آخر هفته پيان ماه ژوئيه، بكار برد؟ ، در Bohemian Groveبفهمم چنين مدرك خنده آوري  را چگونه ميتوان دليل كرد در توجيه حضور كيسي در در آن حال كه ميكوشيدم  . از اين جمله، من يكه خوردم. »    پيدا شدBohemian Grove در عكسي از بيل كيسي     «  .ميگويد و ديدار كيسي با كروبي در مادريد، افسانه است ، حجت ميشد بر اينكه جمشيد هاشمي دروغ 1980از اعضاي باشگاه و ميهمانان آنان، در روزهاي آخر هفته پايان ژوئيه    ، Bohemian Groveيك عكس دستجمعي در .  كميته يك تلفن و يك عكس را مدرك كردند   تحقيق كنندگان       . سال ، برجا ماند12سركار آوردند و اين حكومت ميكنند كه با سازش پنهاني سخت ننگيني، هم دستيار دشمنان آزادي در ايران شدند و هم حكومتي غير قانوني را در امريكا بر و كميته اش را فاسد كردن مردم ساالري امريكا و صحه گذاشتن بر حكومتهائي ارزيابي امريكا حقيقت را  در ميابند و عمل او  اما كيسي . بقيه همه، از جمله دارل ترنت، ميهمان او، هستند. خوب، بيل كيسي در عكس نيست« : او با ترديد پاسخ داد بدين قرار، عكس داللت ميكرد بر اينكه در . نه، او در عكس نيست: بيل كيسي در عكس نيست؟  پاسخ داد:      پرسيدم  ..»در عكس نيست  در عوض، كميته تحقيق .     نبوده است، نا ديده گرفتBohemian Groveدر روزهاي آخر هفته اول ماه اوت در       با وجود اين، در گزارش منتشر شده، كميته تحقيق عكس و مدارك ديگر كه جا براي ترديد نميگذاشتند كه كيسي   .   نبوده است Bohemian Groveيخ مورد ادعا، بيل كيسي در تار
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كميته تحقيق صرف نوشتن شماره تلفن را دليل شمرد بر اينكه در آن تاريخ، كيسي در خانه .  تلفن كيسي را نوشته بود اوت  شماره 2او در يادداشتي بتاريخ . يادداشت ريچارد آلن، مشاور امور خارجي جمهوريخواهها، را مدرك گرداند گر در آن تاريخ در اين محل نبوده، پس در روزهاي آخر ا.    نبوده استBohemian Groveپس او در . بوده است من نميتوانم بگويم آيا به او تلفن كردم يا «با وجود آنكه رچارد آلن شهادت داد كه !  هفته پايان ماه ژوئيه بوده است   .، كميته يادداشت او را دليل گرداند»نكردم
اره تلفن كسي توسط ديگري، ثابت ميكند كه او در خانه     به سخن ديگر، از ديد تحقيق كنندگان كميته، نوشتن شم   ، تحقيق خود را در »منطقي«مسلح به چنين . حتي اگر شماره گرفته شده و كسي گوشي را برنداشته باشد. بوده است دال بر » مدارك محكم « و ادعا كرد كه،  به استناد        رئيس كميته، لي هاميلتون، در نيويورك تايم، مقاله نوشت  .  باره دعاوي بر وقوع اكتبر سورپرايز كامل كرد را بي وجه و پرونده آن را براي هميشه مختومه ) اكتبر سورپرايز(حضور كيسي در امريكا، ادعاي وقوع سازش پنهاني  قامات عالي رتبه ايران از طريق واسطه هاي نزديك به پرزيدنت       وضع بر اين منوال ميگذشت تا كه من آگاه شدم  م  .عنوان داده بود» مورد مختومه«مقاله خود را نيز . خواند اين .  ،  به او اطالع داده اند كه كميته تحقيق آنچه را گزارش كرده است، ساخته و دروغ است1193 -  94كلينتون، در  له بر سر به تأخير معام(، در مورد گروگانها، 1980ايرانيان تصريح كرده اند كه آنها با كيسي و ديگر جمهوريخواهها در  اما  عالي مقام ترين شخصيتهاي حكومت كلينتون بر آن شده اند كه نبايد .  همكاري كرده ايم)  انداختن آزادي آنها از قرار، پرزيدنت كلينتون طرح شدن نزاعهاي قديمي كاري  پر خطر است و ممكن . »پرونده گروگانها را از نو گشود« ��د ��U/�a� 6ن و'�0 داد �3و��0 . �$ ��� از 
� ا%�: توضيح  .ري بگردد كه مقدم ميشمارداست مانع از پرداختن او به امو�
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��;�ر"� و و��ا��T "� ��اه� �A-� �6 �5 %� ���ن 0�A 65�N ،r��5 را 65�N ��د0 ا�r و ا�� �5ر، 5)و »a) Z�a;�� و �$ %�� ��2-� ه� را اM ر ��اه���. و من ضبط و ثبت شده هاي كميته تحقيق را در دستشوئي زنانه مجلس نمايندگان را كه انبار شده بود، پي گرفتم        . � دارك بسياري از نتيجه گيريهاي اين م. بودند» كامالً سري«و » سري«برخي از آنها . مدارك را در جعبه ها ريخته بودند  Bohemianآنها در آن آخر هفته پاياني ماه ژوئيه، در .  مرد را يافتم16     در يكي از دهها جعبه، عكسي رنگي از   . اين مدارك است كه در اين رشته نوشته ها باز ميĤورم. كمتيه تحقيق را نقض ميكردند

Groveاعضاي پيرتر باشگاها : رابر دوربين عكاسي، تشريفات را رعايت كرده بودندآنها در قرار گرفتن در ب.     بوده اند
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دنبال . من در مردها، يك به يك نگاه كردم. در جلو نشسته بودند و بقيه اعضا و ميهمانان، پشت سر آنها ايستاده بودند . با به قدرت رسيدن ريگان و بوش، اخراج شده مي توانستند بازگردند و انتقام بگيرند. كارتر سيا را تصفيه كرده بود         بازي  قدرت سيابوش و  روبرت پاري       .او در عكس نبود. قامت بلند و گردن خميده و سر بزرگ كيسي بودم نها ميخواستند كاري را كه بر سر سران ديگر كشورها آ. اعضاي سيا ميل شديدي داشتند به نشان دادن ضرب شصت خود سنجش افكار جديد . بوش، نامزد معاونت رياست جمهوري، عصبي بود.       كمي بيشتر از يك هفته به انتخابات مانده بود  . بياورندوردند، بر سر كارتر نيزآمي  بوش در حال رفتن به . ن بود كه مردم به كارتر و ريگان رقبتي ندارند و ريگان بر كارتر پيشي نگرفته استآحاكي از  زيرا شايعه ها بر . عضو حزب دموكراات بود و جمهوريخواه شده بود، پيام ميداد كه دولتهاي  نفتي خاورميانه نگرانند كونالي كه زماني . وري دريافت كردآود كه از فرماندار سابق تكزاس، پيام نگراني پيتسبورگ براي فعاليت انتخاباتي ب ن زمان، او مشاور آ. لن تلفن كردآ، جورج بوش به ريچارد 1980 اكتبر 27 بعد از ظهر 2 :12     اين شد كه بساعت   .  اگر راست باشد، انتخاب ريگان مشكل ميشود.، بدهدرياست جمهوري امريكا پيش از انتخابات ،ريكائي را گروگان ام52زادي آنند كه بدنبال كوششي طوالني ، كارتر موفق شده است ترتيب آ . زاد كردن گروگانها باشدآقب پيشرفت كارتر در كار مأموريت او اين بود كه مرا.  بوش در سياست خارجي بود-ريگان  لن را سالها بعد، من آبوش از او خواست تحقيق كند ببيند اطالعي كه كونالي ميدهد صحت دارد يا خير؟ يادداشتهاي  اين يادداشتها بطور روشن گزارش ميكنند كه بوش در ماجراي معامله بر . در دستشوئي متروكه مجلس نمايندگان يافتم هفته پيش اسرائيل ، از طريق . معامله ميشود،  » JBC[Connally]  ، Geo Bush -«: لن شروع ميشود با آ      يادداشت   .سر گروگانها شركت داشته است  فرانسه به عراق . عربهاي ميانه رو نگرانند. زاد ميشودآگروگانها اين هفته . مستردام، قطعات يدكي به ايران داده استآ � �� �. �� ����ان ��د. كونالي نگران است. ي داده است و حاال كارتر با ايران معامله ميكندقطعات يدك� ��� ! ���لن در كميته تحقيق داد، رمز يادداشت خود را اينسان گشود كه كونالي شنيده آكه ريچارد » سري«در شهادت           .»#" ! . وردآبدست  با فروش قطعات يدكي توسط اسرائيل به ايران ، ،زادي گروگانها راآبود پرزيدنت كارتر توانسته است  لن شهادت داده است كه آ.  داده استTed Shackleeاطالع را از راه جنيفر، به تد شكالي لن آ،   بنا بر يادداشتها     :»شبح بلوند«    .گاه كنمآبوش به من دستور داد كه در باب صحت اطالع كونالي تحقيق واز طريق دستياران نزديكش، او را از نتيجه  مأمور افسانه اي عمليات سري  معروف به . شاكلي تئودور شاكلي بود.  جنيفر فيتزجرالد مدتي دراز دستيار بوش بود      در دوران جنگ سرد، شاكلي بسياري از عمليات شبه نظامي مخالفت برانگيز سيا را ، از ويتنام تا الئوس تا عمليات   . بود» شبح بلوند«
JMWAVEسال روياروئي با رئيس سيا، 3 ، بعد از 1979اما خدمت شكالي در سيا، در سال . به معاونت اداره عمليات محرمانه گمارد  كه  بوش رئيس سيا بود،  شاكلي را 1976 در . ، رهبري كرده بود بر ضد فيدل كاسترو و رژيم او در كوبا 
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سيا، اين سازمان، از » بچه هاي قديمي «بود كه ترنر با  تصفيه صدها تن از شكالي بر اين باور . استنفيلد ترنر، پايان يافت اين شخص جاسوسي خشن بود و .      بعد از بازنشسته شدن، باتفاق يك عضو ديگر سيا، توماس كلينس، وارد تجارت شد  . جمله كارير او را ويران ميكند كلينس در افتضاح ايران . مدند، به ليبي، زنداني شدآتي مي بعد ها، بخاطر فروش تجهيزاتي كه بكار فعاليتهاي تروريس ن بود كه رئيس پيشين خود، جورج بوش، را روانه كاخ سفيد كند تا مگر خود نيز آ، شاكلي در تقالي 1980       اما در   .ن افتضاح نيز، حضور مي داشتآشبح شكالي ، در . گيت نيز بخاطر تقلب مالياتي تحت تعقيب قرار گرفت . ، او داوطلب فعاليت بسود بوش شد و مهارتهاي معجزه سازش را در اختيار او نهاد1980در اوائل . ئيس سيا بگرددر انبوهي از « لن جاسوسهاي سابق را آريچارد . نها گروگانهاي امريكائي در ايران بودآرا سازمان مي دادند كه موضع كميته تحقيق به اين امر پي برده بود كه در ستاد تبليغات انتخابات ريگان و بوش، اعضاي سابق سيا، عمليات شبانه روزي . كالي نيز دست در اين كار داشته است، سخت در شگفت شدند،  اعضاي كميته تحقيق، وقتي شنيدند ش1992     در   .نقشي كه تا اين زمان سري مانده بود. بدينسان بود كه او در ماجرائي كه اكتبر سورپرايز نام گرفت، نقش پيدا كرد از گزارش كميته كه در » سري«فصلي .      برخي از تحقيق گران كميته ميخواستند نقش سيا نيز در گزارش قيد شود  .مي خواند كه به بازي پليس و دزد مشغول بودند» افسران بد قلق سيا  اين قسمت از .   كار مي كرده است، بوش ، در موضوع گروگانها-شريك ديگر شاكلي ، بطور خصوصي بسود ريگان  اين بود كه روزنامه نگار محافظه كار، ميكائل لودين ، -باز از گزارش حذف شد  كه -      كشف ديگر كميته تحقيق   .اما اين فصل از گزارش حذف شد. سوي جمهوريخواه ها فعاليت مي كرد،  كار ميكردند و به او وفادار بودندكه نخست براي بوش ، هنگامي كه او براي نامزد رياست جمهوري شدن از ، اعضاي سابق سيا بودند  ]مركز عمليات [ بوش -  ستاد تبليغات ريگان مده بود كه بسياري از اعضايآن، آدر . گزارش نيامد را در همان دستشوئي زنانه يافتم فحه ديگري از ص. بوده است» اكتبر سورپرايز« كه سانسور شده است،  ميگويد لودين عضو غير رسمي گروه ،گزارش ، پيوسته  سپتامبر16 درمالقات ،لن فاش ميكند كه لودين به رئيس ستاد تبليغات انتخاباتي،  ويليام بيل كيسي آيادداشتهاي  ،  كه با لژ SISMIليا  براي سازمان اطالعات ارتش ايتا،»بازي جنگ« در ،، شاكلي با لودين هم تيم شدند و1980     در   . خوانده اند» طرح خليج فارس«ن را آاست كه  داستان مربوط ميشد به .  در اختيار لودين گذاشت-  كه صحتش محل ترديد بود -اطالعات ايتاليا ماجراي زيانمندي  مبارزات انتخاباتي به پايان خود نزديك مي شد كه سازمان . ، نقش مشاور را بازي كردند ارتباط داشت P2ماسوني  دونالد گرك كه در اكتبر سورپرايز نقش . شت     شاكلي روابط نزديك با بسياري از افسران سيا كه بر كار بودند، دا  ) David Gregg , The Blond Ghost  395نگاه كنيد به ص . (مبارزات انتخاباتي ، بسود ريگان و بوش فعاليت ميكند بوده و در SISMIاو داستان را در نيوريپابليك انتشار داد بدون اينكه بگويد مشاور .  ليبي روابط معامالتي  برادر كارتر با بنا بر اين، در موقعيتي بود . ، گرگ رابط سيا با شوراي امنيت ملي بود1980در . داشت، در ويتنام ، زير دست شكالي بود بعد از انتخاب شدن ريگان و بوش، او مشاور . گاه ميشدآكه از گفتگوهاي محرمانه حكومت كارتر درباره گروگانها ،  ، رويارو گفتگو كرده اند يا نه؟ بنا بر 1980يا بوش و كيسي با ماليان ايراني، در اكتبر آاما پرسش اصلي اينست كه        :ماجراي پاريس    . نيتي بوش شد و در افتضاح ايران گيت ، نقشي فرعي يافتام   . اكتبر، شركت كرده اند19مده و در ديدار آيكي از ادعاها، اين دو به پاريس 
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ژ، در لكساندر دومارانآ چهار مقام اطالعاتي فرانسه ، از جمله رئيس سازمان جاسوسي و ضد جاسوسي اين كشور،      اما دو .   گفته اند كيسي در پاريس بود و در ديدار و گفتگو با ايرانيها شركت كردسخنانش به شرح حال نويس خويش،  بن مناش، افسر اطالعاتي اسرائيل مدعي هستند كه بوش نيز ري آشاهد ديگر ، يكي خلباني بنام هنريش راپ و ديگري  بن مناش شهادت داد كه بوش و كيسي را افسران سيا كه .ن روز ، در پاريس بوده و در گفتگوها شركت كرده استآدر  ورد كه هواپيما، ديرگاه شب در حالي آ از ناشينال ارپرت به پاريس برده است، بياد مي          راپ كه ميگويد كيسي را  .بوده اند، همراهي مي كرده اند) تحت حكومت كارتر بوده اند(هنوز در خدمت  و از .  در مركز عمليات  توقف كرده است، دقيقه10بمدت ،  11: 30، در حدود ساعت رلينگتون، نشان ميدهد كه كيسيآ بوش در - اكتبر، شب هنگام باران مي باريد و ثبت ستاد انتخاباتي ريگان 18در حقيقت، در . پرواز كرد كه باران ميباريد نند آيادداشتهاي سري حاكي از .  سري بوده استاو تحت حمايت افراد اداره  حفاظت.      اما داستان بوش ديگر است  . و يا جاي ديگري از امريكا گذرانده است، وجود نداردن زمان ببعد، هيچ مدرك معتبري كه نشان دهد كيسي بقيه روز را در محل آاز .  دقيقه راه است5اين محل به فرودگاه،  هيچك از . اما گفته ها ي او در بارة گذرانش سر راست نيستند. كه او روزي را در واشنكتن، در خانه گذرانده است و دستگاه . ورندآ بياد نمي را ،  19   ، يكي صبح و ديگري بعد از ظهر مأموران حفاظت او دو بار از خانه بيرون رفتن  ن كس را فاش نسازد و آزيرا قول داده بود اسم . نام او را كميته تحقيق سياه كرده است. اكتبر به خانه او رفته است 19بوش مدعي است بعد از ظهر . وش مانع دسترسي به يكي از دوستان خانواده و پرسيدن از او درباره ادعاي بوش شدب  PBC ما كه از سوي .      اين تصميم نشان مي دهد كه تحقيق كنندگان نيازي به توضيح امر واقع ديگري نمي ديده اند  .،  بوش را مبري شناخت1992 ژوئيه 1ن شخص تحقيق نكرد و در نخستين اظهار نظر خود، در آميته در مقام مبري كردن بوش ، هيچگاه از       ك  .نامي از اين دوست خانواده بميان نياورد

Frontlineن تاريخ، ترك گفته است، مي آ، در پس اين امر كه بوش كشور را . ورده اندآن سخن بميان آكه ديگران سالها بعد از  از سفري گفتگو مي كرده اند  با يكديگر،  ، اكتبر18  دقيقاً در -  مك لين و هندرسون -     بدينسان، دو بيگانه از ماجرا،   .ستبوش براي گفتگو با ايرانيها، در بارة گروگانها ، در حال رفتن به پاريس ا: او گفته استمك لين،  به داويد هندرسون، افسر وزارت امور خارجه، گفته بود كه منبع حزب جمهوريخواه ماجراي بس شگفتي را به ، خبرنگار شيكاگو تريبون، شخصي بنام جون 1980 اكتبر 18 كرده بوديم كه در  تحقيق مي كرديم، كشف تحقيق كنندگان مي بايد از دوست خانواده بوش . يق  در اين باره، بر ميانگيختبايد اعضاي كميته تحقيق را به تحق .  از ديداري با مك كلين سخن رفته است،لن آن هفته آدر يادداشتهاي . (نها اين كار را نكردندآاما . پرسش مي كردند زاد آو الحق سيا با جمهوريخواهها و دواير اطالعاتي خارجي همدستي كرده وكوششهاي رئيس جمهوري امريكا ، براي ق اين فكر را به خود راه نيز نمي داده اند كه در باره اين امكان تحقيق كنندكه بسا افسران سابق       اعضاي كميته تحقي  ).اما  اين روزنامه نگار حاضر نشد نام منبع خود را بگويد در رياست جمهوري . مدآش ، به يقين، سخط خطان سيا را بسي خوش مدهايآ روي داد و پي 1980نچه در آ      اما   .جمهوري رسانده است كه مي بايد دست سيا را  در فعاليتهايش باز بگذارداين مي شد كه سيا كودتاي بي سر و صدائي را انجام داده و بي اعتنا به مردم ساالري امريكا، كسي را به رياست  معنيش ،ه ميمي رسيد كه چنين امري روي داده استزيرا اگر تحقيق به اين نتيج. كردن گروگانها، را ناكام گردانده اند دهها تن از اعضاي تصفيه شده سيا به شغلهاي خود . ريگان، كيسي رئيس سيا شد و عمليات پوشيده سيا  فراوان گشتند
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لعمل كارتر در سيا همچنين دستور ا.  ميلياردها دالر پول ماليات دهندگان امريكا در طرحهاي سيا خرج شدند. بازگشتند اما اگر اطالع كونالي راست بود و كارتر . كونالي به او خبر داده بود كه كارتر با مالها معامله كرده استزيرا .   است اكتبر، بوش سخت عصباني بوده 27نچه در پاريس روي داده يا نداده بود، بياد بياوريم كه گويا در آحال با مالحظة       :اعالن خطر قالبي كونالي    .دمكشي را بكار انداختآبارة رعايت حقوق بشر را ناديده گرفت و در امريكا ي مركزي و افريقا، گروههاي  اما همانطور كه روشن گشت، خبر كونالي . ن را رد مي كردندآنها نمي بايد آچنان پيشنهاد چربي را به مالها داده بود،  اما .  به ايران قطعات يدكي  نظامي فرستاده بود ، از طريق هوا،ن، اسرائيلآراست بود كه چند روز پيش از . دروغ بود بنا بر يادداشتهاي ديگري كه من در دستشوئي زنانه سابق يافتم، كارتر .  رياست جمهوري، مخالف بودانتخاب مجدد او به با ،، رئيس جمهوري سابق، كارتر، به تحقيق گران كميته تحقيق گفت كه حكومت حزب ليكود بر اسرائيل1992     در   . بدون اطالع كارتر اين كار را كرده بود و بخشي از راه حل بحران گروگانها نبود من حس كردم كه از ديد . من احساس كردم كه بر سر ريگان است كه شرط بندي كرده اند«وريل، آاز ماه : گفته است . حقيق عالقه كمي داشت كه مجموعه امور واقع را در رابطه با يكديگر قرار دهد و حقيقت را كشف كند     اما كميته ت  . »رهبران يهوديان ، من زيادي با عربها دوست هستم ز چهره هائي كار كرده بود كه در ماجراي لورنس بارسال شخصي مطلوب جامعه اطالعاتي بود و از نزديك با بسياري ااز اقبال سيا، رئيس تحقيق گران كميت تحقيق، . كشف كند افتضاح سخت زشت در قلمرو امنيت ملي ، روي داده است ن زمان، شريك او آ.  بارسال و شركت وكالت او پرداخته بود تا او را از اتهام فساد  مالي  و سفيد كردن پول مبرا كند ميليون دالر به 2  بيشتر از BCCIبراي مثال، بانك اعتبار و بازرگاني بين المللي .  اكتبر سورپرايز شركت داشته اند اين شخص عمليات مالي مبارزات انتخاباتي ريگان را تصدي مي كرد و به .  بودLaxaltسناتور سابق ، پل الكزالت   در .  دو با هم معاشرت داشتند  و خدمتكار مشتركي ميداشتنداين.       و نيز، بارسال دوست نزديك ميكائل لودين بود  .  پرداختهاي فرديناند ماركوس ، ديكتاتور سابق فيلي پين را ، پوشش مي داد، بهپرداختهاي محرمانه ، از جمله ن داشت كه آ ، وقتي بارسال در پرونده ادوين ويلسون دادستان بود، لودين يك شب به خانه بارسال رفت و او را بر 1982 او تنها ميخواسته است دوسنش  بر : بارسال به من گفت. دين نمي ديدند     نه بارسال و نه لودين خطايي  در اينكار لو  . شاكلي را از پرونده و تحقيقات قضائي خارج گذارد و شاكلي را  . »ن، افراد به دوستان خود كمك مي كندآما جامعهاي  هستيم كه در «: ثروت خود بيفزايد  و لودين گفت اما همانطور كه در شش . بر وقوع اكتبر سورپرايز نيست» مدرك معتبري«اين شد كه ثابت  نيز،  بارسال  بر 1993     در   .بسيار زود از پرونده ويلسون خارج و دستش از ماجرا شسته شد نچه با اين مأموريت بارسال ناسازگار بوده ، كنار گذاشته شده و در گزارش آقسمت پيشين اين مجموعه ، نشان داديم، هر از نقش الكزاللت و پول ماركوي و از تلفن . گروگانهاي امريكائي در ايران، كمك مي كرده اند ، اشاره اي نشده استاكتبر سورپرايز هستند، اشاره اي نشده است، به لودين و شاكلي و يا ديگر اعضاي سيا كه به ريگان و بوش در امر ه مظنون به شركت داشتن در ماجراي  محرمانه به كساني داده است كBCCIبراي مثال، به پولهائي كه . نيامده است     روبرت پاري     .گزارش نيامده استبوش، كلمه اي در 
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سورپرايز، صلح سياسي بدست   كلينتون و دموكراتها گمان بردند با چشم پوشي كردن از عمل  جمهوريخواهها ، اكتبر *  :پاك كردن نوارها و ناديده گرفتن مدركها و دليل تراشي با تقلب       :جمشيد هاشمييافته هاي كميته تحقيق مجلس سنا و پنهان كردن نوارها و سند ها و شهادت  زيرا اين بار جمهوريخواه ها . اما اشتباه مي كردند. ميĤورند و ميتوانند برنامه هاي خود را با خاطري آسوده ، اجرا كنند ة كلينتون تحقيق بوب دول و ديگر سناتورهاي جمهوريخواه خواستار آن شدند كه در بار. آن را دست آويز كردند رئيس سازمان ضد جاسوسي . كيسي ناپديد شده است و صفحات كليدي تقويم او ، حاوي يادداشتهاي او، گم شده اند 1980گذرنامه سال . حقايقي مكتوم مانده اند :   ، نماينده مجلس از حزب جمهوريخواه، ناگزير ، ميگفت Hydeهايد    *  !شود  يسي ، مدير تبليغات انتخاباتي ريگان و بوش ، در ك: فرانسه، كنت آلكساندر دومارانژ به شرح حال نويس خود گفته است  .  ، در پاريس بوده است1980،  براي گفتگو با ايرانيها، در بارة گروگانهاي امريكائي در تهران ، در اكتبر 1980انتخابات  وئيه كه گفته ميشود كيسي در مادريد با ژبراي مثال، در اواخر : مي توانيم بگوئيم در كجا بوده است . اروپا نبوده استدو دليل اصلي او اينست كه ميتوانيم ثابت كنيم در آن تاريخها، كه ميگويند او براي گفتگو با ايرانيها ، در اروپا بوده ، در يكي از . ه داليل محكم وجود دارند بر دروغ بودن ماجراي اكتبر سورپرايز      با وجود اين،  هايد اصرار  مي ورزد ك  .چندين تن از مقامات اطالعاتي فرانسه نيز همين را ميگويند سيروس هاشمي كه ادعا ميشود در مادريد بوده، نه در آنجا  كه . ايرانيها گفتگو مي كرده است، او در كاليفرنيا بوده است مدارك مضبوط مسلم مي . همانطور كه ديديم ، كميته تحقيق تاريخ حضور كيسي را در كاليفرنيا  تغيير داده است*    : اما ، اين دو سنگ پايه شكسته اند *  . يا كساني كه از دولت ايران نمايندگي داشته باشد ،  وجود نداردسيروس و جمشيد هاشمي اشاره اي گوياي تماس كيسي يا يكي ديگر از كساني كه مبارزات انتخاباتي ريگان و بوش را سازمان مي دادند  با  هيچ . ، ضبط كرده است ، كمتر اشاره اي حاكي تماس كيسي با سيروس يا جمشيد هاشمي نيست1981 و اوائل 1980 ماه، در اواخر 5فني سيروس هاشمي، طي      دليل اصلي دوم  هايد اينست كه در نوارهائي كه اف بي آي از مكالمات تل  .   بوده استConnnecticutدركونكتيكت  يگويد كه در تعطيالت آخر هفته بعد ديگري در كاليفرنيا كنند كه كيسي نه در تعطيالت آخر هفته اي كه كميته تحقيق م بسا تلفن اول  به يكي از اعضاي خانواده او و  تلفن دوم . هيچ دليل و مدركي بر حضور هاشمي در خانه اش بوده است  بدون اينكه .يكي از وكيل سيروس هاشمي به خانه او و ديگري  از خانه هاشمي به وكيل او.  سيروس هاشمي شده است    و دليل حضور سيروس هاشمي در كونتكتيكت كه ثبت تلفنها نشان مي دهد كه دو تلفن ، هريك بمدت يك دقيقه، به   .بوده است .       و باالخره جمهوريخواه ها راست نميگويند كه در مكالمات ضبط شده سيروس هاشمي اشاره به رابطه با كيسي نيست  .پاسخ آن بوده است سخني رفته است يا نه، از آن پس ، دسترسي به نوارها ميسر گشته و اين اسناد ترديدي بر جا  نمي گذارد كه برادران ين نوارها سري بودند و نمي شد دانست آيا در آنها از روابط سيروس هاشمي با كسيسي و نزديكان او ،  ا1993اگر در 
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ها بعد ، در دستشوئي زنانه  متروكه مجلس نمايندگان، ماه: هاشمي با ويليام كيسي و نزديكان او در ارتباط بوده اند  بخالف ادعاي كميته تحقيق بر اينكه .   است است ، بلكه با دوست نزديك كيسي، جون شاهين، شريك معامله بوده،  با جمهوريخواهها، در معامله اسلحه با ايران بوده 1980      بنا بر اين مدرك، سيروس هاشمي نه تنها در اواخر سال   خالصه گزارشي از   اف بي آي را يافتم،  بنا بر گزارش : اين امر را سند ديگري نيز تصديق مي كند.  بوده اند» دوست نزديك«سيروس هاشمي،  سالها با يكديگر از  تماس ميان كيسي و سيروس هاشمي يافت نشد،  بنا بر ضبط هاي اف بي آي، بانكدار ايراني، » كمترين نشانه اي « يد مدتهاي دراز وكيل دادگستري اهل هوستن اين پول را حواله كرده است كه ميگو. از امريكا  دريافت كرده است ميليون دالر از خارج 3     همان گزارش سري اف بي آي ، كه جزئيات را نيز در بر نگرفته است ،  حاكي است هاشمي   . ، استخدام كرده است1979 كيسي سيروس هاشمي را ، در كار حساسي ، در سيا،  و نيز، هارل تيلمن ، وكيل هوستني ، در مصاحبه اي، .  شريك جورج بوش، نامزد معاونت رياست جمهوري ، بوده است و چون .   باب دول، رهبر جمهوريخواهان در سناي امريكا، با  هرگونه تحقيق در بارة اكتبر سورپرايز مخالفت كرد*  :مكالمات ارائه نشده اند نها  اين مدارك را سانسور كرده است ، بلكه  بنا بر يافته هاي جديد، برخي از نوارهاي ضبط       كميته تحقيق نه ت  .   براي سيروس هاشمي فرستاده مي شودBCCIكنكورد ، از سوي بانك فاسد اعتبار و بازرگاني بين المللي و همانطور كه ديديم ، بنا بر نوارهاي ضبط شده اف بي آي،  مدرك پرداخت وجه ، توسط .  او، وعده كمك داد هاشمي ، بخاطر يكي از معامالت در گل نشسته به»  افراد بوش «     بعد از شكست كارتر و پيروزي ريگان ، تيلمن از قول   ! ، او مشاور دولت جمهوري اسالمي ايران نيز بوده است1980در : به من گفت  وچكي تشكيل داد، دستياران دول، سناتورها ميچ مك كونل و جس وزير كميته روابط خارجي سنا  شوراي  تحقيق ك هلمس تحقيق گران شواري تحقيق را از تحقيق كردن  از شهود مقيم خارج از واشنگتن ممنوع . وينگارتن ناسزا گفت  ، را  به اتاق در بسته اي بردند و در آن، مك كونل به Reid Weingartenهلمس  رئيس شورا،  ريد وينگارتن  با وجود اين ، به كشف هاي گويائي دست .      شورا هم كمبود بودجه داشت و هم تحت آزار جمهوريخواه ها بود  .كرد در امر گروگانگيري ، كيسي « :ست و كرد اين بود با توجه به موقعيتي كه در آن بود، بيشترين كاري كه وينگارتن توان*   . قلم انداخته اند و خانوادة كيسي از دادن مدارك خودداري كرده است  را از - او و چندين صفحه از تقويم  حاوي يادداشتهاي او 1980 گذرنامه سال -فاش كرد كه مدارك كليدي كيسي *   . بسا بعمد ، پاك شده اندتحقيق گرانش كشف كردند كه برخي از نوارهاي ضبط مكالمات تلفني سيروس هاشمي ، *    .  مي شناخته است1980به تصديق رساند كه كيسي سيروس هاشمي را پيش از *   : يافت   . مشروعيت رياستهاي جمهوري ريگان و بوش ، حفظ شودقصد آن بود كه . توسل به اقدامي كثيف ،  انجام گرفته استترتيبي كه ديديم ،  با وجود مدارك مسلم ، آن كميته به اين نتيجه رسيد كه انتخاب ريگان به رياست جمهوري، بدون و به . فت دول، بيشترين كار تحقيق پيرامون اكتبر سورپرايز بر عهده  كميته تحقيق مجلس نمايندگان افتاد  بخاطر مخال*  . »آوري اطالع پيرامون  گفتگوهاي تلون پذير و غير قابل پيش بيني  حكومت كارتر  بر سر گروگانها بوده  است هدفش جمع . دست به كاري غير رسمي و پنهاني و بالقوه خطرناك زده است . از آب گل آلود ماهي گرفته است 
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يمي كه بوش پدر و بوش پسر با آن ژيم عراق، رژامريكا مطالبه شان ميكرد و از جمله مربوط مي شدند به مسلح كردن ر ، مقام رياست جمهوري را ترك گفت و، با خود، مداركي بسياري را برد كه كنگره 1992 جورج بوش  در سال       او بخصوص .   جمشيد هاشمي، در مصاحبه جديديش ، كار كميته تحقيق را سفيد كردن دستگاه ريگان و بوش ميخواند*  :يافته هاي جديد در بارة نقش سيروس و جمشيد هاشمي    .  ايران گيتي را نيز بخشيد و بوش پسر يكچند از آنها را بكار گرفت6بوش پدر .  يدند و سرنگونش كردندجنگ لئون كه . بخصوص به روش كار ريچارد لئون اعتراض ميكند. مله جمهوريخواه ها را سرزنش ميكنداستراتژي ح !  »شهادت خود را تغيير بده «د و اصرار ميكرد كه تنفسي مي شد و يا وكيل من به دستشوئي مي رفت،  به اطاق من ميĤم ، هر بار -ميشناسم » مرد چاق و گنده « كه او را  به صفت -گرداننده گروه تحقيق گران كميته تحقيق بود،  اين لئون  از دفتر من بيرون : آخرين بار ، كه در اتاق را باز كرد، به او گفتم . هرگز شهادت خود را تغيير نميدهم: من مي گفتم  اما  چهارسال  از آن تاريخ گذشت و هيچيك از اين دو به اتهامي .  هم بودندتراشي براي اتهامهائي دانست  كه بدانها مت ،  كميته تحقيق علت شهادتهاي جمشيد هاشمي و بن مناش را تحت تعقيب قرار داشتن و توجيه 1993انويه ژ     در   .  سابق مجلس نمايندگان، انبار كردش را انتشار دهد،  همراه مدارك ديگر ، در جعبه هاي مقوائي نهاد و در دستشوئي زنانه     كميته بجاي آنكه اين گزار  .اطالع را بنگارند، به كميته رسيد ، دو روز پيش از آنكه گزارش نويسان عكس اين 1993انويه ژ 11گزارش در .  ناديده گرفت-گروگانها معامله كرده اند  ، ديدار و بر سر 1980 كه بنا بر آن، كيسي و بوش و جمهوريخواههاي ديگر ، در اكتبر -در پاريس اكتبر سورپرايز  گزارش كرديم، كميته تحقيق گزارش سازمان اطالعات روسيه را  از سازش پنهاني 1995 همانطور كه ما در دسامبر *  !اكتبر سورپرايز پيدا نشدمدارك، لئون و جمهوريخواه ها موفق شدند  گزارشي را تهيه كنند كه بنا بر آن، مدرك قطعي برو قوع سازش پنهاني شمي و وجود و برغم شهادت جمشيد ها)  افسر اطالعاتي سابق اسرانيل(جاسوسي فرانسه، و برغم شهادت آري بن مناش و برغم مقامات سازمان مقاومت فلسطين ، از جمله خود ياسر عرقات و برغم قول دومارانژ ، رئيس سازمان ضد ) باز گفت  بوش را با ايرانيها جزء به جزء -هران ، تماسهاي گروه ريگان كه از ديد خود در ت(     برغم شهادت اوالحسن بني صدر   .اگر حرفي براي گفتن داري، پيش روي وكيل من بگو. برو مهمترين قسمت اين مصاحبه ، آن قسمت است .  بين  به پرسشها پاسخ گفت و پرسشها و پاسخ ها  بطور مصور ضبط شدند  به عمل آمد، جمشيد هاشمي، براي اولين بار،  در برابر دور Hearthrow     در مصاحبه جديد كه  نزديك هرث رو   .  آنها  استكار كارتر را در حل و فصل مشكل گروگانها را گرفته اند و اكنبر سورپرايز معامله پنهانياهل سياست واشنگتن حاضر نيست بپذيرد بسا ريگان و بوش جلو » عقل قرار و مدار گذار«با وجود اين  .  متهم نشدند سابقه آشنائي و همكاري به : را با كيسي و دوست او شاهين باز ميگويكه سوابق آشنائي و همكاري سيروس هاشمي  قصد تهيه پول براي هزينه هاي انتخاباتي . ،  سيروس به من تلفن كرد و مرا از تهران به لندن فراخواند1979در اواخر *    : باز ميگردد1970سالهاي  وقتي به .   من برنامه اي براي آمدن به امريكا نداشتم.او مي خواست به رياست جمهوري ايران برسد. دريادار مدني بود  حكومت امريكا سخت مايل است شما را ببيند و پيش از بازگشت شما به ايران، با شما : لندن آمدم، سيروس به من گفت  تر كار من او را در دف.   ساله بود60 -  62آقاي شاهين مردي . در  اقامت لندن بود كه من شاهين را ديدم. گفتگو كند   . موهاي سفيد داشت و احتماالً يك اينچ از من بلند تر بود.  ، ديدم First Gulf and Trustبرادرم در بانك  
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او . ويزائي كه در گذرنامه ام قيد نشود. آيا او ميتواند ويزاي امريكا براي من بگيرد: پرسيدم .     او گذرنامه مرا گرفت فرداي . ويزائي بر صفحه كاغذي جداگانه. ي داند چه نوع ويزائي مرا بايسته استاز همه چيز آگاه است و م: پاسخ داد  در .  بنا بر اين ويزا، من چندين بار ميتوانستم به وارد امريكا بشوم و از آن خارج بگردم.  آن روز من اين ويزا را داشتم در .  وارد امريكا شدم و از رابطه شاهين با سيا آگاه شدم، علت وقوع اين معجزه را دانستم1980انويه ژ 1     اما وقتي در   .بودآن روزها، براي يك ايراني، بدست آوردن چنين ويزائي ظرف چند ساعت، معجزه  .   مردي حضور داشت كه گفتند از كاخ سفيد است ]ديپلماتي از دستگاه كارتر [ سوندرس ، ]هارولد[ديدار اولم با  دانشگاه هاروارد؟  منظور شما شارل كوگان است؟ در سيا، او رئيس قسمت عمليات در : پرسيدم ) روبرت پاري(       من   .گمان ميبرم او حاال  يك آدم دانشكاهي باشد. و عضو سيا بوده استبعدها دانستم او از كاخ سفيد نبوده  كاخ سفيد، به من او تحت نام ديگري ، بعنوان عضو .  بله ، شارل كوگان: جمشيد هاشمي پاسخ داد.  خاورميانه بود بله ، ماآقاي : او گفت . و من به او ماوقع را گفتم... آيا همه چيز رو براه است، ويزا و: او از من پرسيد .  معرفي شد برادر من، به دستور مقامي در سيا، يك ميليون دالر به . حكومت امريكا را به جمهوري دومينيكن و لبنان نيز مي رساند او پول .     كار سيروس هاشمي تنها گرفتن پول از سيا و رساندنش به  مدني براي تأمين هزينة مبارزات انتخاباتي نبود  . سيا باز گرداندند هزار دالر از پولها را به 290هاشمي ها . مدني انتخابات رياست جمهوري را به بني صدر باخت . دالر از آن خرج شد هزار 100اما تنها حدود .  مدني هزار دالر در اختيار برادران هاشمي گذاشت براي مخارج مبارزات انتخاباتي500    سيا   .او براي شاهين سنگ تمام گذاشت. شاهين را ميشناسيم نان يكچند اين دو در لب. واشنگتن نگران باال گرفتن آشوب در لبنان بود .       شاهين و سيروس به لبنان نيز پول رساندند  . سياستمداري در جمهوري دومينكن رساند بله، كامالً فعاليت اطالعاتي و : فعاليت آنها اطالعاتي و جاسوسي بود؟ جمشيد هاشمي پاسخ داد: پرسيدم) پاري (     من   ...كه در آن روزها بسيار مهم  بودند... منافع سياسي داشتند در باز : جمشيد هاشمي ميگفت. وسوسه اي كه كيسي بدان گرفتار شده بود، او را به دفتر كار جمشيد هاشمي كشاند       . مهوري، و آزاد كردن گروگانهائي بود كه ، در ايران، در دست دانشجويان  راديكال  بودندجامكاني كه كيسي را نگران ميساخت، موفقيت كارتر در به نتيجه رساندن گفتگوها، در هفته هاي پيش از انتخابات رياست . جاسوسي و تجربه خويش در وكالت را بكار گرفت و استراتژئي برگزيد كه پيروزي در انتخابات را ميسر ميساختكيسي هوش .  انتخاباتي آشفته ريگان را بر عهده گرفت، ويليام كيسي  ادارة فعاليتهاي1980بعد از انتخابات مقدماتي *     ...  .جاسوسي بود : به او گفتم . به برادرم تلفن كردم. ستنميدانستم او كيست و چي. ميخواست با من گفتگو كند. شد و كيسي وارد شد اينطور كه بيادم مانده، برادرم خواست گوشي را به . آقائي  به نام كيسي آمده است و مي خواهد با من صحبت كند اين شد كه من از هر دو برادر، مهدي و حسن كروبي خواستم به . د     كيسي ميخواست با كسي از ايران ، گفتگو كن  .بار دومي كه كيسي را ديدم، در مادريد بود... كيسي بدهم تا با او صحبت كند . همه چيز را براي حسن كروبي توضيح دادم. حسن كروبي در آلمان بود.      من، از لندن ،  با تلفن، با آنها تماس گرفتم  .مادريد بيايند مهدي كروبي در مادريد و در . تيمتحت نامهاي ديگر اتاق گرف. وقتي به مادريد رفتيم، در هتل پالز اقامت كرديم   .سفارت ايران بود
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در پاريس : اما  در اين مصاحبه، او گفت .   زمان، جمشيد هاشمي در باره ديدارهاي پاريس سخني نگفته بود     تا اين  . بقيه كارها  در پاريس انجام گرفتند.  پيشنهادي با جمهوريخواه ها  ، داد     مالقات دومي هم در اواسط ماه فوريه انجام گرفت و، در آن، مهدي كروبي خبر موافقت خميني را، با معامله   .اسلحه : ما به ازاء؟ و جمشيد هاشمي پاسخ داد : پرسيدم ) پاري (    من    ..آن اين بود كه كيسي عالقمند است گروگانها آزاد بشوند اما بعد از مراسم تحليف ريگان، بعنوان  رئيس جمهوريموضوع گفتگو چه بود؟ موضوع . دو ديدار  در دو  زمان انجام گرفت.      كيسي، باتفاق يك امريكائي به مادريد آمدند من بايد احمق باشم تا از معامله اي كه انجام گرفته و كساني سخن . چند مالقات در پاريس انجام گرفتند. امري واقع شد ينك قدرت را در دست دارند ، نميگويند چه معامله اي كرده اند و آيا زيرا آنها كه ا.  بگويم كه معامله را انجام داده اند معتقدم برخي از اين .  من هم آدم كوچكي هستم كه بقدر كافي مسئله دارم. خود در معامله حاضر بوده اند يا خير 
� ��ا��� : توضيح    :ترتيب دادم عصر انقالب خميني بود ؟ و دومارانژ ميگويد ديدار پاريس را من وثوق الدوله      . مسائل را كساني براي من بودجود آورده اند كه ميخواهند من هرگز وجود نمي داشتم ��/F 1919ا¯ ��0  �6 ا
�وز  
���T/� �5 ��ارداد ��-/���TA 6ف را ���s از ������I Z/� و ر�G-� و q اد �;�Z در ��ارداد در ��� اول ا'bا�� x5 : ا��  �j, را در 6% �z  �%�5د0 ا 
� ��ا���ا¯ ��0   و در ��� %�م ��� از ��(�ات �c�% ��3/<� را  �6 در ��
�P �/5 6ر �I 65/� در �5ر0 ��ارداد (و در ��� دوم � %/�  Zرو�5ت �3ر ra� 65 ،ف ��د0 ا��fs ��aT65 ز�5ن ا� W3�<:     س �� : توضيح     :يانت مي شوند وقتي خميني وثوق الدوله و رجائي و بهزاد نبوي مأموران او در خ�� �o)31 Z82 د  ( �a' ��t ز���� ra� 65 را �
ا��  �� ��دU/
 �-�Gروزنامه ياس نو، غالمعلي رجايي،»ضدانقالب«پرونده يك *    :ر    

تازگي به دليل عدم التزام  گردد كه به بازمي» بهزاد نبوي«اي مشترك با شهيد رجايي در ارتباط با  ه اين متن، به خاطر      .و درج شده است ها پيش ثبت باشد كه سال رجايي مي از همكاران مستقيم شهيد» كيومرث صابري فومني«متن زير، بخشي از خاطرات     . دانستيم آقاي رجايي چه ديدگاهي دارد ارتباط داشتيم ميدر جريان النه جاسوسي ما كه از نزديك با آقاي رجايي       :خوانيم بدون توضيح بيشتر، با هم مي. به نظام و انقالب ردصالحيت شده است براي چه دولت بايد برود و اين قضيه را حل كند كه تبعات آن دامنگير دولت بشود كه فردا مخالفان سياسي بگويند  حاال . است هايي رسيده اند كه به تبع آن به مملكت ما فوايد و زيان اي جاسوس گرفته اند و عده يك عده دانشجو رفته  : به آقاي رجايي گفتم،نگريستم من كه از زاويه منافع دولت به اين قضيه مي، ها مطرح شد  وقتي قضيه آزادي گروگان
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شما چرا بايد زير اين بار برويد؟ تا اين را :  بعد به آقاي رجايي گفتم  ؟ها به منافع ملي كشور ضربه زده آزادي گروگان ن بار ندهيم؟ يك پيرمردي است اسمش امام خميني است كه رهبر اين انقالب است و ما  پاسخ داد چرا تن زير اي ،گفتم ما بايد روي اين انقالب حيثيت . حاال كه نظر ايشان اين است ما بايد برويم و به ايشان كمك كنيم.همه مريد او هستيم  وزيري منتظر  پس از اين صحبت، اين دو بزرگوار بلند شدند و خدمت امام رفتند و من هم با التهاب خاصي در نخست      ...ر آقاي رجايي را داشت آقاي بهزاد نبوي حضور داشت كه همان نظ ، در جمع ما)1 (.خودمان را بگذاريم صابري، ببين تو به عنوان يك نويسنده شاهد :   بهزاد تا مرا ديد از ته سالن گفت ،ان برگشتندوقتي دو نفري از جمار       .دانست كه اينها كجا و براي چه كاري رفتند شود و كمتر كسي هم مي بودم تا ببينم نتيجه اين مالقات چه مي ولي تو شاهد باش كه ما فقط به اطاعت ! الدوله ايران باش قرار است ما كاري بكنيم كه فردا به من خواهند گفت وثوق الدوله را به خبرنگاران بگويي كه اتفاقاً  ن عبارت وثوقمن به بهزاد گفتم حاال تو نروي و اي. كنيم امر امام اين كار را مي تقوا به نام حمايت از واليت ايشان را متهم بكنند  و من متأسف هستم كه بهزاد نبوي هم شهيد نشد تا بماند و يك عده بي ) 2(اي گرد و خاك حل اين مسأله به دامن امام ننشيند  وحشتناك مخالفان قرار گرفتند ولي خيلي سعي كردند كه ذرهدر اين قضيه من شاهد بودم كه اين دو نفر زير فشارهاي . گوش نكرد و عين همين تعبير را هم به خبرنگاران گفت گفتي با اين  به ايشان گفتم، من شاهد بودم كه تو تا لحظه آخر مي. كه تو چرا بيانيه الجزاير را اين جوري امضا كردي بهزاد سياسي است تو ! فهمي، اين كافي نيست چي چي را مي: اي رجايي گفتآق. فهمم كار مخالفي و من اين را مي اي  باشي و عده ام مبادا در آينده زنده بايد در تاريخ اين را بنويسي و من حيثيت بهزاد را در اين زمينه به دست تو سپرده ه را امام حل كرد و بهزاد اطاعت صابري، خدايي مسأل. ها را اينجوري حل كرد بگويند بهزاد نبوي رفت و مسأله گروگان با اين جور دفاع كردن ممكن است شخصيت ! گويي بهزاد، بهزاد اش مي به آقاي رجايي گفتم تو هم كه همه.  )3 (كرد خواهد از من دفاع كني ولي در مورد بهزاد من به تو   باشد تو نمي:آقاي رجايي گفت! خودت هم زير سؤال برود 5/� �5 ا�� ، �;��� .   '�, ��رت 
�ار �5 °��* ��د �Aوع 
� �/�-  1  :توضيح    .كنم وصيت مي او 
��ا�6U ا%� ��رZ �6 ��د و . ر�G-� "9<* ��د��M Zاز ��ل   ،W���
��//� ����� ا%���M Zر  ،Z�;� اد q .�5د �

� �/� وا
� . �5Mو را  6�G�" 6 راa�%6 ه�ف و� �/��

� Mورد و �§�s� �p �5د، در 
��م "�6�G ����� ، ا(�'� از ا
� �، �p دا�� '�, در �G� ا�Pل راه/��Z ا��)ب �5Mو و �s§�� 5/� �5 ا� ،>�ن r%�5 زور�U%�3ن ���ن  » ��ر ��3ا �p ��د ��ز�� او و 
Z�5�P 6UA�� 65 �/U در Mن "�ر�¥ ، ��Aدت ra� �5 ا��در "�6�G '�, زور
�ار او %� %�ز�� mP� و�Gد داA�، ا
�وز ا�� . و 
��f� 6ا�s �A§�� �5اZ ا��)ب را 'fر �/�0 ��ار 
� ده�» ا
�م Uرا . ا� �U����  �/U�5ز '�, ��ر��ار . �6 ا
��Z ��ارداد ا¯ ��0 �5د ، د%� Mو�  �//�ز��ا  ا��Uار��اه� �p "�ا� ا�� ر��  �s§�� �5اZ ا��)ب ��G  ا%� ، : Mن دو از ��د ���%����  
�ر ا��م �I/� از M Z��s>�ا  �

� �/�؟ و  ا�� M\� را%� �� �5د0 ا�� �§�� ��د 
��f� �p 6ارد و M\� را  W/U�
���ا%U/� در داد��0 "�ر�¥ ��Aدت �5ه� ��M  Zد��T >�ا از����� و 0��' �5 �� Z�5�P 
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» ا
�م �I/� « ا�� دو ���� �5� Ec�± �5د0 ا�� و Mن را 65 د%�Uر  >�ا  65 ��اردادZ �6 ��د .  را ��اI�/�« �/A�5 6UAا
�م « د%�Uر ����� و هr �)ف ����ن ا%�%� ��//� و ه�T� rا�� 5�5� '�, ���دن 65 و ��ارداد را او ���5 ا
��ء �/� و �p �/�؟ "� هr ��د 
�"�* ����� ��د0 �5د، M\� >�ا  �P �/5 �/UST� �/�I 65ر �5 ��ارداد ±�Ec ا%�  ����ن ا%�%� ا
��Z ��ارداد را ±�jص ر-���g xرZ  و 6��M �5      ��د0 ا�� ؟ 
� و�� ا¯ ا�� �5د0 ا%� 
��ء �A�5 0�A و ا¯ ا�� 5/� �5 ا�/�6 در ا�� ��A ا(داد ا¯ ��Sc�±   0� �5 ��ار ��د�د0 ا��  � در ا�� �5ر0 �6 ا�� دو  %�9 -- 2 ...ا()ع ر-���g xرM ، Zن را ا
��ء ��د�� ؟ >�ا  
��ا�U/� ، ��م 6����5 داد�� و �5ون M1919ن را 
��/� ��ارداد ��s 6:%5/� �5 ا�/�6 وا  ( �
���5M Z دا   ���/� ، را%� ��/� �/�I . ،ر�P �/5 م�G ز��ا  65 د�;�ل ا')م �/a' ��8 6aG Z�2��" Z�;� اد q و �-�G6 ، ��د��رaG نM و در  Z�;� اد q�S� : ��� 6���t 65 ر�P �/5 �aPا �j� ن����M م و�
�ن ا /<��� ا%����U و رq .rا �5د0 ا��Gر ا�
�
 �
 ، Oو ا . Z6 ا
ا
�م « ه�P �/5 6� rر 0�A 1��j" ، 6UA�� �/�I 65 ا%� �6 
���T/� در �� �Uن ��ار 
� داد1919  ��ار داد - 3 . �5 ا�� ��ر 
�ا��� ��د0 ا%�» aTا� �
.   ا��ان را �� ���� �o ، 6cو�cرم و��ق ا�P وز و��� 6cو�cت ا�j� ق�S"�5 ،�وز�� و�  ��
�9د �5 �� 6cو�cء 400ا��

� �Aد �q 6 اد �;�6US� Z ا%� ��ارداد . ��د�� ه ار 0��c رM  ،0�Aن ��ار داد را ا ���j" O�s1919 6 و ��ارداد  راcو�c1359و��ق ا�/� �
5/� �5 .  را  q اد �;�Z ا
��ء  
� ر�U/� و 65 او 
�UST/� ا��  5/� �5د 5/� �5 ا%)م ، 
�د .   ا%�1919
�9دل ����� ��ار داد  
��ا�6U ا�� ��ارداد ا¯ ���U���� 0 هr ر�G-�. ا�� ، هr او  �/�I ���5 � د �
 ،�/>/5 �s 65 را : ا�� هr او . M �5ن 
�ا��� ��/��. ا�� ��ر ����� 65 ا��ان ا%�  . Z����aG از ا��م ����� �p د��0 ا�� ، 
� ���5 ا%�S9Uء 
��اد��6 
���ن در 
��م ���W و ا�Pار 
� ��د و M\� ��د را "�ا�� 5 r�5د� �a9� �cM �
��ن 
� ده� ر��Uر �5      و ا�� %/�  ��ق ر��Uر �5 اM ,PزادZ و ا%�U)ل را   . ا
�وز 
���T/� و��ق ا�cو6c وا��I �9/� �5د و � �Aامضاي اين قرار داد خيانت است مانع از انجام آن شويد: در به خميني نامه بني ص     :��ر��اره� ، رو:    
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داستان دارد . پريشب به احمد آقا گفتم.       ديروز فراموش كردم درباره گروگانها مطلب ضرورى را عرض كنم :  بعرض ميرساند   فورى سمه تعالى   ب 1359/10/29نامه به آقاى خمينى در تاريخ    اش ضرر و تسليم است و الاقل بايد بفرمائيد مسووالن بانك و افرادى كه مذاكرات را  يشود كه همهبصورتى تمام م يران مسكوت نخواهد ماند و عواقب بسيار شروط چهارگانه آقا و هم مصوبات مجلس كنار گذاشته شده است و اين در اام هم قانون اساسى ناديده گرفته شده است و هم  آنطور كه اينجانب فهميده. اند، خدمت برسند توضيح بدهند كرده كنند و  هاى ايران را حال مى  قرض- )باحتمال قوى( ربح پولهاى توقيفى را حداكثر نصف ميدهند و بقيه را ميخورند -   :باين صورت كه. هاى ايران را نميدهند  پول-1  :خواهد داشت ها   عالوه براينكه درباره قسمتى از آن قرضه)لس باشدبايد با تصويب مج( خالف قانون اساسى است . پردازند يكجا مى فروشيم فروشيم، اوالً معلوم نيست بتوانيم در اين شرائط ب اگر بگويند نفت مى. هيچ دليلى هم براى قبول اين معنى نيستايران ميخورد، در وضيعتى كه ما ارز نداريم و جنگ داريم، كارى در حد خيانت است و ه بابت حال كردن، كلى ضرر ب كرد و  پذيرفت كه در امور داخلى ايران دخاالت كرده است و عذرخواهى مى  اما اين شرط هم كه امريكا بايد مى-2   خدا ميدانددها را خواهد دا چه كسى جواب اين بذل و بخشش      .ميليارد ظرف يكماه5/1ليارد بالفاصله و مي 6/3ميلياردش را نقد برميدارند 5/1ها  الر است، با حال شدن قرض ميليارد د5/5    از پولهاى اروپا هم كه حدود  .ها در توقيف امريكا ميماند رسيدگى ميليارد دالر هم تا پايان بهار و 3 تا 2/2دهند و بين   ميليارد دالر پول و طال بما مى2/8     در عمل فعالً حداكثر  .و ثانياً نفت چند سال بعد دو سه برابر امروز قيمت خواهد داشت از اين پس دخالت نخواهد كرد چرا كه معنايش اين : حتى حاضر نشده است بگويد. متعهد ميشد كه ديگر دخالت نكند اقالً طورى نشود . يجه، نتيجه خوبى نيستاين نت. خواهد كشاند و ضربه خطرناكى به اساس موجوديت انقالب خواهد زدابستان در جلسه شوراى انقالب گريه كردم كه اين ترتيب كار كشور را به تسليم ت     ديگر چه عرض كنم كه اينجانب در  . هزار ميليون دالر بابتش ضمانت خواستند، عمالً نميدهند10قبالً آماده بود، و آقايان  اموال شاه را هم كه -3  .حاضر شده بود بپذيرد شرط آقا شرائط ديگر را نيز 4حال آنكه طبق سندى كه نزد اينجانب است امريكا عالوه بر . بود كه قبالً كرده است بسيار . اند كه رهبر انقالب موافقت كرده است اينطور گفته. كه خداى نكرده بگويند آقا اين ترتيب را موافقت فرموديد بحكم تكليف شرعى و از فرط عالقه آنچه بنظرم صواب رسيد . براى اعتبار انقالب و رهبر و بنيانگذار انقالب صدمه دارد اين صورت حل كرد در ه اين يك مساله بود كه ب.      مطلب ديگرى كه بايد عرض كنم ناتوانى اين دولت است .ض كردمعر  .شكل را حل كردهاى خراب شده آبادان و بكار انداختن گارى و دوك، ميتوان اين م      با جمع كردن آجرهاى خانه :حل بيكارى را اينطور گفته است كنفرانس استانداران در مشهد هم راه
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تصميم در باره اين دولت هم هرچه ديرتر گرفته شود .      خدا رحم كرد كه وزير خارجه قبل از اين قضيه معين نشد 
�ر ر%���� 65 ا')م �Gم ر-���g xرZ : توضيح    59/10/29    ابوالحسن بنى صدر . بعد ار ظهر است و اينجانب هم اكنون از قضيه مطلع شدم3 اينك ساعت   امر امر مبارك است .ميدانم خدمت شما عرض كنمعرض كردم بايد آنچه را كه حق و صحيح  كه ديروز ليكنم اما بدالي اينجانب هر طور شما تصويب كنيد عمل مى. ها خواهد شد مثل گروگان. ضررش بيشتر است�

�د�P 0ور �دا�U/� ا%� �6 �5ز�3س M و �ز ا%�t م�G 6� ��%6 ر>�U� 65 ا�� �-�Gر E���" ار� �A Z�;� اد q �3و��0 را از او . و �U�q و �a�5ارد Z�%�
 �
ا  �/U�
� �Aد .�� Zر�G ra� �5 ����s از �U�q �5 اد �;�Z .       و ا�/ � �/�� Fدر� Z6�² ا ، ����s 6 در ا�5از ��م� �را از��ا ه�³ �6 . ا% ����s ا�5از �P��ز د%� ��اد0 
�a9م �6 ��دا د�� �;��A و او  �A�5 . �%�5د0 ا W��� ��§�s ان�T� �/�I Z��M 6� دا�� �
��j* ا�� Mن x3 ،���A ��رZ ��د0 �5د0 �6 >�ر0 د�Z�T �5اZ او ��g"  GرZ����aG 65 ، Z از و��ع ����� ، M 65\� د%�Uر داد0 ا%� 
�"�* ا�� او r8�5 ا�fار ر-�x . و���6 ار"��ب ����� را  از �p �\M ��ا%�او ��ب  �9
���� . �5 ����/3 6a� fT� ���5ا6UA �5د0 ا%�
  G �Tن ��ر د�M 
�دم ا��ان و �6 "�ر�¥ M\� ��-/� را �6 ��P� ا�5از ��م ���s� را  �5ش >6 
� "�ا�6U ا%� �A�5 ؟  �6 -%� ��و��\� �5 د%6U ر��Tن ���
´�p r/U ?�رد، �oاه/� �  �� . ����s 6 "/�� �5 ا�5از ��م� �ا% �W ��د� Z�2��" ان�" �
او به اين نتيجه رسيد كه ستاد تبليغاتي ريگان و بوش .   در پاريس، بود ،ABCپير سالينجر مدتها رئيس دفتر تلويزون            :مربوط مي شد بخشي از كتاب پير سالينجر كه در چاپ انگليسي آن حذف شد به اكتبر سورپرايز     روبرت پاري    . به سخن .  ارتر و حكومت او براي حل مشكل گروگانهاي امريكائي در تهران  را، دچار  شكست كرده استكوششهاي ك يان فعاليتهاي پنهان بوده   بنا بر مقام،  در جر،مقامهاي فرانسوي داشته است كهآندسته از صاحب     با تماسهايي كه او با   . حت دارد  بعمل آمده است ، ص1980، اين ادعا كه معامله پنهاني در اكتبر ديگر  ،  با دستياري دواير محافظه 1980اند، او آگاه شده است كه ستاد تبليغاتي ريگان و بوش ، در انتخابات رياست جمهوري    .، در پاريس،  معامله بر سر گورگانهاي امريكائي در تهران ، در ازاي اسلحه، انجام داده است1980كار غرب ، در اكتبر 
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، در خاطرات خويش ، بخشي را به يافته ،  دبير مطبوعاتي پرزيدنت كندي بود 60كه در سالهاي اول دهه      سالينجر  آلكساندر اين مالقات را .  ، بعمل آمده است1980 اكتبر 19 و 18ديداري در روزهاي ، ميان امريكائيها و ايرانيها      «   :او نوشته است  . خود در بارة اكتبر سورپرايز اختصاص داده است خود خوانده است ،  » يكي از داغ ترين ماجراهاي  دوران روزنامه نگاري «       اين قسمت از كتاب كه سالينجر آن را   . ترتيب داده است) معادل سيا SCECE ( دومارانژ ، رئيس سازمان جاسوسي و ضد جاسوسي فرانسه   .St متن انگليسي كتاب را انتشارات سن مارتين پرس اما وقتي  . در چاپ خاطرات او  به زبان فرانسه آمده است

Martin’s    Press ،، جرمي ، رئيس سن مارتين .  صفحه است و آن حجم را كه اين حذف را توجيه كند، نمي داشته است294آنكه كتاب  حال .، بعمل آمده استرويه معمول در كاستن از حجم كتاب، بنابر حذف اين بخش :     سالينجر ميگويد به او گفته اند   !ناشر آن،  بهنگام  بازخواني،  اين قسمت را حذف كرده است  انتشار ميداد اگر بخواهم با . بياد نمي آورم چرا بخش مربوط به اكتبر سورپرايز را حذف كرده ايم« :  به ما گفت Jeremy Katzكتز  ،  با آزاد شدن گروگانها بمحض پايان يافتن اداي سوگند توس ريگان، پايان 1981 ژانويه 20     بحران گروگانها در   :ماجراي داغ     .پير سالينجر نيز نميتواند تابو  را به مبارزه بخواندبدينسان ، حتي روزنامه نگاري با وزن و اعتبار . بياندازندنخبة واشنكتن و نيويورك بر اينكه معامله پنهاني بر سر گروگانها يك اسطوره است،  موجب مي شود كه كتاب را دست ر ، انتشارات سن مارتين از آن ترسيده است كه يافته سالينجر پيرامون اكتبر سورپرايز،  با توجه به نظر      به احتمال بسيا  » شما صادق باشم، بايد بگويم بياد نمي آورم  او مي . »نگاري خود شد وارد يكي از داغ ترين ماجراهاي زندگي روزنامه « كه سالينجر . در اواخر آن سال بود. يافت كيفي بزرگ پر از كاغذ  .  ، در پاريس شد ABC ، وارد دفتر Jacques Montanes مردي به اسم ژام مونتان  : نويسد  ، از راه هوا، به ايران فرآورده 1980 اكتبر 24اين شركت در  . SETI     مونتان شركتي را اداره مي كرد به اسم ستي   .با خود داشت  ، انجام داده اين كار را برغم ممنوع شدن  ارسال اسلحه به ايران ، از سوي  پرزيدنت كارتر. ي فرستاده بودهاي نظام ان s ب ��gرZ  از ��U��A-� �5د �6 د%��Uران %���ASETI�   : توضيح   .، در زندان گذرانده بوددر ايران ،  ماه 9 بخاطر مسائلي كه در كار تحويل اسلحه پيش آمده بود، مونتان بمدت .بود  �
/<��� و ��
/6 ا) Zا%(���U و رq ( 6� �\�z ، 6 3/���� درa
�9
 
� ��د��  ��W �3دو را داUA/�، ا�U~ %�ر�3ا�  6a
�9
 �\M �5  . 6 از��T/"�ار��ت %��0 �5 ا� �ل و���
�9
6a ه� �6 ر��� دو%� ، 
 6ag ���� ،ا��م داد0 �5د ��U��A80 ر "�� �5د�"�

�"�ره�Z از ��ر ا��Uد0 ��
��ن هU/��6 و��U وارد ا��ان   �A م�a9
 ،�A!      آمده بود تا حقيقتي مهم را از راه او از رفتاري كه ايرانيها با او كرده بودند ، عصباني بود و « :   سالينجر مي نويسد از انگلستان و فرانسه و ايتاليا و اسپانيا  و  به ايران تحويل داده بود، SETI تجهيزات نظامي كه شركت .رسانه ما افشا كند اطالعي كه من از آن آگاه شدم اين بود كه دستگاه اطالعاتي فرانسه با شركت . خريداري شده بودند... اسرائيل و
SETIرابط دستگاه اطالعات با .   سر و سر دارد و در جريان ارسال تجهيزات نظامي توسط شركت به ايران بوده است   .  بوده استJambelسرهنگ جامبل شركت ،  
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اين تلكس را دو تن از  . ارسال شده بود  . 1980 اكتبر 18    و سند سوم تلكسي بود كه به رهبري ايراني به تاريخ  ما آماده ايم  تلفني از شما  دريافت كنيم تا كه آنچه را سرهنگ « : تلكس ميگفت .  تلكس را فرستاده بود Lacazeالكاز   به تقاضاي حاكم نظامي پاريس ، ژنرال Robert Caillauxسرلشگر روبرت كايو .     نظاميان بلند رتبه فرستاده بودند سرهنگ جامبل  نقش واسطه را نزد حكومت ايفا كرده است تا اين عمل نظامي . جامبل به شما گفته است ، تأييد كنيم براي مثال، .      سالينجر همچنين اسناد  پرداختها به شركتهاي انگليسي و اسرائيلي و اسپانيولي و ايتاليائي را دريافت كرد  . حمايت  كامل ما است  مطلوب حكومت ما  و برخوردار از SETIسرهنگ جامبل نزد شما  تصديق خواهد كرد كه شركت . تدارك شود يا  قبض پرداخت   در زوريخ و Hapoalim دالر  به حكومت اسرائيل از طريق بانك هاپوليم 330042قبض پرداخت  ائيلي ها قسمتي از تجهيزاتي را كه وعده داده بودند ،  به اسرائيل رسيد ، اسر1980 اكتبر 22     اما وقتي هواپيما، در   .هواپيماي دومي اجاره شده بود براي بردن بار از اسرائيل به تهران. فرانسه به تهران در Nimes  به كريدت بانك واقع در لوكزامبورك ، بابت اجاره يك هواپيماي باري براي بردن بار از نيم 85027 سالينجر ميگويد جوياي علت شده و پي برده است كه .  را  به ايران فرستادند4 - تاير هواپيماهاي اف 250ندادند و تنها  شخصاً . است ميشود كه اسرائيل تحريم ارسال اسلحه به ايران را نقض كرده آگاه يك روز پيش از آن،  پرزيدنت كارتر  حكومت امريكا شوكه شد و .  باز گفتم و مدارك را ارائه كردمABC البته من اين ماجرا را در « :     سالينجر مي نويسد   .به مناخيم بگين ، نخست وزير اسرائيل ، اعتراض مي كند ، اماره هائي از همكاري جمهوريخواه ها با  سازمانهاي اطالعاتي محافظه كار در اروپا 1980در اوائل .  ايران فرستاده اند ها را به 4 -يرهاي اف اما چند ماه بعد، اسرائيليها اعتراف كردند كه تا. حكومت اسرائيل گفت گزارش من دروغ است اين شاهدان يك رشته ديدارها را شرح دادند كه ميان دو طرف انجام .  امريكا1980انتخابات رياست جمهوري سال ايران و تاجران بين المللي اسلحه شروع كردند به پرده دري از معامله ستاد انتخاباتي ريگان با ايران در جريان مبارزات له مقامات بلند پايه ،  كه افتضاح ايران گيت رو شد، يكچند از شاهدان ، از جم1986     تنها پس از گذشت سالها ، در   . و اسرائيل ،  بدست آمده بودند  .  ، مرد1987    كيسي كه در جنگ دوم سرجاسوس بود و با به رياست جمهوري رسيدن ريگان، رئيس سيا شد ، در بهار   . ار اواخر ماه ژوئيه در مادريد و  ديدار در پاريس بعد از نيمه ماه اكتبراز جمله ديد. گرفته بودند فشار موجب شد كنگره . ا انكار كردنداما بقيه وفاداران به ريگان و بوش با تبختر ، اتهام معامله معروف به اكتبر سورپرايز ر . من در مقاله هاي اين دو نشريه تأمل كردم و ديدم نمي توانم با مطالب آنها موافق باشم« : مي نويسد   سالينجر     :نقش فرانسه در معامله پنهاني     .كيسي در تاريخ مورد ادعا به مادريد نرفته و در ديداري شركت نكرده استبعد نيوزويك و نيو ريپابليك مقاله هائي را انتشار دادند و در آنها كوشيدند ثابت كنند .  تحقيقي را انجام دهد1991در  او را كه خاطرات رئيس سابق .   را خوب مي شناسم  David Andelman روزنامه نگار معتبر امريكائي ، داويد  آندلمن  ، در  خود بر آن داشتم حقيقت را ، انتشار داده است 1992سازمان جاسوسي و ضد جاسوسي فرانسه ، دو مارانژ ، را در  سرانجام : از نزد دومارانژ به پيش من آمد و گفت آندلمن . از دومارانژ جويا شود، 1980بارة ديدار پاريس در اكتبر  رانژ و دوما.  دومارانژ پذيرفت كه او به تقاضاي دوست قديمي خود، ويليام كيسي ، ديدار پاريس را ترتيب داده است در همان حال كه مالقات را ترتيب : دو مارانژ افزوده بود . كيسي يكديگر را در جريان جنگ جهاني دوم شناخته اند   » . ميدادم ، اميد نداشتم انجام بگيرد
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ر ،  آندلمن نيز در كميته تحقيق مجلس نمايندگان امريكا ، شهادت داد كه دومارانژ پذيرفت كه ديدا1992     در دسامبر  » معتبر « اما  شگفت آور اينكه ، در گزارش نهائي، كميته تحقيق  شهادت آندلمن را . پاريس را سازمان داده است كميته مدارك ديگر را ، يا  از ديده ها پنهان كرد و يا  فاقد  . ندارد» ارزش اثبات كننده « : ارزيابي مي كند اما  ميگويد  اطالعات ديگري تحصيل كرده بودم كه قول دومارانژ به : سالينجر گفته است ، ه خاطرات     اما در بخش حذف شد  .اعتبار خواند او . ، من ديدار طوالني و مهم با  يك مقام اطالعاتي فرانسه بعمل آوردم1980در اواخر : آندلمن را  تأييد مي كردند  بدبختانه اين : اما  او به من گفت . اين باره نوشته است كه در فايلهاي سازمان جاسوسي و ضد جاسوسي وجود داشتو او مي داند كه دومارانژ گزارشي در . فته است اكتبر انجام گر19  و 18تصديق كرد كه ديدار ايرانيها  با امريكائيها در  ، اين بخش از خاطرات.  را بر آن ضبط كرده بود1980 اكتبر 19 و 18 كه دومارانژ گزارش ديدار روزهاي دچار شد  به سرنوشت فايلي  انگليسي ، ، در چاپ به زبان، در خاطرات  سالينجر ، نيز    طرفه اينكه بخش مربوط به اكتبر سورپرايز   .» فايل ناپديد شده است  /<��� را 
� ��ا��� �6 : توضيح     ايران، به الشراع رسيد؟ خبر سفر هيأت مك فارلين به نفري كه در جريان بودند ؟ و از چه راه 5    . شد » ناپديد «  از تاريخ رسمي امريكا ، همچون بسياري از مدارك مربوط به اكتبر سورپرايز، ���  �6 ��� از ا��ان Mاز 6ag . و ��داZ ا��ان 
�r هr8�5 �/U درو�T8-�، وا���U�9-� را ��  ���pن 
� �/� �6 از ��� ا
�وز در ��� اول، ��� از 
s�j;6 ه�?� ر�� �% �\ �A ، ���U���%6 اUAدا �
� رو���s در ا��ان ��� s ¥ . ن����م و � /<��� ��م او . او "� ا�� ز
�ن 3/��ن 
���0 �5د�
fا��0 ��د0 ا��، �5د0 ا%� O�s >�ا ه�?� ر ��cر�� 
��ر��c 65 ا��انروا�� Z���G ا%� در �5ر0 ��اZ ر�� �~ %�S . ا���%�ر�3ا�  
� �� ا�U~ ۀ    در ��� دوم ، ���  د��T از ���6U ه����G Z در �5ر ؟ را در ?�ر ���� �6 �5 ه��ت  
بوط به قضيه مك ظاهراً همزمان با پيگيري ماجراي مهدي هاشمي از طرف وزارت اطالعات، آنها هم اسناد مر: كيهان *     :بودند  نفر در جريان سفر هيأت مك فارلين به ايران 2 نفر و حسن روحاني و 5: هاشمي رفسنجاني      :ه��ت  گفته مي شود آقاي اميد نجف آبادي اطالعات مربوط به ماجراي مك فارلين را به بيت آقاي . فارلين را منتشر مي كنند اطرافيانش مي گويند مهدي و هادي هاشمي با هم نامه آقاي قرباني فر را . چاپ شد» الشراع«منتظري داد كه در مجله  ايران دارد به آمريكا نزديك مي شود و آمريكا هم شرايطي براي ارتباط مجدد گذاشته است كه از جمله آنها عدم ي مهدي هاشمي وجه المصالحه كردن او برسر حل مشكل ايران و آمريكا است، چون هدف از دستگير: خواندند و گفتند
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ي دهد كه داريم به ايران با محاكمه مهدي هاشمي به آمريكا چراغ سبز نشان م. حمايت از نهضت هاي آزاديبخش است آنها مي گويند ما با انتشار آن نامه مي خواستيم اثبات كنيم كه چنين مسايلي پشت پرده . يكي از شرطها عمل مي كنيم در جريان ) 2(اصل قضيه اين بود كه ما پنج نفر و امام .  حرفهاي آنان سوءظن و يا شيطنت است:هاشمي رفسنجاني*  . كه بايد تا آخرين نفر پيگيري كنيدكردندخط انحراف است و به آقاي ري شهري تأكيد رفداران مهدي هاشمي گفتند، پخش اين شبنامه ها خودش دليل مستقلي بر  امام پس از پخش شبنامه هاي ط:كيهان *  . اين حرفها بازي است:هاشمي رفسنجاني *  .) 1 (اگر امكان دارد درباره اين حرف ها توضيح دهيد. است افرادي مثل دكتر هادي نجف آبادي، دكتر روحاني و وردي نژاد .  بوديم- نه شخص مك فارلين-ريكاييسفر هيئت آم آقاي قرباني فر ارتباط خود را با آقاي محسن كنگرلو كه مشاور نخست وزير بود، . كه مذاكره مي كردند، مطلع بودند ميليون 6افتاد و معلوم شد كه گران حساب كردند، بعد از اينكه مك فارلين آمد و رفت و نقصي در كار . شروع كرده بود ولي وقتي پس از انتشار خبر، من ماجرا را به دستور امام اعالم كردم، . اما اينكه چرا نامه را به الشراع دادند، نمي دانممگر قرار است همه چيز را به شما بگوييم؟ چه احتياجي بود كه شما بدانيد؟ و : چرا به من نگفتيد؟ گفتم: فهميديد؟ گفت از كجا :وقتي به من گفت، گفتم. پس از دريافت نامه شكايت، به ايشان برخورد كه چرا تا به حال به ايشان گفته نشدآقاي قرباني فر به آيت اهللا منتظري شكايت كرد و گويا . دالر را به آنها ندادند كه تفاوت قيمت واقعي و ادعايي آنها بود من . چرا فاش كرديد؟ مي بايست ادامه مي داديد، يعني جزو موافقين ادامه كار بود: ندآيت اهللا منتظري به من گفت به . شما اين كار را كرديد و امام گفتند برويد همه چيز را به مردم بگوييد و نمي توانستم دستور امام را اجرا نكنم: گفتم هللا خامنه اي مي خواستيم كه او محفوظ ولي درمورد سيدمهدي هاشمي، من و آيت ا. نظرم تحليل آنها درست نيست خود آيت اهللا خامنه اي ايشان را مي شناختند و به نهضت هاي آزاديبخش برده .  من معرفي نكردم: هاشمي رفسنجاني*  . مي گويند شما ايشان را به آيت اهللا خامنه اي معرفي كرديد:كيهان *  .بماند به . نقالب جزو مبارزين بود و مي دانستم آيت اهللا منتظري به او عالقه دارندقبل از ا. من هم ايشان را قبول داشتم. بودند حساسيت از بيت شما كم پيشنهاد كرديم شما موافقت كنيد كه سيدمهدي هاشمي به مأموريت خارج از كشور برود تا ولي امام آنچنان بدبين شده بودند كه ما به آيت اهللا منتظري . هرحال ما بنا نداشتيم سيدمهدي هاشمي را طرد كنيم . درحالي كه ما با نهايت حسن نيت و دلسوزي گفته بوديم و تا لحظه آخر تالش كرديم كه آقاي منتظري را حفظ كنيم. اينها همين حرف را توطئه تلقي كردند كه مي خواهند او را از بيت ما بيرون كنند. شود و مقداري از فتنه ها بخوابد ��ر��c ، %�ه/F او6���c ��رث 65 او �6US ا%� - 1: توضيح   .دروغ استغير از اين هرچه بگويند،  
�9
6a  65 ��ل 
/<��� 65 . �5د0 ا%�%�� 
��Z ه�?� را 65 ��ا%� او ا'�ام ��د0 ا�� و از �Aا-$ �� او و ��
/6 اZ ��5ن ا'bاف 
� Mاز وا�����U�9 �6 ا�/ ه�?� رo ه�?� را Z��
 ��% 6� �ر ���U/� و �/�، ا�/ ا
� ز
�ن fsف او و W��U%�z . او در ��د"� �P �/5 �2 �5ر ��9ل �5د /<��� و ��
/6 5 - 2 .��  ر%�� �
�%�Z و �/�c�T �5د0 ا�� �Z�S �6 ��8 از �I/� ا()ع دا6UA ا��، ه�?� ر ��s ��% و �/�I �¶و ا Zاز . ا �S� 6%
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� رو���s و ����وs  �� �a:

fا��0 �//���ن  Zاد و ه�د·� Zن ورد  E�M�5د0 ا�� Z6 ا�� ،  65      .�5دUAر�5 ��ن در ا��ان دا �) ���U�� 6 ا��ان� ����   �/a5 F��5 65  ، ن 3/� "�ر�¥ دار����/A Z�5ا �A�� 6� ده� ا��ا����� �
 �/3 : �p �5 �a
�6UAf "� "´��� داد0 ���د، د%� از %� �  اما چطور شد كه اطالعات  . پوشش از ميان رفت و خطاهاي مقامات عالي حكومت شروع كردند به بر مالء شدن*     : ايران گيت و فاش كردنش ؟در اكتبر سورپرايز ودر مجهز كردن عراق به اسلحة شيميائي و نقش اسرائيل ) پدر(نقش بوش     مارتين . هاري و   .\� �p �5 دارد�A�;�M، ا��ان ��� و ا��ان �����U د%� از %� >/���6 ز
�/6 %�زZ ��د"� ، از را0 زد و 5/� �5 ��رت ��ر��k ، �G ��ن 5�ط ا%U;�اد��ن را �d� �5//� ���5 ��ار، "� و��U ا��ا�. دارد بناي سياست خارجي خود را در ) پدر(حكومت بوش . اسرائيل ايران و عراق و .      در ماجرا ، پاي سه ملت در ميان بود    از پرده بيرون افتادند؟ INSLAW مربوط به سفر بوش به پاريس و افتضاح اينس الو  در حقيقت، بنا بر مدارك دادگاه ، حكومت امريكا از توليد . خاورميانه ،  بر حمايت از عرب به زيان اسرائيل گذاشت بوش و حكومت او، بخاطر روابطي كه با دولتهاي نفتي عرب  مي داشت، از سياست . اسرائيل ارزيابي مي كرده است  با زيرا مجهز شدن عراق به اين اسلحه را  بر قرار شدن تعادل قوا. اسلحة شيميائي توسط عراق حمايت كرده است اكتبر سورپرايز « ريگان و بوش نگران . زادي گروگانها  ميسر مي نمودآ     حكومت كارتر مشغول مذاكره با ايران بود  و   .اين صورت، در انتخابات پيروز مي شود زادي امريكائياني كه در ايران به گروگان گرفته شده بودند،   توانا است  و در آت كارتر به تحصيل رسيدند كه پرزيدن، پيش از انتخابات رياست جمهوري امريكا ، اداره كنندگان مبارزات انتخاباتي ريگان به اين نتيجه 1980در سال  *   . ايجاد تعادل جانبداري مي كرد تا با تجهيز قواي نظامي خويش،  تهديدهاي . خواست پولها و قطعات يدكي خريداري شده اش را از توقيف خارج كندحكومت ايران از گروگانگيري خسته بود و مي .  وردآزاد كردن  گروگانها مي توانست  بوجود آبا ي بود كه كارتر » زاد كردن گروگانها كند اما آيگري را  مأمور ن بود  قواي كماندوئي  دآكارتر بر .  رژيم عراق به جنگ را بي اثر بسازد ص مك فارلين كه در مري فلوور هتل و كيسي كه در مادريد با فرستاده هاي دولت ايران ، گفتگو كرده بخصو. شود بوش نگران برگ برنده بودند كه كارتر بر زمين بزند و در انتخابات برنده -     اداره كنندگان مبارزات انتخاباتي ريگان   )1. (نها گروگانها را  در شهرهاي مختلف ، پخش كردند آمقامات امريكا به ايرانيها اطالع دادند  و  زاد آپيشنهاد دادن اسلحه در ازاي .  ي بر ضد كارتر بوجود بياورند» اكتبر سورپرايز«ن شدند كه خود آبودند، بر  بنا بر شهادت اسرائيل ، در . يدآنست بدين كار نكردن گروگانها تا بعد از انتخابات رياست جمهوري امريكا، مي توا اما جمهوريخواه ها مي خواستند پيش از انتخابات  . زاد كندآماده بود گروگانهاي امريكائي را آ، ايران 1980سپتامبر  عقاد  اكتبر و ان22 تا 18ديدار مادريد پر بار شد و زمينه ديدار پاريس در فاصله .زاد نشوندآ، گروگانها 1980نوامبر 
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، 1980 اكتبر 19      دو خلبان شهادت دادند كه كيسي و دونالد گرك  كه تحت امر بوش بود و بوش را ، در بعد از ظهر   .لوكزامبورك ، به طرف ايراني پرداخت شد ميليون دالر ، از طريق بانك 40در ديدار پاريس بود كه توافق انجام شد و . وردآموافقنامه محرمانه اي را فراهم  ، از پاريس Blackbird ، با  پرنده سياه SR71روسباچر ميگويد با پرواز . چند ساعت اقامت در پاريس، به امريكا باز گشت ، بوش پس از Gunther Pussbacherبنا بر قول خلبان نيروي دريائي،  كاپيتن گونتر روسباچر . به پاريس برده اند علت . د اكتبر، ايرانيها در گفتگوهاي خود با حكومت كارتر موضع خويش را بطور كامل تغيير دادن21در . بوده است ساعت در كجا 21ن آو تا امروز نيز او نگفته است در . ن تاريخ، بوش را كسي در امريكا  نديد آ      امر شگفت اينكه در   .  اكتبر به امريكا بازگردانده است20ي بوش را در  ، در نيوجرسMacGuireبه پايگاه هوائي مك گير  از اسرائيل  براي فرستاده .        اسرائيل نقش واسطه را ميان ايرانيها و حزب جمهوريخواه امريكا را بازي مي كرد  ) 2. (معامله اي  بود كه با جمهوريخواه ها انجام داده بودند  ند كه تجهيزات نظامي از رژانتيني را ساقط كردآيك نوبت، روسها هواپيماي . تجهيزات نظامي به ايران استفاده مي شد و در حقيقت، طرفداري از نفت را  بوش متصدي ادارة امريكا شدند، سياست طرفداري از عرب -      وقتي ريگان   . ريگان ، از انبارهاي ناتو در اروپا به ايران حمل مي شدندبيشتر تجهيزاتي كه به ايران داده شدند،  در هفته هاي بعد از تصدي رياست جمهوري از سوي . اسرائيل به ايران مي برد نها خيانت مي آ بوش به - نها احساس كردند حكومت ريگان آ. اين سياست اسرائيليها را عصباني كرد. درپيش گرفتند روابط نزديك تري با  شوروي بر قرار كرد و امكان بيشتري را براي . اسرائيل معامله اي با اتحاد شوروي انجام داد. كند عمال اسرائيل .  اين مهاجران عامل بقاي حزب ليكود در قدرت مي شدند. وردآن به اسرائيل بدست مهاجرت  يهوديا اين كار را بر ضد بوش . بودند كه سفر محرمانه مك فارلين به ايران را از طريق روزنامه لبناني الشراع ، فاش ساختند  اسرائيل و عراق همكاري خوبي با .  و امريكا  براي ايجاد تعادل قوا و تثبيت اين تعادل در خاورميانه، عراق را برگزيد*  . نها، همان دو نام، ايرل بريان و دونالد گرگ ، ابراز شدندآدر شهادتهاي . . دادند ايران  و انتقال نرم افزار پرومايس متعلق به اينسلو را شهادت باز اسرائيليها بودند كه در باره معامله اسلحه با. انجام دادند با اينهمه ، امريكا با  كمك به صنعت سالح شيميائي .  داشتند همانطور كه ايران و اسرائيل اين همكاري را داشتنديكديگر اما صدام حسين شروع كرد به نشان دادن منش . وردآعراق ، ميخواست تعادل قوائي ميان دنياي عرب و اسرائيل بوجود  با وجود جنگ، امريكا نمي خواست صدام . يج فارس الزم گشتن شد كه جنگ خلآنتيجه . نبود» امر بر« او : خويش  نامي بود كه وقتي از معامله پنهاني اسلحه با .  بودBosch Batteriesكلمه رمز جورج بوش در ايران ، باتري بوچ *   .حسين را از قدرت براند ،  اين 1980 اكتبر 19چند ساعته او ، در و نيز در گفتگو از معامله پاريس و حضور . امريكا ، سخن بميان بود، بكار مي رفت بر حضور او در پاريس كساني شهادت داده اند كه در تدارك معامله نقش . گروگان امريكائي ، به پاريس رفته است 52بعد از انتخابات رياست جمهوري امريكا، بوش مكرر تكذيب كرده است كه او براي معامله بر سر . نام بكار مي رفت عضو سابق اداره عمليات سيا، ميچل .     اما روباچر تنها كسي نيست كه ميگويد بوش به پاريس رفته و باز گشته است  . داشته اند او ،  در كميسيون . نزديك ادوين ميز، وزير دادگستري، بود،  اجازه داده بود از  نرم افزار پرومايس استفاده كنندن بود؟ زيرا  شهادت داده بود كه وزارت دادگستري امريكا به سيا و دكتر ايرل بريان  كه شريك     اما چرا او در زندا  . لوكزامبور انتقال داد، من بودم ميليون دالر را به بانك 40ن كس كه آ:  به تحقيق گران كنگره گفت Michael Ricconoscuitoريكونوسكويتوس 
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نكه به ايرل بريان اجازه آبنا بر قول ريكونوسكويتوس علت . بيشتر مدارك او ضبط شدند. بدون دليل توقيف كرديك هفته پس از شهادت او و انتشار شهادتش در سن لوئي پست ديسپاچ و ناپا سانتينل، او را اداره مبارزه با مواد مخدر، .  كرد، شهادت داد  و بدين خاطر توقيف شددادگستري مجلس نمايندگان ، كه در باره نرم افزار پرومايس تحقيق مي در سالهاي اول حكومت ريگان، كوششي بعمل . سر گروگانهاي امريكائي ، جلب كنندتوجه افكار عمومي را به معامله بر نكه كنگره به تحقيق در بارة اكتبر سورپرايز بپردازد، وسائل ارتباط جمعي امريكا كوشيدند آدر امريكا،  بسيار زود تر از *   .  از  نرم افزار پرمايس داده شد، اين بود كه پول الزم در اختيار بريان بخاطر معامله بر سر گروگانها قرار بگيرداستفاده يادداشت هاي كارتر براي مناظره با ريگان  . مد  تا  چگونگي اداره مبارزات انتخاباتي ريگان ، موضوع تحقيق قرار گيردآ كنايه از معامله اسلحه (كار خود را كرده اند » هني آمواد «ريگان انتخابات را خواهد برد  زيرا  : عمليات سيا ، گفته بود  جون استكول ، عضو سابق ادارة حتي )  3. (اما موفق به جلب توجه افكار عمومي نشدند. را نيز مبناي كار كردند وسائل ارتباط جمعي بر مسئله  . قسمتي از يخ بودب بيرون افتاده بود، آنچه  از آاما . ) زاد نشدن گروگانها آدر ازاي  ، 1980 بوش  اطالعاتي از كاخ سفيد در جريان انتخابات - ن اينكه ستاد تبليغات ريگان آطي متمركز شده بودند و غل نست كه پيش از انتخابات رياست جمهوري، آن، مي دانسته است كه پرزيدنت كارتر در كار آبنا بر .  ورده اندآبدست  . حكومت كارتر ، بيشتر مأموران سيا كه تحت رياست بوش كار كرده بودند، در سيا  و شوراي امنيت ملي ،  شاغل بودنددر . گاه مي شده استآمأموران اطالعاتي ،  از فعاليتهاي كاخ سفيد ويليام كيسي ، با استفاده از . زاد كندآگروگانها را  رشهاي دريافتي را به او نيز ، گزا. برخي از اعضاي سيا و شوراي امنيت ملي ، بطور مستقيم،  به كيسي گزارش مي دادند اين .  زاد كردن گروگانها بودآ      يكي از اطالعات مهمي كه به كيسي داده شد، طرح گسيل گروه كماندوئي براي   .گاه نمي شدآريگان از جزئيات كارها .  ريگان و بوش ، بطور عمده به بوش ،  تسليم مي كرد نند كه بسا در عمليات آرشهائي كه رو شده اند حاكي از گزا.  گروه كماندوئي با شكست مفتضحانه اي رو برو شد نخستين مشاور امنيتي او بود و بعد مغضوب لن كه با انتخاب ريگان به رياست جمهوري، آريچارد . دسترسي داشته است    مدير مركز مطالعات استراتژيك و بين المللي و انجمن افسران اطالعاتي سابق، استفن هالپر ، به حساس ترين اطالعات   . كماندوئي ، خرابكاري شده است سيا منصوب اول كارتر به رياست اين سازمان را وتو كرد و او را . گاه مي شدآشد،  روزمره ، از فعاليتهاي كاخ سفيد  و ا. باور بر اينست كه ترنر در اكتبر سورپرايز نقشي كليدي بازي كرده است. ناگزير كرد استانفيلد ترنر را رئيس سيا كند اگر گروگانها : ريچارد ويرتلين، كسي كه براي ريگان سنجش افكار انجام مي داد گفته است . ، بسته شد1980جمهوري     نطفة  سياستهاي بعدي امريكا ، ايران گيت و معامله اسلحه با مواد مخدر و حتي جنگ با عراق ، در انتخابات رياست   .بر اين باور بود كه ريگان او را در مقامش ابقا خواهد كرد ورد و به رياست آ درصد بيشتر رأي مي 10 تا 6 و 5زاد مي شدند ، كارتر از آپيش از انتخابات رياست جمهوري امريكا  
��6a5 �5  ���5 ��ار، W�3 از ¶6a '�اق 65 ا��ان ، ��Tا�� �;� 65 - 1:توضيحها  .جمهوري انتخاب مي شد  Z1 �5اa
 Zا�� �وم "��� c 6 وa¶ ا��M 6UAد دا�Gن و %�دن ا��ان از ��و���Z��T �6 ا��ان را WA��M 65 �5اZ . ا%�  ��ر  را >��M 6و��ن ا
���� در � �'��6 �� ا(��/�ن داد0 �5د �6 ورد0 �5د و "���� ��اZ د< �/�I 65  ؟�/UAاf� و >�ا ����م ���ه�x� ³ :  "�ار¨ '�اق �5ا6a¶ Z 65 ا��ان ، 65 ر-���g xرS� Z� ۀ�5ر'�اق 65 ا��ان ¶�p 6a �/� �6 در ارز���5 � ارش ا()'�ت ار"W در �
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�/� �p 6a¶ 65 ا��ان . Z�3 �" ز���% �
 ���
ا�� درو��8 را ��� M �%ا �Aرو W%�3 ؟ �3%¥ ا�� �//� �:� W"و : ���� را از ار �U�q  Z6 ا/
/<��� و ������(رS
از « �5د�� ��9A �5 6ر ) 
�9وف 6% 65  
§, � ��و��\ ���5 �
 �M د0 ��د�SU%ر و ��ر"� ا�P �/5 �2 �5 �" « ا�� (�ح �Aاf� ا�Gا��)ب و 65 ا Zرا�A 65 W"د (�ح ا©)ل ار��/���, ��و��\� ...  از را0 د%Z�����TU و%�� وو �3
 ,s از ���
از %�-�    ���A ) ,s ن و �5ش�T6 �5 ر�a
�9
در وا�� 5:��� د��T و از را0  ن Mو از %�Z د��T ز
�/6 را �5ا�N Zوز ��ر�G و  �T/G �6 ) ��د��  /<��� و » ا��¹ر ���«   و��U 65 ز
�ن دو - 2 .ورد����Mا����، ��اهr » �9�� «را �
U<�وز ، ا�/>�A 6��T در : د�Z�T از ر�G-� �5ز 
� ��د�r ، از ��د 
� r�%�3 ، ��� از ه�?� ر W"ت �5�2ت ار�A  د�Gا�� "�ر�¥ و �5 و Z�T/�% ��  �/US� و ���A ا��ان : �p را �-����

� ا%6ma و �:�9ت ���� ا 
� ��ر"� �2�s �5د ا%6ma و �:�9ت ���� ��Mاه�r ؟  �5 ��s 60 را ���, �5ه����A Zا در روز .  ����ار�< r�5�� �
و ��  در   ����
/<��� در �xa ) 1980 ��ا
~ 4(ا��5��Uت ر��%� ��gرZ ا�ه�?� ر  �S� : » درM ���A ن�Tب  ر���U�5'¬ ا� �? �S� �/اه�� �
 65 0�/�« 3 - ����

��GاZ وا"� ���  %�6�5 اZ را �G�5د -��و������A Z��T �5د و ب   ز�r روا�� -
�د�� ��اA� ز��ا اM Ec  ا���ر '��
� ا  M ورد0 �5د �6 "��ارM و ج ���% �
 ,��
ا��j�  » ~Uص �6 -ن را  ���, .  ر��%� ��gرZ ر��Tن �5د ��f3ش ر«� وا��9�Z�/9� ، ��8 ������ �5دن . 65 ر��%� ��gرZ �5د
6a 3/���� �5 %� ا";�ع ا
����-� �5اZ ا���Uب �Aن 
�9» %�ر�3ا�  "  G 0ر�< rه �Uو� �Us ،���5 از ا�� رو �

���Gت او �6 در او��c روز 
���Gت �6US �5د . "�ر�� و 6U%��3 را ا°�ذ ��د     6G�" �5 65 ا�� وا��9� �5د ��P �/5 6ر روش ا��¹ر ���s� 65  .��رZ ر��Tن و �5ش را ��8 ������ ا')م 
� ��ددور0 ه�Z ر��%� �U� xa� ،���p ���� 6U���gا�� وا��9� را ا�5از �/� ز��ا  6��ا� 65 r���Tو ر� r�/�I روا5$ ار���� Z����9
6a 3/���� را ��د0 ا%�، از روز ورود "� �5اZ ا
��Z ا�� �
a� ا��ان  �5د و ��   روا5$ ا
�وز، ، ا �5 �2 ���/G 65 ا��ان و �6 �6 ����
�5�U� ��U �6 از 6ag �5 ا%�س ا()'�"� "��A E�c �6 . داد0 ا%�3/���� 
)"�ر�� و %a:6 ��ان ا
����-� را ، 5:�ر 
�اوم ، اداo در ، �����1982/�0 از �P �/5ر �� ، �A ��U/

�ر¨ .  0�/��م ��� %�� ��ل «>���0 ا�� ��Uب ، در .   ا%�Interlockه�c~ت و ا%�U� rب 
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��6UA ا�5ا²� » %��%� ا
���� در ا��ان ��Uب دوم ا�U~ %�ر�3ا�   /�0�A 6UA�� .�� 0 ا%�    ��6UA اt Z, ��3ا 
� �/� �6 �:�ب q 65 اد �;�Z و ��z/�ه�Z او  . 
�0 ا%��P �/5Mر �M �\ 0ا��ا����  �����s ,
���Z ز�������ن را ���Sن �/�، 
� ���5 را0 ��5ون ر�� از �SA ���Mف د��ن و�U�92 �6 در ا%�  �6 65 �, ا��)ب و �, ا
�وز "�a9 دار�� و ا�� دو �, ،  65  را 65 ا�5از �� 6� �/���. ور ��د0 ا%�Mا%U;�ادZ را    يدآزادي و استقالل سخن بميان مي آچرا هر گاه از    از باران     : "�6G ��  ه���6UA وا�G ا()'�ت  در ��ر
يد؟  استبداديان  هر بار كه  مي خواهند يكديگر را  لو بدهند ، هر بار كه كسي به آ نام بني صدر نيز بميان مي      راض كننده را  به پيدا كردن سرنوشت ورند و اعتآنها اعتراض مي كند،  اسم بني صدر را بميان مي آاستبداد و وابستگي  زادي و آزادي و استقالل نمي افتد و نام او با آاما  چه سرنوشتي بهتر از اين كه از زبان دشمنان . او تهديدي مي كنند اين دفعه به خدا « :او  مي گويد . يدآاستقالل همراه است؟  اين پرسش به كار بهزاد نبوي و همانندهاي او بسيار مي  ها يادشان است و اگر كسى يادش نيست  در دوره مدرسه داستانى داشتيم به نام چوپان دروغگو كه احتماالً همه ايرانى     »كند گوييم ولى كسى باور نمى مىراست  راستى چرا آقاى بهزاد نبوى  يكى از سردمداران به اصطالح اصالحات اين چنين . ترها بپرسد تواند از بزرگ مى اول اينكه .  دو نكته در اين جمله است!»بنديم اين بار ديگر خالى نمى«: گويد  اش هم مى هاى علنى  او حتى در صحبت  از خود پرسيده است كه چرا؟ چرا كسى حرفهاى او را باور ندارد؟گويد؟ آيا او مى الح در محاوره كلمه خالى بند هم يك اصط. »بنديم حاال ديگر خالى نمى« و دوم اينكه »بستيم تا به حال خالى مى« اگر واقعاً خالى !!.اند اما آيا واقعاً اين دفعه خالى نبسته. ها بپرسند توانند از قديمى ها مى ايرانى هاست كه جديدى هايى كه بر اصول ماندند و  سازد و در تاريخ ماندگار خواهيد شد مثل خيلى  حقيقت طلب مى، از شما نمايندگانبيانجامدايد از تاريخ عبرت بگيريد و بدانيد كه تنها ماندن در راه حق  و حقيقت حتى اگر به دستگيرى و زندانى شدن  نبسته . ها كشيدند ولى ماندند آنها در راه حق سختى....  طالقانى و-  بنى صدر - بازرگان -مصدق . در تاريخ نيز ماندگار شدند همه در يك خط جمع شدند و از هر فرصتى براى ضربه زدن به استقالل و آزادى ايران و شخص رييس . مدآبوجود  اتحاد مستبدان ايران ، همان سال در .  را به خوبى به ياد دارند60بسيارى از مردم ايران خرداد سال . چه كارها كردند چه كسانى، 60كنم تا بدانيد در سال  ب مى سال قبل جل22در اين بين نظر شما دوستان متحصن و مردم ايران را به  هاى  حوزه زورپرستهاي  -  هيات موتلفه با تمام سرانش -   در اختيار ائمه جماعت- يان قدرتمدار روحان-با تمام سرانش  حزب جمهورى اسالمى -   و وزيران ير نخست وز-  بسيج - سپاه پاسدران به فرماندهى محسن رضايى - شوراى خبرگان  -  شوراى نگهبان به رهبرى خزعلى و جنتى -  مجلس شوراى اسالمى به رهبرى هاشمى رفسنجانى -به عنوان رهبر  عالوه بر آقاى خمينى ،آن زمان. استفاده كردند)آقاى بنى صدر(ب و آزاديخواه و حقيقت خواه آن روز جمهور منتخ در يك طرف و بنى صدر با تعدادى از ...  و حتى خاتمى فعلى و-اى از استانداران   عده- شورايعالي قضائي -علميه  
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ها قبل زمينه   از ماه)ن استبداديا( آنها . جلوگيرى از حاكميت استبداد دينى در ايران و باز نگاه داشتن راه آزادىاستبداد در حال بستن دايره قهر و حاكم كردن زور بود و آقاى بنى صدر در صدد . رف ديگر قرار گرفتنديارانش در ط دانم در اين جا چند جمله از  الزم مى. خواستيد متوجه بشويد ولى شما نمى...  دانشگاه و- مشهد - قزوين -اسالمشهر  شد مثل جريان توان از حركات آنها طى اين سالها متوجه شماها به ماهيت استبداد حاكم پى برده بودند كه آن را مى  البته مردم خيلى زودتر از ؟ها كه نرفت  سال بگذرد تا تازه بفهميد بر آن مرد آزادى خواه  چه22 راستى چرا بايد  ...  موسوى تبريزى و-ها   موسوى خوئينى-  مهدى كروبى - نبوى آقايان بهزادل  مث. استبداد بودند صورت گرفت و البته برخى از نمايندگان فعلى و هواداران فعلى آنها در آن قضايا عليه آزادى، همراه 68ماه سال  نفر آنها در سه 4000نفر را اعدام كردند كه ) 1 ( 8000 حدود 1368و تا سال . جوانان برومند وطن را شروع كردند نفر از 3000ش از ها و اعدام بي  دستگيرى-توانستند دايره استبداد را ببندند و بعد از كودتا سركوبها ...  و)فريب مردم هنگام  نمايان روش معمول روحاني( سوء استفاده از مقدسات- فريب - دروغ -آماده كرده بودند و در نهايت با دسيسه  و با كمك گرفتن از تمام نيروهاى خود زمينه را جهت كودتا - بنا بر اعترافات خودشان - استبداد را آماده ساخته بودند  كرد ولى معلوم نيست در مقابل كى و چى؟ ايشان   مردم را به استقامت دعوت مى)بنى صدر(ايشان »:...  بهزاد نبوى .حرفهاى شما را به يادتان بياورم خواهيد استقامت كنيد؟ و مردم را به استقامت  بل كى و چى مىشما در مقا...  نيروهاى خود سر و- قوه قضاييه -نگهبان  شوراى -فعلى   خواهيد مقاومت كنند در مقابل رهبرى مقاومت شما غير از اين است؟ در مقابل همانها از مردم مى راستى آقاى نبوى آيا - 1360 خرداد 25 كيهان -... نهادهاى انقالبى و امام-گويد استقامت در مقابل قانون  مى آخرين خاكريز . تر نمانده است تا رفع فتنه اصالح طلبكارى يك يا حسين ديگر بيش! حضرات شوراى نگهبان«: بخوانيد لطفاً ؟ ر نداريدگويند؟ باو الن همين حرفها را به شماها نمىاها آيا   آقاى موسوى خوئينى- 1360 خرداد 30كيهان  ».راى عدم كفايت سياسى رييس جمهور در حقيقت شكست خط سياسى آمريكا در ايران است«: ها  موسوى خوئينى !خوانيد؟ فرا مى بينى آقاى  مى. )1360 تير ماه 1كيهان ( » حل ماجراى بنى صدر بزرگترين پيروزى داخلى انقالب ما بود«: آقاى نبوى .الن در شوراى نگهبان و شوراى عالى قضايى چه كسانى هستند؟ا( نبودند؟.. رى ومحمدى كياس -  محمد يزدى - آيا شوراى عالى قضايى همين موسوى تبريزى . )نبودند؟..  شيخ محسن فيض اللهى و-  صافى - خزعلى  -شوراى نگهبان آن زمان چه كسانى بودند؟ آيا همين آقايان جنتى ( آقاى كروبى به راستى اين گونه بود؟ .  1360 خرداد 31 كيهان ». عالى قضايى حساب شده بودمخالفت بنى صدر با مجلس، شوراى نگهبان، شوراى«:  آقاى كروبى .»260الحسين شماره  مجله لثارات. پادوهاى بى جير و مواجب آمريكا در حال سقوط است آخه . زدند  مخالفين فعلى شما هم همين حرفها را مى يعني همين –در همان زمان همراهان شما  .!داخل پيروز شود را بگيرند تا انقالب به لحاظ خواهند جلوى شما نبوى حاال همان افراد شوراى نگهبان به عنوان گردنه بگيران احد مى ن مگر همي! گويد البته به خاطر اسالم ناب و مصلحت اسالم  سال است كه دارد دروغ مى25 )محمد يزدى(بنده خدا  اين ).1360 خرداد 30 كيهان (».بنى صدر در همين دانشگاه دستور داد مردم را بزنند و شكنجه كنند «:محمد يزدى آقاى ).1360 خرداد 27كيهان ( ».رى اسالمى در صحنه بمانند مردم تا استقالل كامل جمهو«: هاشمى رفسنجانى !!همگى شما در يك جبهه عليه حق و حقيقت بوديد و خواهان پياده شدن اسالم ناب استبدادى بينى آقاى نبوى همان دوستان شما بودند كه حاال  ؟ مى.آيا اين حرف آنها دروغ نيست! اند تاييد به شوراى نگهبان داده نفره را براى گرفتن 290 وزير دولت خاتمى ليستى 5گويند كه  آقا و گروه ايشان نيستند كه حاال دارند به دروغ مى
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زديد البته   همين اتهامات را به آقاى بنى صدر مى60 سال ... وواليت فقيه گويند آمريكايى، ضد انقالب، ضد  به شما مى ، حدود 68بعد از آن قضايا، تا سال . اور كنندتوانند شما را ب براى همين است كه مردم نمى. در استبداد نگاه داشتيد سال 22كنيد كه مملكت را  ها آيا از آن كار در آن زمان استغفار نمى  راستى آقايان نبوى، كروبى و موسوى خوئينى      !همه با هم همين آقاى موسوى .  نفر از جوانان غيور اين وطن را جلوى گلوله قرار داده و اعدام كرديد همين شماها8000 آيا هم ايشان نبودند كه حكم . دنشو گفت دادگاههاى انقالب اسالمى در خيابانها برگزار مى تبريزى اصالح طلب مى چه مصيبتهايى بعد از .. ها و كروبى و حمايت شما، موسوى خوئينى. آيد يادمان مى.  حاال شده اصالح طلب-االخالق  فاسد -  تن را صادر كردند؟ آقاى نبوى واقعاً خنده دار است هادى غفارى معروف به هادى چماق 1000 اعدام بيش از شود آن را جبران   نشود اما مىشود و شايد هيچ گاه پاك  آقاى نبوى تاريخ از ذهن مردم به همين سادگى پاك نمى ؟دفاع كنند كه آن كشتارها را راه انداختيد حق نداشتند از رييس جمهور منتخب خود 60نويسيد البته شما حق داريد ولى آيا مردم در سال  كنيد و مقاله مى مى كودتاى غير نظامى -  كودتاى سفيد - لمانى حاال شما صحبت از كودتاى پار.  براى ما به ارمغان آورد60كودتاى  آيند به خاطر همان سابقه بد شما و عناد  بينيد كه به سوى شما نمى اگر مى... اكبر گنجى و-كرد مثل عبداهللا نورى  هنوز . خواهيد خود را خورد كنيد و به مردم بگوييد ما اشتباه كرديم بيخودى شما در همين زمان است كه نمى آقاى نبوى چرا در جريانهاى مختلف براى شهيد . ه چشم مقدسين ببينند در حاليكه نيستيدخواهيد مردم شما را ب مى شوند ولى براى يك  شوند و چرا براى مراسم بازرگان اينقدر مردم دلسوخته جمع مى فروهر اينقدر مردم جمع مى خوب بود در اين بين حداقل شما چه . شوند مردم جمع نمى...  نماينده و تعدادى وزير و استاندار و100حركت انقالبى  خوب چه انتظارى ! گوييد سازى گروگانهاى آمريكايى و جريان قرارداد الجزاير هنوز هم كه هنوز است راستش را نمىدوزه بازى سياسى داشتيد مثالً در جريان آزاد   شما از همان اول انقالب دو. آمديد چون سابقه خوبى نداشتيد جلو نمى ها كارهايى است كه مردم را   اين؟روى چرا حاشيه مى؟اند يا نه  آقاى نبوى آيا گذارده. اند مدارهايى با خارج گذارده قرار )گروه مخالف شما(گويى مثل اينكه اينها  مثالً مى. ا هنوز هم حاضر نيستى شفاف صحبت كنى شم؟از مردم دارى اند از خبيثهاى  د كسانى كه مقابل نمايندگان قرار گرفتهدانن آقاى نبوى مردم مى. از اعتماد به شما رويگردان ساخته است از كلمات قصار (بى نظير تاريخند كه بر خالف شاه حاضرند براى ادامه حكومت فاسد خود يك ميليون نفر را بكشند  كسانى اينها . خواهند با مردم و جوانان ايران بكنند كه مغول و عرب نكرد آنها همان كار را مى. )سردار محسن رضايى گفت ميكشيمتان،  انى غراى شيخ حسن روحانى را كه مى يادتان نيست سخنر؟جوانان، دانشجويان و مردم آوردند چه باليى بر سر 1378يادتان نيست بعد از جريانات تيرماه . و تنها به فكر قدرت و سلطنت هستند. )...احمد جنتى و -  حسن روحانى - مالحسنى -فرزندان محمدى گيالنى (هستند كه به هيچ كس حتى به فرزندان خود رحم نكردند  به راستى اگر شما و ديگر نمايندگان و مسئولين حكومتى و مسئولين دفتر تحكيم وحدت دانشجويان ! كنيم تان مى تكه تكه ترين سالح براى  فاع كرده است به قول آقاى بنى صدر برنده آقاى نبوى ملت ايران همواره از حق و حقيقت د .مردم و در نتيجه سركوب آنچنانى آنها شد و هنوز هم دهها تن از دانشجويان آن سال در زندانهاى رژيم هستندبيت هم رفته بودند و كسى جرات مقابله با آنها را نداشت ولى مذاكرات شما و دولت شما با استبداد باعث كوتاه آمدن هاى  ى آقاى نبوى مردم تا نزديك؟شد نبوديد، فكر نميكنيد كه در همان روزها قال قضيه استبداد كنونى كنده مى... و هاى آنها افشا شود،  انتيهاى استبدادى نه اسلحه و نه نيرو است بلكه افشاى حقايق است و اگر حقايق خ نابودى حكومت ن افراد روى حياتري ترين و بى هر چند بسيارى از اين مستبدان از دريده. حفظ استبداد خويش  نمي شوندقادر به  آنها نگاهى به چهره مفلوك . شوند  نابود مى، استبدادشان ولى بالخره وقتى افشا شدند و ماهيتشان رو شد . باشند زمين مى
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، محمد )مشكينى(ى باى، فالحيان، جنتى، فيض الن راستى ميزان راى آقايان خامنه. تنداو را به زباله دانى تاريخ انداخ روشن شد مردم چگونه با او برخورد كردند و 78هاشمى رفسنجانى بيندازيد وقتى حقايقى در مورد او قبل از انتخابات  زنيد؟  مى... اى و افشاى حمله كنندگان به كوى دانشگاه و افشاى قاتالن خانم زهرا كاظمى و افشاى قاتالن قتلهاى زنجيرهافشاى فالن گروه ضد اصالحات و چرا؟ آقاى نبوى شما و دوستانتان و آقاى خاتمى مرتب دم از دفاع از آزادى مردم و ديگران در يك انتخابات آزاد چقدر خواهد بود؟ و ...  و)منؤمحمد م( محمد دانش پور قمى - )محمد يزدى(خيرخواه  گذاريد  چرا مى. البته اگر قدرى بيشتر به شما فشار وارد شود آن وقت ممكن است افشا كنيد! كنيد؟ راستى چرا افشا نمى تا ! اند ولى بهزاد نبوى و آرمين نه تغيير يافته...  و-  بورقانى -اتى كه برخى مانند پورنج اينست حق . تفاوت كرده است سال پيش 20مردم باور ندارند كه اين بهزاد نبوى با بهزاد نبوى . پنهان استبداد را افشا كنيد تا مردم به شما اعتماد كنند آقاى نبوى شروع كنيد اطالعات مخفى و ؟!كرديم آنجا برسد كه مثل حاال بگوييد كاش از چندى قبل تحصن مىكار به  گروه استبداد . زديم اى كاش زودتر دست به اين كارها مى مبادا روزى بيايد و افسوس بخوريد كه. دير نشده اقدام كنيد حاضر به حمايت از شما و مترصد نابودى شما و هر آزادى خواهى است كه به حمايت از شما برخيزد و مردم نيز فعالً  زمان به نفع شما است ولى حداكثر تا يك هفته ديگر و بعد از آن زمان به . چرا كه اعتماد ندارند. باشند هزينه كردن نمى با ادامه تحصن و افشاگرى استبداد زمينه را براى ورود مردم به صحنه آماده سازيد . سرعت به زيان شما خواهد بود دوزه باز   نبوى مخفى كار و دوبراي مردم ارزش دارد و بوى يك نبوى سالم شده ولى در زندان مطمئن باشيد آقاى ن اى تن  آقاى نبوى شما و ديگر نمايندگان اگر كه كوتاه بياييد و يا اگر به حكم حكومتى خامنه. داردنبراى مردم ازرش  ايد حتى اگر  ه ندهيد حكم نابودى خود را امضا كردهدهيد و يا اگر با تاييد صالحيت خودتان و دوستانتان به مبارزه ادام شوند، نابود  نه تنها خود را كه كسانى را هم كه با شما وارد اين گود مى. بار ديگر به نمايندگى مجلس انتخاب شويد زورپرستان و  -  انصار حزب اهللا - دادستان ايران و تهران - سپاه پاسداران و بسيج در رده فرماندهان -مطبوعات وابسته  - صدا وسيما -خبرگان رهبرى  مجلس  - شوراى تشخيص مصلحت - شوراى نگهبان -و اعوان و انصار جنايتكارش   عليزاده فاسد- هاشمى شاهرودى - هاشمى رفسنجانى -اى   خامنه-دوستان متحصن گروه استبداد شامل . خواهيد كرد ببحشيد ( برادران رشيديان - هاى از نوع حسين شريعتمدارى  نى ائمه جماعت و كليه ايرا- هاى عليمه  حوزهزوربدستان  س ادامه دهيد و دست از تحصن و استعفا شما را وادار سازد كه به كار خود در مجل"رهبرى " قصد دارد با تهديد - 2   )2(. مبادا كه در اين وضعيت به اين حكم گردن بنهيد. برخى از شماها بين شماها شكاف ايجاد كند قصد دارد با استفاده از حكم حكومتى و انتخاب - 1انيد طبق آخرين اطالع جناح استبداد چند سناريو دارد  اين را بد .ننگ هوادار استبدادى بودن پاك شويدهميشه پروندهاى جفاكارانه خود را از ذهن مردم پاك كنيد و آزاد شويد، باشد كه مردم به حمايت شما برخيزند و از بيائيد و يكبار براى . ديگر ضد اصالحات مترصد فرصت هستند تا انتقام خود را از مردم بگيرند... اى و  زواره- دى  يز محمد - احمد جنتى -  درى نجف آبادى - رى شهرى - فالحيان - مرتضى نبوى -  عسگر اوالدى -  باهنر - )عراقى( نقدى -  ذوالقدر -  مهاجرى - محبيان - انبار لويى -)هاى عراق  زاده-  جواد - صادق -  على - برادران الريجانى  شود در اين  عالوه بر اين، يكى از بهترين پيشنهاداتى كه مى. بكشيد كه در آن صورت با بدنامى از بين خواهيد رفت ها در مجلس است كه در آن زمان نمايندگان علت استعفاى خود را با شهامت به اطالع مردم ءبررسى استعفا. زمان داد ا
� ا%�
� .  ?�ر ا'�ا
��ن را >/��� �5ا6US� �5 ا�� - 1- :توضيحها   )3(. برسانند  .ا�� "�9اد از ا'�ا
��� ]�0�A 6 ا��
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r�a .  ا�� ا()ع 1�mP ا%�- 2" �U
��s r�s 65 �5ز��ا ���� و ��و ���A. 3 -1 از ��ر در�mP  �� ا�� ا()ع M �" را xa� �5ز��ا ��و �
�� "9:�, ��دا%S/� ، دو روز �95 از ا 3��
��ن چندين بار تماسهاي غير مستقيم  با عالي ترين ، پرزيدنت كلينتو1992از زمان انتخاب شدن به رياست جمهوري در           :شده بود؟ » اكتبر سورپرايز «يا هاشمي رفسنجاني با كلينتون وارد معامله پنهاني بر سر دادن مدارك آ    :روبرت پاري       ...��q Z اد �;�Z 65 ا�� ه��ار  '�, ��د0 �5د Mو ا��  !��5��Uت  س دولت راديكال ايران به  سه رئي. ميز كلينتون در باره ايران بودآ     ابتكارهاي پنهاني بخشي از سياست احتياط   بنا بر قول منابع نزديك به او قصد او اين بود كه بداند همكاريهاي ممكن كدامها هستند؟. مقامات ايران برقرار كرد در عين پرهيز از خطرهاي سياسي ، كلينتون محطاطانه وارد گفتگو و معامله با ايران . جمهوري پيش از او صدمه زده بود  Newtنيوت گينگريج . تحريم بين المللي ارسال اسلحه به بوسني و باز شدن پاي ايران به شرق اروپا شده است اين سياست موجب نقض :  بوب دآل ،كلينتون را متهم به داشتن سياستي دو رو و ريكارانه كرد  و گفت      سناتور  .وردآكلينتون درد سر بوجود او به ايران، براي فرستادن اسلحه به بوسني ، چراغ سبز داد و اين كار در سالي شد كه سال انتخابات بود و براي . شد

Gingrichي » سياست بي پروا«  براي رسيدگي به  ، رئيس مجلس نمايندگان امريكا  پيشنهاد مي كرد كميته تحقيقي ميز آمدهاي فاجعه آدعوت از ايران به ورود در اروپا ، براي امريكا پي « : گينگريج هشدار مي داد . كلينتون تشكيل شود دنت استدالل مي كرد كه پرزي. ن را قانوني مي خواند آ     اما  حكومت كلينتون از سياست خويش دفاع مي كرد و   . خواهد داشت ورد  تاكه گفتگوهاي صلح انجام  گيرند و آدر همان حال، فشار . يدآنها و صربها بوجود آحدودي تعادل قوائي ميان واقع، سياست كلينتون به مسلمانان بوسني امكان داد از خود، در برابر صربهائي كه بهتر مجهز بودند دفاع كنند و تا در . تنها گفته است حكومت چشم خويش را بر ارسال اسلحه به بوسني ببندد. كلينتون از ايران استمداد نكرده است ل منابع، حكومت كلينتون از راه واسطه هاي غير دولتي ، تماسهاي ادواري بنا بر قو. حمايت از تروريسم بين المللي بود موافقت با جريان اسلحه از ايران به بوسني ، بريدن از سياست خصومت مداوم  با دولت اسالمي ايران ، بلحاظ      :تماسهاي محرمانه     .جنگي چنان خون ريز پايان پذيرد   . با ايران بر قرار كرده بود
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اين امر كه : باالي ايران ، كساني كه از نزديكان علي اكبر هاشمي رفسنجاني هستند ، به كلينتون گفته اند منابع نزديك به كلينتون به ما گفته اند كه مقامهاي .  رد ،  اطالع دريافت ك1980پيش از انتخابات رياست جمهوري  بوش ،  -      در چند فرصت، كلينتون از ايران ، پيرامون سازش پنهاني اكتبر سورپرايز ميان رژيم ايران و گروه ريگان  ابات  گروگان امريكائي تا بعد از انتخ52زادي آ با ايران ،  در قفاي كارتر، بر سر به تأخير انداختن ،جمهوريخواهان زيرا هرگونه اقدام رسمي در .     كلينتون از تهران خواست مدارك قطعي بر وقوع معامله را در اختيار او بگذارد  .جمهوري و ويليام كيسي ، رئيس ستاد انتخاباتي ريگان و بوش ، طرف معامله بوده اندن گروه، بوش نامزد معاونت رياست آاز سوي . رياست جمهوري امريكا، همكاري و معامله كرده اند  صحت دارد اما ايرانيها  نپذيرفتند و اطمينان دادنهاي شفاهي خود را بر . گشودن پرونده اكتبر سورپرايز نياز به مدارك قطعي داشت ، استروب تالبوت نيز موافق تحصيل مدرك در بارة اكتبر جز او، معاون وقت وزارت امور خارجه . اكتبر سورپرايز بود موافقان  تحقيق سنا در باره ، از او ، در مقام سناتور. ي انتخاب شده بود، با تحصيل مدرك موافق بودرياست جمهورحكومت ايران فرستاده شد تا بپرسد مداركي در بارة اكتبر سورپرايز تسليم ميكند يا خير؟ ال گور هم كه به معاونت ،  يك واسطه نزد 1992در دوران انتقالي، بعد از انتخاب شدن كلينتون به رياست جمهوري در نوامبر . مده استآبعمل  از عهده دار شدن رياست جمهوري،  پيش،رجوع ايران به كلينتون ، در بارة اكتبر سورپرايز :      يك منبع به ما گفت   .اينكه وقوع معامله حقيقت دارد ، كافي خواندند  . زاد شدن ميلياردها دالر پول توقيف شده ايران بودند آبخصوص خواستار. امتيازهاي اقتصادي از امريكا توقع  داشتنددموكراتها مدارك در بارة  معامله بر سر گروگانها  مي خواستند و ايرانيها . شنا نمي كردآ يبه توقع ديگرخود را  ، هيچيك اما  در گفتگوي دو طرف.  در جا گفتند كه معامله پنهاني بر سر گروگانهاي امريكائي صحت دارد  ايرانيها      :مالها معامله پيشنهاد كردند    .سورپرايز بود مالها  « :  تهران شركت داشته است، رفتار ايرانيها را اينسان تفسير كرد -     يك منبع كه خود در تماسهاي كلينتون   .اين پولها به دنبال گروگانگيري ، توقيف شدند او . ار دادامور خارجه امريكا، جمهوري اسالمي ايران را بخاطر حمايت از تروريسم بين المللي مورد انتقاد سخت قروارن كريستوفر، وزير .      گفتگوهاي اوائل حكومت كلينتون جاي خود را به اظهارات و تصميمات ضد دولت ايران داد  .، حكومت كلينتون بر رژيم ايران سخت گرفت1993 تا اينكه در ن تماسها بي نتيجه و بي دنباله شدندآبنا بر اين، . بودندعالي رتبه حكومت كلينتون با هرگونه تماس با تهران ، تا وقتي كه دست از حمايت از تروريسم برنداشته است، مخالف در حقيقت، بسياري از مقامات . كومت كلينتون حاضر نشد  در برابر گرفتن مدارك، كمترين ما به ازائي بدهد     اما  ح  . »بدون عوض، هرگز چيزي به كسي نمي دهند  .  ،  ايرانيها باز ، بطور غير مستقيم با حكومت كلينتون تماس گرفتند1994در . تماسهاي محدود را ايجاب مي كردند ، دو زمينه همكاري بودند و محدود كردن قلمرو برنامه اتمي ايران و سلب موافقت از تروريسم. همكاري بودند      با وجود اين، بعضي از مقامات حكومت كلينتون همچنان جانبدار تماسهاي محدود با ايران به قصد يافتن زمينه هاي   . سياست مهار دوجانبه را  در مورد رژيمهاي ايران و عراق شدت بخشيد اما همچنان از تحويل . ن معامله واقعيت داشته استآيكبار ديگر گفتند . بود» اكتبر سورپرايز« موضوع تماس همچنان    .د مدارك خودداري كردن
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نها اين بود  با  انقالبي اسالمي مبارزه كنند كه آكوشش . مدندآئيس جمهوري امريكا، كارتر و ريگان و بوش سه ر  سوء ظنهاي عميق سياستمداران امريكا  نسبت به حاكمان ايران ،  از جمله كريستوفر ، ناشي از  بالهائي بود كه بر سر    :احساسات سخت     )محرمانه پاسخ بگويد در رياست جمهوري كلينتون ، كاخ سفيد حاضر نشد به پرسش كتبي ما در بارة قول منابع پيرامون تماسهاي      (  مدند ، آكوششهائي كه از راه تنبيه كردن و يا همكاري كردن بعمل . رژيمهاي جانبدار امريكا را در منطقه تهديد مي كرد نتيجه . ، ديپلماتهاي امريكائي به گروگان  گرفته شدند، كارتر نخست از در مذاكره وارد شود1979      وقتي ، در نوامبر  .نها ، بد فرجام شدندآبراي  در مبارزات انتخاباتي . نداد ، يك نيروي كماندوئي را مأمور رها كردن گروگانها كرد اما مأموريت به شكست انجاميد زاد كردن گروگانها ، پيش از انتخابات رياست آن شدند نگذارند كارتر در آ، بوش و ديگر جمهوريخواه ها بر 1980 نكه ريگان رياست جمهوري را بر عهده گرفت، حكومت او شروع كرد به روابط غير مستقيم با ايران آ     كمي بعد از   .زاد كردن گروگانها ناتوان شد و انتخابات را باختآكارتر از . جمهوري،  موفق شود و نيز موافقت كرد اسلحه امريكائي نيز محرمانه به .  ئيل به ايران اسلحه بفروشد نخست موافقت كرد اسرا. برقرار كردن ، 1988در انتخابات . وردآ بر افتاد  و افتضاح ايران گيت را بوجود 1986      وقتي پرده از فروش  محرمانه اسلحه در   . قسمتي از پول فروش اسلحه به ايران به كنتراها پرداخت شد. ايران فروخته شوند ، معاون رئيس جمهوري ، تنها وقتي توانست  نامزد رياست جمهوري شود كه او را در ايران گيت  بي نقش  )پدر ( بوش  به رياست جمهوري رسيد، هم به داليل سياسي و )پدر ( وقتي بوش : گاه ميگويند آ    با وجود افتضاح ايران گيت، منابع   .گرداندند ، مقام رياست جمهوري 1989بوش ، بعد از اينكه در ژانويه . يران روابط پنهاني بر قرار كردهم به داليل استراتژيك ، با ا مجلس به اين عمل او اعتراض كرد و . زاد كردآ ميليون دالر از پولهاي توقيف شده ايران را 560را بر عهده گرفت،  زاد كردن گروگانهاي امريكائي در بيروت را  بدست آ  تيم امنيت ملي بوش كمك ايران  به ،1990     بعد ، در اوائل   .زاد شدآهيچگاه توضيح داده نشد چرا اين پول  يك منبع كه به اين تيم . اما ايرانيها از اينكه امريكا امتيازهاي بيشتري به ايران نداده است، ابراز نارضائي كردند .  وردآ ن، او در دو كنفرانس مطبوعاتي ، به پرسشها آپيش از .  ، شكست خورد1992     بوش در انتخابات رياست جمهوري سال   .ا ايران از پرده بيرون افتد ن بود كه نكند همكاريش بآبوش همواره نگران : نزديك بود ، گفت كميته تحقيق مجلس درخواست او را . ن مبري كنندآدر بارة اكتبر سورپرايز ، پاسخ گفت  و خواست دامن خود را از  او از قاضي مستقل، لورنس والش، . ن شد كه به نقش او در ايران گيت ، رسيدگي شودآ    همچنين ، بوش مانع از   .ن معامله نقش اول را داشته استآد همچنان شهادت مي دهند كه بوش در اما شهو. اجابت كرد  اين . عه پيش از انتخابات رياست جمهوري ، مدركي از وزير دفاع سابق، وارن كريستوفر را انتشار داد     اما در جم  .، مورد سئوال قرار نگيرد1992موافقت گرفت كه تا بعد از انتخابات رياست جمهوري  تاريخ سياستهاي . اب شدن به رياست جمهوري، كلينتون حواس خود را بر اقتصاد امريكا متمركز كرد      بعد از انتخ  .ورد و بر او پيروز شدآدرصد بيشتر از بوش رأي  5كلينتون .  ن بي اطالع بوده است، دروغ استآمدرك نشان ميداد قول بوش كه از ماجراي ايران گيت بركنار و از  نجا كه بعضي از آاز . امريكا در بارة ايران و ديگر كشورهاي خاورميانه ، براي بسياري از دموكراتها ، مجهول باقي ماند
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ياست جمهوري و قوه اجرائي ، هيچ مدركي گوياي اعمال ريگان و بوش جرم بودند، جمهوريخواهها  ، بهنگام ترك ر اين دولت كه هاشمي رفسنجاني . د  از جمله اين دولتها، يكي دولت ايران بو. نها اطالعاتي بخواهد آمراجعه كند و از      بعلت فقدان مدارك گوياي تاريخ سياست امريكا در خاورميانه،  حكومت كلينتون ناگزير شد به دولتهاي خاورميانه   . سياستهاي خويش برجا نگذاشتند بر ضد دموكرات معامله پنهاني غير از امثال هاشمي رفسنجاني و خامنه اي چه كسي را ميتوان سراغ كرد كه با جمهوريخواه : توضيح  .اقتصادي قرار داد و كلينتون نپذيرفتن بود، وجود معامله اكتبر سورپرايز را تصديق كرد و دادن مدارك را در گرو گرفتن امتيازهاي آرئيس جمهوري  ن شد، در كتاب خود، آدست اندركاران در والش ، قاضي مستقلي كه مأمور رسيدگي به افتضاح ايران گيت و          :وردندآايران گيتيهاي امريكائي همانها بودند كه اكتبر سورپرايز را بوجود     روبرت پاري     ! دموكرات به معامله بگذارند ؟اكنند و سپس اطالع و سند مربوط به همان معامله را  ب
Firewall نها آن و پي بردن به نقش آتش كشيدند كه عبور از آمران اصلي ديواري از آ، توضيح مي دهد چسان به دور اما  وقتي اسامي كساني را كه در پناه اين ديوار سانسور ، قرار گرفته اند را مي خوانيم ، در شگفت نمي . ممكن نباشد نها ، موجب مي شد  حكومت آوردند و اطالع از نقش آزيرا همانها هستند كه اكتبر سورپرايز را پديد . شويم  ست داشتن اين عده را از ايران گيت ثابت كه قرار مي شود بي اطالع از ماجرا معرفي شوند و هرگونه سندي كه دريگان و بوش و كيسي و گرك ، چهار نفري هستند . ، غير قانوني و غير مشروع شود 1992 تا 1981جمهوريخواه ها از  وردن افتضاح ايران گيت، مي بايست مسدود مي آمجاري اطالعي از نقش اينان در پديد . كند، بايد از بين برده شود اين معني كه ايران گيت پيروزي ضعف و فريب بر .  كنترا بود ، هنوز كم فهميده شده است-     واقعيتي كه ايران   :رت پاري نوشته است  ، روبFirewall   در معرفي و ارزيابي كتاب   : و اين چهار تن در اكتبر سورپرايز نقش تعيين كننده را داشته اند .  شده اند در سوئي ، رسانه هاي گروهي واشنگتن مي خواستند اين اسطوره را . راست كرداري و شجاعت  بود، فهم نشده است با . ن شده است كه كتاب جديد موضوع ارزيابي  و نقد مطبوعات قرار بگيردآ     بسا جفت و جور شدن منافع مانع از   . هردو از حزب جمهوريخواه، محفوظ بدارند است كه جمهوريخواه ها ميخواستند و ميخواهند قانوني و مشروع بودن دو رئيس جمهوري ، ريگان و بوش ، و بديهي   . بوش شدند-، تسليم فشارهاي حكومت ريگان - از پرده بيرون افتاد 1986كه در  - و از  سوي ديگر، تأسيسات مردم ساالري ميخواهند اين واقعيت را بدست فراموشي بسپرند كه در افتضاح  ايران گيت دمهاي او را افشا كردند آافشاي افتضاح واتر گيت شدند و رئيس جمهوري وقت و زنده نگاه دارند كه مطبوعات قهرمان  در كتاب .  تش بگذرد و واقعيتهائي را بيابد و ابراز كندآانس والش ، قاضي مستقلي نوشته كه از ديوار اينكه كتاب را  لور ، والش شش سال مبارزه و   Firewall (The Iran - Contra Conspiracy and Cover - up)ارزشمند جديد ،   اين ديوار . دند ، جزء به جزء ، شرح مي دهد كشيده بو، تشي كه بدور كاخ سفيدآ، براي عبور از ديوار ستيز خويش را 
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، ماجرا از پرده بيرون 1986ن كشيدند كه در نوامبر آرا بخاطر حفظ ريگان و بوش از دسترس تحقيق گران ، پس از  به تدريج كه يك ديوار دروغ را مي شكافته با  .  است، تجربه تحقيق پيرامون ايران كنترا ، تجربه تغيير زندگي استبوده     از نظر والش،  كسي كه در طول عمر جمهوريخواه بوده و جانبدار ديدگاههاي حكومت ريگان در سياست خارجي   . افتاد  اين دروغها همان دروغها يي نبوده اند كه سرهنگ اوليويه نورث و هم . ديوار دروغ ديگري رويا رو مي شده است مده است كه در اتاق وضعيت سنجي  ، در كاخ آ ،  تباني براي پوشاندن حقيقت در اجتماعي بعمل Firewall      بنا بر   . ئي بوده اند كه به پرسشهاي تحقيق گران ، پاسخ مي داده اندبلكه دروغهاي هر مقام باال. رديفهاي او مي گفته اند  اقعيت را كه موضوع اصلي بحث و تصميم اين بوده است كه چگونه اين و. ، تشكيل شده است1986 نوامبر 24سفيد،  در   Arms Exportنقض .  ، تصويب كرده است ، بپوشانند1985در اواخر ، ريگان فروش غير قانوني اسلحه به ايران را 

Control Actش اسلحه به ايران ، از طريق اسرائيل ن اجتماع شركت كرده بودند مي دانستند كه ريگان فروآ     همه كساني كه در   .  جرم و مي توانست موجب به جريان افتادن عزل رئيس جمهوري بگردد ، بنا بر تحقيقات والش،  ميز . ادوين ميز، وزير دادگستري،  كشيدن ديوار سانسور را پيشنهاد كرد. را تصويب كرده است گاه آاما او رئيس جمهوري را . گاه كرده استآ،  وزير خارجه ، ژرژ شولتز را ، از طرح فروش اسلحه به ايران -د بو اسرائيلي  به ايران رفته - كه در رأس هيأت امريكائي  -، مشاور امنيتي پيشين روبرت مك فارلين : ارائه طريق مي كند  شولتز و كاسپار واينبرگر، وزير دفاع، .  فروخته شود، لب از لب نمي گشايدموافقت كرده است موشكهاي هاگ به ايران     مدير كل اداري كاخ سفيد، دون ريگان، كه شنيده بود مك فارلين به رئيس جمهوري اطالع داده و رئيس جمهوري   ...نكرده است  بوش ، معاون رئيس جمهوري، كه فروش اسلحه به او . كه به فروش اسلحه اعتراض كرده بودند، نيز هيچ نمي گويند يا كسي از شما چيزي جز اينكه من گفتم مي داند كه آ: ميز مي پرسد. رئيس جمهوري رسانده بود  هم خاموش مي مانندصادر كند تا سيا عمليات تحويل اسلحه را تسهيل كند، و مشاور امنيتي ريگان، جون پويندكستر، كه دستور را به امضاي كتبي به سيا را كيسي ، رئيس سيا كه خواسته بود رئيس جمهوري اجازه . ، نيز سخني نمي گويداطالع داده شده بود :       وقتي شولتز به دفتر خود در وزارت خارجه باز مي گردد، يادداشتي را به منشي خود، شارل هيل، ديكته مي كند   . ان حقيقت باز نمي كندگفته نشده است ؟ هيچكس لب به بي نها سعي ميكنند رئيس جمهوري را تحت آ. »در اسناد و نوارهاي ضبط صوت دستگاري مي كنند « دمهاي ريگان دارند آ كاسه كوزه ها بر سر روبرت مك فارلين . را طراحي كرده اند» ي به دقت سنجيده اي استراتژ«. پوشش قرار دهند به دروغ شهادت مي ، بر وفق استراتژي، تمامي همكاران طراز اول ريگان ، از جمله شولتز، در برابر كنگره و دادستانها   :بالگردان     .خراب مي شود . را پيدا كرده ام» بالگردان« در اين سناريو نا بحق، من نقش : ، گفت 1987 جائي كه نورث در شهادت خود، در        تا  !نچه روي داده است ، ندارند آجمهوري و همكاران او و وزيران خارجه و دفاع و نيز رئيس سيا، اطالعي از بقيه ، رئيس جمهوري و مدير كل كاخ سفيد و معاون رئيس . فارلين و پويندكستر بخاطر كارهاي غير قانوني است  اوليوه نورث و همكاران او در شوراي امنيت ملي و مك نچه مي گويند ، در جمع، سرزنش نايب سرهنگآ. دهند  ريگان  مشغول » مردان با غيرت «در همان حال، . دموكراتها و بسياري از رسانه هاي گروهي هم  به جان او افتادند 
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هدف جلوگيري از تكرار ماجراي واترگيت و . حه به ايران بودند به جانشين واقعيت كردن داستان ساختگي فروش اسل نچه در واقع رويداده بود بگردد اگر والش و گروه كوچك او دست بكار آ     داستان ساختگي مي توانست جانشين   .پرهيز از خطر به جريان افتادن عزل رئيس جمهوري بود غاز ، چوب آاز ، ر  رسانه هاي گروهينقش كليدي داشتند كنگره و عناصري كه د.  تحقيق در بارة ايران گيت نمي شدند ماده بود داستان جعلي را بپذيرد و تقصير ها بر آكنگره . الي چرخ تحقيقات والش و حقوقدانان همكار او مي گذاشتند  ي بدون  كنترا، حت-كميته تحقيق پيرامون ايران . عهده نورث و مافوقهاي او، مك فارلين و پويندكستر، ثابت بداند  قاضيان محافظه . ن مصونيت مانع شد كه قرار والش بر مجرميت  نورث و پويندكستر به جائي برسدآ      سه سال بعد،   . سئوال و جواب كردن با سرهنگ نورث، به او و پويندكستر مصونيت محدود داد كه به ريگان وفادار بود و ...) زادي گروگانها به تأخير انداخته شود وآن فرستاده پيشنهاد كرد آكرد و در اين ديدار،  پالزا با فرستاده خميني ديدار يكي از سه نفري كه در هتل النفان(، بخصوص لورنس سيبرمن كار عضو دادگاه فدرال  باند قوي تحت حمايت جمهوريخواه « ريكا  بخش كلمبيا را      والش، در كتاب خود، اكثريت قاضيان دادگاه فدرال ام  . داويد سنتل ، با استفاده از مصونيت ، قرار مجرميت را لغو كردند افراد قشوني كه لباس سياه در بر مي كنند كه به جاي ... توصيف مي كند اينها مثل افراد يك قشون عمل مي كنند » ها  . يدآ ، موفق ميشود ديوار را بشكافد و به درون  خانه اسرار در1991 -  1992نوني ، والش، در       برغم موانع سياسي و قا  .ن كار ديگر مي كنندآنكه مراقب اجراي قانون و حافظ نظام قانوني باشند، آ به يادداشت . كارمندان والش مشغول بررسي مجدد برخي از مدارك مي شوند: ورد يك اتفاق است آاين موفقيت ره  ن آيادداشتها حاكي از . ن ، بر مي خورند هائي از واين برگر ، وزير دفاع ريگان، و ديگر مقامات عالي رتبه حكومت ريكا ،  اطالع كامل داشته اند و پرده 1985از فروش غير قانوني  اسلحه به ايران ، در اواخر ... بوده اند كه ريگان و بوش و به رهبري بوب . شفتآ جمهوريخواهان عضو كنگره را بر ات سيا و واين برگر  كشف ديرهنگام مدارك بر ضد مقام       :اشكال تراشيها شروع مي شوند    . پوشيها  توسط حكومت ريگان انجام گرفته اند والش را به زير حمله گرفتند و خواستار پايان يافتن تحقيقات او .  كان ، خشمگينانه ، واكنش نشان دادند-دول و ر  ش بيش از اندازه بطول تحقيقات وال: رسانه هاي گروهي واشنگتن نيز به خصومت برخاستند و نوشتند و گفتند . شدند از راه . الش پيوستندروزنامه هاي واشنگتن پست و نيويورك تايمز نيز به حمله كنندگان به و. ايراد و حمله قرار دادند    روزنامه هاي محافظه كار واشنگتن تايمز و وال استريت جورنال ، در صفحه سرمقاله، تفريباً روزانه ، والش را مورد   .انجاميده و هزينه زيادي برداشته است در . مقايسه مي كند» پير مرد و دريا «       اما والش، در كتاب خويش،  تجربه خويش را با تجربه همينگوي ، در كتاب   . جديد نام دادندAhabتمسخر، به او كاپيتن اهب  را ، ماهي  سخت و طوالئي به دنبال نبردي.  داستاني كه همينگوي نوشته است ، ماهيگر پير ماهي غول وشي را صيد كرد در راه بازگشت به ساحل،  كوسه ها به صيد او . ورد و در كنار زورق ماهي گيري خود، بسوي ساحل كشاندآاز پا در من، در مقام دادستان مستقل،  گاه خود را صياد پير مي ديديم اما اغلب . حمله كردند  و از ماهي چيزي برجا نگذاشتند   .ي يافتم كه صياد پير صيد كرده بودخويشتن را ماهي بزرگي م
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تحقيقات والش مي رفت پرده از رازهاي معامله پنهاني . اول حكومت در بارة سازش پنهاني اكتبر سورپرايز گفته بودند، مانع او از تعقيب اظهاريه هاي دروغ ديگري مي شد كه مقامات      حمله هاي نمايندگان كنگره و رسانه ها  به والش  با رودريگز ديدار داشته و موضوع ديدار      اما گزارشي در دفتر معاون رئيس جمهوري پيدا شد حاكي از اينكه گرگ   .دونالدگرگ تلفن مي كرده و با او اطالع مي داده استرودريگز، در امريكاي مركزي با نورث همكاري مي كرده و هر بار كه به كنتراها اسلحه تحويل مي داده، به چرا كه دوست نزديك او، فليكس . روغ گفته استگفته است از كار نورث در دادن اسلحه به كنتراها بي اطالع بوده ، د    براي مثال، گروه والش  ظن قوي پيدا كرد كه دونالد گرگ، مشاور امنيتي بوش، معاون وقت رئيس جمهوري،  وقتي   .اما خصومتهاي مقامات واشنگتن امكان پيگيري را به او نمي دادند. ارد و تاريخ واقعي باز يابد برد1980 سرهنگ جيمس استيل ، مشاور :  ،  والش شرح ميدهد چسان دروغ پايه دونالدگرگ را يافته است Firewall در      :دروغهاي ديگري كه رو ميشوند     . تحويل اسلحه به كنتراها بوده است راها نقش نداشته است ، دروغ سنج دروغگوئي او را نظامي دولت السالوادور ، وقتي مي گفت در فروش اسلحه به كنت گاه آ     مي دانيم كه دروغ سنج دروغ گرگ را نيز معلوم كرد وقتي او مي گفت از تحويل اسلحه به كنتراها هيچگاه   .يتهاي خود، با دونالد گرگ  گفتگو كرده استفعالاو را در فروش اسلحه دخيل مي دانست، اعتراف كرد كه نه تنها در تحويل اسلحه شركت داشته است ، بلكه در باره استيل كه نتيجه اي را ديدكه دروغ سنج  بدست داده بود و يادداشتهاي سرهنگ نورث را مشاهده كرد كه .  معلوم كرد نگاه كنيد به كتاب روبرت پاري در .  بوش با خميني و دستياران او را ترتيب مي دادند -اخالل و معامله پنهاني ريگان او در شمار كساني از سيا و شوراي ملي امنيت امريكا بود كه دركوششهاي حكومت كارتر را براي حل مشكل گروگانها ،  .  معامله  شدنآو باز گرگ دروغ گفت وقتي منكر اطالع از معامله پنهاني اكتبر سورپرايز و داشتن نقشي در . (نشده است ن كالريج ، سبب شدند حمله آاره سران حكومت ريگان و مقامات سيا ، از جمله كلر ژرژ و دو  يافته هاي والش در ب    )باره گروگانگيري  نوشته ها شامل مداركي بودند كه ثابت مي كردند . ، منتشر كرد1992ات رياست جمهوري نوامبر جمعه پيش از انتخاب   دادستان مستقل جمهوريخواه خشم سران حكومت را افزون كرد وقتي دست نوشته هاي ديگري از واينبرگر را، روز   . هاي كنگره و رسانه هاي واشنگتن به او افزايش پيدا كنند مدركها و خشمي كه . در ماجراي ايران گيت،  سالها دروغ گفته است» به بازي گرفته نشدنش «  در باره ،پرزيدنت بوش بوش شكست خورد و كلينتون پيروز  . برانگيختند موضوع اصلي بحث و گفتگوها  در روزهاي پيش از انتخابات شدند : اما بوش سالح خويش را يكبار ديگر بكار برد . اين امر ميتوانست به تعقيب بوش بعنوان مجرم بيانجامد. قرار نداده است را در اختيار تحقيق گران ، در بارة ماجراي ايران كنترا،    والش همچنين كشف كرد كه بوش يادداشتهاي شخص خود  .شد ن شد كه آمانع از نچه  آ. استفاده بوش از اختيار عفو پرده فراموشي كشيدن بر تمامي ماجرا بود :     والش نوشته است   .  تن ديگر از متهمان را  عفو كرد5،  نتايج تحقيقات والش را برباد داد وقتي واين برگر و 1992د توليد مسيح سال در عي ، موضوع تعقيب قرار گيرد،  كار مهندسي سانسور كاخ سفيد در رياست   افتضاحهاي سياسيهمچون ديگر ايران كنترا  اين دو مانع از . بود) بوش(ن ، در رياست جمهوري يك رئيس جمهوري ديگر آو تكميل  ) ريگان(يك رئيس جمهوري    . اجراي قانون در باره جرمهائي در بعد  قانون اساسي و مجرماني شدند كه مرتكب اين جرمها شده بودند
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اين بنيادها به دو صورت به اينان كمك . و مطبوعات به اين دو رئيس جمهوري و همدستانشان، كمك نمي كردند     اما  ديوار سانسور ساخته نمي شود و پرده دروغ حقيقت را نمي پوشاند اگر  بنيادهاي ديگر ، مثل كنگره و دادگاهها  ��ر��c 65 ا��ان %��ال M از ���a' Z ا�~ وM ، �U�O و�� ، »وز�� ��ر�G» 6Gأت ��د�� از » ��p/�0   «8در ا��ان، :  توضيح   .مستقيم از راه دائم چوب الي چرخ تحقيقات والش گذاشتن ري از تحقيق بايسته از مقامات اول حكومت ريگان و بطور غير بصورت مستقيم از راه دادن مصونيت ،  خوددا: كردند  

�ن ه��ت  �//� .M  Z�� �/�IM » �3چ «\� را  �و ���� ���/G 0ا�� و �3و����  Z�q ��T/% ر��6، 5�د 8 در F/G ,�A ، ن راMرا 5�  و �5ر 5c�% �Aاf� ا��ان �a
�Uن و ا
���� و ا%�ا-�, ،  �5 دوش  aTا� . ���q دار��
 Zره��U�6 65 ���� �a< 6;� ، . ��ر��اره�  رG�" �5 -����
�5 ��
/6 اZ در اO 6 95/�انG�" �5  �� و �6 ا%U�
� �5ش 65 
fا��0 و � 0��'�5 ����s ن����
�W�� 65 �c ا��ان ��Z��U ا
����-� در � Zه�����
6 �5 ��
/6 اZ و a
�9
- �
��� ا
�رZ هU/� �6 در �5 ا�� ���ن �6 ا�U~ %�ر�3ا�  و ا��ان  ه��  �;��� :� 65 ا��ا���ن /��Uب وا���A ,�� Wc، ���5 ه��ارA�5 Z ا()'�"� �6 از ،  ��� �8�, 6UAf�M وا�� 0�A ا��، از  ،�//� �
\�  و د�;�6c ه� �6 ��3ا  ���A.   هر دو .  دو مصاحبه ، يكي با دكتر ابراهيم يزدي و ديگري با مهندس سحابي انتشار داده است30 مجله نامه شماره      :ه روابط بهشتي با امريكائيها مربوط  ميشودقسمتي از مصاحبه دكتر يزدي با مجله نامه كه ب    جديد؟»  اكتبر سورپرايز«و دو ... بهشتي با سليوان ارتباط جداگانه داشت و وقتي اسناد به خميني داده شد     :دكتر ابراهيم يزدي شتي با از جمله اين نكات، رابطه به. گاه شوندآنها آنها ونقد آمصاحبه نكاتي را در بر دارند كه عموم ايرانيان مي بايد از  و واكنش خميني وقتي مدارك ارتباط و گفتگوي بهشتي با ، و سفر او به امريكا خرين سفير امريكا در ايرانآسليوان ،  ام؛  من متن جواب آقاي خميني را در كتابم آورده. است و متن كتبي پيغام را خواند كارتر پيغامي به آقاي خميني داده بود كه نماينده ژيسكاردستن به ديدن امام آمد و گفت كه آقاي ) كشور ثروتمند در گوادلوپ 7ران اجالس س (آن بعد از .  هيچ ارتباطي وجود نداشت:نامه از رابطه خميني با دولتهاي خارجي مي پرسد و دكتر يزدي پاسخ مي دهد *    :سليوان را به او مي دهند  بود كه شاه، ايران را به زودي ترك  در پيغام كارتر آمده. دبو بود و شاه نرفته اين موقعي بود كه هنوز آقاي بختيار نيامده   . كرد نمايندگان آمريكا در ايران كه با ارتش در ارتباط هستند مانع كشتار مردم شوندآقاي خميني هم پاسخ قطعي داد و به كارتر توصيه . كند كند و شما از بختيار حمايت كنيد و گرنه ارتش كودتا مي مي
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يكي در فرانسه بود كه :  كانال با امريكا ارتباط داشتند3در آن زمان رهبران انقالب از . است سوليوان در تهران داشتهترين سند و حلقه مفقوده در ارتباط با آمريكا مذاكراتي است كه مرحوم دكتر بهشتي مستقيماً با  ، مهم منربه نظ       استمپل در كتابش هر . دكتر سحابي با سوليوان بود؛ كانال سوم ارتباط و مذاكرات مستقيم دكتر بهشتي با سوليوان بوداهللا موسوي اردبيلي و  نقالب، مهندس بازرگان، آيت اايمداركش منتشر شده است؛ يك كانال در ايران توسط شور ها كجاست؟ آن جا   به او گفتم كه سفارت امريكا را گرفتيد، خب اسناد مذاكرات بهشتي با آمريكايي، عباس عبدي داشتم انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه اميركبير با آقاي مهندس 1378اي كه در اردوي تابستاني سال   در مناظرهنم        .دهد اما درباره مذاكره دكتر بهشتي با سوليوان چيزي ننوشته است دو كانال ارتباطي در تهران را شرح مي آن چه فالني :  ديگري جواب داده و گفته استايا در جولي بعده. آقاي عبدي جواب روشني به اين پرسش نداد  باالخره بعد از بيست و . گوها چه بوده و چه چيزي در آن سندهاست و اين مهم است كه ببينيم مضمون آن گفت. كنيد ها را پخش آقاي خميني به آنها نگاه كرد و گفت آقاي بهشتي عضو شوراي انقالب است و حاال الزم نيست آن. داديمگويد درست است؛ ما اسناد مذاكرات آقاي بهشتي با سوليوان را بدست آورديم، ولي آنها را به آقاي خميني ارايه  مي است؟ ضمنا مذاكراتي كه دكتر بهشتي با  چند سال، آقايان بايد بيايند و بگويند كه محتواي آن مذاكرات چه بوده اهللا موسوي اردبيلي از اين مذاكره اطالعي  ازرگان و آيتسوليوان داشت بدون اطالع شوراي انقالب بود و مهندس ب دانم؛ آقاي دكتر بهشتي چند ماه قبل از سفر من به نجف و بعد به پاريس، به   نكته ديگر را هم الزم به ذكر مييك      . نداشتند ايشان در .  رفت- ورك و نيوي- بود و بعد از آن جا يك ماهي به واشنگتن- در هوستون-مدتي هم پيش من. امريكا آمد اين هم يك سؤال كليدي . آيا در آنجا تماس و مذاكراتي هم بوده است يا نه. كرده است يا نيوبورك بود، چه كار مي و خبر نداريم كه آقاي بهشتي آن يك ماهي كه در واشنگتن تندها در واشنگتن و يا نيويورك حضور نياف جلسات ايراني 
�ا��� او و ��zر�I Z/� ر-��A xرا��A ��z 6�/�M  Z�� �-��� �c�' Z را (��6 ا: توضيح  . و اساسي است �5 ��A ��z د و��M و ����ن ���>/�ه�?� ر  ����/3 6a
�9
 �/�I �¶و ا Z6 ا/
را ا��م » ا�U~ %�ر�3ا�  « �� 
� .   را 65 ا��م ر%�����60داد�� و ��د"�Z ��داد  �� 6< O�s g ب s ر�>Sا�� ا��" �U�q  و >�ا �A�5 0ر داد�U%را د �
��رZ ا%) با وجود اين، انتصاب لمن به . جنگ افروزي نيز بي اعتبار شده است. مده استآزمان محافظه كاران جديد سر : بگردد  است رئيس سيا  قرارLehmanبه قلم ژوستين ريموندو  گزارش مي كند جون اف لمن  )  2004 ژوئيه 9(نتي وار     آ  :سيا مي شود؟كسي كه در اكتبر سورپرايز نقش داشته و در مقام سرپرست گروه تحقيق، بر واقعيت پرده كشيده است، رئيس      ؟��0�A 6U ا%� . شاور حقوقي و هم البي بوداين شركت هم م.  بودAbingtonبينگتن آ ، لمن رئيس شركت حقوقي 1981 تا 1977    از   . رياست سيا ، يعني اينكه محافظه كاران جديد بر قدرت مي مانند او از . بهنگامي كه كيسينجر مشاور امنيتي نيكسون رئيس جمهوري اسبق امريكا بود، لمن عضو اين  شوراي امنيت ملي بود . ريگان او را وزير درياداري كرد. ، از ماجراي اكتبر سورپرايز و ايران گيت،  با محافظه كاران جديد شريك شد 1981 بنا بر اين مدارك لمن و ريچارد پرل از . ، پاكتي حاوي مدارك به نيويورك تايمز رسيد1983در . بود بر كار 1987تا 
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بهر رو، لمن و !     لمن زنش را سرزنش كرد و پرل هم گفت قضيه مربوط است به پيش از ورود او به خدمت دولت   . بودند هزار دالر به پرل پرداخته50 و Abingtonهزار دالر به شركت  90پدر و پسر . ، او مشتري پرل بود1980در . اسلحه فروش اسرائيلي بنام شلومو زابلو دويچ و پسر او رشوه گرفته بودند ور��، dz/�ن M>�ا ا�/:�ر ا��Aص r8�5 ا���Uح ه� �6 5;�ر 
� :   توضيح   . پرل، همانطور كه روش كار محافظه كاران جديد است، افتضاح را از سر گذراندند  
�اره� 65 ���� ���ز دار�� �6 �5 %�� �c؟ ز��ا دو�/��
 �

��c �//��ر  �%�
��ن را ���s��U�\�، ا�Aر0 هr ���د و Mدر � ارش \�-� d�� 65/� از . %���ر ��د �5ر0 ا�U~ %�ر�3ا�  را 65 ا��  ��A %��د�� و او 
�ار¨ 
ra را >/���6 ر��%� ��و0 ����  در . ا 
��aب ��د�Utاd�� Z/� %/�  د� rرا ه �T .        در اين كميسيون او پا پي .   سپتامبر است11تازه ترين كار لمن عضويت در كميسيون تحقيق در باره ترورهاي ؟  هم او به مطبوعات گفت يكي از _ريچارد كالرك، مشاور سابق بوش در باره تروريسم، شد كه چرا كتاب نوشته است بعد معلوم شد كه از تشابه اسمي براي ساختن اين . اين شخص عضو القاعده است.  شدعناصر مهم ميليشاي صدام شناسائي فرقي نمي كند و بر قول خود : ور شد ، گفت آوقتي هم واشنگتن پست خطايش را به او ياد. دورغ استفاده كرده است اعضاي اين كميته گروه محافظه كاران . د مآدر» منافع امريكا در خاورميانه « ، لمن به عضويت كميته 1990     در اوائل   !ماند كار كميته اين . گافني رئيس كميته شد. برامس و دوگالس فيث و فرانك گافني آريچارد پرل و اليوت : جديد بودند  ، يك 1992از كارهاي كميته يكي اين بود كه در . بود كه به حكومت امريكا فشار بياورد پول بيشتري به اسرائيل بدهد را مورد انتقاد سخت قراردادند كه چرا به اسحق ) پدر(ن، ژرژ بوش آامه نيويورك تايمز را خريدند و در صفحه روزن سنتر فور «  و نيز از طريق - سازنده قمرهاي مصنوعي براي نازا -» ئرواسپاس تكنولوژي آبال «      اما از راه ارتباطش با   .است  و سيا ن كميته اينك زمام  سياست خارجي امريكا را  در دست دارد و در نزاع با وزارت خارجهآ     بنيادگذار اصلي   . ورد با فلسطينيها گفتگو كندآشمير، نخست وزير اسرائيل فشار مي  با اينهمه، از زماني كه قرار شده است رئيس سيا بگردد، از . ، لمن از تدارك كنندگان جنگ بود» سكوريتي پليسي  .  سپتامبر، لمن نامه سرگشاده اي به بوش نوشت و از او خواست به عراق حمله كند11     چند روز بعد از ترورهاي   . فته استمحافظه كاران جديد فاصله گر از دو . از انتخابات رياست جمهوري نگذارد و با توجه به خطر ترور در خاك امريكا، رئيس سيا را بال تأخير منصوب كندورد نصب رئيس سيا را به بعد آه رئيس جمهوري فشار مي نيز خبر مي دهد كه كنگره ب)  ژوئيه 12(نجلس تايمز آلوس *   !كسي با اين سوابق و با وجود اينكه دائم بر خطا بوده است، مي خواهد رئيس سيا بگردد! شگفتا ايران قواي :  كمي پيش از اينكه واشنگتن را ترك كنم، شبكه اطالعاتي غير رسمي ، گزارش جالبي را  به من داد      : داده است ليند ، اين گزارش را انتشار. به قلم ويليام س ) 2004 ژوئيه 9( نتي وار آو نيز،      .نامزد يكي لمن است اما در صورت حمله اسرائيل به . خطر مداخله در عراق در ميان نيست . نظامي در مرزهاي عراق متمركز مي كند » اكتبر سورپرايز « چنين حمله اي در دستور روز بوش ، بعنوان . ق حمله كندتأسيسات اتمي ايران ، ايران ميتواند به عرا
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ويز آبر كسي پوشيده نيست كه بهترين دست . واكنش ايران ، همان فرصت طالئي است كه بوش سخت بدان نياز دارد و -ت  براي توليد سالح اتمي وجود دارد  كه شك كمي بر داشتن تأسيسا-     حمله اسرائيل به تأسيسات اتمي ايرن   . مي كند ، تضمين 2004زيرا فكر مي كند پيروزي او را در انتخابات نوامبر . او مأيوسانه منتظر چنين اتفاقي است . ، قيد شده است با وجود اين، محافظه كاران جديد اشتهاي كمي براي جنگ با كره شمالي . براي حمله امريكا، داشتن سالح اتمي است رسم .  زيرا سالح اتمي ايران هم اسرائيل را تهديد مي كند و هم امريكا را. ن، ايران هدف مرجح استبنا بر اي. دارند سئوال اينست كه . بنا بر اين، حمله مي كند. اسرائيل نيست كه با وجود خطرهائي از اين نوع، دست روي دست بگذارد به . ورد كه نمي تواند مغتنم نشماردآصتي سياسي بدست مي      اگر اسرائيل در سال جاري حمله كند، حكومت بوش فر  چه وقت؟  در دنياي اسالمي، اقدام . ن شركت خواهد كردآاحتمال قريب به يقين، از حمله اسرائيل پشتيباني خواهد و بسا در  حافظه كاران م. از ديد اين دنيا، امريكا و اسرائيل يك كشور را تشكيل مي دهند.  اسرائيل مستقل از امريكا باور نمي شود با وجودي كه اين قشون، .  هزار قشون دارد130يا ايران به امريكائيها در عراق حمله مي كند؟ امريكا در عراق آ       اما    .جديد نيز  امريكا و اسرائيل را يك كشور مي دانند تش در سرتاسر عراق با  اين ار:در مقايسه با قشونهاي كشورهاي منطقه، سخت نيرومند است، اما ضربه پذير نيز هست اما . وردآبنا بر اين اگر ايران حمله ناگهاني و غافلگيرانه كند ، بسا پيروزي بدست . گروههاي چريك درگير است اگر ضربه كاري را بر قواي امريكا وارد كند و به عراقيها اطمينان بدهد  عمليات . موفقيتش در گرو واكنش عراقيها است است و بمحض شكست امريكا،  خاك عراق را ترك ميكند،  بسا حمايت مردم جنبش چريكي زادي عراق آنظاميش براي  ارتش امريكا تحت حمله هاي همه روزه و مستمر قرار مي گيرد و از نظر لوجستيك گرفتار . وردآعراق را بدست مي  دن با يك قدرت اتمي با تجهيزات جنگي معمولي در افتا.       چنين عمل نظامي براي ايران نيز ميتواند مصيبت بار شود  . مشكل مي شود مردم امريكا را بر گرد رئيس جمهوري . امريكا مي تواند از طريق اسرائيل و يا  مستقيم عمل كند. سخت پر خطر است اگر در برابر . در موقعيت سياسي سخت ضعيفي هستندقاي بوش ، آ     اما مالهائي كه بر ايران حكومت مي كنند همانند   .متحد كند و ايران را زير ضربه هاي نظامي قرار دهد ن را براي آاما فرصت و امكان . نها كاري نكنندآبنا بر اين، نمي توان انتظار داشت كه .   از دست مي دهند- هستند  كه تكيه گاه رژيم -حمله به تأسيسات اتمي ايران، واكنش قوي نشان ندهند، بسا مشروعيت خود را نزد سخت خطان  تهران با توليد اسلحه اتمي و ميكروبي و شيميائي و موشك اسرائيل و اروپاي غربي و تركيه . اك استاتمي ايران خطرنماه گذشته ، جون بولتن معاون وزارت خارجه در امر كنترل تسليحات ، در مجلس نمايندگان تأكيد كرده است برنامه       : ژوئيه ، واشنگتن تايمز نوشته است 6 در    . نها همسايگيشان، عراق، استآاز بداقبالي ما، بهترين فرصت و امكان . كه كاري بكنند نيز كم دارنداين ينده كه ايران آيا واشنگتن و متحدانش استراتژي اي دارند يا خير؟  در ماههاي آسئوال اينجاست كه . را تهديد مي كند « ���5 ��ار، �5ش از ���N ا���Uب ���W ��ا
�� ا%� و د�;�ل : توضيح   .دوش نزديك تر مي شود، خطر نيز جديد تر مي اسلحه به ساختن اين  Z ا%� �6 ا���Uب او را 65 ر��%� ��gرZ "���� » ا�U~ %�ر�3ا�   �/� . �
��� Zه�����
و  
��c و ا%�ا-�, -ا�� �5ر �� ، 
)"�ر�� و   اUs��ل. را "�ار¨ �//�» ا�U~ %�ر�3ا�  « 
� ���5 %�ز
�\�Z "�ور 
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M 65 ,�-6 ا%�اa¶ �5 ،  ر�3ا��% ~U6 ا�� ا�� �ا% E�92 ت « ن��%�" ز��ا  65 ��ل . ا��ان و ¶6a ��اZ ا��ان 65 '�اق، "�ار¨ �Aد» ا��   Zاد�GM69 وg Zزه��p ,P�s rUSه xa� ، �a

)"�ر�� ��ر را �G 65-� ر%���0 ا%� �Z�j" xa� 6 : �<�� از �xa هrUS �5د0 ا
� ���s� �5 ز�5ن او �Gر0�A Z ا%�او در 
��م . ا%�...  $%�" �cر�� از د�� و دو�"(
5�/� �p ���/��p  �� 69
�G �P�5 ا�� "��6 ��0 و .  در ���3 Z����5اZ 65 ر��%� ��gرZ » ا�U~ %�ر�3ا�   « �5W�3 و�Gد ا  65 �
��� 6a¶ ل��Usا�/�6 ا��انر%���ن �5ش، ا �T

�ر  ، 5��ر �r ا%� �
 .A�5/� و 
f9ور 
 


� �5ش دار�� و در ��� دوم  "�ردر ��� اول ا�� �j, ، "�ر��6d دو ����t W�� 6� �aرZ را در  : توضيح     :مي كنند؟ و  هدفي كه اسرائيل و محافظه كاران جديد در ايران و منطقه  تعقيب دو تمايلي كه تركيب حكومت بوش را تشكيل مي دهند : ايران گيت دوم ��s د���c و ��aا���� Zر��z 6d�� ، م�% ����6 ��ران ���G را ا()'�"� �6 
:;�'�ت ±EaU ا
����-� و ارو�3-� و ا%�ا-��c �aداد0 و �����5 ��  و 
��2ع د��اره�Z �3ر�x و رم و در ��t رم ه�ف ا%�ا-�, و��< ��، �5 ا�� و در �  ، 0��U/

� �/�rا%�س ا()'�ت  �>UG.    $� �
���/U
~ ، �5ش ��
 د ر«� s ب ��gر���ا0 ا
���� در 2در : توضيح     : رابطه ارگانيكشان با بنيادگراهاي اسرائيلي و ايراني  بنيادگراها و محافظه كاران جديد، دو تمايل كه محور حكومت بوش را تشكيل مي دهند و     .��� ه� ز�� 6ag ه� از 
� ه�U�% �A Zر��g �%�5ت ر����Uرا ا. ا� �-����

��� . 65 ��ا�/���ن ��د A/�%���0 ا%���)ب ا%)
� 5/��د��اه�Z ا�c د ا��، ���"� را از�G�5 و �9�� 5/��د ��اه� و ا�z� %��%�  ) 2004 اوت 30 و 29(

� Mدر  ,�� �\ r�/�:   ● هستند) كاليفرنيا و كلورادو (اما در حال گسترش به ايالتهاي غرب . مراكز فعاليتهاشان در ايالتهاي جنوبي امريكا است *   امريكائي را تشكيل مي دهند  و يك چهارم رأي دهندگان  ميليون نفر مي شوند و30   بنيادگراهاي امريكائي از چند تمايل تشكيل مي شوند و حدود . . بديهي است مذهبي ها همه طرفدار حزب جمهوري خواه نيستند . هستند» بيداري مذهبي « ورده آاين گرايشها فر*   .از اهميتشان كاسته مي شود مستقلها از پروتستانتيسم كه و) انجمن هاي خدا ( ميليون پيرو و پانتكوتيستها 20كليساي باپتيست  با : تمايلهاشان عبارتند از  د دانشگاه جون لوگان ، استا. ن را از دست بدهندآاما  بنيادگرا ها با بوش در مركز قدرت قرار گرفته اند و نمي خواهند  ن را آ درصد امريكائيها 90است كه » دين مدني « مايه : جورج تون در واشنگتن در معرفي اين تمايلها مي گويد  ن افزوده مي شود  ارزشهاي آبر . زادي مذهبي و نقش مسيحيائي ملت استآاحترام به خدا و : گرامي مي دارند 
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و همجنس گرائي و نگرش با سوء ظن به ايده هاي ليبرال و دولت خانوادگي و نيايش در مدرسه و مبارزه با سقط جنين  نكه در آبراي . بنياد گراها شبكه اي از دانشگاهها و سايتهاي اينترنتي و فرستنده هاي راديوئي و تلويزيوني دارند*   . فدرال شكروفت از آوزير دادگستري ، جون . نها رئيس جمهوري امريكا استآامروز، به هدف رسيده اند و يكي از *   .  گيرند دستورالعمل ها و مقاله ها مي نها را زير باران مايلهاي اينترنتي وآنمايندگان كنگره و مقامات حكومت اعمال نفوذ كنند  ميكائيل گراهام كه نطقهاي بوش را مي نويسد از نخبه هاي بنيادگراها است و كارل رو ، مشاور بوش . پانتكوتيستها است كسي . بهنگام ازدواج ، عضو اين كليسا شده است. است) پروتستان اصالح شده ( بوش خود عضو كليساي متدويست *   ! نهاده است و برغم جدا بودن كليسا از دولت انجمنهائي كمك مي كنند كه به كليساهائي نزديك هستند كه ، بوش بنابوش  و داويد كوئو و جون ديلوليو ، كاتوليك اوانژليك ،  كساني هستند كه در كاخ سفيد و حكومت هستند و به و رالف ريد ، رئيس سابق اين ائتالف و عضو ستاد تبليغات ) ليشن آكريستين كو(، رئيس ائتالف مسيحيان  بدين سو1994از  تروريسم (  شيطان، نزاع نيكي با بدي و  جنگ با شرها -از ديد او، تقابل خدا . كه او را گروانده است بيلي گراهام است « او عضو هريتيج فونديشن ، متعلق به طرفداران . ل گرفت ، به ابتكار پل ويريچ شك70 اكثريت اخالقي در پايان دهه -  :قوت گرفتند ) 1973(زاد شدن سقط جنين آببعد به دنبال  1970از سالهاي . شكل گرفتند ) 1962( ، به دنبال ممنوع شدن نيايش در مدارس 1960تمايلهاي بنيادگرا ، از سالهاي  *   . را ايجاب مي كند)  ولتهاي عضو محور شر و د او پسر يك سناتور و پرورده . پاستور پات ربرتسون باني اين تمايل است.  بنياد گرفت1990ليشن در آ كريستين كو-  .حزب جمهوريخواه بود» نوگرداني  و آورد « اين تمايل با تمايلهاي بنيادگرا نظير .  قوام گرفت1990در سالهاي  ) Promise Keepers( پاسداران ميعاد -  .كليساي باپتيست است سخنگويانش كساني چون . راي جمهوريخواه ها را  تشكيل مي دهندآ راست جديد مذهبي كه طرفدارانش دو پنجم -  .همكاري دارد)  كلمة اهللا ( » گاد  حامي سرسخت اسرائيل هستند از اين . ه امريكا رسالت جهاني مبارزه با بدي را داردباور عمومي بنيادگراها اينست ك*   .پات ربرتسون و فرانكلين گراهام هستند مجاز شدن همه . قوت گرفتن كار بنياد گراها ناشي از بحران هويت و دنيائي است كه در جهت بدي پيش مي رود*   .نظر كه پيروزي اسرائيل بر مسلمانان ، بازگشت مسيح را نزديك مي كند امريكا بر ضد سقط جنين ، برضد تحقيقات به قصد دستكاري  :     بوب سيپل، شخصيت مذهبي واشنگتن مي گويد   . ميخته اندآاين كليساها مأموريت جهاني كليسا را با ارزشهاي امريكائي در .  كليسا زده است700كليسا بود امروز سر به  10 سال پيش،  حدود 20كه » مگا چرچ « ت  و نظريه داورين در باره تحول انواع مغضوب اس. دامن ها را بپوشنددانشگاه باب جونس ، در كارولين شمالي، دختران و پسران را از يكديگر جدا كرده و دختران مي بايد بلند ترين . است و مخدرها و خشونت ، تمايل به مذهب را قوت بخشيده و زمينه وسيعي در اختيار بنياد گراها گذاشته كار و رواج فحشاء زادي مبارزه مي كرد اينك نيز برضد شر آهمانطور كه در دوران جنگ سرد براي . ي جنين انسان مبارزه مي كندسلولها ند اما  مي دانند  بدون يآاما سران محافظه كاران جديد، مثل ديگ چني و پل ولفوويتز از محيطهاي مذهبي نمي *   . زيرا طرفداران انجيل هرگز دين را از فرهنگ و سياست جدا نمي كنند. مبارزه مي كند نها در مشروعيت بخشيدن آنها انجيل و تورات را مي شناسند و از آ. بنيادگراها نمي توانند برنامه هاي خود را اجرا كنند يا آلت كرده است؟  آچه كسي چه كسي را : طوري كه اين پرسش محل دارد .  به هدفهاي خود استفاده مي كنند نها را وسيله انتخاب كردن آلت پيشبرد مقاصد خود كرده اند و يا اين حزب آري را مذهبي ها راست گرا حزب جمهو نكه جانبدار اتخاذ آاغلب در حزب دموكرات بودند و بخاطر .  پيدا شدند 1970  اما محافظه كاران جديد در سالهاي ●  نامزدهاي خود  كرده است؟ ، بسود ريگان و بوش ، وارد فعاليت 1980ل بودند، در انتخابات سياستي قاطعانه در برابر شوروي سابق و حمايت از اسرائي سالهاست تحقيق مي كند، در معرفي محافظه كاران جديد و روابطه بوش » اكتبر سورپرايز «      روبرت پاري كه در باره   . بنا بر اين ، بر سر سياست جهاني، با بنيادگراها اشتراك نظر دارند. انتخاباتي شدند حكومت ليكود پشتيبان چلبي و كنگره : يك مقام اطالعاتي به من گفت. درب واشنگتن را بروي چلبي ، اسرائيل گشود*   ) :2004مه  25مقاله او به تاريخ (فظه كاران جديد با راست گرايان اسرائيل و مالتاريا ، اين اطالعات را بدست داده است پدر و محا محافظه كاران جديد با ليكود .  ست  محافظه كاران جديد گذاشتملي عراق بود و دست چلبي و حزبش را  در د گاه آ) پدر (را از روابط ديرين ميان رژيم مالها و اسرائيل و حكومتهاي ريگان و بوش ) پسر (مي بايد بوش ) پدر(بوش *   .اما مخالفتشان به جائي نرسيد. سيا و وزارت خارجه مخالف بودند . وحدت ايدئولوژيك داشتند ، حزب ليكود كه بر اسرائيل حكومت 1980در سال . اسرائيل با ايران ، پيش و بعد از انقالب ايران، رابطه داشت: ردمي ك برغم شعارهاي ضد اسرائيلي، زيرازير ، مالها با اسرائيل رابطه برقرار . مي كرد، روابط پنهاني با رژيم مالها بر قرار كرد



 67 

. ي عرب، حكومت بگين، براي  داشتن رابطه با ايران ، تقدم قائل بودبلحاظ محاصره شدن از سوي كشورها. كردند هم بخاطر فشار (با محافظه كاران جديد ) پدر( پيدا شدن محافظه كاران جديد و قوت گرفتنشان و خوب نبودن بوش *   .عالوه براين ، دشمن مشترك نيز داشتند كه عراق  تحت حاكميت رژيم صدام بود به يمن حمايت محافظه كاران جديد، . اي كليدي يافتند در حكومت او، مقامه. نها هم نظر بودآبا ) پسر(اما بوش  *     . نزديك دارد  محافظه كاران جديد او را كسي مي دانستند كه با  رژيمهاي كشورهاي نفت خيز عرب، بخصوص عربستان ،  روابط )   . 1991ن زمين در ازاي صلح و هم بخاطر برجا گذاشتن رژيم صدام بعد از جنگ خليج فارس در به اسرائيل براي داد اطالعات پدر ) پسر(حقيقت هر چه باشد، واقعيت اينست كه بوش . اند و او دست مايه پيشبرد هدف خويش كرده است كشتار جمعي عراق و رابطه صدام با القاعده ، خود شركت داشته است و يا محافظه كاران جديد، به اتفاق چلبي ، ساختهالبته هنوز معلوم نيست پرزيدنت بوش در جعل اطالعات در باره اسلحه .  وردآچلبي ميدان عملي وسيعي را بدست  ن هنگام، اسرائيل با رژيم شاه روابط آ، رئيس سيا بود و 1976او در .      در عوض، پدر او اطالعات عميق از منطقه دارد  . است ، بر فراز ، از اردوگاههاي فلسطينيها در منطقه غزه، عبور كرده ريل شارون بر هلي كوپتر نشسته وآكرده است و باتفاق  ، به اسرائيل 1988پيش از رسيدن به رياست جمهوري، تنها يك سفر ، در .  خويش را از وضعيت بغرنج خاورميانه ندارد اسلحه امريكائي خود نياز داشت بعد از انقالب، ايران به اسلحه و تجهيزات و قطعات يدكي براي . نزديك مي داشته است زيرا پيروزي صدام در منطقه اي .  ، عراق به ايران حمله كرد، اسرائيل احساس خطر كرد1980شد و چون در سپتامبر امريكا را شيطان بزرگ و اسرائيل را شيطان كوچك مي خواند ، اسرائيل براي  رابطه با ايران ، تقدم استراتژيك قائل ية اهللا خميني آولت اسالمي راديكال نكه دآ    اسرائيل خطر خشمگين كردن پرزيدنت كارتر را به جان خريد و برغم   .ترتيب فروش تايرهاي هواپيماهاي نظامي را به ايران داد امريكائي در تهران به گروگان گرفته شدند،  مناخيم بگين ، نخست وزير وقت اسرائيل،  52نكه آ، پس از 1980در .  وردن نيازهاي نظامي ايران ، آاين شد كه براي بر. ند از لحاظ منابع نفت، او را مرد قوي منطقه مي گرداندبدانحد ثروتم كه توطئه اي چيده حكومت بگين كارتر و حكومت او را طرفدار فلسطينيها نيز مي دانست و بر اين باور شده بود         :مدآاين سان  پديد » اكتبر سورپرايز « زمينه ماجراي . مادگي كردآابراز  بنا بر اين، در جلوگيري از تجديد انتخاب كارتر ، با . است كه اسرائيل را ناگزير كند سرزمينهاي فلسطيني را تخليه كند ي امريكا، اينسان بوجود      زمينه ارتباط ستاد انتخاباتي ريگان و بوش و محافظه كاران جديد و معامله بر سر گروگانها  .دمهاي او، همداستان شدآيةاهللا خميني و آ . امنيت ملي است و امور خاورميانه را زير نظر دارد و پل ولفوويتز ، معاون وزير دفاع و نفر دوم وزارت دفاع امريكا استبرامس اينك ، در شوراي آ. برامس و پل ولفوويتز ، دستيار وزارت خارجه شدندآدر رياست جمهوري ريگان، اليوت *   در حقيقت،.  مدآ روابط . معماران سياست امريكا در عراق اينها بودند.  از نزديكان ولفوويتز، لويس ليبي ، رئيس دفتر ديگ چني استيكي و، از طريق محافظه كاران جديد، در تمامي اطالعات دروغ در باره اسلحه كشتار جمعي عراق  را چلبي و شركاي ا*   :محافظه كاران جديد با اسرائيل و اين دو با چلبي و چلبي با رژيم ايران ، دير پا است  وردن حمايت امريكا و جانشين صدام شدن ، اين اطالعات را آ     نخست تصور مي شد چلبي براي گرفتن پول و بدست   .اختيار حكومت بوش گذاشته اند او . نها خبر ندرادآ ساله ريگان و او، كسي از 12ن حكومت كه هنوز سري هستند و جز او و تني چند از دست اندركارا، ميان محافظه كاران جديد و حزب ليكود و اسالميهاي راديكال حاكم بر ايران ، مدارك بسيار و اطالعاتي وجود دارند پسر به سخن پدر گوش مي داد و از او راهنمائي مي خواست، پدر به او مي گفت كه در باره وجود روابط ديرين اگر *   . هستنددر باره اسلحه كشتار جمعي عراق در اختيار امريكا گذاشته است، بطور عمده، دست ساخت دواير اطالعاتي ايران      پاتريك النگ، رئيس سابق  شبكه هاي سيا در خاورميانه مي گويد از همكاران خود شنيده است مداركي كه چلبي   . ار جمعي را به امريكا قالب مي زده استبخصوص در زمينه اسلحه كشتسالها بوده است كه چلبي ضد اطالعات دست ساخت رژيم ايران را ، بعنوان اطالعات پيرامون رژيم صدام و فعاليتهايش ، بنا بر تحقيق دستگاههاي ذيربط، .  به امريكا ، نيز بوده است-  كاري كه اين رژيم خود نمي توانست بكند -رژيم صدام  ضرورت بر اندازي  اما اينك معلوم مي شود او وسيله كار رژيم ايران ، در القاي. ساخته و به امريكائيان باورانده است وقتي برنت . بسا سياست او را در عراق، اين اتحاد معين كند: كه از اين روابط اطالع دارد به پسر خود هشدار مي دهد  ��U %�� :  توضيح  . او نيز ساكت شد. ، خانم رايس به اسكوكرافت تندي كرد) پسر(موضع گرفت ، مشاور امنيتي بوش  به عراق  ، در وال استريت ژورنال، بر ضد حمله نظامي2002 اوت 15، در ) پدر ( اسكوكرافت ، مشاور امنيتي بوش o ، 6
)ء ��دن روا5$ ار���� ��(� ���ن �/��T/q 6� rم ورود �P �/5ر 65 ��ا� �5 Zران ا�� �5د �6 �5ا�T� 6
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�� �A، ه��ارZ 65 ا��ا���ن و �����Gن �5دU/
  �� 6��ا� 6 65� . 6G�" �5 65 و�sت ا
�وز ، ��5�8ن 
� �A���5 6< �/%�3ن ��د ؟   �-����
، ... و ا%�ا-��a و ا��ا�� و ا��-��cژ� 5/��د��اه�Z ا �)ب ���5 %�، 
/�z *�Uن ��ر �Z��f3�� �TU را ���5 ��د �6 از ا� �//� �

�9وف . 
�دم ا��ان و ��zران او  Z6 ه�
ا
�وز، روز��  �-����
3� (ا �T�/A) �����ر¨ "���  و وا �5�5 ����
�6U �5د��، از 
�دم ا�� W�3 �5ش در '�اق ، در �
��s �%��% 6 در �;�ل� �Aاه/�رو�� �
�ر ن ¶6a، ه��ار �P �/5ر را %��MوW�3 �c از . �3زش  ����6z Z روزO 0زم ا%� . O�s هr �3زش دردZ را دوا �p �/�. ��د���
�a و و�Gان ����G ، د%� زور���U%�3 را از %���A� ا Z�\ا�Gد0 "� و�� Zار�

��Ua ��"�0 �/� �6 د�� را WA�3 ��رت  �Tو د� ����
.  ، در تضاد و خصومت با يكديگر نيز مي شوندبديهي است زور پرستان در همان حال كه با يكديگر وحدت مي كنند . ا��ا 
� ��ا��� ���� ا�� : توضيح    : ؟2004 و اكتبر سورپرايزهاي 1980اكتبر سورپرايز   .سرنوشت صدام تنها نمونه استحاله توحيد به تضاد نيست. سرانجام نيز  كارشان به تضاد و به جان يكديگر افتادن مي رسد ��
�6G�" r ��د0 ا%� و ��6UA اZ را 
� ��ا��� ����A 6 از ��در ��6UA ه� �A�5 �6 65 � ل ، "�6g در ��� او:  را در 6% � �

)"�ر�� �6 65 
��ن دو ) M �c( ن و�Gد را6:5 ار���� Mا 0�TU%د Z�T0 �5ش و د��TU%0 5/��د��ا ، ��� د�TU%د �
��� Zه�����

��c ��ل ��د0 ا%�-  .Tا()ع د� ،��� ��z را در Z� Zر��g �%د ر�� 
�� ،Z�� ن�G ���� 65 د�A �

� ��ا��� �6 
��5ط  �a' ا���" �

� از %�s Z ب د
���ات ا
���� در �5ر0 ا��ان ��� �6 ��� Zه�����
 Z�% ب �5ش از��U�5 ا� �A�5 Z�Tد�- �c�
در .    ��b��
�� دوم، ا��اع ا�U~ %�ر�3ا� ه� و �M ، م�% ��« \� و در � 
6 ���5
6 ا�� ا��ان a� « و >�ا ¡�انM �%�5ت ر����Uاز ا� W�3 ن بنيادگراهاي ) لي آ( ن با روابط ارگانيك آ و ربط 2004 و 1980اكتبر سورپرايزهاي      :��gر�A �p ,s Zد � ا�� ا()ع را ��5ور�r �6 ه/�ز ���� در �5ر0 ا��از0 :    توضيح  :امريكائي و ايراني ؟o  �mPM65 ن راr���3ن �~د0 ا�  .M �����ر 
� ده�r "� ا�� �Uرا از ا()ع ��د ن را ا� �

� "�ا�/�  ا()ع را د��� �//� و 
� را از ��ر ��د ��0 �//�  و ا�� ���� MهU/� �6 ا()ع دار��   6� �/U��M 0ه  ���A ��5ر �ه� دو ��و0 ���5 �5ا�/� �6 از �²ظ . �//�، د%M زاد �
��ر ��دن ا��ان از Uن ، ا���G س���
، در جلسه اي ،  شركت كنندگان پيرامون لزوم به گروگان گرفتن 1359بان  آ13بسيار زود تر از گروگانگيري در *   : ا()'� �6 دار�� و �� 
� "�ا�/� ��j, �//�، "���9 �//�0 ا%�ار 56U �5/�د��ا-� در  ن جلسه شركت داشته اند، محمد موسوي آ كساني كه در از جمله. اعضاي سفارت امريكا ، تبادل نظر مي كرده اند ن ا()ع، �� 5M/� �5 . ��ا�/���ن ��د �fا6UA ا%� ، ��ا��-� داردا�� ا()ع �5 ا()ع د�Z�T �6 ا��)ب ا%)
� در ا���Uر  :    توضيح  . يت و فاضل هرندي بوده اندآخوئيني ها و حسن  g $%�" 6� Z��T6 از (��� او، (�ح ��و���� �
� در و�U/�م "´��� ��ر���ا0 ه�-� �6 �A �95 از Z����

�دم ا �%�/�ا()'� �6 . ا��cء 0�A ا%�» دا��<���ن �$ ا
�م « ��-�/� ه� 65 ده/� و ر��Tن را 65 ر��%� ��gرZ �5%��/�، ]�6 و از (��� 
�%�Z ��ا%6U ا�� روا�
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�Mن، ���s از Mا�/ در ا���Uر 
� �fار�r، ')و0 �5 � ��� The October Surprise and« انتشار زير عنوان ) كنتر پانچ (  سپتامبر 9 كريس فلويد مقاله اي به تاريخ *   . ��و���Z��T در 
��ن دا��<���ن ��3ا ���0 ا%� �6 
World It Made «  نويسنده به روابط ارگانيك بنيادگراهاي امريكائي و ايران توجه كرده است. انتشار داده است . ، يكي از نقاط عطف تاريخ جهان ،  ما  همچنان 2001 سپتامبر 11ماده شدن دنيا براي برگزاري سال روز  آهمزمان با *   :نكات عمده نوشته او از اين قرارند  ن ، كدام درس را آنها و ما، از آ. ن روي داد تلخ چه نقشي داشتند آن نيستيم  كه بدانيم  رهبران سياسي ما در آدر قيد  وردن معامله اي آن ترورها را فراهم كردند ؟ دل پر خون مي شود بگاه بياد آچه كارها روي دادند كه زمينه .  تيمگرف مد تا دخل و تصرف وقيحانه اي آبا   نمايندگان يك رژيم تروريست ، بعمل ) كيسي ( و رئيس الحق ) بوش ( سابق رئيس  ، توسط 1980 اكتبر 19 و 18خر هفته ، آ     بديهي است به معامله پنهاني رجوع مي دهيم كه، در پاريس، در روزهاي   .زادي انتخاب را از ما در امريكا گرفتآكه  و و معامله سياسي وقتي شهروند امريكائي كه مسئوليت دولتي ندارد  ، بدون اجازه حكومت ، با دولتهاي خارجي ، گفتگ*   . يدآدر انتخابات رياست جمهوري امريكا ، بسود ريگان و بوش ، بعمل  ميز بودن عمل، جورج بوش و ويليام كيسي را از نشستن بر سر ميز آاما علم بر خيانت . مي كند، مرتكب خيانت شده است ، كارتر و ريگان رقيب 1980در انتخابات رياست جمهوري نوامبر . زاد نشوندآ امريكا ، از انتخابات رياست جمهوري گروگان امريكائي پيش 52موضوع معامله اين بود كه . يت اهللا خميني  ، باز نداشتآگفتگو و معامله با مالهاي فرستاده  ورد و به آپديد » اكتبر سورپرايزي « زاد كردن گروگانها، آن وحشت داشتند كه مبادا  كارتر با آ      جمهوريخواه ها از   .يكديگر بودند ايرانيها گروگانها را . جمهوريخواه بود و ويليام كيسي به پاريس شتافتند و به ايرانيها معامله محرمانه اي را پيشنهاد كردنديعني بوش كه نامزد معاونت رياست جمهوري از حزب اين بود كه رئيس سابق سيا، . رياست جمهوري انتخاب شود و استقرار در در برابر ، ريگان و بوش ، پس از انتخاب . زاد نمي كنند تا وقتي ريگان به رياست جمهوري انتخاب شودآ غير روحانيهاي انقالبي كه به سرنگوني رژيم استبدادي شاه كه دست : معامله كشماكش سختي را در تهران برانگيخت *   .   مقامهاي خود،  به رژيم خميني اسلحه خواهد داد لبه ها و افراد متعصب گروگانها در اختيار ط. زاد شدن گروگانها بودند آنشانده امريكا بود، ياري رسانده بودند، موافق  هر دو جماعت از تجدد غرب ، در تمامي : مالها با محافظه كاران افراطي امريكا ، اشتراكات بسيار دارند      چه نه ؟   .نها هم ، همانند ريگان و بوش ، مي خواستند گروگانها را  وسيله تصرف دولت كنندآ. خميني بودند هر دو گروه )  . لوژي ، بخصوص تكنولوژي نظامي كه بدان سخت عشق مي ورزند به استثناء تكنو ( اشكالش، نفرت دارند مريت سنتي آهر دو دسته طرفدار . زاديهاي جنسي ، دشمنندآزاديهاي اجتماعي، با  آبا . زاديهاي فردي دشمنندآبا  ية اهللا ها با ريگان و بوش معامله كردند و تا لحظه اداي سوگند ريگان، بعنوان رئيس جمهوري امريكا، آ      فرقه بسته   .هر دو جماعت مخالفان برداشتهاي خود را از دين، تكفير مي كنند. هستند توسط كارتر تصفيه شده بودند، بكار باز ...  اعضاي سيا  كه بخاطر تجاوزها به حقوق بشر و.  زاد نكردندآگروگانها را  اون رئيس جمهوري بود و جاسوس قديمي ، كيسي نيز بوش مع. نها يكي از خودشان در كاخ سفيد داشتندآ.  گشتند اسلحه براي كنتراها افتاد كه دستگاه ريگان و بوش اسلحه را به ايران گران مي فروخت تا مازاد قيمت را صرف خريد ماجرا وقتي از پرده بيرون . از طريق اسرائيل ، اسلحه امريكا  بطرف ايران جاري شدند: ايران نيز معوض را گرفت *   . رئيس سيا شده بود 
� داد�� �F/G 6 ادا
6 ��3ا �/�ا
���� و . ا ���دا%6ma 65 ا��ان 65 ا�� %�د�� ���Gن ��3 : توضيح  .وردندآشركت سيا در اين قاچاق، از پرده بيرون افتادند و افتضاح ايران گيت را بوجود فروش اسلحه به ايران و خريد اسلحه براي كنتراها و اجازه وارد كردن مواد مخدر به امريكا را  به كنتراها دادن و . كند 6ma%ا Z65 ا��از0 ا x�aT6 . ا�� 
��6 �5 %� . 65 ا��از0 اZ �6 ا��ان در F/G ��3وز �Aد�t 6a
�9
 �Aاf� ر���"(

r��U ا%6ma : ��و��\� ، دو ا
��ن در ا���Uر  ����Gو ا �Tد� Zر��� Zارد�
�ز0 ���� از ا
���� �5ا%:6 ا%�ا-�, و در  �Tد� Zره���
)"�ر�� . ا%6ma از � Z69 ه�Gا�
 65  �o ���-����
ا 
� داد�� �F/G 6 ادا
6. ��د '�, �//�s ب ا£ c;/�ن ��� ���Aن ��د هc r;/�ن را "�¨ �//� و هr  65 "��9 "� ا�/�6 ا�S<�ره�Z ��5وت و ��و��������T "�%$ . ا'�p �/U ��د�� Z6 را ���ارma%6 اU;c��3ا ا �/� . �Tد، 65 (�ف د��� �
در همان حال كه اسلحه براي ايران فرستاده مي شد، :  اما همانند مردم امريكا ، مالهاي ايراني نيز ، گول خوردند *    :ا%6ma و ا()'�ت 
� داد��ه� و�� ��� از دو (�ف، د%� O�5 را ��3ا ز حمله اش به ايران حمايت كردند، به او اسلحه دادند و به ا. ريگان و بوش ، با دشمن مالها، صدام حسين نزديك شدند
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تشكيل » حكومت سايه « تي ،  بدان خاطر است كه بوش و همدستانش تهديد اتمي يا بيوشيميائي بشمار است ، در قسم اگر عراق - البته اين اگر محل ندارد زيرا چنين اسلحه اي يافت نشد -اگر، .  بيولوژيك و سالح اتمي را پيدا كندچندين و چند تن  ابزار تكنولوژيك و مواد دو منظوره در اختيار صدام قرار داد تا او بتواند توانائي توليد سالح او . وقتي بوش رئيس جمهوري امريكا شد . قرباني اسلحه شيميائي شدند كه قواي صدام بر ضدشان بكار مي بردندتجهيزات توليد سالح شيميائي در اختيار صدام قرار گرفت و سربازان و مردم عادي ايران . او اطالعات نظامي دادند  ، نخست وزير سابق روسيه ، ن هنگام رئيس جمهوري ايران بود و سرگي استپاشينآملي، ابوالحسن بني صدر كه در جمهوريخواهها كه معامله پنهاني با مالها بود، توسط چندين منبع معتبر ، امريكائي و غير امريكائي ،  از جمله دو رهبر خيانت . ي تحقيق كنگره در باره ماجراي اكتبر سورپرايز از پرده بيرون افتادبخشي كوچك از اين حقايق پنهان ، در پ*   .و ويراني شد، به ملت امريكا و جهانيان ، خيانت كرد،  به حق انتخاب مردم اميريكا تجاوز كرد و با معامله اي سبب ادامه جنگ و مرگ 1980دادند و با معامله محرمانه اكتبر  او گزارشهاي جاسوسان روسي را ، در گزارشي ، در باره معامله ريگان با خميني ، يا اكتبر سورپرايز،  گرد . سابق بود روي مي داد، استپاشين رئيس كميته دفاع و امنيت شوروي 1980زماني كه معامله پنهاني در اكتبر . تصديق شده است تبر  سپتامبر را گرامي بداريم ، بجاست معامله پنهاني اك11بنا بر اين، اينك كه مي خواهيم سال روز قربانيان ترورهاي *   .محل اعتنا ندانست    اما كميته كه بنا بر بيان حقيقت نداشت، گزارش استپاشين را نخواند و اطالع مستقيم بني صدر از معامله پنهاني را    . قيق كنگره فرستادورد و براي كميته تحآ �9
6a ��-/��6 �5/�ر، د��T ا��ا���ن ��  ا
� رژ��q . r-� �6 ا��ا���ن �3دا��q ���" ��T/% �/U �5د : توضيح  . سورپرايز را كه امريكا و جهان را در مسيري انداخت، كه اينگونه ترورها ميسر شدند، نيز ، بياد بياوريم
��� ا��)�5 ه� �Aن �2 ا��)�5 ه� و در  %�6c ، در ا%��Uار ا��ان ��F/8 ���U ، در 60G، در ��د"�Z ��داد 
��cد ��و���Z��T و ا�� ��G ، >/�ن ... �5 ��رت ، در �6 %��%/mP و ا%�ا-�, ، از ����
نمي دانند كه جون كري ، نامزد رياست جمهوري امريكا ، پيش  اگر ايرانيان نمي دانند چه عجب وقتي امريكائيها نيز *   !  ا��ان ، ��8* و 
��Sد ا��O �5د0 ا��
� ����T �6 3/�ارZ ، ا�x�aT و ا  Secrecy and«  سپتامبر با روبرت پاري ، نويسنده كتاب 28در .  كنترا ،  تحقيق كرده است- ايران ن در باره ربط فروش  اسلحه به ايران و قاچاق مواد مخدر به امريكا و ربط اين دو با ريگان و بوش ، يعني افتضاح آاز 
Privilege «  در اين سالها، او بيشتر وقت خود را صرف تحقيق .  ، سالهاي اول سناتوري جون كري بودند1988 تا 1984سالهاي *   :يند آن مصاحبه، اطالعاتي  را نقل مي كنيم كه بكار ايرانيان مي آاز .  مده استآمصاحبه اي  بعمل مخدر از نيكاراگوا به امريكا و نقش حكومت پاناما در قاچاق مواد افتضاح ورود مواد .  كنترا كرد-در باره افتضاح ايران  بخاطر شهره شدن كنتراها به تجاوزها به حقوق بشر و نيز عملياتي كه با نقض قوانين بين المللي انجام مي دادند، در *   . ، موضوع تحقيق كري بودندBCCIمخدر به امريكا و بخصوص فسادكاري بانك  . ريگان اعتراض كرد اما قانون را نيز امضاء كرد. ره كمك نظامي امريكا به كنتراها را ممنوع كرد ، كنگ1984غاز سال آ . اين شد كه كاخ سفيد اوليوه نورث را مأمور رساندن اسلحه به كنتراها كرد. ن را داشته باشدآبدون اينكه قصد اجراي  قرار بر اين شد كه بطور محرمانه اسلحه و امكانات . بهنگام رياست بوش بر سيا، مقام يافته بودند، ارتباط نزديك داشت دفتر بوش معاون رئيس جمهوري و نيز با افراد سيا كه با. او افسر نيروي دريائي مأمور خدمت در شوراي امنيت ملي بود چاق مواد مخدر به امريكا  براي خريد اسلحه براي كنتراها  تنها كسي كه نسبت به تحقيق در باره عمليات جنايتكارانه قا*   . مالي در اختيار كنتراها قرار داده شوند ن شده بود كه در باره آاو از طريق بستگان خود در ماساچوست از ماجرا مطلع شده و بر . توجه كرد ، جون كري بود ت مورد او عضو كميسيون روابط خارجي سنا بود و سيا و ديگر دستگاهها را ناگزير مي كرد اطالعا. ن تحقيق جدي كندآ حتي نيويورك تايمز و واشنگتن پست نيز تحقيق او . حض انتشار، مورد حمله مطبوعات قرار گرفتگزارش كري ، بم*   . رسانده اند، كارشكني كرده استبيرون افتاد ، اين بار، همين روزنامه به كري حمله كرد كه او در تحقيقي كه ريگان و بوش داشته اند به نتيجه مي طرفه اينكه ، وقتي افتضاح از پرده . واشنگتن تايمز متعلق به ميانگ مون، رهبر فرقه مون است.  تايمز قرار گرفتواشنگتنكارتلهاي مواد مخدر به امريكا هستند و در اين قاچاق سيا  نيز دست دارد، مورد حمله سخت روزنامه هائي نظير نكه تحقيق كري و دستياران او پيشرفت كرد و از جمله معلوم شد كنتراها پوشش قاچاق مواد مخدر توسط آ    بمحض   . درخواست را در اختيار دفتر او بگذارند تحقيق من و همكارانم . سوشيتد پرس كار مي كردمآن زمان در آ) روبرت پاري(من .  را داراي اساس محكمي ندانستند و نيز بانك اعتبار و بازرگاني بين      تحقيق كري معلوم كرد ماندل نوريگا در قاچاق مواد مخدر به امريكا نقش دارد   . نائي نشدژانس نيز اعتآاما به گزارشهاي اين . نتايج تحقيق كري را تأييد مي كردند   . نقش اول را در معامالت اسلحه و قاچاق مواد مخدر توسط كشورهاي خاورميانه ، بازي مي كند ) BCCI(المللي  
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�9
)ت ا%a : توضيح
 Z�ª�3 رد و �5ل ��Uاد ±�ر، �3دا��

)"�ر�� �5�b "�%$ ا�� ��5 ا��م 6m ، ��>�ق  rرژ� �U�Z��U�c�9 "�ور� �5�5 ���� �
 awissا��)ب ا%)
� ��  در "�6g اZ �6 از ��Uب . 
connection  كرد  	
بديهي است .  مواد مخدر توسط كنتراها را گزارش كرد،  بازرس كل سيا، فردريك هيتز ، قاچاق 1998  باالخره، در     . �د� از ��� ا�� ���� �دا 
/6 اZ و ه�?� ) �3ر(
)"�ر�� �5 �5ش  ����5 ا%� �5 ا�� %�6�5 و �5 و�Gد ا()ع او از روا5$ 3/����  : توضيح  .نها را دريدآ شدن قاچاق مواد مخدر به امريكا، پرده رياي زدند و بر مالء     علت ناسزا باران كردن كري توسط روزنامه ها اين بود كه ريگان و بوش و بيشتر بوش دم از مبارزه با تروريسم مي   . بدين سان، صحت تحقيق جون كري مسلم گشت.  او نقش سيا را در قاچاق مواد مخدر ، پنهان كرد�� ���� �-���U�� ا�/� �5//� "� �5ش ،  ا��ان�" �
��ن ����� و ه� ��ر A�� Z�� از ���>/�ور�� و ¡�ان M ز��ا �5 او 
� "�ا�/� 
�ار 5�G�5 6Uد .�A 0���5در 
��6 و ¶a' 6a/� را �� >�ن �5ش 
� "�ا�� ��c�"�/�5 %)ح ا�� ، "���� '�م واژ���� رژ�r از %�Z ا
���� و ارو�3 ا�� 5�5� >���A�3 rن از . 5�ز�� و 
�دم را از W;/G �5ز �5ار���t ����" ،�A�5.    ن، طرح حمله به تأسيسات اتمي ايران ، آ، وين مدسن گزارشي را نوشت و انتشار داد كه بنا بر 2004 اكتبر 20در *   :كري معرفي كردن رژيم ايران ؟ ز؟ توقيف بن الدن ؟ حمله به ايران يا كره ؟ تقلب در انتخابات ؟ يا طرفدار كدام اكتبر سورپراي رايش آناو هواپيما بر كندي در بحر احمر :   داده مي شود نآتهيه شده و دستور اجراي » اكتبر سورپرايز « بعنوان  كه بوش تدارك ديده است ، كدام است؟ پاسخها اينها » اكتبر سورپرايزي «  نظر شما، به:   از امريكائيان پرسيده اند * .در همان تاريخ، كوفي عنان حمله نظامي به ايران را غير قانوني و سخت نابخردانه مي خواند*   . شدن بوش زيان رساندشدن بوش، بمباران نيروگاه بوشهر، ممكن است سبب كشته شدن فن ساالران روسي شود و ثالثاً به جاي سود به انتخاب ن از انتخاب جمهوري امريكا ، انجام مي گيرد اما اوالً انگلستان با حمله موافقت نمي كند و ثانياً با توجه به حمايت پوتي هفته پيش از انتخابات رياست 2حمله مي بايد . جنگي  پيدا مي كند و رامسفلد دستورهاي الزم را صادر مي كند نوامبر « كري نگران ). سان مي كندآراء كه تقلب را آبلحاظ شيوه جديد اخذ (  تعويق انتخابات و تقلب در انتخابات -  )ايران ، كره شمالي (ا مي داند نها را تهديدي براي امريكآ بحران ها با كشورهائي كه حكومت بوش -    دستگيري يا قتل بن الدن ،-  :خواهند شد» اكتبر سورپرايز « نند كه يكي از موارد زير، آبيشترين پاسخ دهندگان بر *   :هستند  از اين رو، از هم اكنون، از ستادهاي انتخاباتي خود خواسته است، اخذ و . يعني تقلب در انتخابات است» سورپرايز  ن بوده است آبنا بر اين گزارش، علت گربه رقصاني صدام براي مفتشان سازمان ملل، ترسش از . اسلحه كشتار جمعي شد ، عراق فاقد 1990اما سيا گزارش كرد كه در همان سالهاي اول بعد از جنگ .  يافتن اسلحه كشتار جمعي در عراق-  . در تمامي ايالتها زير نظر بگيرندراء راآشمارش     اقدام به قتل يكي از اين دو،-  توطئه قتل ژرژ بوش يا ديگ چني -  :دانسته اند » اكتبر سورپرايز « كمترين پاسخ دهندگان وقوع يكي از امور زير را احتمال داده و *    !بشمارد  تجهيزات نظامي عراق به گوش رژيم ايران برسد و اين رژيم موقع را براي حمله به عراق مغتنم كه خبر اسقاط شدن
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ورده ، آهائي كه بوش بعمل در» اكتبر سورپرايز«  مورد را، بعنوان 10اما نيشن اينستيتوت، در گزارش مفصلي ، *   )  برابر دو مورد اول  3حدود (  تروريستي به امريكا  حمله - از اين پس، امريكا به . ت ، بوش اعالن كرد كه مأموريت ارتش امريكا در عراق پايان يافته اس2003 مه 2در :  عراق -  1  :شمارش كرده است  ن پس ، ناامني است كه گسترش مي يابد و شهرهاي عراق آاما از . برقرار كردن امنيت و باز سازي اين كشور مي پردازد اكتوبر « در عراق ، امكاني براي . در حال حاضر، عالوي شهردار بخشي از بغداد بيش نيست.  هستند كه ويران مي شوند مجموعه .  ميليارد دالر كسر بودجه430 توسعه بيكاري در امريكا و تحويل گرفتن بودجه اي با مازاد و ايجاد - 2  . نمانده است» سورپرايز شتند و نامزدي هم كه  پيش از حمله به عراق و بعد از حمله به اين كشور، دموكراتها ياراي مخالفت با بوش را ندا-  3  . ميليارد دالر مي شود1000مد، آمازادي كه خرج شده و كسري كه ببار  ناامني در اين كشور .  هزار تن20رسيده است به .  هزار تن بود10در اين كشور،  كه قواي امريكا شمار :  افغانستان -  8  . سخنراني كند به گزارش واشنگتن پست ، محبوب ترين چهره جمهوريخواه نيز حاضر نشد در كنوانسيون حزب جمهوريخواه، - 7  .، مقاله نوشته استدر اسكوئير مگازين ، بر ضد بوش  حاضر نشدن همسر ريگان به تبليغ بسود بوش و تنها شخصي  از خانواده ريگان كه وارد عمل شده ، كسي است كه - 6  . افتضاح زندان ابوغريب از سوي حكومتي كه ادعايش استقرار مردم ساالري در كشورهاي خاورميانه بزرگ است- 5  .دالر نيز باال رفته است 55 قيمت نفت كه تا - 4  .غافلگير كردتر كردن حكومت خويش بود، با ايجاد زمينه براي حضور قوي حزب دموكرات، همه امريكائيان و غير امريكائيان را بوش كه هدفش، در داخل، ناتوان كردن كامل حزب و هرچه طوالني . بتواند در برابر بوش عرض وجود كند، نداشتند « او معروف به . دم ما در كابل، كرزي است آ.  ن را ندارندآ پزشگان بدون مرز نيز توان كار در به اندازه ايست كه . ترياك در زمان طالبان ممنوع شده بود و حاال به ميزاني رسيده است كه هيچگاه نرسيده بود. كابل است» شهردار  �Uن ا��م ����ا��5��Uت ر�: توضيح   . جنگ ساالران بر نقاط مختلف كشور مسلط هستند ��´�\� ا��5��Uت را M *a�" �3ا� ون �5 %6 >��رم . ر��%� ��gرZ �5د�� "� ��
 د %� .20� ��gرZ در ا با توجه به اين امر كه عراق بنا بود .  اليبورتن در عراقوردن امكان ارتكاب فساد مالي و خورد و برد براي هآ فراهم - 9  .��زZ 0���5 ا��5��Uت �A   ا��م وراء 
�A E��U ا
� %�ا��م M>/� روزZ هr ��ا-� . ��ا���� : اكتبر سورپرايز واقعي اينست  نوامبر، اقدامي تروريستي در امريكا نكند؟ 2  چه خواهد شد اگر القاعده ، تا -  10  .ويترين بشود، اين رفتار بوش، براستي غافلگير كننده است الي امريكا تهيه و تسليم كرده است شكايتي به دادگاه ع: و پهلوي طلبها همكاري دارد، ترفند جديدي بكار برده است  مالي ، شخصي به اسم تيبرمن، كه با محافظه كاران جديد -   اما ، با توجه به انزجار امريكائيان از رژيم مافياهاي نظامي   . زند نوامبر و يا در اين روز نمي 2ست به ترور در خاك امريكا ، پيش از حكومت بوش بن الدن را نمي يابد  و القاعده د كمكهاي مالي كه برخي از ايرانيان به . حاكي از اين كه جمهوري اسالمي ايران براي انتخاب كري فعاليت مي كند 
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�9, 5/��د��اه� و Mو ����ً�  »�G . 6� ��;a) Z�aرش �Gر ا%�ا
� اوÀO 65 ��ل روز��
�A 6ق، رژ���g �5 ،rر���ا0 ه� ،    :  توضيح   . دعا، سه تن از اعضاي ستاد انتخاباتي جون كري را احضار كردبه صحت و سقم ا اكتبر، دادگاه عالي براي رسيدگي 15در نتيجه، در . ستاد تبليغاتي كري پرداخته اند، پول جمهوري اسالمي ايران است �c 6U5 ��
��6 ��ران ���G ا
����-� 0�A ا��، ���5د0 65 �5ش ا�t5/��د�. ا�� �
��� Zه�����

� �/ -�اه�Z ا
����-� �5 5/��د��اه� و  6a
�9
 �sرا ، �c�
/ � . �%�5 6� ����
��c§ً� ، 5/� �5 ا()ع  M ر ��دن��g x�-�5 ر Z6 ا/
���5
6 دارد  ، د%� �����0 ورد0 ا�r ، ا�Pار �� ، �Gر�� �6 در %��%� ���, را6:5 �5 : ا�/
 ,s �U��5 �%6 اUAاf� را ����

� "�ا�� ���T5 ا 6�  : » r/
 �cو  !» دو ���A فfs ف�;�c�� ر�<��� وO و �U�O6 ،%�ا��م ، وz �"�5��Uدر ا� �A Zر��g x�-اد ر·� Z�¶د ا��t  ،*a�" * سپتامبر ، گوين دير 30  در    Gwynne Dyer ترينيداد » يا اكتبر سورپرايز ايران است « آ مقاله اي زير عنوان ، من « : و پدر خوانده محافظه كاران جديد ، در مصاحبه اي گفته است » كمنتاري  « سنورمن پودورتز، سرمقاله نوي*   :چكيده نوشته او اينست . اگو اكسپرس ، انتشار داده استاند توب و . » يد آنمي اما اگر چنين حمله اي انجام بگيرد، قلبم به درد  . طرفدار حمله نظامي به ايران ، در شرائط كنوني نيستم  ن اكتبر سورپرازي آيا آ.  بمب قادر به عبور از بتون و انفجار در عمق زمين ، از امريكا در يافت كرده است500اسرائيل  از ديد او، اكتبر بهترين موقع .  ايران است تأسيسات اتمي  به » پيشگيرانه«  يك حمله اما شارون بطور جدي در پي*   .اين فرصت، فرصت گفتگو و معامله است و نه حمله نظامي . استاست و صحبت بر سر مجبور كردنش به دست كشيدن از غني سازي است، پس از مرحله توليد بمب اتمي ، بسي دور و از سوي ديگر، اگر ايران در مرحله غني كردن اورانيوم . له به ايران بكار اندازدماده و در حمآكه امريكا  نمي تواند زمين گير شده اند و حمله به ايران كه از اين دو كشور بزرگ تر و قوي تر است، بسيار مشكل تر و نيازمند قوائي است قوايش در افغانستان و عراق . زيرا، از سوئي ، امريكا نمي تواند به ايران حمله كند. پودورتز تهديدي ميان تهي است كه قول ، توضيح مي دهد... نويسنده پس از نقل يداهللا جواني كه اسرائيل تحت پوشش موشكهاي ايران است و*   ن صحبت مي شود، حمله با ايران است ؟آكه از  اما اگر در انتخابات رياست جمهوري ، كري انتخاب شود، مي . زيرا بوش مخالفتي با حمله ندارد . براي اين كار است زيرا بسا تجديد انتخاب . أسيسات اتمي ايران ، تصميم گرفتاما از ديد كاخ سفيد، هنوز زود است در باره حمله به ت*   . تواند بگويد نه مگر اينكه در مبارزات انتخاباتي كري پيشي گيرد و الزم شود . نباشد» اكتبر سورپرايز « بوش به رياست جمهوري نيازمند  وائي به در اين صورت، ظرف يكي دو روز مي تواند در باره حمله ه.  توجه افكار عمومي از انتخابات منصرف شود بديهي . اين حمله مي تواند با و يا بدون شركت امريكا، توسط اسرائيل انجام گيرد. تأسيسات اتمي ايران ، تصميم گرفت ان به جاي اسالم گرايان راديكال كه با انتخابات تقلبي مجلس را تصرف كرده اند و در تدارك نشاندن يكي از خودش*   ولي .  وردآاست در دنياي اسالم واكنش ببار مي  مي دانند كه مردم كشور خواهان پايان .  يدآخاتمي هستند، از حمله هوائي به تأسيسات اتمي ايران بدشان نمي    .اين بمبارانها به رژيم امكان مي دهد زندگي غير عادي مردم را طوالني كند. سركوبها و بازيافتن زندگي عادي هستند
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از لحاظ سياسي نيز، از حمله اسرائيل يا امريكا  چيزي . پراكنده زياني وارد نمي كند و هيچ چيز را از دست نخواهند دادا داشته باشند، مشاوران حاليشان مي كنند كه يك حمله هوائي به تأسيسات اتمي نها برنامه توليد اسلحه اتمي رآ     اگر  نانسي پلوزي ، نماينده مجلس .  دستگيري يا كشتن بن الدن است» اكتبر سورپرايز « بر اينست كه )  اكتبر CNN )  2   ●  .گاهندآست كه از اين امور نآژانس بين المللي انرژي اتمي گوياي آرفتار رژيم با .  وردآنيز بدست خواهند  ماده آن آاما ما براي روياروئي با . مدآمن مطمئن هستم غافلگيري اكتبري در كار خواهد : نمايندگان امريكا مي گويد زمايش آرپرايز مي تواند وارد شدن يك ضربه بزرگ در عراق يا افغانستان ، حمله تروريستي به امريكا ، اكتبر سو.  ايم ، بنا بر اين . او خواسته بود زنده يا مرده بن الدن را تحويل او بدهند.      سه سال است كه از دستور بوش مي گذرد  .اتمي توسط كره شمالي ، وارد شدن يك ضربه اقتصادي ،  باشد با زمينه ذهني .      كري اشتباه كرد كه ناتواني از دستگيري بن  الدن را محور حمله هاي تبليغاتي خود به بوش گرداند  .بدين غافلگيري، تجديد انتخاب بوش تضمين شده است.  است» اكتبر سورپرايز « دستگيري يا كشتن او، مثال اعالي   ن بن الدن ، او را خلع سالح و بوش را مسلح و انتخابش به رياست ورده است ، دستگيري و يا كشتآكه او فراهم  حكومت بوش  اقدامي بر ضد كره » اكتبر سورپرايز « نست كه آ اكتبر ، گزارش شد كه كره جنوبي نگران 8ما در   ا●  .  نوامبر، در اختيار امريكا قرارش دهد2اي زنداني كرده  است  تا در مناسب ترين روز، پيش از كم نيستند كساني كه مي گويند بن الدن دستگير شده و حكومت پاكستان او را در بيغوله . جمهوري را تضمين مي كند زمايش اتمي خواهد زد ؟  هيل آجراحي بماند، به تأسيسات اتمي كره شمالي خواهد كرد ؟  يا كره شمالي دست به يك يا امريكا دست به حمله اي كه به يك عمل آ:     در گفتگو با روزنامه نگاران كره جنوبي ، روزنامه نگاري از او پرسيد   . بر ضد كره شمالي باشد، روي نخواهد دادي كه اقدامي از سوي حكومت بوش » اكتبر سورپرايز « كرده است كه  ،كريستوفر هيل، سفير امريكا در كره جنوبي ، دولت كره جنوبي را مطمئن CNCN Newsبه گزارش . شمالي باشد غير از پيروزي بيس بال بوستن رد بوكس . از سوي امريكا روي نخواهد داد» اكتبر سورپرازي « هيچگونه :  داد پاسخ از لحاظ قاطعيت در برابر برنامه توليد سالح اتمي ، تفاوتي . وردآرياست جمهوري امريكا، بسا نتيجه معكوس ببار مي  از اين نوع، براي تأثير گذاشتن بر انتخابات اما  عملي.    من هيچگونه اطالعي از برنامه كوتاه مدت كره شمالي ندارم  . كه تازه ، اين پيروزي هم مرا غافلگير نمي كند. كه در رقابتهاي جهاني امسال پيروز خواهد شد 
� "�ا�� ���'6 اZ از ��ره� » ا�U~ %�ر�3ا�  « :  توضيح  .ميان دمكرات و جمهوريخواه وجود ندارد ) 6ag از �U
 �c�
 Zه�����
  rاز رژ� �c�
 �� ��
�  -r ��دن ��Z 65 در����� (�A�5. �5 6 ��رag از >/� ��ر ، از Zدر '�, ��  ���'6 ا  �A ����
ه مراجعه ب:  سال 25گروگانگيري و معامله بر سر گروگانها بعد از گذشت     :مرگان استرونگ     .Oدن ، دو روز W�3 از ا��5��Uت ر��%� ��gرZ ا 
��6c اZ را 
� ��ا��� �6 
���ن ����در ��� اول ا��  : توضيح    :ن بازي با سرنوشت ايران آياسر عرفات و چند قول از بازيگران  ،  Fو�b%اMorgan Strong 2 در ~
روز ا��5��Uت ر��%� ��gرZ  ( 2004 ��ا
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 ����
��6UA ا%� و در ��� دوم ، ��Z�ª �5ز��Tان �5زZ ) ا ��Tا��ان از ��ر در��و��� �A���% �5 Zا��� �6 �5ز�� �
نام :  در اختيار گذاشت -دند تا مانع از انتخاب كارتر شوند ورآبعمل » ايران « ،  با 1980جمهوريخواهها ، در اكتبر  يعني معامله اي پنهاني كه -دستيار طراز اول  ياسر عرفات اطالع جديدي در باره اكتبر سورپرايز اصلي،       :اصلي » اكتبر سورپرايز « عرفات و : مرگان استرونگ     :
�ZM را  ه  بود ك1980در اواسط سال  :     بسام ابوشريف ، كسي كه در دوراني طوالني دستيار و راز دار ياسر عرفات بود گفت   : كسي كه از طرف جمهوريخواهها نزد عرفات رفته بود تا او را راضي كند نقش واسطه را بر عهده بگيرد  او لبناني . جون شاهين ، دوست رونالد ريگان و رئيس ستاد تبليغاتي ريگان، ويليام كيسي ، در پاريس، با  من ديدار كرد زاد نكنند، حكومت جمهوريخواهان  روابط امريكا را با سازمان آ ،  1980ر پيش از انتخابات رياست جمهوري در نوامباو به من وعده داد كه اگر عرفات حاضر شود ايرانيها را راضي كند كه گروگانها را . االصل و از اعضاي سابق سيا بود ��ر ��Uب �P �/5ر ، در ا
����، ���A از او د'�ت ��د �5اZ ور 
� �Aد ��T/q 6م �5MاZ  ر�� ��� و �SAف ��دن "�ر�¥ ، ��د  : توضيح  . زاديبخش فلسطين بهبود خواهند بخشيدآUب ا��U� ���9
My turn to speak�5ود ����
��ر از اE��A�5 ��ا%�A 6U .  65 اUر دارد، �� ا���Uدر ا� �6 ا%US� 6� ر�� را�
�� �/���م وا%:6 و U/
 ،����
ن M. �5ه� و �� �P �/5 65ر �5ه� "� او ، در ا ا�Gز0 
� : اS� E��A�5�. ر-���g xرZ ا
���� �5د) �3ر ( ز
�ن، �5ش  ��دا �A و . ���د و ��دا �Gاب 
� ده���� Z~� اب او�G ر .  از��Uا� ، روز ا��5��Uت ر��%� ��gرZ ا
���� ، 2004 ��ا
~ 2ا�� ا()ع در  ��ر ا()ع در �sMل . %�زا��ن ا()ع �5دU6 ا���M �
 �:�/�� در ن ا��م ، 5a�5��د �6  Zوز�

��� از و�92� ا �ياسر عرفات و ابوشريف تا اين . بود» اكتبر سورپرايز « اجراي  مرد، يكي از چهره هاي اصلي م1985شاهين كه در        .�/�M"�ا� قصد ظاهري او اين بود . مده بودآبيرون ) پدر ( از زبان ژرژ بوش » اكتبر سورپرايز « ، كلمه 1980    در روزهاي اكتبر   .هنگام از افشاي نام واسطه امريكائي، جون شاهين خودداري مي كردند اما بعد . زاد كردن گروگانها  گشته و به رياست جمهوري امريكا انتخاب شودآكارتر موفق به خرين لحظه، آكه مبادا در  جه رساند كه   ، كميته تحقيق كه ميلي به به نتيجه رسيدن تحقيق نداشت ، كار را به اين نتي1992 - 93    در سالهاي   . ن را شرح كردندآو چند و چون شاهد ، از جمله مقامهاي ايراني ، مقامهاي اطالعاتي اروپا و فروشندگان بين المللي اسلحه بر وقوع معامله شهادت دادند  20حدود . كذيب كردندت» ايران «     رهبران جمهوريخواهان مدتهاي دراز وقوع هرگونه معامله محرمانه اي را با   .ي است كه موجب شكست كارتر در انتخابات رياست جمهوري شود» اكتبر سورپراز« معلوم شد كه مراد  اما بعد ، معلوم شد كه كميته تحقيق اسنادي را كه حاكي از وقوع معامله . مدركي بر وقوع معامله بدست نيامده است از جمله ، گزارش حكومت روسيه گزارشگر ديدار بوش و كيسي با ايرانيها در اروپا، در . بوده اند ، ناديده گرفته است     .ر گروگانها ، لحاظ نكرده و بايگاني كرده است ، به قصد انجام معامله بر س1980
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ي براي شكست » اكتبر سورپراز « من داستان جالب مراجعه جمهوريخواه به عرفات و ابوشريف را ، براي تدارك        :داستان جالب ، 1980ال اين دو به من گفته بودند كه در بيروت و در اواسط س. دادن كارتر و پيروز گرداندن ريگان ، شنيده بودم زاديبخش را ، در صورت واسطه شدن ياسر آنها ديدار كرده و وعده حمايت از سازمان آفرستاده جمهوريخواه ها با  زاد نشدن آزاديبخش فلسطين را در جلوگيري از آوعده كمك رهبري سازمان مده است آاو . و بوش نمايندگي داردبنا بر قول عرفات و ابوشريف ، اين فرستاده مي گفت از مقامات باالي سازمانده فعاليتهاي انتخاباتي ريگان . عرفات،   داد ، من به پاريس پرواز كردم تا با كسي كه از نزديگان 1980در نتيجه ديدار بيروت،  در ژوئيه :       ابوشريف مي گويد  .وردآ گروگان امريكائي، تا  انتخابات رياست جمهوري ، بدست 52 اگر عرفات اقدام كند گروگانها پيش از انتخابات رياست « : او به ما گفت .  جون شاهين بوداو. ريگان بود، ديدار كنم زادي بخش فلسطين را بمثابه نماينده قانوني مردم آزاد نشوند، حكومت جمهوريخواهان سازمان آجمهوري امريكا  او كه ، . كمي بعد از به گروگان گرفته شدن اعضاي سفارت امريكا در تهران، پرزيدنت كارتر از عرفات استمداد كرد     :زاديبخش آنفوذ سازمان      ». و دربهاي كاخ سفيد به روي ما باز خواهد بود. فلسطين ، برسميت خواهد شناخت زاديبخش روابط محكم با انقالبي هاي ايران داشت ، از جمله بدين خاطر كه ، در سالهاي پيش از انقالب آ     سازمان   . وردآبدست  ،  1979تنكس گوينگ  تن از گروگانها را، در روز 13زاد شدن آدر ايران ، با مقامهائي دولت جمهوري اسالمي روابط بسيار نزديك داشت،  
� ���p ���5، ��د: توضيح   . ودامريكا را سرنگون كردند، كمك كرده ب ، ابوشريف به ايرانيها كه براي گرفتن تعليم به اردوگاههاي فلسطيني مراجعه مي رفتند  و رژيم تحت حمايت 1979�qا�� �6 ا Zن �5ا�/dzM ت��ور 
� �Aد �6 '� 
�ن M 65از ��ار، � د �zن ا��ا���ن ��j ��د را از . 
�65M ا��ان  ��ر ا�� ا()ع �6 او �5اZ . ا��ان �6US �5دUا�M �\زاد ��دن ��و�� M ب s و��ن ���ان و�� Z�% از �"�´�a;" ت(¶ *G�

�0 ا%�،  Zر��g >/�ن ��f�" �A �� ��� 6* �/� �6 65 ا�� .  �A 65 او ...ا%)
� و 
�0 ا%�a'M� 65 ا��ان  .  �S� و ����ر"� از او ��ا%6U ا%� :      '���ت، � د ر-���g xرZ ر  Z�5ا �

� دا�� �6  ����

� ا��s وM �\زاد ��دن ��و��M0 ام�
 . 
� و %�ز
�ن ا�� د%� ���c �5وم، د��T ه�³ ا'U;�رZ �5ا ZM W�;زاد� :�� �U�% 65�2 وارد 
� �Aدa�
�دم  W;/G 65 و ���
 �p . ر�P �/5  �S� 0 و زن را : 65 او��% Z�\ا�� ��و���U5 6�a5M� �5 . �/زاد  69Gا�
زاد ���A و '���ت �5 د%� M �3 ��و��ن �P �/5 ،�/�I 6513ر  �S� ¨�" خود را ، بعنوان » اسم جنگ «  گرفته بودند،  1979عضاي سفارت امريكا را در نوامبر رهبر دانشجويان ايراني كه ا      .ا��ان را ، مجله تايم 1970زادي فلسطين بود و  در آنكه ابوشريف رهبر جبهه خلق براي آبخاطر . افتخار، ابوشريف نهاده بود   . چاپ كرده بود» چهره ترور « : عكس او را بر روي جلد خود ، با اين عنوان 



 77 


���0 ا�� %��0 �5د�� �6 ��د را اE��A�5 ��م \�د0 �5د، دا��<� �;�د، ';�س  : يحتوض�� �"�
��S% �95 . ز
���، '�� %��0 �3%�اران و  وريخواه ها، من براي كارتر، ، پيش از مراجعه جمه1980در :    او كه تماس مستقيم با دانشجويان داشت ، به من گفت    .ا��ان در ��3�Uن �A و %�ا��م ��  از ا��ان ��5ون زد به  . ية اهللا روح اهللا خميني ديدار كردآ    در مقام تقويت ابوشريف در اقداماتش، عرفات چندين بار به ايران رفت وبا   .زاد كردن گروگانها بودمآمشغول اقدام براي  زاديبخش صالح خود را در اين آبه دنبال ديدار پاريس با  فرستاده جمهوريخواه ها ، سازمان :     ابو شريف به من گفت  . از لحاظ برقرار شدن روابط عادي ميان امريكا و ايران نيز سخت مهم است. است  اسرائيل صلح محوري در خاورميانه حل مسئله فلسطين با: خميني كه مدافع فلسطينيها در خواستشان بود، به تكرار ، گفت وري كنند تا آنها مي خواستند  ماجرا را يادآ. ، نگفتند1980ديدارهاي واسطه جمهوريخواهها با خود را ، در اواسط  فرستاده جمهوريخواه ها را برايم تعريف كردند، اسم او و جزئيات  كه عرفات و ابوشريف ماجراي مراجعه1988      در   » . معامله اي با گردانندگان ستاد تبليغاتي ريگان انجام گرفت      «   :زادي گروگانها ، پيش از انتخابات رياست جمهوري امريكا بشوند آشدند مانع از  اما نتيجه اين شد كه جمهوريخواهها ،  با انجام معامله اي پنهاني، موفق .ديد كه از دخالت در امر گروگانها دست بشويد شناسائي سازمان جمهوريخواهها وعده خود را در باره : مي گفتند . وردآحكومت ريگان و بوش از ياد برده را به ياد  گفتگوها با فرستاده هاي جمهوريخواه ها را ضبط كرده اين و در صورتي كه حكومت :     عرفات و ابوشريف مي گفتند  .زاديبخش ، فراموش كرده اندآ ت پلترو     چند هفته بعد از انتشار مقاله، بنا بر قول ابوشريف و منابعي كه در خاورميانه داشتم، سفير امريكا در تونس، روبر  . ، انتشار دادم1988زاديبخش، در مجله پلي بوي، در سپتامبر آمن مقاله اي حاوي قول رهبري سازمان       :مقاله مجله پلي بوي    .افكار عمومي پخش خواهند كرد نها نوارها را براي اطالعآزادي گروگانها تكذيب كند، آ، بخاطر به تأخير انداختن 1980نها را آ بوش مراجعه به -ريگان  زاديبخش بمثابه تنها نماينده مردم فلسطين آبوش مأمور شده بود باب گفتگوئي را باز كند كه بايد به شناسائي سازمان او به دستور شولتز، وزير خارجه وقت امريكا و معاون رئيس جمهوري ، ژرژ . زاديبخش تماس گرفتآبا رهبري سازمان  . ز عرفات خواستند علناً حق حيات اسرائيل را برسميت بشناسد و از تروريسم نيز چشم بپوشد بوش ا-      حكومت ريگان   .مي انجاميد اكتبر « عرفات و ابوشريف، همچنان مدارك مربوط به . ، در سازمان ملل در ژنو، اين كار را كرد1988در دسامبر  ابوشريف تكرار كرد كه مقام عالي رتبه ستاد تبليغاتي ريگان . وشريف مراجعه كرد تلويزيون فرونت الين به اب1990    در   .را مخفي نگاه مي داشتند» سورپرايز  كارتر كه به غزه رفته بود . ،  عرفات با كارتر نيز در باره مراجعه جمهوريخواه به او، صحبت كرد1990     در اواسط سال   ...و بوش به او مراجعه كردند و شما البد مي دانيد كه . چيزي هست كه مي خواهم به شما بگويم: ت به او گفتعرفا. ، در پناهگاه عرفات با او ديدار كرد زاديبخش در ازاي اقدام آ، جمهوريخواهها به من مراجعه كردند و از جمله پيشنهاد دادن اسلحه به سازمان 1980در    . زادي گروگانها  تا انتخابات رياست جمهوري امريكا را دادندآبراي به تأخير انداختن 
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اما نه نام فرستاده و نه زمان ديدارها  را گفت و نه مدركي در اختيار .   عرفات مصر بود كه او پيشنهاد را نپذيرفته است    اما دوگالس برينكلي ، تاريخ شناس، كه همراه كارتر به غزه رفته بود،  مقاله اي زير عنوان . كارتر گذاشت »Diplomatic History «  جون : سرانجام، ابوشريف حاضر شد نام فرستاده جمهوريخواه ها ، كسي كه در پاريس با او مالقات كرده است، را بدهدي كنند ،  اين ايام كه عرفات و ابوشريف، بطور روز افزون، در بازي قدرت در  خاورميانه ، نقش حاشيه نشين را پيدا م     :مهر سر شكسته مي شود    .گفتگو، همانطور كه برينكلي انتشار داده است، ميان عرفات و او انجام گرفته استن، كارتر توسط سخنگوي خود تأييد كرد كه آبعد از . تشار داد، ان1996، در اواخر سال شكار مي آزاديبخش، آ      بدين قرار، ربع قرن بعد از انجام معامله ، هويت فرستاده جمهوريخواهها نزد رهبري سازمان   .شاهين اين او بود . ريگان را از بچگي،  در تمپيكو الينوا ، مي شناسد: او  مي گفت . ي مقيم نيويورك بود     شاهين تاجر پيشه ا  :شود نكه ريگان آبعد از .  ، حمايت كند1980كه كيسي را راضي كرد از نامزدي ريگان در انتخابات رياست جمهوري  كيسي پذيرفت و فعاليتهاي تبليغاتي او . و بگرددانتخابات مقدماتي ايوا را باخت، از كيسي خواست رئيس ستاد انتخاباتي ا در جنگ جهاني دوم ، در اداره  اطالعات استراتژيك .     كيسي و شاهين يكديگر را دهها سال بود كه مي شناختند  .را سرپرستي كرد از . ي داشتندبعد از جنگ، در تجارت با يكديگر همكار. اين همان اداره ايست كه تبديل به سيا شد. همكاري مي كردند او . سيروس هاشمي ، بر سر گروگانها، مذاكره ها مي كرد .      شاهين شريك بانكدار ايراني، سيروس هاشمي نيز بود  .جمله ، وقتي شاهين وارد كار نفت شد ، نيز مشاهده 1985معامله پنهاني ديگري در  كنترا، در -در افتضاح ايران » اكتبر سورپرايز «     برخي از خاصه هاي سر   .  شده است1980 نوامبر 4اي شده است كه سبب شكست كارتر و پيروزي ريگان در انتخابات حساب كارتر و در باطن به حساب ريگان و بوش، و دست در دست شاهين و كيسي ،  كار مي كرده و حاصل كار معامله  به در ظاهر. نند كه رفتار او ، دو گانه بوده استآاما  پاره اي اماره ها حاكي از . براي حكومت كارتر كار مي كرد در ايران . زاد شوندآن، گروگانهاي امريكائي در بيروت، آدر اين معامله نيز امريكا به ايران اسلحه داد تا در ازاي . شدند ، بر اثر 1986 مرد و كيسي ، در  اواخر سال 1986سيروس هاشمي در .  مرد1985شاهين در . ماجرا از پرده بيرون افتاد بود كه 1987در سال . قرار نگرفتند» اكتبر سورپرايز « ه نقششان در     هيچيك از اين سه تن،  مورد پرسش علني در بار  . گيت نيز شاهين و كيسي و سيروس هاشمي دست اندر كار بودند �U� ��Uب، �5 '/�ان ا�/�cb¨ در  - 1 : توضيح  . سرطان مردo1983ر ��3ا ��د��Uا� ،  . 
�P �/5 �5 �ajSر 95�, ��� 6;s�j

)ء �Aن ا���Uح ا��ان ��� �5د �6 روز��
�T� 6ران 65 ا
� ا�� x3 از . ورد�U� 0�/Mب،  �5 » ~Uا� ��ر ا()ع �6 �5اZ ا%�SUد0 %��%� �6 �5اZ ر%��ن 6G�".  2 - �s 65 �s ��د��» %�ر�3ا�  Uا� �دار ا% . ،E��A�5ر ���6 ��ر0 ا()ع "�%$ ا��Uا�Mr\ ،6� ���
��، از د%� دادن دو ا'U��د Mاز �²ظ ا
����،  "/�� ��5ر "�ر�¥ 
�  در ز
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 �A : 65 6G�" �5  د ا��ا���ن��U'ا ���M x�-ر 95/�ان ر�P �/5 6d� ن�
:�� و ره~Z %�زa� �s ا��ان در Zر��gM د0 �5د،دادن�� W�;ر �5د زاد���Uرد ا��
ا'U��د  و د�Z�T -ا�� ا()ع �6 او، �sا�, ��ر   �-����

69 ا�G . Zاز ��3وز ���
 �
� "�ا� �ا()ع ���� 5 �T5 rدد���T5/��د��اه� و . ر� Z6 %�ز ��3وز/�
��6 ��ران ���G در ا
����، روZ ��ر ��3وزZ اZ �6 ز�tM رون در ا%�ا-�, و�A ن�
�A �5ش �
��s ���¶ �� ��:a�ا
�� �6 ا�� W���U��/G . ، 65�N در   6z 65 6،  '~ت�:/
 6:a% Z(5 ر�U�
�دم ��Mزد�
ع ( او در جمع دانشجويان دانشگاه امام صادق . از محسن رضائي است ) به نقل از سايت شريف نيوز ( تازه ترين سخن *     :بوديم در باره معامله بر سر گروگانها شنيده -شد يا او به دانشجويان پيشنها كرد؟ گروگانگيري به موسوي خوئينها پيشنهاد ! گروگانگيرها قوه تبيين نداشتند    . : محسن رضايى در پاسخ گفت. هاى اقتصادى و سياسى آن بود شفاف ديدگاه پرسش بعدى درباره جريان سوم و بيان  :گفته است)  جريان  خاستگاه. چپ و راست، محصول تفكرات نسل اول است. جريان سوم، تفكر نسل دوم انقالب است منظور من از« نسل دوم . ها مثل شهيد باكرى. گرفتند مى  نسل دوم انقالب است و نسل دوم كسانى هستند كه مستقيما از امام خطسوم، اما اين كه چرا اين تفكر بروز نيافت، دو دليل وجود . مستقل سياسى است به واسطه اين مستقيم خط گرفتن، داراى تفكر در . تحميلى يا درگير مبارزه با ضد انقالب بود و يا درگير جنگ. كه نسل دوم فرصت كار سياسى نداشت يكى اين. دارد دولت، مجلس و قوه قضاييه رفتند، اما نسل  نتيجه، اداره دهه اول انقالب در اختيار نسل اول قرار گرفت و نسل اول به ، آن ها در انقالب نقش فعالى ) ساله27 تا 15(جوان بودند  ت كه نسل دوم، در زمان انقالبدليل دوم هم اين اس     .راست نيز در دهه اول شكل گرفت جناح چپ و. دوم به نهادهاى انقالبى رفت نيست،  گيرى كردند، اما به دليل جوانى قدرت تبيين نداشتند، البته اين به معناى عدم موضع داشتند و جنگ را هم اداره �� ز�� ( » اشغال كرد م انقالبرا نسل دوم ساقط كرد و يا سفارت آمريكا را نسل دو» بنى صدر«چرا كه � $� � ر�2-� ا
�وز 
� ���� ، در -1: توضيح   )ا.6ag ه� از 
� ا%� اt  13M  0 �51378ن�

�دم ��د"� ��د0 1360در ��داد . ا���Gا���� �5د0 ا%� �6 ��0 ";��� ��ا6UA ا�� و ��و���Z��T ��د0  ، او در ز *�U/
 Zر��g x�-�5 �2 ر  �� /dz و �6 ا��ا%UAن ��0 ";��� ��ا� .M 0��% ن او در ا()'�ت�
ن ز   �/� �
��د"� » %��$ ��دن �P �/5ر«  �5د و ا
�وز �P 65اs� ا'bاف  ن روز او M '�, زور
�ار او،  ا
�وز  
� ���� - 2. �5د0 ا%� و �p دا�� �6 ا'bاف 
� �/� ه/�ز . ��z/�ه��W ��0 ";��� ��ا6UA ا�� � �6 ��0 ";��� ��ارد، �p "�ا�� 
��2 دا�S� 6UA���0 ا%� �6  � �A�5 . 0�� ه/�ز x3 ،دا�� �p ا�� ا��از0 ����5 را �U�9وا� �Uو و�
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c� �5دM 0ن روز ��0 ";��� ��ا6UA و   M- 3. ";��� ��3ا ���د0 ا%� ��رZ را 65 ��و��ن M. ا��� �A���% د�� و�� Z��T6 ��و���� ���� �c,�-و ا%�ا x�aTو ا� ����
, دوم ا��م داد0 ا%�ورد و ��د"� �P �/5 �2 �5ر ، ��ره�-� ا%� �M 6را 65 د�;�ل ... و  %�6c 8و ��د"� و G/��� ه� و F/G » ا�U~ %�ر�3ا�  « ��و���Z��T �6  از د�� ا
�وز او، - 4ورد�� و M درا� . ���� �
ا
�م « 
r��U از ا�� �,، : او  �6U ا%�» �� �

��� �5ا��r . در ��د"� ، او و ��z/�ه��W ا��U5ر '�, دا6UA ا��65 %�� د��T، �6 در  ��و���Z��T ، ا��U5ر از دا��<���ن �5د0 و�6 . ���6U ا%�» ا
�م « را هr از x3 ا�� دو ��ر . �$  �
 �� >6��T �5د0 » 
r��U از ا
�م « در ��و���Z��T و ��د"� ، �� $� ، » تسخير النه جاسوسي كار چه كساني بود «  ، در مقاله اي زير عنوان ، رضا خجسته رحيمي83بان  آ13 در *  ا%� ؟ » صدرابراهيم«او را » صدر مائو«ابراهيم اصغرزاده، دانشجوى دانشگاه صنعتى شريف و كسى كه دوستانش به تاسى از       :از جمله نوشته است  اگر ابراهيم . توسط سه دانشجوى مسلمان؛ ابراهيم اصغرزاده، محسن ميردامادى و حبيب اهللا بيطرف انجام گرفتتنها با دو دانشجوى ديگر در ميان گذاشت و بدين ترتيب طراحى و برنامه ريزى هاى اوليه براى تسخير سفارت آمريكا او ايده اوليه خود را  )  1( . بود٨(١٣ آبان ١٣در لقب داده بودند، مرد اول و ايده پرداز داستان تسخير سفارت آمريكا  بنابراين بيراه نبود . درانداختن طرحى نو بودند، عضويت در اولين شوراى مركزى دفتر تحكيم را نيز به نام خود داشتنديفى، عالوه بر اين كه دست اندركار محسن ميردامادى و ابراهيم اصغرزاده، دو دانشجوى پلى تكنيكى و صنعتى شر     .تكنيك به همراه داشت و حبيب اهللا بى طرف نيز از همراهانى در دانشگاه تهران برخوردار بودزاده نماينده دانشجويان مسلمان صنعتى شريف محسوب مى شد، محسن ميردامادى نيز عقبه اى را در دانشگاه پلى اصغر هرچه بود اما آن . اگر آنها بخواهند كه طرح تسخير سفارت آمريكا و انقالب دوم به نام دفتر تحكيم وحدت صورت بگيرد ز نشسته بودند و بدين ترتيب طرح تسخير  ديگر آن مي نمايندگى از انجمن هاى علم و صنعت و تربيت معلم در سويميردامادى در يك سوى ميز شوراى مركزى تحكيم نشسته بودند، محمود احمدى نژاد و سيد نژاد نيز به ترتيب به جو تنها دو عضو شوراى مركزى دفتر تحكيم بودند و آن دفتر، اعضاى ديگرى هم داشت كه اگر اصغرزاده و دو دانش از معدود نشريه هاى ضد » جيغ و داد«نشريه . چه بسا كه براى محمود احمدى نژاد تسخير سفارت شوروى اصلى برتر بودبدين ترتيب اگر براى ميردامادى و اصغرزاده تسخير سفارت آمريكا يك اصل بود .  پنداشته مى شددانشگاهى ضد چپزمان مزاج دانشگاه هايى همچون پلى تكنيك و صنعتى شريف، به چپ گرايش داشت، حداقل دانشگاه علم و صنعت بر سر آن ميز تشريح شده بود، اما مخالفانى هم داشت كه اگر در آن ) تقريباً دو هفته قبل(اگرچه پيش از عملياتى شدن  علم و صنعت ميراث . همه علم و صنعتى بودندچپى بود كه در آن زمان منتشر مى شد و راويان و دست اندركارانش نيز   .سياست هاى سوسياليستى ميرحسين موسوى حرف و سخن گفتند و با واكنش تند امام نيز روبه رو شدندكه بعدها در مجلس شورا به همراه ديگرانى همچون جالل الدين فارسى عليه » اسرافيليان«دار اساتيدى بود همچون 

دفتر تحكيم نمى جوشيد و بنابراين اصغرزاده به همراه محسن ميردامادى و حبيب  اهللا انقالب دوم گويى در ديگ    ه اى، آيت اهللا محمد موسوى خوئينى در آن زمان آيت اهللا سيدعلى خامن. دانشگاه هاى تهران راه خود را ادامه دادندآنها نمى توانستند نام تحكيم را يدك بكشند و بنابراين با عنوان جمعى از دانشجويان . بيطرف راهى ديگر را جستند
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و البته ارتباط آن ) 2(ها، دكتر حسن حبيبى و دكتر مجتهد شبسترى مشاورينى رسمى براى دفتر تحكيم بودند  آنها از او خواستند تا طرح تسخير را با امام در .  امامخوئينى ها نيز بخشى از شوراى مشورتى تحكيم بود و البته صديقبه صدا و سيما رفتند و با حضور او جلساتى را برگزار كردند كه اگر آنها بخشى از شوراى مركزى تحكيم بودند، موسوى موسوى خوئينى ها مشاور امام در صدا و سيما بود و بنابراين آنها . سوى خوئينى ها در ميان گذاشتندخود را با محمد مو و بنابراين، آن سه دانشجو طرح  )3 ( آيت اهللا خامنه اى در سفر حج بودند. دانشجويان با دو مشاور اول برقرارتر بود نى ها به آنها آقاى خوئي«: دارد كه اگرچه معصومه ابتكار در خاطرات خود از دوران تسخير سفارت آمريكا گفته استهنوز اما گويى در ميان گذاشتن اين داستان با امام در هاله اى از ابهام قرار ) 4(. ميان بگذارد و نظر امام را جويا شود بعد از اشغال سفارت بود كه ... قول داد كه در زمان مقتضى مسئله را به امام اطالع دهد) سه دانشجوى ديداركننده( ، اما ابراهيم اصغرزاده يكى از آن سه دانشجوى كميته »متوجه شديم آقاى خوئينى ها نتوانسته اند به امام اطالع بدهند چون ايشان مطمئناً مخالفتى .  هم به دوستانتان مى توانيد از قول من بگوييد كه امام راضى استشما. نخواهند بودمخالفت خود با آمريكا را اعالم كرده اند و ضد آمريكايى بودن خود را نشان داده اند و قطعاً با اين اقدام هم مخالف امام در سخنرانى ها و اظهاراتشان بارها . اين طرح را با امام در ميان بگذاريد و براى ايشان معذوريتى درست كنيد ها گفت كه درست نيست شما ولى آقاى موسوى خوئينى.  اين اقدام با ما همكارى مى كننددرصورت موافقت امام تصميم ما را با امام در ميان بگذارند و نظر ايشان را كسب كنند، چون برخى از دانشجويان تاكيد دارند كه تنها در از آقاى موسوى خوئينى ها خواستيم كه «: او مى گويد. آن جلسات را به تصوير مى كشدبرنامه ريزى، روايت ديگرى از  
� �Aد �6 25 �95 از - 1: توضيح   .ر روايتى متفاوت را به تصوير مى كشدامام قبل از عمل تسخير سفارت آمريكا آگاه بوده اند اما معصومه ابتكابدين ترتيب اگرچه يكى از دانشجويان تسخيركننده سفارت آمريكا مدعى است كه آنها از بى اطالعى » .نخواهند داشت �-�>�» ا��0 «  %�ل، اP´� زاد0 دا� � ر�2-� ��0 ";����;�د ا��U5ر از او �5د0 ا%� ؟  �5 ��ض �6 اد'� را%� �A�5، >�ا "� ا
�وز ، 
�a9م ! . "��� %�Sرت ا
���� از او �5د0 ا%� ؟t 6 65 ��ل� �-�>�
�Ua دا� r�� ،�%6 اUA6 و 5 ��اU��� 6�a:
 ��O0 و و�A 6 ،�Tد� Z�>�» ا��0 « ا"�Sق دو دا� ورد ��Mد را 65 ا�Gا �fا6UA و %/�q ��T-�  را �6 ا
�وز ��  ، �5 
a� ا��ان �3دا�6U ا%� ، �ا�� ا��U5ر از او �5دx3 ،0 . ��د�� �� 
��Gد در ��6UA و "/��  
��Gد در اد'�،  و�Gد ا��، �5 �5. �$ ���6U ا%�» �, دوم « �I/� 5:�ر 
r��U از  Ws�� Z��86 65 دروG�"���p �
دا��<���ن �s ��اUA/� . 3/<�� ��  داA� �6 ا�5ا²� �P �/5ر �5د\� ���5 '�, 
� ��د��، '�� M  ه��"� �6 دا��<���ن �P �5اs�P . 2 - ���5* ا��0 ��و���Z��T ��دا��ن اP´� زاد0، دروغ  a�'�/ا�� ه��ت ا��م ده *��j" را �5ون � . Z�����/" زم �;�د از (��� 5/� �5 ا��، ازO ، م�
را ��5%/� » ا
�م « 
�%�Z ��-�/� ه� �6 '�� ا�� ه��ت �5د، ��� ا�� ��6UA ��� ا�� �6 دا��<���ن ��3و �$ ا 
� ��د�� و ���د�� 69Gا�
x3 ا�� ر�O 6�a5 . �Tزم �5د 65 ا�� ه��ت   Z�3 65 از �U%د �5ا��/�
�%�Z ��-�/� ه� �;�د وا�� �3M �´Pن ا
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�S� �
6 : زاد0 �5د،  او 
� ���5 65 دا��<���ن aG ,���" Z�2��" ا%� ا�� دروغ %��0�A 6U ا%� "� ���T/� » ره~ «  >�ن ��
/6 اZ - 3 .ن (�ح �/��Mه��ت را �5/�� و �3�/��د ��د را در  ��� 69Gا�
و در ]�ان » �AراZ ا��)ب « �� ��
/6 اZ '. >:�ر 65 او  5/� �5 ا�� ، . ��
/6 اZ ��  در ?�ر ��� ده/���ن �5د. ��� A�5/��95 از ��و���Z��T ، ��ار �A  ه� � از ا'���A Zرا ، � A* . �5د �5 ا�� ��6UA، ا��0 از اP´� زاد0 ا%� و او �5 دو"� در 5/�   - 4 . �6 در %�s �S �6 در ]�ان �5د �

� �/�م ?� �5/�� ا
�: و 5/� �5 روا�� د��T، او 
� ���� � روا�� ، او و'�0 
� ده� �I 65/� ا()ع �5ه� و �5'�0 و�� f�  . �5 �/5 �/� �pارد و ا�� دو "� � د 
�%�Z ��-�/� ه� 
� رو��
��ن  ����"  . 
:6�a از  ��O، و�5/� �5 ه� دو روا�M د و�A �
ن 
�%�Z ��-�/� ه�  �5 و�Gد ا�� .  "��� %�Sرت را �Pدر 
� �/�ا
� 65 %� �6 ا�� او ا ��  ��د را ���ن 
� ده� s��, دوم %�Sرت را "��� ?�ر �r دا��<���ن ��در 65 : ، "/��  � ���� �
� ر�2-� t ،رت �;�د���S% ���6 . �, دوم �9/� %��0 �3%�اران. ��د"/
ا
� %��0 �3%�ران �� ��� �� 
�6 �5د، ا��اد %��0 �5 ا�Gز0 ��ام ا�� ��. اZ �5د �S% در Z6 ا/

��م در "��� %�Sرت ��A� ��د0 ا�� ؟ >�ن  Z��'ا��)ب از ا Zرا�A  Z��'ا ����� %�Sرت و 65 ��و��ن ��"M م�GO ،�����

�ا��� �5 ��و���Z��T را 95�, ن �5 ا()ع  ���5 �
 �/�I �¶ا r� �%و د �/�IM�A�5 0ورد .s ض���5� « ��ر ��
/6 اZ در ]�ان، �� او و �� �5  و �� ه� دو 
� ���5 از 
��Gا ، W�3 از �Aوع ، 
:0�A �a »  ا
�م  �/A�5 . 0د�� ,
ا
� در �AراZ ا��)ب ��
/6 اZ ا��¹ر �5 ا()'� �� ���6 ،  . �5د 6�a:
 ��O6 در و� �
«      �5 ا�/��6G�" �5 ،6 65 ا��  ا  6���M « د و�A �
 ,9� �c 6 را�a:
 ��O6 و� �/Uا�� د��Tان ه � ر�2-� و را �;�ر از ��3وZ ��د 
� ��دا�/�، ا�� » ���6 « ا'��ل 
� �//� و t ���
r��U از او �$ ���A�5 6U/�\� هr 5:�رMورد�A�5 0 و �5M%� ��ه��� ا��)ب ا%)
� را �6 %��0 "�ز0 "���, 0�A را 
� >�������، ن '�0 از MاUs��ل ��Z ا%� �6 
�%�Z ��-�/� ه� 
�ا  . بان ، روزنامه اعتماد، مصاحبه با هاشم صباغيان، وزير كشور در حكومت مهندس بازرگان را انتشار  آ13  در ● ��jص �6    : ن مصاحبه، قسمتي را كه مربوط مي شود به نقش موسوي خوئيني ها نقل مي كنيم آاز . داد 
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در آن زمان برخي احتمال مي :  گفت,   مطرح است (OCTOBER SURPRISE) آمريكا از آن به عنوان شگفتي اكتبر با اشاره به آنچه در معصومه ابتكار ، :  را اين سان گزارش كرده است ابتكارقول معصومه  ) 83بان آ 13(سايت امروز *  . سازند  مطلع  شان ها را از تصميم  خوئيني  موسوي بگيرند و آقاي  تصميم دانشجويان   اينكه  نه  گذاشت  درميان  را با دانشجويان  تصميمش  بود و او بود كه  پروژه ريز اين  برنامه ها در واقع  خوئيني آقاي     . شما فرموديد  بود كه  تحليلي آنها همين از  يكي.  دارد  نقد و بررسي ، جاي  يا نه  داشت  تطبيق دادند با واقعيت   كار خود ارايه  بعدا از اين  سفارت  تسخيركنندگان  كه هايي  آيا تحليل  دقيقا خبر ندارد اما اينكه  داشتند، كسي  تحليلي چه   گروه  اين  زمان  در آن از اينكه.  گذاردند، تسخير كنند  جاسوسي  را النه  بعد نامش  امريكا را كه گيرند سفارت  مي تصميم  ، دانشجويان  و برخي  خودش  گفته  به ها بود كه  خوئيني  موسوي دانيد آقاي  مي  كار همانطور كه  اين مبتكر اصلي     .  قرار گرفت  مساله  يك  در مقابل انقالب شد و   تحميل  انقالب  به  بود كه يي  ناخواسته ث از حواد  يكي  نظر من  به  آبان13  حادثه.  افراد ديگر  و برخي افشاري   آقاي از جمله. اند  داشته هايشان  در صحبت  بود و تغييراتي  اشتباه شان  اوليه هاي  از تحليل  بعضي اند كه  شده معترف   نيز در كتابهاشان  امام  پيرو خط  دانشجويان برخي. اند د و كتابها نوشتهان ها كرده  افراد مصاحبه  رابطه در اين: صباغيان *   بود؟ چنين آيا   زمان  نيز در آن  موقت  دولت تحليل.   شديم  تسخير سفارت  تكرار شود، ناچار به  مرداد در مورد انقالب28  كودتاي   شبيه  چيزي كرديم  ما فكر مي اند كه  گفته  همواره  تسخير سفارت  علل  در تحليل م اما  پيرو خط دانشجويان: اعتماد *  
6 ا��U5ر �p د�� ��و��\� را در ��ود��0�T� 0 داM 6UA: توضيح    . نفع جمهوري خواهان باشددادند كه زمانبندي آزادي گروگانها به نحوي تنظيم شده باشد كه عمال به�j9
�/�� ؟ از ا�� و راد�� %�5�، 
/��U اداZ %��/� ر��Tن هU/� ؟ او %�/�ن ه�?� �� � Zر��g �%ن 65 ر���Tن ر��A ب��Uرا در روز ا� ���>/�
/ر ����
�� 0�A ا%�، ��� را �oا��؟ ا�/��6 
��6c و ��Uب �6 در اU  F/G8 ��%��� 6 را ����  �� د�� و از ��دc�%  : ا�< F/G م زه�  %�ل 8ا���G ن����� �cMد ، 65 ���3ن ر%�� ؟ 5M:�ل ا��
�� و �5 %�� ��ه�0 وا���U�9 ، ه/�ز از ... 
اUs��ل 
� داد�� « او �6 �5 و�Gد  
� �/�، �5 ��ام »  �;mP » ���;" 0�� «�� 65  ز0 داد0 �5د در�Gد ا ��� %�Sرت و ��و�����A Z��T� �/�؟"           WA�� �5 ا�� ر�5 ��ن ،����s دن�U���� �65�N 6 ا��)ب ا��ان را ره� ���د0 ا��، ��5ون �5 ا�/��6 ، از �3د0 ��5ون ا� ��U
M ن�
  �-�/Aاز "�ر����� 65 روM�%ل ا(�U%و ا Z؟!» طرحي انقالبي « اي سلطه جويانه به و كيسينجر و اشرف پهلوي و روزولت در گروگانگيري و تبديل نقشه نقش راكفلر     روبرت پاري     .زاد ) 1 (:    
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��ر ���6U ا%�M 2005ور�, 15 در ا�� ����. ���6U ا%� ��3ا
�ن 
��GاZ ا�U~ %�ر�3ا�  و ا��ان ��� را 5:�ر 
�اوم ، �3 ������G 6U از رو�5ت �3رZ ا%� �6 ا� ون �5 دو ده6 ا%� ���� :    توضيح Uطي دو ماه . ني ديدار كردند در  آنجا، با زن كوچك اندام و سخت غمگي. ، رفتند پالس ، در حاشيه شرقي نيويورك ، رئيس چيس مانهاتان بانك و دستيار قديمي او، ژوزف ورنر ريد ، به خانه اي خارج از شهر ، واقع در بيگهام داويد راكفلر   ، عصر جمعه ، 1979  مارس  23ر د  : ا� وي .بزرگي بدست آورده بود بمدت ربع قرن، در مقام بانكدار ميلياردها دالر پول ايران را اداره مي كرد و ثروت  براي استمداد از مردي آمده بود كه صاحب يكي از بانكها بود كه در عهد سلطنت شاه ، ، شاهزاده اشرف      اينك او  .گذشته، زندگي او از اين رو به آن رو شده بود  وقتي رژيم اسالمي بنياد گرايان در . شاهزاده اشرف خواهر قدرتمند و دو قلوي شاه ، بهنگام سلطنت او بر ايران بود  او از . پيام اشرف به راكفلر ، سر راست بود . ايران مستقر شد، او به تبعيدگاه آمد و زندگي لوكسي را در پيش گرفت  در سفر تبعيد، او . به ديدار پرزيدنت كارتر برود و از او بخواهد با آمدن شاه به امريكا موافقت كند راكفلر مي خواست  به برادر او يك هفته مهلت داده اند كه، در آن، جائي را  پيدا كند و مراكش را :      او كه هراسان بود به راكفلر گفت   . نخست به مصر و سپس به مراكش رفته بود  او از آن .  كارتر در برابر  فشارها كه براي دادن اجازه ورود به شاه  به امريكا به او وارد مي شدند،  مقاومت مي كرد      : فشارها براي راه دادن شاه به امريكا مقاومت در برابر   . ا��)ب ا��ان ، �5 '��0 
� ���د\�� 
�a ا��ان داA�، ا�� �5ر، ��  W�� ��z را در ��د"� �5 �2 ���5 ��ار، ا��ف »Z�a، ز�� �W�� 6 را5$ را در ��د"�Z �2�5 : توضيح   . » و من كسي را براي استمداد از او ندارم . برادر من جائي را براي رفتن ندارد « و ترك گويد   . كارتر از آن مي ترسيد كه ماجرا تكرار شود .  ، اعضاي سفارت امريكا،  را به گروگان گرفتند ، براي مدتي كوتاه آوردراديكالهاي ايراني دست به  اشغال سفارت امريكا زدند و پيش از آنكه حكومت اقدام كند و سفارت را از چنگ آنان بدر ، 1979در اواسط فوريه . مي ترسيد كه اعضاي سفارت امريكا در تهران و ديگر منافع امريكا در ايران به خطر افتند  سازمان جاسوسي .  ا در امور ايران ، در پي انقالب اسالمي، سخت مغضوب بود راستي اينست كه امريكا بخاطر مداخله سي ، راكفلر  دارائي 1978در . حكومت جديد ايران خواستار آن بود كه چيس مانهاتان بانك پولهاي ايران را بازگرداند        ...وز بعد، آية اهللا خميني به ايران بازگشت  چند ر     .   مشتي از خاك ايران بر گرفت و سوار جت خود شد و آن را بسوي مصر راند -سرطان پيشرفته اي رنج مي برد  كه از –شاه .  ، انقالب اسالمي قوت گرفت ، قواي امنيتي شاه از برقراري نظم ناتوان شدند 1979     وقتي ، در ژانويه   . سركوب كرد  ساواك، مخالفان خويش را  سال بعد از كودتا، شاه، بدست25در طول . نشاندن او بر تخت طاووس، ياري رسانده بود  و بازگرداندن شاه و خانواده پهلوي به سلطنت و 1953امريكا، سيا ، به سرنگوني حكومت مصدق ، ملي گرا و منتخب، در  بيرون .  تند اما برخي ديگر بيسيار بيشتر از اين رقم مي دانس.  ميليارد دالر  مي دانست 1ايران نزد اين بانك را بيشتر از  موقعيت دست و پا «  او  را  در موقعيتي قرار داد كه راكفلر آن را ، به روايت خاطراتش،     استمداد اشرف از راكفلر    . مشكالت مالي نيز دست بگريبان بودبا بردن پولها براي بانك مشكل نقدينه ايجاد مي كرد بخصوص كه    . توصيف كرده است » بسته 
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او هيچگاه دوستي . در روابط پيشين من با شاه ، هيچ چيز كه مرا سخت وام دار او كند، وجود نداشت : د      او مي نويس در . و هيچگاه با بانك رابطه اي نداشت كه ايجاب كند بخاطر او خطر كنم . كه من به او ودين شخصي داشته باشم، نبود  او دو ماه .  مارس، بعد از ترك خانه اشرف، راكفلر شام را با هپي راكفلر ، بيوه برادر خود ، نلسون، صرف كرد 23     در   . » آورد  سخت حامي شاه هستم، عواقب جدي براي بانك ببار مي حقيقت،  اگر مقامات ايراني به اين  نظر مي رسيدند كه من وقتي نلسون دانست : هپي گفت. نلسون راكفلر و او، تعطيالت آخر هفته را با شاه و همسرش ، در تهران گذرانده بودند  ، 1977در .    بحث بر سر شاه و وضعيت او پيش آمد و هپي  روابط نزديك شوهر متوفاي خود با شاه را توصيف كرد    . در سر ميز شام، هانري كيسينجر ، دوست قديمي راكفلرها نيز حضور داشت. بود كه درگذشته بود  ه امريكا به چه پيامي بود از ترسوئي ك. خطرناكي را ايجاد مي كند كه سبب مي شود متحدان نزديك امريكا را برماند      گفتگوها بر سر ميز شام به اين نتيجه رسيد كه پرزيدنت كارتر با خودداري از دادن اجازه ورود به شاه ، سابقه   .  او پيشنهاد كرد خانه اي در امريكا براي او آماده كند كه شاه مجبور شده است ايران را ترك گويد، به �8Mز 0�A ا%�، ا�/ 
� دا��r ��ر ]�6 ���6 ��و���6��T< Z��T  :  توضيح  ! رهبران خاورميانه مي دادند  6� r��A ورMد�� �%��� � ��t ا
����-�  ، 1982،  در o  ¨ر�
 ، ،  ��W را��aS و ���/<� را » ا�/�cb¨ « ، در ��5�U 65 ا%r ه�c~ت  ��ش ��د  ���6 ��و���در ]�6 ، Z��T . 65 0�A ن ����، �5دنM �5 �/5 0�5د �6 از را Z��T6 ��و������ اول ��� Zا�Gا ، ����
اZ��c « ا ا������0 و 65 » دا��<���ن �$ ا
�م « �s�) 65 �5ل �A �6 » ا��0   �/UAاf� ا�Gب ( ا�U� ،����
كه اوديسه خفت  بستند ي ، يكي پس از ديگري، دربها را بروي شاهكشورها .  كه به شاه محل سكنائي بدهد ، انجاميد ار  شاه به كارزار علني راكفلر و كيسينجر و رئيس سابق چيس مانهاتان بانك، جون مك كلوي  براي يافتن كشوري  ك    :پرواز مرد هلندي   ) � �P �/5ر دوم، ��و���Z��T ، از ا�5ا�U� 65 ��/� 0�T�²ب %�� ��ل %��%� ا اين ايام توصيف كرد  كه محلي براي » پرواز مرد هلندي « چنان كه هانري كيسنجر كار او را .   مي كردآوري را آغاز  پيوند شاه با دولت امريكا ،  ، از جمله استفاده از وزف ريد را  مأمور كرد به شاه،  بهر طريقژ     راكفلر، دستيار خود ،   . فرود آمدن سالم نمي يافت  ، در 1979 آوريل،  9در .  فرصت بدست آورد، راكفلر به كارتر فشار آورد با آمدن شاه به امريكا، موافقت كند     وقتي  .بيرون بردن پولهاي ايران از چيس مانهاتان بانك، تهيه كنند يكي از وظائف او، به اتفاق هادلي ، اين بود يك استراتژي مالي براي جلوگيري از . در مقام وكيل، در ميلبنك بود  او را  يكي از مردان عاقل دوران بعد از جنگ دوم مي دانند، نماينده چيس مانهاتان بانك ، مك كلوي كه. كمك كند  از . ريكا ، انجام مي گرفتند،  آشفته خاطر شده بودند رهبران كشورهاي خارج، از اعمالي كه در سياست خارجي ام در آن،  بسياري از ، ديدار با كارتر، در اطاق بيضي شكل كاخ سفيد، گزارشي يك صفحه اي را به دست كارتر داد كه آنها از  قابليت . خارجي امريكا كه آنها آن را لرزان و غير قابل فهم ارزيابي مي كردند، نگراني خود را ابراز  مي كردند بنا بر گزارش راكفلر، بسياري از رؤساي دولتها كه او ديده بود، از سياست . جمله اين اعمال بود رفتار كارتر با شاه    .كارتر در حالي كه عصباني شده بود، درجا، به ديدار پايان داد . وابستگي به امريكا، به مثابه دوست ، مي پرسيدند 
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از ملتهاي ديگر بخواهند  فرمانرواي پيشين . ين شد كه دوستان با نفوذ شاه بر آن شدند كشور ديگري را بيابند ا. بدهد  برغم فشارهايي كه صاحب نفوذها از هر سو فشار مي آوردند، كارتر نمي پذيرفت به شاه اجازه ورود به امريكا را       :پناهگاه موقت  چون شاه در مكزيكو مستقر شد ، من اميدوار شدم كه ديگر نياز به دخالت « :      راكفلر، در خاطرات خود مي نويسد   . سپس ، به مكزيكو پرواز كرد – قيد پول است دوستانه كه در چون معلوم شد كه حكومت باهاماس نه در بند جهات انسان -      سرانجام، ترتيبات فراهم شد تا كه شاه به باهاماس و   . ايران را به كشور خود راه دهند  ، بخاطر چگونگي اداره بحران اما هانري كيسينجر به انتقاد علني از حكومت كارتر. » مستقيم من به حمايت او نيست  و جك مك كلوي وزير خارجه كارتر، سايروس وانس، را نامه .  ادامه داد  ران و ديگر جنبه هاي سياست خارجيش، اي به نيويورك براي درمان عاجل ،      در ماه اكتبر، وقتي بيماري شاه به وخامت گرائيد، كارتر واداد و با پرواز شاه    .در اين نامه ها، درخواست مي شد با آمدن شاه به امريكا موافقت شود. باران كرد  ...   مأموريت ناممكن ما بطور كامل به انجام رسيد «: در خاطرات خود نوشت ژوزف ريد، دستيار راكفلر، . موافقت كرد  ، » داويد نيوسام « وارد نيويورك شد، ريد او را در نيويورك هوسپيتال، تحت نام  ، 1979 اكتبر 23، در     وقتي شاه   » . سا شدآنعره شادي  من رعد  
� ���5، ا()'� از �5��رZ او �p دا6UA و ج  –د0 و 0�A را 
� ���5 65 ����دا 
� �5د0 ا�� و ب �6 در ����دا �5  
�j�U �5��رZ، �6 در �����ر¨ -و 65 ا�� ��U<6 ر%��0 ا�� �6 اEc در �5ر0 �5دن 0�A 65 �����ر¨، 6��q 65 در
�ن، ���� ه� ا��م : توضيح    ! اين نام مستعار همان نام  معاون وزير خارجه در امور سياسي، داويد نيوسام ، بود . بستري كرد 0�A ��c�5 �5 6� ��A 3– �j� 65 6� ،6¯�9
 Z0 65 �����ر¨، �6 �5ا�A در  5/� �5 ا�� ، �5دن ����

�ر�� « �c�m زا-� اEP�c ژوزف ر�� و ��ر را ��A . ]�ان �5د0 ا%�ا�<�د ز
�/6 �5اZ ا��م ���6 ��و���Z��T ا'���S% Zرت ا�
  ��k�� « �%دن ��  ���5 ��(� ا�� E�P�" . 6 او ، در� rدا�� �
 �9
6a �5 %� ��و��\� 
: سخنگوئي به دانشجويان گفت .      دانشجويان در كالس درسي گرد آمدند كه در آن سه تخته سياه  بر ديوار بودند   . ود به گردهمĤئي بزرگي فراخوانده شدند دانشگاه، توسط رهبران خ    بنا بر قول يكي از شركت كنندگان كه من سال پيش با او مصاحبه كردم، در تهران، دانشجويان و ديگر راديكالها  در   . ورود شاه به نيويورك ، موجب شد كه حكومت ايران خواستار استرداد او براي محاكمه شدن ، شود       :بحران سفارت امريكا   )   477 و 476 و 340 و �mSP ، 276 �" 296ت Le Shah  6UA��  William Shawcrossاز �U� 65 ��/� 0�T� 6agب W��  ��.   ) ��3ا ��د ( ا�U~ %�ر�3ا�  (  آنها كه نمي خواهند . مأموريت خطرناك است : آنها به مادانشجويان گفتند « :     ايراني طرف مصاحبه به من گفت   . ل،  رئيس دولت بود عم در ،او رهبر روحاني ايران و. آنها مي بايد مأموريتي را به انجام رسانند كه از حمايت آية اهللا خميني برخوردار است  بعد، آنها تخته هاي سياه را . اما كسي كالس را ترك نگفت . درآن شركت كنند، هم اكنون كالس را ترك گويند 
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ما بر اين نظر بوديم كه امريكا همچنان در امور داخلي . بلكه دستيابي به مدارك جاسوسي موجود در سفارت امريكا بود  ،هدف عمليات پرسنل سفارت نبود. ين سه ساختمان، بناهاي سفارت امريكا بودند ا. د سه ساختمان نمايان شدن. برداشتند  م اگر به داخل سفارت امريكا برويم ، بر ما فكر مي كردي. ايران مداخله مي كند و مي خواستيم اين نظر را اثبات كنيم  ما . ما به گروگان گرفتن اعضاي سفارت فكر نكرده بوديم . اين اسناد دست مي يابيم و اسناد نظر مارا اثبات مي كنند  ا م. انتظار مقاومت بيشتري را داشتيم . سيمها را بريديم و از مانع ها عبور كرديم .  همه به درون سفارت امريكا رفتيم  راي از زمان ب. ديگر اعضاي سفارت ، شتابان در پي خرده ريز كردن مدارك طبقه بندي شدند . آتش نمي گشودند      تفگداران دريائي براي عقب نشاندن مردم گاز اشگ آور بكار مي بردند اما براي آنكه خون ريزي نشود، بروي آنها   » . ديديم امريكائيها مي دوند و ما آنها را تعقيب كرديم  ي تاريخ امريكا و ايران پاشنه درب تاريخ چرخيد و دربي غير قابل انتظار به رو.      يك بحران بين المللي آغاز گرفت   . خود يافتند ، بلكه دهها تن امريكائي را  گروگان خويش جستند دانشجويان نه تنها سفارت و صدها مدرك حساس امريكا را در اختيار . ميان بردن همه اوراق محرمانه وجود نداشت  �و��ن ���� ا'���S% Zرت �;�د�S% 65 6a¶ 0رت ا
����، 5/� �5 65 � 5/� �5 ��ل � ��A� �//�0 در – 1: او  ��اه� ��%�3 . 
���0 �5د ��د را �5 وا��9� Z���G رو�5و 
� �5/� �6 "� ا�� ز
�ن ، ���6US ا�� ��ا�/�0 ا��ا�� 65 ا�� ��� از ���� ، د�� �5�Zb �/�، : توضيح   .گشوده شد  5/� . ا
� ، �5 ورود �S% 65رت، ��و���Z��T ا��م ���6U ا%�. ا%�  ��� M 65\� ا��cء ��د0 ا�� ؟ ��Mن >6 ���� �5د0 ا�� و ا�� ��� از ���6 را >x� 6 �� . ا%�  ���� �5د0 ا�� �6 
� دا�6U ا�� 5/� �5 ��و���Z��T – �52 ا�� ، � W%�3 ا��  �� x� 6G�U
6 ���6 ��و���Z��T را �6 در ا
���� (�ا0�A �s �5د، ، '�, را � �/� �
 ���» دا��<���ن �$ ا
�م « 65  ��دا�/���ن » (�ح ا��)�5 « �95ان  � � ، بي اعتناء به پي در پشت صحنه ، كارگردان  فشار به حكومت كارتر براي دادن اجازه ورود به شاه به امريكا كيسينجر  –برغم اصرار روزنامه نگاران و تاريخ دانان رويزيونيست ، هيچگاه راكفلر « :      راكفلر در خاطرات خود مي نويسد   . اينست كه تنها مي خواسته است خالئي پر شود كه خودداري حكومت كارتر از انجام كارهاي بايسته ، پديد آورده بود استدالل او . ا را پديد آورده است    داويد راكفلر انكار مي كند كه كارزار او براي پذيرش شاه به امريكا ، بحرانه   :قسمتهاي پنهان  .ا��cء ��د0 ا��  ��� ا�� ��� از ��(�ات را��aS، ا'bاف �m��P ا%� �5 و�Gد : توضيح   .»  حاضر نبود مسئوليتهاي خود را بطور كامل بپذيرد قائم مقام حكومتي شده بوديم كه ، ما، نا خواسته، در واقع، بجا اينست كه گفته شود كه ماهها . نبوده اند آمدهاي آن، ��G �aS6  65 ��ل را�� ،����
�6U و "r��j ��د راد%�TUه� در ��5ون از دوc� ر«� ا� �
��s �
��s ن�z ���) از ��� ، ) 65 0�A �5دن  ����
و ��� از را�j" 0ف %�Sرت و ��و���Z��T ، 65 '�, در ) ا
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از جمله ،  .  اما در درون بحران گروگانگيري ، قسمتهاي پنهان و در ميان آنها نيز قسمتهاي پنهان وجود دارند     . 
�"* "��ار 
� ��د ا�� ا'bاف �zن وا��9� را �5ز�� 
� �/� ��P �/5 6ر .  ا%�Mورد0 منافع شخصي يا منافع ملي خود گروههاي ذينفوذي كه در اينجا و آنجاي دنيا،  عمل كرده اند و بزعم خود، بخاطر  از بنا بر اين، راكفلر .  مانده بود ،1980، در  امريكا   روز به انتخابات رياست جمهوري365با شروع بحران گروگانگيري ،  . راكفلر يكي از  قدرتمند ترين مردمي است كه احساس كرد جيمي كارتر مستحق از دست دادن مقام خويش است        . عمل كرده اند  ، را باز پس  تصرف كرده است1967اسرائيل را به صلحي وادار كند كه ناگزيرش مي كرد زمينهائي را كه در جنگ حكومت اسرائيل كارتري را ميديد كه بيش از اندازه به فلسطين نزديك شده است و بيم آن مي رود . به آنها مي رسد  كه بنيادگرائي اسالمي در معرض سقوطشان قرار داده بود، چه وقت نوبت كردند و نگران آن بودند كه بعنوان رژيمهائي      در خليج فارس ، خانواده سعودي و شيوخ حاكم بر شيخ نشينها كارتر را بخاطر خالي كردن پشت شاه سرزنش مي   . كارتر با ائتالف توانمند دشمنان خود در درون و بيرون امريكا رويارو بود .  شكننده بودن موقعيت كارتر آگاه بود  بسياري از مقامات با سابقه سيا ، از جمله كساني كه هنوز در . را حامي اساسي ترين منافع ملي امريكا مي پنداشتند      در درون امريكا، حكومت كارتر، با تصفيه سيا، براي خود دشمناني از بچه هاي قديمي سيا ايجاد كرده بود كه خود   . خت هراسان بودند كارتر از حقوق بشر، س  از جانبداري -  از فيلي پين وكره جنوبي تا آرژانيتن و السالوادر –ديكتاتورهاي دنياي سوم . اروپا را به خطر مي افكند      رهبران ضد كمونيست اروپائي براين باور بودند كه كارتر در برابر اتحاد شوروي بسيار شل است و سياستش امنيت   .دهد و البته، جمهوريخواه ها مصمم بودند كاخ سفيد را بارديگر از آن خود . ود را از دست دادند حكومت بودند  ،  مقام خ ا را پيش از انتخابات رياست جمهوري امريكا آزاد اين مبارزه پنهاني ميان كارتر ، كه نوميدانه مي كوشيد گروگانه      .، اين مقام بناحق از دست آنها بدر رفته است 1972بسياري از آنها مي پنداشتند ، بعد از پيروزي نيكسون در . كنند  عنوان » اكتبر سورپرايز «  و كساني كه مي كوشيدند از گروگانها بر ضد او استفاده كنند، ماجرائي را پديد آورد كه ،كند رت و بدين اعتبار كه سفا. بدين اعتبار كه نخستين پيروزي بزرگ سيا بازگردان شاه به تاج و تخت بود :  شمردند تحمل  قابل را غير آنها به دو اعتبار اين تحقير . بودند ، توجه خود را معطوف به تحقيري كردند كه امريكا در ايران شده بود آنها كه مقام خود در سيا را از دست داده وقتي بحران گروگانگيري در هفته ها و ماههاي اول حل نشد ،  بسياري از         :بچه هاي قديمي سيا    .گرفت آرچيبالد .  ، هنوز زنده بودند 1980در ،  شركت كرده بودند1953برخي از صاحب منصبان قديمي كه در كودتاي       .امريكا در تهران اشغال شده و اعضاي آن به گروگان گرفته شده بودند  او يكي از . ودند   يكي از بچه هاي قديمي بود كه كودتا در ايران را اداره كرده بArchibald Roozeveltروزولت  كوپلند  واسط سيا با رهبران عرب، از جمله جمال .  بود Miles Copland      يكي ديگر از آنها ، مايل كوپلند    . مشاوران داويد راكفلر در چيس مانهاتان بانك شده بود بر آنست كه او و ،  كوپلند The Game Playerدر  زندگينامه خويش، .  بود ، رئيس جمهوري اسبق مصر عبدالناصر   . ،را تهيه مي كرده اند 1980رفقايش در سيا نقشه آزاد كردن گروگانها ، در مارس 
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، من  حامي پر و پا قرص 1980در انتخابات « : ،  وقتي من  با كوپلند مصاحبه مي كردم،  به من مي گفت1990    در  نيز براي حمايت از بوش تشكيل داده بودم  »  Spooks for   Bush«، بنام من گروه غير رسمي . بودم ) پدر ( ژرژ بوش  اين باور بود كه بايد عمل به حق كرد و او شرافتمندان بر . كارتر در بند آرمان شهر بود . واقعيت و عمل گرايان است ارزيابي ما اين بود كه نزاع نه ميان چپ و راست ، ليبرالها با محافظه كاران ، بلكه ميان خيال پردازان و آرمانگرايان با اما  . حتي مسائل مشكل في ما بين عربها و اسرائيل را . يانه را مي شناخت او وضعيت خاورم. مي دانست چه مي كند      بگذار نخست بگويم كه ما پرزيدنت كارتر را دوست مي داشتيم بخالف پرزيدنت ريگان، او همه چيز را مي خواند ،   .و من و همكارانم در سيا، كارتر را آرمانگرائي خطرناك مي دانستيم ... احتماالً . بيشترين كارهايي كه در مورد ايران انجام داد، بر پايه واقعيت گرائي صرف  تدبير شدند « : ي گفت    كوپلند م  .بخاطر آرمانگرائيش در خور تحقير بود  در خور احترام بود اما ، بخطر مقام اولي كه در روشنفكري داشت،       از ديد كوپلند و دوستان او در سيا ،  كارتر  » .  او اين را به من گفت و بدان باور داشت . در پي نتايج آن شد  در كشور نيروهاي بسياري وجود داشتند . به استثناي يك كار كه عبارت باشد از اين كه گذاشت رژيم شاه سقوط كند  ما مي بايد در همه جاي كشور . ار انقالب  را خراب  مي كرديم ما مي بايد  ك... كه ما مي توانستيم بكارشان اندازيم  ايرانيها براستي مثل گوسفند بودند چنانكه حاال نيز چون . اجتماعات ترتيب مي داديم  تا نظرها را همسو مي كرديم  « : كوپلند مي گفت .  كه ارزيابي بايسته اي  از كارهائي كه در خور جهان پر از نابساماني و خشونت است، ندارد كسون و فورد بودند  كارتر را كسي مي شمردند  صاحب منصبان قديمي سيا و جمهوريخواهان كه در حكومتهاي ني      :مذبح آرمانها    ...  »  .گوسفندند اين امر كه ما به دور خود مي چرخيديم و از آية اهللا خميني مي ترسيديم  و گذاشتيم دولت يك دوست سقوط . كردند ور بوديم ما داريم ضعفي را نشان مي دهيم كه مردم ايران و كشورهاي ديگر دنيا آن را  حقارت بزرگ تلقي مي با   قوياً بر اين -   من خود و هانري كيسينجر و داويد راكفلر و آرچي روزولت كه آن زمان در سيا بود - بسياري از ما،  شاه سزاوار آن هست كه براي معالجه به امريكا آنها مي گفتند .       اما كارتر به استدالل اخالقي دوستان شاه متمايل بود   .  كشورهاي ديگر، به وحشت مي انداخت اين امر ، دوستان ما را در عربستان سعودي و مصر و. كند  
� ��ا��� د�;�: توضيح   ». آدم اصولي بود . بسا آدم بزرگي بود . كارتر آدم ابلهي نبود « : كوپلند مي گفت . پذيرفته شود  0�/�M 0ز را در ?�ر�
M ت~' x5 ���� 6 ا��c .  �/U
�دم ا��ان ��%S/� ه ،�/a3�� ,§
 ���;j/;¶�P 0 . از د����A 
�زد، ا�<�د M �
 6� rه Zر « ا�;G �9g ����5ا�G Z� دادن 65 »  �9
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 rه ����
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 �//� ���a" ن��a
 Zره���� ا�� روش 
�G*  "�و�� . را 65 ��A ��M؟ �0 ا%�A ، �
ت و راكفلر و كيسينجر، رچي روزولآهمكاري اشرف پهلوي و كرميت و     روبرت پاري    %��%� �����G در د���Z ا%) در طول چند .  حكومت  اسرائيل حكومت ديگري بود كه سخت به نقش پيدا كردن در بحران ايران عالقمند بود      :استراتژي متفق يابي در منطقه        : )2 ( »اكتبر سورپرايز « در ترتيب دادن معامله پنهاني  ن شد كه آت، اسرائيل شتابان در پي      وقتي  رژيم شاه سقوط كرد و رژيم خميني رويه ضد اسرائيلي در پيش گرف  .اسرائيل ، منصرف كند متفق يابي  در ميان كشورهاي غير عرب منطقه ، مي بايد كشورهاي عرب را از متمركز كردن تمام امكانات خود بر ضد استراتژي . ا كه در ميان كشورهاي اطراف اسرائيل متحدي پيدا كند دهه، روابط پنهاني با رژيم شاه برقرار كرده بود  ت ري بن مناش آيكي از مأموران اطالعاتي جوان اسرائيل كه  مأمور اين كار شد، . روابط با دولت ايران را بازسازي كند  نظر رهبران حزب ليكود، از جمله : ،  بن مناش مي نويسد ) منافع جنگ  ( Profits of War     در خاطرات خود ،   .برخي از دوستان او در ديوان ساالري رژيم انقالبي ، صاحب مقام بودند .  و هنوز در ايران دوستاني داشت مي كرد  فارسي را روان صحبت ،گزينش او بجا بود زيرا در جواني از ايران مهاجرت كرده . مده بود آبود كه در ايران به دنيا  بگين « : بن مناش مي نويسد . ئيس جمهوري امريكا،  بود  ر،نخست وزير مناخم بگين، بر  مخالفت و تحقير جيمي كارتر  بر دوش اسرائيل ن،  اسرائيل صحراي سينا را تخليه كرد، صلح درخوري را در پي نياورد و سرنوشت فلسطين را نيز آ بنا بر ،بگين مي ديد  موافقتنامه صلح كه. از كارتر بيزار بود زيرا  موافقتنامه صلح كامپ داويد را به او تحميل كرده بود  اسرائيل عراق را خطري بزرگ .  يد آ به  تصرف عراق در،ن متوحش شد كه مبادا خوزستان، استان نفت خيز ايران آاز      بعد از سقوط شاه ، اسرائيل از چگونگي اداره بحرانها توسط كارتر ، ناراضي تر شد  و  چون عراق به ايران حمله كرد،   .گذاشت  اين شد كه واقعيت گرائي پيشه كرد و بر وفق نيازهاي اسرائيل،  و در .  تحت رژيم خميني مي دانست تر از خطر ايران  داويد . ر واشنگتن، انجام گرفت      ديدار ميان ميل كوپلند و افسران اطالعاتي اسرائيل ، در جورج تون هوس ، د  . از راه افريقاي جنوبي ، به ايران داد ،، اجازه فروش اسلحه كوچك و قطعات يدكي را1980سپتامبر  اسرائيليها و گروه كوپلند بر سر دو نقشه به ... كميچي، رئيس واحد روابط خارجي موساد، رئيس هيأت در اين ديدار بود  يكي بكار بردن ديپلماسي با ايران و ديگري حمله نظامي به ايران ،    به ترتيبي  كه جان گروگانهاي : توافق رسيدند  ، سيد مهدي كاشاني ، فرستاده ايران ، وارد اسرائيل شد تا در باره خريد قطعات يدكي 1980     در اواخر فوريه   . را بخطر نياندازد امريكائي  همزمان طرح كوپلند راه خود را به . بن مناش كاشاني را از ايام تحصيل در مدرسه مي شناخت . هواپيماها ، گفتگو كند    .ن سو، باب طبع جمهوريخواه ها شد و فرستادگان اين حزب  پذيرفته شدند آدرون ايران باز كرد و از 
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زيرا  . گاهند كه در هر معامله اي با ايران ،  اسرائيل بايد وارد باشد آ      كاشاني گفت مأمور سيا ، ميل كوپلند و گروه او  ، 79 در ماه بعد، مارس .بازي كند ، را كه توسطش اسلحه و تجهيزات به ايران مي رود ، مي بايد نقش كشور ثالث  او و ديگر قديمي هاي سيا نقشه اي : فت  با كوپلند، او به من گ، ،  در انگلستان ، در خانه او1990 در ،  در مصاحبه اي       :نقشه نجات گروگانها با گسيل كماندوها به ايران     »  .4 – حلقه طاير هواپيماهاي جنگي اف 300فروش : اسرائيل نخستين فروش مستقيم به ايران را انجام داد  نقشه ما شامل يافتن متحداني در ايران و بكار بردن ضد اطالعات بقصد ناگزير كردن . براي نجات گروگانها تهيه كردند  ه سفارت بروند  و خطاب به دانشجويان فكر محوري اين  بود كه برخي از ايرانيان ، ملبس به لباس نظامي و پليس ب      «   . رچيبالد روزولت ، مشاور داويد راكفلر ، در تهيه نقشه، به من كمك كردند آرهبري كرد و  را در ايران 1953استون ميد ، رئيس سابق واحد گريز و حيله سيا و كرميت روزولت كه كودتاي . اصالح شد حك و  ، 1980 مارس 22پارتمان جورج تون ، در آاين نقشه در ديدار  با افسران اطالعاتي اسرائيل ، در . هجوم نظامي بود  زيرا  قرار بر حمله نظامي از خارج   . مده ايم اين بار را از دوش شما  برداريم آاما حاال ما . كار شما عالي است : بگويند  قاط مده ايم گروگانها را ببريم و در نآاينست كه ما . ماج تيرهاي خود  خواهند كرد آنها  شما را آ.  به ايران است  نها آ    اين ايرانيها  مي بايد گروگانها را به بيرون از تهران ، به پاي هلي كوپترهاي امريكائي مي بردند  و هلي كوپترها   .مختلف شهر ، نگاهداري كنيم  ن، افراد آه كرد كه در    كوپلند سخت دلگير بود كه حكومت كارتر اين نقشه را تحويل نگرفت و خود نقشه اي تهي  .را از ايران خارج مي كردند  كوپلند . ماده همكاري در تهران ، عمليات نجات را مي بايد انجام مي دادند آارتش امريكا ، به همكاري جزئي ايرانيان  نها به استراتژي آنقشه خود را به رهبران جمهوريخواه نيز دادم و سبب  جمع شدن هرچه بيشتر حواس : به من گفت  اما همانطور .  ن اطالع داشتند آبطور رسمي، نقشه سري بود و تنها اعضاي حكومت كارتر از .  كارتر در مورد ايران شد  وچون نقشه مورد .  مورد توجه حكومت قرار نگرفت، پوچ مي شود، ولو سري، كه اغلب اتفاق مي افتد، وقتي نقشه اي ن در آمن مطمئن هستم كه رئيس جمهوري اسبق، نيكسون، رونوشتي از . زاد نيستم بگويم واكنش چه بود آ    حاال من   ...شد، فرستادم  كه فكر مي كردم متحد خوبي خواهد نها را  براي هركسيآبي اعتنائي حكومت كارتر قرار گرفت، رونوشت هائي از  ن مانده آو حلقه اي از افراد كمي را تشكيل مي داديم ، كه در رابطه با انتخابات رياست جمهوري كه مدت كمي به ما اين رابطه غير رسمي راداشتيم . او هنوز براي او كار مي كرد و دوست بسيار نزديك من بود . كيسينجر كار كرده بود  ن زمان، من منشي داشتم  كه براي پتر رودمن وآ. ما براي هانري كيسينجر نيز نسخه اي فرستاديم . يافت كرده بود  پس از اطالع از فروش . هم  ايرانيها و هم برخي از متحدان امريكا كاسه صبر كارتررا لبريز كردند ، 1980وريل آ    در   . بود، همكاري مي كرديم  بلكه با لحن سختي به بگين اعتراض .   شكوه كرد ،   حلقه طاير هواپيما به ايران ،   از بگين،  نخست وزير اسرائيل300 دبير . نمي بايد به فروش مواد نظامي به ايران ادامه دهد  ،  كارتر به حكومت اسرائيل فهماند كه 1980در بهار . كرد  ما مي دانستيم كه اسرائيل  مواد نظامي مي فروشد و ما نمي خواستيم به : مطبوعاتي كارتر، جودي پاول، به من گفت  �5 ���6: توضيح   ».اما بطور موقت . ورديم از اين كار باز ايستد و باز ايستاد آفشار . اين كار ادامه دهد  �TA6 و � ار��s�c 0د�% �ن M\� از  >�T��T ادار�S% 0رت ا
���� �95 از اA´�ل Mا()'� ��
,  ��رA/�%�ن %�� و ا%�ا-�, 5
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� ��د0 ا��، ]�6 �//���ن ��M ح �;�د0 ا���c 0د�% rگاه بود كه حكومت بگين با كارتر بد آكاخ سفيد نيك «: ، در مصاحبه ، به من گفت ژنسكي نيز   مشاور امنيتي كارتر، بر     .  ���ره� ه كردن گروگانها زاد آمده بود و ناگزير مي شد ، عمليات نظامي به قصد آ   كارتر به محاصره گروه بنديهاي دشمن در      :كماندوهاي امريكا درمانده در بيابان    ». است و  ترجيح مي دهد ريگان پيروز شود  نقشه اين بود كه هلي كوپترها كماندوهاي . بود » چنگال عقاب « اسم رمز عمليات . ، تصويب كند 1980وريل آرا در  اما در بيابان، يكي از هلي كوپترها با هواپيمائي پر از . وريل انجام بگيرد  آ24    كارتر دستور داده بود عمليات در   .نها ، با دستياري و همĤهنگي عوامل ايراني ، گروگانها را نجات مي دادند آامريكا را به تهران مي رساندند و  ا �� . ور از ��ن و �ا�� ا���ن �� ���ز� ه� �د  �
	��� ر���ر د :توضيح  . نها  توسط دولت ايران نمايش داده شد و بر تحقير امريكا افزود آ     بدنهاي سوخته   .  تن از افراد كماندو كشته شدند 8ورد و  آبنزين، تصادم كرد و انفجاري را ببار  
�$#�� ا � �" ا!�ان � " �%&'�. و راه را بر عمليات ديگري از اين نوع بستند     بعد از شكست طرح ، ايرانيها گروگانها را در نقاط مختلف پخش كردند   .��ز6�دا�/ ���ز� ه�* ��5/وه�* ا��!�1.� �/و  4�د� �/ �3   )�2 را�" ا��!�1 �/ و �/ �&ر ��� 0/ر، ر.#- ,+&ر*، ) زاد شدن گروگانها بعد از پيروزي جمهوريخواه ها در آها بطور خصوصي صحبت از نآ .ناشدني و غير ضرور  است  بر اين نظر بودند كه عمليات نجات ديگر ن حلقه آ،  جمهوريخواهان عضو 1980در تابستان « :     كوپلند به من گفت  . وردند كه توانستند به امريكا باز گردند آافرادي كه فرستاده شده بودند، بسي شانس  نها مثل هر كس ديگر مي دانستند بايد صبر كنند تا آزيرا  .     طرح عمليات نجات كيسينجر يا نيكسون وجود نداشت   . انتخابات رياست جمهوري مي كردند  در جامعه اطالعاتي اين امر كه با  پيروزي .  زاد مي شدند آروگانها ن زمان، گآ. انتخابات رياست جمهوري انجام بگيرد 
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با كساني در ميان مقامهاي ايران به تفاهم   ًاين جامعه، قطعا... زاد مي شود، سر مهر شكسته اي بود آريگان ، گروگانها  نها گفته بودند كه مالها هيچ كار براي كمك به كارتر و تجديد انتخاب او آايران ، به ، در طرفهاي دوستانم در سيا      . زاد نشوند آن هنگام آرسيده بودند كه گروگانها تا  . زاد كند، انتخاب ريگان به رياست جمهوري قطعي است آن زمان ، ما  مي گفتيم تا وقتي كارتر نتواند گروگانها را     آ   . نخواهند كرد شان را از چرك گروگانگيري مي شويند و وارد دوران با انتخاب شدن ريگان، ايرانيها خوشحال مي شوند كه دست . ( عي امنيت امريكا مي خواند، در باره گروگانها با ايرانيها  به تفاهم رسيده بود بخشي از سياكه خويشتن را  پاسداران واق يعني - به قول او- ، » سيا در سيا « اما اطمينان مي داد كه .      در مصاحبه، كوپلند نپذيرفت كه جزئيات را به من بگويد   ». و چنين نيز شد . جديدي از روابط خود با امريكا مي شوند  از ر اروپا،  ميان مقامات جمهوريخواه، د، بيشترين  مناقشه ها در باره سر اكتبر سورپرايز متمركز هستند بر چند ديدار        :ديدارهاي پنهاني     ) .ورم،  مرد آنكه بتوانم مصاحبه ديگري با او بعمل آ ژانويه، پيش از 14كوپلند در  ت بين المللي مي داشته اند ، تماسها و ، از جمله مقامات رسمي ايران و مقامات اطالعاتي كه فعالي   شاهدان گوناگوني      . جمله روحاني اي بنام مهدي كروبي با مقامات ايراني ، از ، جمله ، ويليام كيسي، رئيس ستاد تبليغاتي ريگان،  و جورج بوش ، نامزد معاونت رياست جمهوري مقامهاي تحقيق  . ده اندنمو توصيف ئي را كه بوش و ديگران سران حزب جمهوريخواه تكذيب كرده اند، ديدارها نها از آ كه بسياري از –  1980كننده امريكا ، برغم وجود مدارك دال بر وقوع معامله پنهاني بر سر گروگانها در اكتبر  كفلر و چند تن از دستياران  ، داويد را1980 سپتامبر 11، در بنا بر دفتر ثبت ديداركنندگان .  كارتر بر سر گروگانها است     از جمله مدارك پنهان نگاه داشته شده، مدارك مربوط به تماسها ميان گروه راكفلر و كيسي در طول گفتگوهاي    .  ، جانب جمهوريخواه ها را گرفته اند -  پنهان نگاه داشته شده اند مردم امريكا رلينگتون آ،  در ستاد تبلغاتي جمهوريخواهان، در -در كار  معامله با ايرانيها بر سر گروگانها بوده اند كه  همانها –او  عضو چهارم گروه ، . خليج فارس سامان مي داده و همكار كوپلند در تهيه نقشه نجات گروگانهاي امريكائي  بوده است مقام  پيشين سيا، كه كارهاي چيس مانهاتان بانك را در ، رشيبالد روزولت آ. در جهت بردن شاه با امريكا بوده است  به سياست حكومت كارتر ژوزف ريد كه از سوي راكفلر مأمور جهت دادن:      با راكفلر اين اشخاص همراه بوده اند   .ويرجينيا، با كيسي ديدار كرده اند  اين امر را راننده كيسي در . ام، كيسينجر ، همكار ديگر راكفلر ، نيز، در تماس  پنهان با كيسي بوده است در همين اي       .راكفلر ، در خاطرات خود، با ديدار با كيسي اشاره نيز نكرده است . ديدارشان با كيسي  ندادند  تن به مصاحبه در باره – راكفلر و ريد و فريسبي – ، همه اعضاي گروه كه زنده مانده بودند 1990     در اوائل   .  بوده است ،   رئيس البي راكفلر در واشنگتن،  Owen Frisbieاوون فريسبي  دو نوبت به خانه كيسينجر در جورج تون رفتم و : راننده كه مي خواست نام او برده نشود، گفت . مصاحبه با من گفت    :ايرانيان متهم مي كنند     . ن  ديدارها در دفتر ثبت ديداركنندگان ثبت نشده اند اي. وردم آرلينگتون آ به ، براي ديدار با كيسي ، او را
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يگان، كيسينجر و ديگران مي كوشند حاميان ر« : او گفت . جمهوريخواه امريكا را به دخالت در كار  گروگانها متهم كرد ، بعد از ديدار راكفلر با كيسي ، وزير خارجه ايران ، صادق قطب زاده ،  در علن، حزب 1980 سپتامبر 16 در     ورد حاكي از  ارتباطهاي دستياران راكفلر با آي سند ديگري بدست آ،  اف بي 1980     در هفته هاي پيش از انتخابات   .» نها هرچه در توان دارند مي كوشند مانع از حل مشكل گروگانها شوند آ. نگذارند مشكل گروگانها حل شود  اين دو ، يكي سيروس هاشمي بانكدار .  به داشتن نقش كليدي در معامله بر سر گروگانها هستند دو تن ديگر كه مظنون بحران ، هاشمي و شاهين در  1980، در سپتامبر ي آ     بنا بر مكالمات ضبط شده سيروس هاشمي  توسط اف بي   . ايراني و ديگري شريك ديرين كيسي، جون شاهين بوده اند  زاد كردن گروگانها ، بعنوان واسطه ، آ در گفتگوهاي محرمانه كارتر با مقامات ايران براي ،     در ظاهر، سيروس هاشمي  .  و همزمان فعاليتهاي مالي  ناروشن مي داشته اند بوده اند ر ،  تحريك گگروگانها گان و بوش  با مقامات اما،  بازي دو گانه مي كرده و رابط اداره كنندگان تبليغات انتخاباتي ري. عمل مي كرده است  اين دو از ايام جنگ جهاني دوم ، در اداره خدمات . رابط او با كيسي شاهين بوده است. ايران نيز بوده است  نست كه هاشمي و شاهين  مي كوشيده اند  در فيلي پين يا هنگ آي گوياي آ      مكالمات ضبط شده توسط اف بي   .استراتژيك سيا،  همكار بوده اند  پول به فيليپين بانك سپرده و در پي ديدار »  مبلغ كالني « ،  هاشمي 1980در اواسط اكتبر . بانك تأسيس كنند كنگ  بنا بر توافق، كمپاني در هنگ كنگ تأسيس مي شد و كارش دريافت سپرده و دادن ضمانت نامه . ماركوس ، انجاميدند       گفتگوهائي كه شاهين رهبري مي كرده به توافق با هرمينيو ديزني ، از  بستگان همسر ديكتاتور فيليپين ، ايملدا  . با نمايندگان فيليپين بانك در اروپا بوده است  پاتري ، وكيل راكفلر در ژنو سوئيس بود . آ ميليون دالر پولي كه سرمايه اين كمپاني را تشكيل داد، از طريق جان 02       . ديزيني مأمور اول اداره پولهاي فرديناند ماركوس، رئيس جمهوري فيليپين بود . بود  رزان ايراني ، ريگان ،  يك سال پس از  به گروگان گرفته شدن اعضاي سفارت در تهران، توسط مبا1980 نوامبر 4    در    : پيروزي ريگان ◄    .، خواهر دو قلوي شاه، بود نها مصاحبه كردم، پول متعلق به اشرف پهلوي آاما، بنا بر قول دو شريك شاهين كه من با .  در هفته هاي بعد از انتخابات،  مذاكرات در باره گروگانها ادامه . بر كارتر، در انتخابات رياست جمهوري ، پيروز شد  تش زبانه مي كشد، كجاست ؟ تهران آن آه از گودالي به عمق سه پا ك«  :     لطيفه اي هم در واشنگتن بر سر زبانها افتاد   . زاد نكند، گرفتار غضب ريگان خواهد شد آگروه ريگان بوش مي گفتند اگر ايران گروگانها را . شود  روز در حكومت كارتر ، تحقير شده است، همچنان تحقير 444ان اجازه نخواهد داد ملت امريكا كه بمدت رونالد ريگ    همانطور كه تاريخ مراسم اداي سوگند ريگان نزديك مي شد ،  جمهوريخواهها زبانشان به اين قول باز تر مي شد كه   . يافتند  مردم . زاد شدن گروگانها از ايران رسيد آ، ريگان داشت اداي سوگند را شروع مي كرد كه  خبر 1981 ژانويه 20    در   .  دقيقه بعد از شروع رياست جمهوري ريگان است 10    :معامله سري اكتبر سورپرايز پاداشهاي خود را دريافت كردند شركت كنندگان در  به زودي ،  اسلحه امريكائي ، محرمانه ، از طريق اسرائيل ، بسوي ايران جريان پيدا كرد  و :     اما واقعيت ديگر بود   .سيماي ريگان را سيماي رئيس جمهوري گرداند كه اجازه نمي دهد با حيثيت امريكا بازي كنند زاد شدن گروگانها ،  در نظر مردم امريكا، آو غاز رياست جمهوري ريگان آتقارن . امريكا بيش از اندازه شاد شدند 
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ن را مال دولت مي آ، پولي بود كه جمهوري اسالمي به باور او اين پول : ادشريك شاهين پاسخ د. پولي كمي نبود  ميليون دالر 20 ميليون دالر در بانك مشكوكي سرمايه گذاشت ؟  20چرا اشرف :     از يكي از شركاي شاهين پرسيدم   . دالر، همان پول اشرف پهلوي افتتاح كرد  كه از سوي جان پاتري ، وكيل راكفلر در ژنو، به او داده شده بود  ميليون 20رمايه  ، شاهين بانك سپرده و تضمين  را ، با س1981 ژانويه 22در . شروع رياست جمهوري ريگان، افتتاح شد     معامله اي بر سر تأسيس بانك كه سيروس هاشمي و جون شاهين ماهها مشغول بحث در باره اش بودند، دو روز بعد از  شاهين مي گفت . او در باره روابطش با  شاهزاده بسيار راز دار بود : شريك دوم شاهين گفت . دانست و مطالبه مي كرد  بانك پول دارهاي . مدهاي نفتي را اداره كرد آ،  بانك سپرده و ضمانت صدها ميليون دالر، از در1984 تا 1981      از  . يد، از مرده صدا بلند مي شود اما از من نه آوقتي صحبت از اشرف پيش مي :  ( ، رئيس سابق مخابرات عربستان سعودي  ) BCCI( و كمال ادهم ، مشاور اصلي بانك اعتبار و بازرگاني بين المللي  و حسن ياسين ، پسر عموي عدنان قاشقي ، سرمايه دار عربستاني درصد از بانك فاسد اعتبار و بازرگاني بين المللي بودند 10دو مدير ، يكي غنيم المزروعي و ديگري ابو ذهبي  كه صاحب : ورد  آعرب را هم  به عضويت هيأت مديره خود در  ( د را پول نقد ، از بانك او پاداش خو.      اسم سيروس هاشمي بطور رسمي در شمار مؤسسان و مديران بانك نيست   ) .معادل واواك 
BCCI (  مشاوري به 1981ي، در اوائل فوريه آبنا بر مكالمات ضبط شده سيروس هاشمي توسط اف بي .  ستاند  ، ، بانك سپرده و 1984در ( ، فردا ، از لندن به كنكورد حواله مي شود  )  BCCI( پول از « : سيروس هاشمي مي گويد پيش از رفتن به محل مأموريت . غاز زمامداري ريگان ، ژوزف ريد ، دستيار راكفلر، سفير امريكا در مراكش شد آ در     :ديدار در النگلي     ) .الر نيز ناپديد شد  ميليون د100، ورشكست و تضمين  با ورود ريد به دفتر كيسي، شارل كوگان، يكي از مقامات سيا، . خود، او به ديدار رئيس جديد سيا، ويليام كيسي رفت  ژوزف ريد . ورد آكوگان فعلي را كه ريد بكار برد، درست به ياد نمي . ورد آ سخن بميان ، جمهوريانتخابات رياست  گروگان امريكا، پيش از 52زاد كردن آ به ياد دارد كه ريد از شكست دادن كارتر در ًكامال« : داده ، گفته است  ، در كميته تحقيق 1992اي كه در » محرمانه « او در شهادت . ستانه درب، توقفي كرد آ    او كه ريد را مي شناخت، در   . رخاست تا اطاق را ترك گويد ب ن دچار شكست كردن اكتبر سورپرايز كارتر يعني آاما معني . ورمآو فعلي را بكار برد كه به ياد نمي » ما « : گفت  ، به اين نتيجه رسيده بود   تحقيق كنندگان گنگره كه در اين باره با كوگان به گفتگوي غير رسمي  نشسته بود     يكي از  . زاد كردن گروگانها بود آجلوگيري از موفق شدن او از  كارتر را ... ما اكتبر سورپرايز « :  از است  و جمله عبارت بوده ، به اين نتيجه رسيده بود كه كلمه ناسزاي جنسي  بوده ن، داويد لوفمن ، وكيل مدافع جمهوريخواه در كميته تحقيق و مقام سابق سيا ، از كوگان      در طول شهادت كوگا  . » ناكام گردانديدم  بعد كه . بتازگي از او پرسيدم . ري آ: يا بعدها فرصت پيدا كرديد در باره  از ريد بپرسيد ؟ كوگان پاسخ داد آ: پرسيد  قرار است در كنگره شهادت : به او گفتم . ت بود او در مزرعه اش در كنكتيكو. مأمور سازمان ملل شد، به او تلفن كردم    . بگو كلمه اي كه بكار بردي چه بود؟ او پاسخي نداد و امور ديگري را پيش كشيد . بدهم و حافظه ام ياري نمي دهد 
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كذيب و ت: مارك شافر، وكيل ديگر كميته پرسيد.  نه : او هيچ توضيحي به شما نداد ؟ كوگان پاسخ داد :     لوفمن پرسيد او هيچ چيز نگفت و ما به گفتگو از امور ديگر : ورده است ؟  كوگان پاسخ دادآهم نكرد كه چنين جمله اي را بر زبان  مد ، حتي از آ بعمل 1992 دسامبر 21    بدين سان ، حقوقدانان كميته تحقيق ، با وجود اين شهادت شايان توجه كه  در   . ادامه داديم  يافتم كه بر ، در بايگاني كميته تحقيق، مده بودند و مدارك ديگري  را آمن شهادتهايي  را كه نزد كميته بعمل         :مداركي كه كشف شدند      چه گفت و چه واكنشي نسبت با سخن ريد نشان داد ؟ كيسي: كوگان نپرسيدند  او سعي كرده بود  با ژوزف ريد در باره دانسته هايش پيرامون . ي بودآن اسناد، يادداشتهاي مأمور اف بي آ     در ميان   . قرار نداده بودنها را مورد اعتناء آ خود، 1993وقوع جرم داللت مي كردند و كميته در گزارش ژانويه  ي ، تلفنهاي متعددي به ژوزف ريد كرده بود و او به هيچيك آهاري پنيش، مأمور اف بي . اكتبر سورپرايز، مصاحبه كند  او غافلگير شد و از اينكه در خانه خود ، مي بايد به پرسشها پاسخ دهد، « : پنيش نوشته بود . كنكتيكت ، كشيك داده بود  هكتاري خود در گرين ويچ ، واقع در 50     سرانجام، پنيش ، مجهز به نامه اي رسمي ،  به انتظار ورود او به خانه   . بار تلفن كرده بود 10حدود . د نها پاسخ نگفته بوآاز  ر ارتباط پيدا كرده بخاطر موقعيت او در چيس مانهاتان بانك، چند نوبت، با يكديگ« : بعد ، ريد افزوده بود » . ورد آنمي  را به ياد 1980هيچ تماسي با كيسي در « : بنابر يادداشتهاي پنيش، ريد گفته است .      ريد سرانجام تن به مصاحبه داد   ». ، نم پس نمي داد در پاسخهايش به پرسشها . ي بود عصبان چون  سفير امريكا در مراكش شده بودم، براي اداي « : ،  ريد گفته بود 1981اما در باره ديدار از سيا ، در . » بودند  گفته  بود نمي داند . اما او اشاره اي به شكست كشاندن اكتبر سورپرايز كارتر  نكرده بود » . احترام  نزد كيسي رفتم  حتي ببينند صحت يا كذب  ادعاي او را .     حقوقدانان كميته تحقيق الزم نديده بودند در پرسش كردن دورتر بروند   ! چه چيز مربوط است اكتبر سورپرايز به در حقيقت، بنا بر دفتر ستاد تبليغاتي ريگان .  با كيسي هيچ تماسي  نداشته است ، بمدد مدارك، معين كنند 1980كه در  لينگتون، واقع در ويرجينيا، همراه راكفلر و دو آ، در 1980 سپتامبر 11ميته تحقيق بود، ريد در  بوش ، كه در اختيار ك– �ن ، ا
§�ل ���/<� و را��aS و : توضيح   . مل مي كردند و روابط پنهاني با مالهاي ايران ، در طول بحران گروگانگيري داشتند نها كه در پرده عآداويد راكفلر و     در ميان اسنادي كه از چشم مردم امريكا مخفي شدند، مدارك سخت جالبي هستند گوياي اتصال دوستان قدرتمند   .بسياري مدارك حاكي از وقوع جرم بود اما اين داوري مبتني بر تعبير و تفسير جانبدارانه از مدارك منتشر شده و چشم بستن بر . شست اتهام اكتبر سوپرايز  ، منتشر شد ، كميته بطور واسعي دست جمهوريخواهها را از 1993 ژانويه 13     وقتي گزارش رسمي كميته تحقيق، در   . دستيار ديگر او، با كيسي ديدار كرده بود /��5M ��
وردن Mروزوc� و ا�Aف »Z�a ، در �5دن 0�A 65 ا
����، در ���3 ر>� روزوc� و �� � دا�A Zد0 از ��و��\� �5ا�SU%و در ا Z��Tو����� Zا�G�
r ، �§�65 دن ��ر"� ���Tدن ر��� r��s ن و�Tر%���ن ر� Zر��g �%اول و "���9 �//�0 و 65 ر�� W�� ،ن��G �Tد� Zره���%�r ا��ان از ��و���Z��T ، �5�5د ر�� ذ���� . را �5زZ ��د0 ا�� %��%� 
�ا�6a در ا
�ر �
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 F/G ،Zو ����8ارز ���/G اد�;U%ار ا��U%و ا �US� 65�2 �2 ، 6c�%  � دم ا��ان و ا%)م�
�د �3�6 و ����r��' �U 65 ا��ان و ا��)ب �5� ا�� ، در "���1 ��و���Z��T و �3 . ��� و M Zه��
M 6z ،نM �-�\ ن�A ,��;" از Z����aG ���5 �
��ن �
� ��د�� �6 �� ���A 65 Z��Tر « ��و����;G �9g ��� « �

� �5د، ا��ان و 
/:�6 و ��Gن  �6U �5د، را0 ��ل �� W�3 در Z�Tوز ا��ان در        .د��
"W ا%U;�اد 
� %�زد و ��MرZ �6 ���5 را ���د�� و ا ��6 ��5ون ر�� از ا�� �5M . در 5/� ¡�ا\��s Zد دا��a و ��ر�G ا%� زاد ا()'�ت دارد،  Mزاد  ا����6 ه� و ���Gن M¡�ا\� ���ز ���G 65ن  �ر 
� ���Aا����Z�G 65 6 ��د، 6ag و �a�6 ه� ��% rحتي . وري، عصباني مي شوند آمهوريخواهان  به ميان مي واقعيتي است كه وقتي با جرياست جمهوري رسيدند ،  به رياست و معاونت ، 1980در اكتبر ، اين امر كه رونالد ريگان و جورج بوش ، در پي معامله پنهاني بر سر گروگانها          :جمهوريخواهان را به دولت رساند  و انكار شد »  اكتبر سورپرايز«     روبرت پاري     .ه پرده ،  بوش –از جمله ، بر واقعيتهاي مربوط به فعاليتهاي ويليام كيسي ، رئيس وقت ستاد تبليغات انتخاباتي ريگان *   :پوشاندن حقيقت شد  بناي كميته تحقيق نه بر يافتن حقيقت كه بر ، وقتي بنا شد در باب اكتبر سورپرايز تحقيق شود،1990     در اوائل   . هميشه ، بدست فراموشي سپرده شود  يكبار براي ،دموكراتهاي وسط باز و مطبوعاتي كه كارشان پرده ابهام كشيدن بر واقعيت است، مي كوشند تا مگر ماجرا  خر آي كه كيسي در تعطيالت كارهاي: غافل از اين كه تحقيق واقعيتها را از پرده بيرون مي اندازد . كشيد تا ديده نشوند  جمشيد هاشمي مي .  هفته ماه ژوئيه انجام داده است ، از لحاظ كشف سر اكتبر سورپرايز اهميتي تعيين كننده دارد  اگر معلوم مي شد كيسي در جاي ديگر بوده است، جمشيد . مد آكيسي براي ديدار با مهدي كروبي به مادريد : گويد  ن آنها ادعاي جمشيد هاشمي را رد كردند با اين ادعا كه او ، در آ، جمهوريخواهها و رسانه هاي متحد 1990در اوائل *   .هاشمي يك دروغ زن مي گشت  ، بهتاني مضحك و ن،  اكتبر سورپرايز را آرا انتشار داد و به استناد ريپاليك ، اين به اصطالح حضور كيسي در لندن  ، نيو 1991در .  تاريخ، در كنفرانسي پيرامون تاريخ، در لندن ، شركت داشته و نمي توانسته است در مادريد باشد  ، از  شاهدان معتبر :مد آ    اما اين ادعاي حضور كيسي در تاريخ و ساعات حضور كيسي در لندن بود كه دروغ از كار در  .  جلوه داد ،ورآتوطئه اي شرم  .  د كه كيسي در جلسه صبح كنفرانس غايب بوده است  ، تاريخ دان، شهادت دادنRobert Dallekجمله روبرت دالك  مدن از مادريد به لندن آبنا بر اين ، زمان الزم را براي رفتن به مادريد و . مد آاو ديرگاه بعد از ظهر به جلسه كنفرانس    . را داشته است 
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ر گفتند  كيسي عضو باشگاهي اين با. وقتي حضور كيسي در لندن بي اعتبار شد، به سراغ ساختن ادعاي ديگري رفتند *  « خر هفته پايان ماه ژوئيه را در آبنا بر اين ادعا،  كيسي تعطيالت .  ن مي گذرانند آاست كه قدرتمندان تابستان را در 
Bohemian grove «  از اين رو، دير به محل . نجا به لندن پرواز كرده است آ، واقع در شمال كاليفرنيا گذرانده و از نكه پيش از لندن به مادريد رفته و با مهدي كروبي ديدار كرده باشد، آبديهي است وقتي براي . ده است كنفرانس رسي ن را آدروغ بودن . مد آب در آهم دروغ از  » Bohemian grove« ، ادعاي حضور كيسي در 1992در اواخر *   .بنا بر اين ادعا نيز، جمشيد هاشمي دروغگو مي شود. نمي ماند  غاز بناي كار خود را بر اين گذاشته بود كه دست ريگان و بوش را از آنكه كميته از آبا . ته تحقيق معلوم كرد تحقيق كمي خر هفته آمدرك نشان مي داد كه كيسي نه در تعطيالت . ا باطل بخواند مدرك انكار ناپذير ، جز اين نتوانست كه ادعا ر بشويد ، اما با وجود ، يعني معامله با دشمنان براي رسيدن به مقام رياست و معاونت رياست جمهوري »اكتبر سورپرايز «  يهمان خود ، او با م. نجلس ، با هواپيما به سان فرانسيسكو مي رود آ، كيسي از لوس 1980 ژوئيه 25     بنا بر ادعا ، جمعه   .مي رفته است  » Bohemian grove« خر هفته اول ماه اوت مي بايد به آپايان ماه كه در تعطيالت  از .  سانفراسيسكو مي رود،صبح. مي ماند  » Bohemian grove«  ژوئيه در 27      باز بنا بر ادعا،  كيسي تا صبح يك شنبه   . مي رسد  » Bohemian grove« دارل ترنت ، ديرگاه جمعه به  هوايپما  مي گذراند و ديرگاه شب را در .  به سوي لندن پرواز مي كند  ،ز با هواپيماي شركت بريتيش اروينجا، آ كه كميته تحقيق در اختيار گرفت ،  » Bohemian grove« بنا بر دفتر ثبت اسامي :      اما مدرك جز اين را معلوم كرد   .بنا بر اين، وقتي براي اين كه به مادريد برود، نمي ماند .  ژوئيه به لندن مي رسد 28دوشنبه  بوده و در همان زمان، كيسي در واشنگتن به  » Bohemian grove«  ژوئيه ،  در 25 ميهمان كيسي ، دارل ترنت ، جمعه رفته  » Bohemian grove« بنا بر اين ، نمي توانسته اند باتفاق يكديگر به .  كار تبليغات انتخاباتي سرگرم بوده است  ن، نه به ساحل شرقي كه از واشنگتن به نيويورك آ ، كميته تحقيق بليط هواپيمائي را يافت كه كيسي خريده و باًا  بعد  . باشند  بنا بر دفاتر ثبت ستاد : رفته است  » Bohemian grove«      دفاتر ثبت ديگر نشان مي دهند كه كيسي هفته بعد به   . هاربور، در نيويورك، ديدار كرده است  ژوئيه ، با يك فعال حقوق حيات ، در خانه خود در روسلين 26تقويم كيسي نشان داد كه او شنبه صبح ، .  سفر كرده بود  ن شهر با دارل ترنت ، در باب استراتژي آنجلس رفته و در آ، به لوس 1980 اوت 1تبليغاتي جمهوريخواه ها ، كيسي در  ن روز، كيسي و ترنت خريد  آنست كه عصر آحاكي از  » Bohemian grove«  دفتر ثبت . ، گفتگو كرده است تبليغات    . ند كرده ا

خر هفته پايان ماه ژوئيه  را من در ميان مدارك آگروهي اعضاي باشگاه حاضر در تعطيالت  سك، ع   و بالخره      ن نشد كه به واقعيت اذعان كند آاطل شد ، كميته تحقيق برب »  Bohemian grove« و چون ادعاي حضور كيسي  *   .در اين عكس ، دارل ترنت حضور دارد و كيسي غايب است . ورده و منتشر كردم آبايگاني شده كميته تحقيق بدست  ن معامله انجام شده، در پاريس روي داده و آن، ديدار پاياني كه در آ بنا بر ،ن شد  قولي را بي اعتبار كند كهآبلكه بر  بدين قصد، .  ست  اكتبر، در اين شهر، با فرستاده هاي خميني معامله اي را بر سر گروگانها انجام داده ا19كيسي در  الري كيسي مدعي شد كه پدرش به ويليام كيسي تلفن كرد و او در . قول نوه كيسي ، الري كيسي را حجت گرداند  نكه الري كيسي حافظه قوي نمي داشت، كميته آبا . رلينگتون ، واقع در ويرجينيا ، بود آ بوش در –ستاد تبليغاتي ريگان  اعتبار بخشيدن به اين قول، حضور كيسي در پاريس را قولي بي اعتبار مي . ابي كرد ارزي» معتبر « تحقيق، قول او را    .گرداند 



 99 

،  يك سال زود تر از كار كميته تحقيق،  1991در حقيقت، در .   » معتبر« نكه قول الري كيسي همه چيز بود جز آ     حا  ن تاريخ، او قولي بكلي متفاوت در باره محل آدر . من با الري كيسي ، بعنوان روزنامه نگار فرونت الين مصاحبه كردم  ، ويليام كيسي در جوكي كلوب 1980 اكتبر 19ورم كه در آخوب بياد مي : او گفت . ن تاريخ گفت آحضور كيسي در  بنا بر دفتر ثبت وقايع، والدين او  با ويليام .  بوش را نشان دادم – اما من به الري كيسي مدارك ستاد تبليغاتي ريگان       . ورم آن شام را خوب بياد مي آن تاريخ مي گذرد، آ سال از 11نكه آبا .  در واشنگتن با والدينم شام صرف كردند  در واقع نيز ثابت . الري كيسي خطاي حافظه خود را پذيرفت .  اكتبر ، شام صرف كرده اند 15 كه در 19كيسي نه در  ، الري كيسي ، در كميته تحقيق شهادت داد و تلفن پدرش به كيسي را جانشين صرف شام 1992    با وجود اين،  در   .  شده است  صرف، در جوكي كلوب  اكتبر15شد كه شام در  من كميته تحقيق  را از تناقض جدي . سخني را گفت كه در مصاحبه با فرونت الين، نگفته بود . والدينش با كيسي كرد  ويز كرد تا قول بر حضور كيسي در آرا دست » تلفن به كيسي « ميته تحقيق  با وجود اين، ك. گاه كردم آدو قول او  پيرامون اكتبر سورپرايز ،  مقاله اي در ، لي هاميلتون  نماينده جمهوريخواه و  رئيس كميته تحقيق مجلس امريكا *   . پاريس را بي اعتبار كند  مستند او قول معتبر بر حضور كيسي در ستاد . انتشار داد  » پرونده اكتبر سورپرايز بسته شد« نيويورك تايمز ، با عنوان  ويز كرد تا بگويد مدركي بر آنكه به استناد مدارك كميته بر وقوع معامله رأي دهد، قول دروغي را دست آ    به جاي   . جورج بوش و متحدانش بود  تحقيق تغافل كرد زيرا  تحت فشارهاي  فوق العاده پرزيدنت  كميته،   از  مدارك دال بر معامله پنهاني اكتبر سورپرايز   .را با ماليان ايران انجام داده اند حزب داشته اند ، بكمك ديگر قدرتمنداني كه منافع مهم داشته اند ، در قفاي كارتر، رئيس جمهوري وقت، معامله پنهاني بنا بر اين مدارك، جمهوريخواه هاني كه نقش كليدي در اين . پنهاني اكتبر سورپرايز، بر يكديگر افزوده مي شوند  يك دهه بعد ، در همان حال كه واشنگتن اكتبر سورپرايز را پرونده مختومه مي انگارد،  مدارك بر وقوع معامله      .  بود 1980 اكتبر 19 بوش ، در –تبليغاتي ريگان  بود كه بيان حقيقت موجب بي اعتبار توجيهش براي پوشاندن حقيقت اين . تأييد ادعاي اكتبر سورپريز نيافته است  �د 5�A 6Uد زادZ ا�/� �6 ا�Gز0 ��ه� Mاز ')
� ه�Z ز���� 
�Ua در : توضيح    .شدن رهبران امريكا  مي گشت�
a� . �3و��0 ����� و G/��� و M ��زاد 
� "�ا�� 5;� �د Mا
� ا�� ��اه� ز���� در �زادZ دا�A�5 6UA و ����� و G/��� و   Wش ز�����
�د را ��ا�را ";��p ،�/�� 0 ���5 ����� و G/��� و  �� ��s��� زور . �/� ��f3 د��
� ��ا�� و 
� ��اه� و در ا
����، ��ر��اره� �3و��0 ���5د0 ��� �6 رژ�r �3و��G 0/��� . و "�A r�aن 65 ";�ه� ا%� ز��ا ��ا
�ش ��دن ����� و G/��� و  6
�U± ر��3د را�% ~Uا� Zه� �0 –�ا�  و ا��ان ����� rد0 ه��
� ��ا�/� و 
� ��اه/� –ا%�  �6 در ا��ان ه/�ز � 6
�U± داد  . را�� Z�"د�� �ر�3ا�  و ا��ان ���% ~Uا� ,P�s       60 F/G 8 و �A ون ا��ا���ن ��ده�Z 5 رگ و ��� روزا�  %�6c و 
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پرونده شكايت مك : » اكتبر سورپرايز  « -ايران گيت و ون هو لي ؟     روبرت پاري  
��5ط 
� �Aد . دو ���� 
� ��ا��� ه� دو از رو�5ت �3رZ : توضيح     فارلين در ديوان عالي امريكا ؟ �cاو 
��5ط ↔ >�� ↔65 ر5$ ا��ان ��� 65 را6:5 ا��ان  �
��ر��c از �6a  ا
����  و دو 
 ����A 65 د�A �
Esquire �)�� M ور��
 6a� 6�� �9
6a 3/���� ا
/��U ر��Tن 
ا�U~ « را �6 او �5د ، هr در  �� از ا�� رو �3و��0 65 د��ان او در دو . و هr در ا���Uح ا��ان ��� د��, دا�6U ا%� » %�ر�3ا�  ��� ����" ��� ���N و Zداد��0 �5و�6 ا%U�روابط پنهاني در پي موافقت چين به تحويل اسلحه به كنتراهاي نيكاراگوئه ، در . به روي چين كمونيست گشوده است  بوش درب اسرار امنيت ملي را  –گان  از مدارك مربوط به ايران گيت ، مدركي است كه نشان مي دهد حكومت ري◄   :'��c ا
���� ر معامله با كاخ سفيد كه به چين امكان دادبه حساس ترين اسرار نظامي دولت امريكا دست .  ،  برقرار شدند 1984غاز آ در سالي كه اسرار اتمي حساس امريكا بدست .  بود 1988اوج اين پيشرفت ، در .  در قلمرو تكنولوژي سالحهاي  اتمي  سفرها مقارن شدند با پيشرفت سريع چين اين.  اين سفرها ، بعنوان مبادله هيأتهاي علمي انجام مي گرفتند . به چين داد    در سالهاي بعد از معامله پنهاني با چين، حكومت جمهوريخواه اجازه سفر به دانشمندان اتمي ، از جمله به ون هو لي ،   . گاه شود آش سرهنگ اوليويه نورث ، در حمايت مالي و تسليحاتي از كنتراها يابد و از نق يار  ، يك مقام چيني به تايوان گريخت و  وارد  ادارات امريكا درآنجا شد و سندي را در اخت1995 سال بعد، در 7     .چين افتاد  سند معلوم مي كردد كه چيني ها اسرار  توليد بمب مينياتوريزه . گذارد كه متعلق به امريكا و مربوط به اسرار اتمي بود  ن خريد موشكهاي ضد هوائي براي آاوليويه نورث مأموريت ديگري را انجام داد و :   فروش موشك چيني به كنتراها     . مد آ بعمل وش ، ، در پايان رياست جمهوري جورج ب1992سال  در W - 88زمايش كالهك اتمي چين مشابه  بمب آ.  ورده بود آامريكا را ، در سالهاي پاياني حكومت ريگان، بدست  .  توصيف كرد » معامله اي بس حساس «  كنترا، خريد موشك از چين براي كنتراها را – ، در دادگاه ايران 1989    در   . نياز به اين موشكها داشتند كنتراها براي سرنگون كردن هلي كوپترهائي كه شورويها در اختيار حكومت ساندينيستها مي گذاشتند ، . كنتراها بود  توجيهشان نيز اين بود كه دولت ساندينيستها تحت نفوذ شوروي ها .  را به كنتراها فروختند  SA – 7چيني ها موشكهاي  معامله و مبادله با چين را :  ، نوشت  Firewall كتاب خود ،    ديرتر ،  دادستان مستقل ايران گيت ، الورنس والش، در  . ينده مي تواند براي امريكا گران تمام شود آچين را در موقعيتي قرارداد كه در  در حكومت ريگان دست يافت و اين امر، – يكي از خطرناك ترين اسرار نظامي امريكا –     چين به تكنولوژي امريكا   . ابطه با امريكا بود اما هدف واقعي برقرار كردن بهترين ر. هستند    . سياستمداران انجام دادند و مأموران به انجام رساندند 
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، والش 1993در اوائل .  تن از ايران گيتيها را عفو كرد 6، او 1992    بعد از شكست بوش در انتخابات رياست جمهوري  يكي از . بوش نپذيرفت . اي او، پيرامون نقشش در ايران گيت ،  پاسخ دهداز او خواست ، در مصاحبه اي ، به پرسشه تحقيقات . پرسشها مربوط مي شد از اطالع يا مداخله او از مبادله ها با چين بابت فروش اسلحه توسط چين به كنتراها  ت داشته است ،  اسلحه ن مأموريآ در 1975 و 1974قاضي مستقل به اين نتيجه رسيد كه از كشوري كه بوش در سالهاي  ���5 %�ن ، ا���Uح ا��ان ��� �����Gن را از وا���a" Z��U�9 : توضيح   .    علت خريد اسلحه نيز اين بود كه كنگره حكومت ريگان را از دادن كمك مالي و نظامي به كنتراها ممنوع كرده بود   . خريداري شده است  M ت- 1: ��0 ��د�>U%65 د ، ��< ������ �cدو �ma
���, داد0 �5د، ا%b/�  ( 6� 6maاه� (  " ��U�/����% �c�5 �2 دو F/G Z�5ا ����
��و�� ا �
 .2 - ��A rن ا��ان و '�اق و  در ه��
 F/G 6
«   ادا ��� �Gذ65 » ا
�اج ا��)ب ا��ان ��G ا��ان rر از رژ��G 6و "�س و ا�UAدا ��z���5 ا �

� ا��)ب ا��ان ��� ، >6 ا��از0 ��s 6� �A�5  0س "��� ا%�ار ا�� ��د  65 >�� را ��د���s ل��U���5 ا� �
��3��A�5 6U ؟ ر��Tن  – ������ Zره����Uن و ���c�? 0 و �ª و ��< �
��و�U/� ارو���A Z�3 �5 ا%�SUد0 از >�اغ %;  ا
����، 65 ه� دو (�ف F/G،  ا �
 6ma%ا��ان و '�اق ا .a%وش ا��6m 65 دو Ãzه/F �5دن   Z�>UG �5  ف�) » ����
از ا�� وا��9� 
�a9م » روا5$ � د� �5 ا 
� �Aد �6 ا�� ���ره� 65 M �/Uو��� �

� �Aد ،"� F/G  ادا
6 ���5 و 0���5 و �5ز��0 اZ ��3ا ��/� 
�T در  ن ا��از0 ا%6ma 65 دو (�ف  ��9
 F/G Z6  �5ا� Z��%6 . %�ر
� . �� "��j* ��د ، >�� ��  ��A� داA� ا
/ ��A 6راZ 568در ]�9:� 6/��A ،�A م�a9
�� ��رد0 ا��ان 
�A ��9 و ��A�� �5 �/�Iن �Gم زه�، �:9/�
6 را %�ر%�� �6 ��f3. ◄  مدن آ تير، توجيه تازه اي يافته و مدعي است كه بدستور خميني ماجراي 18شخصي به اسم محسن رشيد، در ��Z : انقالب اسالمي    .وابستگان اسرائيل به رغم مخالفات با حضور مك فارلين در تهران، افشاي آن را الزم نديده بود  گرايانه  حال آنكه تا قبل از دخالت هوچي.دارند فرمان داد جريان مك فارلين افشا شوداسرائيل قصد سوء استفاده  فارلين ديد عناصر مشكوك به همكاري با  در جريان مكامام آنگاه كه . منافع خود را با سرنوشت اسرائيل گره زده است بلكه ،  نشان داد كه بر خالف تصور برخي، در سياست خارجي منافع ملي مستقلي ندارد،  در جريان مك فارلين،مريكا    ا  :افشاء شده است هيأتي به رياست مك فارلين به ايران ���ر��c 65 ا��ان، %�� Mا
� 5�5� ا 

�ن ه��ت    �A ه�?� ا'�ام Z��
 .7 »  0�/��p « ، 6G%��ال از وزارت ��ر �5�5  �/�I Z�% �3چ « از « ���A 0ا در ��رج از ا��ان ، . ��ا���G�
و   �A ء�����اع �5د . در دو ��5� اcا ���/;c 6
و د�Z�\�� ��a" Z�T ا
���� و ارو�3-� د�, ��%U/�0 65 ا��
0�TU . � ��5� "�%$ روز��
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M  ر�P �/5 Z��Mن روا5$ 3/���� دو ورد�� و روز�
��ر 
� داد�� ا�6 ، ا()'�ت ��3اUو ا� fن را ا��Tو ر� �/�I 0�TU%و ه/�ز �6 ه/�ز .  د �ا% �ر�3ا�  و ا��ان ���% ~Uدر 5/� ا� ��cر�� 
نام » اكتبر سورپرايز « ك فارلين در معامله پنهاني بر سر گروگانها  كه      بن مناش به مجله اطالع داده است كه م  :قاي ايكس آ  . ري بن مناش ، افسر اطالعاتي اسرائيل بوده است آمنبع مجله *   :پوالرد، اطالعات مي داده است معامله پنهاني اكتبر سورپرايز بر سر گروگانها نقش داشته است و هم كسي بوده است كه به جاسوس اسرائيلي ، جوناتان  هم در ن، مك فارلين ، نخستين مشاور امنيتي ريگان،آتحقيقي را منتشر كرد كه بنا بر ، 1991، در  Esquire مجله ◄ :ا%� ،  برقرار كرده » روابط ويژه « ن، با رئيس سازمان جاسوسي وقت اسرائيل، رفيع ايتان ، آدر جريان . گرفت، بوده است  ، تحقيق كافي در باره صحت اطالع و نيز راستگوئي نجر، نويسنده مقاله آتوضيح داد كه كرك  Esquire     وكيل مجله   .اطر انتشار اين دروغ درخور  محكوميت به مجازات سنگين دانست شاخدار و مجله را بخ    وكيل  مك فارلين بن مناش را دروغ زن خواند و متهم كردن مك فارلين به همدستي با جاسوس اسرائيلي را دروغ   . محكوم شد  دستگير و به زندان 1985پوالرد در . ترتيب دسترسي به اسناد محرمانه امريكا را مي داده ، مك فارلين بوده است  جوناتان پوالرد ، نام گرفته و جاسوس اسرائيلي ،» قاي ايكس « آدم مرموزي كه آاو توضيح داده است كه .  است در اين مالقات، فرستاده ايران پيشنهاد كرده . ، در واشنگتن، شركت كرده است فرستاده ايران  ، در هتل النفان پالزا  ، در مالقاتي با و نيز روشن است كه مك فارلين ، در ماجراي اكتبر سورپرايز. ورده است آبن مناش در اين باره بعمل  ، در مسائل  اول انتصاب مك فارلين به مقام مشاور امنيتي ريگان، او بعنوان رابط امريكا با اسرائيل    در روزهاي  . برسد  به تأخير افتد تا ريگان به رياست جمهوري امريكا 1980زادي گروگانها تا بعد از انتخابات رياست جمهوري نوامبر آاست  ن هنگام كه پرزيدنت ريگان اجازه فروش اسلحه به ايران آديرتر، در ماجراي ايران گيت، .  برگزيده شد استراتژيك،  چنين شكايتي با توجه به مسلم . عالي امريكا را چه كساني تأمين مي كنند ؟ اين شكايت ميليونها دالر هزينه بر مي دارد توانائي مالي محدود مك فارلين، هزينه سنگين مراجعه به دادگاه بدوي و سپس به دادگاه تجديد نظر و اينك به ديوان با توجه به : مده اينست آاينك پرسشي كه بميان .     دو دادگاه بدوي و تجديد نظر، شكايت مك فارلين را رد كردند   . امريكا يافته بود ، به دادگاه ارائه كرد تحقيقات جديد روبرت پاري و سندهائي را كه او در بايگاني كميته تحقيق مجلس نمايندگان  Esquire     وكيل مجله   . زيگر اصلي شد  زاد كردن گروگانهاي امريكا در لبنان داد،  او باآرا در ازاي  وكيل او حاضر نشد پاسخ اين پرسش را كه شكايت .   منصفه ، امري شگفت  مي نمايد نبودن تحصيل رأي موافق هيأت ول شكايت از نشريه هاي ديگري است كه از نقش او      و تا ديوان عالي رأي خود را صادر كند، وكيل مك فارلين مشغ  .     ديوان عالي مي تواند تقاضا را رد كند و يا بطور كامل دعوا  را مورد رسيدگي قرار دهد   .چه ميزان خرج بر مي دارد ، بدهد  6 ا%� �5 ا��ان : توضيح   .در اكتبر سورپرايز و ايران گيت مي نويسند ���
ا�� ��و�����s �5 Z��Tت و�Gد 5�� : �5,   �

�ه�M Z و F/G8 6c�%  ( �3 65 6G�" �5 ( %��%� و ا��jUدZ و ���
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��و���Z��T : ��5%� ا��ان ���، ه/�ز �� در ا��ان �Gأت ��ارد   � 6��T< » �5(ح ا���) « ؟ >�ا�A444 نO��
6 ���� ؟ 
ا�U~ %�ر�3ا�  « \� در M %�ل >6 ���� �5د�� ؟ ��W 8ادا
F/G 6 ��ت  روز ادا  « 6a
�9
~ %�ر�3ا�  و ه��A Zم ا
���� و (�ف د��T رژ��� ا%� �P�s 6, ا�Uو ا��ان ��� >6 �5د ؟  از �5ا�;��c ،  >�ن � (�ف ا��   F/G و �، 8ا��ان ���ن ا%�UaTو ا%�ا-�, و ا� ����
��ارZ از –\� �6 ��رت را ه�ف ��د0 ا�� Mاه, %��%�،  %�6c در %�د ا�) Z�'اد �cو  �//� �
 ZرO�% دم�
3/�ارZ روزZ .   در �5ر�A 0ن %��ت ��د0 ا�� – 
��� ��ل و ��ار 6a3 �5« �3ر�x و از %�ز
���ه/���ن د��ار  ��د 
� ���� �6ا%�ا�c �cو�/b، :توضيح    :ر خارجه پرتقال بخاطر اكتبر سورپرايز كشته شدندنخست وزير و وزي     :اسوالد لووينتر    ؟ت � د����\� �o 0��%�3اه� �A در �5ا�5 ا�� ������U >�ا %��Mاز �
6d�M را . ا%�  �5د0» ه�ى  	
در ���3ن آ�Uب او، ز�� ��ا���، ��Aدت او در �xa �3"��ل ا%� آ6   ��ر را%� و دروغ در �5ر0 ا�U~  ا
� ��z:�ر �6 در ��Uب . ، Mورد0 ا%�Desmantelar a America'/�ان Uر  ا��
�

� ��ا��r، او  Z"� �6 �5 �3ر �ر�3ا�  �5د0 ا%�%M دروغ   ��  �ن درو��8، را%�A ر��A  �/� 0�aG . از x3M 0���5 ر���اه�ن��g 6 از %�� و�� �ر��
�
  ، ��ور او اE��A�5، در 
a3 �5 6;s�j	 �5ى، �6US : �5د����ª، �&	 ��م j�A	 ا%� آ6 از %�ى ر��Tن � د ��%� '���ت ر�6U از M 6agن . ا%� 5��رى ����ª را 
�a9م آ�د0،  او در ��Aدت ر«	    .��د را 65 �3رZ �5ز �6US ا%� 
��ت و �' �
�رك هr دارد. ��و��\� را "� ا��5��Uت ر��%� ��gرى Mزاد �&/��%�Uد0 �5د "� وا%:�A 6د ا��ان �5د�� ر��Tن آ	 را � د او  . �"  ، b/و��c دت��A��� �2�s ،ور او��
�� ��م 0 �5د �6 او و �6  
�رك را آ6 . 
)"�ر�� 
��� �A دو (�ف ا
��&�-	 و ر'��� ��(�. ��%�Uد0 ر��Tن را �5 ز�5ن Mور�� b/و��c �
ه��� ��%�Uد0 ا%�، AM&�ر ا 	
 .��م وا%:6 را �6US ا%� و �� وا%:6 �5�b از � ��S �5د0 ا�� x3 ��  از را�s 0س . ورد MاE��A�5، %�ا��م، ��
W را �5 ز�5ن 
� ��>�j�A  6 �6 او ��م 
� �5د، �zن �Gن �Aه�� ��� �6 . آ/� 
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    Gوز�� و وز�� ��ر �o ,U� �a' ،�ª��� از �Tآ6 د� �6 از 6 �3"��ل ا%ma%وش ا���9
6a 3/��= و ا��ام 65 ا'bاض 65 
 :ا�;�ره�ى ��"� در �3"��ل �5ون ا()ع دوc� �3"��ل، آ������A 6U(� ا()ع از 
در پى آن، در مصاحبه .  لووينتر در هفته اول دسامبر در مجلس پرتقال حاضر شد و اين اظهارات را قرائت كرد        ، بمب كار گذاشتند و باعث سقوط هواپيما و مرگ او، لحظاتى Fransisco Sa carneiroفرانسيسكو ساكارنيو اضر شد و گفت داليل قطعى بر هويت كسانى وجود ندارند كه در هواپيماى نخست وزير پرتقال، تلويزيونى ح در اين مصاحبه، او جنگ . ط دارداما معلوم است كه با فروش اسلحه به ايران، رب.  شدند1980بعد از پرواز هواپيما در  اما متن شهادت او در . شمارد داند و به نفت و گاز آسياى ميانه مربوط مى بوش در افغانستان را جنگ بر سر نفت مى حتى . گويم، براى رؤساى قبلى من در دولت امريكا و سيا خوش آيند نيستند        بسيارى از مطالبى كه من اينجا مى :مجلس پرتقال اينست اين اطالعات ساخته فكر ماليخوليائى نيست و علت آن را . ممكن است از دولت شما بخواهند مرا از پرتقال بيرون كند ها و  تنها از شما خانم. رسانم، حقيقت محض است آنچه به اطالع شما مى. كنم، خواهيد يافت در آنچه براى شما اظهار مى در كشورى كه . ع فشارها بايستيد و به من اجازه دهيد در اين كشور بمانمخواهم كه جلوى اين نو آقايان نماينده مى به من اتهامات . ته شدم و مجبور گشتم از ارتش و سيا استعفاء كنم، به تعقيب و تحقير من پرداختندكنترا مجرم شناخ - ، وقتى در امريكا، در موضوع ايران 1985از : پرسيد علت ترس من چيست؟ بشما خواهم گفت       قاعدتاً، از خود مى .ام مردمش با من اينهمه خوب و مهربانند و من آن را در قلب خود جا داده در مدت دادگاه دو تن اهل ليبى كه . اى، دستگير كردند تا حذفم كنند مرا، طى عمليات همĤهنگ شده. اى زدند مسخره داليل . اند، شهادت دهم  شده103ى پانام شماره بى گناهند و بناحق متهم به توطئه چينى براى متالشى كردن هواپيما اسرار جناياتى را . گويم كنم و حقايق را مى من آنها را فاش مى. اند اين تبليغات بدون سابقه بر ضد شخص من، ساده شوند كه در  اين جنايات را كسانى مرتكب مى. اند كنم كه دولت به اسم مردم و كشور من، مرتكب شده برمالء مى دارند تا منافع خود و ثروت و قدرتى را حفظ  كنند و مردم امريكا را در جهالت نگاه مى امريكا، پنهانى عمل مىرهبرى  در . در ايتاليا، شركت سيا و هنرى كيسنجر را در قتل آلدومورو، نخست وزير ايتاليا، فاش ساختم.  آشكار ساختماند، داده       من بميان مردم رفتم و با توسل به ارگانهاى خبرى، در كشورهاى مختلف، واقعيتهائى را كه در اين كشورها روى  . اند كنند كه از راه نامشروع كسب كرده هاى امريكائى بطور مداوم از پايگاههاى دريائى سوئدى كارلسكرونا  سوئد، به خبرنگاران، توضيح دادم چگونه زير دريائى توضيح دادم چگونه زمانى بعد، باعث قتل اوالف . كردند  نقض مىكردند و بطور عينى، بى طرفى سوئد را استفاده مى تا از عملى شدن نقشه او در باز داشتن اسكانديناوى از تحول به يك منطقه اتمى . پالمه، نخست وزير سوئد شدند ه از راز و هم چنين، در اندونزى، پرد. در پاكستان حضور يافتم و در باره قتل ضياءالحق توضيح دادم. جلوگيرى كنند بخاطر مسئوليتهائى كه در دواير سرى داشتم، موقعيتى پيدا .         اين اسرار پنهان و بسيارى رازهاى ديگر را فاش كردم .قتل عام مردم فراوان، پرده برداشتم بدين بخصوص . از آنچه كردم پشيمان نيستم. داد از بسيارى از عمليات مخفى آگاه شوم كرده بودم كه به من اجازه مى تواند بدون رأى دهندگان آگاه و قادر به انتخابهاى  خاطر كه باالخره به اين نتيجه رسيدم كه هيچ دموكراسى نمى ها و آقايان، بدان قصد است كه بدانيد چه نوع آدمى در حضور شما شهادت  اين مقدمه، خانم. عاقالنه، وجود داشته باشد در باره . اما امروز اينجا هستم براى اينكه تمامى حقيقت را بگويم.ام  تهمن حتى به دواير دولت خود دروغ گف. دهد مى
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پس . اند ام يا به من گفته اگر گفتم، اضافه خواهم كرد كه شايعه هائى هستند كه شنيده. گويم دانم، سخنى نمى آنچه نمى شدند كه در آنها  جوانان شما در جنگهاى استعمارى كشته مى.  بود1974 كه به پرتقال آمدم در  اولين بارى*  .از پايان سخن، در اختيار شما هستم براى پاسخ گفتن به پرسشهاى شما اى براى  رفت كه تنها سودش حفظ اعتبار افسانه منافع شما در يك ديكتاتورى به تحليل مى. توانستند فاتح بگردند نمى كرده بودند بهاى اين جنگها از نظر انسانى و ترين افسران شما درك  ترين ژنرالها و برخى از جوان باهوش. خود بود از افسران سيا خواسته شد در . موقعيتى بوجود آيد و در آن، پرتقال از اين گستاخى استعمارى بى معنى، رها گردداز دولت من خواسته شد كه به پرتقال كمك كند تا مگر . اى است كه پرتقال قادر به تحمل آن نيست مادى به اندازه انقالبى به انجام رسيد كه هدف دومش اين بود كه حزب . اى خون نيز بر زمين ريخته نشد بود كه در آن، قطره 1974نتيجه آن، موفقيت انقالب . اى را براى رسيدن به اين مقصود طرح كنند افسران مهم قرار گيرند و نقشهتماس با  و آن بودم، روزى را در پرتقال گذراند و با گروهى كه من جز. كمونيست پرتقال از تغيير رژيم بهره نخواهد جست اين مارشال، يكى از سپماتهاى سابق سيا بود و ژنرال اشپينوال و .  وارد بحث شدCosta Gomesمارشال كوشنا كمش  نظاميان . اى طرح شد كه رژيم تغيير كند بدون آنكه خونى بر زمين ريخته شود نقشه. ديگر نظاميان هم حضور داشتند تاريخ گستاخى و درخشندگى و .  دولت آن زمان، در ستادهاى خود بمانند بى آنكه بتوانند وارد عمل شوندوفادار به گويم كه احساسم اينست كه در روندى كه به بناى پرتقال        به اين ترتيب، خانمها و آقايان، اگر اجازه دهيد، مى .بركات اجتماعى و سياسى اجراى آن نقشه را تصديق كرد و اكنون مايلم از حوادثى صحبت كنم كه در آنها، نخست . اتيك و با ثبات امروز انجاميد، من نيز شركت داشتمدموكر بايد فصلى از تاريخ سياسى اخير امريكا را تشريح كنم كه  به اين مناسبت، مى. وزير شما، ساكارنيرو، به قتل رسيد ما بعنوان مرد سياسى، از مهارت او مردى روشنفكر بود ا. كند كند و اهداف انسانى را تعقيب مى اخالقى باالئى پيروى مىنامزد رياست جمهورى بود كه از پشتيبانى قوى برخوردار بود و در تمامى جهان، بعنوان مردى شناخته بود كه از اصول از سوئى، پرزيدنت جيمى كارتر . ها بود ترين دوره ، يكى از مشوش1980 در ،ا دوره انتخابات رياست جمهورى امريك*  :افتخارآميز نيست عالوه بر اين، وقتى در . عيبش اين بود كه فرماندارى يك ايالت كوچك را بر عهده داشت. كمترى برخوردار بود او به توصيه . اى در بخش عمليات سرى سيا زد ، رياست جمهورى را بر عهده گرفت، دست به پاكسازى بى سابقه1977 اين پاكسازى كه در درون سيا به .  رئيس آن بود، اين كار را انجام دادOtis Pikeيك كميسيون كه اوتيس پايك  اى  اين عده، نامه.  تن از افسران عالى رتبه سيا شد80نام گرفت، سبب استعفاى نزديك به « شب چاقوهاى دراز»عنوان  مخالفان اين دو، نامزدهاى حزب . كرد، بسيار خوب با دستگاه پايتخت ارتباط داشت اما محبوبيتى نداشت پيروى مىدر انتخابات رياست جمهورى، سناتور سابق موندال كه اهل سينه سوتا بود و از سنت بزرگ ليبرال هوبرت همفرى معاون او .  از آن، دشمنان بسيار تراشيداين پاكسازى، براى كارتر، در سيا و خارج. نوشتند و از طريق انترنت انتشار دادند در جريان . ز فرماندارهاى سابق و بيش از اندازه محبوب مردم در كاليفرنياى پرجمعيت بودجمهوريخواه، يكى ا بعالوه، آن ستاره محبوب فيلمهاى هاليوودى در دوران طالئى اين مركز سينمائى . انتخابات، طرفداران بسيارى پيدا كرد تلويزيونى،         اما با وجود موفقيت بى سابقه اين دو در برخوردارى از منابع مالى و در استفاده بسيار خوب از تبليغات  .از نظر سياسى و نيز مالى، از همكارى طوالنى خود با سيا، كامياب بود و در دوران رياست جمهورى خور، رئيس سيا بودژرژ بوش . ، يكى از ميليونرهاى نفتى را برگزيداين هنرپيشه با تجربه كه در تلويزيون، گل كرد، بعنوان معاون خود. بود نظر سنجيها ميزان آراى آنها را چنان نزديك بهم نشان . در مسابقه انتخاباتى، نتوانسته بودند از رقباى خود پيشى بگيرند  .كردند دادند كه ناظران از هرگونه پيش بينى نتايج انتخابات، خوددارى مى مى
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جوانان پيرو او : ى كه خمينى نام داشت، روى داددر اين وضعيت، يك رويداد استثنائى، در لباس يك مالى پير ايران*  . ردناگهان، جو انتخابات تغيير ك.  كارمند سفارت را كه برخى از آنها مأمور سيا بودند، دستگير كردند52، اشغال و 1979 نوامبر 4خواند، به شور آمدند و سفارت امريكا در تهران را، در  با سخنان رهبرشان كه امريكا را شيطان بزرگ مى مسئله آزاد كردن گروگانها، مسئله اصلى . امور داخلى امريكا فراموش شدند يا در درجه دوم اهميت قرار گرفتند براى . در اطراف آن، سازمان دهندگان مسابقه انتخاباتى، هر دو طرف، موضع گرفتند. ارگانهاى خبرى و سياسى شد چه كسى »اما مسئله داغ روز ديگر اين نبود كه . گذرد ه مىاشخاصى كه در بيرون از گود بودند، مشكل بود بفهمند چ تواند با موفقيت، در باره آزاد ساختن گروگانها مذاكره  بلكه اين بود كه چه كسى مى. است« بهترين رئيس جمهورى ترين مقامهاى كشور بودند، نه خود و نه همكاران آنها در  و جرج بوش شهروندان امريكائى بودند و با آنكه نامزد عالى ، رونالد ريگان1980 و 1979در . شود امريكا، غير قانونى و جرم است و مرتكب به پرداخت جريمه و زندان محكوم مىشهروندان امريكائى، بطور خصوصى، با نمايندگان دولتهاى خارجى، در باره موضوعات مربوط به روابط اين دول با تماس .  بر عهده رئيس جمهورى با موافقت كنگره امريكاست       طبق قانون اساسى امريكا، تنظيم سياست خارجى .كند و دامن حيثيت امريكا را از اين لكه ننگ پاك كند از . كردند بايد مخفيانه مى خواستند چنين كنند، مى اگر مى. مبارزات انتخاباتى حق نداشتند با دولت ايران تماس بگيرند ايز در درون سازمان  گروه اكتبر سورپر. بود« فوق سرى»اين طرح . نام گرفت« اكتبر سورپرايز»به اجرا گذاشت كه نزديك بوش بود و قرار بود با پيروزى ريگان و بوش، به رياست سيا برسد، گروهى را تشكيل داد و اين گروه طرحى را  در زمان جنگ كه از دوستان بسيار OSSكيسى، يكى از جاسوسان ماهر « بيل »اين رو، يك روباه پير حيله گر، ويليام اين گروه از بسيارى از مأموران سابق و مأموران مشغول . كرد پرتقسيمى بوجود آمد كه مبارزات انتخاباتى را اداره مى اى از امراى ارتش و ژنرالهائى كه مقامهاى كليدى داشتند عضو اين   و عده-ارت داد جبران خدمتش، به او مقام سف كه بعدها، بوش براى -كسانى چون دونالد گرگ، از اعضاى شوراى امنيت ملى در حكومت كارتر . بكار سيا تشكيل شد شدت . اعضاى گروه مأمور شدند كوششهاى كارتر براى آزاد كردن گروگانها را تحت مراقبت قرار دهند. گروه بودند اما بيل كيسى كسى . كه اگر كارتر از عهده كار شاق آزاد كردن گروگانها برآيد، به رياست جمهورى انتخاب خواهد شدر خارج از آن، جاى ترديد نماند مبارزات انتخاباتى بحدى رسيد كه براى ناظران مسابقه انتخاباتى، در خود امريكا و د . اين بود كه از لحظه نخست، در صدد ايجاد رابطه با ايرانيها شد. نبود كه بگذارد حوادث بدون مداخله او جريان يابند كارتر كه به اصول خود وفادار بود، از . ترين تسليحات روسى، مجهز بود بودند تا از عهده ارتشى برآيند كه به مدرندر جنگ با عراق، ژنرالهاى ايرانى نوميدانه، در پى تأمين اسلحه مدرن بمقدار زياد . وقعات بيشترى داشتند      اما مالها ت .پولشان را پرداخته بود، به ايران تحويل دهددارائيهاى ايران در بانكهاى امريكائى را كه توقيف شده بودند، آزاد كند و امريكا قطعات تسليحات را كه رژيم شاه او به مالها پيشنهاد كرده بود تمام . است دانست كه كارتر، در مذاكرات، به موفقيت نزديك شده مىاز طريق گرگ  كنند او تصميم خود را  د كه مشاوران كارتر به او پيششنهاد مىاما گرگ به كيسى خبر دا. دادن اسلحه به ايران سرباز زد او با ابوشريف، يكى از معاونان عرفات، صحبت .  يكى از دوستان ريگان، كنت بريان، به نزد ياسر عرفات فرستاده شد*  :بهمين خاطر، كيسى در برقرار ساختن تماس با ايرانيان اصرار ورزيد. عوض كند ن ��A �6 � د '���ت ر��G ، 6Uن �Aه�� Mا6US� E��A�5 ا%� : توضيح   . ها، قرارى را با ايرانيها بگذارد  بود كه از راه فلسطينىمأموريت او اين. كرد 
� دا�6U ا%� ر��Tن �� را � د '���ت ��%�Uد0 ا%��5 و�Gد ا�� ، �cو�/b ، در "�ر��� W�3 از ز�5ن ���دن . �5د0 ا%� ، E��A�5ا .  G
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مادريد گذاشتند كه در آن كيسى و يك عامل ، كوششهاى كيسى به نتيجه رسيد و قرارى در 1980باالخره، در بهار *   : مأموران كيسى، در همه جا، در پايتختهاى اروپائى و حتى در ليسبون، مشغول فعاليت شدند        .�5ش � د '���ت ر�6U ا
� �6UST �5د او >6 �� �5د0 ا%� –ز ا�� "�ر�¥، ا6US� E��A�5 �5د �� از %�Z ر��Tن ا�� �W�3 6 ا اگر ريگان در انتخابات : كيسى به ايرانيها گفت. عمليات با ايرانيهاى مختلفى، از جمله مهدى كروبى، به گفتگو نشستند براى آنكه حسن نيت خود را نشان دهد، كيسى . اى را بخواهند، خواهد فرستاد ها، هر اسلحه برنده شود، براى ايرانى اى كه در انبارهاى ناتو در جزاير آثور وجود داشتند، از راه پرتقال، به يك مقصد دروغين و در واقع  محموله از اسلحه 60نهاد كرد كه از راه ژنرال الكساندر هيگ، فرمانده قواى ناتو كه در حكومت ريگان، نخستين وزير خارجه شد، پيش اين .  ميليون دالر را كه قرار بود به يك بانك پرتقالى بسپرند، نسپردند200رسيد زيرا ايرانيان         اين معامله به نتيجه ن .به ايران بفرستد ، «اكتبر سورپرايز» كتاب او، 110امر در گزارش گارى سيك، كارمند عالى رتبه شوراى امنيت ملى كارتر، در صفحه  ه سيا بود، جزئيات كار، بطور مرتب، به من من در جريان آن بودم و بدين خاطر كه رئيس بخش عمليات ويژ. آمده است . دهد، بالاجرا گذارد  بعد از شكست اين معامله، مالها تضمين خواستند تا كه حكومت جديد نتواند قولهائى را كه مى*  .شد براى آنكه اين گزارشها فاش نشوند و سبب دخالت اين و آن نشود، به مقام ديگرى گزارش نمى. شدند گزارش مى اما كيسى براى . و علت آن نيز، همانطور كه امروز بسيارى به آن باوردارند، كارشكنى بود، كوشش دومى طراحى شدبعد از آنكه اولين كوشش كارتر به شكست انجاميد . بيش از پيش، نگران دست يافتن موافقتى با رژيم خمينى بودكيسى،  اين بار، با حضور . ، همه تدابير را اتخاذ كرده بود1980تبر  اك18مالقات جديدى با ايرانيان، در پاريس، در آخر هفته،  براى انجام چنين كارى، به يكى از . اى جز آوردن پنهانى جرج بوش به پاريس نداشت بدين خاطر، كيسى چاره. كندهلوى را از راه مصلحت سياسى رها كردند، خواستار شدند يكى از دو نامزد از حزب جمهوريخواه در ديدار شركت پ       اما مالها كه زير فشار جنگ با عراق بودند و ديده بودند كه امريكا، بعد از سالها، متحد خود، شاه ايران، محمد رضا  .هاى اسلحه بشوند، دست به اجراى نقشه خود زد بايد مسئول حمل محموله ها كه مى اسرائيلى هر فرانسوى، كنت الكساندر دومارانژ كه اكنون دوستان قديم خود در دوران جنگ جهانى دوم، جاسوس مشهور و ما همسر و دختر و .  اكتبر، به پاريس رسيدم17        من با خانواده خود به پاريس فرستاده شدم و بعد از ظهر روز جمعه،  . بود كه معادل فرانسوى سيا استDECEدر آن موقع، او رئيس . است، مراجعه كرد فوت كرده در هتل كوچكى در قسمت چپ رود سن، . اى اينكه ظاهر يك سفر خانوادگى را پيدا كنددامادم همراهم بودند بر ، Piccardشب، من از خانه خارج شدم و با يك كارمند عالى رتبه، دواير مخفى فرانسه، بنام پيكار . اقامت گزيديم ديك سن ميشل، اجاره كردم و به قرار مالقات داشتم و اتاقى را براى مركز عمليات در هتل هلوسيا، در كوچه تورنن، نز با بيل . فرداى آن روز، صبح، چند ساعتى غيبت كردم. هتل خود بازگشتم و با خانواده خود شام خوردم و خوابيدم به من گفته شد من و آقاى پيكار مأمور . كيسى قرار داشتم با هم در هتل كريون نزديك سفارت امريكا، صبحانه بخوريم بايست هرگونه مدرك و نوشته در باره مالقاتهاى امريكائيها با ايرانيها را، در آن آخر هفته،   مىتشكيل گروهى هستيم كه : به من گفته شد. ات، همكارى خواهند كردكردن كارتهاى ثبت هتل و مدارك فرودگاه و هر مدرك مربوط به مالقبه من مقدارى پول دادند تا در صورت لزوم به اشخاصى بپردازم كه با ما در پيدا و ضبط . در پاريس، پاك سازى كنيم فقط چندى بعد بود كه از موافقت واقعى ميان جرج بوش و مالها، آگاه . هدف از اين جلسات، آزاد كردن گروگانهاست  .شدم
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در عوض، بوش به ايرانيان قول داده بود كه بعد از پيروزى در . 1980نه پيش از ژانويه .  انجام شده باشدنوامبر، طرفين موافقت كرده بودند كه ايرانيها وقتى گروگانها را آزاد خواهند كرد كه انتخابات رياست جمهورى در ماه * . قرار شده بود از اسرائيليها بعنوان واسطه استفاده شود. اى كه بخواهند، برايشان فرستاده شود انتخابات، هرگونه اسلحه يكى از مواد توافق اين بود كه . كشورهاى در حال جنگ، مجاز نبودچرا كه بنا بر تصويب كنگره امريكا صدور اسلحه به  شناسند، از انبارهاى ناتو در آلمان و ايتاليا و پرتقال و اسپانيا ديدن كنند و  نظاميان و غير نظاميان ايرانى كه اسلحه را مى . آميز توصيف شد نندگان موفقيتاين مالقات از سوى همه شركت ك. اى را كه الزم دارند، انتخاب كنند در آنها، اسلحه  چند هفته بعد از مالقات و توافق، آقاى بوش، از راه يكى از شركاى صميمى خود كه مدير شركت پمكس لينچ *  .سيا، رازدارى كردمورزيده و وفادار جرج بوش و دونالد گرك را در اتوموبيل سياهى كه به سفارت امريكا تعلق داشت، به چشم ديدم اما بعنوان افسر من . و آنهم بر اثر كار استثنائى من و آقاى پيكار بود. اقداماتى كه مالقات و توافق انجاميدند، بطور كامل سرى ماندند
Pemex Lynch شركت مكزيكى بزرگ نفت بود و ار راه دفاتر لينچ و مريل ،Merril ز كرد تا ايرانيان بتوانند از اسلحه ساز بلژيكى ميليون دالر به بانك المبر در بروكسل پول واري 50 در شهر مكزيكو، مبلغFNولى در آن هنگام، ديدم دولتى . ، نزد من مكتوم ماندند1985 اين امر و امور ديگرى كه از آن اطالع دارم، تا سال * . اسلحه بخرند كند   با من رفتار مىام، با چنان وقاحتى كه با آنهمه فداكارى و وفادارى، بخش بزرگى از زندگيم را برايش خدمت كرده است و من از آنها اطالع  پس تصميم گرفتم سكوت را بشكنم و از جناياتى پرده بردارم كه سيا مرتكب شده! كه مپرس ، پس از آنكه يكى از همكاران 1988تنها در .  سخنى بميان نياوردم »اكتبر سورپرايز«اما حتى در آن موقع، از . داشتم و عده كمى از روزنامه ( گويد كه نخستين كتاب در باره اكتبر سورپرايز را نوشت  را مىباربارا هونگر)سابق ريگان  ها، انتشار پيدا كردند، من نيز  نگاران  شروع به تحقيق در باره تاريخ اين دوره كردند و جزئياتى اينجا و آنجا، در روزنامه نامزد رياست جمهورى امريكا كرد، مسابقه وقتى جرج بوش خود را . دانستم كردم شروع به آشكار كردن آنچه مى به سراغ من آمدند و پول زيادى به من پيشنهاد كردند و براى من عفو رياست جمهورى را . يك بحران پديد آورد بوش با ايران بر سر گروگانها رفت كه -ولى ناگهان داستان موافقت غير قانونى ريگان . رفت انتخاباتى بخوبى پيش مى تر  بايد زرنگ برايم دردآور است بگويم كه مى.  اينكه تبليغات كنم و اثر بد رو شدن ماجرا را بزدايمخواستند بشرط در .  داد استخدام را نقض كرده بودم، قطع شده بودبازنشستگى من، بخاطر آنكه حرف زده بودم و شرط سكوت در قرارخواستم بخاطر فرزندانم، نامم پاك بماند و عالوه برآن، حقوق  ولى مى. كردم بودم و به قولهاى توخالى باور نمى مى از اعتبار افتاد و توجه روزنامه « اكتبر سورپرايز»آميز براه انداختم كه ماجراى  نتيجه، پذيرفتم و تبليغاتى آنچنان موفقيت توان  مرا كسى معرفى كردند كه نمى. كردند به دروغگوئىمرا متهم :        اما كار من، نتيجه غير قابل پيش بينى ببار آورد . نگاران جدى از آن برگرفته شد كرد، همه كار كرد تا اعتماد  سيا توسط روزنامه نگارانى كه با پرداخت پول سبيلشان را چرب مى. به سخن او اعتماد كرد د بودند گروه كوچكى از اشخاص هنوز به من باور داشتند و متقاع. به شخص من از ميان برود و آبروى من خدشه پذيرد شها در تهمت كنم حياتى است از امورى آگاه شويد كه همه كوش گويم زيرا فكر مى اين را به شما مى!  خانمها و آقايان* .كنم يادآور شوم كه از عفو رياست جمهورى هرگز خبرى نشد و از آن پس، با شهرت خدشه دار شده خود زندگى مىالزم نيست . تواند واتر گيت دومى را تحمل كند كشور من نمى: گفتم اما با خود مى. بود، طرد و بسا زندانى خواهد شدسورپرايز ثابت شود، جرج بوش كه در آن هنگام معاون رئيس جمهورى بود و خود را نامزد رياست جمهورى كرده من متقاعد بودم كه اگر وقوع ماجراى اكتبر . كه اگر انگيزه هايم قابل ستايش نبودند، غير آبرومندانه نيز نبودند با توجه به اشتباهاتى كه در . كنم بشنويد و با انديشه باز در آن تأمل كنيد آنچه را فاش مى. اند زدن به من، بر آنها بنا شده
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گويم، اگر دروغى در آن باشد، خيلى چيزها را از دست  ام، در اينجا، در آنچه به شما مى داورى خويش مرتكب شده به خاطر داريد كه گفتم به انتخابات :  بازگردم1980      براى پايان دادن به اظهارات خود، اجازه دهيد به حوادث  .قعيتى هستم كه هيچ سودى در سخن نادرست ندارمدر وضعيت و مو. خواهم داد پرزيدنت كارتر، با همه كوششهاى صادقانه خود، موفق به آزاد كردن گروگانها، . رياست جمهورى بسيار نزديك بوديم خالى شدن اين انبارها مخفى نگاه داشته شد و مخصوصاً آن را از متحدان امريكا در . گيرد آثور در پرتقال، انجام مى در ايتاليا و اسپانيا و Piacenzaدر آلمان غربى و پياسنزا Kitzingen و كيتزينگن  Germersheimژرمرشايم  و Aschffenburgدانستم كه تحويل اسلحه از انبارهاى تسليحاتى در آشافنبورگ،  از خالل گزارشها مى. بازگشتم SOPSمن به مقام خود در .  داده بودپس از پيروزى، جرج بوش شروع به انجام قولهائى كرد كه به ايرانيها. شدندجمهوريخواهان پيروزى بزرگ بدست آوردند و رونالد ريگان رئيس جمهورى و جرج بوش معاون رئيس جمهورى امكان انتخاب مجدد او كه آنهمه زياد بود، از دست رفت و .  نشد1980 از انتخابات رياست جمهورى نوامبر قبل خواست  كيسينجر آمده بود در باره مسائل افريقا هياهو كند ولى در خفا مىهنرى . بعد از انتخابات، به اوج خود رسيد روز 10 از ايلينويز و كمى بعد از آن، هنرى كيسينجر، Percyشد، با بازديد سناتور پرسى   آنچه به پرتقال مربوط مى*  .اروپا، مخفى نگاه داشتند دانم،  تا آنجا كه مى. دهد بداند دولت ليسبون در باره اجازه تحويل اسلحه از راه بندرهاى شما چه واكنشى نشان مى پس به تحويل سرى روى . دگروه بوش با رد قاطعانه اجازه تحويل اسلحه روبرو ش. دكتر كيسينجر موفقيتى بدست نياورد در يكى از ده روز آخر نوامبر، يك كشتى باربرى . قرار گذاشته شد تحويل اسلحه از راه بندرهاى پرتقال انجام گيردبا كمك دو تن از ژنرالهاى پرتقالى كه در امريكا آموزش ديده بودند و با اهداف اياالت متحده موافق بودند، . آورد ، همانند كشتى بد سرنوشت لوكونا كه نقشى چنان جنجال آور در اتريش پيدا كرد، Scheersburgبنام  شيرزبورگ  با انواع تسليحات و از جمله راكت، با بسته بنديهاى ماشين و ابزار ( درجنوب ليسبون )Setubalاز بندر ستوبال  اين . داد  خود را تحويل مىرفت و محموله بايد از آنجا به ايران مى كشتى مى. كشاورزى، بسوى اسرائيل حركت كرد متحده امريكا را اجرا و از آنها دفاع كنند، هواپيماى حامل گروگانها سوگند يادكردند كه قانون اساسى و قوانين اياالت ، روز انجام مراسم سوگند رئيس جمهورى ومعاون او، ده دقيقه پس از آنكه اين دو 1981 ژانويه 20 باالخره در * . آمده است، از پرتقال روانه مقصد شد202محموله، همانطور كه در كتاب گارى سيك در صفحه  كسانى كه در سياست دست دارند و در دواير سرى كار : شود      اما متأسفانه، براى پرتقال، ماجرا، در اينجا، تمام نمى .به پرواز درآمد الح از راه بندر ستوبال نيز زمان محدود سر مربوط به تحويل س. دانند كه اسرار زمان محدودى دارند كنند، مى مى دانم خود او به ماجرا پى برده بود يا آن دو ژنرال به او گزارش كرده  نمى. است شده و مدارك آن را در اختيار گرفتهچند روز بعد، طبق اطالعى كه از بروكسل بدستم رسيد، وزير دفاع پرتقال از ارسال اسلحه از بندر ستوبال آگاه . داشت دانم كه عصبانى بود و تلفنى گفت كه قصد دارد به نيويورك  مى.         به نخست وزير دكتر ساكارنيرو گزارش داد يانه .ندبود . اى  كند تا تجاوز به حق حاكميت پرتقال را توسط امريكا، مطرح كند برود و از شوراى امنيت تقاضاى تشكيل جلسه دانيم كه او  همه مى. مت جديد امريكا رسيد و جدى و وخيم تلقى شددانم كه قصد او بگوش مقامهاى كليدى حكو مى بر اثر بمبى كه در هواپيماى آنها كار گذاشته شده بود، . نه او و نه وزير امور خارجه پرتقال. هرگز به نيويورك نرسيد  .كشته شدند
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اميدوارم از . كنم جلس بخوانم، تشكر مىاز شما بخاطر آنكه به من فرصت داديد اين اظهارات را در م!  خانمها و آقايان*  اكنون در اختيار شما . كنم از توجه شما تشكر مى. صبر و حوصله شما، با اظهارات وقت گير خود، سوء استفاده نكرده باشم U/� ا��ا���ن ��د �Aه��� آ6 در ا�� ���م زور�� و �8رت ��،       : به فارسى برگردانده استتوضيح پيروز افتخارى كه كتاب لووينتر را   )2001 نوامبر 1ليسبون . )هستم تا هر پرسشى داريد بشونم و بدان پاسخ دهم�� rر�� آ�"(
ه� iS�  ���5 را آ6 ��8. 
����U�cى "�ر�	  6&�
��= . ا��  دOر ر%���200اى ه ار دOر ����، 5  65�AM بM 6&�M ل�s 6&�
	 دOر 65 آ��ره�ى �Pدر300 "� 200اى  را 5 �S� 0�//آ  �/Aو��بهاى .  دالر در بازار رسمى رساند34 با انقالب ايران، جبهه بزرگى براى باال بردن قيمت نفت بوجود آمد و آن را به       !  . فروشد  دالر مى10اى كمتر از  حال آنكه مالتاريا، در اين بازار، نفت را به بشكه.  دالر شد44نفت در بازار آزاد،  مركز اين مثلث .  بورس بازى است-  قاچاق مواد مخدر -اسلحه        ژئوپليتيك گرسنگى زائيده روابط ميان مثلث  .هاى زيربنائى است فرآوردهنيست، استقالل اقتصادى كشورهاى صادر كننده نفت و دست كم خود كفائى در توليد و مصرف مواد غذائى و آنچه از آن سخنى بميان . دهد است، به غارت مى ى را در روابط وابستگى به سلطه گران كه حفظ كردهدرآمدهاى نفت اند كه ديگر حرفى از اثرات بيوشيميائى تسليحات جنگى و تخريب  اوضاع را چنان وحشتناك ساخته. است امريكا شده . ستصحبتى از فقر عاطفى و ركود انسانى و ناچيز شدن زندگى در مصرف، ني. زمين و هوا و زندگى بر روى زمين نيست اى كه بر انسان ضربه  تخيل بيمار و راكد در بحرانهاى بى رحمانه. اند ها زندگى انسانها را زندگى انگلها كرده بن بست زور و خشونت تروريستها خود بيانگر . اند اند و همگان را به انفعال كشانده زنند، جبرى سنگين را بر همه تحميل كرده مى اميد كه ستمديدگان خود را شايسته زيست . ترين شكل خود ادامه دارد ن و هذيانىتري بازى در پست. اين انفعال است اكنون كه به اين . انسانى با فرهنگ آزادى. انسانى بيابند و انسان جديدى را از راه خالقيت فكرى و سياسى، بيافرينند   .ايم، خالقيت خود را دو چندان كنيم اميد پيوسته
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 يا خيانتحيله 

 ر اكتبر سورپرايزس
 
 
 نوشته روبرت پارى 

 ابوالحسن بنى صدر و تنظيم از ترجمه 
 
 
 از انتشارات انقالب اسالمى تنظيم براى سايت 

 
 انتشار يافته است در روزنامه انقالب اسالمى ترجمه اين كتاب اول بار 

 
 1382ور ي شهر24:تاريخ انتشار 
   

 Robertيابيد، نوشته روبرت پارى         كتابى كه چكيده آن را در دسترس خود مى   د از گزارش كنگره امريكابع» اكتبر سورپرايز « پيرامون ها تحقيق  

Parryنام كتاب. است  :Trick or Treason , The October Surpirse Mysteryاست   . ز بديهى است تحقيق كننده كار را رها نكرده و پس ا. است  انتشار پيدا كرده1993كتاب در  هاى جديد خود را، در باره سازش پنهانى مالتارياى ايران گيتى با گروه ريگان  انتشار كتاب، يافته هاى اين كارها، به تدريج، در نشريه انقالب اسالمى، انتشار پيدا  ترجمه. است  بوش، انتشار داده-
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هاى بى شمار به كنار،  ها و مقاله  بوش، تا امروز، مصاحبه-پنهانى دستگاه خمينى با گروه ريگان        بموقع است يادآور شوم كه از زمان مراجعه روزنامه نگارى امريكائى و طرح شدن سازش  .هموطنان عزيزم قرار خواهند گرفت ديگر، در اختيار صدر و بسا سايتهاى خواهند كرد و بگاه پايان پذيرفتن كار، يكجا، در سايت بنى هاى  ام، چكيده  كتاب ديگر، جز كتابى كه خود نوشته6 از .است اين هفتمين كتاب است كه نوشته ، در ايران، -است  ه سازشى كه اثرى چنان تعيين كننده بر سرنوشت ايران و منطقه داشت- دارد  پنهانى ادامه   سال كه، در خارج از ايران، تحقيق براى پرده برداشتن از سازش24     در طول  . اند ام و منتشر شده  كتاب را به فارسى برگردانده5 در ايران تحت . افزايند ايران گيتيها همچنان، به استبداد، بر دامنه خيانت و جنايت و فساد مى ام، به ترتيب تاريخ انتشار،  اند و اينجانب خوانده و يا نوشته         اما كتابها كه انتشار پيدا كرده .قدرتمدار بشناسند و تردش كنندشوند، حق خويش شناسند و هركس و هر گروه پاسخ شفاف به پرسشى از پرسشهاى آنها نداد،  مىاهل سياست و هم مدعيان تحقيق را، در باره امورى كه به استقالل و آزادى و رشد مربوط  رفتارهاى ازست كه پرسيدن بر مردم ايران ا. اند  سكوت گزيدهبقيه،  هستنداستقالل و آزادى نها كه بر راست راه آغير از سانسورها و در انيران، در باره گروگانگيرى و بخصوص سازش پنهانى،  اين كتاب در . Marc Hulbert نوشته مارك هولبرت Interlock طراحان يك ماجرا - 1  :عبارتند از .  است صدر بعمل آورده اى طوالنى با ابوالحسن بنى نويسنده مصاحبه. است  منتشر شده1982 . استBarbara Honegger نوشته باربارا هونگر  October Surprise اكتبر سورپرايز - 2  .است مدهآ» گروگانگيرى«چكيده كتاب در  اين كتاب نخست به زبان فرانسه، با عنوان . صدر   اثر ابوالحسن بنىMy Turn To Speak  -  3  .است چكيده كتاب در گروگانگيرى آمده. است  انتشار يافته1989كتاب در آوريل  يك گزارشگر فرانسوى، طى روزها، تاريخ دوران مرجع . است منتشر شده» ها هللاتوطئه آيةا« صدر،  است، بر نوار ضبط و از آن، قسمتى را، با موافقت بنى صدر شرح كرده انقالب را كه بنى صدر  ان، كتاب دوم، گروگانگيرى، تأليف ابوالحسن بنى سير تحول سياست امريكا در اير- 4  .است كتاب به ايتاليائى نيز انتشار يافته. است بصورت كتاب انتشار داده : است  با اين عنوان منتشر شده1993سورپرايز كه در  گزارش كنگره امريكا در باره اكتبر - 6  . است نقل شده» گروگانگيرى«چكيده كتاب در . است انتشار پيدا كرده 1991كتاب در  Gary Sick نوشته گارى سيك  October Surprise اكتبر سور پرايز  - 5  . است1370تاريخ انتشار بهمن 
Joint Report of the Task Force to Investigate  Certain Allegations Concerning the Holding   in 0891  of American Hostages by Iran   )"October Surprise Task Force  ( كتاب      تصميم به تشكيل كميته تحقيق پس از انتشار

My Turn To Speak صدر در كميسيون خارجى مجلس نمايندگان اتخاذ شد و حضور بنى . اى  رئيس كميسيون، هاميلتون بود و اين اتهام را كه انتخاب ريگان و معاون او بوش حاصل معامله ى است، براى نظام سياسى امريكا بسيار خطرناك و اثبات چنين اتهام محرمانه بر سر گروگانها، بوده
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. بر اين اساس، مأموريت كميته تحقيق اين بود كه اين خطر را رفع كند. دانست را مرگبار مى اما ما سندى بر وقوع آن . است واقع نشده» اكتبر سورپرايز«توان گفت  مدعى شود كه نمىزيرا برغم سانسور مدارك و گزارشها و قلب بعضى از شهادتها، تنها توانست . توفيق كامل نيافت . ستا انتشار كتاب، او تحقيق در باره گزارش كنگره را پى گرفته و حاصل كار خود را انتشار دادهبعد از . است چكيده آن را در دسترس داريد، سانسورها و تقلبهاى كميته تحقيق را بر شمرده ، كه اينك Trick or Treason , The October Surpirse Mystery  پارى در كتاب -  7  ! نياورديمبدست ن آ. تي را باز نوشته اند در ايران نيز ،  عامالن خيانت، خود ، حقيق. ديگران انجام داده اند   يافته هاي جديد كه يا اسنادي هستند كه روبرت پاري يافته است و يا تحقيقها هستند كه او و - 8  .خواهم گذاشتهاى كارهاى بعدى روبرت پارى را نيز، بمحض توفيق در انجامشان، در اختيار خوانندگان  ترجمه سطه ديروز مالتاريا در خريد آريل شارون نخست وزير امروز اسرائيل وا       : نوشته روبرت پارىOctober Surpirse MysteryTrick or Treason , The چكيده كتاب      1384 شهريور 25  صدر  ابوالحسن بنى   .، در اختيار ايرانيان قرار مي دهم تحقيقها و اين اعتراف را هم در مجلدي  راستى .  شروع شد1981كند كه فروش اسلحه امريكائى به ايران، از تابستان    روبرت پارى از اينجا شروع مى   :؟!اسلحه از امريكا و اسرائيل بود  Arielبعد از آنكه رونالد ريگان عهده دار رياست جمهورى شد، وزير دفاع اسرائيل، آريل شارون       :نويسد پژوهشگر مى. ، اجراى توافق محرمانه بر سر گروگانها ميسر شد60اينست كه با كودتاى خرداد 

Sharonندرهيگ كسا  و وزير خارجه وقت امريكا، ژنرال آلAlexander M. Haig در تابستان ، ناش بن م. با فروش اسلحه به ايران موافقت بود. اى انجام دادند مذاكرات محرمانهبا يكديگر، ، 1981 اسلحه موجود در انبار ناتو از آغاز سال . پيش از آن، موافقت حاصل شده بود اما رسمى نبود« : افزايد  مى اما عصبانيت زود فروخوابيد و . فروشد، رهبر بنيادگراى ايران، آية اهللا روح اهللا خمينى را در تنگنا قرارداد مى شارون، وزير دفاع رزم آور اسرائيل، با علنى كردن اين امر كه اسرائيل به ايران اسلحه        آن زمان، علت آن عصبانيت خمينى بود از شارون . 1982 ماه آخر سال 4جز در . فروش اسلحه به ايران ادامه يافت. شد ، با اجازه امريكا، به ايران فروخته مى1981 روابط هيگ و شارون بسيار نزديك بود و مسلم است كه اسرائيل : كند       پارى اين ادعا را موضوع تحقيق مى ».آخر، هر دو طرف داليل قوى براى روابط پنهانى خود داشتند. ته شدجريان اسلحه به ايران، از سر گرف  .فروخت به ايران اسلحه مى
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د، افتضاح ديگرى ببار آورد  بوش در انتخابات رياست جمهورى بو-   كيسى كه رئيس ستاد انتخاباتى ريگان  . دادند اى تلويزيونى انجام مى بايد مناظره توضيح اينكه ريگان و بوش مى.  نام گرفت »مناظره گيت« كه  بود، فعاليتهاى كارتر و حكومت او را براى تحصيل آزادى        كيسى كه در جنگ دوم جهانى سر جاسوس  .كتابچه حاوى يادداشتهاى كارتر براى اين مناظره را كيسى از يكى از محارم كارتر، دريافت كرده بود هاى پيش از انتخابات رياست  ترس كيسى از آن بود كه در هفته. گروگانها، از نزديك، زير نظر داشت بود،   تشكيل داده »مناظره گيت«        اينسان بود كه هيأت تحقيقى كه مجلس امريكا براى تحقيق در باره  .پيشرفتى در حل مشكل گروگانها را زير نظر بگيرند و او را از آن آگاه كننداركنان حزب جمهورى و داوطلبان تشكيل داد تادر همه جاى جهان و تمام وقت، هر گونه تيم مخصوصى از ك اواين بود كه . اميد كارتر را براى تجديد انتخاب قطعى بگرداندنهاآزادي آجمهورى، گروگانها آزاد شوند و  هيأت نتوانست راز دزديده شدن كتابچه ياداشتها را .  را كشف كرد »غافلگيرى اكتبر« ر كيسى به اشتغال خاط آنها فكر كردند  رگ حساس حزب جمهورى . پى نگرفتندنيز تحقيق كنندگان اكتبر سورپرايز را . كشف كند  Walter و والتر پينكوس BoB Woodward، من با عالقه مقاله بوب وودوارد 1986  در نوامبر  .اند را پيدا كرده

Pincusگفت كه حكومت ريگان فروش اسلحه به ايران، از راه  مقاله مى.  را در واشنگتن پست خواندم اما آن زمان . است ، چند ماه بعد از تصدى رياست جمهورى، تصويب كرده1981اسرائيل، را، از همان سال  كه ريگان عهده دار رياست جمهورى شود، موافقت به اين صرافت نيفتادم كه با اين معامالت، پيش از آن اى از پازل رابطه ريگان   در ميامى هرالد، قطعهAlfonso Chrdy، آلفونسو چاردى 1987       در آوريل  .است شده .  اند ، با فرستاده ايرانى مرموز ديدار كرده1980، در واشنگتن، در سپتامبر Enfant Plaza’Lالنفان پالزا  تن از فعاالن ستاد انتخاباتى ريگان، در هتل 3  كنترا رقابت داشت، كشف كرد كه- ايران نورث در ماجراىاين گزارشگر سخت كوش كه با من در تحقيق پيرامون فعاليتهاى محرمانه سرهنگ اوليويه . با ايران را يافت مشاوران ريگان يعنى ريچارد آلن و لورانس سيبرمن و روبرت مك . انتخابات رياست جمهورى امريكا شود كه موجب پيروزى ريگان در است كه گروگانها به ترتيبى آزاد شوند بنا بر فرض، فرستاده ايرانى پيشنهاد كرده ، 1980صدر، در تبعيد گاه خود، پاريس، گفته است نمايندگان ريگان در اكتبر  پيشين ايران، ابوالحسن بنى در نيويورك تايمز نوشت كه رئيس جمهورى Flora Lewis، فلورا لويس 1987 اوت 3        و در  .آورند را بياد نمىاده ايراني  نام فرست واند ورزند كه آنها پيشنهاد را نپذيرفته فارلين اصرار مى بخاطر اين معامله، مالتاريا حل مشكل . اند هاى مالتاريا بعمل آورده اى بر سر گروگانها با فرستاده معامله با وجود اين، در واشنگتن، نادر بودند روزنامه نگارانى كه قول . كارتر معوق گذاشتگروگانها را با حكومت  . كند رود و صحت اظهارات او را ارزيابى مى  مىBrenek  پس از بن مناش، پارى به سراغ ريچارد برنك  .رئيس جمهورى خلع يد شده را جدى بگيرند است و بوش عضو هيأت مذاكره  ورپرايز بودهبرنك يك امريكائى است كه مدعى شد در ماجراى اكتبر س ، حكومت  در دادگاه،اينست كه حكومت امريكا او را دروغگو خواند و بر ضدش به دادگاه شكايت كرد وعلت تحقيق در باره اظهارات برنك نيز . است او را در پاريس ديدهبرنك كننده با نمايندگان خمينى بوده و  من « :  گفتمFrontlineبه توليد كنندگان فرونت الين  : نويسد  مىپارى. ندشدبازنده و برنك برنده  گويد،  اما اگر حكومت نتوانست ثابت كند برنك دروغ مى. دانم در اين محاكمه چرا حكومت بازنده شد نمى  ».است الجرم واقعيتى وجود دارد و كارى انجام گرفته
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شايد فكر .  مورد ديگرى عصبانى بوده استاز شهادت برنك درDenverزنم دادستان دنور        حدس مى بهر رو، دادستان بى آنكه خواسته باشد، . كرده است او بايد نكاتى در خور تأملى را در واشنگتن شنيده باشد ديفنس انتليجنت  ( DIAيخ گزارش  علت نيز اين بود كه تار.         نظر نامساعد من نسبت به برنك تغيير كرد .توجه مطبوعات را به ماجراى اكتبر سورپرايز جلب كرد پس آگاهى . در روز پيش از آنست كه ريگان اجازه فروش موشك تاو به ايران را محرمانه امضاء ك3  )آژنسى ، وقتى برنك با وكيل مدافع خود در باره فروش اسلحه توسط 1986در اوائل . برنك در خور توجه بود بنا بر اين، او بايد به اطالعات . ترين اسرار در واشنگتن بود ىگفت، اين معامله سر امريكا به ايران سخن مى دايره سرى اف بى آى گزارشى را ارائه كرد كه بنا بر آن، .        تدارك محاكمه يك سال بطول انجاميد . داشت بسيار حساسى دسترسى مى حضور بوش در اين باشگاه بيابد و يا كسى را نامي گوياي اما اف بى آى نتوانست ثبتى . است در مريلند بوده Chevy Chase Country Club، در چوى چيس كانترى كلوب 1980 اكتبر 19جورج بوش در  و نيز حكومت نتوانست مدركى ارائه كند كه نشان دهد كيسى و . باشد پيدا كند كه بوش را در باشگاه ديده اما در بازپرسى، . ، هر دو تكذيب كردند كه بوش در آن روزها خاك امريكا را ترك گفته باشدTanisتانيس   و بئونارد Hudson، ويليام هودسن 1980 اكتبر 20 و 19فاظت از جان بوش در روزهاى         دو مأمور ح .اند  در آن تاريخ، در امريكا بودهGreggگرگ  توانستند بطور دقيق و نيز ن. اند است، او را نديده هردو پذيرفتند كه آن روزها، در مدتى كه بوش در خانه بوده اما . رونوشتهاى سانسور شده آن مدارك در اختيار دو طرف دعوا گذاشته شد. سئوال، خود دارى كرد از ثبت گزارشهاى محرمانه در باره گذران بوش در روز مورد O’Rouke        شگفتى آور اينكه اوروك  . است بگويند ساعات كارشان چه وقت آغاز و كى پايان پذيرفته توانند به حافظه آنها  اوروك نه اوراق را سند تلقى كرد و نه از مأموران مخفى خواست به يادداشتهائى كه مى ك بيم داشته است مدارك وممكن است اور. كرد د، مراجعه كنند و بگويند در آن روز بوش چه مىنكمك كن اين ظن را بر انگيزد كه چرا بسختى سانسور شده دايره محرمانه اف بى آى در ميان اعضاى هيأت منصفه  سى در آخرين ماه مبارزات انتخاباتى امريكا را يآيا ك: ، دو منشى كيسى پرسيدCastelloمارى كاستلو  و Haywardوقتى اوروك از باربارا هيوارد . كردند بوش، در آرلينگتن واقع در ويرجنيا، براى كيسى كار مى -، در ستاد انتخاباتى ريگان 1980       بدنبال دو مأمور سرى، دو منشى در دادگاه شهادت دادند كه در  .اند اينهمه قسمت از مدارك سياه و سانسور شده اما بازجوئى معلوم كرد كه اين دو منشى همواره با كيسى همراه . نه: ترك گفت يا خير؟ هردو پاسخ دادند بارديگر، . داشته است ز آنها، پنهان نگاه مىرفته است و سفرهاى خود را ا او هر از چندى به سفر مى. اند نبوده بهنگام . او از صاحب منصبان سيا بود كه مشاور امنيتى بوش شده بود.          شاهد بعدى ريچارد گرگ بود .اوروك از وارد كردن مدارك مربوط به سفر كيسى ، در پرونده، خوددارى كرد او دست زن و دختر خود را گرفته و به برتانى بيچ در دالور . است  در هيچ كجاى پاريس نبوده1980اكتبر  19 و 18او در دادگاه شهادت داد كه تعطيالت . كرد  مىمعامله بر سر گروگانها، او در شوراى امنيت ملى كار
Delawareآورد كه هر سه در يكى از روزها شنا  بياد مى. است  به اقامتگاه تابستانى دوست خود برده دو شنبه . پياده روى كرديم. ما مقدارى تنيس بازى كرديم.  آب به اندازه كافى گرم بودبراى شنا،. اند كرده  .  اكتبر نيز همسر و دختر خود را به واشنگتن بازگرداندم و بكار خود درشوراى امنيت ملى بازگشتم20
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سيدهاى رستوانها و نه هيچ او  نه كارت بانكى و نه ر.          او سفر به پاريس و گفتگو با ايرانيها را تكذيب كرد تا وسط بعد از . گفت، نداشت اش در محلى كه مى مدركى از گذران ايام تعطيالت آخر هفته خود و خانواده اما در . ر بيچ، نشان داد        گرگ براى اثبات درستى شهادتش، عكسهائى را از خود و همسر و دخترش د . ظهر روز دوشنبه نيز مدركى ارائه نكرد كه گوياى حضورش در محلى باشد گرك لباس شنا بر تن داشت و دو زن لباس سبك . عكسها نه محل مشخص بود و نه تاريخى ثبت شده بود حال آنكه گرگ در شهادت خود گفته . دادند كه روز آفتابى بوده است عكسها نشان مى. تابستانى بر تن داشتند آورد كه اول  اما بياد مى. اند يا يك شنبه كسها را شنبه گرفتهآورد ع گرك بياد نمى. اند بود آن روزها سرد بوده اكتبر « دهد كه عكسها در  مهر پشت عكس نشان مى. است بعد از ظهر كه آب هنوز گرم بوده، شنا كرده ين امر كه  ا. ك از همسر و دختر او در باره درستى شهادت گرك نپرسيد و اين اشتباه وخيمى بودو       اور .اند ظاهر شده» 1980 زيرا وكيل مدافع . دادند، به شهادت گرگ زيان رساندند         عكسهائى هم كه گرك را در لباس شنا نشان مى . خواهند شهادت گرگ را تأييد كنند، در هيأت منصفه، ظن برانگيخت توانند و يا نمى همسر و دختر گرگ نمى قاى «آ تلويزيونى قديمى در پورت لند كه به ايستگاهبه  ،Bob Lynottبرنك به ايستگاه بوب لينوت   ، 1980هواشناسى تصديق كرد كه در آن تعطيالت آخر هفته ماه اكتبر .  مراجعه كرد، معروف است »هواسنج هوا آفتابى شد و ممكن است آن زمان . بعد از ظهر، كمى از شدت سرما كاسته شد       در بتانى بيچ، اواخر  .وزيد در بيچ، سوز سخت شمالى مى. اكتبر از دالور تشريح كرد كه باران آرامى، سرما را ببار آورد 19لينوت عبور جبهه هواى سرد را در اوائل صبح يك شنبه . اند  اكتبر گرفته نشده19مطمئن هستم كه در  درصد 90. اند  گرفته نشده1980 اكتبر 18ها در من صد در صد مطمئن هستم كه عكس:        لينوت گفت . خواند دادند نمى و با هوائى كه عكسها نشان مى در بتانى بيچ، هوا منقلب بوده در عكسها، گرگ خندان و راحت است آيا او با وجود سوز سخت : پرسيد اما لينوت مى. عكس گرفته شده باشد شحصى بنام جالل الدين فارسى و مرد . سيروس هاشمى، مردى بنام دونالد گرگ و ويليام كيسى بودنداشخاصى كه من در آن هتل ديديم، از جمله « .  فلوريدا واقع در محله زيباى مادلن انجام گرفته است- بوش با فرستادگان خمينى در پاريس، در هتل والدورف - ديدار فرستادگان ريگان        برنك مدعى بود كه  !توانست اين قيافه خندان و راحت را داشته باشد  اكتبر، مى19شمالى در  اشخاص ديگرى .  آنجا بودDelaroqueجون دو الرك .   آنجا بودندVeillot ى بنام برنارد ويلوديگر دهد كه دادستان كوشيد چنان كند كه برنك و شهادت او اسباب ريشخندش شود         در اينجا، پارى شرح مى ».افسر اطالعاتى حكومت فرانسه نيز آنجا بودRobertخانم روبر  . اطالعات فرانسه نيز آنجا بود ، سرهنگ سازمان Benesدوست من، روبرت بنس . شناختم و بمن معرفى نشدند هم بودند كه من نمى سابقه عضويت گرگ در سيا به . هيأت منصفه تحت تأثير شهادت شهود محترم اوروك قرار نگرفتند. و نتوانست كريستف توضيح داد كه . دليل مسلمى به ما ارائه شد« :   شكهاى ديگرى در باب عكسهاى گرگ بروز كردند     .اعتبار شهادت او سخت ضربه زد و ظاهراً اورك ندانست تا به كجا كند بلكه تاريخ ظاهر كردن آن را  كند، تاريخ گرفتن آن را پشت آن قيد نمى اى كه عكس را ظاهر مى مغازه است كه در ازاء به تأخير   ميليون دالر پولى بوده40گويد نقش او در مذاكرات پاريس، انتقال    برنك مى ».ندا بنا بر اين، هيچ نه معلوم كه آن عكسها چه وقت گرفته شده. كند قيد مى او بايد پول را از حسابهاى بانكى چندى . شد بايد به طرف ايرانى پرداخت مى انداختن آزادى گروگانها مى    .داد انتقال پولها را كيسى مىدستور . نخست از مكزيكو به بانكهاى ديگرى در اروپا: منتقل كند
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كند كه كارتر انتخاب شود، ميانجيگرى  طرح طبس، ايران كارى نمى         ...:عرفات و
او به بوش نزديك . كند  افسر سيا نقل مىMiles Copeland  روبرت پارى ديدار خود را با ميل كوپلند   كوپلند به او . ن گروگانها نيز تهيه كرده بودطرحى براى آزاد كرد. و با حاكمان بر دنياى عرب رابطه داشت بر اساس . به استثناء پذيرفتن سقوط شاه. كرد بر پايه تن دادن به واقعيت بود آنچه امريكا در ايران مى«          :گفته است شود و  خسته مى. تواند ادامه بدهد ، ما بر اين باور بوديم كه جمعيت اين حركت مهيب را نمى1953تجربه  .  »مرگ بر شاه، زنده باد مصدق« زد   كه فرياد مىيم هزار نفرى روبرو بود20، ما با جمعيت 1953        در  .اما مردم از حركت باز نايستادند. كند ا مىره توانستيم يك ميليون نفر در مخالفت با او گرد  ما نمى. ، يك ميليون بودند1979ينى در  حاميان خمماا. » مرگ بر مصدق، زنده باد شاه« زد   هزار نفرى بود كه فرياد مى20كارى كه ما كرديم، براه انداختن جمعيتى  آن طرح تهيه شد، اين بود كه ايرانيانى چند فكرى كه بر اساس . جزئيات طرح را بايد به تاريخ سپرد«          :رساند طبس مى  كوپلند پس از بر رسى كمى و بيشهاى سياست امريكا در قبال رژيم شاه و انقالب، رشته سخن را به طرح  ».آوريم كارى ! آفرين: و خطاب به دانشجويان بگويند. اونيفورمهاى ارتش و شهربانى را در بر كنند و به سفارت بروند دانيم  زيرا ما مى. اما حاال ديگر وقت است كه ما شما را از زير اين بار رها كنيم. ايد، عالى است كه شما كرده بنا بر اين موقع آنست كه ما گروگانها . آنها شما را خواهند كشت. قواى خارجى وارد عمل شوندكه قرار است  كردند و به  بايد گروگانها را از سفارت خارج مى آمدند، مى         ايرانيانى كه به لباس ارتش و شهربانى در مى .از دسترس آنها دور كنيم شدند و ايران را ترك  بايد سوار هلى كوپترهاى امريكائى مى مىگروگانها در آنجا، . بردند بيرون از شهر مى اين نقشه توجه دستگاه كارتر را به خود . اما قابل اجرا بود. من آن را ساده بيان كردم.  بود اين        نقشه كار . گفتند مى و كمترين كار را زيرا طراحان طرح طبس، در اين دستگاه، تكيه اصلى را بر قدرت نظامى امريكا . جلب نكرد ، به شكست  تهيه و اجرا كرد حكومت كارتري كهطرح طبس. گذاشتند بر عهده دستياران ايرانى در تهران مى ما اين . كرديم بنا بر اين پشت پرده عمل مى.  روابط غير رسمى داشتيم)لت ايراندو(       آن زمان ما با شيطان   . در ايران، مطلع شدند كه ماليان به كارتر، براى تجديد انتخاب، كمك نخواهند كرددوستانم در سيا، از طريق طرفهاى خود . به يقين، مقامات اطالعاتى با يكى از مقامات ايران، تفاهم داشتند«        :رسد  مى-آگاه كنند  هويتش اند او را از  ده كه حاضر نبو- مقام ايرانى به رابطه مقامات اطالعاتى با يك  كوپلند  پس از اظهار نظر در باره طرحهاى اين و آن براى نجات گروگانها، .آميزى انجاميد فاجعه . تواند گروگانها را به خانه آورد و اعتبارى كسب كند كارتر نمى!  نگران نباشيد«: فت كرديم ا را دريپيام
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شويند و رابطه  ىگيرى م شوند دستهاشان را از گروگان آيد و ايرانيان خوشحال مى بزودى ريگان بر سر كار مى ورزيد  اصرار مى.  در دست چه كسى بود »رابطه غير رسمى با شيطان«         كوپلند حاضر نشد بگويد سرنخ  ».شود امريكا با ايران ديگر مى خواستند با  ها نمى نه ايرانيان و نه جمهوريخواه. تنها تقارن منافع دو طرف بود. كه معامله رسمى با ايرانيان نشد ايرانيان كارتر را تنبيه . در آزاد كردن گروگانها بعد از ترك گفتن مقام رياست جمهورى از سوى كارتربدينسان نفع مشتركى وجود داشت . دن گروگانها در آخرين لحظه، كارتر سرمايه سياسى بدست آوردرها كر ها چه كسانى بودند؟ كوپلند حاضر نبود به اين پرسشها پاسخ  داشتند؟ چه كسى با آنها گفتگو كرد؟ واسطه غير رسمى چگونه حاصل شد؟ ايرانيان از ندادن گروگانها به كارتر، چه انتظارى  »تفاهم« اما اين            .كردند كردند و اين كار را با كمك به روى كار آمدن حكومت جديد مى مى او از خواست ايرانيان در ضربه زدن به . گريخت گو در باره اكتبر سورپرايز مىبا وجود اين، از گفت. بوديم تحقيق از چند و چون آن  كاركرد كه ما در         بدينسان، كوپلند زمينه سياسى رويدادهائى را روشن مى .كرد مى توصيف  »سيا در سيا«  او اين حرفه ايها را ».متحده امريكا، كارى كه بايد كرد كدام است و آن را كردند كه در يافتند در خير اياالت در درون جامعه اطالعاتى كسانى بودند« داد كه  تنها به من اطمينان مى. گويد بروز دهد و بگويد چسان در كار مذاكرات كارتر را گفت اما حاضر نبود راز قديميهاى سيا  كارتر سخن مى .  در باره گروگانها، طرف گفتگو بودند »سياى سيا« ، چه كسانى از 1980شد بگويد در  شايد حاضر مى. آوريم خود از انگلستان، با كوپلند مصاحبه دومى را بعمل  و من اميدوار بوديم در ديدار بعدىRoss        روس  .كردند براى آزاد كردن گروگانها، اخالل مى شدند؟  گرفتند؟ چرا رفقاى او مطمئن بودند كه گروگانها بعد از شكست كارتر آزاد مى دادند و پيام مى پيام مى اين . روند مى Nicholas Ignatiew  روبرت پارى و همكارش در اين تحقيق، به سراغ نيكال اينيتيو  .مرد 1991 ژانويه 14كوپلند در .  چه بود؟ اما ما اين اقبال را نيافتيم »روابط غير رسمى با شيطان«  قصد او از ، وقتى ريچارد برنك باتفاق مارتين كيليان 1988اول بار در اواخر : گذارد در اختيار مىان س سورپرايز، اين خود را در باره اكتبر او معلومات. شناخته است  ريچارد برنك را مى واست شخص كارش فروش اسلحه بوده
Martin Kilianاست ، خبرنگار اشپيگل در واشنكتن به پاريس آمدند، او از اكتبر سورپرايز آگاه شده . . داند ها و ايرانيها بر سر گروگانها چه مى پنهانى جمهوريخواهخواست بداند برنك واقعا از معامله  كيليان مى و .   و مادام روبرتRobert Benesبرنك شامى ترتيب داد با دو تن از شركاى فرانسويش، روبرت بنس  زيرا يك طرف سعى مر كرد از . بايد بگويم بحث سختى بود. بحث بود ،بر سر ميز شام . اينياتيو به آنها پيوست او و . استانجام گرفته  فلوريدا - برنك مدعى است كه مالقاتى در هتل ويلدورف :  پرسيدم )پارى(        من  .دانستم و من كه هيچ از ماجرا نمى. كرد انكار مى بپرسد و طرف ديگر البته 1980ها و ايرانيها در  رت بنس و مادام روبرت در ديدارهاى جمهوريخواهحضور روب وقتى او از آنها در اين . اند گرانى چند در آن حاضر بودهيرت با كيسى و گرك و دروبرت بنس و مادام روب در آغاز، :  چه بدست آورديد؟ اينياتيو گفت؟يد، اطالعاتى پيرامون اكتبر سورپرايز بدست آوريدفرانسه داشت با استفاده از روابطى كه با حكومت ،بعد از اين ديدار، شما در صد شديد:  از او پرسيدم )پارى(        من  .آنها تكذيب كردند: باره پرسيد چه واكنشى نشان دادند؟ اينياتيو پاسخ داد
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زيرا . اى انجام گرفته است يا نه خواستم بدانم چنين معامله تنها مى. برآن نشدم اطالع دقيقى بدست بياورم خواستم بدانم در باره چه چيزى گفتگو        در آن مالقات، چون كم و بيش وارد ماجرا شده بودم، مى .بودم، شنيده بود نه بيشتراگر هم شنيده .  در اين باره هيچ نشنيده بودم1988همانطور كه گفتم تا سال  اين . است و بعد از گفتگو با تعدادى از دوستان خود، متقاعد شدم كه مالقات مهمى انجام شده. كنيم مى اما من . كردنداست و بعضى حضور او را تكذيب  برخى گفتند بوش حاضر بوده. در اين مالقاتها، اختالف دارنداعضاى طرف اعتماد دستگاه اطالعاتى فرانسه كه من با آنها تماس دارم، در باره حضور بوش :        اينياتيو گفت .اند انجام گرفته نخست در هتل رافائل و دو مالقات بعدى در هتل فلوريدا  در پاريس،1980 اكتبر 22 و 19مالقات در فاصله  كه نآنخست به اين دليل حضورش منطقى است و آنگاه به دليل . است گويم او، در مالقاتها، حضور داشته مى ها چند ماه دير، در روز اداى آيد كه آزادى گروگان آيا به نظر شما زشت نمى:  پرسيدم )پارى(        من  . كوشيد گروگانها بالفاصله آزاد شوند وطن دوست است، نامزد رياست جمهورى بود و مى . خواستند آزادى بالفاصله گروگانها را بدست آورند من قوياً بر اين باورم كه امريكائيها مى:        او پاسخ داد سوگند ريگان آزاد شدند؟ پيش از آن، ابوشريف با مجله امريكائى پلى بوى . روند   پارى و رس به سراغ بسام ابوشريف، مشاور عرفات مى .داشته است قاتها حضور مى      اينياتيو اطمينان چندانى نداشت كه برنك در مال .ندداما خوب، آنها آزادى با فاصله آنها را بدست آور ترين دوستان ريگان بنزد عرفات آمد و از او خواست نفوذ خود را  مصاحبه كرده و گفته بود يكى از نزديك ابوشريف به . تا بعد از انتخابات رياست جمهورى امريكا، به تأخير اندازدبكار برد تا ايران آزادى گروگانها را  حل مشكل گروگانها و آزادى ترين مجراى ارتباط امريكا و ايران در  آزادى بخش فلسطين، در واقع، مهمتوانم بياد بياورم اينست كه در آغاز بحران ايران، تماسها ميان حكومت كارتر و سازمان  آنچه من مى«         : گويد پارى و رس مى رئيس . تا وقتى اين مجرا تنها مجرا بود، سازمان موفق به آزاد كردن گروهى از گروگانها شد. سازى آنها بود اما از زمانى كه حكومت امريكا شروع كرد به ارتباط گرفتن با . گرفت ترين مقام ايران تماس مى عرفات با عالى گفتيم وقتى آشپز چند تا شد، غذا خراب  ما همواره مى. كل بغرنج شدديگر ايرانيان از مجارى ديگر، مش گويم آرى شخصى از سوى گروه ريگان با ما تماس توانم بشما ب اما مى. توانم وارد جزئيات شوم من نمى «        :اندبه سازمان آزاديبخش مراجعه كرده، نيز ،        و نيز، بسام ابوشريف مدعى بود ريگانيان  ».بدين خاطر بود كه ما خود را عقب كشيديم. شود مى كارتر و ريگان بر سر رياست جمهورى با يكديگر رقابت . اين تماس در دوره مبارزات انتخاباتى بود. گرفت كرد، در باب  گروهى كه براى انتخاب ريگان به رياست جمهورى فعاليت مىسوي از كسي . كردند مى كرد، بسيار بسيار حساس و  ان سرانجامى كه وضعيت گروگانها پيدا مىآن زم. گروگانها، با ما تماس گرفت . آرى« : دهد  آيا مطمئن هستيد كه آن شخص از گروه ريگان بود؟ بسام پاسخ مى: پرسيدم )پارى(       من   ».ن از وارد شدن در اين بازى، قاطعانه سرباز زدااما سازم. كارتر آزاد نشونداز قرار، براى ريگان مهم بود كه هيچيك از گروگانها در روزهاى پيش از پايان رياست جمهورى . ظريف بود زيرا ما . گويم و يا به شما بدهمبمن مجاز نيستم تا نامها را . اما در اين باره صحبت نخواهم كرد. مطمئن هستم  ».خواهيم خود را وارد انتريكهاى داخلى امريكا كنيم نمى



 120 

كند؟ بسام  ستيد بفهميد او از گروهى است كه بسود انتخاب ريگان فعاليت مىچگونه توان:         من پرسيدم با همان روش كه در باره . در باره او تحقيق كرديم. ما روش خود را براى شناسائى اشخاص داريم« : پاسخ داد به يك دليل . در بيروت مالقات كردممن او را « : كجا او را مالقات كرديد؟ بسام پاسخ داد:         من پرسيدم  »!شما تحقيق كرديم من در اين باره با رئيس خود عرفات صحبت كردم و او . اجازه ندارم: شوم ساده، من وارد جزئيات امر نمى دانم كه جزئيات احتماالً افتضاح بزرگى براى برخى اشخاص در امريكا  من مى. اجازه نداد وارد جزئيات شوم تواند ثابت   يادآور شدم او به پلى بوى گفته بود اگر آنها انكار كنند مدرك داريد كه مى )پارى(          من   ».رد جزئيات شوم زيرا مجاز نيستمتوانم وا اما نمى. آورند ببار مى اى از  من هيچ اجازه« : با وجود اين، بسام پاسخ داد. آنها تكذيب كردند. است كند چنين كسى نزد شما آمده گوئيم، مدرك  ما در باره آنچه به شما مى. اما ما مدرك داريم. باره توضيح بدهمرئيس خود ندارم در اين  ما فكر .  عكسى از يكى از دستياران ريگان در مبارزات انتخاباتى را به او نشان دادم )پارى(        بعد، من  ».داريم بود با موهاى جو گندمى او آدمى . است كرديم كسى باشد كه به سازمان آزاديبخش فلسطين مراجعه كرده مى .  نزديك بود)وزير دادگسترى در حكومت ريگان شد( از تاجران كاليفرنيا كه هم به ريگان و هم ادوين ميز  اما پاسخ او رمزآميز . بيند داد كه عكس يك شناس را مى چهره او نشان مى. بسام، وقتى عكس را ديد، لبخند زد من . بعد، سكوت شد. اين تنها عكسى است كه با خود دارم:سخ دادم  پا »اين تنها عكسى است كه داريد؟«: بود  No«: آيا اين همان شخص است كه با شما ديدار كرد؟ بسام پاسخ داد: سكوت را با اين پرسش شكستم

comment, no comment . از رئيس خود اجازه ندارم در اين باره . من در يك موقعيت رسمى هستم آيا اين اسم براى شما آشنا است؟ بسام پاسخ :  نام صاحب عكس را گفتم و پرسيدم )پارى(         بعد من  ».تم، ما مدرك قطعى داريمهمانطور كه گف. صحبت كنم اگر عرفات به من اجازه بدهد، من . من اجازه ندارم. كنم اصرار نكنيد خواهش مى. No comment«:داد يك . كنيم اش گفتگو مى باشد كه ما در بارهنكنم بدنام كردن موضوعى  من فكر مى:  گفتم )ارىپ(        من  ».بخاطر اصول بايد چنين كند بخاطر حقوق اساسى مردم فلسطين بايد چنين كند نا بخاطر بدنام كردنخواهد از حق فلسطينيان حمايت كند،  اگر حكومت امريكا مى. زيرا او براى خود و ديگران احترام قائل است .ورزد رئيس من از بكار بردن اينگونه وسائل امتناع مى. بدهمتوانم كشو ميز را باز كنم و مدرك را به شما  مى وافقيد كه مهم است مكنم شما با من  من فكر مى.  سال از تاريخ وقوع آن گذشته است10. مسئله تاريخى است كردند،  دانيد برخى از كسانى كه از نزديك براى ريگان كار مى شما خوب مى« :       بسام با لحنى مردد گفت .تاريخ  و آنچه در آن ضبط شده است را روشن كردن گويد عرفات براى خود و ديگران احترام  بسام ابوشريف مى. كند و با تخريب خود عقل قدرت مدار با تخريب شروع مى: توضيح       ».كنند اينك از نزديك براى بوش كار مى گفت، چرا با پلى بوى مصاحبه كرد و از ماجرا پرده برداشت؟ اگر راست   اگر راست مىاما. و از راه بدنام كردن. قائل است حق . گويد كرد بوش بر سر كار باشد و مراجعه كننده در دو دستگاه ريگان و بوش باشد يا نباشد؟ راست نمى گفت، چه فرق مى مى صاحب برگه تهديد كننده يافت و با مصاحبه با پلى بوى اينست كه وقتى افتضاح اكتبر سورپرايز بر مالء شد، عرفات نيز خود را   . خواست از آن، وسيله تهديدى بسازد
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او . است براى گفتگو در باره گروگانها واسطه امريكائيها و به ايران آمدهزيرا عرفات به ايران آمد، به او حمله شد كه . گويد نمى راست ، همزمانى سازمان آزاديبخش فلسطين تنها مجراى ارتباط ايران و امريكا بر سر گروگانها بود، ، كه        اما در اين باره  اند و اگر من دست خالى از ايران بروم، بابت آن،  امريكائيها به ما مراجعه كرده: صدر رفت و گفت اما نزد بنى. ترسيد و تكذيب كرد صدر توسط بسام ابوشريف به عرفات  صدر در امريكا منتشر شد، بنى         پس از آنكه پلى بوى مصاحبه را منتشر كرد و كتاب بنى . گروگان آزاد شدند13او پذيرفت و . گذارد، آزاد كند امريكا و جهان مى را بخاطر اثرى كه بر افكار عمومى در  پوست و سياهصدر از خمينى خواست گروگانهاى زن  بنى. پردازد فلسطين بهاى سنگينى مى متعلق به ملتهاى منطقه، از جمله . است  ساله شده8اريد متعلق به ملتى است كه قربانى كودتا و جنگ مدركى كه شما د: پيام داد گيرى و جنگ، اجراى طرح آكاردئون را بدنبال دارد؟ مگر اين طرح اجرا  مگر شما هشدار نداديد كه گروگان. ملت فلسطين است به . دانيم ما نمى« : دادآيا دليلى داريد كه بوش از همه ماجرا اطالع دارد؟ بسام پاسخ :  من پرسيدم       :       بهر رو، به پرسش و پاسخ پارى با بسام ابوشريف باز گرديم           يافته هاي جديد در باره اكتبر سورپرايز نگاه كنيد به كتاب   !جون شاهين  دوست كيسي و شريك سيروس هاشمي : باز گفت بسيار دير، وقتي كه ديگر ، اثري نداشت، بسام ابوشريف، نام كسي را كه از سوي گروه ريگان بوش ، نزد عرفات رفته بود را         !سازد زند و براى آن توجيه اخالقى نيز مى ابراز حقيقت سر باز مى از در اين مصاحبه نيز، بسام باستناد دستور عرفات. ديد        اما بوش بر سر كار بود و عرفات جرأت طرف كردن خود را با او نمى .اين تنها فرصت است و فردا ديگر دير است. تمامى حوزه اسالمى، اظهار كنيد سياسى را كنار بگذاريد و حق را در سود ملت ايران و ملتهاى منطقه و بلكه نشد و شما را از لبنان بيرون نراندند؟ پس اين بار، بازى اى ايجاد زحمت براى كسانى باشد كه آن زمان دست زحمت انداختن اعضاى دستگاه ريگان ممكن است بمعن همانطور كه به شما گفتم، من حاضر نيستم در باره . كنند اند و اينك در دستگاه بوش كار مى در اين كار داشته ما كارى به آن كار . ريگان كوشيد گروگانها را در جلوگيرى از انتخاب كارتر بكار برد. آن صحبت كنم كرد، چه چيز بدست  سازمان آزاديبخش اگر عمل مى: پرسيدم.  فن ديگرى بكار گرفتم) پارى(       من   ».يم كه ما نپذيرفتيم در جهت به تأخير انداختن آزادى گروگانها، عمل كنيمگوئ اما مى. نداريم مان درب كاخ سفيد بروى ساز: وعده او اين بود« : اى داد؟ بسام پاسخ داد آورد؟ فرستاده ريگان چه وعده مى ما بداليل انسانى و البته سياسى براى آزاد . زيرا ما مردمى اهل اصول هستيم. اما ما نپذيرفتيم . شود گشوده مى كنم هريك از شما  من فكر مى. توانستيم اين پيشنهاد را بپذيريم اما ما نمى. كردن گروگانها اقدام كرديم اند و   شده باشد و باورم اينست كه برخى از آنها پذيرفته نيززنم چون اين پيشنهاد به ديگران        من حدس مى . با وجود اين، ما آن را نپذيرفتيم. داشت ش مىدانيد چنان پيشنهادى چه ارزشى براى سازمان آزاديبخ مى من مطمئن هستم . گويم چه چيز سخن مىند من از ندا مىهستند كه ى در حكومت ايران ان      من مطمئنم كس ...اند اسباب آزاد نشدن گروگانها را فراهم كرده سفراو، حتى .  به امريكا سفر كردوا. شارون نخست وزير كنونى اسرائيل بوديكي آن زمان، از مجريان طرح آكاردئون، : توضيح   ». كسى از گروه ريگان با برخى از ايرانيان تماس گرفته است و يا  در تماس است      . دبه روايت مطبوعات اسرائيل، شكست خور
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   :واقعيت داشتن آن شد مصدق  »اكتبر سورپرايز«توسل به ضد اطالعات بقصد دروغ جلوه دادن  
: گويد او در مصاحبه با روبرت پارى مى. شود  مأمور اينكار مىOswald LeWinter اسوالد لووينتر * :دهد كرد به انتشار ضد اطالعات اختصاص مى مى  روبرت پارى، فصل ششم كتاب را به توسل بوش و گروهى كه براى رسيدن او به رياست جمهورى فعاليت   كساني كه من از . به ترتيبى كه انتشارش توسط آنها موجب بى اعتبارى اصل ماجرا شود. م القاء كن ،كنند مى تحقيق  »اكتبر سورپرايز«بعضى از اشخاص به من گفتند بايد ضد اطالعات بسازم و در كسانى كه پيرامون  كتابى . ها بود يكى باربارا هونگر بود كه مشاور سياسى جمهوريخواهنها ضد اطالعات القاء مي كردم، آ در بايد .  نوشته بود و خواهان آن بود كه كنگره در باره اكتبر سورپرايز تحقيق كند »اكتبر سورپرايز« در باره  اما وقتى او آن را انتشار داد، . مايدمأموريت من اين بود ضد اطالعى را در اختيار او بگذارم كه حقيقت بن . گفت آنها با سيا سر و كار داشتند تنها مى.         لووينتر حاضر نشد بگويد چه كسانى او را به اينكار بر انگيختند .آسان بتوان دروغ بودن آن را ثابت كرد تباط جمعى توجه خود را از د كه وسائل ارواش اين بش خواستند كه نتيجه چهار تن بودند و از من كارى را مى براى پول نبود كه : دهد چقدر به تو پرداختند؟ لووينتر پاسخ مى: پرسد پارى مى.  برگيرند »اكتبر سورپرايز«  من از راه شخص ديگرى با بارباراهونگر تماس .  هزار دالر پرداختند100به من . من اين كار را انجام دادم ، روزنامه نگارانى كه در پى تحقيق پيرامون 1988در سال .          كار لووينتر و ريچارد برنك بى حاصل نشد .انجاميد  به بى اعتبار كردن اصل ماجرا مى »اطالعات« و اثبات دروغ بودن . دروغ هستند  »اطالعات« شد ثابت كرد  و گذاشتم كه عناصر راست نيز در آن بود اما مىضد اطالعاتى را در اختيار ا. گرفتم ، شب 1988يكى از آنها بودم كه در اواخر .  نيز يكى از آنها بودم كه بهمين نتيجه رسيدم )پارى(  من * . نادرست لووينتر تحقيق كردند، به اين نتيجه رسيدند كل ماجرا دروغ استبسيارى از آنها كه در باره اطالعات . سورپرايز شدند، احساس حرمان كردند و ماجرا را رها كردنداكتبر  « او گفت از . آن زمان، من روزنامه نگار نيوزويك بودم. به من تلفن كرد Razineم، آقاى رازين  هنگا جزئياتى را در اختيار . ، زمان گفتگوها، محلها و اسامى شركت كنندگان در آن، اطالع دارد »اكتبر سورپرايز او گفت يك امريكائى ديگر نيز .  و ريچارد آلن را اظهار كردبوش و ويليام كيسى و دونالد گرك، افسر سيااو اسامى مبهمى از فرستادگان ايرانى و چهار نام امريكائى، جرج . ام اطالعاتى فرانسه را در مركز سيا خوانده اطالع دارد زيرا گزارش سازمان »اكتبر سورپرايز«از .        در تلفن، رازين به من گفت افسر بازنشسته سيا است .مى آزمودتوان صحت آنها را با امرهاى واقع شناخته شده و مدارك رس گذارد كه مى مى از . ، در لوس آنجلس، باز گفتKFI، رازين ادعاى خود را در گفتگوى راديوئى 1988 سپتامبر 17       در  .ريچارد برنك: حضور داشته است كه شاهد عينى است اما وقتى بررسى شد، معلوم . است ، ديدارى كرده1980 اكتبر 19ريچارد آلن، يك شنبه : جمله او گفت مقامات سيا نيز وجود گزارش سازمان اطالعات . بدينسان، ساخته رازين دروغ از آب درآمد. در پاريس باشد صبح بوقت واشنگتن، 7توانسته است   اى داشته و نمى  جرج آلن مصاحبه ،گشت در آن روز، يك بعد از ظهر  ! كند، آشكارش شد كه او همان اسوالد لووينتر استمعلوم كليان روزنامه نگار سانفرانسيسكو بر آن شد هويت آقاى رازين را و وقتى مارتين. فرانسه را تكذيب كردند
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عالى رتبه سازمان اطالعات فرانسه و يك تاجر اسلحه مستقر در  از جمله يك مقام -منبع مستقل سراغ كردند  5آنها در اروپا . كردند  تحقيق مى »اكتبر سورپرايز«  كليان باتفاق همكارش، روزنامه نگار اشپيگل، در باره * بخشهائى از داستانى كه ساخته است، واقعيت : گفت مىاو خود  با وجود مأموريتى كه لووينترانجام داده بود، * .ها نكنندرا ر منبع و گزارشهاى مؤيد وقوع گفتگوها سبب شدند كه اين دو مأيوس نشوند و تحقيق 5اين . است روى داده يعنى گفتگو وتوافق ميان جمهوريخواهان و ايرانيان، براستى،  »اكتبر سورپرايز«   : كه به آنها گفتند- سوئيس  در اواسط : گفت او مى. است، دست اول هستند او حتى مدعى شد برخى از اطالعاتى كه اظهار كرده. دارند كردم كه ميان امريكائيها و ايرانيها و فرانسويها  ، در پاريس بودم و در تدارك گفتگوهائى كار مى1980اكتبر  ديدارها و . كشورهاى مختلف بودم كه كارش تأمين امنيت گفتگو كنندگان و سرى انجام شدن گفتگوها بودمن عضو تيمى از مأموران . كردم من در جمع جامعه اطالعاتى و بعنوان منتسب به سيا كار مى «         :انجام شدند پذيرد كه در  اما او مى. اند         بنا بر بيان جديد لووينتر از رويدادها، كيسى و گرك و بوش در پاريس بوده ».، انجام شدند1980 اكتبر 19 و 18تعطيالت پايان هفته گفتگوها در  چگونه انتظار داريد كسى .  به وسائل ارتباط جمعى دروغ گفتيد1988شما در : گويد ى        پارى به او م .كرد كه ريچارد برنك نيز در پاريس بود او اصرار مى. باره ريچارد آلن دروغ گفته است آنچه من از آنها كه . گويم راست بپندارد خواهم آنچه را مى من از كسى نمى« : دهد          لووينتر پاسخ مى اظهارات كنونى شما را راست بپندارد؟  خود بپرسند چه قصدى از گفتن اين حقيقت دارم كه در خواهم اينست كه از  شنوند، مى اظهارات مرا مى وقتى مصاحبه . نمود  معتبر نمىدهد كه اظهارات جديد لووينتر در مصاحبه با من و روس،        پارى توضيح مى ».خواهم بگويم واقعيت چه بود را داشتم؟ تنها مى، مأموريت ساختن و پخش كردن ضد اطالعات از راه وسائل ارتباط جمعى با هدف فريب مردم امريكا 1988 بدينسان، لووينتر، در حساس ترين موقع، با ساختن و انتشار ضد . را به پايان برديم، من و روس  سر تكان داديم اينك روشن نبود ما با داستان شگفت او چه .  اثر گذاشته بود »اكتبر سورپرايز« اطالعات بر جهت يابى  بايد دانست تا  دروغ لباسى است بر قامت حقيقت، روش مى. توان ساخت  يا دروغ را بدون وجود حقيقت نمىعاطالضد : توضيح . توانستيم كرد مى اگر آن زمان، جويندگان حقيقت، روش جدا كردن پوشش دروغ را از حقيقت . بتوان لباس دروغ را بركند و حقيقت را يافت يافته هاي جديد پيرامون « ن، در كتاب آاختصاص داده است كه ترجمه » اكتبر سورپرايز « كه لووينتر ، در كتاب خود، فصلي را به  و ياد مي شود . گشت1980نهانى در اكتبر با وجود اين، ضد اطالعات، هر چند دير، اما از داليل واقعيت داشتن سازش پ. پذيرد انجام 1988توانست در دوران انتخابات رياست جمهورى امريكا در  كارى كه با اعتراف لووينتر دير آغاز شد، مى. شد گيتها مى و ايران  »اكتبر سوراپرايزيها«  كار به زيان جرج بوش و ديگر ، »زمانترين  حساس« بردند، اى بسا، در آن  دانستند و بكار مى مى ، كشف شد كه سيروس هاشمى، ميان حكومت ريگان و ايرانيها در  »ايران گيت«  در جريان تحقيق در باره * :كند  شرح مى،تحقيق خود را پيرامون نقش سيروس هاشمىاو در فصل هفتم، . گيرد پى مى را  »اكتبر سورپرايز«  در باره گويد و تحقيق   پارى نيز از پژوهشگرانى است كه احساس حرمان را ترك مى  .، نقل شده است » اكتبر سورپرايز   Wiliamبراى آزاد كردن گروگانهاى امريكائى در بيروت، از جمله رئيس پايگاه سيا در بيروت، ويليام باكلى  پيشنهاد كرد با ايرانيان ارتباط بر قرار كند و سيروس هاشمى. است  رابطه برقرار كرده1986 و 1984سالهاى 
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Buckleyپيشنهاد كمك سيروس هاشمى از راه جون شاهين  . ، با آنها گفتگو كندJohn Shaheen روى فورمارك    وFurmarkRoy، هر دو در اداره . شناخت          شاهين كه در لبنان بدنيا آمده است، از زمان جنگ دوم جهانى كيسى را مى .وستان نزديك ويليام كيسى، رئيس سيا، داده شدد فورمارك پيش از آنكه در خدمت عدنان قاشقى، سرمايه دار عربستانى . خدمات استراتژيك همكارى داشتند با سيروس هاشمى در :  گفت )پارى و روس( ، وزير سابق دادگسترى به ما Richardson ريچاردسون * است يا خير؟ بوده 1980اى در  ، مسبوق به سابقه1985، مسئله اين بود كه آيا فعاليتهاى سيروس هاشمى در 1990       در  . كرد  شركتهاى مالى و نفتى او كار مىكار كند، براى شاهين در كرد براى حل بحران گروگانهاى امريكائى در  آن هنگام، هاشمى پيشنهاد كمك مى. است  ديدار كرده1979 ديد كه ميان امريكا و ايران روابط  بنيادگرايان نگران شده و سود كشور خويش را، در دراز مدت، در اين مى رسيد كه از رفتار بنظر ريچارسون، سيروس هاشمى آدمى ميانه رو و مسئول به نظر مى. گذارد رابطه مىريچاردسون هاشمى را با مقامات حكومت كارتر كه بكار گفتگو براى حل مشكل گروگانها بودند، در . تهران جمشيد توضيح . كنند  پارى و روس در باره نقش سيروس هاشمى با برادر او جمشيد هاشمى مصاحبه مى* .بر قرار شوند هاى تبليغاتى  فتن كمك مالى براى تأمين هزينه ، بخاطر گر دهد كه نخستين بار كه به سيا مراجعه كرده مى امريكا كه . صدر بود رقيب اصلى مدنى، ابوالحسن بنى. استه دريادار احمد مدنى، نامزد رياست جمهورى بود در اجابت تقاضاى برادران هاشمى، سيا .  تهران بود، جانب مدنى را گرفتاز سوي  مترصد هر عالمت عقالني ، مدنى تنها 1980 ژانويه 25در انتخابات رياست جمهورى . فرستاد اما مبلغ كمى از آن، دير، به ايران رسيد هزار دالر براى كمك به هزينه تبليغات، براى مدنى 500برادرم :          بهنگام صرف نهار، جمشيد گفت .شناخت مدنى برادران هاشمى را از كودكى مى. ى بعنوان كمك بپردازدپذيرفت پوشيده، مبلغ كم . سيا حساب پولى را كه پرداخته بود، مطالبه كرد. صدر شكست خورد از بنى.  درصد آراء را بدست آورد17 از : كند براى پارى و روس حكايت مىرا  جمشيد هاشمى گفتگوهاى آخر ماه ژوئيه در هتل ريتس مادريد * . درصد آرا را بدست آورد13ها احمد مدنى در آن انتخابات تن: توضيح .هزار دالر از پول را به سيا بازگرداند 290در پى عصبانيت سيا، سيروس هاشمى . است  هزار دالر از آن پول به ايران رسيده100روشن شد كه  كروبى عمامه بر سر . بودندمده آبه مادريد جانب امريكا، ويليام كيسى و دونالد گرك و از سوى ايران كروبى  ر ها براى اينكه به قدرت برسند، خوب است و مهم است كه با دو طرف كا اقبال جمهوريخواه« : من گفت برادرم به  »اى؟ ها چرا سر و سر پيدا كرده با جمهوريخواه«  :به سيروس گفتم:        جمشيد به من و روس گفت .زده شدم از حضور كيسى شگفت  )جمشيد( من . كردند  مترجم را ايفا مىجمشيد و سيروس نقش. و لباده برتن داشت وقتى كيسى برگهاى خود را . براى نهار، از بيرون ساندويچ آوردند. صبح شروع شد و عصر پايان پذيرفت 11جلسه گفتگو ساعت :         جمشيد بدون اينكه وارد جزئيات شود، شرح ديدار و گفتگوها را به ما باز گفت  ».كنيم در . بود كه آزادى گروگانها تا بعد از انتخابات رياست جمهورى، به تعويق انداخته شود اين  اوپيشنهاد«         :خواهد روكرد، روشن شد كه چه مى خواهد عوض، حكومت ريگان با نظر مساعد به ايران خواهد نگريست و باب فروش اسلحه را به روى ايران باز 



 125 

از رالهاى ايران د و پوكن  به ايران ارسال مى راقطعات يدكى و اسلحه و مهماتى كه ايران خريده بود. كرد هاى ارشدى كه مشاوران او  با خمينى و آيةاهللا.          بعد از ديدار ماه ژوئيه با كيسى، كروبى به ايران بازگشت   ».نداگرد توقيف خارج مى ترتيبات جديد داده . دش و خواستار ديدار دومى كرد بعد، به جمشيد تلفن  ايدو يا هفته. بودند، شور كرد از نو، كيسى و گرگ بنمايندگى طرف امريكائى و . يدار همان هتل ريتس مادريد معين شدشدند و محل د برد اما گرك  در دو دور گفتگو، كيسى آن را راه مى. كروبى از جانب طرف ايران براى گفتگو حاضر شدند ى مثال، برا. اطالعات درون حكومت كارتر كه ما آنها را نداشتيم. داد كه كيسى نداشت اطالعاتى را مى « : او بر موافقت با پيشنهاد كيسى تصريح كرد. پيروزى ريگان در انتخابات رياست جمهورى، تأكيد كرداو بر موافقت خمينى با آزاد شدن گروگانها بعد از .         در دور دوم، كروبى با لباس كامل روحانى آمد قطعات يدكى خريدارى شده توسط ايران كجاست؟ او اين اطالع را كه سيروس بر اثر بيمارى سرطان خون . كمبخاطر احساس مسئوليت نسبت به مرگ برادر كوچ :دادكنيد؟ جمشيد پاسخ  شما چرا حاال اين ماجرا را اظهار مى:  از جمشيد هاشمى پرسيدم )پارى(        من  . »كست كارتر آزاد خواهند شدگروگانها بعد از ش اى از بيمارى در  ش از مرگش، معاينه پزشكى شد و پزشك هيچ نشانهيك هفته پيسيروس . مرد، راست ندانست  رساند اما حاال به اندازه كافى پول گرد  پيش از اين نگفتم زيرا به تجارتم زيان مى:         جمشيد افزود .اند ظن جمشيد بر اين بود كه او را كشته. او نيافت اكتبر « . خواهم بدانم چرا برادرم مرد مى.  زندگى كنيمام بتوانيم با بى نيازى ام كه خود و خانواده آورده اما هنوز مسئله را حل نكرده . گويند از اروپا، با اطالعات جديد به امريكا باز گشتيم         پارى و روس مى . تنها راه كشف واقعيت امر است »سورپاريز ،  »اكتبر سورپرايز« در . آورد روبرت پارى، در فصل هشتم كتاب خود، سخنان بن مناش، افسر اطالعاتى اسرائيل را مى: توضيح   : شوند و اسرائيل واسطه خريد اسلحه اسرائيل و ماليان طرفدار ريگان مى      . و حل مسئله بر انگيزنداطالعات به اندازه الزم جدى بودند كه ما را به ادامه كوشش. بوديم او ابتكار نزديك شدن به . يابد كند، از ديد ديگرى، معنى مى  لهستان آنسان كه بن مناش حكايت مىي  ماجرا :است آوريم كه پارى در باره آنها تحقيق كرده هائى را مىدر اينجا قسمت. اند اظهارات بن منش ارزيابى شده خواند كه بدستور نخست وزير اسرائيل، اسحق شمير، بقصد گشودن  لهستان را بخشى از يك استرتژى سرى مى .  بهبود بخشيدن به روابط با شوروى تا كه ميليونها يهودى روسيه اجازه مهاجرت به اسرائيل را پيدا كنند-  2  داشت؛  خريد اسلحه سبك براى ايران كه تقدم مالى و تاكتيكى مى- 1  :هدفهاى استراتژيك عبارت بودند از. بلوك شوروى، انجام گرفتمجارى بسوى  ن آزادى مهاجرت يهوديان روسيه به اسرائيل، نياز كشور به نيروى شمير بر اين نظر بود كه با بدست آورد اسكان در سرزمينهاى اشغالى، واقعيتى . گيرد شود و با اسكان در سرزمينهاى اشغالى وسعت مى ى تأمين مىنانسا  .ه است دالر و بند تفنگ و مخزن و لوازم ديگر، براى ايران، خريد81 هر قبضه به  Ak - 47sتفنگ  هزار قبضه 100  رفته است و در آنجا، Radunكند كه با دو افسر لهستانى به رادن   مى        بن مناش شرح .دارد آورد كه امريكا را از خواستار تخليه شدن اين سرزمينها باز مى را بوجود مى
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ه ايران اين اولين محموله بود كه از لهستان ب.  دالر حواله بانك در وين داد80000        مدير توليد  مأموريت او را به لهستان و . خواند ، همسر سابق بن مناش، اغلب با ادعاهاى بن مناش مىOra  خاطرات اورا  !ما به آنها ارزان فروختيم.  دالر به ايرانيان فروختيم125اما هرعدد را به . رفت مى اما ژنرال ياهوشوآ سگى  . اى را تكذيب كردند اسرائيل وجود هرگونه كميتههاي         نخست، مقام .افسران دفتر نخست وزير و دفتر وزير دفاع بودند و Aman عضو كميته نمايندگان دواير اطالعاتى كليدى، موساد و امان 6. است ايران در ستاد ارتش شده برنامه خريد اسلحه براى ، بن مناش عضو كميته ويژه1980كند كه در دسامبر  تصديق مىرا نيز اين ادعا 
Yahoshua Saguy اسرائيل پوشش اطالعاتى ايران را، بعد از :  گفت )پارى( رئيس پيشين امان به من ن، ناگزير، به مسئوليتهاى قدرت را بدست آورد و شروع كرد به شمشيرها را بر ضد اسرائيل تيز كردن، امابعد از آنكه آيةاهللا خمينى . موساد روابط پوشيده اما دوستانه با شاه داشت. ، تغيير داد1979انقالب اسالمى  . نتيجه، تقسيم كار ميان موساد و امان شد. اسرائيل، در برابر تهديدهاى مسلحانه، قيام كرداز خويش در حمايت  دادند و فعاليتهاى اطالعاتى در ايران را  يكبار جلسه تشكيل مى مقام بود كه ماهى 12 تا 10اطالعاتى،  متشكل از دو سازمان  »گروه كار« در : گويد سگى نيز مى. سان، سخن سگى شبيه گفته بن مناش است بدين ى       لحظه كليدى ديگر در پيروزى بن مناش در محاكمه، لحظه شهادت خبرنگار مجله تايم، راجع  صمغ آباد :پردازد نخست به محاكمه بن مناش مى. گيرد   در فصل نهم، پارى اظهارات بن مناش را پى مى . كردند همĤهنگ مى ، وقتى فروش اسلحه به ايران در ازاى آزادى 1986اين روزنامه نگار خاطر نشان كرد كه در اواسط . بود .  كنترا، هنوز كامالً سرى بود، بن مناش به او مراجعه كرد و ماجرا را به او بروز داد-گروگانها يا ماجراى ايران  اما .  به تهران، را ثابت كند،قامات رسمى امريكارا تكذيب كرد و تايم نتوانست پرواز م اما حكومت ريگان آن او با . است يار پيش از زمان تقاضاى خريد اسلحه، طرف ايرانى با او تماس گرفته  بن مناش مدعى بود كه بس .شود  شروع مى1980ايران، از        صمغ آبادى همچنان شهادت داد كه بن مناش به او گفته است داستان معامله اسلحه حكومت ريگان با  .ماجرا چند ماه بعد، در بيروت، توسط الشراع، از پرده بيرون افتاد از همه اينكارها حمايت « : ، زود، به مقامات عالى داده شد4 -         تقاضاى خريد الستيك هواپيماهاى اف  ».تمبخاطر آن، من اعتبار ياف. داد  معامله اسلحه انجام مى،بودم كه بعد از انقالب، با ايرانبسا من خوش اقبال بودم، اگر بتوانم اين را خوش اقبالى بخوانم، از اينكه نخستين اسرائيلى « : لبخندى گفت اينسان ما الستيكها را به ايران .  الستيكها را خريدند )ايرانيها( و آنها . موافقت نخست وزير بعمل آمد. شد او از اسرائيل خواست كه . ران، پرزيدنت كارتر را خوش نيامد الستيك هواپيما به اي300       فروش كوچك  .فروختيم م سرزنشهاى وبا توجه به افزايش مدا. الستيكها به ايران، گاليه كرد و خواست فروش به ايران متوقف شودكارتر شخصاً از مناخيم بگين بخاطر فروش . در مقام متفق امريكا، در تحريم فروش اسلحه، به امريكا بپيوندد ايران براى . خواستند روابط خود را با رژيم جديد ايران گسترش دهند اسرائيليها مى:       بن مناش ادامه داد . بگين بر آن شد كه از ريگان براى رسيدن به رياست جمهورى، حمايت كندكارتر، تصرف خوزستان متضمن خطر بزرگ براى امنيت اسرائيل . كردند نبايد خوزستان را تصرف مى      عراقيها  . بنا بر اين، بگين بسيار نسبت به كارتر بى حوصله شده بود. ما بسيار مهم بود اسرائيل در مبارزات : ، تصميم نهائى گرفته شد1980در اوت . بگين به اين امر سخت دلمشغول بود. بود
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بايد با آنها  يل مىشديم و به چند دل تر مى بايد به ايرانيان نزديك ما مى. كند انتخاباتى، از ريگان حمايت مى آنگاه به اين دليل كه . كرد نخست به اين دليل كه مصالح ملى اسرائيل آن را ايجاب مى. كرديم معامله مى ديديم و اين دو را رئيس و معاون رئيس جمهورى امريكا  مبارزات انتخاباتى ريگان و بوش را پيروز مى آمد  اگر افتضاحى ببار مى.         اما، در اسرائيل، همه مواظب بودند پاى اسرائيل به افتضاحى كشانده نشود .رديمك بايد تنها بسود آنها عمل مى پس ما مى. يافتيم  مى چرا .  بزرگى را اسرائيل پذيرفتبنا بر اين، خطر« :  سخن بن مناش را قطع كردم و گفتم )پارى(         من  . شناخت كنگره و مردم امريكا حكومت اسرائيل را مسئول تخريب حكومت قانونى امريكا مى انتخابها كدامها بودند؟ واقعيت اين بود كه ريگان و بوش، در رقابت، از كارتر پيشى :         بن مناش پاسخ داد  »چنين كرد؟ بايست بابت خوش آمد  شما نمى: و ناباورى، گفتم        سخنش را قطع كردم و با لحنى آميخته از ناشكيبائى  .آمد كرديم كه آنها را خوش مى گرفتند و ما هم كارى مى مى براى . نمود و ريگان در نظر اسرائيل رئيس جمهورى خوبى مى. آنها بدان باور داشتند:         بن مناش گفت . كرديد آنها چنين مى . كرديم بايد آنها را تثبيت مى ما مى. كرديم  را در برابر عراق تقويت مىايرانيهابايد  ما مى. ها موافق بودرانيبا اي لزوم معامله هدر باردر باره ايرانيها، ، او تنها كس بود كه با نظر اسرائيل . اسرائيل، او رئيس جمهورى خوبى بود او و همكاران نزديك او در هيأت وزيران، در . اما بگين آنها را پذيرفت.        البته خطر ترسناكى وجود داشت . رويمبپس بايد با آنها راه . در اساس، ريگان نامزد رياست جمهورى، در اين باره، با بگين، هم نظر بود آن ايام، بگين بسيار . اين تصميم از باالترين مقام حكومت به پائين ابالغ شد. ماه اوت، تصميم خود را گرفتند و اجرا گرفت و تصميم ا او تصميم مى. او بسيار محبوب نيز بود. قوى  و بر هيأت وزيران سخت مسلط بود نمود و جاى         حكايت تصميم بگين بر حمايت از ريگان در انتخابات رياست جمهورى باور ناكردنى مى .شد مى با وجود . در آن زمان، صاحب مقامى بودكه انگيخت  ترديد نبود كه تكذيب خشم آگين هر اسرائيلى را بر مى كرد، ناراضى بود و آن را  از سياست حمايت از حقوق بشر كارتر و حمايتى كه از اينجهت از فلسطينيان مىافزون بر اختالفهاى استراتژيك بر سر ايران، بگين . اين، بن مناش در بيان احساسات شخصى بگين، راستگو بود واپسين «  خود، بنام  ديپلمات اسرائيلى، در كتاب-         نظرهاى اين اسرائيلى را داويد كميچى، افسر اطالعات  .دانست تهديدى براى اسرائيل مى كميچى افسر عالى رتبه موساد، مأمور وزارت . ، در باب تنشهاى شرق ميانه، با صراحت، باز نوشته است »گزينش از . به اعراب واگذار كندها را دهد كه كارتر چگونه اسرائيل را متقاعد كرد سرزمين  امور خارجه، شرح مى اسرائيل از . و كارش با سرقصابهاى قصابخانه ديپلماتيك، در واشنگتن، بود بگين سر« : نويسد         كميچى مى . او جانب فلسطينيها را برگزيده بودندنظر اسرائيليها، كارتر و مشاوران طراز اول آنها از حمايت . طرف كارشناسان شوراى امنيت ملى و خاورميانه در وزارت خارجه، زير فشارها قرار گرفته بود از تخليه سرزمينهاى اسرائيل، حتى بيت المقدس و تن دادن به استقرار يك دولت فلسطينى در آن سرزمينها،  بر ناگزير كردن اسرائيل در. رتر و انور سادات رئيس جمهورى مصر برخوردار بودنددو رئيس جمهورى، كا   ».مي شدمحسوب   ، از راه فريب و فريفتارى،منحصر به فرد ديپلماسى امريكا براى مفت معامله كردن با يك دوست و متحد تقالى -  كه پشت سر اسرائيل و بدون اطالعش تهيه شده بود - اين نقشه . برخوردار بودندحمايت اين دو 
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وقتى كارتر .  برگ برنده آنها موافقت پنهانى با كارتر بود. قع رو كنندومگرفته بودند و در انتظار بودند كه ببر مذاكره كنندگان اسرائيلى دانسته نبود كه مصريها برگ برنده را در اختيار « : دهد          كميچى ادامه مى بگين انتخاب كارتر را براى دور دوم، تهديدى براى امنيت ملى . نمايد بودن، با توجه بوجود انگيزه، ممكن مىايتى كه بن مناش در باره تصميم بگين بر قرار گرفتن در كنار ريگان، با همه دور از باور        بدينسان، حك  ».مسئله فلسطين بدهد، بدون اينكه نگران ضربه متقابل يهوديان امريكا باشدشد آزاد بود اسرائيل را وادار كند با امضاى توافقى نظير توافق با مصر، تن به حل  براى بار دوم انتخاب مى تژيك باكى نداشت همچنين، بگين يك رهبر سياسى بود كه از پذيرفتن خطرهاى استرا. ديد اسرائيل مى تماس بن مناش گفت ماجراى اين ديدارها را هم از طرفهاى . جمشيد هاشمى شرحشان كرده بود، آگاه استبهت كردم وقتى بن مناش ادعا كرد از گفتگوهاى مادريد، كه . رود    هنوز، داستان بن مناش دورتر مى .ديد هرگاه تن دادن به آنها را براى منافع ملى اسرائيل حياتى مى كيسى با يك مقام عالى عضو شوراى انقالب آن زمان، حجة االسالم كروبى در « :        بن مناش، ادامه داد .است خود در درون جمهوريخواهان، در دواير داخلى و هم از منابع خاص اسرائيل در داخل ايران، شنيده ولى ممكن . است        بن مناش بر اين بود كه ديدار مادريد ميان كيسى و كروبى در ماه مارس انجام گرفته  ».است  شده »ئى در ماه اكتبرديدار نها« و شايع بود كه قرار بر يك . اسپانيا مالقات كرده است د و ايرانيها نبخشبكنند و وعده داده بودند كه با روى كار آمدن ريگان و بوش، روابط امريكا را با ايران بهبود لهاى ايران را از توقيف خارج امريكائيها پذيرفته بودند پو«         بنا بر اطالعى كه به بن مناش داده شده بود،  .گويد صحيح باشد است تاريخ ژوئيه كه جمشيد هاشمى مى امريكائيها نيز اجازه .  آزاد كنند، بعد از انتخابات رياست جمهوري امريكا، نيز قول داده بودند گروگانها را يس، امان، آن زمان، سگى رئ. ميان رئيس تبليغات انتخاباتى ريگان و بوش، كيسى، با يهوشوا سگى آغاز گرفتاين همكارى از راه ارتباط  مستقيم . شخص كيسى از اسرائيليها خواست در عمليات شركت و كمك كنند          .بدين خاطر بود كه اسرائيل نيز وارد ماجرا شد. فروش غير مستقيم، را بدهندفروش اسلحه به ايران ،  هاى اسرائيلى آنها واگذار  حل و فصل امور جزئى به مقامات  سيا و همرتبه. يعنى اطالعات ارتش اسرائيل، بود او پذيرفت كه در آن . خاباتى ريگان و بوش را نيز راست ندانست چنين نزديك با كيسى، رئيس تبليغات انتاي او رابطه. باشد  تكذيب كرد كه كيسى از او چنين تقاضائى را بعمل آورده )پارى(        سگى در گفتگو با من   ».شد وقتى زمان ديدار، در اكتبر، در « : رسد  مى1980ريس، در اكتبر   بن مناش در بيان ماجرا به ديدارها، در پا .اند داند اين تماسها تا كجا دور رفته اما نمى. اند وجود داشته ميان امريكائيها و مقامات اطالعاتى اسرائيل پيرامون گروگانها »ي رسمي تماسهاى خارج از مجرا« دوره،  اسرائيليها هيأت . اما همچنان فاصله را رعايت كردند. پاريس، معين شد، اسرائيليها نمايندگانى گسيل داشتند ى در هيأت تنها يك افسر اطالعات. افراد نسبتاً پائين مقامى را فرستادند. نمايندگى عالى مقام به پاريس نفرستادند بايد تنها به  من مى. هاى تلفنى ايرانيان را تهيه كنم فهرست شمارهكه  اين بود  )بن مناش(         كار من  .كردند مى اسرائيلى بود كه ايرانيها را آماده گفتگو با امريكائيها 6او، بن مناش، يكى از . بقيه، نسبتاً پائين مقام بودند. بود هاى تلفنها و نشانيهاى  تنها شماره.  پا به ماجرا نگذارم و هيچگونه قولى به ايرانيها ندهمامريكائيها گوش بدهم اما من اين كار را بسيار . توانيم با آنها تماس بگيريم را يادداشت كنم و موقعيتهاى آنها و اينكه در آينده چگونه مى  ».خوب انجام دادم
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و دو مأمور پائين مقام اسرائيل در هتل هيلتن تور افيل و در ديدار اواسط اكتبر، او « :        بن مناش گفت او حاضر نشد . ، هتلى مطبوع واقع در كوچه مونتين، اقامت گزيدندMontaigneايرانيها در هتل مونتين  من به فارسى سخن . آنها را به نهار يا شام دعوت كنم. مأموريتم اين بود كه با آنها رفيق شوم. رفيق شدم ايرانيهامن با . هاى تلفن، كار نزديك و رفيق شدن نيز بود  شماره در كنار مبادله «:        بن مناش ادامه داد ». بدهد )پارى( اسامى اسرائيليهاى ديگر حاضر در آن گفتگوها را به من  ... ودو ايرانى را به پيگال، محله عريان شدن با رقص . من زندگى شبانه پاريس را به آنها نشان دادم. گفتم مى او با . مالقات حضور نيافت اما پيش از آنكه درب بسته شود، ديد كه بوش و كيسى با كروبى دست دادنداو در آن . رفتند از آن روزها، او بوش و كيسى را ديده است كه براى مالقات با كروبى به هتل ريتس مىاش مدعى شد كه در اول بعد از ظهر يكى بن من.        امريكائيها چند روز بعد از اسرائيلهاى وارد پاريس شدند .ژرژ بوش، نامزد معاونت رياست جمهورى امريكا نيز حضور داشت. حكومت كارتر، حاضر بودكرد كه در ديدار پاريس، روبرت گيت، دستيار اجرائى استفيلد ترنر، رئيس سيا در          بن مناش تأكيد مى .بردم است اما از آنها شنيده است كه در ديدار با ايرانيها، بوش و كيسى به آنها  دهتر گفتگو نكر امريكائيها پائين مقام اند اگر گروگانها در تاريخى آزاد شوند كه مطلوب آنهاست، براى ايران تسهيالت فراهم خواهند  قول داده ر آغاز است كه گروگانها را بعد از انتخابات ماه نوامبر يا د طرف امريكائى تعليمات صريح نداده. آورد ، موقع آزادى 1981 ژانويه 20 يا 19بلكه بطور روشن حالى كرده ،اند كه . زمامدارى ريگان آزاد كنيد آورد كه پيش از تعطيالت آخر هفته، شنبه و        بن مناش روز ديدار را پنج شنبه، دانست و خوب بخاطر مى ».گروگانها است است اما  كيسى و بوش را خود ديده. نده به امريكا بازگشتندروز يك شنبه مقامات اول گفتگو كن. يك شنبه بود است،    قول بن مناش، آنهم خالى از ترديد، بر اينكه او بوش و كيسى را، بچشم خود، در ديدار با كروبى ديده .اطالعات پيرامون آمد و رفت ديگر اعضاى هيأت امريكائى، دست دوم هستند از اين رو، بسيارى از ادعاهاى خاص او در باره رويدادهاى ديگر، . رداعتبار شخصى اين اسرائيلى را خراب ك آنچه موجب ناباورى شد، تصريح او بر حضور .  از اعتبار افتاد-كوششهايش در گريز از افتضاح ايران گيت  نقش او در خريدهاى نظامى ايران، سفرهايش به لهستان، فعاليتهاى غريب او در امريكاى جنوبى و - است،  نه تنها در دوران مبارزات انتخاباتى، بوش در پنج شنبه وسط اكتبر به پاريس نرفته. اريس بودبوش در پ بنا بر اين، براى مالقات، . خواهد رفت و آمد از فرودگاه به هتل نيز دو ساعت وقت مى. انجامد بطول مى ساعت 15پرواز با يك هواپيماى جت شخصى به پاريس و بازگشت از آنجا، . پاريس رفته و بازگشته باشد كوتاهى به است براى ديدار و گفتگوى توانسته   در حقيقت، تنها يك تاريخ وجود دارد كه در آن، بوش مى . اند بلكه رفت و آمدهاى روزهاى ديگر او نيز توسط دايره سرى مأمور حافظتش، ثبت شده در آن ساعت، نامزد رياست جمهورى از مبارزه انتخاباتى . شود  اكتبر، شروع مى18 شب شنبه، 10است كه از  ساعتى 20است،  وش چگونه گذراندهتنها زمانى كه معلوم نيست آن را ب. ماند حدود يك ساعت وقتى مى در  اكتبر، كه بوش 19 بعد از ظهر روز يك شنبه، 7از آن ساعت تا ساعت . فارغ و به  واشنگتن بازگشته است است و روشن  است، بوش ديده نشده ال هيلتن واشنگتن، سخنرانى كردهسازمان صيهونيست امريكا، در كاپيت ، با استفاده از قانون آزادى اطالعات، روز و ساعت شمار فعاليتهاى  )پارى(       پيش از مصاحبه با بن مناش، من  .است نيست كه اين زمان را چگونه گذرانده تها حاكى از آن بودند كه بوش اقامت گاه يادداش. مدرك سخت سانسور شده بود. بوش را بدست آوردم
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، واقع در حومه مريلند، شده و يك ساعت و Chevy Chase Countryوارد باشگاه شوى چيس كانترى  دقيقه 29 و 10بنا بر يادداشتها، او ساعت .  اكتبر ترك گفته است19خود در واشنگتن را در پيش از ظهر  به من گفته شد يادداشتها رفت و برگشت ديگرى . است ا ترك گفته دقيقه، آنجا ر56 و 11نيم بعد، در ساعت  كنند اما بخاطر آنكه به زندگى خصوصى بوش مربوط  اى شخصى گزارش مى را در بعد از ظهر آن روز به خانه گويند دقيقاً چه كسى به كانترى كلوب رفته  يادداشتها نمى. است شود، اين رفت و برگشت سانسور شده مى از راز مهردهد   بر اين اميد شدم كه مصاحبه با يكى يا بيشتر از مأموران آن زمان، امكان مى )پارى(          من  .، رفت و برگشت با خود رو56 و 11 صبح و خروج از باشگاه، ساعت 29 و 10است ورود  قيد شدهتنها . است حتى حاضر نشد اجازه دهد . فى كنداما دايره سرى حاضر نشد يكى از آنها را معر. ر گيرم مدرك دايره سرى ب آورد كه آيا در آن روز،  ب نيز گفتند حافظه آنها به ياد نمىمقامات كانترى كلو. باشگاه، تأييد يا تكذيب كنندبوش، تماس گرفتم، هرسه به عذر سرى بودن مأموريتشان، حاضر نشدند رفت و بازگشت شخص بوش را به  تن از مأموران حفاظت از جان 3وقتى خود با . سخنگوئى با اظهارات علنى، مدرك را گويا و دقيق كند ممكن است بوش ميهمان : ، به مأمور تحقيق كنگره امريكا، گفته بود1990       يكى از مقامات باشگاه، در  . است يا خير بوش به باشگاه آمده بدينسان، ممكن نبود صحت و دقت يادداشتها را با اظهارات . است  مرده1985اما استوارت در . است بوده نزديك خود، ، عضو باشگاه و دوستStewart Poterقاضى ديوان عالى امريكا، پوتر استوارت   هيچ . روبرت رس تقويم شخصى استوارت و بايگانيهاى دانشگاه يال را بررسى كرد. شاهد عينى، معين كرد ا اعتبار قول آنها، در مقايسه ام. اند         غير از بن مناش، دو تن ديگر نيز مدعى شدند بوش را در پاريس ديده .يك شنبه، پيش از ساعت سخنرانيش در سازمان صهيونيست، در واشنگتن ديده است       بدينسان، رس و من وقت بسيار صرف كرديم تا مگر كسى را بيابيم كه بتواند تصديق كند بوش را در آن  . ن نيافتاثرى از ورود استوارت به باشگاه، در يك شنبه اواسط اكتبر در آ ، 1980راپ مدعى است در اكتبر .         يكى از آنها، هانريش راپ، رفيق تاجر اسلحه، ريچارد برنك است .با قول بن مناش، بسيار بى اعتبارتر است است كه  گويد در فرودگاه بورژه پاريس، شخصى را ديده او مى. است كيسى را از واشنكتن به پاريس برده ما به تصديق . ديرگاه شب، از فرودگاه ملى واشنگتن بسوى پاريس پرواز كرديم. است  بودهيهاو متعلق به سعود - 111BACاست، جت و از نوع   هواپيمائى كه او خلبان و كيسى سرنشينش بوده. است بباورش ژرژ بوش بوده چگونه مدركى كه ثابت كند در نيمه اما او هي. است كرده رسانديم كه راپ براى خانواده سلطنتى خلبانى مى ، Oswald LeWinterاست، اسوالد لووينتر  گويد بوش را در پاريس ديده        شخص ديگرى كه مى .ردك است، ارائه نمى دوم اكتبر پروازهائى را انجام داده كند چه رسد به مدركى بر حضور  لووينتر مدركى حاكى از حضور خود در پاريس ارائه نمى. نمود و بوش مى، نزديك سفارت، در خودرو بزرگى كه پارك كرده بود، مردى را ديدم كه بر صندلى عقب نشسته بود 1980 اكتبر 19گويد در  او مى. استاد ادبيات سابق و متخصص ضد اطالعات.  بود »Razineرازين « معروف به  ، 1980كه خريدهاى نظامى از اسرائيل از اوائل سال        اما آن قسمت از اظهارات بن مناش، حاكى از آن . بوش در پاريس گارى سيك كه در رياست كارتر، در شوراى امنيت ملى، در . اند، نيز سخت محل ترديد شدند آغاز گرفته است و نه از اعتراض كارتر  است، نه در باره فروش الستيك هواپيما به ايران شنيده كرده قسمت ايران، كار مى  . به بگين
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 Jodyبا جودى پاول كه اى  در مصاحبه. ما نظرى كه ما پيدا كرديم غير از نظر گارى سيك است       ا

Powell 1980، دبير مطبوعاتى كارتر و محرم نزديك او، بعمل آورده بوديم، او به ما گفته بود كه در بهار ، . ، گفتگوى تندى شد1980ميان پرزيدنت كارتر و نخست وزير اسرائيل بگين، در بهار :    پاول به ما گفت      .بود كارتر به بگين، بخاطر نقض تحريم فروش اسلحه به ايران، اعتراض كرده دانستيم كه آنها به ايران  ما مى. بايد به فروش نظامى به ايران، پايان بدهد در آن، پرزيدنت به بگين گفت مى اما هيچ مانع از آن نشد كه بدون اطالع . خواستيم بگذاريم ادامه بدهند فروختند و نمى تجهيزات نظامى مى او در . از يك ديپلمات عالى مقام امريكا پرسيديم:       ما صحت اظهارات بن مناش را به محك دومى آزموديم .مردم امريكا، آنها به اين فروشها ادامه بدهند يپلمات تصديق كرد كارتر د. است يا نه دانست اعتراض كارتر به بگين بعمل آمده بايد مى موقعيتى بود كه مى ، در 1980اين اعتراض، در اوائل . بخاطر فروشهاى نظامى از سوى اسرائيل به ايران، به بگين اعتراض كرد     :ديدار در النفالن پالزا هتل واشنگتن:  خمينى بنزد ريگان نماينده فرستاد      . نامه خصوصى كارتر به بگين، بعمل آمد
در مقايسه با تحقيقهاى پيشين، اين كتاب نكات . دهد رياست جمهورى ريگان در هتل النفان پالزا اختصاص مى فرستاده خمينى به واشنگتن و ديدار او با سه امريكائى طرفدار رفتنتاب خود را به   روبرت پارى، فصل دهم ك  اما كارتر .  ريگان بر كارتر، اطمينان بخش بود      بهنگام شروع مبارزات انتخاباتى، در نظر سنجيها، اندازه پيشى :اى در بردارد تازه جلو  ديگرى،كارترراازريگان،  آزادى گروگانها و يا خبر خوش.  بودندموافق انتخاب ريگاننها كه آ از  درصداو بودند و موافق با تجديد انتخاب فاصله ميان درصدي از مردم امريكا كه شروع كرد به كم كردن  نام داد و » XYZ«و به موسكى » ABC«ن جاسوسى، آلن به روزنامه نگار اى در يك داستا همانند صحنه. كند مىموسكى، وزير خارجه، بر روى امكان معاوضه قطعات يدكى جنگ افزارها در ازاء آزادى گروگانها، كار ادموند : آورد يك يادداشت فورى نوشته است وقتى روزنامه نگارى به او گفت        ريچارد آلن بياد مى .ر، كارتر و ريگان، شانه به شانه بودنددر نيمه دوم اكتب.انداخت مى شت را داكنم ياد فكر مى: گويد آلن مى. فرستاد Wirthlinاين خبر داغ را براى كيسى و ميز و ورتلين   :  از او پرسيدم)پارى(شد، من  دى گروگانها نيز موجب پيروزى كارتر نمى كه آزاشد      و چون آلن مدعى  . است براى دو نامزد رياست جمهورى و معاونت آن، ريگان و بوش نيز فرستاده خواستند  اين امر مهم است كه آنها مى«:  گفت،كرد كه صدايش كسالت خاطرش را آشكار مى،        آلن  پس اينهمه توجه به اين اطالع از چه رو بود؟ دهيم اگر شما گروگانها را آزاد  ات يدكى مىما به شما قطع! بسيار خوب: خواستند بگويند مى. معامله كنند و كار ما اين بود كه بدانيم سياست امريكا، . اين امر، امر مهمى در زمينه سياست خارجى امريكا بود. كنيد بايد در باره اين  اما مى. كردم اثرى بر انتخابات ندارد من احساس مى« :          آلن سخنم را قطع كرد و گفت ...كرديد كه اثرى بر  ا احساس نيز مىشم:          پرسيدم ».البته ما مراقب بوديم و با بيشترين توجه نيز مراقب بوديم. شود بخصوص در باره اين موضوع، چه دارد مى  »...دانستم كار مى
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دهد كه بناست گروگانها در  او برق آسا به ريگان خبر مى. ريچارد آلن، در آغاز زمامدارى ريگان، مشاور امنيتى او شد: توضيح »...دارد اطالع را، بسرعت، به نظر نامزد خود و همكاران او برساندچه بد كه نارسائيهاى شما مانع از آنند كه از ديدگاه كسى در اين امر بنگريد كه مسئوليت « : لن گفت آ         اما اگر اثر نداشت، چرا اين اطالع را بالدرنگ براى نامزدها و كيسى و ديگران فرستاديد؟:         پرسيدم اى نبود كه در امريكا و  دادند، پرسيدنى است كه آيا اطالعى كه آلن شتابان به ريگان و بوش و كيسى رساند ، گزارشگر مسابقهبا توجه به اين امر كه حكومت ريگان و بوش به مالتاريا اسلحه . ازاء تحويل قطعات يدكى جنگ افزارهاى نظامى، آزاد شوند خواست با حل مشكل گروگانها و پايان   منتخب مردم ايران كه مى، بنى صدر با-برد  مردم ساالرى و بسود استقرار استبداد بكار مى بر ضد آزادى و  »چون يك آتو« ه قول بهشتى، گروگانها را ب كه - ، جريان داشت؟ در ايران، مسابقه خمينى و مالتاريا بودايران ده ، تهيه كرCodevilla Anjelo اكتبر، آلن يادداشتهائى از گفتگوئى تلفنى با آنجلو كدويال  13       در   .خواست روحيه تهاجمى را در جامعه امريكائى باز سازى كند امريكا مى كارتر نبود، بلكه سرمايه دارى بادر امريكا، تنها مسابقه ميان ريگان و بوش . ز باز سازى استبداد شودبخشيدن سريع به جنگ، مانع ا بنا بر قول آلن، كدويال، داوطلبانه .  كدويال عضو دفترى كميته اطالعات سناى امريكا و جمهوريخواه بود. بود آنجلو . فرستادند فراوان مى، كه اشخاص داوطلبانه بود نوع اطالعات ن آپيام از « : گفتاو   و چون پرسيدم،  . يزى نگفتاما در مصاحبه با ما، آلن از محتواى يادداشت چ. خواهند شد سخت حساسى را داده بود حاكى از اينكه گروگانها به سفارت باز گردانده  »اطالع ممنوع االنتشار« به او  بينيد،  همانطور كه مى.  من آن را يادداشت كردم.و آن را شنيده بود ا . خواست به من بدهد اين اطالع را مى جمع « وقتى پرسيدم كه از رهگذر . وقتى از آلن در باره ديدار در هتل النفان پالزا پرسيدم، عصبى  شد       .هيچگونه يادداشت غير مجازى درميان نيست مسئله ايران با شخصى ديدار چند نوبت به من تلفن كرد و قصدش اين بود كه به من اطالع دهد پيرامون  دركار نبود بلكه مك فارلين  »جمع آورى اطالعات«   : به اين ديدار رفتيد؟ او پاسخ داد »آورى اطالعات را خواهيد بگوئيد آيا اين شخص يك ايرانى بود؟ آيا كسى بود كه شما او  توانم بفهمم چرا نمى        گفتم نمى ».آورم از او پرسيده باشم بياد نمى« :         آلن پاسخ داد آيا شما از مك فارلين پرسيديد اين شخص كيست؟:        پرسيدم      ... ».كنم آن ايام، بسيار بودند كسانى كه . خواست در باره گروگانها با من صحبت كند يارو مى« :         آلن پاسخ داد پرسيد شخص مالقات كننده كيست و سوابقش كدامند؟  اما معموالً نمى:         گفتم  »...يابيد متأسفم كه شما اندر نمى« :        آلن پاسخ داد شناختيد؟  مى خواستند در اين باره با من ديدار  ها كس مى ها و ده ده. ستند در باره گروگانها با من گفتگو كنندخوا مى خواستند در اين باره با شما گفتگو  بنا بر اين، اين ديدار با فراوان ديدارهاى ديگر كه مى:          يادآور شدم ».كنند خص يك مهره اصلى از يك شبكه وسيعى بود كه بر محور مسئله گروگانها بله زيرا اين ش« :         آلن گفت .كنند، متفاوت بود  دادند؟ آيا اشخاص فراوانى به رونالد ريگان پيشنهاد آزاد كردن گروگانها را مى:         پرسيدم » .بوجود آمده بود
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ها كاغذ دارم و  من تن. دانم گزارش كجا رفته است  نه مىآورم و اما اينك نه نام او را بياد مى. ام قيد كرده كه نام آن مرد را در گزارش خود مبر اين باور. كنم پرسيده باشم فكر نمى. كنم فكر نمى« :        آلن پاسخ داد خواهد به شما پيشنهاد كند؟  آيا شما از مك فارلين پرسيديد او چه چيز را مى:        پرسيدم ».ديدار نشناختماما من او را تا زمان . اين يكى بخصوص با ديگران متفاوت بود. نه« :         آلن پاسخ داد اما اين كار را خواهم . ام اين كار را بكنم بر آن نشده. پيدا كردن اين گزارش نياز به زير و رو كردن آنها دارد بايد نكردند و آن اطالع دادن به حكومت  يد، كردند و كارى را كه مىبا آلن و سيبرمن كارى را كه نمى           ».كرد و گزارش را خواهم يافت و آن را به همه نشان خواهم داد ترى براى  نظامى سنا راه جست؟ چرا اين شخص خارجى به كميته روابط خارجى سنا نرفت كه جاى مناسب چگونه اين فرستاده به كميته: انگيزد حكايت آلن از ديدار در هتل النفالن پالزا، بسيارى پرسشها بر مى         ... نه اين دو و نه هيچيك از مشاوران ريگان و بوش در سياست خارجى نيز چنين نكردند. كارتر بود هيچيك از امريكائيانى كه در . است  انجام گرفته1980        بهر رو، بظاهر، ديدار در ماه سپتامبر يا اوائل اكتبر  دهند؟ نماينده رسمى حكومت بود؟ و چه روزى مالقات انجام شد، پاسخهاى صريح و روشن نمىهمگان به پرسشى از اين نوع كه فرستاده ايرانى چه كسى بود؟، عنوان او و يا سلسله ارتباط او چه بود؟، آيا هادى دارد؟ چرا كه نماينده يك دولت خصم بود بدون اينكه نخست مشخص كند اين شخص كيست و چه پيشنر شد با يك خارجى ديدار كند ض گفتگوهاى ديپلماتيك بود؟ چرا يك عامل سياسى چون آلن حا افتتاح باب سه سال پيش از مصاحبه با ما، آلن در ديدار با . كنند اند، تاريخ دقيقى اظهار نمى مالقات شركت كرده بتازگى، سيرمن و مك فارلين نيز در بياد نياوردن نام . خبرنگارى، هيچ كوششى براى بيان دقيق رويدادها نكرد توان  اين ادعاى مك فارلين را مشكل مى. بودند، به آلن پيوستند با او ديدار و گفتگو كردهو نشان كسى كه  ه، قدم پيش است، هوشنگ الوى، دالل اسلح ، گفت اين ديدار را انجام داده1987        بعد از آنكه، آلن در  .مك فارلين حاضر به گفتگو با ما نشد. است زيرا او بوده كه ديدار را ترتيب داده. پذيرفت دهند كه الوى به نامزد مستقل رياست  اسناد دولتى نشان مى! آن فرستاده اسرارآميز منم: گذاشت و گفت زارت خارجه را از مراجعه و رشته ريگان، متصديان تبليغات رياست جمهورى آندرسون، بالدرنگ، سيا و واما بخالف آلن و ديگر متصديان تبليغات رياست جمهورى . جمهورى، جون آندرسون نيز مراجعه كرده بود رمن بسي. سه جمهوريخواه جور است اما اين سه بر اين باور نيستند كه شخص طرف گفتگو با آنها الوى بودحكايت او با حكايت . است ، انجام گرفته1980 اكتبر 2        الوى مدعى است ديدار در هتل النفان پالزا در  . ندبود گفتگوهاى الوى با خود، آگاه كرده ، قاضى 1990رمن كه باما سي. است گويد او در واشنگتن نيز نبوده ورزد در تاريخى كه الوى مى اصرار مى ى ما در اين باره، ها بر ظن، است   روى داده1980        خودداريهاى آلن و همكاران او از اظهار آنچه در  .است دادگاه تجديد نظر بود حاضر نيست بگويد در چه روزهائى در واشنگتن بوده ، چرا همه از پاسخ دادن به  استها و ايرانيها هيچ چيز واقع نشده اگر ميان جمهورى خواه. افزايند مى مك . يكى از آنها را شناختم. ديگر آمدنداو با دو آقاى . من منتظر سيبرمن شدم تا بيايد: گويد  الوى مى* :فصل يازدهم كتاب به بررسى ادعاى الوى اختصاص يافته است     روند؟ پرسشهاى ساده طفره مى  كرد؟ از طرف آنها، كداميك گفتگو مى:        پرسيدم . اما سومى، آلن را بجا نياوردم. فارلين بود
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اين سخن را . آقاى الوى، ما تنها يك حكومت داريم: او بود كه به من گفت. رمنبسي:        الوى پاسخ داد او مرا بعنوان دالل اسلحه . شناختم من او را نمى: گويد  الوى از ارتباط سيروس هاشمى با خود سخن مى*  .ايرانيها بر سر زمان آزادى گروگانها، معامله كردندتبليغات بسود رياست جمهورى ريگان و معاونت بوش، به كمك اسرائيل و با وعده فروش اسلحه به ايران، با متصديان . اما بعد پى بردم كه چنين نيست. خواهند وارد اين ماجرا شوند اينطور تعبير كردم كه آنها نمى با . آورم بياد نمى: او گفت.  اكتبر به پاريس رفتيد20 ماه پيش از آن، در گفتگو با من، گفتيد در 18شدم  يادآور  )پارى( من . آورم تاريخ را بياد نمى. اتفاق سيروس هاشمى به پاريس رفتيم        من به لندن رفتم و ب .او هم با حكومت كارتر و هم با ستاد مبارزات انتخاباتى ريگان ارتباط داشت. المللى استبه من تلفن كرد به لندن بروم زيرا جمهورى اسالمى ايران خواهان خريد اسلحه از بازار بين . شناخت مى در . خواهم ميان امريكا و ايران، معامله را انجام دهم من مى: هاشمى به من گفت: دهد        الوى ادامه مى .داد رافائل اقامت گزيديم و سيروس هاشمى با فروشندگان اسلحه ديدارها ترتيب مى روزى را در هتل دانم كه من و سيروس هاشمى، چند اما مى. آورم وجود تذكر شما باز تاريخ آن را بياد نمى هاشمى بسيار مطمئن . كند ئى را آزاد مىدهد و ايران گروگانهاى امريكا اين معامله، امريكا به ايران اسلحه مى اگر اشتباه نكنم صادق طباطبائى، . كرد او با يكچند از ايرانيان نيز گفتگو مى. ممكن است:       الوى پاسخ داد .بود»  OSS«ك كيسى و عضو سابق اين شخص همان جون شاهين نيست؟ منظورم دوست نزدي:       پرسيدم . Shaheenاگر اشتباه نكنم با شخصى بنام شاهين :       الوى گفت گفت با چه كسى در پاريس طرف معامله است؟ او مى:        پرسيدم .تواند اين معامله را جوش دهد بود كه مى اما نسبت . شناختمشان نمى. اى از امريكائيان نيز بودند عده. برادر عروس خمينى، نيز، در گفتگوها حضور داشت چند اسرائيلى نيز در ديدارها . زيرا وقتى در پاريس بوديم، چند نوبت نام او را شنيدم. به شاهين مطمئن هستم در ديدار پيشين، او ادعا كرده بود كه هاشمى از قصدش براى . آورم بياد نمى:  پاسخ داد طور مبهم      الوى ب آيا اسم كيسى را بر زبان نياورد؟:       پرسيدم . نه:       الوى پاسخ داد آيا او هيچ اسمى از عضوى از اعضاى ستاد تبليغات ريگان با شما بميان آورد؟:       پرسيدم .بودند ب ريگان به رياست خواهد گروگانها تنها بعد از انتخا آورد هاشمى گفته باشد كسى مى آيا بياد مى:       پرسيدم .آورد كرد بياد نمى  ماه ديرتر، الوى اصرار مى18اما . ديدار با كيسى، سخن گفته بود ، الوى به 1980 اما چگونه بتوان صحت اظهارات الوى را آزمود؟ بنا بر مدارك حكومت امريكا، در سپتامبر * ...نه:       الوى پاسخ داد جمهورى انتخاب شود؟ ، مشاور سابق سيا و يكى از مشاوران عالى نامزد مستقل Mitchell Rogovinوكيل خود، ميچل روگوين  اى آورده بود براى آزاد كردن گروگانها در  او با خود نقشه. مهورى، جون آندرسون، نزديك شدرياست ج گرده پيشنهادى، در خطوط عمومى، شبيه پيشنهادى است كه . افزار به ايران ازاى تحويل قطعات يدكى جنگ بليغاتى ريگان و بوش داده هاى الوى، در مالقات النفان پالزا، به سه جمهوريخواه عضو ستاد ت بنا بر دست نوشته  .است شده
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در . گفت صدر، راست مى         الوى، همچنين، در باره دست رسيش به رئيس جمهورى ايران، ابوالحسن بنى او چنان تحت تأثير . صدر صحبت كرد حضور روگوين، الوى بطور مستقيم به تهران تلفن كرد و بالفاصله با بنى در ، است، ديدار و گفتگوى سيا با الوى در دفتر روگوين         بنا بر مدرك سيا كه بخشى از آن سانسور شده .وزارت خارجه امريكا دادبا القات الوى را نخست با سيا و سپس اين تلفن قرار گرفت كه ترتيب م يعنى همان روز كه الوى مدعى است در هتل النفان پالزا با . ، انجام گرفته است1980 اكتبر 2واشنگتن، در  او، با كمال ميل، دفتر بزرگ يادداشتهاى خود، از .       رس و من با روگوين در دفتر وكالتش مصاحبه كرديم . ا به ايران، بدهدقطعات يدكى جنگ افزارهدادن ، در ازاى  راتواند ترتيب آزادى گروگانها الوى مى امريكا در امور داخلى ايران مداخله نكند، - گروگانها هيچ ادعائى عليه ايران عنوان نكنند و ج - كند و ب  دارائيهاى توقيف شده ايران را آزاد - اگر امريكا با سه شرط خمينى موافقت كند، يعنى الف . را ترتيب دهد به ايران 14 - قطعات يدكى هواپيماهاى اف  دالر ميليون10 تا 8خواسته است تحويل معادل         الوى مى . است  دقيقه، بپايان رسيده11:25صبح شروع و ساعت  دقيقه 10:30بنا بر مدرك سيا، ديدار سيا با الوى ساعت . است سه عضو ستاد انتخاباتى ريگان مالقات كرده گزارشهاى روگوين از گفتگوهاى خود با الوى . هاى خود را خواند ، را گشود و دست نوشته به بعد 1980 صدر و ديگر مقامات  رتباطهاى محكم او با پرزيدنت بنىحاكى از اشتغال خاطر الوى به بحران گروگانها و ا اثر ازكردند كه الوى به انتخابات رياست جمهورى امريكا عالقمند و  يادداشتها همچنين آشكار مى. ايران بودند كرد و پيشنهاد الوى به  تر نوشته است زيرا آن هنگام، وى در شوراى امنيت ملى كار مى در باره ادعاهاى الوى، گارى سيك روشن: توضيح  .، همراه با سيروس هاشمى نداشتند1980يا به پاريس، در اكتبر  اما يادداشتها هيچ داللتى بر رفتن الوى به مالقات در النفان پالزا و. است بحران گروگانها را بر آن، آگاه بوده ، چكيده كتاب گارى سيك در باره گروگانگيرى  »ىسياست امريكا در ايران، كتاب دوم، گروگانگير« در جلد دوم . اين شورا رفته بود اما وزارت خارجه امريكا، از طريق، . صدر رابطه مستقيم دارد با بنى. گفته است از سوى دو ايرانى، نمايندگى دارد بنا بر آن، الوى مى. است آمده كند؟ براى مثال، در يادداشتها، آمده است كه الوى  صدر مكالمه تلفنى مى  بنىاگويد و ب فهميده است كه الوى راست مى روگوين از كجا . )  كتاب200ص ( شناسم  است اين شخص را نمى  دادهصدر پاسخ گويد و بنى ريتزل، سفير آلمان در ايران، پرسيده است كه آيا الوى راست مى او عالقه داشت بداند چه كسى در انتخابات رياست . صدر صحبت كرد است كه الوى با بنى  روگوين آمده1980 اكتبر 13     در ياداشت  :خواند گوها را از يادداشتهاى خود مىسپس، روگوين تاريخ گفت. صدر گفتگو كرد شماره تلفنى را در تهران گرفت و بطور مستقيم با بنى صدر   اكتبر، بنى17در : ا خوانداو يادداشت ديگرى ر. ايرانيان مايل نيستند مصالحه را با كارتر انجام دهند: الوى گفت. شود جمهورى برنده مى دانسته است كه  رى ايران مىبنا بر اين، رئيس جمهو.  دسته ريگان استايافته است كه قرار بر بده بستان ب بنا بر اين يادداشتها، الوى در مى    .خواهند بده بستان كنند بلكه آنها مى. خواهند با حكومت كارتر مصالحه كنند  نمى)ايرانيها(آنها : الوى گفت. به الوى تلفن كرد صدر بامعامله پنهانى مالتاريا با گروه  دانسته بنى داشته كه او مى پس الوى، بايد با كسى ارتباط مى. مالتاريا در كار معامله با ريگان و بوش است وگرنه، بنا بر .  طرف گفتگو استشده با رئيس جمهورى ايران و الوى براى آنكه اعتبارى به خود بدهد، مدعى مى. ريگان و بوش مخالف است . است جنگ مشغول بودههاى  صدر در خوزستان و به بازديد از جبهه  اكتبر، را، از صبح تا شام، بنى14و روز بعد از آن، ) 59 مهر ماه 3(اكتبر  13در ) 145 تا 130جلد دوم، صفحات (   »گذرد روزها بر رئيس جمهورى چگونه مى« گزارشهاى روزانه بنى صدر به مردم تحت عنوان  گذرانده و سپس، تا شب هنگام، ...  بعد از ظهر در ستاد ارتش بوده، مدتى را در گفتگوها با ياسر عرفات و احمد خمينى و3 اكتبر، تا 17در  است، روگوين ترديد داشت كه او در حوالى  رفته به اروپا 1980       اما در باب تأكيد الرى بر اينكه در اكتبر  .است در ستاد ارتش، در جلسه شوراى امنيت ملى بوده با وجود اين، روز .  صبح آن روز، الوى به دفتر او رفته است9:30زيرا ساعت .  اكتبر به پاريس رفته باشد20  مداخله در - مأمور خارجى در پاريس، مداركى كه براى امريكا و اسرائيل خطر دارند «  :را به او داده است اكتبر روگوين، الوى اين پيام 21بنا بر دست نوشته . است بعدش، الوى خبرهاى غيرمعمول براى او فرستاده
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: گويد الوى مى: نويسد روگوين مى. دهد  اكتبر، از نو، الوى درباره آزادى گروگانها اطالع مى24       در  .دهد دانم چه معنى مى بله، نمى: گفت چيست؟ بنظر حيران رسيد و با ترديد  »واهند با بوش گفتگو كنندخ مى«        وقتى از روگوين پرسيدم معناى  . خواهند با بوش گفتگو كنند  و مى- شود  نمى پيش از انتخابات، هيچكس رها - اند   ساعت است مأموران ايرانى آمده48.  را فروخت- جنگ ايران و عراق  اما الوى . ياست جمهورى امريكااست نوامبر روز انتخابات ر4. شوند  نوامبر آزاد نمى4گروگانها پيش از  در : ترى دارد  اكتبر، الوى خبرهاى بسيار داغ29در . اميدوار است بعد از انتخابات اين عمل انجام بگيرد داد؟ او با  ره به نام بوش چه معنى مىدر يادداشتهاى روگوين، اشا:         در فرودگاه كندى، از الوى پرسيدم .فرستد  هيأتى را براى معامله مى  نوامبر، ايران10 تا 5روزهاى  . ميچل روگوين دوست بسيار صميمى پرزيدنت ژرژبوش است. ميدانم: همان صداى يك نواخت خود گفت يادداشت حاكى است كسى كوشيده است، درباره گروگانها، با بوش تماس . معاونت رياست جمهورى چه بود  بگويد قصدش از آوردن نام بوش نامزد- يا نخواست -         بدينسان، الوى هم مثل روگوين يا نتوانست  .دانم زيرا خود او به من گفت من اين را مى ك تاجر اسلحه اسرائيلى ي.       بعد از انتخابات رياست جمهورى امريكا، الوى به كار فروش اسلحه بازگشت :پردازد   در اينجا، نويسنده كتاب به نقش الوى در خريد اسلحه اسرائيلى براى ايران مى . بگيرد ، دست طرف او در ايران و او در خريد اسلحه، 60بعد از كودتاى خرداد . است ر، او با مالتاريا در ارتباط بودهبدين قرا: توضيح  .او از ارتباط خود با ايران و اسرائيل، در اين كار، سود جسته است. است كه داللى اسلحه است، باز گشتهاصلى تلكس سند خدشه ناپذيرى است بر اين واقعيت كه در سالهاى اول حكومت ريگان الوى به شغل خود متن .  امريكاى جنوبى و در واقع به مقصد ايران حمل شوند، بظاهر به مقصد )پايتخت پرتقال( طريق ليسبن  بود و قرار بود از 1982 مارس 23تاريخ تلكس . است انداز و ميليونها فشنك براى ايران خريدارى كرده نشان داد حاكى از اينكه الوى هزارها گلوله خمپاره دهها هزار نارنجك و نارنجك  )پارى( تلكسى را به من  در حقيقت، مانع ادامه جنگ از ميان برداشته شده و دست امثال الوى در خريد اسلحه بازگذاشته . است بطور كامل باز شده تلكس . ه كندى، من متن تلكس را، براى تعيين هويت، به الوى نشان دادم        در مصاحبه با الوى، در فرودگا .است شده آيا اين فهرست پيشنهاد معامله است؟ يا معامله ايست كه :        با نشان دادن تلكس و فهرست اسلحه، من گفتم .بود الوى آن را امضاء كرده.  بود و پ »هوشنگ الوى«  الوى  -خطاب به ه  در .  است1982 اكتبر 23اين تلكس  شرايتون هتل در تل اويب، بتاريخ . خوانم من براى شما مى:        گفتم . ام عينكم را هم شكسته. توانم بخوانم بدون عينك نمى. دانم پرسيد معنيش چيست؟ نمى مى:  الوى پاسخ داد       است؟ انجام شده بسيار : آقاى الوى عزيزم.  بدهيد410 الوى اطاق. است خواهشمند است اين تلكس را به آقاى ه آن قيد شده سر انجام، او قرائت مرا قطع .  را خواندم،  حاوى فهرست اسلحه گوناگون،بعد قسمت اول پيام . بسيار فورى دانم مربوط به  مى. به كارهاى من با ايرانيان مربوط نيست. اين تلكس خطاب به من نيست: كرد و گفت . سرانجام پذيرفت تلكس از برادر او پرويز است.  او هم الوى استاسم. متعلق به شخص ديگرى است. چيست  .است اما همچنان اصرار ورزيد او در اين كار نبوده
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مهمترين قسمت آنها، فروش .        اما، او خود پذيرفت فروشهاى ديگرى به ايران را به انجام رسانده است اين قطعات از .       الوى گفت يك ژنرال بازنشسته اسرائيل ترتيب ارسال قطعات يدكى را از طريق امريكا داد .اند مهمتر از اين چيزهاست كه در اين فهرست آمده بسيار فروشهاآن . است اى هاگ به ايران بوده و دستگاههاى الكترونيك براى موشكه14 -قطعات يدكى اف  توانستند  هرچه را از اسرائيل نمى. وختندعضو ناتو سر زدند و هرچه را خواستند به جمهورى اسالمى ايران فرو آنگاه، به همه انبارهاى ناتو در كشورهاى .       الوى ادعا كرد اسرائيليها بر آن شدند به ايران اسلحه بفروشند .انتقال ديگر تجهيزات جنگى را از انبارهاى ناتو به ايران دادند كه كاربدستان اسرائيل ترتيب الوى مدعى شد. اسرائيل به ايران رفت و حكومت ريگان آنها را جانشين كرد آنها را به پايگاههاى ناتو . آمدند ايرانيها به بلژيك مى. فرستادند به ايران بفرستند، از بلژيك به ايران مى كردند و بلژيك به ايران  خواستند، انتخاب مى بخصوص در مرز بلژيك و آلمان و هرچه را مى. بردند مى كردند، سودهاى  كرد كه اسرائيليها و بلژيكيها كه در فروش اسلحه به ايران همكارى مى  تأكيد مىالوى        .فرستاد مى كردند و  اسلحه را گران حساب مى. گرفتند در ازاى اسلحه، نفت مى. اين سود از محل نفت بود. كالن بردند هم بخاطر نياز به اسلحه و هم بجهت نااميدى و هم بلحاظ حماقت، گران ! قطعاً:        الوى پاسخ داد پرداخت؟ پس حكومت ايران قيمت اسلحه را به نفت و بسيار بيشتر از قيمت واقعى مى:       پرسيدم . شد  ميليون دالر تمام مى320دالرى براى ايران  ميليون 120يك معامله . ندفروخت بعد، آن را در بازار روتردام، به دو برابر قيمت مى. بهاى نفت را نصف دانستم به شما  اگر هم مى:        وقتى از الوى پرسيدم آيا امريكا در اين توطئه شركت داشت ؟ الوى گفت .پراختند مى ترين داستان از فراوان    ادعاى الوى در باره فروش اسلحه از انبارهاى ناتو به ايران، در نظرم باور نكردنى .كنم به اندازه الزم گفتم فكر مى:         الوى پاسخ گفت  بودند؟دفاعزارت امريكائيانى كه دست اندر كار اين معامالت بودند، اعضاى وزارت خارجه يا و:        پرسيدم . ترسم مى: گفتيد؟ الوى پاسخ داد چرا نمى:        پرسيدم . گفتم نمى مصاحبه دوم در . است شود كه دو بار با او مصاحبه كرده كند و يادآور مى        نويسنده هرمن را معرفى مى .  بودHermannامريكائى بنام ويليام هرمن  يك تاجر اسلحه او. ، گزارش مشابه را به من داد»اكتبر سورپرايز«اما يك شاهد ديگر . داستانهاى عجيب آمد من به امريكا باز گشتم و با يك شركت برزيلى، ترتيب . ر خريد سپاه پاسداران بود        آن زمان، نقاشان مأمو :سان بيان كرد اين را  »اكتبر سورپرايز«او ماجراى . گردد ، باز مى1980جمهوريخواهها، به انتخابات رياست جمهورى امريكا در نقاشان به او گفته است فروشهاى اسلحه امريكا به ايران با موافقت : هرمن گفت. براى راديكالهاى ايران بود عمده اسلحه نقاشان تهيه كننده. او در خريد اسلحه سبك براى پاسداران انقالب اسالمى و طرف تجارى او بود طرف نقاشان. آيد اين اطالع به او از طريق حميد نقاشان مى.  بدين سو است1980فروش اسلحه به ايران، از  نام گرفت، مسبوق به » كنترا–ايران « هرمن گفته است فروش اسلحه به ايران كه         در هر دو مصاحبه، . است  بوده1988هاى هرمن بسيار نزديك به سخنان او در  است و گفته  بعمل آمده1990 هاى اين كشور معامالتى  باتفاق نقاشان به برزيل رفتيم تا با كارخانه. فروش مقدار كمى اسلحه به ايران را دادم
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. زم را انجام داديم روز به برزيل سفر كرديم و  خريدهاى ال10ما بمدت .  بود1980اوائل . را انجام دهيم اما در ايام عيد تولد مسيح . شد با من اطالعى را در ميان بگذارد        در ماههاى اول، نقاشان حاضر نمى . بعد به اروپا رفتيم و از آنجا، من به امريكا باز گشتم ن را به من نشان از آن زمان، اين مرد به من اعتماد پيدا كرد و آ. ، ما نخستين معامله را باهم كرديم1980 بر كاغذى، ويزاى ورود به .        آن وقت بود كه من در باره تماسهاى جمهوريخواهها با رژيم خمينى، شنيدم . ، من به تهران دعوت شدم تا با وزير دفاع ديدار كنم1981در ژانويه . داد مباحثات ما سه روز بطول . گو كنمايران را دريافت كردم تا به تهران بروم و در باره فروش اسلحه به ايران گفت از گفتگوها كه اشخاص مختلف انجام . كرديم در باره آزادى گروگانها بحث مى. هم براى صرف شام رفتيم، يك روز پيش از آنكه از تهران به اروپا بروم، نقاشان در هتل به ديدار من آمد و با 1981 ژانويه 21       در  .بهنگام انجام مراسم سوگند پرزيدنت ريگان، من در تهران بودم. انجاميدند نقاشان هيچ دليلى براى . من بر اين باورم كه آنچه نقاشان به من گفت، حقيقت دارد:          نرمن ادامه داد .مهورى از سوى ريگان، آزاد نشوندتصدى رياست جميان دستگاه ريگان با ما بعمل آمد نه براى اينكه گروگانها آزاد شوند بلكه براى آنكه تا بعد از انتخابات و اى  ، پيش از انتخابات، معامله1980در اكتبر : نقاشان به من گفت. داده بودند و به آزادى گروگانها راه بردند مهمترين . ، انجام گرفته است1980تبر ، در اواخر اك »درپاريس و در ماه اكتبر «         ديدار كليدى  .آورد داد و نه چيزى بدست مى نه چيزى از دست مى. دروغ گفتن نداشت برد، ويليام كيسى و ژرژ بوش و   جمهوريخواه كه نقاشان از آنها بعنوان طرف گفتگو و معامله نام مىهايشخصيت اما نقاشان به من نگفت در گفتگوهاى پاريس، چه كسانى از . ريچارد آلن و روبرت مك فارلين بودند اين مواد از . اند ه ايران فرستاده شدهبيشترين مواد جنگى از بلژيك و هلند ب. شوند اسلحه به ايران فروخته مىديرتر، از منابعى كه خود داشتم، اطالع يافتم كه از انبارهاى ناتو در نقاط مختلف اروپا، . كرديم دريافت مىنقاشان خاطر نشان كرد كه كمى بعد از روى كار آمدن ريگان، ما مقادير كمى مواد جنگى از امريكا          .امريكائيان حضور داشتند يكى از همكاران مارتين كليان : گويد با اظهارات تاجر آلمانى اسلحه خوانائى دارد   آنچه هرمن مى .داند چه اندازه؟ كسى نمى. شدند  مختلف هوائى و دريائى به ايران فرستاده مى هايراه
Kilianگن ، در اشپيگل، در سوئيس از كارل هاينس اوترشاKarl Heinz Ottershagen در زوريخ ديدار 1980ايرانى خريدار اسلحه، حميد نقاشان، با مقامات حزب جمهوريخواه، در ماه سپتامبر  شنيد كه ، تيب دادن فروشهاى اسلحه به ايران،        اوترشاگن افزود كه نقاشان در ديدارهاى بعدى در پاريس، براى تر .است موضوع گفتگوشان مبادله گروگانها با اسلحه بوده. است كرده نقاشان گفته بود براى اينكه به كارتر و كسانى كه دور و بر او هستند و رئيس جمهورى . است شركت كرده كرد و پذيرفتن آن از  تعهد كه وزير خارجه كوبا، رئيس وقت اين كنفرانس رئيس آنها بود، پيشنهادى را به ايران دادند كه نظر ايران را تأمين مى  خارجه چهار كشور عضو كشورهاى عضو كنفرانس عدمان وزير ،1360 ماه بعد، در فروردين  6. ارتش عراق را مأمور حمله به ايران كرد در اين ايام، به تحريك امريكا و انگليس و عربستان و به پشت گرمى آنها، صدام  سال پيش، 21 . هستيم 2001ما در سپتامبر : توضيح  .ها انجام داديم اسلحه را با جمهوريخواه نشان بدهيم به چه كارى توانائيم، معامله گروگانها با - گيرند   كه راديكالها او را به چيزى نمى-صدر  ايران، بنى ق را سرانجام عراق اين پيشنهاد را پذيرفت و قرار شد چهار وزير خارجه، موافقت عرا. سوى عراق، يك پيروزى سياسى و نظامى براى ايران بود م مافيائى، دو استقرار استبداد مالتاريا و ادامه جنگ به قصد استقرار اين استبداد و بناى نظا.  كودتا بر ضد رئيس جمهورى منتخب مردم بود» تحول« اين . اما از سوى رجائى به آنها اطالع داده شد كه چون تحولى در ايران در حال انجام است، سفر خود را بتأخير اندازند. به تهران بياورند
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ادامه جنگ، به قول وزير دفاع در حكومت تاچر، آلن كالرك، در سود انگلستان و غرب بود و اسباب ايجاد و دوام . هدف مقدم مالتاريا بودند عترافات اين قسمت از كتاب، حاوى ا. خوانيد  را مى »اكتبر سورپرايز« ى از كتاب پارى پيرامون  ديگردر زير قسمت. آن را فراهم آوردند كارگردان، شارون، وزير دفاع آن روز و . صريح در باره معامله پنهانى با مالتاريا و سازمان دادن فروش اسلحه به ايران، در مقياس جهان است     :است نخست وزير كنونى اسرائيل و قصاب فلسطينيان بوده
در سازش پنهانى اكتبر ... نقشهاى ريگان و بوش و كيسى و هيگ و يران را در مقياس جهان سازمان داد؟به ا ساله با كدام اسلحه ممكن گشت و اسرائيل چسان فروش اسلحه 8 جنگ   مك فارلين، سومين مشاور امنيتى ريگان، در دادرسى، بابت دروغ : اند  كمتر دروغ نگفته »محترم«  آدمهاى        :سورپرايز كرد كه معامله ايران كنترا مي است داستانهاى معامله اسلحه با ايران دروغ هستند و نيز وقتى تكذيب  كرده مى اصرار 1986ريگان خود نيز بياد آورد كه وقتى در .  افتضاح ايران گيت، خود را بزهكار خواندرهگفتن در با معاون رئيس جمهورى، بوش، به دروغ، گفت . گفته استمي است، دروغ  شامل فروش اسلحه به ايران نبوده و آشكار شد كه او در يكچند از گردهمĤئيهاى تعيين كننده . ت كمتر دخالتى نداشته استدر ماجراى ايران گي رئيس سيا، ويليام كيسى، مجال نيافت به دروغهائى اعتراف كند كه در باره ايران گيت . شركت داشته است ها  ، فعاالن ستاد انتخاباتى جمهوريخواه1968در : اى نيست  امر تازه        تقلبات جمهوريخواهها در انتخابات . مرد1987زيرا به بيمارى سرطان در . گفته بود ، افراد ستاد 1972در . در گفتگوهاى صلح با ويتنام، خرابكارى كردند تا مگر امتياز سياسى بدست آورند بنا بر اين، چه جاى تعجب اگر همان خرابكارى را در . تبليغاتى نيكسون افتضاح واترگيت را ببار آوردند ، بخاطر برنده شدن در انتخابات، شرم آورتر و غمبارتر از اخالل در 1968سربازان امريكائى در ويتنام در گوها بر سر آزادى گروگانها بعمل آورده باشند؟ اخالل در گفتگوهاى صلح ويتنام و مايه گذاشتن جان گفت مريكائى كه سياست خارجى  ديرتر دانستيم كه برخى از مقامات ا؟ بر سر گروگانها نيست1980گفتگوهاى  همانطور كه ميلز كوپلند  . ندا كردند، در عواطف مردم نسبت گروگانها، شريك نبوده امريكا را اداره مى

Miles Copelandما . عاطفه بسيار كمى نسبت به گروگانها وجود داشت« : ، مقام عالى سيا، به ما گفت حكومت امريكا بروشنى اتهام را متوجه . باب اكتبر سورپرايز، در دادگاه بى اعتبار بگرداند و شكست خورددادستان فدرال در پى آن شد كه اتهامات برنك را در .         افزون بر اين، حكومت فدرال به دادگاه رفت  ».يمكردمي  استفاده ها كه بايد از آنبودنداقبالى نها گروگا... ايم  همه از رابطه با خارج استفاده كرده بدينسان، واقعيت نتوانست از . دادگاه سوء ظن قوى نسبت به صحت مدارك دولتى ابراز كرد. دولت دانست خواستند بگذارند اكتبر سورپرايز موضوع  دانستيم كه استدالل ما در كسانى كه در واشنگتن، نمى        اما ما مى .ديد دادگاه بگريزد سورپرايز متوجه مقامات حكومت ريگان بودند، توسط اتهامات كه بابت اكتبر . بحثى منطقى بگردد، اثر ندارد  . شدند  و منابع رسمى آنها در واشنگتن، ناديده گرفته مى »مسئول« روزنامه نگاران 
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.  اما با حالت عصبىندكرد حمايت مى  و منRossرس از  Frontline        اداره كنندگان فرونت الين  توانستيم  ما نمى.  اتهامها را بطور قطعى اثبات يا رد كنديعني . باشدخواستند كه سنديت داشته  اى مى آنها نتيجه امريكا با آنها كار مقدماتى ما را، در كارى، پيرامون روابط . گرفتند جاى اصلى را به اكتبر سورپرايز بدهنداما بجاى آنكه از آن دست بشويند، مسئوالن باالى فرونت الين تصميم . اى را براى آنها بياوريم چنين نتيجه « كتاب او پيرامون گروگانها، با عنوان . دانست شمرد و در خور اعتناء نمى اكتبر سورپرايز را ساخته خيال مى - دارد  كه مردى محتاط است و روشى علمى -براى سالها، گارى سيك . كرد، بپردازيم كاخ سفيد كار مى        بجاست كه به نقش گارى سيك، افسر اطالعاتى مورد احترام نيروى دريائى كه در حكومت كارتر، در  .ايران، گنجاندند و مسئله اكتبر سورپرايز را مسئله مركزى آن گرداندند
Fall Down All«اما وقتى در اوائل رو شدن افتضاح ايران گيت، او . ، بطور كامل ماجرا را ناديده گرفت شمار فروشندگان اسلحه، مأموران اطالعات و . دادبه تحقيق پيرامون اين ماجرا مشغول شد بتدريج، تغيير نظر  تواند كمك كند در سردرآوردن از اين         رس و من بر اين نظر شديم كه مصاحبه با گارى سيك مى .منتشر كرد» Octobre Surprise«نخست آهسته و با ترديد و سرانجام مصمم به تحقيق پرداخت و حاصل تحقيق را در كتابى با عنوان . دادند، از اندازه بيشتر شد ها در اكتبرسورپرايز شهادت مى مقامات رسمى ايرانى كه بر نقش جمهوريخواه شكهاى سيك  همانند . و مصاحبه ما را از ساده بينى و سردرگمى دستگاه كارتر آگاه كرد. داستان پيچيده در كار گروگانها دخالت اما حاال ديگر سيك معتقد بود كه كيسى و جمهوريخواهها . ترديدهاى ما بودند ترجمه اين تحقيق را . روبرت پارى، نويسنده كتاب، فصل سيزدهم را به تحقيق گارى سيك اختصاص داده است: توضيح .اند كه پيدا كرد اند و بدان فرجامى را داده كرده اى را به من داد  ، سوفيا كيسى، بيوه او، نوشته منتشر نشدهMayknoll در يكى از ديدارهاى ما از ميكنول * :گويند   در فصل سيزدهم، رس و پارى تحقيق خود را در باره كيسى باز مى .اند صدر خوانده نى، نوشته آقاى ب »اكتبر سورپرايز« خوانندگان انقالب اسالمى هم در اين نشريه و هم در كتاب  آن، كانون توجه او را بنا بر .  رياست جمهورى بود1980كه حاوى نظرهاى شخصى كيسى در باره انتخابات  . نظر او در اين باره، بس تاريك بود. داد نگرانى سختش از چهار سال ديگر رياست جمهورى كارتر تشكيل مى بايد كه كردند، بر اين نظر بودند  ، همه آنها كه بسود ريگان فعاليت تبليغاتى مى1980در « : كيسى نوشته بود مشكل گروگانهادر دست « : كيسى نوشته بود. افكندند تا نظرها به آن جلب شوند مشكل گروگانها نور شديد مى بوش براى آنكه امريكائيان را بر آن دارند از كارتر روى گردانند، بر -   ستاد تبليغاتى ريگان ».رهائى يابد تا مگر ملت امريكا از ويرانى اقتصادى و خوارى در جهان، دست كارتر را از رياست جمهورى كوتاه كرد توانست نقطه   اما اين نقطه كانونى شكست مى».ن، نقطه كانونى  شكست سياست خارجى كارتر استايرا است كه بهر وسيله بايد از وقوع  كرده اى تلقى نمى        آيا كيسى، با اين ديد، انتخاب مجدد كارتر را فاجعه .گشتند كانونى موفقيت بگردد اگر گروگانها ناگهان به امريكا باز مى كيسى اشتغال بيش از اندازه . است، جاى خود را به تصويرى خوب دهد او در اذهان اروپائيان پيدا شده، دوست ضد كمونيست كيسى از او خواست ريگان را به اروپا ببرد تا مگر تصوير بدى كه از 1980 در بهار * . لوگيرى كرد؟ نوشته او پاسخش به اين پرسش استآن ج ريچارد آلن، مشاور . عوض پذيرفت كه خود به جاى او، سفر اروپائى را انجام دهددر . ريگان را بهانه آورد          در پاريس، با كنت آلكساندر دومارانژ  . ريگان در امور خارجى را نيز با خود برد
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 Demareches Count Alexandre  يكى ديگر از همكاران او در عمليات اطالعاتى دوران جنگ ، ، در 1980         پاى دومارانژ و دستگاه اطالعاتى تحت امر او، در اتهامات مربوط به ديدار سرى اكتبر  . سيا بود ضد جاسوسى يعنى دستگاهى معادل جاسوسي  واير وارانژ رئيس دواير مخفى فرانسه، ددوم. دوم ديدار كرد مكارى دومارانژ و دستگاه مدرك مستقيمى كه داللت بر ه. پاريس، ميان جمهوريخواهها و ايرانيان، بميان است آيا ممكن است كيسى براى گفتگو با ايرانيها، : از او پرسيدم. مقام بود، در لوس آنجلس، مصاحبه كرديم بوش واال -اد انتخاباتى ريگان  كه خود نيز در ستGarrick با يكى ديگر از ستايشگران كيسى، بنام گاريك * . نمود  را محتمل مى،دادن ديدار محرمانه ميان جمهوريخواهان و ايرانيان در ترتيب ،روابط نزديك او با كيسى نقش او و افسران اطالعاتى فرانسه . تحت رياست او كند، وجود نداشت در مالقات روز يك شنبه، . او ممكن است رفته باشد! آرى: پيرامون گروگانها، به اروپا رفته باشد؟ و او پاسخ داد توانسته است با هواپيما، به اين عنوان كه نامزد رياست  او مى.  روزه رفته باشند4 تا 3توانستند به سفرى  مى Ed Meeseاو و اد ميز .  براى حضور در نيايش يك شنبه به كليسا رفته استپيش خود گفتم او. او غايب بود او به اين نوع كارها .  كه براى مناظره با ريگان تهيه كرده بود، كيسى مظنون اول بود-از آن سر در نياورد  كه هرگز كسى -در ماجراى دزديدن يادداشتهاى كارتر . كيسى مردى اسرارآميز بود:        گاريك ادامه داد .توانم بگويم ممكن نيست نمى. كند، رفته باشد جمهورى را در سفر به اينجا و آنجا همراهى مى د، اطالع بايد به اروپا رفته باش  برنادت، نتوانستند، در باره تاريخهاى كليدى، روزهائى كه او مى،و نه دختر او ، سوفيا،او با نمايندگان حكومت ايران تماسهاى پنهانى در باره گروگانها برقرار كرده بود؟ هيچيك نه  همسر او آغاز گرفته و آيا 1980ها كيسى در  نها و اينجا و آنجا رفتن وقتى رس و من خواستيم بدانيم آيا تماس گرفت* .شوقى وافر داشت كردند كه در ماههاى آخر مبارزات انتخاباتى كيسى به  آنها تنها ابراز اطمينان مى. دقيقى در اختيار بگذارند زيرا جامه دانهاى او را من آماده . دانستم بايد مى اگر به سفرى رفته بود، من مى: گفت         سوفيا كيسى مى .اروپا نرفته است خواست چيزى در اين  دلم مى. دانم من هيچ نمى: در ماه ژوئيه و اوت چطور؟ سوفيا گفت:         از او پرسيدم .بدى روى دهد، وحشت داشتبود كه كيسى رئيس ستاد انتخاباتى بود و از اينكه غيبت كند و در غيبت او امر دليل ديگر او اين . كردم مى آشكار شد . و نيز نتوانست ديدار كيسى را، در آن سفر، با خانم تاچر و ديگر شخصيتها بياد آورد. آن را بياد آورد نتوانست ، برنادت،      وقتى از او از سفر كيسى در ماه ژوئيه به لندن و پاريس پرسيدم، بدون كمك دخترش   .ام اما پيش از اين هيچ از آن نشنيده. گفتم باره به شما مى اى خويش آگاه كند و يا كار آماده كردن اسباب  است كه زن خود را از فعاليتهاى حرفه كه كيسى كسى نبوده از راه .  سوفيا پذيرفت كه در دوران مبارزات انتخاباتى، شوهرش ممكن است با ايرانيان ديدار كرده باشد* .سفر خود را به همسرش بسپارد دليلى . ، البتهاوه، ممكن است او با ايرانيها گفتگو كرده باشد« : سوفيا گفت. كنجكاوى و يا براى تحصيل اطالع من « : است؟ سوفيا پاسخ داد دانيد او در اين دوره با ايرانيها گفتگو كرده يا نكرده اما آيا مى:      و من پرسيدم  ».نداشت كه او اين گفتگو را نكند من . تاس مطمئنم او اين كار را كرده. گويم او بايد اين كار را كرده باشد اما مى. دانم من واقعاً نمى. دانم نمى :  پرسيدم ».است براى كسب اطالع اين كار را كرده. باشد او بايد اين مالقات را كرده. گويم عقيده خود را مى
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خواسته اطالعى را بدست آورد كه نظاير او در  او مى: او گفت است بدست آورد؟  خواسته چه اطالعى را مى اما وقتى ! سان، همسر كيسى مطمئن است كه شوهرش با ايرانيها ديدار و گفتگو كرده است اما براى كسب اطالع بدين: توضيح  .است       اما همسر كيسى مطمئن بود كيسى هيچ اقدامى بقصد به تأخير انداختن آزادى گروگانها انجام نداده .اند ت روى دهد، داشتهباره ايرانيان، يا در باره وضعيت آنجا و يا امرى كه بناس شود كه  است، پژوهشگر مطمئن مى ، كيسى كجا بوده انجام گرفته اندد در روزهائى كه گفتگوهاى پاريسدانن خانواده او نيز نمى از اين . دهد پس تحقيق را ادامه مى. ترين كسان او نيز از آن سر درآورد خواسته است نزديك است كه نمى كرده كيسى كارى مى . است كشور سرنگون شد و فروشهاى اسلحه اسرائيل به ايران، حكومت ريگان به كنگره گزارش رسمى ندادهبرد و در فضاى هوائى شوروى، توسط دفاع ضد هوائى آن  اسرائيلى كه به ايران اسلحه مى  در باره هواپيماى  :شود اسرائيل وارد عمل مى    :هاى جديد يابد با يافته گروگانها و روانه شدن اسلحه بسوى ايران، اختصاص مى      فصل چهاردهم، به تحقيق پيرامون برقرار شدن تماس اسرائيليها با مشاوران ريگان و معامله پنهانى بر سر   :ن پيشين از آنها آگاه نشده بودندشوند كه پژوهشگرا پس، رس و پارى بر رويدادهائى آگاه مى فور داده مسلم است كه حكومت ريگان اجازه فروشهاى  اسلحه را به آيةاهللا خمينى من: دليل آن مسلم است اى كه وزارت خارجه در  به عبارات فريب دهنده: گفت  مىVeliotes دستيار سابق وزير خارجه وليوتس * .داد  سياسى روى مىفشانكرد، آتش  اگر فروشهاى اسلحه و ساقط شدن هواپيما را گزارش مى. بود اما نمايندگان مطبوعات . بود، اعتراض كرد گزارش مطبوعاتى خود، پيرامون خبر خبرگزارى تاس بكار برده هيچيك از آنها به زبان رد گم كن وزارت امور خارجه و به . در واشنگتن آسان به گزارش راضى و رام شدند اما البته، نبايد اين كار بطور غير رسمى انجام . رفته استايران كم مقدار بوده و بطور غير رسمى انجام گ بر اين باور بود كه فروش اسلحه به Veliotesوليوتس . رو نياوردن فروش اسلحه به ايران، اعتراض نكرد كنم در آن فروش اسلحه، بذرى را  با وجود اين، من فكر مى. قانون اين كار را ممنوع كرده بود. گرفت مى راديكال در دوران مبارزات انتخاباتى، اى كه به معامله ريگانيان با رژيم اسالمى  ، رابطهس بنا بر نظر ويولت* .بينيد كه بعداً افتضاح ايران گيت شد مى رسد احتماًال زودتر از شروع مبارزات  اما بنظر مى. كنند معين مىاشخاص مختلف، هر يك، تاريخى را  كه جانشين حكومت شاه شده بود، وردآبعمل مي كوششهائى دخيل شد كه اسرائيل براى ارتباط با حكومتى  در آن، امريكا در ،براى زمانى كه: او گفت. است انجاميد، بسا پيش از شروع مبارزات انتخاباتى، آغاز شده دانم كه آن زمان  و من مى. است ريگان، در امنيت ملى امريكا، نقش خواهند يافت، ارتباط برقرار شدهاز همان زمان كه اسرائيليها دانستند چه كسانى در حكومت آينده . است ، ارتباط برقرار شده1980انتخاباتى  . د، افسر اطالعاتى سابق اسرائيل، آرى بن مناش بودان ميان اسرائيل و اعضاى ستاد انتخاباتى ريگان گرفته شدهنخستين شاهدى كه  ادعا كرد پيش از انتخابات، تماسهائى .  داد، سوت كشيدسم از اطالعى كه ويلوتسر       .شدند ميان اسرائيليها و كسانى كه صاحب نقش مى: س      وليوت ميان كى با كى ؟:       پرسيدم .ائى گرفته شدندتماسه كند كه ميان اسرائيل و مشاوران ريگان در سياست خارجى،  توسط اسرائيل به ايران را مسبوق به تماسها مىاما اينك يك مقام رسمى بلند پايه حكومت ريگان فروشهاى اسلحه . من به آن ادعا، اعتبار اندكى داده بودم ، مقام باالى اسرائيلى با دستگاه ريگان 1980در اوائل .  رياست جمهورى برقرار شده بودندپيش از انتخابات
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، به 1982وزير دفاع وقت اسرائيل، آريل شارون، در مه . براى فروش اسلحه به ايران، تماس گرفته بود . ران، ابراز كردندمقامات امريكائى موافقت خود را با فروش اسلحه توسط اسرائيل به اي« : واشنگتن پست گفت از راه موافقت . ما اين موضوع را ماهها پيش از آن، با همكاران امريكائى خود موضوع بحث قرار داده بوديم كرديم كه پنجره كوچكى  بخاطر آن مى. كرديم با استبداد خمينى كه ما همه از آن نفرت داشتيم، چنين نمى نخستين وزير خارجه در حكومت (  با هيگ،اما تماس شارون را. ، توضيحى نداشت كه بدهد1981تابستان  يا در 1980تروريسم بود، در مصاحبه با ما، در باره حمايت از فروش اسلحه توسط اسرائيل به ايران، در ، كه در وزارت خارجه امريكا مقام متوسطى داشت و متخصص مبارزه با Satterfield داويد ساترفيلد *  ».ن كشور، بسازيمبه اين كشور باز كنيم و پل ارتباطى كوچكى با اي اما تنها . على االصل، موافقم« :  هيگ گفت ».ها است يدن به اين رابطهدهد و قصدش از اينكار، عمق بخشاسرائيل با مقامات كليدى ايران در ارتباط است و بنا دارد با آنها معامالت اسلحه شامل اسلحه امريكائى انجام :  شارون با هيگ، وزير خارجه، تماس گرفت و گفت« : كرد ، بدقت شرح مى1980بر م در دسا )ريگان اين فروشها تجارتى خواهند بود و نه چون : هيگ به شارون گفت. » F – 4قطعات يدكى بمب افكنهاى  هيگ اصرار ورزيد كه فهرست قطعاتى كه به ايران . هستندفروشهاى تسليحات به خارج كه رسمى و دولتى  در مارس . فرستادند فروش محدود قطعات يدكى، اسرائيلها براى آنها فهرستهاى پيشنهاد شده اسلحه را مىزيرا، بنا بر موافقت بر سر . است ، بر امريكا روشن شد كه اسرائيل پيامى نداده1982       از ژانويه تا مارس  .بايد به اطالع و تصويب امريكا برسد د، هر نوبت، مىنوش فروخته مى علت آن معلومات جديدى بود كه در . يا با موافقت جديد با فروش اسلحه به ايران مخالفت كرد، س1982 سمى نادرى بود كه ما در جريان آنچه او گفت، يك مدرك ر. دانست        ساترفيلد اسامى رابطها را نمى . سيا نسبت به اعتبار و توانائى واسطه اسرائيل، مردد بود. باب واسطه ايرانى و تماسها با ايران، بدست آورده بود يك مقام باالى اطالعات اسرائيل در اروپا، . گفت جزئى از ماجرا را باز مىاو اما . تحقيق بدست آورده بوديم اسرائيل قطعات .  ميليون دالر به ايران فروخته شد246افزارى به ارزش  در روزهاى اول، سخت: به من گفت قطعات : ساترفيلد گفت. فروخت  به ايران مىM -311     و – M 48  و تانكهاى F - 4يدكى هواپيماهاى  فروشندگان اسلحه : گفت و مقام اسرائيلى مى. شدند يدكى از پايگاه هوائى امريكا در آلمان فرستاده مى يعقوب نيمرودى، مقام اطالعاتى اسرائيل، دوست . فروختند تجهيزات نظامى امريكائى ديگر را به ايران مى كرد كه اين فروشها بنا بر موافقت شفاهى آلكساندر هيگ، وزير خارجه امريكا، بعمل  ارون، ادعا مىنزديك ش . شارون موافق سرسخت فروش اسلحه به ايران بود زيرا او نه از ايران كه از عراق نگرانى داشت. آمدند مى دانست آيا مسبوق  است اما نمى دانست كه از زمان آزادى گروگانها، اسلحه به ايران فروخته شده نيمرودى مى وش اسلحه به ايران، تحقيق ما به اين نتيجه رسيد كه در هر فر. است ميليون دالر اسلحه به ايران فروخته شده ساله ايران و عراق، دهها 8در دوران جنگ :  آرى بن مناش ميزان فروش اسلحه را بسيار بيشتر دانست* .است يا نه به توافقى قبل از انتخابات رياست جمهورى بوده ، در  »خصوصى« دست اسرائيل را در فروشهاى اسلحه دهها فروشنده . است دست اسرائيل در كار بوده رسيد كه حكومت اسرائيل نقش همĤهنگ  بنظر مى. بروكسل، پاريس، مادريد و ليسبون به ايران، يافتيم ، رس و من به دفتر كار آلكساندر هيگ، در واشنگتن رفتيم و با آلكساندر هيگ مصاحبه 1991 ژانويه 9  در  .است كرده اى را در فروش اسلحه به ايران، در مقياس جهان، بازى مى كننده ما يك رئيس جمهورى جديد داشتيم كه . كنندكارتر به نتيجه نرسند و ناگزير شوند با حكومت ريگان گفتگو ايرانيان وحشت داشتند از اينكه گفتگوها براى آزادى گروگانها با حكومت « هيگ اصرار داشت كه . كرديم
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من با رئيس جمهورى منتخب، ريگان، . شهرت او، شهرت مردى با شجاعت بسيار و روش قاطع در سياست بود نتيجه . شد از بيم آنكه ريگان قواعد بازى را تغيير دهد      روشن بود كه تهران بطور روز افزون عصبى مى    » .شوند قواعد بازى ديگر مى ژانويه و انجام مراسم سوگند، حل نشود، 20صحبت كردم و برآنش داشتم تا روشن كند كه اگر مسئله تا روز  درست در روز انجام مراسم سوگند رئيس . اى شديم كه در آن، كار شتاب گرفت اين شد كه ما شاهد دوره ما خاطرى . درنيامده بودند آن روز، هواپيماهاى حامل گروگانها بپرواز 12:30جمهورى جديد، در ساعت  سان، بلوف  بدين. آمدند  دقيقه ديگر، هواپيماها به پرواز در مى10 تا 5كردم  من فكر مى.  داشتيمسودهآنسبتاً  اى با گروه ريگان  كند معامله چنانكه ادعاى هيگ ثابت مى. كند عقل قدرت مدار با تخريب و تخريب خود شروع مى: توضيح   ».مل نظامى خواهد زدصورت لزوم، براى حل بحران دست به عاگر بلوف كارگر شد از آن رو بود كه ايرانيان گرفتار اين وحشت بودند كه امريكا، در . كار خود را كرد بايد مطمئن شده باشند كه ريگان به رياست جمهورى انتخاب خواهد شد تا اين   مى »ايرانيها«  -چرا كه الف . انجام گرفته است كرد حل نكردن مشكل  صدر تكرار مى  از ماهها پيش از انتخابات رياست جمهورى امريكا، بنى-ب . ا كرده باشندوحشت را پيد « ئى كه به قول بهشتى،  » ايرانيها« بنا بر اين، با وجود اطمينان از انتخاب ريگان، . گروگانها موجب روى كارآمدن ريگان خواهد شد اطمينان داشتند ريگان رئيس » ايرانيها« دانست كه   اما هيگ از كجا مى-ج . دنروى كار نيايد و هم آنها گرفتار وحشت نشو ساله بوقوع نپيوندد و هم ريگان 8توانستند مسئله را بموقع حل كنند تا هم جنگ  دند، مىبر  بكار مى »گروگانها را مثل يك آتو رسد و اجازه پرواز پيدا شده و گروگانها ساعتها بود كه در دو هواپيما نشسته و منتظر بودند تا لحظه مراسم اداى سوگند ريگان بهم به اين دليل كه مسئله حل .  داده است، هم مضحك و هم ساده لوحانه است »بلوف« دروغى كه هيگ ساخته و به آن، عنوان  -د . ، انتخاب ريگان را قطعى كرده باشد... كيسى و اوشود؟ مگر اينكه معامله بر سر گروگانها با بوش و جمهورى امريكا مى اى بر سر         هيگ برداشتى را به ما ارائه كرد كه بطور كامل ريگان و دستگاه او را مبرى از هرگونه معامله :است پارى به اين امر توجه كرده. كنند چرا . بديهى است تصورى كه طرفداران ريگان در سرداشتند، حقيقت نداشت. شد واشنگتن دهان به دهان مى در روز مراسم سوگند، اين سخن كه ايرانيها از ترس قرار ندارند، از در روزهاى پيش. گرداند گروگانها مى اگر هواپيما را . كه آخرين موانع آزاد كردن گروگانها ساعتها پيش از انجام مراسم سوگند، برطرف شده بودند اسزا به كارتر و يا ابراز لطفى به رئيس همزمان با اداى سوگند به پرواز درآوردند، قصدى جز دادن واپسين ن ، هيگ اصرار داشت كه اسرائيلها 1982 و 1981در باره فروشهاى نظامى اسرائيل به ايران، در سالهاى *   .اين امر كمتر ربطى به وحشت ايرانيان نداشت. جمهورى جديد نداشتند ن امر در زمان ديدار اول من از اي« : گفت هيگ مى. اند بدون اجازه او به ايران اسلحه ارسال كرده او دفاع . آريل شارون، كه وزير دفاع اسرائيل بود، به ديدار من در هتل كينگ داويد در بيت المقدس آمد بود وقتى دوست قديمى من، 81بهار . خاورميانه، بعد از تصدى ريگان، مورد توجه جدى من قرار گرفت ارسال قطعات يدكى امريكائى . آقاى وزير، از ديد من، اين عمل شايسته نيست: درجا گفتم. شدند فروخته مى نيز به ايران F - 4برخى تجهيزات . ات يدكى به ايران كرداى از شايستگى اسرائيل در ارسال قطع جانانه ، بعد از ساقط شدن هواپيماى آرژانتينى بر سهاى وليوت  يافته      اين حكايت هيگ را نيز اظهارات شارون و   ».خوب، او بسيار آزرده خاطر شد. به ايران، عملى مخالف قانون است اگر اسلحه « : وقتى اين واقعيتها را به او گفتيم، هيگ گفت. نددرك ، تكذيب مى1981فراز شوروى، در ژوئيه  است زيرا من از رئيس  گويم اين امر اتفاق نيفتاده من نمى. به ايران رفته است، با اجازه كاخ سفيد رفته است
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كردم و اعضاى كاخ سفيد وارونه آن دستور كار را  جمهورى يك نوع دستور كار داشتم و طبق آن عمل مى نه تنها . مهم اينست كه مطلقا نظمى دركار نبود. اسم بردن حاال ديگر موضوعيت ندارد« :        هيگ پاسخ داد بريد؟ به چه كسانى ظن مى:        پرسيدم  ».به عمل درمى آوردند همين امر سبب شد كه من از . شد اى رعايت نمى تهيه و تنظيم سياست كه در اجراى آن هيچ قرار و قاعدهدر  ايها و حكومتهاى ديگرى چون  ديك آلن مجاز بود با كره! اصالً! اصالً« : هيگ گفت. ايرانيها گرفته شده باشندبنا بر اين، نبايد موجب تعجب شما شود اگر پيش از تصدى رياست جمهورى، تماسهائى با :  به هيگ گفتم* . گفتقابل كنترل دور و بر ريگان سخن چه كسى اجازه فروش اسلحه به ايران را به اسرائيل داده بود؟ و هيگ باز از يك تيم غير :        از نو پرسيدم ».مقام وزير خارجه، استعفاء كنم ن امر غير عادى نبود و تصور ببار آمدن هيچ افتضاحى اي. آلمان غربى كه ما با آنها معامله داشتيم، ارتباط بگيرد در دستگاه ريگان، امور بسى پيچيده بودند و زير ظاهر باطنى « پذيرفت كه او بالخره .  »...كرد محل پيدا نمى آخر « : كند اگر ويليام كيسى با فرستادگان ايران ديدار كرده باشد       هيگ همچنين گفت او تعجب نمى ».بود شد و پيش از آن حل  يد حل مىبا اى كه مى بنا بر اين، در برنامه حكومت، بمثابه مسئله. است ناتوان بودهگروگانهاى در دست ايرانيها و فرجام كار آنها و اين برداشت بود كه حكومت كارتر در حل آن بطور كامل يكى از موضوعات مهم مبارزات انتخاباتى، بحران . كرد مبارزات انتخاباتى رونالد ريگان را رهبرى مىكيسى  بنابراين، . كرد شدند دستشان را بدان آلوده كنند، جاى باال را پيدا مى شد كه ريگان و حكومتش ناگزير مى مى . شمرد ى را در تماس گرفتن با ايرانيها شايستگى او مى است، عمل كيس »ريئل پلتيك«         هيگ كه پايبند   ».گويم پرداختن بدين كار، شغل اهل سياست در امريكاست كنم و مى من اصالً تعجب نمى اى كرده باشد كه يكچند از درهائى  اگر ويليام كيسى معامله« : گفت مى. دانست عمل او را درخور انتقاد نمى نظام . دانم شد، من آن را از نظر اخالقى و عملى، غلط نمى را گشوده باشد، در حالى كه ريگان انتخاب مى است، آنطور كه  اين فكر كه ويليام كيسى، در قفاى كارتر، با ايرانيها تماس گرفته«: گفت        هيگ به ما مى   ».باوجود اين، بهتر از بسيارى از نظامهاست.  نيستب بعضى اوقات خو. ينستامريكائى ا آيا راست است كه :       رس و من از هيگ در باره فروش اسلحه از موجودى انبارهاى ناتو به ايران پرسيديم . است چه اتفاق افتاده داند كرد كه نمى اما هيگ ادعا مى» . اند، خارج از قاعده نيست بسيار اشخاص استدالل كرده اند تا مطمئن شوند كه  هاى ايران باتفاق كاركنان انبارهاى مختلف از اين انبارها ديدن كرده فرستاده رسد؟ پاسخ او مارا غرق  آيا اين امر بنظر شما نامعقول نمى.  دارندتجهيزات مورد نظر آنها در اين انبارها وجود ين، با وجود ا. آنها اختيار كامل اتخاذ چنين تصميمى را دارند. انبارهاى ناتو خود را به ايران تحويل دهدغير معقول نيست اگر ملتى، براى مثال آلمان، تصميم گرفته باشد برخى از مواد موجود در ! نه« : شگفتى كرد بسيار هم . باشند، كه تحت كنترل امريكا هستند كنم اگر تجهيزاتى از اروپا به ايران فرستاده شده تعجب مى او نظامى و . كند اگر از موجوديهاى انبارهاى ناتو به ايران فروخته شده باشند بدينسان، ژنرال آلكساندر هيگ تعجب نمى: توضيح   ».تعجب آور است و او كه، بالفاصله بعد از رسيدن ريگان بمقام رياست جمهورى، وزير خارجه ريگان شد بايد بداند كه بدون . انبارها ادامه دهد سال جنگ را بدون خريد اسلحه از اين 8توانست  داند كه ايران نمى مىپس او  .است ن، فرمانده ناتو بودهدر جريان انقالب ايرا
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اى و   سال است با دو مقام اول ايران، خامنه18: او كه دالل نفت ميان كشورهاى آسياى ميانه و شركتهاى نفتى بود، گفت. هستند 1996       اما امر مهمى كه در زمان انجام اين مصاحبه توسط رس و پارى، روى نداده بود، اظهارات همين آلكساندر هيگ در  .دانست كه اسلحه قواى مسلح ايران، امريكائى بودند او خوب مى. شد فرستاده نمى سال ممكن كند، به ايران 8اى كه ادامه جنگ را بمدت  داند، اسلحه تايش مىاى كه او كيسى را بخاطر انجامش در خور س معامله بنا بر اين، خود او نيز، پيش از انتخابات رياست . اى در ارتباط دائمى هستم هاشمى رفسنجانى از طريق رفيق دوست و هادى خامنه او را به اروپا . ، رفيق دوست مسئول تداركات سپاه بود1980دانستنى است كه در . است تباط بودهجمهورى، با اين دو در ار هاى ايران از انبارهاى ناتو ديدن كرده باشند،  كند فرستاده اينك كه آلكساندرهيگ تعجب نمى. فرستاده بودند تا اسلحه بخرد است و خود اجازه بازديد از  با هاشمى رفسنجانى رابطه برقرار كردهپرسيدنى است كه از آن زمان نيست كه او از راه رفيق دوست  ، براى ديدار و مصاحبه با عارف دورانى، تاجر اسلحه پاكستانى كه زندانى بود، به زندان 1981  در ژانويه  است؟ انبارها را نداده يلى در باره خريد اسلحه ورزيد بى گناه است و شروع كرد به دادن اطالعات تفص او همچنان اصرار مى. رفتيم در آن سالها او كشورهاى اروپائى را براى خريد تجهيزات و قطعات .  ببعد 1981  سالبراى حكومت ايران از دورانى . است حتى از يك كارخانه اسلحه سازى در كاليفرنيا نيز خريد كرده. يدكى، زير پا گذاشته است داد چگونه اسلحه از طريق ليسبون و  توضيح مى.        تشريح او از فروش اسلحه به ايران، صحيح و دقيق بود .است سپاه پاسداران در ارتباط بودهمدعى بود كه با خانواده خمينى و مقامات باالى  كه با اسرائيل و ايران كار را ها  او اسامى واسطه. شدند مادريد و شهرهاى ديگر اروپا به ايران فرستاده مى داند كه يك ايرانى عامل خريد اسلحه،  تى او گفت مىما حيرت كرديم وق. ما داشتيم، در اختيار ما بگذارد رس و من اميدوار بوديم كه دورانى در باره فروش اسلحه از انبارهاى ناتو به ايران، اطالعاتى بيشتر از آنچه * .است اسلحه به آنها، دورانى بودهمات رسمى ايران كه كارشان تهيه اسلحه بود، تصديق كردند كه يكى از فروشندگان مقا. كردند به ما گفت مى هر دو تاجر . كردند، در اروپا، در ارتباط بود حميد نقاشان، با كسانى كه براى انتخاب شدن ريگان فعاليت مى گفتگوهاى خود  Ottershagen Karl Heinzاسلحه، ويليام هرمن امريكائى و كارل هينز اوترشاگن    دورانى . ها با ايرانيها، بهنگام بحران گروگانها، براى ما گفته بودند تماسهاى جمهوريخواهرا با نقاشان در باره  ههاى سپتامبر و ، در ماههاى ژوئيه و اوت شروع شد و در ما1980همه چيز در تابستان « :        دورانى گفت .است كرد كه نقاشان بطور مستقيم با كيسى و ديگر بلند پايگان جمهوريخواه گفتگو كرده ادعا مى عالمتها از سوى كسانى آمدند كه شما آنها . آورديم گروگانها در ازاى برآورده شدن خواستهاى خود، بعمل مىما بايد توافقى با حكومت امريكا بر سر آزاد كردن . ناپذير بود  به من گفتند كارى اجتناب. اكتبر شتاب گرفت ؟  است  وقتى از دورانى پرسيدم آيا روحانى بلند پايه، مهدى كروبى، نقشى در اين گفتگوها ايفا كرده*  ». انجام شدندخوانيد و گفتگوها با آنها را افراد ريگان مى ديدار اسپانيا . است كروبى در اسپانيا نيز مالقات كرده« :  دورانى بار ديگر ما را در شگفتى برد وقتى گفت* ».قاشان كسى است كه كروبى را وارد اين گفتگوها كردن. شناسد كروبى نقاشان را خوب مى. گفتگو كرده بود ايرانى او را مأمور  گروه كاربدستان. او فرستاده دولت نبود. كروبى فرستاده اصلى بود« : دورانى پاسخ داد : دانيد اين مالقات در كدام تاريخ انجام شد؟ دورانى پاسخ داد آيا مى:  پرسيدم».سرآغاز تماسهاى بعدى بود از : است؟ پاسخ داد از چه كسى شنيديد كه كروبى در اسپانيا مالقاتى كرده: پرسيدم. آورم اطر نمىدرست بخ آيا آنها گفتند كروبى در اسپانيا با چه كسى ديدار كرده : پرسيدم. محسن رفيق دوست و مقامات سپاه پاسداران    » آنها به من گفتند با شخص ويليام كيسى« : است؟ دورانى پاسخ داد
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زيرا هنوز علنى نشده .       رس و من از اينكه  دورانى از ديدار كيسى و كروبى اطالع دارد، تعجب كرديم   اما دورانى اصرار . ممكن است او از كسى شنيده باشد كه ما و يا گارى سيك با او مصاحبه كرده باشيم. بود اند، صادق  هاى ايران معامله كرده   غير از بسيار كسان كه در مصاحبه با ما گفته بودند كه ريگانيان با فرستاده . است ورزيد كه ماجرا را از مقامات سپاه پاسداران در تهران شنيده بباور او،  برخى از روحانيان راديكال پول گرفتند تا حل مشكل : طباطبائى، برادر همسر احمد خمينى، گفت سيا و جمهوريخواهان براى آزاد : ل كوپلند به ما گفتو افسر بلند پايه سيا، مي. گروگانها را به تأخير اندازند يادداشت ميچل روگوين، . ديدند نيز در اين كار نمىاست تا مشكل گروگانها را از بن بست خارج كند و عيبى       حتى حاميان كيسى، نظير آلكساندر هيگ و سوفيا كيسى بر اين باور بودند كه كيسى با ايرانيها تماس گرفته  .كردن گروگانها از جهنم ايران، با يكديگر، همكارى كردند خواهد مشكل گروگانها را حل  حكومت ايران مى: داد كه الوى گفته است ، نيز نشان مى1980مربوط به اكتبر  له، صادق قطب زاده، وزير از جم.  منابع ديگرى نيز وجود داشتند كه ديگران با آنها مصاحبه كرده بودند* .خواهد آن را با كارتر حل كند كند اما نمى كنند جلو حل مشكل  ها سعى مى جمهوريخواه: ، به خبرگزارى فرانسه گفته بود1980خارجه وقت، در سپتامبر  امريكا در مورد  چهره اسرارآميز در اتهامات وارد به حكومت Riconosciuto ميچل ريكونوس كيوتو * .اما آن زمان، كسى توجهى به اظهارات او نكرد. گروگانها را بگيرند ، از سوى ستاد انتخاباتى ريگان به ايران رفته است تا كه به 1980دزديدن نرم افزار كامپيوتر، براينست كه در  گزارشگر اشپيگل با دو شاهد ديگر .  بپردازد،بابت به تاخير انداختن آزادى گروگانهارا ، هاى مقرر  مالها رشوه ها با  گويد جمهوريخواه ، تاجر آلمانى اسلحه كه مىOttershagenيكى اوتر شاگن : است مصاحبه كرده « مالقات : اند و ديگرى، يك مقام بلند پايه اطالعات فرانسه كه گفته است ايرانيان در سوئيس مالقات كرده از جمله، با دريادار احمد . اند كنند كه بدست آورده ، پارى و رس اطالعات جديدى را گزارش مى16 و 15در فصلهاى : توضيح      :دهند سازش پنهانى خمينى با ريگان شهادت مى بر وقوع شوند و شاهدها پيدا مى: پيوند ارگانيك ريگانيسم با خمينيسم      .است  در پاريس انجام گرفته »اكتبر سورپرايز «  : مي گويدمك فارلين و سيبرمن اى در باره ديدار در هتل النفان پالزا با آلن و  قمشه. كنند اى گفتگو مى مدنى و ابوالحسام قمشه اما در ميان يك ميليون و نيم اوراق . است كنند كيسى به اروپا سفر كرده  و اطالعات جديد معلوم مى »آورم چنين چيزى را به ياد مى اى  داد نكات تازه وعده مى. بروم Lexington مناش از من خواست به لگزينگتن  ، بن1991  در اوائل  : !مربوط به مبارزات انتخاباتى، يك ورقه هم كه فعاليتهاى كيسى را گزارش كند، وجود ندارد ديرتر، در .      بن مناش در فرودگاه كوچك لگزينگتن، همراه با دوست دختر جديدش، به استقبالم آمده بود . پيرامون دوران خدمتش در دستگاه اطالعاتى اسرائيل در اختيارم بگذارد من در صندلى پشت نشسته بودم و . شهر پرداختيمدر راند، به گردش   بن مناش مىخودروئى كه دوست دختر . رد، طراحى كرده بود، در لندن، م1980داوطلبانه عملياتى را براى نجات گروگانهاى امريكائى در تهران، در  كه CopelandMilesافسر قديمى سيا، ميل كوپلند  : به بن مناش كه در صندلى جلو نشسته بود، گفتم
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شما ميل كوپلند را : پرسيدم. بسيار بد شد! نه: نگريست گفت بن مناش چرخى خورد و در حالى كه در من مى او مدعى شد اين عضو سيا را در . او پدر فكرى همه اين ماجراها است. البته: شناسيد؟ بن مناش پاسخ داد مى او يكى از مشاوران .       كوپلند يكى از آن دسته اعضاى سيا بود كه طرفداران پر و پا قرص دنياى عرب بودند  ».من او را واقعاً دوست داشتم! دانى مى« . و اسرائيل شد پس از آن، او واسطه همكارى امريكا .است ، نخست، در واشنگتن ديده1980جريان بحران گروگانگيرى، در  كردند كه در  زنهاور استدالل مىاو در شمار كسانى بود كه نزد حكومت آي. پشت صحنه جمال عبدالناصر، بود اما بياد آوردم كه در شرح . ، نبود1980 همكارى گروه ريگان و اسرائيل در  »پدر فكرى«        شايد كوپلند  .متحدان سنتى خود، اسرائيل و فرانسه و انگلستان ببرد و جانب مصر را بگيردبا بحران سوئز، امريكا بايد  ، پيرامون نهارى كه به رئيس ضد  »ىزبازيگران با«  است، تحت عنوان حالى كه او در باره خود نوشته داده، شرحى نوشته   و يك مقام موساد كه نام نبرده،James Angletonجاسوسى سيا، جيمس آنگلتن  را خواستم صحت ادعاى بن مناش  چون مى. نامه تسليتى به همسر كوپلند نوشتم. اند ها پى گرفته جمهوريخواه      من به سر درآوردن از نقش كوپلند عالقمند بودم زيرا گمانم بر اين بود كه نقشه اعضاى قديمى سيا را  .است  گروگانها، سخنى نياوردهبخاطر ديدار با هيچ اسرائيلى ديگرى كوپلند از. است بوده او، موضوع اصلى گفتگوها، اشغال سفارت امريكا و پديد آمدن بحران گروگانگيرى شرحبنا بر . است است يا نه؟ و آيا  ، با اسرائيليها مالقات كرده1980آيا او در : هم محك بزنم، در نامه، از همسر كوپلند پرسيدم . من قرار بگيرندتوانند در اختيار  فايلهاى كوپلند نمى: او نوشته بود.      دو هفته بعد، پاسخ لورن كوپلند رسيد هاى او را بخوانم؟  توانم يادداشتهاى روزانه و دست نوشته مى زيرا شوهر من به . كند، موجب شگفتى منست اما اين امر كه يك اسرائيلى از شوهر من به نيكى ياد مى ، ماه عسلى با اسرائيل پيدا 1980باوجود اين، شوهر من، در حدود . طرفدارى از عرب سخت شناخته بود بدينسان، با آنكه ادعاى بن مناش . بعمل آورددر همان سال، ديدارى با يك افسر اطالعاتى در خاورميانه . كرد ل پرداخته بود، بعمل آمد ايران كه سيا از طريق برادران هاشمى، براى تأمين هزينه فعاليتهاى انتخاباتيش، پواى كه از سوى فرونت الين با وزير دفاع سابق ايران، احمد مدنى، نامزد رياست جمهورى    بعد از مصاحبه .نمود نمود، اينك قريب به صحت مى محتمل نمى وقتى نام بن مناش را بردم، مدنى  كه استاندار خوزستان نيز بود، . ،با تصديق قول بن مناش، مرا از جا پراند او را بعنوان . شناسند بن مناش را در ايران خوب مى. است بعد از انقالب، شخصاً با بن مناش گفتگو كرده: گفت آورد، پاسخ         از مدنى پرسيدم آيا او صاحب نقش مهمى بود؟ مدنى در حالى كه خنده آرامى به چهره مى .  از رس خواستم به اطاق آيد و سخن مدنى را بشنود. زبانم بند آمد. اسندشن يك افسر اطالعاتى اسرائيل مى ترين  يتتواند با اهم ترين باشد، مى رسد كم اهميت وقتى سر و كار با اسرائيلهاست، شخصى كه بنظر مى: داد او : از مدنى پرسيدم. كردند        من در اين فكر بودم كه اسرائيليها بن مناش را عضو دون پايه توصيف مى .باشد . بنظر من، متوسط پايه بود: افسر اطالعاتى بلند پايه، متوسط پايه يا دون پايه بود؟ مدنى مكثى كرد و گفت پشت آن ابتكار، حكومت اسرائيل . ، در هتل النفان پالزا، ابتكار يك ايرانى تاجر اسلحه نبودلورانس سيبرمنبن مناش شروع كرد به اصرار كردن كه ديدار هوشنگ الوى با ريچارد آلن و روبرت مك فارلين و . گفت  در جريان يكى از گفتگوهامان، بن مناش بار ديگر، مرا از جا پراند وقتى سرى از اسرار اكتبر سورپرايز را باز  .است در باره بحران مرزى ايران و عراق، گفتگو كردهمعلوم شد كه بن مناش با مقامات استان خوزستان   .قرار داشت
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آورد، با  بايد بعمل مى       بنا بر قول تازه بن مناش، دستگاه اطالعاتى اسرائيل ترتيب گفتگوئى را كه الوى مى پيش از .  عمل كندJohn Towerتور جون تاور به الوى تعليم داده شده بود كه از طريق سنا. او داده بود بقيه كار . دستيار تاور روبرت مك فارلين بود. آن، افسران اطالعاتى اسرائيل با تاور ديدار و گفتگو كرده بودند در سپتامبر : گفت كردم، او مى ود، در آرلينگتن، با بن مناش مصاحبه مى، وقتى در خانه خ1991       در بهار  .را كه بردن الوى به مالقاتى با حضور خود و آلن و سيبرمن بود را او برعهده گرفت  Yehoshuaطالعات نظامى وقت، يهوشوا سگى  ااين نقشه را رئيس . اى طرح كردند گروگانها، نقشه، برخى از مقامات اطالعاتى اسرائيل باتفاق برخى از مقامات ايرانى، در باره چگونگى آزاد كردن 1980

Saguy رفى ايتان  : نقشه بدست دو نفر، به اجرا گذاشته شد.        بن مناش ادامه داد . كيسى رئيس تبليغات انتخاباتى ريگان و بوش بود.  تيار كيسى گذاشتدر اخEitan Rafi ندگى وزير اسرائيل در مبارزه با تروريسم بود از طريق يك عامل اسرائيل، يك يهودى ايرانى كه در امريكا ز كه مشاور نخست او با مك فارلين نيز ديدار كرد تا اطمينان . كرد، هوشنگ الوى و مك فارلين نقشه را به اجرا گذاشت مى خواهند يك مقام ايرانى به واشنگتن  آنها مى. ها ترديد دارند         اما مك فارلين مدعى شد كه جمهوريخواه .شود حاصل كند از توجه به جهات فنى كار غفلت نمى يك . يادداشت الوى حاكى از پرواز دادن گروگانها به كراچى بود. خواند ارلين، مىسيبرمن و آلن و مك ف اكتبر، در هتل النفان پالزا، با 2تشريح بن مناش با دست نوشته هوشنگ الوى در باره ديدار در . برده شوند       بنا بر قول بن مناش، پيشنهاد اسرائيل اين بود، كه گروگانها توسط ايرانيها به كراچى و از آنجا، به امريكا  .بطور رسمى اين را به ما بگويدبيايد و  اى  بن مناش قمشه. او استاد ادبيات فرانسه در دانشكده ادبيات و با اعتبار انقالبى بود. است را به واشنگتن آورده  ،اى ه بنام ابوالحسام قمش، او يك ايرانى :        بن مناش ضرب شست بزرگ خود را وقتى نشان داد كه گفت .گرداند  گروگان را به امريكا باز مى52آورد و   قطعات يدكى براى ايران مى707هواپيماى بوئينگ  مهدى كروبى خود طرف گفتگو در ديدار . كرد را مشاور وزير دفاع و از نزديكان مهدى كروبى توصيف مى بن مناش بر اين . با هواپيماى پانام، از فرانكفورت به نيويورك پرواز كرديممن و او :        بن مناش ادامه داد .است مادريد بوده آورد كه در حدود ظهر، در فرودگاه  اينطور به ياد مى. اند ، وارد امريكا شده1980 اكتبر 2باور بود كه در  ر فرودگاه د. اند  دقيقه، به فرودگاه الگارديا رفته20اند و بعد، در مدت  بين المللى كندى نهار خورده آورد كه ديدار در هتل، اندكى  او بياد مى. اند واشنگتن، الوى را مالقات كرده و با هم، به هتل النفان پالزا رفته دانست، اداى  اى با انگليسى كمى كه مى قمشه. اول مك فارلين آمد بعد ديگران آمدند. از ظهر گذشته بود او پيشنهاد خود را در باره گروگانها، . اى گفت مردم ما و شما رفيقند و ما بايد مشكل را حل كنيم      دكتر قمشه .ميان رفتبدينسان، اميد به حل سريع مشكل از . مقصود كرد ما . كنم من پيشنهاد شما را به مقامات باالى خود گزارش مى: مك فارلين پاسخ داد. جزء به جزء، توضيح داد اى در امريكا ماند تا فرزند خود را  قمشه. اسخ، مالقات پايان يافتبعد از اين پ.  ندانستيم مافوقهاى او كيانند را با تيم ريگان به مافوقهاى من گفته بودند كه ما ترتيب مالقاتى .  ساعت بعد، من در اسرائيل بودم20         .من و الوى به فرودگاه واشنگتن رفتيم و به نيويورك بازگشتيم. كرد ببيند كه در حومه مريلند زندگى مى و اين اسرائيل بود كه اهل تعلل . بنا داريم اين كار را به نتيجه برسانيم. ايم ايرانيها، در اواسط اكتبر، داده  .انجام نخواهد شدآن وقت بود كه بر ما معلوم شد تا انتخابات رياست جمهورى امريكا، در باره گروگانها، عملى . شد  مىمشاهده
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و تاور . آن زمان، الوى به دولت اسرائيل نزديك بود: د حقايقى بودداد، واج   شرحى كه بن مناش مى اسرائيلها موقعيتهاى اشخاص را در امريكا . شخصيت مرتبه دوم در ستاد مبارزات انتخاباتى ريگان و بوش بود ته اين امر كه ايرانى تماس گيرنده از طريق تاور تماس گرف. از رفاقت تاور با بوش خبر داشتند. شناختند مى بنا بر : اند         با وجود اين، در اين شرح، چون حرفهاى ديگر بن مناش، نكاتى وجود دارند كه محل مناقشه .است نيز محل كالم نيست توانستند به هتل النفان پالزا  نهار و رفتن به فرودگاه الگارديا و پرواز به واشنگتن، مسافران ديرگاه عصر مىبا توجه به زمان الزم براى انجام تشريفات گمركى و صرف . رسد ورك مى به فرودگاه كندى در نيوي12:30 و نه 2:30، زودترين پرواز از فرانكفورت به نيويورك، ساعت 1980 اكتبر 2برنامه پرواز هواپيماى پانام روز  اى ديدار كرده  راست باشد، الوى بايد سوار هواپيما شده و به نيويورك رفته و در الگارديا با بن مناش و قمشهبراى اينكه داستان بن مناش . است اكتبر، در دفتر ميچل روگوين، در واشنگتن، با نماينده سيا مالقات كرده 2ح الوى نيز صب. گفت ديدار حدود ظهر انجام گرفت ريچارد آلن نيز مى. برسند و نه كمى از ظهر گذشته اگر او همه اينكارها . ديدار النفان پالزا حضور يافته باشدو از نو سوار هواپيما شده و به واشنگتن باز گشته و در  زند، اينست كه تا الوى زنده بود، او اين داستان         امر ديگرى كه به اعتبار شرح ماجراى بن مناش صدمه مى .است در هتل النفان پالزا حاضر شده باشد توانسته را كرده باشد، ديرگاه عصر و نه وقت ظهر مى الوى خود نيز از . بنا بر اين، امكان پرسيدن از الوى از صحت ادعاى بن مناش نبود. در ميان نگذاشترا با من  . است ورزيد كه با يك تن، ايرانى يا مصرى، ديدار انجام شده صرار مىريچارد آلن ا. است نمايندگى بوده      سه امريكائى شركت كننده در گفتگوهاى هتل النفان پالزا به ما نگفتند كه طرف صحبت آنها يك هيأت  .اى سخنى بميان نياورد بن مناش و قمشه مك فارلين نيز . آورد كه اسم طرف گفتگو يهودى بود زيرا بياد مى. دهد الوى بوده باشد سيبرمن احتمال مى اما بن مناش . اى بود كرد، مراجعه به قمشه ه صحت ماجرائى كه بن مناش شرح مى      امكان ديگر رسيدگى ب . اما مالقات را من ترتيب دادممآور  هويت طرف گفتگو را بياد نمى :گفت مى اى  قمشه. من شماره تلفنى بنام الف. است گفت استاد دانشگاهى كه فرستاده دولت ايران شده بود، نيز، مرده اى زنده و  دانست بكار گرفت و شماره تلفن را گرفت و در آن سوى خط، دكتر قمشه   رس آنچه از فارسى مى .ده بودنداين شماره را در ميان كاغذهاى بن مناش يافتم كه مادر و وكيل او به من سپر. در تهران يافتم آيا او در مالقات و گفتگو در باره : اى پرسيد وقتى رس از قمشه. سرحالى را طرف گفتگوى خود يافت چنين چيزى بيادم « : اى پاسخ داد ه، شركت داشته است؟ قمش1980گروگانهاى امريكائى، در واشنگتن و در  او موافقت كرد ديدارى با ما، در اروپا و يا در . خواهم در تلفن در اين باره صحبت كنم اما نمى.  »آيد مى آيا بوش در ديدار پاريس شركت داشته است؟ و : شود به يافتن پاسخها براى دو پرسش فصل شانزدهم، عمده، مربوط مى: توضيح .هاى خود را بگويد ايران، داشته باشد و در اين باره دانسته توانم بطور قاطع بگويم كه اتهاماتى  من مى« : او گفت.  روز بعد از آن، هنوز خشم بوش فرو ننشسته بود5         ».قطعاً نه. ام؟ قطعاً نه ريس رفته به پا1980آيا من در اكتبر «: پاريس رفته است؟ بوش پاسخ داد به 1980آيا او در اكتبر : ، در كاخ سفيد، خبرنگارى فرصت را مغتنم شمرد و از بوش پرسيد1991 مه 3  در  :است يا نه؟ آيا كيسى به مادريد رفته و با كروبى مالقات كرده  من و او از زمان ؟ام  بى مبنى كردهيگفت چرا من خود را وارد اين ماجرا او مى. سفيد، به من تلفن كرد در كاخ ، Ridder’s Knight، خبرنگار نايت ريدر  Owen Ullman        اوائل ماه مه، اون اولمن  ».شود، خالف حقيقتى قراضه، با امور واقع ناسازگار و دروغهاى رسوائى هستند كه به من زده مى
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اى بنويسد و يكبار براى  خواهد مقاله گفت مى. ، دوستى داشتيم1980همكارى در آسوشيتد پرس، در اوائل  اى بود، خود را، با اطالعات ضد و  اولمن كه گزارشگر با تجربه.      من او را تشويق كردم كه اين كار را بكند . به پاريس نرفته است1980بت كند بوش در اكتبر هميشه، ثا . ويد كايكى از دستياران بوش در فعاليت انتخاباتى، د. نقيض در باره فعاليتهاى آن روز بوش، مواجه يافت ، club Chevy Chaseكرد، آن روز با بوش در باشگاه شوى چيز    فكر مىBates David Q.باتس    آن يك شنبه را، تمام روز، بوش در خانه گذراند : اما دستيار بوش در كاخ سفيد گفت. است تنيس بازى كرده ر مطبوعاتى دبي. كرد بايد، شب هنگام، در سازمان صهيونيست امريكا، ايراد مى و نطقى را آماده كرد كه مى توانم بياد بياورم بوش آن روز را چگونه گذرانده است اما  نمى:  گفتPeter Deeleyبوش، پتر ديلى  رئيس جمهورى « : هاى نايت ريدر، نوشت اولمن در مقاله خود براى روزنامه. دانم او به پاريس نرفته است مى ، در Gordon Crovitz      در همان ماه مه، ديرتر، گزارشگر وال استريت جورنال، گوردن كروويتز  . نيز شدسئوال برانگيز ترحل شود،   بدينسان، بجاى اينكه معما ».كند هار نمىجزئيات فعاليتهاى خود را در تعطيالت آخر هفته موضوع بحث، اظ توان گفت بوش آن يك شنبه  حاال مى: اى از روزنامه كه عقايد جمهوريخواهان را درج ميكند ، نوشت صفحه  Potterاو در باشگاه شوى چيز كانترى، در معيت قاضى پوتر استوارت  : است را چگونه گذارنده

Stewartاما كرويتز توضيح نداده است چرا اين امر را پيش از آن . است و همسر او، نهار صرف كرده به اين عذر .  مرد و ظاهرامراينست كه از خانم استوارت نيز پرسشى نشده بود1985        قاضى استوارت در  . است اند بگويند؟ او هيچ منبعى نيز ذكر نكرده توانسته نمى بنا بر اين، كروتز از كجا دانست كه بوش و قاضى استوارت و همسر او مطمئناً در آن . كه او بسيار بيمار است را بعنوان سند قطعى بر ها آن  اند؟ با وجود اينكه مقاله كروويتز فاقد منبع بود، جمهوريخواه باشگاه نهار خورده تواند ماجراى شوى  هاى اولمن و كروويتز، من پى بردم هنوز منبعى وجود دارد كه مى   بعد از انتشار مقاله .رد اتهامات وارده بر بوش، بكار گرفتند از طريق دوست قديمى ديگرى در آسوشيتد پرس، دانستم كه در وخامت بيمارى خانم . چيز را تأييد كند وقتى او به من . من به خانم استوارت تلفن كردم و برايش پيامى گزاردم. است سخت مبالغه شدهاستوارت  از او در باره نهار باتفاق جورج بوش و همسرش باربارا بوش در . تلفن كرد، صدايش را روشن و نازك يافتم ها، وقتى در شهر هستيم، نهار را با  كه يك شنبهعادت ما بر اين بود :       خانم استوارت با دقت پاسخ داد .  پرسيدم1980اكتبر  رفتيم و صبحانه  ، در همسايگى واشنگتن، مىLowell Streetها در لول استريت  قدم زنان به خانه بوشوقتى دادگاه عالى جلسات داشت، همانطور كه در ماه اكتبر داشت، من و شوهرم اغلب . ها صرف كنيم بوش در باره باشگاه شوى چيز هيچ چيز بياد « : او پاسخ داد.         از او در باره نهار در باشگاه شوى چيز پرسيدم ».ن نيستم كه در آن تعطيالت آخر هفته اين كار را كرده باشيماما مطمئ«. كرديم سبكى صرف مى ا شم« : آورد، افزود بعد از آنكه گفت هيچ بخاطر نمى. كرد صدايش تشويش خاطرش را آشكار مى.  »آورم نمى او نگفته است روز . كند او تنها رفتن به پاريس را انكار مى.       اما رئيس جمهورى به من هيچ چيز نگفته است .  »گويد باور كنيد بايد هرچه را رئيس جمهورى مى توانست حضور بوش  يكبار ديگر، يك شاهدى كه مى. است يك شنبه مورد سئوال را چگونه و در كجا گذرانده  . آورد ه شوى چيز، در آن يك شنبه، تصديق كند، از آن چيزى بياد نمىرا در باشگا
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هر دو گزارش دايره .   آنجا را ترك گفته است11:56 به باشگاه شوى چيز وارد شده و ساعت 10:29 خانه را ترك گفته و ساعت 10:18       يادداشتهاى مربوط به بوش حاكى از آن بودند كه وى ساعت  .است محلى رفته است كه در سند، حذف شده بعد از ظهر به. است  به خانه بازگشته و تا بعد از ظهر در خانه مانده11 رفته و ساعت C&O Canalروى به  اكتبر براى راه 19 صبح 10ها بر اين بودند كه خانم بوش، ساعت          يادداشتهاى مأموران حفاظت بوش است، احتماالً خانه دوست  ظهر، به محلى كه حذف شده بعد از 1:35محرمانه حاكى از آنند كه ساعت  داد كه در پالم  ريگان و بوش را نشان مى. دادم ، در تلويزيون به خبرها گوش مى1991  عصر شنبه نيمه ژوئن  . اند خانواده، رفته گان به جانب ري. خبرنگارى از ريگان، در باره اكتبر سورپرايز پرسيد. كردند اسپرينگ كاليفرنيا، گلف بازى مى اما، . اى بر سر به تأخير انداختن آزادى گروگانها انجام گرفته باشد خبرنگار برگشت و تكذيب كرد كه معامله كوشيدم به آن . ام از طريق ديگر، كارهائى انجام داده« : در حالى كه توپ گلف را در دست داشت، افزود زهاى ديگر كه در باره مبارزات انتخاباتى من گفته اما همه چي. خوردم غصه آنها را مى. گروگانها كمك كنم پاسخ او اين :        وقتى خبرنگار از او خواست پاسخ خود را روشن كند، ريگان تنها آب را گل آلودتر كرد ».من از راه ديگر كوشيدم كارى براى آنها بكنم. اند، صرف خيال هستند اند و موجب تأثر من گشته شده برخى از اين چيزها هنوز جزء اسرار طبقه . توانم وارد جزئيات بشوم من نمى! خوب« :      ريگان پاسخ داد    است؟  شايد تماس توسط اعضاى ستاد انتخاباتى شما گرفته شده:        خبرنگار پرسيد  ».توسط من، نه« :        رئيس جمهورى سابق پاسخ داد آيا معنى سخن شما اينست كه با حكومت ايران نيز تماس گرفتيد؟ : خبرنگار پرسيد         ».من بر اين بود كه آنها را به خانه بياورمتمامى كوشش « : بود اما كارهاى اعضاى ستاد انتخاباتى او جزء اسرار طبقه .         ريگان حاضر نشد چيز از آن اسرار بر زبان آورد ».بندى شده هستند داد پاسخ اين پرسش را كه كيسى در باره گروگانها چه         با وجود اين، ريگان قدمى برداشت كه امكان مى . ئيس جمهورى نبود و ستاد انتخاباتى او نيز دولت امريكا نبودزيرا آن هنگام، ريگان ر. بندى شده نيستند هاى مربوط به  رئيس جمهورى سابق به دفتر كتابخانه رئيس جمهورى دستور داد در نوشته.  است، يافت كرده نايت « برنامه گذار پراستعداد و با هيجان . اى را با جمشيد هاشمى، در باره اكتبر سورپرايز پخش كرد ساعته گفتگوى نيم ABC، برنامه شامگاهى ، چند روز بعد از سخنان ريگان بهنگام بازى گلف1991 ژوئن 20  در  .آمدند مىدارد يا خير؟ برغم وجود شكها در باره اعتبار ماجراى اكتبر سورپرايز، مدارك كافى بر وقوع آن بدست رزات انتخاباتى كاوش كنند و ببينند آيا مدركى حاكى از ديدارهاى سرى كيسى پيرامون گروگانها وجود مبا  Ted، جمشيد هاشمى را با ميهمان برنامه خود، تد كوپل، Tara Sonenshine، تارا سانن شاين  »الين

 Coppelاولى در اواخر ژوئيه و دومى در ماه اوت . باز گفت كه پيش از آن، به گارى سيك، به رس و من گفته بودجمشيد هاشمى ماجراى دو مالقات در هتل ريتس مادريد را . ار داد، مورد به مورد، رو در رو قر كرد و حاضر نبود در برابر دوربين به پرسشها  اما آن زمان، جمشيد تاريخ مالقات را دقيق نمى. انجام شده بودند كيسى مجاز به گفتن چه حرفى در باره :        جمشيد هاشمى مدعى بود كه در مالقات اول، كروبى پرسيد . پاسخ گويد ها بر قدرت نيستند و بنا بر اين  دانست جمهوريخواه گروگانها و آزاد كردن دارائيهاى ايران است؟ كروبى مى
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آيا از طريق كشور ثالث اسلحه به ايران داده خواهد خواست بداند  اما مى. توانند اسلحه به ايران بدهند نمى كيسى چند سئوال .       و اين كيسى بود كه پيشنهاد كرد گروگانها بعد از انتخابات رياست جمهورى آزاد شوند شد يانه؟ ها معامله كند؟ آيا كروبى از سوى خمينى مجاز  آيا ايران حاضر است بر سر گروگانها با جمهوريخواه: داشت ها رهين منت خواهند شد و ترتيب آزاد شدن دارائيهاى ايران  اگر چنين شود، جمهوريخواه:       كيسى گفت دهند؟ وقتى به رياست جمهورى انتخاب شد، تحويل مىكند با گروگانها خوش رفتارى شود؟ آيا گروگانها را به ريگان،  ت معامله را قبول كند؟ آيا او تضمين مىاس . خواهد تا از خمينى تأييد خاص را تحصيل كند كروبى گفت او وقت مى. د دادنا خواهو تجهيزات نظامى ر « : كروبى گفت. ند كه ترجمه نشدندشدسخناني رد و بدل بعد، در طرف ديگر، ميان ايرانيان حاضر در اطاق،  جمشيد (         كروبى به تهران بازگشت و در آنجا با خمينى و مشاوران او شور كرد و دو يا سه هفته بعد، به او   ».كنند مىدانند چه  كنيم كه مى گشائيم و حاال داريم با كسانى معامله مى كنم عصرى را مى من فكر مى ديدار و گفتگوى دوم نيز در مادريد و در هتل ريتس انجام .  تلفن كرد و خواستار مالقات ديگرى شد )هاشمى كروبى موافقت خمينى را با . وبى از جانب ايران گفتگو كردندكيسى و مقام امريكائى از سوى امريكا و كر. شد از .  را يافته بودند مدارك اقترانى كه مصدق دعاوى  جمشيد هاشمى بودABC       تيم برنامه نايت الين  .پيشنهاد كيسى ابراز كرد ز لندن، پژوهشگران با همكارى فاينينشال تايم. جمله، حضور جمشيد هاشمى در زمان انجام ديدارها در مادريد در آنها، تحت نامى كه جمشيد هاشمى . نايت الين به دفاتر ثبت نام پالزا هتل مادريد دسترسى پيدا كردند اين دو .  اوت، اطاق اجاره شده بود13 تا 8 ژوئيه و ديگرى از 29 تا 25ثبت كرده بود، در دو تاريخ، يكى از  ن سفر او به لندن و آخري. كنند اروپا، بعد از كنوانسيون حزب جمهوريخواه در وسط ماه ژوئيه، تكذيب مى      با وجود اين، خانواده كيسى و مشاور وقت ريگان در سياست خارجى، ريچارد آلن، با قاطعيت، سفر او را به  .اند گفتگو و توافق كرده است  در آنها، كيسى با كروبى، بر سر گروگانها، ديدار و تاريخ، تاريخهائى هستند كه جمشيد هاشمى مدعى بعد از آن تاريخ، كيسى بيش از آن كار . است پاريس، پيش از چهارمين تعطيالت آخر هفته ماه ژوئيه بوده را  يافته بود كه تكذيب آلن و خانواده كيسى ،  در نيويورك تايمز آن ايام ،اى را       اما نايت الين مقاله .داشت كه بتواند به سفر خارج از امريكا برود انواده او، كيسى در روزهاى پايانى ماه ژوئيه به خارج از امريكا رفته سان، بر خالف ادعاى آلن و خ       بدين .است كرده شركت مىقرار بر كنفرانسى ميان ستاد انتخاباتى ريگان و با مخالفان سقط جنين بوده كه كيسى از جانب اين ستاد در آن . داد آن روز كيسى از سفر خارج باز گشته است  بود و اطالع مى1980 ژوئيه 30تاريخ مقاله : كرد تكذيب مى ، منشى كيسى، خواسته بود به تقويم خود مراجعه Barbara Hayward       نايت الين از باربارا هيوارد  .شد االاينكه سفر و علت آن نبايد دانسته مى. است كه نتواند به سفر برود است و آنقدر مشغول نبوده ، 80 ژوئيه 26 بود كه شنبه قيد شدهاما در يادداشت يك سطرى، . در آن، هيچ سفرى قيد نشده بود. كند است  قرار بوده. تر از ساخته تخيل است دهد كه واقعيت شگفت اين امر نشان مى. است كيسى در واشنگتن بوده باشگاه مشهور . وش صرف كنددر واشنگتن، شام رابا ب ، Alibi Club ژوئيه، در باشگاه آليبى  30كيسى در  خواهند به تلفنى خوانده  بود به اينكه محل رفت و آمد بزرگان و صاحبان قدرت پايتخت امريكاست كه مى  .نشوند و يا دور از چشم همسرانشان، خوش بگذرانند
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ر روز  ژوئيه، چها30 تا 26      اما دو اطالع، يكى يادداشت منشى كيسى و ديگرى خبر نيويورك تايمز، از  دالك برنامه .  باز كردUCLA، استاد Robert Dallek       نخستين درز در راز كيسى را روبرت دالك،  . است كردند كيسى آنها را چگونه گذرانده شود كه روزنامه نگاران بايد معلوم مى مى او به . است ذراندهدانست قسمتى از اين وقت را كيسى كجا و چگونه گ او مى. بود نايت الين را مشاهده كرده ، رئيس مشاوران كميته روابط خارجى R.Spencer Olivierاسپنسر اوليويه . او را با ر. كنگره تلفن كرد « دالك به اوليويه گفت كيسى به كنفرانسى پيرامون تاريخ به . مجلس نمايندگان، در ارتباط قرار دادند در روز دو شنبه، عصر هنگام، بعد از پايان .        اما روشن نبود چه روزى كنفرانس به انتظار كيسى بوده است . ژوئيه بكار خود پايان داد31شروع بكار كرد و در پنج شنبه  ژوئيه، 28كنفرانس در دوشنبه . ت شده بود لندن، دعوMuseumImperial War   » امپريال وار موزيوم ظاهراً، او بعد از ظهر روز . رفتند كيسى در باب تاكتيكهائى سخن گفت كه در جنگ دوم بكار فريب دشمن مى ژوئيه، 29صبح روز دوم، سه شنبه . رفته بودكار كنفرانس، كيسى با دالك و برخى ديگر از تاريخ دانان عكس گ . ليويه با نايت الين تماس گرفت و تيم نايت الين را از اطالع دالك آگاه كرد     بعد از تلفن دالك، اسپنسر او اما دو تاريخ واقعى ورود به لندن و خروج او از اين شهر، كدامند؟ . دوم كنفرانس را ترك گفت كيسى به : نايت الين دست بكار تحقيق شد و حاصل تحقيق كوتاه زمان خود را در پايان برنامه اعالن كرد بنابراين، زمان .        با وجود اين، جمشيد هاشمى گفته بود مالقات در بخشهائى از دو روز انجام گرفته است .كنفرانس شركت كرده باشد و در  دقيقه به لندن بازگشته90تواند به مادريد رفته و ظرف  كيسى مى: اما كوپل افزود. لندن رفته است در اين . باشند  مرداد انجام شده28 ژوئيه و جلسه دوم صبح دو شنبه 27به بايد يك شن جلسه اول مالقات مى ژوئيه راست باشد، 26اگر قول منشى كيسى در باره حضور او در واشنگتن، در . ديدار مادريد تنگ بوده است ، مدير اجرائى فرونت الين دستور داد پيرامون اكتبر سورپرايز David Fanning      داويد فانينگ،  .توانسته بالفاصله به لندن آمده و ديرگاه بعد از ظهر در كنفرانس حاضر شده باشد صورت، كيسى مى كردند كيسى در پذيرائى يك شنبه شب در محل كنفرانس حاضر   دو تن از شركت كنندگان فكر مى* :حاصل تحقيق از شركت كنندگان در كنفرانس، اين شد. جددى انجام گيردتحقيق م رئيس هيأت امريكائى، . است اما مهماندار آن پذيرائى گفت آن پذيرائى دوشنبه شب برگزار شده. است بوده دو تن از آنها با كيسى و . سه تن ديگر از اعضاى هيأت امريكائى نيز چنين كردند. ژوئيه، به كنفرانس آمد 28كيسى ديرگاه عصر دوشنبه، : ، به گيلمور، پژوهشگر فرونت الين گفتFunkArthurآرتور فونك   ته است اگر قول اينها راست باشد، كيسى وقت داش. فونك در رويال آرمى مديكال كالج لندن اطاق داشتند او .  نفر دعوت شده بودند50آن كنفرانس، دفتربنا بر مظبوطات . وار موزيوم، پرونده كنفرانس را بيرون كشيد مدير امپريال ChadwickJonathan       اما تحقيق چرخش ديگرى پيدا كرد وقتى جاناتان چادويك   .مالقات مادريد را انجام بدهد و بعد به لندن آيد . زد  مى )×( اگر شركت كننده غايب بود، در برابر اسم او عالمت  . كرد  حاضر غايب مىشركت كنندگان را ك ديگر، او با مراجعه به مدار.       در پاسخ گيلمور، چادويك درست نتوانست ورود كيسى را توضيح بدهد .  بعد از ظهر آمد4براى روز اول، در برابر اسم كيسى، عالمت حاضر زده و توضيح داده بود كه ساعت  از اين رو، . كند توضيح داد كه پروفسور فون به او اطالع داده بود كه كيسى در برنامه روز اول شركت نمى  . در برابر اسم او با مداد غايب زده است
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بايد، به دستور ريگان، در مدارك  ، تحقيق كنندگانى كه مى1980  در باره فعاليتهاى روز به روز كيسى در  .است دوشنبه نيامده بوده بعد از ظهر روز 4اما بنا بر اين فرض، او تا . يسى تغيير رأى داده و بنا دارد روز اول بيايدگفته است كه ك       اما عالمت با جوهر گوياى آنست كه كيسى بطور غير منتظره، دوشنبه صبح آمده و يا كسى به چادويك  مدير كتابخانه ريگان، رافل بلدسو،  . كردند، هيچ نيافتند  بوش، تفحص مى- مربوط به مبارزات انتخاباتى ريگان 
soe Ralph Bledاى در باره فعاليتهاى كيسى، سفر او، بليطهاى هواپيماى او، رسيد هتلها،  آيا نوشته:       در مصاحبه، از او پرسيدم . ردند، با ايرانيان، نيافتك انتخاب ريگان فعاليت مى روز پژوهش، هيچ مدركى حاكى از ديدار كيسى و يا كس ديگرى از كسانى كه براى 18آورد و در پايان  بعمل 1980هاى مبارزات انتخاباتى  ، بازديدى از يك ميليون و نيم صفحه پرونده است، مدركى كه حقيقت را معلوم كند،  گويند او در جاى ديگر بوده در امريكا بوده و بعضى اشخاص مى اگر براى مثال، او، در برخى روزها .فعاليتهاى آقاى كيسى در اثبات و يا رد اتهامات اهميت دارند:       گفتم .هيچ از اين چيزها يافت نشد: يافتيد؟ بلدسو پاسخ داد گويد رژيمش مردم ساالر است، در ميان يك ميليون  بدين قرار، در انتخابات رياست جمهورى، در يك كشور كه مى: توضيح  .همينطور است نيافتيم: جمهوريخواه تا انتخابات رياست جمهورى، نيافتيد؟ او پاسخ دادشما هيچ اثرى از فعاليتهاى كيسى، طى چند ماه، از كنوانسيون حزب        بنا بر اين جز در مورد چند تاريخ،  .هيچ تقويمى نيافتيم:        آيا تقويم روزانه فعاليتهاى كيسى را نيافتيد؟ او پاسخ داد .      آيا از سفرهاى كيسى ثبتى نيافتيد؟ او گفت نه مدركى كه در آن سفرهاى كيسى ثبت شده باشند، نيافتيم .نه ما نيافتيم: يد؟ او پاسخ داداست نيافت       آيا ثبتى از مخارجى كه كيسى كرده ...ما چيزى نيافتيم: بلدسو در برابر دوربين رس، با ناراحتى، پاسخ داد. اهميت قطعى دارد با وجود انجام شدن مالقات در هتل النفان . شود ذ، يك ورق در باره فعاليت رئيس ستاد انتخاباتى ريگان و بوش پيدا نمىونيم كاغ به سخن ديگر، از پرده بيرون افتادن سازش پنهانى اكتبر . هاى مبارزات انتخاباتى نيست پالزا، از اين مالقات نيز، هيچ اثرى در پرونده به خاطر . اند اند، مدارك را از ميان برده است كه آمران و مأموران آن، تا توانسته اى بوده هميت تعيين كنندهسورپرايز، واجد چنان ا دو تن از . صدر را پيش از آنكه از دست آنها بدر رود، دستگير كنند اين اهميت تعيين كننده بود كه خمينى دستور داده بود بنى فاظى را از آن رو اعدام كردند كه به قول قصاب محمدى گيالنى، در باره سازشهاى همكاران او، شهيدان نواب صفوى و صدرالح     ! »اند بيش از اندازه اطالع داشته« پنهانى 

هاى بن مناش و  سورپرايز را به ارزيابى اعتبار گفته تحقيق خود پيرامون اكتبر 17روبرت پارى، فصل : توضيح       :اند نقش داشتهشبكه عاملهاى سيا و سرويسهاى اطالعاتى اسرائيل كه در اكتبر سورپرايز    و سفر به اسرائيل و ژنو و گفتگو با مقامات اطالعاتى اسرائيل و شخصى با اسم ... گفتگو با بابائيان و كاالهان و اى از مأموران اطالعاتى امريكائى و اسرائيلى را  بدين كار، شبكه. است مستعار موس اختصاص داده  :اند كه در اكتبر سورپرايز نقش داشتهاست  شناسانده
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 Richard  به نام ريچارد بابائيان  ،هاى مكرر هاى شخصى بن مناش، با رجوع هنگام كاوش در نامهب  

Babayan هاى شغلى، بابائيان مستقيم در شركتهاى مستقر در روسلين  بنا بر برگه. برخوردمRosslyn ، يكى از شركتهاى بابائيان، كامنولس تلفن او ويرجينيا . ودمنطقه تجارتى آرلينگتن، ويرجنيا، شريك ب
Commonwealth Telephone of Virginiaبر برگه شغلى ديگرى، نام انترنشينال دفنس .  بود سرانجام دانستم كه در پالم . نى استدانستم كه ، بخاطر تقلب در ويرجينيا زندا.        در پى يافتن بابائيان شدم . قيد شده بودInternational Defence Systemsسيستمس  توانسته است تحويل  بخاطر آن زندانى بود كه شركت تلفن بيشتر از آنچه شركت مى. بيچ غربى زندانى است . آورد بابائيان گفت بن مناش را بياد مى. اند اى بوده  در تهران، هم مدرسه      در نوجوانى، بن مناش و بابائيان، .تلگرامى به زندان مخابره كردم و ريچارد بابائيان به آن جواب داد. بودبدهد، كارت تلفن فروخته  . ه استبا اين تفاوت كه خانواده بابائيان موقع اجتماعى برترى داشت. اند هاى مرفه بوده هر دو از خانواده شركت .  در آمده بود )اداره دوم ستاد ارتش(      بابائيان مدعى بود كه او  به خدمت اطالعات ارتش ايران  . نده ا و پدر و مادر بابائيان به فرانسه رفته   اما در انقالب، بابائيانها ثروت خود را از دست داد      . نده اداشتمي ها شركت كشتيرانى معتبرى و با شاه و خواص او ارتباط مستقيم  بابائيان  Arthurطرف تماس اصلى او، آرتور كاالهان . ند      ارتباطهاى بابائيان او را در تماس با سيا قرار داد .فراوانى دسترسى داشتندتوجه به نقش استراتژيك شركت، بمثابه حمل كننده خريدهاى نظامى شاه، بابائيانها بر اطالعات پنهان و آشكار با . كردند لى بود كه با ايران داد و ستد مىپدر او همكارى نزديكى با سيا داشت و نيز نماينده شركتهاى اسرائي

Callahan از اعضاى ديگر سيا كه طرف تماس او . شناسد هلمز، رئيس اسبق سيا و سفير اسبق امريكا در تهران را نيز مى گفت او ريچارد  )پارى( بابائيان به من .  بود1970 ، رئيس ايستگاه سيا در تهران در سالهاى او در پاريس، با پدر و مادر . در پى انقالب، به طرفهاى تماس خود در سيا مراجعه كرديم: گويد        بابائيان مى .بايد مهمات تحويل رژيم قذافى داد ه مىاو متقاعد بود ك.   بودEdwin Wilsonاند، ادوين ويلسون  بوده من با كاالهان « . دشونهاى راديكال بدنام  خواست بداند چه بايد كرد كه اسالمى كرد و مى خود زندگى مى رسد كه بايد يك استراتژى بلند مدت  بنظر مى« :  گذاشت و گفتM.K. Mossموس . ك.بانام مستعار م او مرا در ارتباط با يك مأمور سيا در اروپا ».شود كرد در اين اوقات كارى مهمى نمى:  گفتو او. تماس گرفتم موس، . ا در سوئيس توصيف كردترين مأموران عملياتى سي كاالهان موس را يكى از برجسته:         بابائيان گفت . »سنجيد خواست فعاليتهاى پوششى  او مى. موس در كارهاى مالى بود. اهل عربستان، در ژنو، شركتى بنام ديوان داشت هاى برخى از  موس از راه اداره پول سپرده. او ارتباطهاى بسيار خوبى داشت. براى سيا بوجود آورد ، به سيا كمك  )رئيس جمهورى پيشين فيلى پين(  ماركوس ثروتمندترين مردان دنيا، از خانواده سعودى تا زمان آن نيمه سال . شود به ژنو برود به او گفته مى. كند        بنا بر دستور كاالهان، بابائيان به موس تلفن مى .كرد مى يابد كه ديدارش را  روبرت گيت، عضو سيا را در حالى مى. رود        اول بعد از ظهر، به دفتر موس در ژنو مى . در تهران بر سر كار آمده بود، مورد توجه بوددادن به گروههاى مهاجر در سازمانهاى سياسى و در صورت امكان نظامى براى مقابله با رژيم بنياد گرائى كه امان موضوع س.  نوامبر، بود4، كمى پيش از اشغال سفارت امريكا و به گروگان گرفتن امريكائيان، در 1979 بنا . بودند داند آن دو در چه موضوعى گفتگو كرده كند و نمى او با گيت صحبت نمى. بپايان برده بودبا موس 
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گردد تا افسران سابق ارتش ايران را به استخدام گروههاى ضد  بر دستور موس، بابائيان به پاريس باز مى ت نه موس و نه بابائيان را  كه خواستند روبرت گيت را رئيس سيا كنند، او گف1991در ( . خمينى در آورد كرد،  يك دوست  ، همان ايام كه با پناهندگان ايرانى همكارى مى1980      بابائيان مدعى است، در اوت  .)كميته اطالعات سنا نيز نظر داد كه دليل قطعى بر وجود تماس گيت با اين دو شخص وجود ندارد. شناسد مى : گويد رفيق او به او مى. گيرد كرد، با او تماس مى ار مىايرانى كه براى  دايره اطالعات خمينى  ك در آن ديدار، كيسى به . اند هاى ايران، در مادريد، همين تابستان، مالقات كرده ها و فرستاده جمهوريخواه بابائيان حاضر نشد نام اين . دهد در صورت روى كار آمدن، آنها به ايران اسلحه خواهند داد ايرانيها وعده مى او يك مقام اطالعاتى بنام محسن باران ريز : بعدها، نام او را گفت. عذر او مالحظه جان او بود. انى را ببرداير دانستند كه با رئيس  كه در اين كار شركت كردند، مىافراد سيا . ريگان به رياست جمهورى، رئيس سيا شد       بابائيان ابتكار را از افراد سيا و پيشنهاد معامله بر سر گروگانها را از شخص كيسى دانست كه با رسيدن  .است شناسند اما ارتباطشان با او،  هر دو گفتند بابائيان را مى.   وقتى به خانه بازگشتم، به كاالهان و هلمس تلفن كردم .خواستند جمهورى شدن ريگان، كيسى نيز رئيس سيا خواهد شد و خاطر او را نيز مى سازى در شيلى و هاى اسلجه          توضيحات بابائيان در باره جريان اسلحه بسوى عراق، با استفاده از كارخانه .كرد اما سيا، بطور رسمى، هر نوع رابطه با موس را انكار مى. داد بود، براى سيا پول نقل و انتقال مىدو منبع دولتى به من گفتند موس كه بنام مصطفى الكاستوئى نيز شناخته شده . تتنها خاصه اجتماعى داشته اس اما واشنگتن به او، نظير بن مناش، به چشم بد . خود، سازمان اطالعات ايران او را به استخدام خود درآورداعضاى خانواده او نيز تصديق كردند كه بهنگام انجام تحصيالت عالى . افريقاى جنوبى، راست از كار درآمد افزون بر اينكه مرتكب تقلب نيز شده و از زندان . ميزشمرد با گذشته اسرآ او را يك خارجى مى. نگريست مى سفرهائى كه بن . اى از اسرائيل بعمل آورديم ، روبرت روس و من ديدار چهار روزه1991  در اواخر ژوئن  .گفت سخن مى بن .  به انگلستان، گواتماال، السالوادر، فرانسه، استراليا، آلمان، امريكا و كانادا بعمل آورده بودهائي سفر،1987 تا سپتامبر  1985او از آوريل : مناش به اين كشور و آن كشور كرده بود، در گذرنامه او قيد شده بودند اما حكومت . است اين سفرها سفرهائى هستند كه با گذرنامه ديپلماتيك خود انجام نداده: گفت مناش مى گو يا كليد  اطالعات مرد ضد « : عنوان مقاله اين بود. اى در باره بن مناش انتشار داده بود        مجله تايم مقاله .اسرائيل مدعى است بن مناش هيچگاه گذرنامه ديپلماتيك نداشته است مقاله حاوى اين اطالع بود كه بن مناش به . كرد  مقاله بسود هر دو شخصيت، داليل قطعى ارائه مى »سر؟ است  در ميان نخستين كسانى بوده« اسرائيل اين عضو اطالعات . برخى اطالعات حساس دسترسى داشته است تايم اين اطالع را از يكى از . اند ، مطلع بوده1986كه از جزئيات فروشهاى اسلحه توسط امريكا به ايران در  تايم نوشته بود بن . حمله قرار داده بودمورد  وارد كرده بود،و سياست بد او در مسلح كردن صدام حسين،  روبرت گيت، پيرامون نقش او در اكتبر سورپرايز هتايم ،بن مناش را بابت اتهامها كه ب. نابجا و ناحق بوده است سال بعد، 5، راستگو و تكذيب او 1986ه معامله اسلحه در سال        بدينسان، بن مناش در قول خود در بار .راجى صمغ آبادى، بدست آورده بودبه اسم منابع خود كه خبرنگار تايم بوده است،   .است را به ماجرا كشاندهاو كرد، پاى  را براى تصدى رياست سيا نامزد گيتتايم بر اين نظر شده بود كه بن مناش، بعد از آنكه بوش . شود ديده نمى از مالقاتى ياما در سفرهاى و فعاليتهاى ضبط شده گيت، اثر. است مناش مدعى است با گيت مالقاتها كرده
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او با . ديم، مردى با لباس نظامى وارد اطاق شددر همان حال كه مشغول مطالعه مقاله مجله تايم بو. بود ، بوديم Israel  Defence Forces         رس و من در اطاق خانمى كه سخنگوى نيروهاى دفاع اسرائيل  . كرد سورپرايز و مسلح كردن عراق صحبت مىزيرا ماهها پيش از نصب گيت به رياست سيا، بن مناش از نقش گيت در اكتبر . د         اما مجله بر خطا بو شناسد و او  به ما گفت كه شخصاً بن مناش را مى. گفت لحنى گرم و دوستانه، شبيه يك ديپلمات ماهر سخن مى خواندند، اين افسر  برخالف برخى از مقامات حكومت كه مدارك بن مناش را جعلى مى. دارد را دوست مى ورزيد  اما او اصرار مى. مناش حاكى از مقام او در دولت اسرائيل، واقعى هستنددرجا پذيرفت كه مدارك بن  اى به آن  اگر او مقام پائين يك مترجم را داشته است چرا در اين مدارك كمتر اشاره:        اما من پرسيدم . زياده روى در اهميت دادن به مقام و فعاليتهاى بن مناش، ساخته خود او هستندكه بن مناش را همه دوست : اند؟ افسر پاسخ داد ا نيروهاى دفاع اسرائيل به او مدارك غير واقعى دادهنيست؟ چر لهستان يك كشور كمونيستى . است كرده خريد اسلحه، سفر كند در حالى كه در اطالعات اسرائيل كار مى براى توانم بفهمم و آن اينكه چگونه بن مناش توانسته است به لهستان، ظاهراً اما يك چيز را نمى:      گفتم .خواستند به او كمك كنند خواست تغيير شغل بدهد و دوستانش مى او مى. داشتند توانيم تصديق  سفر او را به لهستان مى« : ؟ افسر نيروهاى دفاع اسرائيل نگاه سردى به من كرد و پاسخ داد!بود اما چرا يك مترجم دون پايه كه هيچگاه در معامالت . كنيد او به لهستان رفته است شما تصديق مى:      پرسيدم .داشتمرا عى زيرا انتظار تكذيب، دست كم اظهار بى اطال.  بهتم زد ».كنيم هاى  شود؟ در پاسخ اين پرسش او تنها شانه است، براى چنين كارى به لهستان فرستاده مى دولتى كار نكرده : موجب بى اعتبارى دستگاه امنيتى اسرائيل نيست؟ افسر كمى فكر كرد و آنگاه گفتآيا اين امر :       پرسيدم .خود را باال انداخت شريك او به ما . اى بعمل آوريم   در مراجعت از اسرائيل، رس و من توقفى در ژنو كرديم تا با موس مصاحبه .و توضيحى نداد. كنم موجب بى اعتبارى است فكر مى. همينطور است دهد  در اينجا، پارى شرح مى. ما بر آن شديم بطور مستقيم با او تماس بگيريم. بيندتواند شما را ب گفت او نمى پيامهايى بر در و صندوق . آيد زند و جوابى نمى پارى درب مى. رسانند چگونه خود را به دفتر موس مى به اين شلوغ فرستد كه ديدار با من، نياز  موس فاكسى مى. گردند نهند و به هتل خود باز مى هاى او مى نامه به احتمال بسيار زياد شما و همكار شما را به . گفتيد چه كار داريد كرديد و مى كافى بود تلفن مى. كاريها ندارد وشته بود ما را در پايان نامه، با تفرعن، ن.  ژوئيه با او تماس بگيريم4خواست در .       موس گفت در ژنو نيست .كردم نهار يا عصرانه، هر طور ميل شما بود، دعوت مى پيش از بازگشت به امريكا، فاكس ديگرى از زير درب اطاق من به .        من پاسخى نوشتم و فاكس كردم ...داند بچه كار مشغوليم و شناسد و مى خوب مى . بگذاريد مدتى اين كار را بخوابانيم. ام موس نوشته بود من هيچ ديدارى با شما را پيشنهاد نكرده. درون آمد دهد چسان براى  ىنويسد پاسخ موس مرا بر آن داشت كه بر ديدار با موس اصرار بورزم و شرح م   پارى مى . در اين فاصله، اندرز من به شما اينست كه اسرار واشنگتن را در كوههاى سوئيس پى نگيريد. باشيمئنم كه روزى خواهد رسيد كه من دعوت شما را اجابت خواهم كرد و ممكن است ديدارى با هم داشته مطم  . با تلفن موس را به ديدار و گفتگو راضى كندشده است سرانجام موفق  و رسيدن به مقصود كوشيده
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در اطاق او، عكس او را در ميان ده دوازده تن از شخصيتها، فرماندار تكزاس، جون . بينند       موس را مى مريكا، جرالد فورد، همسر ماركوس، ديكتاتور نلى و فضا نورد سابق فرانك بورمن و رئيس جمهورى اسبق ااك رت گيت به رياست سيا، بمناسبت انتصاب روب. است، ريچارد بابائيان است كسى كه از شما نام برده  اول. اند برده به او گفتم چند تن از شما نام  )پارى( من . توانم به شما بكنم       موس به ما گفت كمك اندكى بيش نمى . سابق فيلى پين و تونى بنت خواننده موس پذيرفت . در آن، نامه موس در رابطه با گيت و بابائيان بميان آمد. اى ترتيب داده بود فرونت الين برنامه در گفتگو، . خواهد به او بگوئيم چه سودى در زيان رساندن به گيت داريم اما از ما مى. شناسد كه هردو را مى البته اين چيزها . براى اثبات هر چيز: مدرك مسلم براى اثبات چه چيز؟ موس پاسخ داد:       من پرسيدم . »توانيد مدرك مسلم بدست بياوريد تا صد سال ديگر شما و هيچ سازمانى نمى« :        موس با لبخند گفت . اما مفهوم روزنامه نگارى واقع بين، براى او بيگانه بود.  بدهيمنقش آنها را براى او توضيحخواهد بداند چه كسى بانى اين تحقيق است و چرا؟ ما كوشيديم مفهوم وسائل ارتباط جمعى و  اما مى. است يافته  »عالى « است و آنها را          موس به ما اطالع داد كه مدارك ما را در باره اكتبر سورپرايز مطالعه كرده .، را بر زبان آورد »روبرت «  او، نامبگاه رجوع به گيت، بسادگى  و . كند از نو، تأكيد كرد كه كمكى به ما نمى. كنند قيقت دارند اما اگر نتوان ثابتشان كرد، حقيقت پيدا نمىح آيا شما با ما . شما ممكن است هفت تير خود را تو كله من بگذاريد اما من چيزى به شما نخواهم گفت« : افزود دواير اطالعاتى « . است       موس به ما گفت اغلب بمثابه يك عامل اطالعاتى در نقل و انتقال پول عمل كرده  » بازكنيم؟كنيم، زبان به سخن كنيد اگر ما در باره آنچه مى معامله مى ايم، در  اگر ما كارى براى امريكا كرده. كردم خواستند و من كمك مى گوناگون، از جمله سيا از من كمك مى ، از زبان حميد نقاشان، 1981 ژانويه 21گويد  معامله اكتبر سورپرايز را در  امريكائى تاجر اسلحه  كه مى و ويليام هرمن، Walters Vernon معاون سابق سيا، ورنون والترس           همچنين موس پذيرفت ».است نفع امريكا بوده هرمن به من گفت او يكبار با موس و والترس در مركز سيا در . شناسد مأمور خريد اسلحه شنيده است را مى و سيا هرگونه . است موس تصديق كرد با هر دو شخص گفتگو كرده. است  ديدار كردهLangleyنگلى ال كوشيد ما از بردن اسم او در برنامه فرونت الين در  او مى. كرد گذرانديم، او در دادن اطالع به ما امساك مى      در مدت دو ساعت و نيم كه نخست در دفتر او و سپس در رستورانى براى خوردن نهار و باز در دفتر او  .كند ارتباط با موس را تكذيب مى ايران، با دادن رژيم . است اما در دم دانستيم سفرمان بى حاصل نبوده.        رس و من به امريكا بازگشتيم . باره گيت، خود دارى كنيم رس مشغول صيقل .  بوديماول بار، يك سال پيش از آن تقاضا كرده. ويزاى سفر به ايران موافقت كرده بود دانشجوى سابق كه در اشغال سفارت امريكا و «  يك  واى قمشه. سفر پارى و رس به ايران بسى خواندنى است: توضيح  .دادن فارسى خود شد     :   دهند  پاسخ مى »اكتبر سورپرايز«  نقاشان و كروبى به پرسشهاى اين دو در باره و » گروگانگيرى شركت داشته است
 :گويند سابق ونقاشان مىاى و رضائى و رجائى خراسانى و دانشجوى خط امامى  وبى و قمشهكر  
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خبر بدى : هنوز در هتل جا به جا نشده، رس گفت. ، شب هنگام وارد تهران شديم1991 سپتامبر 18  در    از . داند  هيچ نمىگويد از گفتگو در هتل النفالن پالزا حاال او مى. اى گفتگو كردم من با قمشه. برايت دارم او كسى است كه آريل بن مناش . است اى يك استاد زبان است كه اينك تاجراسلحه شده       ابوالقاسم قمشه .همچو چيزى هيچ بخاطر ندارد وقتى چند ماه پيش رس و من با او گفتگو . ترتيب ديدار و گفتگويش را با سه جمهوريخواه در النفان پالزا داد اى دست در اين كار داشته  اگر قمشه.  »آورم چيزى شبيه اين را بخاطر مى«  او اين بود كه كرديم، پاسخ اول واكنش اولى او صحيح بوده است اما بعد در باره آن : شديم        اما اينك رس و من با مسئله ديگرى روبرو مى . اى بشمار است است، شاهد مهم و سند زنده دفتر او در منطقه استقرار مشاغل قرار داشت و از سفارت امريكا . اى رفتيم         براى مصاحبه به دفتر كار قمشه است؟  بوده  اول او به پرسش رس ناشى از گيجى بوده كه بر اثر پرسش رس پيدا كرده و يا سخن كنونى او حقيقت دارد و پاسخ .ديده است اظهار بى اطالعى بيشتر فكر كرده و صالح خود را در مردى كوچك اندام، با موهاى سر و . منشى او كه چادر مشكى بر سر داشت ما را نزد او برد. بودچندان دور ن كرد و انگليسى نيز اندكى  فرانسه را روان صحبت مى. اى معرفى كرد او خود را پرفسور قمشه. سبيل سفيد بود او در اين دانشكده، زبان و . اه تهران شد، او رئيس دانشكده ادبيات دانشگ1979        در آغاز انقالب، در  . فهميد مى . گذراند او در پاريس آپارتمانى دارد و بخش زيادى از سال را در اروپا مى. كرد ادبيات فرانسه تدريس مى صدر دانشگاه را تعطيل كرد، او از مقام خود استعفاء كرد و شركت  ، رئيس جمهورى ايران، بنى1980وقتى در  شغل جديد و روابط خوبى كه در اروپا داشت، زود او را به تجارت . عالى داشت، از او حمايت كردند كار واردات و صادرات، شاگردان پيشين او و يك دوست كه در سپاه پاسداران مقام در. گيلسار را تأسيس كرد اى، براى  ست و باتفاق قمشها در جنگ زخمى شده.  ساله ايست بنام رضائى30اى، جوان         شريك قشمه .پردرآمد اسلحه هدايت كرد . است اى، در كار خريد اسلحه از بازارهاى اسلحه اروپا بوده ، با قمشه1980در : او گفت. خرد سپاه اسلحه مى اى، رئيس دانشكده ادبيات بگردد، گوياى روابط سببى و نسبى و  اسم قمشهاين امر كه با انقالب، كسى چون ابوالق: توضيح  . اند كه سود كمترى دارند ، اين دو به تجارت كاالهائى پرداخته1989با پايان گرفتن جنگ در  وقتى طرف سخن او، دو امريكائى هستند، دانشگاه را . اى و ديگر سران حزب جمهورى اسالمى آن روز است اى او با خامنه دسته مقدمات آن را رهبران حزب . دانند كه دانشگاه را خمينى تعطيل كرد  خوب مى-خود مردمي صدر از پايگاه  براى محروم كردن بنى بقول حسن آيت -جراى تعطيل دانشگاه حال آنكه هم او و هم همدستان استالينست دستگاه خمينى در ما! كند صدر تعطيل مى بنى دانستند رسوائى  چون مى. پس از آن قربانى اين همكارى شدند. ، با مالتاريا همكارى كردند60 را ساختند و تا كودتاى خرداد » صدريسم ىبن= نظريه بناپارتيسم « آنها كه . جمهورى اسالمى با همدستى حزب توده و بخشى از فدائيان خلق آن روز، فراهم آوردند گرداندند برصدر  صدر را به تعطيل دانشگاه بدست بنى كند، بنا بر روش زور پرستان، تعطيل دانشگاه بر ضد بنى كارشان رهايشان نمى اما سندها پى در پى منتشر . در اين تبليغ هر سه رأس مثلث زور پرست شركت كردند. شود  با تكرار، دروغ راست مى،و گمان بردند و سرانجام جز زيادت رسوائى ...  خود بخواند و »موفقيتهاى بزرگ« در درون مرزها، مالتاريا ناگزير شد تعطيل دانشگاه را از . شدند  شركت 1980اى اصرار ورزيد كه در هيچ مالقاتى در امريكا و در  قمشه. پيش از آن، به رس گفته بوداى از شركتش در ديدار و گفتگو در هتل النفان پالزا پرسيديم، او همان تكذيب را باز گفت كه   قمشه  وقتى از .براى زور پرستان نماند
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بدين خاطر كه پسر .  رفته استاما چند سال بعد از آن به امريكا. است در آن زمان در امريكا نبوده. است نكرده اين اسم : اى فكرى كرد و گفت ايد؟ قمشه آيا شما هرگز هوشنگ الوى را مالقات كرده:        رس از او پرسيد .است او مدعى شد پاسخ اوليه او حاصل بد فهميدن پرسش بوده. او، متخصص كامپيوتر، مقيم امريكاست وقتى ما اسم آرى بن مناش را برديم، چشمهاى . ام  با او ديدار كردهآورم كجا آيد اما بياد نمى بنظرم آشنا مى چند سال پيش، دوستى ميان او و من، . شناختند ، او را در ايران، همه مى1980در اوائل : اى گفت         قمشه .شناسم من بن مناش را مى. بله: اى برق زد و گفت قمشه مناش با من  به زبان . گفتگوى ما از راه تلفن انجام گرفتنخستين . براى خريد اسلحه، تماس برقرار كرد ، در پاريس و زوريخ، در باب معامالت اسلحه با بن مناش گفتگو 1985آورد كه در  اى بياد مى         قمشه .داند كرد تا وقتى من پى بردم او فارسى را مى انگليسى صحبت مى بن مناش با كسى .  نهار خورده استdu Theatre Barر  در پاريس، با بن مناش، در بار دو تĤت. است كرده آورد كه بن مناش پرداختهاى خود  اى همچنين بياد مى قمشه. بود كه او را سرهنگ اسرائيلى معرفى كرد آمده بن مناش بسيار حراف بود و فراوان ماجرا .  خواست اثرى بر كاغذ بماند زيرا نمى. داد را با پول نقد انجام مى اى سخن  او با احتياطتر از قمشه. شناسد اى نيز گفت كه بن مناش را مى         رضائى، شريك پاسدار قمشه .كرد، راز دار بود اما در باره معامالتى كه مى. داشتدر خاطر  او .  سخن بگويد )اسرائيل(  و شيطان كوچك  )امريكا( مايل نبود در باره تماسهايش با شيطان بزرگ . گفت مى در آن سفر، . است ، مأمور حكومت براى خريد بوده1980در طول . است از امريكا بازديد كردهافزود كه  آيا سرهنگ اوليويه : يدماما وقتى از او پرس.  بود1986امريكا، به ايرانيان راديكال توسط سرهنگ نورث در اين داستان همانند داستان نشان دادن دفتر بيضى شكل رئيس جمهورى . اند كاخ سفيد را نيز به او نشان داده اما يك تاجر امريكائى كه با سيا و .   همان احساس به من دست داد كه در سفر به اسرائيل دست داده بود .شناسيد؟ او در مقام تنبيه من بخاطر اين پرسش پرده در، از پاسخ امتناع ورزيد نورث را مى بوده، به من داده  ق را كه در شمار راديكالها مىداشت، شماره تلفن يك دانشجوى ساب ويليام كيسى ارتباط مى ، شركت كرده و اعتبار انقالبى خويش را تثبيت 1979        اين دانشجوى سابق در اشغال سفارت امريكا در  . بود وقتى با تلفن با او . اشمى رفسنجانى، رئيس جمهورى ايران، روابط سخت نزديكى دارداست و با برادر هشريك ويليام كيسى به من گفته بود كه اين دانشجوى سابق اينك عضو دواير اطالعاتى مخفى . كرده بود او رس و مرا به . شناسد، هيجان زده شد صحبت كردم، او از اينكه طرف صحبت او دوست امريكائى او را مى سوار بر بنز، . كند در اينجا پارى سر و قد او و بنز سفيد را وصف مى. مد دقيقه تأخير آ20      دانشجوى سابق با  .آيد گفت خود به سراغ ما در هتل مى. شام دعوت كرد كند چگونه او و ديگر دانشجويان راديكال  بهنگام صرف شام، او شرح مى. روند افتند به رستوران مى به راه مى . سفارت نبودهدف واقعى پرسنل . در انقالب، من بسيار فعال بودم: افزايد سفارت امريكا را اشغال كردند و مى ما . خواستيم اين امر را ثابت كنيم كند و مى ما بر اين باور بوديم كه حكومت امريكا در امور ايران مداخله مى ما فكر . كنند يابيم كه اين مداخله را ثابت مى كرديم اگر وارد سفارت شويم، به مداركى دست مى فكر مى اما . انتظار مقاومت بيشترى داشتيم.  همه وارد سفارت شديمما. نكرده بوديم امريكائيان را به گروگان بگيريم تفنكدارهاى دريائى گاز اشگ آور بكار بردند تا .  و گرفتيم كرديمآنها را تعقيب. كنند ديديم امريكائيها فرار مى سان، دانشجويان دهها گروگان در دست داشتند و يك بحران بين  بدين. مگر جلو پيشروى جمعيت را بگيرند  .وردندآ پديد للىالم
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، 1980آيا جمهورى خواهها در سال :       بعد از شنيدن داستان او، من موضوع ديگر را بميان كشيدم بود، بخصوص نقش كروبى  اند؟ من آنچه را در اين باره گفته شده اى را با ايران انجام داده مذاكرات محرمانه يش او پيش از پاسخ، مكثى و فكرى كرد و در حالى كه صدا.  به او گفتم و منتظر پاسخ شدم، را بعنوان واسطه  ديگران . اما من اطالع مستقيم از آن گفتگوها ندارم. است اى انجام شده بله معامله: تر شده بود، گفت آهسته اگر از طرف ما تنها كروبى در معامله شركت كرده . اما صحبت كردن در باره آن مشكل است. دانند بيشتر مى گذارند دانسته  اند و نمى اما بسيارى ديگر در اين معامله شركت داشته. شد از آن صحبت كرد  مىبود، آسان براى ما تاكسى . تواند ما را به هتل بازگرداند        بعد از صرف شام، دانشجوى پيشين گفت وقت ندارد و نمى .اند شود آنها با امريكا معامله كرده همانطور كه چرائى عالقه خود را .   با رجائى خراسانى كه در شمار ميانه روها و عمل گراهاست، ديدار كرديم . سفيدش نشست و رفتفراخواند و خود بر پشت فرمان بنز ( رسيد كه رجائى خراسانى از وضعيت بد كروبى  كرديم، بنظرمان مى به تحقيق در باره اكتبر سورپرايز بيان مى احتماالً، كارتر قصد داشته است از وضعيت بسود . نمايد وقوع اين معامله بسيار بسيار معقول مى: ددان محتمل مى را سخت 1980 ايران در سازمان ملل گفت او نيز وقوع معامله در سفير سابق. است  دلشاد شده )بخاطر داللى ترين  خواسته است بگذارد كوچك در آن سو، دستگاه ريگان نمى، و . خود در سياست داخلى استفاده كند اما من . ستا هاى خود را روانه كرده است تماس بگيرد و واسطه پس تصميم گرفته. الى از دستش بدر روداقب تنها نكته . ستقيم در اين باره ندارممن اطالع م:        او در باره رفتن كروبى به مادريد و گفتگو با كيسى گفت .ستا اطالعى ندارم كه بگويم، گروه ريگان چه كسانى را فرستاده و با چه كسانى گفتگو و معامله كرده و بر سر كنم اگر شما نزد آقاى كروبى برويد و از او بپرسيد در كدام تاريخ به مادريد رفتيد        من فكر نمى .مخفى بماند و هيچگاه آشكار نشوداگر كروبى تماسى از اين نوع گرفته باشد، بديهى است او ترجيح دهد خبر اين تماس : در خور بيانى دارم شود چه در دادن اين پاسخ كه بله رفتم و  بنظر من او سخت كالفه مى. چه چيز گفتگو كرديد، او را خوش آيد آورم  نه، بخاطر نمى: اگر او اين كار را كرده باشد، خواهد گفت. معامله كردم و خواه در دادن پاسخ نه كنم آقاى  اما من فكر مى.  از بن دروغ است.نه: و اگر تماس نگرفته باشد، خواهد گفت. تماسى گرفته باشم يكبار، وقتى من به نيويورك . است كروبى آن ايام، در چند فرصت، سفرهائى به خارج از كشور انجام داده از جمله بخاطر نظرگاههائى كه آقاى كروبى و برخى از دوستان او بر حولشان . خواهند همه چيز را بدانند مىهم است همه اين چيزها را بدانند اما براى مردم ايران نيز آن ايام لحظات بسيار مهمى هستند و اين مردم نيز م       رجائى خراسانى از ما پرسيد چگونه بن بست را خواهيم گشود؟ راست است كه براى مردم امريكا بسيار  بله من اين كار را كردم؟: آيد بگويد انقالبى كه او حاال براى خود قائل است، آيا مى داده باشد، با توجه به موقعيت  )خمينى( ته و گزارش سفر و گفتگو را به دفتر امام بعد بازگش. انجام داده باشد       فرض كنيم همچو امرى واقع شده باشد و آقاى كروبى به مادريد رفته باشد و با كيسى اين مذاكرات را  .كه دولت وقوع اين معامله را در صورتى كه انجام شده باشد، بطور رسمى تصديق كندها سخنى بگويد، بلكه زمان آن نيز نشده است   با جمهوريخواهپذيرد در باره گفتگوها        نه تنها كروبى نمى .زيرا مسلمانان ايران در لندن مراسمى برپا كرده بوند. رفتم، او به لندن آمد مى گر به امور سياسى روز و جناحهاى سياسى مختلف ي        وقتى تب كنونى فرو نشست، ديرتر، اين اطالع  د . بسيار سخت استاما در شرائط كنونى، دسترسى به اطالع واقعى. كنند فعاليت مى ماند كه در آن  اين بدان مى. رسد آن را در علن بازگويند اما حاال، بنظر محتمل نمى. كند ايران ربط پيدا نمى
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قطعاً آقاى كيسى . گفت ، به مردم امريكا مىبود ريد كردهآمد و كارى را كه در ماد روزها، آقاى كيسى مى . د دولت ايران از تماسهاى سرى با امريكا پرده برداردوش         دليل ديگرى نيز وجود دارد كه مانع مى .آقاى كيسى ما نيز چنين چيزى را نخواهد گفت. گفت چنين چيزى را نمى ها عمل گرا بر  خط دومى.  هستند »خط سوم«  و  » خط دوم« نيروهاى سياسى ايران در آستانه نزاع ميان  متحدان هاشمى . است شود كه معامله را انجام داده اى موجب باخت طرفى مى        رو شدن چنين معامله .هاى افراطى است مهدى كروبى سخنگوى خط سومى. اند گرد پرزيدنت هاشمى رفسنجانى ائتالف كرده حسن كروبى، يك عامل اطالعاتى فرصت طلب كه در . اند ر كروبى سخت كردهرفسنجانى زندگى سياسى را ب اتهامهاى وارد بر . است است، زندانى شده ، نقشى بازى كرده1986 و 1985افتضاح ايران كنترا، در سالهاى  در اطاق مزينى، يك ميز و سه صندلى بود كه يكى . پيش از مالقات، آن را از من گرفتند. قلم درشتى را داشتم مصاحبه به مجلس رفتيم، من بعد از ظهر براى.   رس و پارى مى نويسند كه از كروبى تقاضاى مصاحبه كرديم .او، مالى و اخالقى هستند درجا . دو دوربين حكومتى نصب شده بودند تا مصاحبه ما با كروبى را فيلم بردارى كنند. از آنها شبيه تاج بود يك كارمند ديگر .        رس مشغول بيرون آوردن دوربين و تنظيم آن بود كه مترجم شخصى كروبى وارد شد .  بلكه اين روحانى راديكال آزادانه سخن بگويد، برباد استدانستم اندك اميدى هم كه داشتيم آراستن ميز با دو عكس، يكى از خمينى و ديگرى از جانشين او على . دسته گلى آورد و روى ميز گذاشت : پرسيدم. رسد به پرسش در باره اكتبر سورپرايز  مىآورد تا بر ضد حكومت مصدق تا انقالب و بعد از آن را مىدر اينجا، پارى پرسش و پاسخها و تاريخ گوئى كروبى را از كودتاى . شد به ديدار كروبى با كيسى مربوط مى      از آنجا كه ما تقاضاى مصاحبه در باره سطح روابط امريكا و ايران بعمل آورده بوديم، ناگزير يكى از آنها  .داى كامل ش خامنه ها، آنها كه بسود   كه جمهوريخواه )در بحران گروگانگيرى( اند در باره تماسهائى  سئوالهايى بميان آمده اند با مقامات دولت در تهران، آيا شما از اين تماسها  كرده انتخاب ريگان به رياست جمهورى فعاليت مى آيا پرسش در باره : پرسيد. شد كردند، قيافه كروبى عصبى مى         همانطور كه پرسش مرا براى او ترجمه مى .اى به نقش او نكنم  سئوال، كوشيدم اسمى از كروبى نبرم و اشارهاطالعى داريد؟ در در باره تماسها توسط حزب « : كروبى پاسخ داد. من است؟ مترجم گفت اشاره به شخص معينى نيست من فكر . كنم آن را تكذيب مى. هيچ سندى كه اين تماسها را ثابت كند، نيست. ه، مدركى نيستجمهورى خوا اند حاكى از اينكه  مده اما برخى اظهارات توسط بعضيها، از ايرانى و غير ايرانى بعمل آ:  گفتم )پارى(        من  ».نشد مقامات ايران، تماسى گرفته دادند، با قدرت باشد؟ از سوى آنها كه فعاليتهاى انتخاباى ريگان را سازمان مىكرد آقاى كارتر بر قدرت باشد و يا آقاى ريگان بر  از نظر ما چه تفاوتى مى. اى است كنم شايعه بى پايه مى ، ديدارهائى در مادريد انجام گرفته و شما، آقاى كروبى رئيس مجلس با كيسى 1980در ماههاى ژوئيه و اوت  گويم  اما حاال مى. ام در باره مالقاتها شنيده. ام اين چيزها را، در چند فرصت، شنيده« :       كروبى پاسخ داد آيا راست است؟. است ضوع مالقات شما روابط امريكا با ايران بودهايد و مو مالقات كرده ر جالب توجه است كه من هرگز نه در اسپانيا و نه د. در اينها هيچ از حقيقت نيست. خالص دروغ هستند همانطور كه مترجم او پاسخش را به انگليسى .        بهنگام اداى اين پاسخ، كروبى بطور نمايانى خون سرد بود ».ام شوند، بوده فرانسه، دو كشورى كه ذكر مى روشن بود كه كروبى . زد كرد و لبخند مى كرد و با سر تصديق مىمي گرداند، كروبى روى به جانب من  بر مى
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من قول جمشيد هاشمى حاكى از مالقات كروبى با كيسى در . دنك ها را تكذيب مى  مالقاتبطور قاطع وقوع است، اين  اى بوده دانيد كه جمشيد هاشمى كه بهنگام انقالب، كارمند كم پايه آيا مى. مادريد را باز گفتم از جمله با يك مقام . با افرادى از كشورهاى ديگر. ايم است؟ ما با ديگران نيز گفتگو كرده اظهارات را كرده دليل آنكه . كنند است اسلحه بخرد، همين اظهارات را مى اسرائيلى، كسى كه به حكومت ايران كمك كرده من جمشيد . در باره اين امور اطالعى ندارم. ام من هرگز در اين چيزها وارد نشده« :       كروبى پاسخ داد كنند چيست؟ همه اينها اين اظهارات را مى دهند، آگاهى از  و تا آنجا كه اطالعات من اجازه مى. ام شناسم و به آن كشورها سفر نكرده  را نمىهاشمى اى را با         با وجود اين، كروبى اين امكان را كه ديگر رهبران ايران، از جناحهاى رقيب معامله ».دخالت مقامات ديگر در اين امور ندارم صدر و گروه او، حكومت  ، حكومت بنى1980در « : گفت. قى گذاشتها انجام داده باشند، با جمهوريخواه من هيچگونه اطالعى در باره « : او ادامه داد.  بهنگام اداى اين جمله، لحنش تحقيرآميز بود».ليبرال بود دانم اينست كه اين دولت و كسانى كه حاال در آن كار  اما آنچه من مى. تماسهاى آنها و ديگران ندارم گويد حكومت در  شود و مى اوالً، در زمانى كه كروبى مأمور گفتگو با كيسى مى. شود گويند دروغگو كم حافظه مى مى: توضيح ». نداشته اند حكومت امريكا يا جمهوريخواه با چنان تماسهائى كنند،  مى ثانياً، يك علت تحميل رجائى . دبود و او از اين جماعت بو صدر بود، در ايران، به فشار خمينى، رجائى نخست وزير شده دست بنى ثالثاً، تمامى تماسهاى غير رسمى با . از سوى خمينى، وجود روابط و معامله پنهانى خمينى و رهبرى حزب جمهورى اسالمى بود اى و هاشمى  از سوى خمينى و خامنهدر يك دوره،  ، كهندا  بوش، توسط كسانى انجام گرفته-حكومت كارتر و افراد ريگان  بديهى است . اند شده يك دوره، بعد از كشته شدن بهشتى، توسط اين سه نفر مأمور مى، درشدند و  نى و بهشتى اعزام مىرفسنجا داند معامله محرمانه انجام گرفته  او مىكه خامساً و مهم اينست . است احمد خمينى از سوى پدر خود در تمامى ماجرا شركت داشته چون . است گويم از طريق من تماس گرفته نشده اند مى گويم تماسها گرفته نشده من نمى:  بودچنانكه در مصاحبه ديگرى گفته. است گويند كه ايران از ريگان  رئيس جمهورى سوگند ياد كرد، آزاد كردند؟ بعضى از حاميان پرزيدنت ريگان مى ژانويه، اندكى بعد از آنكه ريگان بعنوان 20دانيد چرا گروگانها را روز  شما نمى:  پرسيدم )پارى(         من  .ق كردممأذون به گفتن حقيقت نبودم اما به اشاره وجود معامله را تصديكند كه اگر اوضاع در كشور مساعد اظهار حقايق شد، بتواند بگويد  است، چنان تكذيب مى داند معامله محرمانه انجام گرفته مى ترسيد اگر در آن موقع گروگانها را روانه نكند، پرزيدنت  ترسيد و گروگانها را از ايران روانه كرد زيرا مى مى پاسخ من به سئوالهاى « : پرسم، روى ترش  كرد و گفت       كروبى از اينكه من همچنان در باره گروگانها مى آيا راست است؟. ريگان تالفى خواهد كرد اما در پاسخ اين . كنند  را تعقيب مىدانم سئوالها شما چه مقصدى زيرا من نمى. شما همه ابتدا به ساكن هستند . گويم كه تصميم مجلس بر آزاد كردن گروگانها در دوره كارتر و نه در دوره ريگان اتخاذ شد پرسش شما مى بسيارى « : است؟ كروبى پاسخ داد ش آمدگوئى به ريگان بودهاگر از ترس نبوده پس آيا خو:         پرسيدم  ». نشان دادند كه از چنين چيزهائى ترس ندارند )خمينى( و جمهورى اسالمى ايران و امام  كروبى اين اندازه آگاه است . كند از اين رو، در سياست، تصادف هيچ محل پيدا نمى. سياست تدبير و اجراى تدبير است: توضيح   » .است كنم چيزى جز يك تصادف محض نبوده من فكر مى. دهند چيزها اتفاقى روى مى بمحض انجام مراسم سوگند، به هواپيما اجازه . مأموران خمينى راديوها را بگوش داشتند. ا در هواپيما نشانده بودندكه گروگانها ر بنا بر اين، همزمان با برگزارى مراسم تحليف ريگان، گروگانها را آزاد كردن يك عمل سياسى بود و در آن، . پرواز دادند
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با وجود اين، من پرسش ديگرى در باره اكتبر .        كروبى از عرض و طول مصاحبه صبرش بسر آمده بود .!مي پوشاند » تصادف « ن را در پوشش آ ناگزير يابد  نمى حقيقتديگرى جز تصديق هيچ پاسخ  كه، از آن رو است بگويدشود دروغى به اين مفتضحى را اگزير مىاگر كروبى ن. سرسوزنى محل براى تصادف نبود كرديم  كر مىما از كسانى كه ف. اما هيچ چيز پيدا نشد. ما اين تحقيق را بعمل آورديم:        كروبى پاسخ داد آيا آزمون دقيقى از نوارها و مدارك مضبوط بعمل آمده است؟ : وجود ندارد، را پى گرفتم و پرسيدمكروبى، مبنى بر اينكه هيچگونه مدركى حاكى از معامله محرمانه ايران با ريگانيان ادعاى . سورپرايز كردم تحقيقات در اين باره بعمل آمدند زيرا . اى بدست نيامد اند، تحقيق بعمل آورديم اما نتيجه تماسهائى را گرفته باشد اما تحقيقات ما  ممكن بود بعضى تماسها گرفته شده. آن زمان، فضاى كشور، جو سياسى، بسيار سرد بود كنيد؟ كروبى با  ور قاطع، داشتن هرگونه اطالعى از هر نوع تماسى را تكذيب مىآيا شما، بط:        پرسيدم ».چيزى را پيدا نكرد گويم تماس گرفته نشده بلكه گفتم از طريق من تماس گرفته  پس چطور گفتيد من نمى: بديهى است اگر از او بپرسند: توضيح  .بله: تأكيد گفت در فصل . توان يافت مگر اينكه يكى از سه رأس مثلث زور پرست در آن دست داشته باشند   فساد و خيانتى و جنايتى سياسى را نمى !ويم من از آن اطالع ندارمگ مى. است گويم تماس گرفته نشده من نمى: است؟ خواهد گفت نشده ! ف پهلوى ثروت شاه و ربط آن با مسئله گروگانگها؟ بانكى با سرمايه اشر :اكتبر سورپرايز      ...: و رئيس سيا در حكومت ريگان، گذاشته بود و1980در  ميليون دالر از پولهاى دزديده شده از ايران را در اختيار شاهين، دوست كيسى، رئيس ستاد انتخابات ريگان و بوش 20مناسبت كه  به اين .شود نوشته روبرت پارى، سر و كله اشرف پهلوى پيدا مى» Trick or Treason  The October Surprise Mystery« بيست دوم كتاب      ...:و
جعبه را فرونت الين فرستاده و حاوى نوارهائى بود كه .   فدرال اكسپرس جعبه بزرگى را به خانه من آورد : كتاب اكتبر سورپرايز پارى آمده است22در فصل : توضيح   گان  براى ري، همزمان ، سيروى هاشمى .  سال، از مكالمات سيروس هاشمى پر كرده بود4اف بى آى، بمدت  بودند، برابر قانون آزادى   جلد گردآورى شده15هزارها صفحه مدرك كه در . كرد و كارتر، هر دو كار مى برخى . آوردند در نتيجه، مدركها بجاى آنكه اميد بخشند، احساس حرمان مى. شد يافت، سانسور شده بودند مى       در ماجراى ايران گيت، بسيارى از گفتگوهاى ضبط شده كه پاسخهاى پرسشهاى آزار دهنده را در آنها  .كرد  سر درآوردن از قسمتهائى بود كه دولت با سياه كردن، سانسورشان مىكوششهاى من يكى از ،نهاادر كنار مصاحبه در زند. سانسور شده بودند. نگاهى به مدارك انداختم.         من جعبه را گشودم .دسترسى به اطالع، در اختيار من قرار گرفته بود
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. پردازد ، سيروس هاشمى مظنون واقع شد كه هزينه تروريستهاى ايرانى در امريكا را مى1980       در تابستان  .حال آنكه نكته سانسور شده خالف آن را ثابت كندزيرا ممكن است گزارشگر را بر آن دارد كه به چيزى ظن برد . بودند مدارك سانسور شده خطرناك نيز مى ، شروع 1980اف بى آى از سپتامبر . تحت شنود قرار دهد و فعاليتهاى او و دفترش را تحت نظر قرار دهداستناد قوانين جديد ضد تروريسم، از دادگاه اجازه گرفت دفتر سيروس هاشمى در نيويورك را اف بى آى به  در باره دو سفر كيسى به . دازدپر       حاصل كار اف بى آى اين شد كه او خرج تروريستهاى ايرانى را نمى .  بكار كرد زيرا آن ديدارها در ماه ژوئيه و اواسط ماه اوت انجام گرفته . مادريد و گفتگوهايش با كروبى نيز چيزى نبود كردند سيروس هاشمى نقش واسطه را براى حكومت  در عوض، شنودها و مدارك مكتوب ثابت مى. بودند همچنين . است ، سيروس هاشمى، در انتريگهاى مهم مالى بين المللى، عامل ارتباط بوده1980در . افكندند مى مداركى بودند كه بر فعاليتهاى مالى تاريك سيروس هاشمى پرتو ،        اما از لحاظ تحقيقات ما، مهمتر . است ا، داشته و در فعاليت سرى براى خريد اسلحه براى ايران بودهكارتر، در رابطه با ايران در مسئله گروگانه مهمترين كسى . او با دوستان ويليام كيسى، رئيس ستاد تبليغات انتخاباتى ريگان و بوش، روابط مالى داشته است با آن پول، شاهين پااليشگاه نفتى ساخت . دالر از شاهين طلبكار شد و بدان خانواده او را در مهار خود داشت ميليون 45 منتشر كرد، سيروس هاشمى مبلغ 1980 اكتبر 21اى كه وال استريت جورنال در          بنا بر مقاله . است است، جون شاهين بوده كه هاشمى را وارد حلقه درونى كيسى كرده او مأموريتهائى كه سيروس هاشمى از جمهورى اسالمى ايران گرفته بود، يافتن ردپاى ثروتهاى شاه و خانواده اف بى آى كشف كرد كه يكى از . او در ماجراى گروگانهاى امريكائى برعهده گرفته بود، عجين شده بودند، مجموعه فعاليتهاى مالى سيروس هاشمى با مسئوليتهائى كه 1980 در اواخر  اف بى آى به تحقيق رساند كه* : رساند به پردازد و رشته سخن را مى         در اينجا، پارى به شرح فعاليتهاى مالى سيروس هاشمى مى . و بر اثر آن ورشكست شد پذيرند با او نهار بخورند و او نيز قول  آنها مى. كند ترين شركاى شاهين ديدار مى  رود و با دو تن از نزديك مى Union Clubدر اين شهر، به يونيون كالب . رود دهد كه به نيويورك مى          در اينجا، پارى شرح مى .است پهلوى، خواهر دوقلوى شاه بركنار شده ايران، نيز بوده در اين ميان، جون شاهين شريك سيروس هاشمى در حرفه مالى و دوست كيسى، دوست نزديك اشرف * . است ر زبان او آمدهاين موضوع در يكى از گفتگوهاى مضبوط سيروس هاشمى، ب. كمك كندكليدى مشكل گرگانها اين بود كه حكومت امريكا بخواهد، در يافتن و بازگرداندن دارائيهاى شاه، به ايران راه حل . سيروس هاشمى بر اين باور بود كه استرداد اين پولها از لحاظ حل بحران گروگانها حياتى است. بود هردو . كنند آيد و در اين باره، گفتگو مى از اكتبر سورپرايز سخن بميان مى. دهد اسمى از آنها نبرد مى اند، كامالً با منش  يان بر سر گروگانها معامله كردهاين نظر كه كيسى و شاهين بطور محرمانه با ايران: گويند مى خواستند به كارتر نشان بدهند  آنها مى. خواستند گروگانها را آزاد كنند گفتند آنها مى         اال اينكه مى .خواند اين دو عنصر اطالعاتى امريكا در جنگ دوم مى ازى جاسوسى سخت دوران جنگ دوم، آخر، كيسى و شاهين در ب. گروگان آزاد كردن چگونه كارى است شاهين رئيس هيأتى بود كه . فرستاد كرد و جاسوس به خطوط نازيها مى كيسى در لندن عمل مى. عالى بودند  .توانست فرماندهى عالى نيروى دريائى ايتاليا را بر آن دارد كه تسليم شود
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هاى بعد از جنگ، با  ن و كيسى در دههشاهي.  آنها هيچگاه از جاسوسى باز نايستادند:  گفتل      شريك او هاى اشرافى بودند، كيسى و  بخالف افسران ديگر سازمان جاسوسى كه از خانواده. يكديگر نزديك ماندند شاهين يك مهاجر لبنانى بود و پدر كيسى يك كارمند تامانى هال . هاى پائين بودند شاهين از خانواده
Tammany Hallم، كيسى و شاهين ارتباطهاى دوران خدمت در سازمان بعد از جنگ جهانى دو.  بود آن زمان، او نزديك به ورشكستگى بود اما هيچ از آن آشكار . ر و شام خوردصاحب نفت، شراب نوشيد و نها، شاهين به اروپا رفت و از راه اقامت در هتلهاى لوكس پاريس و لندن، با شيخهاى 1980       در اوائل  .هاى مشاغل مالى باال و قدرت سياسى را به روى آنها گشودبجاسوسى را حفظ كردند و آن تجربه در پاسخهاي كردم او بتواند   فكر مى. در سومين سفر به نيويورك ،من اقامتگاه شريك سوم شاهين را يافتم* كه سيروس هاشمى براى ايجااد پااليشگاه پرداخت از كجا آمد؟ و ربط اينكارها با اكتبر سورپرايز چيست؟آمد؟ پولى  شد، از كجا مى ها مى      اما پولهائى كه صرف اقامت در هتلها و نوشيدن و خوردنها و پذيرائى     .سيروس هاشمى وارد صحنه شد و اين بار، دوتائى با شيخها به شراب نوشى و نهار و شام خورى پرداختندناگهان . در اين موقعيت بود كه سيروس هاشمى، بمثابه يكى از طرفهاى شاهين وارد صحنه شد. كرد نمى مشكالت . كرد  در پاريس اقامت داشت و همواره با عربها مالقات مى1980شاهين در :       شريك سوم گفت .برخى پرسشها را بدهد اين شد كه شاهين با رهبران عرب . مالى شاهين با تحريم نفت ايران  و آشفتگى در بازارهاى نفتى، تشديد شد و هر دو جاسوس . كرد ن دادن به بن بست ايران و با كيسى در باره بحران گروگانها گفتگو مىدر باره پايا اما قصد آنها اين نبود كه آزادى . سابق بر آن شدند وارد عمل شوند و به كارتر توانائى خود را نشان بدهند كردند،  حران گروگانها و احتماالً لغو تحريم نفت ايران صحبت مى         در همانحال كه در باره نقشه حل ب . گروگانها را به تأخير بياندازند ، درپى گفتگوها با 1980در ديرگاه . داد شاهين براى گريختن از وضعيت مالى بسيار بد خود، مانور مى  Disiniشريك او هرمينيو ديزينى  . سيروس هاشمى، شاهين دست بكار گشودن بانكى در هونك كنگ شد

Herminioن شخص برادر خوانده همسر رئيس جمهورى فيليپين، ايملدا ماركوس  اي.   بودImelda 

Marcosبا جلب موافقت  شركت سپرده و تضمين،  . ، شهره بود مي كردادارهرا پولهاى فرديناند ماركوس ي كه ديزينى بمثابه مرد.  بود         Deposit and Guaranty Company ،  اهل . يكى ديگر از مديران شركت سپرده و تضمين حسن ياسين بود. شد أسيس ت1981 ژانويه 22 بانك در اين شخص پسر عمومى عدنان قاشقى و مشاور شاهين در ساختن . عربستان و كارش امور مالى و بازرگانى بود ، كمال ادهم او را به 1979ياسين كسى بود كه رئيس سابق سازمان اطالعات عربستان، در . پااليشگاه بود  Financial، صاحب فايننشال جنرال بنك شرس  Bert Lance مدير بودجه كارتر، برت النس نخستين

General Banksharesتواند مدير بانك  بعنوان كسى معرفى كرده بود كه مىBCCIاى از  بخش عمده: گفت شريك سوم مى .گشند شدند و ناپديد مى منتقل و يا قاطى پولهاى شركتهاى ديگر مى اين پولها به بانكهاى ديگر.        در طول دو سال حيات خود، بانك دهها ميليون پول نفت عرب را برباد داد . بگردد پولها ناپديد . شد ريخته مى Mel Gordyاى يك امريكائى بنام مل گوردى   پولها به حسابهاى شخص سايه بسيارى از . كند رد مىشاهين هرگز ندانست گودى چه دا. همدستى و از اين چيزها در كار نبود. شدند در . و در همه اين طرحها، گوردى پا در ميان داشت. پولهاى بانك در طرحهاى سينمائى و معدنى برباد رفتند  .كشيدند فيلپين نيز پولها ته مى
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ها بر باد   ميليون دالر سرمايه اوليه و بسيارى از سپرده20. تقصير و تقلب شدندهاى آنها ورشكسته به  شاخه و شركتهاش Finance Tetraفاينانس   ، شركت سپرده و تضمين هنك كنگ و تترا1983      در  اين . ند ميليون دالر  تحت تعقيب قرار داد24مقامات رسيدگى كننده به ورشكستگى شاهين را به مبلغ . رفتند اح بانك در  ميليون دالر شدند كه پسر شاهين، كمى بعد از افتت1/8مقامات همچنين خواستار باز پرداخت  برقرار اى محرمانه و در رابطه با اكتبر سورپرايز    بانك هنك كنگ، با ماركوس، برابر نقشههبطا       فاش شدن ر . ميليون دالر بالغ شد100رقم ورشكستگى بانك بر . ، به او داده بود1981ژانويه  الكسالت . را شتابان روانه مانيل كرد تا به ديكتاتور مشورت دهد Paul Laxaltسناتور پل الكسالت  گرداب سقوط افتاد، ريگان بهاو ، وقتى 1986 سال حكومت خودكامه ماركوس، در 21بعد از . شده است  .  نيز رئيس مبارزات انتخاباتى ريگان بود1980در انتخابات . جمهوريخواه و از نوادا و متحد ديرين ريگان بود ، مخالفان سياسى او بايگانيهاى ماركوس و دوستان نزديك او را 1986       بعد از بركنارى ماركوس در مارس  . رژيم لرزان ماركوس، اين امر را در ذهن داشتاو، بهنگام بحث با ماركوس، در باره آينده  اند كه به خط  اى را يافته نيروهاى مخالف ماركوس ادعا كردند نامه. موضوع جستجوى دقيق قرار دادند او گفتگوهاى الكسالت را پيرامون تبعيد ماركوس .  دستيار اجرائى ماركوس است،Nitudaويكتور نيتودا  هاى حساس را به حكومت  است و در جريان آن از سوى كاخ سفيد از او خواسته است كه پرونده شرح كرده است و مدارك   شدهاست در مدت اقامت او در مانيل، در تمامى مدارك تفحص       الكسالت اميدوار بوده .ريگان باز گرداند يكى از فايلها اين عنوان را . ها و فايلهائى بر جا ماندند با وجود اين، پرونده. ندمزاحمى برجا نمانده ا  0151980« :  و دومى اين عنوان را داشته است  » ، وجوه پرداختى به كيسىSEC - 510«: است داشته
SEC  -دهد كه معلوم نيست منظور از  ر نويس توضيح مى      پارى در زي .  »، وجوه ريگان استفاده نشدهSEC گويد اين پولها را   مىسند چيست اما كند كه از ميان بردن مدارك نيز  توان به تصديق رساند و الكسالت نيز تكذيب مى         اصالت نامه را نمى .هاى انتخاباتى ريگان پرداخته است ماركوس براى كمك به هزينه است كه براى  اما ماركوس، در تبعيدگاه خود در هاوائى، به محارم خود گفته. است  بودهبخشى از مأموريت او ريچارد هيرشفلد . است ميليون دالر پرداخته 24،  1980كمك به بودجه تبليغاتى ريگان، در انتخابات 

Richard Hirschfeld وكيل دادگسترى، محرمانه، سخنان ماركوس را در باره كمك به ريگان ضبط ، است كه چگونه سيا به او كمك كرده كه  است كه ماركوس همچنين حكايت كرده هيرشفلد گفته. است كرده دهد چرا كيسى  امكان كه ماركوس از محل بودجه محرمانه پول به كيسى پرداخته باشد، توضيح مىاين         .ذخاير طالى شخصى خود را از فيليپين خارج كند ماركوس . رژيم ماركوس، جنبش مردم فلسطين او را سرنگون و كورازون آكينو را به رياست جمهورى رساندبرغم حمايت حكومت ريگان از . م سركوب خشن مخالفان خود، قوياً حمايت كرداز ديكتاتور فيليپين، بهنگا ليات سياسى نشده است؟ آيا اين پولها به        اما آيا پولهائى كه ماركوس پرداخته است محرمانه صرف عم . در گذشت1989روانه تبعيدگاه شد و در  شوند؟ آيا بانك  اند تا بعنوان رشوه به مالهاى با نفوذ ايران داده حساب بانكى در خارج از امريكا ريخته نشده از جمله، در .  در جريان تحقيق ما، ابراز شداند، ها به مالها رشوه پرداخته        اين ادعا كه جمهوريخواه است؟ هنك كنگ وسيله پرداختن پولهاى ماركوس به مالها نبوده ظن او بر اينست :  گفت )پارى( ، صادق طباطبائى، برادر زن فرزند آيةاهللا خمينى، به روبرت رس و من 1990
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من  « : اما طباطبائى آرام افزود. كه برخى از راديكالها پول گرفتند تا حل مشكل گروگانها را به تأخير اندازند ، بر قوت 1981 و اوائل 1980        روابط شاهين و سيروس هاشمى در معامالت بانك با فيليپين، در اواخر  » .نگرفتند و يا بوسيله آنها خريدارى نشدند قرار  هاكنم كه در اين امر همكارى كرده باشند همه آنها تحت نفوذ جمهوريخواه تهم نمىهمه آنها را م ن هونك كنگ فعاليت داشت، ماركوس و دوستان نزديك او دهها وقتى شركت سپرده و تضمي. افزايد ظن مى شريك ساكت چه كسى بود؟ چرا اين تمهيدات براى مخفى . كرد اما پاترى نقش پوشش را بازى مى. بود شده پرداخت Patry Jean   وكيل دادگسترى سوئيسى، جان پاترى   سوي  ميليون دالر از20اين .  بوداوليه، ميليون دالر، سرمايه 20آمد و  بيشترين سرمايه از خاورميانه مى. پولهاى خود سرمايه گذارى نكرده بودنداما بنا بر مدارك دادگاه رسيدگى به ورشكستگى، ماركوس و دوستان او دينارى از . ميليون دالر بيرون كشيدند بر سورپرايز را حل اند؟ آيا پاسخ اين پرسش برخى از مسائل اكت كردن هويت سرمايه گذار واقعى، چيده شده بعد از .  »توانم بگويم من واقعاً نمى« : گفت مى.  سخن بگويدرازباره اين        شريك سوم ترديد داشت در  پول از آن او بود و پول را داد كيست؟ كه سوى سيروس هاشمى، حمايت مالى شد؟ كسى  ورشكسته شده بود، در سپتامبر و اكتبر، از 1980         اما اين پول از كجا آمده بود؟ چرا شاهين كه در ژوئن  .خواستند سرمايه بانكى در اروپا كنند اين دو مىاين همان پولى است كه . پااليشگاه به شاهين داده بود ميليون دالرى بود كه سيروس هاشمى براى ايجاد 45 ميليون دالرى كه سرمايه بانك شد از 20: گفت  )پارى( شريك سوم به من .   سرمايه اصلى شركت سپرده و تضمين هونك كنگ داستان مهيج و محركى دارد كند؟ مى .  » ميليون دالر را شاهزاده اشرف پهلوى، خواهر شاه، پرداخته بود20«: ليت و لعل بسيار، سرانجام بروز داد توانست محل  فكر من نمى. حيرت كردماز امر ديگري از آن، اما بيشتر .         با شنيدن اين راز، از جا پريدم  .پول بخشى از ثروت خانواده پهلوى بود اند به آن بپردازند؟ شريك سوم شاهين پاسخ خوبى به اين  خواسته بپردازد كه شاهين و سيروس هاشمى مى ميليون دالر براى فعاليتى 20است  چرا شاهزاده اشرف حاضر شده. اين امر واقع را در معادله پيچيده بيابد به باور او، اين پولى بود كه جمهورى اسالمى نيز .  »اى بود اين پول خوشمزه« : گفت او مى. داد پرسش نمى او تصديق كرد كه در حقيقت، شاهزاده اشرف سرمايه گذار .        ديرتر، من شريك چهارم شاهين را يافتم . كرد ادعاى مالكيتش را مى اهين و اشرف مدتهاى دراز، در خيابان پارك شهر او توضيح داد كه ش. اسرارآميز در بانك هونك كنگ بود حسودانه روابط خصوصى و مالى . كرد اما شاهين بسيار كم در باره او صحبت مى. نيويورك، همسايه بودند در : اى قرار داد          اما پول اشراف و رابطه شاهين، بيش از همه سيروس هاشمى را در موقعيت بازى دو گانه . داشت خود را با اشرف، پنهان مى در آن اوقات، كيسى با داويد . شد از بهترين دوستان  ويليام كيسى، جون شاهين، وارد شراكت مالى مىكوشيد بن بست گروگانها را بگشايد، واسطه كليدى او با يكى  ، وقتى پرزيدنت كارتر مأيوسانه مى1980اكتبر  نظر بر اين بود كه كشف اين پول در حل بحران گروگانها، . كرده بود محل پولهاى خانواده شاه را بجويد مأمور  او را سيروس هاشمى كسى بود كه حكومت اسالمى ايران. اشرف نيز دخيل شد دالر ميليون02          . اند  كمك كرده بود، وارد دفتر كيسى شده-كه هرگز اجرا نشد  -او، از جمله آرشيبالد روزولت، مقام عالى سيا كه در ماه مارس، به ميل كوپلند در تهيه نقشه نجات گروگانها  تن از دستياران 3 سپتامبر، راكفلر و 11ثبت مالقاتها، در بنا بر دفتر . راكفلر، مشاور مالى پهلوى، مالقات كرد
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حاال به ما . ثروت شاه يكى از آخرين نكات در مذاكرات بر سر حل مشكل گروگانها بود. كند نقشى مهم پيدا مى اما بجاى آنكه  در پس . در دستهاى خود يافته استرا شد كه سيروس هاشمى بخشى از اين پولها  گفته مى اين پول انگيزه شد كه . اند دادن آن به ايران شتاب كند، او و شاهين، آن را براى خود، سرمايه گذارى كرده سيروس هاشمى به سرمايه گذارى . دنش بانك هونك كنگ برده        همچنين، نام سيروس هاشمى در اسناد . سيروس هاشمى به كارتر خيانت كند بنا بر دفاتر شاهين، بانك گلف تراست . داد بدين سو، ادامه 1980چند ميليون دالرى، باتفاق شاهين، از اوائل  ميليون دالر   3/5 ، 1981  ژانويه  7شاهين، در  Mid Oceanبانك هاشمى، به شركت پوششى ميد اوسĤن   آنهم بعد از ورشكستگى پااليشگاه ؟ توضيحى كه براى اين كار او ؟ كند  اى سرمايه گذارى مى بى پايه و مايه ميليون دالر را در بانك 20كند و  آيد اينست كه چرا خانواده سلطنتى ايران خطر مى       پرسشى كه پيش مى .دف واقعى، بكار بردن پول در تأسيس بانك هونك كنگ بوده. وام داد اند تا بقيه را از دسترس   ميليون دالر را گرفته20شاهين و هاشمى . شود، حفظ كند  برآورد مى- ميلياردها دالر  بسا - اينست كه او اين پول را پرداخته است تا ثروت عظيم خود را كه بالغ بر صدها ميليون دالر ارد، وجود د با ريگان و ،  1980 در اكتبر ،اين تنها پولهائى نبودند كه بخاطر سازش پنهانى خمينى و رهبران حزب جمهورى اسالمى: توضيح .ندپولهاى شاه به ايران بازگردانده نشديك دهه بعد از انتخاب ريگان و بوش، . اطالع مالها پنهان سازند . بخشد   روابط مالى سيروس هاشمى و شاهين به حكايت جمشيد هاشمى، در باره مالقات مادريد، اعتبار مى .تا چه وقت ايران آزادى يابد و يك دولت مردم ساالر اين پولها را باز پس ستاند. آمده، نيز پولهائى بودند كه خورده شدند به تابعيت امريكا در  »ايرانيان« هاى توقيف شده ايران و پولهائى كه بابت باج به امريكائيان و  بخشى مهم از سپرده. بوش، بر باد رفتند . تن ديدم’هتل واشن Mayflowerفالور   ، در مى1980را در مارس نخست، من كيسى : جمشيد گفت من . كرد ، دستيار ديرين شاهين، همراهى مىRoy Furmarkجمشيد مدعى است كيسى را روى فورمارك  ، مالقات نكرده 1983فورمارك ادعا كرده بود كه سيروس هاشمى را تا سال . ، در موضوع ايران گيت1987 شهادت فورمارك در تحقيق كنگره، بسال كرد با       صحبت جمشيد هاشمى در باره فورمارك تناقض پيدا مى . ، بر سر ميز نهار شناختم1980فورمارك را در لندن، در  است، نادرست  ، سيروس فورمارك را به او معرفى كرده1980اگر راست گفته بود، سخن جمشيد كه در . بود ى من با فورمارك  در خانه خودش در ورمونت، صحبت كردم، او حكايت ، وقت1992       اما در اوائل  .شد مى ، او و سيروس 1980گفت در  فورمارك اينك مى. است ، در يك معامله نفتى، در باهاماس، ديده1979 سال پيش از آن، در 4 كه 1983آورد كه سيروس هاشمى را نه در  فورمارك حاال بياد مى. ديگرى را گفت اما در ... ما كارهاى چندى كرديم، ايجاد يك شركت نفتى در اوكالهما و. اند  نفت بودههاشمى در معامالت فورمارك . است فالور، با كيسى و او كرده گويد در هتل مى      از او در باره مالقاتى پرسيدم كه جمشيد مى .هيچيك موفق نبوديم : ى فشار آوردم كه شفاف سخن گويد، گفتوقت.  »جمشيد ديد خاص خود را از امور دارد« : پاسخ مبهمى داد او گوشى . از او خواستم بگويد دقيقاً چقدر ديرتر.  »من با جمشيد مالقات كردم اما بسيار ديرتر از آن تاريخ«  اما من از ياد نبردم كه فورمارك ، به بازجويان كميته تحقيق پيرامون . تلفن را گذاشت و مصاحبه را قطع كرد اش با سيروس هاشمى، تاريخ ديرترى را ذكر كرد كه اينك در گفتگوى با من،   باره رابطه كنترا، در- ايران   .كرد كه دروغ گفته بود اعتراف مى
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مزدى رياست جمهورى شدن جون كانلى،  كيسى جانبدار نا، بنا بر قول شريك چهارم:بيرق ريگان درآيد كه كيسى تحت بودحتى شاهين كمك كرده .   بدون ترديد، جون شاهين يكى از محارم حقيقى كيسى بود كند كه كانلى جانبدار عربها  شاهين براى او استدالل مى. است فرماندار تكزاس ، از حزب جمهوريخواه بوده نشينند و از راه حذف نامزدها، به ريگان           شاهين و كيسى به بررسى فهرست نامزدهاى جمهوريخواه مى . رسد است و كارش بجائى نمى كمك        اما سئوالى كه ظن برانگيز است اينكه اگر سيروس هاشمى به كيسى و شاهين در موضوع گروگانها  . اند است و بعد رفيق شده كرده و ريگان او را كتك زده خطاب مى  )هلندى (   »دوچ« شاهين او را . است شناخته اما شاهين ريگان را از بچگى در تامپيكو در ايلينوا، مى. رسند ىم است، نبايد  كرده گويد او هم مأمور كارتر بوده و هم براى ريگان كار مى كرده و آنطور كه جمشيد هاشمى مى داد؟ ما هيچ  ، تحت تحقيق اف بى آى قرار گرفت، بروز مى1980سر اكتبر سورپرايز را، وقتى در اوائل  اما سيروس . متهم كرده باشدمدركى نيافتيم كه در آن، سيروس هاشمى كيسى را در موضوع گروگانها  در حقيقت، او از . هاشمى، در حكومت ريگان، از تعقيب بخاطر خريدهاى اسلحه براى ايران، مصون ماند آن زمان، برخى اعضاى .  دفتر سيروس هاشمى تحت مراقبت قرار گيرد داد، دادگسترى دستور1981      در  .است حمايتهاى حكومت ريگان برخوردار بوده اما دستور مراقبت الكترونيك لغو . خرد آى شكايت داشتند كه سيروس هاشمى براى ايران موشك مىاف بى  پيشنهاد اف بى آى نيويورك مبنى بر بازجوئى دفتر هاشمى و ضبط مدارك .        اما زود موانع بروز كردند ...شد ، بررسى مدارك توسط دادگسترى، به اين 1982 ژانويه 9      بنا بر يادداشت داخلى اف بى آى، مورخ  ...آن، گم شد اما دادستان كل ريگان، ويليام فرنچ . يل قوى بر تعقيب سيروس هاشمى وجود دارندالنتيجه رسيد كه د .  با نظر دادستان كل موافقت كرد »به علت مالحظات امنيت ملى« اسميت با آن مخالفت كرد و ژورى بزرگ  كردند كه اميد آنها به توقيف سيروس  ، مأموران اف بى آى شكوه مى1984 مه 16در . حركت درآمد       اما دو سال بعد چرخهاى دستگاه قضائى آهسته در جهت تعقيب قضائى سيروس هاشمى و ديگران به  ! كدامها هستند »مالحظات امنيت ملى« گويد  ت سانسور شده نمىمدرك بشد: گويد يادداشت اف بى آى مى آن روز، سيروس هاشمى . ه اداره ديگر دادگسترى برباد رفته استلبه امريكا، با مداخهاشمى بهنگام بازگشتش  اما اداره دادگسترى اصرار در به . شد  مى توقيف مى17بايد در  او مى. گشت  از لندن به نيويورك باز مى  Stanleyگم شدن نوارها موجب شد كه وكيل هاشمى، استانلى پوتينگر . ندهاشمى و نوارها گم شده ا       چند روز بعد از آن، اداره مبارزه با تروريسم اف بى آى كشف كرد كه دو دستگاه ضبط مكالمات سيروس  ...سيروس هاشمى در آخرين لحظه ، مسافرت خود را با كنكورد، لغو كرد. تعويق انداختن آن كرد

Pottingerبا وجود اين، . كرد، جلو توقيف او را بگيرد فعاليتهاى سيروس هاشمى در زمينه ايران با او همكارى مى صاحب مقام بود و در  كه در دوران رياست جمهورى نيكسون و فورد، در وزارت دادگسترى ر مدارك مضبوط كه در تحقيقات بناب. ديگر آمادگى خود را براى انجام خدمات به دولت امريكا، ابراز كرد        براى اينكه مشكالت قانونى خود را حل كند، سيروس هاشمى بر دستيارى پيشينش به سيا، تأكيد و بار  ...اند  شده،گذاشتن قانون كنترل صدور اسلحه با زير پا ،م به خريد اسلحه و تجهيزات براى ايران       ادعانامه برضد برادر ديگر او، رضا و چند شريك مته .، چهار روز پس از شروع تحقيق، بر ضد سيروس هاشمى ادعانامه صادر شد1984 ژوئيه 8سرانجام، در 
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كند گروگانهاى  پيرامون ايران گيت، آشكار شدند، سيروس هاشمى از طريق شاهين به كيسى پيشنهاد مى كند در ازاى چشم پوشى از تعقيب او و باطل كردن اتهامش، او  او پيشنهاد مى. امريكائى در لبنان را آزاد سازد ، سيروس و شاهين و 1985بعداً، در اوائل . ن گروگانها بكار اندازددر تهران، براى رها كردرا ، نفوذ خود  در اين كار، ، شخص ديگرى كه . كنند  مىيكارهمفورمارك براى حل بحران گروگانهاى امريكائى در لبنان،  . است تشخيص اين شد كه او به سرطان خون حاد مبتلى بوده. ، مرد1986 ژوئيه 21        سيروس هاشمى در  . است،شود، حسن كروبى، برادر روحانى راديكال، مهدى كروبى همكار مى در كه يكى از كسانى .  رد، م با مرض سرطان ، همچنان در بند اتهامهاى مالى1985 نوامبر 1شاهين نيز در  افتضاح ايران گيت، به مرض، سرطان، لو رفتن او نيز، در روزهاى بعد از . بودد، كيسى كرتشييع شاهين شركت  بر وضعيتى مي افكند اند، پرتوى بس روشنى بخش   كتاب پارى پيرامون اكتبر سورپرايز آمده23فصل در اطالعاتى كه : توضيح .دمر  كه قدرت نظامى وقتى روشن در معرض ديد قرار مي دهد اين واقعيت را .  بر سياست دستگاه بوش وكه هم اكنون منطقه در آنست گيرى  ى بدهد كه هم در گروگانئكند، تن به سازشهاى پنهانى و روشها  را ناگزير مى » ر قدرتتنها اب« با ضعف سياسى همراه شد،    :گيرد در پيش گرفت و هم امروز، در پيش مى
هاى جديد پيرامون نقش بوش و كيسى در اكتبر  اطالعات و داده         :سورپرايز
هاى جديدى را پيرامون نقش كيسى در معامله  طالعات و داده كتاب خود پيرامون اكتبر سورپرايز، ا23پارى در فصل : توضيح    اندازد، يكى تشكيالتى است كه كيسى، براى دخالت در  از واقعيتها كه از پرده بيرون مى. است پنهانى بر سر گروگانها گرد آورده دند زيرا دموكراتها تشكيالتى كه دو مجلس امريكا، در گزارشهاى خود نياور. سياست داخلى امريكا بوجود آورده بود توان وضعيت  شوند، مى وقتى واقعيتهائى از اين نوع، آشكار مى! ها را با گزارشها داشته باشند اند موافقت جمهوريخواه خواسته مى تر و   سپتامبر را روشن11 و بنا را بر جنگ گذاشتن و نعمت شدن ترورهاى  )پسر( امروز امريكا، به رياست جمهورى رسيدن بوش  دو سال پيش از آن، در زندان اين شهر، به . ، به نيوريورك رفتيم1991  روس و من، در اواخر دسامبر  :تر اندريافت دقيق رفتيم كه مدعى بود قطعات بيشترى از  اين بار، به ديدار يك زندانى ديگر مى. مالقات بن مناش رفته بوديم ما از دفاتر مطبوع سفارت سوئد براى . ز همكاران من وسيله آزادى سه گروگان انگليسى شدندبرخى ا. بود 1980در جريان تابستان « : گفت مى. گفت، نيز، در تاريخها و جزئيات ديگر مبهم بود         حكايتى كه او مى .او بخاطر فروش غير قانونى اسلحه به شيلى زندانى شده بود. بود Dirk Stoffberg    شاهد جديد، يك تاجر اسلحه تبعه افريقاى جنوبى، بنام ديرك اشتوف برگ      .پازلى را در اختيار بگذارد كه اكتبر سورپرايز بود با من تماس  Britsنتيجه اين كار آن شد كه بريتس  . كرديم تحويل انواع سالح به ايران، استفاده مى يك . گزيدم اقامت Tower Carltonدر هتل كارلتون تاور  . ، من به لندن رفتم1980در تابستان . گرفت يك مقام انگليسى مرا به .  بايد از آنجا بروم )مقامات انتليجنت سرويس گفتند( يا دو روز ماندم اما به من گفتند   . برد bridge Knightsكاپيتال هتل در نايتس بريچ  
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انسوى عاليش كاپيتال هتل بخاطر رستوران فر.        هر دو هتل، كارلتون تاور و كاپيتال، در نايتس بريج واقعند به من گفتند در اين هتل بمان و منتظر .  قرار داردHarrodsشناخته است و در چند قدمى مغازه هارودس  در پى آن، مقامات انگليسى، يك آلمانى بلند باال، با موهاى بور، بنام . چند روز بعد، تلفن شد. تلفنى باش من پيشنهاد . خير؟ افريقاى جنوبيها پاسخ مثبت دادند و در دم، دو مرد معرفى شدند كه وارد گفتگو شوندخواست بداند آيا افريقاى جنوبيها حاضرند در آزاد كردن گروگانها به امريكا كمك كنند يا          جاكوبى مى .  امر آزاد كردن گروگانها بودجاكوبى دستيار سيا در.  را نزد من آوردندJacobiجاكوبى  من به . تنها بر سر ميزى نشسته بود. مردى بلند قد و تاس و قوزدار بود. مردى معرفى كرد كه نامش كيسى بود و نيم بود و او مرا به 8ساعت .  به سراغم آمد و مرا به هتل چرچيل بردReiner       عصر روز بعد، رينر  .كائى بعمل آيدكردم گفتگو با يك مقام مهم امري البته ما با كسانى : من گفتم. خواست بداند افريقاى جنوبيها چه ارتباطهائى با داخل ايران دارند       كيسى مى . باهم بوديممدت سه ساعت. او ملحق شدم و با هم شام  خورديم خواست در صورت  كيسى مى. پردازيم كه دست اندر كارند صحبت خواهيم كرد و بهاى همكارى را مى ما بر آن بوديم هر روشى . خواست او آزاد شدن آنها را مى. بدون كمترين ترديد:        اشتوف برگ پاسخ داد  كيسى در جستجوى راهى براى آزاد كردن گروگانها بود و نه در بند نگاه داشتن آنها؟ ياآ:        من پرسيدم .اين توپها پاسخگوى نيازهاى نظامى ايران بودند. افريقاى جنوبى پرسيد 6 - و ژ 5 -كيسى، بطور خاص، از توپهاى ژ . ند گروگان امريكائى در تهران، هرچه زودتر آزاد شو52امكان،  داد         چون اشتوف برگ نتوانست تاريخ ديدار را به ما بدهد، وكيل او رسيد هتل را به ما داد كه نشان مى .خواستند را با ايرانيها بكار بريم و ايرانيها اسلحه مى اشتوف برگ ادعا كرد كه رسيد . اقامت داشته است در كارلتون تاور، 1980 اوت 14 تا 11اشتوف برگ از  و نيز مهرى كه نشان . اما بهنگام خروج، گذرنامه او مهر نشده بود. است   لندن شدهHeathrowفرودگاه هيترو اوت وارد 11داد كه او در  گذرنامه او نيز نشان مى. كاپيتال هتل را ندارد زيرا هزينه را انگليسها پرداختند اما من . شد  اوت مى18 يا 17گفت و برابر رسيد كارلتون تاور تاريخ مالقات با كيسى        بنا بر آنچه او مى .داد از ژوهانسبورگ را پيدا كردم اما در آن نيز تاريخ حركت از آن شهر را نشان نمى يك برگ عبور براى پرواز  )پارى( من . ت به افريقاى جنوبى بازگشته است، در گذرنامه نبوددهد او چه وق است يا   اوت و رفتن از كارلتون تاور، در لندن مانده14نتوانستم به تحقيق برسانم كه آيا اشتوف برگ بعد از  اما يكى از .  اوت را نداشتند14هيچيك از تلكسهائى كه از وكيل اشتوف برگ گرفتم، تاريخ بعد از . خير است لندن را  ت كه اشتوف برگ قصد داشتهاس  اوت روزى بوده14يادداشتهاى دست نوشته حاكى بود كه  توانسته است  البته اشتوف برگ مى. كرد  اوت مى14ياداشت اشاره به پرواز به ژوهانسبورگ در . ترك كند اما سند مسلمى . است، به تأخير بياندازد كند انجام داده تاريخ حركت خود را، بخاطر ديدارى كه ادعا مى او در . كردم، شماره تلفنى از رينر جاكوبى يافتم          همانطور كه در كاغذهاى اشتوف برگ، تفحص مى .اختن سفر باشدنديدم كه حاكى از به تأخير اند كرد و بخاطر تحويل اطالعات حساس پليس به قاچاقچيان مواد مخدر، امريكا تقاضاى  هونك كنگ زندگى مى نك كنگى، تقاضاى امريكا را به علت فقد مدرك ، يك قاضى هو1992اما در تابستان . استردادش را كرده بود . جست   وقتى با تلفن، با او، در هتلش در هونك كنگ ارتباط بر قرار كردم، او مؤدب بود اما كناره مى .كافى، رد كرد با اينحال حاضر شد در باره ادعاهاى . ، چيزى بگويم1980من مايل نيستم در باره رويدادهاى سال : گفت مى
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او با ايرانيها معامله كرده . من او را به كاپيتال هتل بردم: او با لهجه آلمانيش، گفت.  حرف بزنداشتوف برگ، توانم به شما بگويم اينست كه آن زمان مالقاتى  آنچه من مى. گفت باز بنا بر معامله با آنها را دارد بود و مى ، او 1980در « : او ادعا كرد. ت بيشترى را ابراز كردرفت، او جزئيا         اما همانطور كه صحبت پيش مى .انجام گرفت آن دو يكديگر را در محافل اطالعاتى محافظه كار اروپا، . شناخت ويليام كيسى را چندين سال بود كه مى ، رئيس دستگاه Reinhardt Gehlenجاكوبى خود را مقرب رين هارد گهلن . » مالقات كرده بودند  بعدها رئيس سازمان اطالعات آلمان  كرد كه جاسوسى هيتلر معرفى مى
Bundesnachrichtendienst ) در اوائل . شناخت  مى1970گهلن ،كيسى را از .   شد )معادل سيا شغل خصوصى مشغول بود، در حتى وقتى به . آقاى كيسى همواره يك بازى گر بود« : گفت        جاكوبى مى .، در آلمان، با يكديگر ديدار كرده بودندOSS، اين دو در كنوانسيون 1970 آورد كه بنا بر آن، كيسى در   در اينجا پارى قول يك مقام سابق سيا را مى ».امور اطالعاتى دست داشت ابات و كمك در براى كمك در كارهاى امنيتى انتخ. بيل خود با ما تماس گرفت« :        جاكوبى ادامه داد .است كرده زمانى نيز كه شغل آزاد داشته ، براى سيا كار مى در گذشته نيز من در آزاد كردن گروگانهاى ديگر، همواره . من بخاطر رفاقت اين كار را كردم. كار گروگانها سط اوت، مرا از كره جنوبى به لندن اقبول اين خدمت جديد، در او. از پشت صحنه، كمك كرده بودم ر قتى من اشتوف برگ را در كاپيتال هتل مالقات كردم، چندان تحت تأثير قرا« : گفت         جاكوبى مى . كرد اظهارات اشتوف برگ را تأييد مى       گرچه اظهارات جاكوبى اختالفهاى اندكى با اظهارات اشتوف برگ داشت اما جاكوبى نكات اصلى    ».ن گروگانهاى انگليسى اطالع نداشتنداما امريكائيها از نقش اشتوف برگ در آزاد كرد. بود        اشتوف برگ بلحاظ ارتباطهاى خوبش در داخل ايران، از راه روابط خانوادگى و سفارت سوئد، شناخته  . براى سفرم در اختيار نهادBAC - 111كيسى يك هواپيماى متعلق به سعودى . بود سلحه اهل افريقاى جنوبى يعنى اشتوف برگ تاجر اچند و چون كارو اين سفر بخاطر تحقيق در باره . كشاند خواست   اما آقاى كيسى مى .من به آقاى كيسى گفتم اگر او را نبينيد، چيزى از دست نخواهيد داد. نگرفتم ند تا اشتوف برگ را نزد كيسى بياورد و او چنين ه ا       جاكوبى تصديق كرد كه او را به كاپيتال هتل فرستاد  ».ارزش هر امكانى را خود برآورد كند ر آن  به لندن، دومين سفر دمسفر« : گفت او مى. داد        اما حكايت جاكوبى امر جديدى را بدست مى . اوت ذكر كرد17 او تاريخ مالقات را حدود ».ساعت بعد باز گشتم و اشتوف برگ را به هتلش بازگرداندم را در حال گفتگو با يكديگر ترك گفتم و براى قدم زدن به هايد پارك رفتم و دو من آن دو« : است كرده ست برخى از ايرانيان را، در همان سفر، در روزهاى كيسى شكايت داشته ا« آورد كه          جاكوبى بياد مى  ».كردمشركت در كنفرانس پيرامون تاريخ جنگ دوم جهانى در امپريال وار موزيوم، به لندن آمده بود، او را مالقات در اواخر ژوئيه، عصر هنگام، وقتى كيسى براى . سفر اول چند هفته پيش از آن انجام گرفت. تابستان بود باور ندارم كه بتوانم به « : گفت آقاى كيسى مى. او از دروغگوئى ايرانيها، منقلب شده بود. است پيش، ديده احساس من اين شد كه آقاى .  بود شده بود كه او با ايرانيها انجام داده اي نس پوششى عالى براى معاملهكنفرا  اما كيسى شاد بود از اينكه  ».ايرانيانى اعتماد كنم كه بعنوان نماينده آمده بودند و من با آنها معامله كردم
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خواست گروگانها را آزاد كند و نه دوران  گفتند كيسى مى  جاكوبى، مى        هر دو، هم اشتوف برگ و هم .گذاشت گفت، در اختيار نمى مى اما جاكوبى هيچ مدركى براى تأييد آنچه ».است كيسى، با هواپيما، تازه از بروكسل يا مادريد به لندن آمده گفته است از  همچنين ما دانستيم كه اشتوف برگ، در اروپا، سالها مى. برگ و جاكوبى، در شك مانديمبا اينهمه، بخاطر نبود مدارك بهتر، رس و من، در باب  صحت حكايت اشتوف .  اسارتشان را طوالنى گرداند كه در حال تحقيق به كساني زشتگوئيها بسيارى را . كرد هاى شخصى مى پژوهشگران، گارى سيك و من حمله  بلكه -  بخصوص به آرى بن مناش -كرد و به شاهدان   بى اعتبار مى نيو ريپابليك  نه تنها  ماجرا را * :بوش، رئيس جمهورى وقت، بر آن شدند جلو تحقيق رسمى را بگيرند  چون بنا بر تحقيق رسمى پيرامون اكتبر سورپرايز شد، دو نشريه، يكى نيوريپابليك و ديگرى نيوزويك، و ژرژ  . گفته است  اكتبر سورپرايز آگاه است اما از جزئيات آن، سخنى نمىماجراى كرد كه كسى حاضر نشود اعتبار خود را بخاطر ادامه  مقامات رسمى دولت را به اندازه كافى مسخره مىو  زاد انديشآادامه تحقيق روزنامه نگاران . شونداز آن، منصرف سبب شدند كه ، در باره اكتبر سورپرايز بودند،  دست به مانور قانونى زدند تا مانع از داده . هاى خود زده بودند ها دست به حمله  در سنا، جمهوريخواه* .تحقيق به خطر اندازد وقتى دموكراتها كوشيدند اين مانور را بى اثر . دندشدن اجازه تحقيق رسمى پيرامون اكتبر سورپرايز، بگر ، رهبر اقليت جمهوريخواه، خواستار رعايت كامل انضباط حزبى شد و خواست Dole Bobكنند، بوب دول   رئيس جمهورى، ژرژ بوش، شخصاً در . گيرى مخالفت كنند ها با سعى دموكراتها بر رأى تا تمامى جمهوريخواه ها  جمهوريخواه. ورها شركت كرد تا مگر مانع از تصويب اجازه تحقيق رسمى بگردداجتماعات راه بردى سنات تحقيق غير رسمى اى را آغاز ها، زير كميته امور خارجى سنا در امور خاورميانه،   برغم پيروزى جمهوريخواه* .دموكراتها رد شد رأى به انجام تحقيق رسمى، رأى موافق دادند و طرح 51 رأى، 60در مانور خود موفق شدند چرا كه بجاى  آنها از محل بودجه خود، هيأتى را مأمور . معلوم شوديد، با اتهام اكتبر سورپرايز به اين يا آن ترتيب، مىتكليف  هم نظر شدند كه Jim Jeffordsعضو زير كميته، سناتور جمهوريخواه از ايالت ورمونت، جيم جفورد  و Terry Sanfordرئيس زير كميته، سناتور دموكرات از استان كاليفرنياى شمالى، ترى سنفورد . كرد هاى نيو ريپابليك و نيوزويك،   در مجلس نمايندگان نيز، جمهوريخواهها به رهبرى گين گريچ، مسلح به مقاله* .تحقيق محدودى كردند خواست براى بار دوم نامزد   يكى هم اين بود كه بوش مىها       از علتهاى مخالفت شديد جمهوريخواه . وددانستند كه موضوع يك تحقيق رسمى ش ماجراى اكتبر سورپرايز را ساختگى و فاقد آن اعتبار مى د، با وجود ركود اقتصادى، براى او هيچ شانس موفقيت وگفتند اگر چيزى پيدا ش رياست جمهورى شود و مى و از آنجا كه نامه سبب شده بود قاضى اشتوف . كرده بود، نمايندگان جمهوريخواه، او را زير حمله گرفتندو را از شهادت اشتوف برگ در باره اكتبر سورپرايز آگاه        و چون اسپنسر اوليويه به قاضى نامه نوشته و ا .برجا نمي گذارد گفتند اوليويه ترتيب آزاد كردن يك جانى  ها مى برگ را چند ماه پيش از آن آزاد كند، جمهوريخواه خواستند تحقيق  خواستند اوليويه را مثال بگردانند براى همه آنها كه مى آنها مى. است خطرناك را داده  .رسمى انجام بگيرد و جو سانسور حاكم كنند
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زيرا سر منشاء . ها بود او از سابق زير حمله جمهوريخواه.        اوليويه در خارج از كنگره كم شناخته بود چرا اين تلفن را شنود كردند؟ زيرا . كردند اين دزدان براى تجديد انتخاب ريچارد نيكسون كار مى. كردنداطالعات با تعبيه ميكروفون در كميته ملى حزب دموكرات واقع در مجموعه ساختمانى واتر گيت، شنود ، تلفن اوليويه بود كه دزدان 1972در ژوئن : زب دموكرات بودافتضاح واتر گيت، تلفن او به كميته ملى ح . ها را بستوه آورده بود       و نيز، در مدتى كه افتضاح ايران گيت موضوع رسيدگى بود، اوليويه جمهوريخواه . ت سياسى كه دزدان اطالعات در پى آن بودند، در اين گفتگوى تلفنى جمع بودبيشترين اطالعا كيسى، يك ديوان . دستگاههائى كه در سياست داخلى امريكا بكار انداخته بود، موضوع تحقيق جدى شوندورزيد ويليام كيسى و  او يكى از تحقيق گران در خدمت مجلس نمايندگان بود كه سخت اصرار مى كار اين دستگاه اين . ترين تبليغاتچيهاى سيا تشكيل داده بود ساالرى خاص در كاخ سفيد، تحت رياست عالى اما اوليويه .  كنترا درز گرفته شد تا مگر موافقت جمهوريخواهان با آن، بدست آيد-پيرامون افتضاح ايران  دستگاهى كه تحت نظارت شخص كيسى بود، در گزارش كنگره، ، »پابليك ديپلماسى«         وجود به اصطالح  . شوند خواهد ،بفهمند و نه آنطور كه واقع مى نيكاراگوا، توسط كنتراها، را آنطور كه او مىداخلى كاخ سفيد، هدف از ايجاد اين دستگاه اين بود كه امريكائيان كارهاى كيسى، نظير برپا كردن جنگ در بنا بر يادداشتهاى . گرفتند  مىبود كه روزنامه نگاران و سياستمدارانى را خوار كنند كه سر راه كيسى قرار ر انجام از اين رو، مصرانه خواستا. ه است ، بازى كرد1980نقشى است كه كيسى در بحران گروگانگيرى در         طى سالها، اوليويه به اين نتيجه رسيد كه نخستين عالمت يك دهه انحطاط بنيادهاى مردم ساالرى امريكا،  .آخر سيا از دخالت در سياست داخلى امريكا ممنوع است. عمومى قرار گيردمعرض افكار آورد كه عمليات فرا قانونى كيسى براى تحت تأثير قرار دادن بحث سياسى در امريكا، فاش، و در  فشار مى هاى سالهاى  ترديد در گشودن بحث، ناشى از تجربه. باره اكتبر سورپرايز را تقديم مجلس نمايندگان كنندبا وجود اين، زمان درازى كار را معطل كردند تا طرح اجازه تحقيق رسمى در .        دموكراتها عصبانى بودند . تحقيق رسمى مجلس در باره اكتبر سورپرايز بود رار و قاعده گمراه كنگره و مطبوعات و مردم امريكا از روى ق. گرفت امر باالترين مقامات حكومت انجام مىگيت تكرار دروغهاى حكومت و پرده برافتادن از سياست از ميدان بدر كردن حريف بهر قيمت بود كه تحت در يك معنى، افتضاح ايران . دموكراتها بارها از سياست خارجى حكومت ريگان، سرخورده شدند.  بود1980 ها مجلس نمايندگان به پيشنهاد انجام تحقيق  وجود رأى مخالف جمهوريخواه، با 1992 فوريه 5       عصر  .اختيار كنگره قرار دهدسفيد حاضر نشد مدارك مربوط به نقش امريكا در جنگ ايران و عراق و سياست كمك از صدام حسين را در در همين تازگى، كاخ . با وجود اين، خوددارى از دادن اطالع با افتضاح ايران كنترا متوقف نشد. شدند مى اما .  تن رأى مخالف دادند192 تن رأى موافق و 217. رسمى در باره اكتبر سورپرايز رأى موافق داد اين . دهد ها است را توضيح مى هاى سياه كه حاصل روش تخريبى جمهوريخواه  پارى يكى از لكه  در اينجا، .ندهاى شخصى به هركس كه جرأت تحقيق در باره اكتبر سورپرايز را به خود بدهد، متوقف نشد حمله . خبرنگار اشپيگل در واشنگتن آوردند Kilian Martinكه بر سر مارتين كيليان   است لكه سياه بالئى  ، افسر Frank Sneppچند نوبت، او توسط فرانك اسنپ . كيليان بطور روز افزون گرفتار كزكردگى شد خواست ثابت كند كه اكتبر سورپرايز بطور كامل  مى.  بود » ضد توطئه«         اسنپ در كار تدارك نظريه  .سابق سيا، تحت بازجوئى سخت قرار گرفت  در  » تاجران مرگ« اينها انتقام مورد .  است1988ساخته برنك و چندتن از تاجران اسلحه رفيق او در 
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است، دروغى آشكار         اما برنك را كسى خواندن كه براى بار نخست از اكتبر سورپرايز، سخن بميان آورده .است ساختن و پخش كردن آن، همكارى كردهبناى خود را بر اين پايه گذاشت كه كيليان با سازندگان ماجراى اكتبر سورپرايز در او . گيرند  را مى1986 ها و هم از سوى ايرانيان، از اكتبر سورپرايز سخن بميان  در آن سال، هم از سوى جمهوريخواه. رسيديم 1980ها در اين باره را پى گرفتيم و به  تبر سورپرايز و شايعهها در باره اك در فرونت الين، ما زمزمه. است ، اطالعى پنهانى 1980گزارشگر شيكاگو تريبون، جون مكلين به ما گفت كه او در اواسط اكتبر . است آمده او اين . رود تا با ايرانيان، بر سر گروگانها گفتگو كند حاكى از اينكه جورج بوش به پاريس مىبدست آورد  همه آنها . اند  سخن گفته81 - 1980 ايرانيان، سه شخص از ارتباط جمهوريخواهها با ايرانيها در از        .است شده ثبت 1980 اكتبر 18تاريخ دادن اطالع . است اطالع را به افسر وزارت امور خارجه، داويد هندرسون داده ، صادق قطب زاده، وزير 1980در سپتامبر . اند اند كه از مأمور خريد اسلحه براى سپاه انقالب شنيده گفته رئيس . كوشند حل بحران گروگانها را به تأخير اندازند ها مى جمهوريخواه: خارجه، به خبرگزارى فرانسه گفت ، در باب اكتبر سورپرايز، با نيويورك تايمز مصاحبه 1987 در ،صدر بنىجمهورى پيشين ايران، ابوالحسن  ديگر ايرانيانى كه ما با آنها مصاحبه . و اين يك سال پيش از آن بود كه برنك لب به سخن بگشايد. كرد « ها كه مارك هولبرت، نويسنده كتاب  ، در رشته مصاحبه1981، بهنگام خروج از ايران، در 1987صدر، پيش از  بنى: توضيح  .ر داشتند، در تهران، انتشا1980ها بر سر گروگانها، در  ها در باره معامله جمهوريخواه كرديم، به ما گفتند شايعه كيليان . بخصوص مسائلى كه تحقيق در آنها به زيان كاخ سفيد است، براى روزنامه نگاران خطرناك استاو اندريافت كه تحقيق در امور مورد نزاع، . پى گرفتن تحقيق تا رسيدن به نتيجه قطعى، از ميان بردبراى حربه ديگرى كردند براى كشتن هر گونه تحقيق در باره اكتبر سورپرايز، يورش اسنپ به كيليان، هيجان او را ،باعث شد كه جمهوريخواهان آن را )،Village Voice، در 1992 فوريه 25(       با آنكه مقاله اسنپ  ».گيرى سياست امريكا در ايران، جلد دوم، گروگان«   كتاب كنيد بهنگاه. گفته است سخن  »اكتبر سورپرايز« ، با او به عمل آورد، و پيش از آن، در نامه به خمينى و پيش از آن در كارنامه، از سازش پنهانى  »انترلوك ى شرافتمندانه و رسيدن كارير روزنامه نگارى خود را به خطر انداخت و ساعتها از وقت خود را صرف پژوهش در آن فضاى مسموم، . داد ، پرزيدنت بوش، تبليغات براى تجديد انتخاب خود را سازمان مى1992  در بهار  .پاداش او از سوى همكار امريكائيش، تمسخر و ناسزا شد. به حقيقت كرد ، همچون  »تبر سورپرايزتحقيق در باره اك« ، زير عنوان 1992 آوريل 7پخش برنامه از سوى فرونت الين در  ، موضوع 1980گذران كيسى را در روزهاى تابستان :         ما برآن شديم كوشش بزرگى را بعمل آوريم .آورد نسيمى بود كه هواى تازه مى ها، مربوط به دو سوم روزها، از  ما مدارك مربوط به فعاليتهاى انتخاباتى جمهوريخواه. تحقيق قرار دهيم اما نتوانستيم براى غيبتهاى كيسى در دوره . زب تا انتخابات در ماه نوامبررا ، تدارك كرديمكنوانسيون اين ح شد كه در دو مجله نيوزويك و  اى كه انتشار پيدا كرد شامل بررسى صحت و سقم اطالعاتى نيز مى       برنامه . موضوع تحقيق، مدارك محكم تدارك كنيم  ها مربوط به كنفرانس لندن پيرامون جنگ دوم جهانى،  داديم كه ثبت شدهما نشان . نيوريپابليك، آمده بودند ه در موقعى نبوديم كه ادعاهاى جمشيد هاشمى را تصديق كنيم اما به اين نتيجه رسيديم كه مدارك روزانبا آنكه هنوز . است انگلستان، در گفتگو نبودهاز  نداشته و مدت غيبت را در بيرون تكنند كيسى غيب ثابت نمى
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كميته تحقيق كنگره از توان حتى با وجود قدرت بر اجبار شهادت و توان بر خواستن و گرفتن مدارك،«         :برنامه پايان يافتو با ذكر اين نكته، .         در برنامه، دروغ گوئى برنك نيز به اثبات رسيد .ما همچنين روابط مالى ميان سيروس هاشمى و جون شاهين، رفيق كيسى را بر مالء كرديم. پژوهش است روز و نيم، از جمله نصف روز اول كنفرانس، زير سئوال و موضوع 3كيسى مربوط به اواخر ژوئيه، يعنى  ى است كه ممكن است مردم امريكا هرگز بدان است، حقيقت  روى داده1980آنچه در . آن، محل يأس است تحقيق كنگره كه زاده بحث جانبدارانه و تلخى است، كارى است كه به نتيجه رسيدن خود سود نجست و      » .پى نبرند
    :شدنداكتبر سورپرايز را انجام دادند، مأمور تحقيق در باره اكتبر سورپرايز براى رفع نگرانى بوش از افشاى حقيقت، همدستان آنها كه معامله پنهانى   
ارك و اطالعات جديد پيرامون نقشهاى بوش و كيسى و  كتاب خود در باره اكتبر سورپرايز، مد24 پارى در فصل :توضيح    كرد در اول ژوئيه  كميته را ناگزير مىنياز به پول، . كار كميته تحقيق در باره اكتبر سورپرايز خواهند شد       اعضاى جمهوريخواه مجلس نمايندگان تهديد كردند كه اگر تقاضاى رئيس جمهورى برآورده نشود، مانع  . به پاريس نرفته است رئيس جمهورى از كميته تحقيق كنگره خواست حقيقت را معلوم كند و روشن كند كه او .سورپرايز پرسيدند  در كنفرانس بين المللى سران در باره محيط زيست در ريو دو ژانيرو، بار ديگر از بوش در باره اكتبر  :او الپوشيهاى كميته تحقيق كنگره را نيز مدلل ساخته است. است سيروس هاشمى را كه يافته، ارزيابى كرده اى كه  در جو خصمانه. د از در سازش درآيدكر ناگزير را اجازه مجلس تجديد شود، هاميلتون، رئيس كميته ، تحقيق گران عيبى در ناديده گرفتن حضور ندهاى نيوزويك و نيو ريپابليك بوجود آورده بود ساخته رفتن به خانه يك دوست خانوادگى در بعد از ظهر آن روز، يكسره مخفى نگاه .  به كجاها رفته استبوش به كميته گفته نشد صبح و بعد ظهر آن روز، بنا بر يادداشتهاى دايره مخفى،. واشنگتن، را در اختيار بگذارد اكتبر، در اطراف 19        اما هنوز، دايره مخفى حاضر نبود تمامى اطالع پيرامون آمد و شدهاى بوش در  .ندبين بوش در پاريس، ن-دانستند   مى كه احتمال آن را هم بسيار كم-احتمالى  در باره آمد و شد صبح آن روز، به كميته تحقيق گفته شد بوش به باشگاه شوى چيس كانترى . داشته شد يادداشتهائى كه پيش از آن، .      بعد، تحقيق گران كنگره به يادداشتهاى مربوط به خانم بوش مراجعه كردند  .اند  و همسر او، براى صرف صبحانه، به باشگاه رفتهPoter Stewartقاضى پوتر استوارت  گفت آن روز خانم و آقاى بوش، به همراه - Leonard Tanis لئونارد تانيس - از مأموران مراقبت ى تحقيق گران كنگره از مأموران دايره مخفى در باره جزئيات آمد شدهاى بوش پرسيدند، تنها يكى        وقت .اما تحقيق گران نتوانستند شاهدى را بيابند كه حضور بوش را در باشگاه تصديق كند. است رفته آن يادداشتها قول تانيس را تكذيب . بنا بر قانون آزادى اطالعات، در اختيار فرونت الين قرار گرفته بودند مسابقه اسب دوانى، در واشنگتن، رفته براي تماشاي ، Canal C&Oزيرا خانم بوش آن زمان به . كردند مى
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:  گفته بود )پارى( خانم استوارت نيز به تحقيق گران همان را گفت كه به من . بود و نه به باشگاه شوى چيس بنا بر اين، تانيس بر خطا . آورد حضور بوش و همسر او را در باشگاه چوى چيس، براى صرف صبحانه، بياد نمى اما سرمشاور كميته امور خارجى مجلس . تحقيق خطاى تانيس را اشتباه شرافتمندانه ارزيابى كرد       كميته  . است بوده تر به  كه كمتر اهل اغماض بود، در يادداشتى، از نزديك Spencer Olivierنمايندگان، اسپنسر اوليويه   ره گذاشتن دايره سرى از دراختيار تحقيق گران اداره كل محاسبات كنگ: كند مسئله بوش، نظر مى است و اين بخاطر گرفتن جانب  يادداشتهاى سانسور نشده مأموران مراقب خود در باره بوش، خوددارى كرده كند كه وضع  ، دايره سرى از همكارى در امرى خوددارى مى )1990در ( چرا، : پرسد اوليويه مى. بوش ارى كردن چيست؟ آيا كاخ دستور كند؟ نقش كاخ سفيد در اين خودد بوش را از لحاظ اتهام جدى روشن مى ها براى روشن كردن  ، دو روز پيش از ضرب االجلى كه جمهوريخواه1992 ژوئن 29      سرانجام، در  است چنين كنند؟ داده سر مشاور كمتيه تحقيق، : وضعيت بوش، معين كرده بودند، كميته تحقيق با دستگاه بوش به سازشى رسيد شد   اجازه يافت كسى را ببيند كه فرض مىBarcella , JrE. Lawrenceالورنس بارسال جى ار   كرد كاخ  هر كس فكر مى.        در برابر ديدن نام، بارسال از مصاحبه با شهود و يا افشاى آن نام، ممنوع شد .است ، نزد او رفته1980 اكتبر 19كه بوش بعد از ظهر  ها در باره  زيرا دامن بوش را از سوء ظن. كرد ال مىبايد از شهادت شهود استقب سفيد بجاى ممنوع كردن، مى از آن دوست خانوادگى، تحقيق گران كميته تحقيق كنگره . كرد  پاريس، يكبار براى هميشه، پاك مىهسفر ب « : ، رئيس كميته تحقيق، لى هاميلتون گفت1992 ژوئيه 1       با وجود اين، در اظهارات علنى خود، در  .باره نام و جزئيات پيرامون او، سخنى بگويد حاضر نشد در  )پارى( او در پاسخ من . است ادگى را گرفتهباليد كه نام آن دوست خانو         بارسال بخود مى .كردند بايد بازجوئى مى  نمىهمنيز، حتى بطور غير علنى و رازدارانه  ، پرزيدنت بوش، پيوسته در 1980 اكتبر 22 تا 18تمامى مدارك معتبر داللت دارند بر اينكه در روزهاى  است كه چرا در   حمله كرده )پارى( ، استون امرسون به من )1991 دسامبر 30 و 23(        در نيوريپابليك،  ».اى در پاريس، فرانسه، حضور نداشته است است و در ديدار محرمانه امريكا بوده ا بر قانون آزادى دسترسى به اطالعات در اختيار ام يادداشتهاى مربوط به بوش كه بن برنامه فرونت الين گفته . است او نيز يادداشتهاى سانسور شده را دريافت كرده. گويد امرسون دروغ مى: ى گفتايد؟ دايره سر دادهمن به دايره سرى تلفن كردم كه چرا به ما و كنگره يادداشتهاى سانسور شده و به امرسون سانسور نشده . است او مدعى شد يادداشتهاى سانسور نشده در اختيار او گذاشته شده. اند گشته اند، سانسور  قرار داده شده ، همزمان با فروش سرى و رو به افزايش اسلحه به 80تا اواسط دهه . انگيز بود خورند، غم را چون خوره مىر حقيقت، كار هاميلتون، در پوشاندن دروغها و خطاكاريهاى حكومت كه بنيادهاى مردم ساالرى امريكا       د . جستجوى سازش ميان دو حزب بود      بهر رو، برغم پرسشهاى هنوز پاسخ نيافته، دست بوش رااز ماجرا شستن، گوياى منش ديرين هاميلتون در  .گويد دايره بازرسى تأكيد كرد امرسون دروغ مى را ) فروش اسلحه ( اين واقعيت . رئيس زير كميته خاورميانه مجلس نمايندگان امريكا بودكه ايران، هاميلتون   .او اين واقعيت را نيز ناديده گرفت. در ماجراى كنتراها، بر همگان آشكار شد، او رئيس كميته اطالعات مجلس نمايندگان بود وقتى نقش اوليويه نورث 1986در سال . يكسره ناديده گرفت
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زنند،  اعضاى كميته، نورث هاميلتون و اعضاى كميته را قانع كرد كه اتهاماتى كه به او در باره كنتراها مى، در ديدار با 1986در اوت . سرانجام، كميته اطالعات مجلس تصميم گرفت نورث را احضار كند. كردم مأخذ ذكر 24در يكى از آنها، . كردم هيه مى  من، براى آسوشييتد پرس، در باره فعاليتهاى نورث، گزارشها ت هاميلتون بدون اينكه تحقيق . وراى امنيت ملى نيز ماجرا را تكذيب كردندرؤساى نورث در ش! دروغ هستند من اطالع يافتم كه صحت و سقم گزارشهايم . ديگرى بعمل آورد، قول نورث و قول رؤساى او را پذيرفت قول مردان محترم را قبول بايد  هاميلتون يا مى:      يكى از دستياران ادارى دموكراتها در مجلس، به من گفت .اند موضوع تحقيق نشده در پى آن، نه تنها كاخ سفيد و وزارت خارجه و سيا گزارشهاى مرا تكذيب كردند، . افتضاح ايران كنترا بود     از ديد من، تصميم هاميلتون در پاك كردن دامن نورث از افتضاح ايران كنترا، بسا بدترين لحظه در طول  .كرد و يا قول منابع شما را مى بسيارى از روزنامه نگاران همكار من، نيز، ماجراى نورث را همچون . واشنگتن، قرار دهم و هيچ به آن نپردازم       چنان شد كه من تصميم گرفتم براى هميشه، فعاليتهاى محرمانه نورث را، بيرون از واقعيت رسمى  .تها نيز در تكذيب كردن به آنها پيوستنددموكرا .  نشانه گرفت و موشك را رها كردC -321از افراد ساندينست، موشك سام خود را بسوى يك هواپيماى  در آن صبح يك شنبه، يكى. ، پرده اسرار را دريد1986 اكتبر 5       تنها يك حادثه اتفاقى، در نيكاراگوا، در  .ماجرا اصرار ورزيدند، در نظر انبوه روزنامه نگاران واشنگتن ابله و ساده لوح به قلم آمدندگزارشگران اندك شمارى كه بر تعقيب . ، بدست فراموشى سپردند »ريه توطئهنظ« يكى ديگر از نمودهاى  يكى از . هواپيما سقوط كرد. فرستاد موشك به هواپيمائى خورد كه توسطش، نورث اسلحه براى كنتراها مى در جا، . رود آمد، با چتر در منطقه ساندينيستها فEugene Hasenfusسرنشينان آن، اوژن هازن فوس  وى مجلس بكشد و ماجراى       هاميلتون نگران آن بود كه مبادا كار تحقيق به عزل رئيس جمهورى از س .پوشيدند، صدمه ديدند مطبوعات يا كنگره از اينكه بر افتضاح ايران كنترا چشم  در آنها، ،اين عالمت ديگرى بود از زمانهائى كه. نقش دست كاخ سفيد و گروه جامعه سياسى واشنگتن رو شد ئيس جمهورى، ريگان و بوش و ديگر مقامات عالى از همدستان او، خود را از مهار رئيس جمهورى و معاون رداستان جديدى كه كاخ سفيد ساخت اين بود كه سرهنگ نورث و تنى چند . سرزنش زير دستانشان پذيرفتندتحقيق گران او خط او را پى گرفتند و سخنان مقامات عالى حكومت ريگان را در . واترگيت تكرار بگردد وقتى اين مقامات عالى از افتضاح .  »است آزاد كردن گروگانها و تهيه اسلحه براى كنتراها، بكلى كنار بوده از ماجراى فروش اسلحه به ايران، در ازاى «بوش مدعى شد . اند حكومت، رها و پنهانى اين كارها را كرده شهادت داد بيان جديد كاخ سفيد از رويداد، برابر .         اين زمان، نورث خود را از تك و تاب نيانداخت . اقع را پى جستند و تمامى داستان را گفتندآگاه شدند امرهاى و اند و رئيس  تمامى كارهاى او با اجازه انجام گرفته.  براى حفظ مقامات عالى است،اى نقشه از پيش ترتيب يافته خواست باور  اما هاميلتون هنوز نمى. خواهد مقامات عالى حكومت را از مجرميت حفظ كند جمهورى تنها مى اش،  او و كميته. ترين عناوين دولتى، ممكن است به او دروغ بگويند ، با داشتن عالى »محترم« كند كه مردان  پيرامون ايران كنترا مسلم  Lawrence Walsh      سالها بعد، تحقيقات قاضى مستقل، الورنس والش   .بيشترين سرزنش دانست را سزاوار  »يرتىمردان غ« تحقيق هاميلتون نورث و تنى چند از . داستان جديد كاخ سفيد را پذيرفتند بعد از آنهم كه در نوامبر . اند ترين مقامات حكومت او، از روى قرار، دروغ گفته كردند كه ريگان وعالى
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مدارك و . دادندمي آنها عالماً و عامداً شهادتهاى دروغ . كوشيدند مى عمومي گمراه كردن كنگره و افكار بيرون افتاد و فضاحتى عالمگير شد، مقامات عالى حكومت همچنان در ، ماجراى ايران كنترا از پرده1986 سرانجام، . كردندمي مدارك كليدى را از دسترس خارج . گذاشتندمي يادداشتهاى جعلى در اختيار كنگره  سلحه به ايران در ازاى  فروش ابلكه درجمهورى، بوش، برغم تكذيبش، نه تنها در فروش اسلحه به نيكاراگوا، مدارك ديگر نشان دادند كه معاون رئيس . است ، آگاه بوده1985اسلحه از طريق اسرائيل به ايران، در حقيقات والش ابهامها را زدود، ثابت شد كه ريگان از غير قانونى بودن تصميم خود مبنى بر فروش وقتى ت بدينسان، هاميلتون ركورد اعتماد كردن را .  را پذيرفته بود »محترم«        يكبار ديگر، هاميلتون، قول مردان  .آزادى گروگانها، شركت داشته است « هاميلتون  شايد . ى نام گرفت كه بايد تحقيقات حساس را بدو سپرد » عاقل مرد« شكست و از راه ريشخند،  بخاطر تجربه ايران كنترا بود كه توماس فولى  .  نشد اما حمايت دو طرف را بدست آورد »يماى شجاعتس
Thomas Foley  بنا بر . ، نگران بودمهاى ديگر سوابق الرى بارسال، سرمشاور كميته تحقيق در باره اكتبر سورپرايز   من از جنبه . كرد،در باره اكتبر سورپرايز،رئيس كميته تحقيق را رئيس مجلس هاميلتون ، بارسال، با 1982 در باره ويلسون نوشته است، در MaasPeter، كتابى كه پتر ماس  Manhuntمانهونت  لودين . اى داشته است ميكائل لودين، مشاور وزارت امور خارجه در امر تروريسم و رفيق بارسال، مالقات شبانه ه است كه دو تن از شركاى او در ماجراى ويلسون، مظنون لودين نگران بود. است اى از بارسال خريده خانه  Erich von و اريش ون ماربد  Theodore Shackleyشركاى او، تئودور شاكلى . شوند

Marbod، او . ودين از من نخواست از او حمايت كنمل: ن گفتاو به م. ديد        بارسال هيچ خطائى در آن ديدار نمى .اند  بوده،اولى  از مقامات باالى سيا و دومى از مقامات باالى وزارت دفاع كرد، تحت تأثير قرار  خواستم بارسال را در كارى كه مى من نمى. كنيد اش تحقيق مى ارهاند كه شما در ب بوده در كارى دخيل  )ون ماربد( توانم تصور كنم كه شاكلى يا  من به الرى گفتم نمى:        و لودين به من گفت .بكنم و نه خواست كارى را نكنمرا او نه از من خواست كارى . خواست بر ثروت خود بيفزايد تنها مى ، لودين با او ديدار خصوصى كرده 1980بخصوص با رئيس اطالعات فرانسه، آلكساندر دومارانژ كه در ژوئيه ايران و در تروريسم، لودين با محافظه كاران اروپائى، اموربمثابه يك متخصص در . والهائى را بر انگيختسئ       اما دوستى بارسال با لودين، در باره بى طرفى و واقع نگرى او در تحقيق پيرامون اكتبر سورپرايز،  .ديرتر، شاكلى و ون ماربد، در  ماجراى ويلسون، از بازجوئى در امان ماندند. دهم . كرد يس را دومارانژ تصدى مىچندين شاهد شهادت دادند كه امنيت ديدار پار. بود، روابط نزديكى داشت هاى اكتبر  ، لودين به فروش اسلحه در ازاى آزادى گروگانها، از طريق همان چهره1985افزون بر اين، در  و جون شاهين و ويليام كيسى و روبرت  )برادر مهدى كروبى( سورپرايز، يعنى سيروس هاشمى و حسن كروبى  ژنرال ( مقام : در اين باره، بارسال به من گفت.  كنترا، نقش بازى كرده بود-ز در افتضاح ايران  بارسال خود ني* .مك فارلين، كمك كرده بود تواند  براى اينكه گرفتار قانون كنترل صدور اسلحه نشود، ژنرال سينگلوب مى: دهد كند، به او راه نشان مى       سرمشاور كميته تحقيق در باره اكتبر سورپرايز بجاى آنكه غيرقانونى بودن فروش اسلحه را خاطر نشان  .واقعى اسلحه سخن بميان است نيست و از فروش  »ض فروشفر« اما بر هردوى ما معلوم بود كه . تواند غير قانونى باشد باشد، چه اندازه مى بنا بر فروش اسلحه به امريكاى مركزى  »فرض كنيم«  پنتاگون از من پرسيد  )Singlaubجون سينگلوب  ، ژنرال 1985در پيروى از نظر مشورتى بارسال، در ژوئيه .  در خارج از امريكا خريدارى كنداسلحه را



 182 

بديهى . كند خرد و براى تحويل به كنتراها، به هندوراس حمل مى سينگلوب اسلحه تهاجمى از لهستان مى كرد و  هاى خود دفاع مى بارسال از راهنمائى. رود        بار ديگر، يك مقام حكومت براى مشورت نزد او مى .بود كاخ سفيد براى حمايت از كنتراها، تحت امر سرهنگ نورث و زير نظارت ويليام كيسى، ايجاد كردهاى بود كه  مانهاو عضو شبكه محر. خريد است ژنرال سينگلوب، به حساب شخص خود، براى كنتراها اسلحه نمى خواهند از  اى امداد كاتوليك كه براى مثال مىاين راهنمائى هيچ فرقى با راهنماى به سازمانه: گفت مى ، بدون نقض قوانين بخت آزمائى، پول » Monte Carlo nightsمونت كارلو نايتس « طريق  رسد از ديد اخالقى بارسال، فرقى ميان بخت آزمائى بقصد نيكوكارى و تجارت  بنظر مى. گردآورى كند، ندارد حال آنكه اين اطالع، اطالعى .  مقام وزارت دفاع را كه به او مراجعه كرده بود، بگويدنامسال حاضر نشد       بار .بين المللى اسلحه وجود ندارد از لحاظ تحقيق پيرامون اكتبر . گرفت  كنترا قرار مى-بايد در اختيار دادستان مستقل ايران  بود كه مى ى كه مبارزات انتخاباتى ريگان و بوش را زيرا برخى از كسان. گشت بايد نام اين مقام معلوم مى سورپرايز نيز مى اقامتگاه اين شركت واشنگتن .  شدGMT بعد هم كه بارسال به بخش خصوصى رفت، نماينده رئيس شركت * .شود كه حاضر نبود نام او را ببرد، امكان آن نبود صحت ادعاى او، بررسى اما از آنجا. است سورپرايز، نامش نيامدهكرد شخصى كه از پنتاگون به من تلفن كرد، در هيچ كاغذ و سند مربوط به اكتبر         بارسال اصرار مى .اند، در وزارت دفاع صاحب مقام گشتند اداره كرده و در ماجراى اكتبر سورپرايز، نقش داشته اين شركت، يك شركت سايه . كرد بود و ژنرال سينگلوب در فرستادن اسلحه براى كنتراها از آن استفاده مى وقتى بنا بر تحقيق در باره .  يكى ديگر از مشتريهاى بارسال بود )بار و بارزگانى بين المللىبانك اعت(  BCCI * .كارش تهيه پول براى عمليات محرمانه غير مجاز، بود  يكى از سه مجرائى بود كه GMT. كيسى، رئيس سيا و در فعاليتهاى محرمانه اوليويه نورث شركت داشتند در عمليات سيا، تحت  امر ويليام ، از نزديكاينان . ن بودند آعضو  كه يكچند از مقامات اطالعاتى سابق بود ، او، همچون  يك مدافع شدفسادهاى پولى گسترده و سفيد كردن پول حاصل از تجارت قاچاق مواد مخدر،  ، شركت BCCIح بنا بر گزارش كميته امور خارجى سنا در باره افتضا. پرخاشگر از اين بانك، دفاع كرد  ,Perito& DubucLaxaltوكالت بارسال، الكزالت، واشنگتن، پريتو و دوبوك   

Washington,ترين متحدان سياسى  كزالت، يكى از نزديك      شريك و همكار بارسال در شركت وكالت، سناتور سابق، پل ال . هزار دالر دريافت كرد 159 ميليون و 2 ، 1990 تا اوت  1988هاى قانونى، از اكتبر  بعنوان حق الوكاله و هزينه اى كه كميته  همان اداره. ، الكزالت رئيس اداره مبارزات انتخاباتى ريگان و بوش بود1980در . ريگان بود بارسال : گويد مى BCCIگزارش سنا در باره  . كرد بايد در باره نقشش در اكتبر سورپرايز تحقيق مى تحقيق مى است و در كنگره، با استفاده از روابط  همكارى كرده BCCIت در دعواى پر سود  بطور مستقيم با الكزال سان، روابط جديد با الكزالت، مالحظات ديگرى را  بدين. است آورده طرفدار گرد مى BCCIالكزالت، براى   را بر ناسازگارى اين سوابق با سرمشاور كميته تحقيق شدن، كمترين اعتراضى . در باره بارسال، برانگيخت هاى   نه در كنگره و نه در رسانه.سودجوئى و نزاع بر سر منافع اينست شيوه زندگى در واشنگتن . نيانگيخت  Clark و كالرك كليفورد BCCIبى و مدير روابط عمومى را نيز براى         دركنار وكالت، بارسال نقش ال .نخاستخبرى كمترين صدائى به اعتراض نسبت به آن، بر 

Cliford و روبروت آلتمن  Robert Altmanكرد ، دو نماينده قدرتمندش در واشنگتن، بازى مى .
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. كرد كردند، گيج مى بارسال با زبان بازى سناتورها و نمايندگانى را كه در باره افتضاح اين بانك تحقيق مى ه يك گزارشگر، به او ب. كندكوشيد روزنامه نگاران را از پرداختن به داستان پيچيده اين بانك منصرف  مى گزارشگر گر گزارش را براى  مجله ريگاردى . است  را مالك شدهFirst Americcan bankبانك  محرمانه فرست امريكن BCCI گفت كار زشتى است گزارش كنى كه Larry Gurwinالرى گروين 
Regardieشود كه  يادآور مى: توضيح .ثابت شد كه راست است حال آنكه بعد .بارسال به او اطمينان داد كه مالك شدن فرست بانك دروغ است. كرد  تهيه مىBCCIبه سخن ديگر، . داد  بانكى بود كه مالتاريا خريدهاى پرفساد اسلحه را از طريق آن انجام مى حال آنكه . ديد رمشاور كميته تحقيق اكتبر سورپرايز شدن نمى و سBCCI بارسال مغايرتى ميان فعاليتش بسود * .شد است كه تصور مى دامنه فساد سياسى و مالى بيش از آن گسترده بوده دوست كيسى، جون شاهين نيز در همان دوره، به . بودند ، ضبط كرده1980را، در  BCCIهاشمى و بانك   سيروس First Gulf Trustشنودهاى اف بى آى، معامالت عمده ميان بانك فرست گلف تراست  . ، بانك سپرده و تضمين خود را در هونگ كنگ گشودBCCIهاى  اختيار او گذاشته بود و با حمايت چهره ميليون دالرى كه اشرف، خواهر شاه سابق، محرمانه در 20، شاهين، با 1981در ژانويه . اين بانك وصل بود در را  BCCI درصد از سهام 10يكى از مديران بانك،  غنيم المزروعى، مدير سرمايه گذارى ابوظبى بود كه  براى . ورپرايز را به اثبات رسانند، نبودند تحقيق گرانى كه بخواهند وقوع اكتبر س،   در سطح پائين كميته نيز . در كميته تحقيق اكتبر سورپرايز، توجهى را به خود جلب نكردBCCIاما اتصال به . ، قيد شدBCCIافتضاح  سنا پيرامون 1992 آنقدر سوءظن برانگيز بود كه در گزارش BCCI ارتباط شاهين و سيروس هاشمى با * .ر داشتاختيا . كرد و چهره قابل اعتمادى نزد مقامات شوراى امنيت ملى بود ، كار مى، كه از حزب جمهورى خواه بود diGenova Josephبارسال خود نيز براى دادستان كل امريكا، ژوزف ديژنوا . كردند قوه مجريه رجوع مى بوش و ديگر ارگانهاى -ها به مقامات وزارت دادگسترى ريگان  تصدى مسئوليت تحقيق، بارسال و جمهوريخواه . زلدين دوست قديمى استون امرسون بود كه نويسنده مقاله اكتبر سورپرايز در نيو ريپابليك بود. كرده بود بوش تصدى -چندين مقام در وزارت دادگسترى ريگان  Michael Zeldinسردستيار او، ميكائل زلدين  آمد و به زلدين و ديگران   گفتند كه امرسون مرتب به كميته تحقيق مى )پارى( ران مجلس به من تحقيق گ ، مدير ادارى John P. Mackeyمكى . جون پ. شود اكتبر سورپرايز درآوردند، كم موجب شگفتى مىها حقوقدانان عالى رتبه وزارت دادگسترى را به عضويت گروه تحقيق در باره        اين امر كه جمهوريخواه !داد چگونه در اكتبر سورپرايز بنگرند و مدارك را چسان تلقى كنند رهنمود مى كهو . معاون او گرگورى و. برگزيده جمهوريخواهان، پيش از عضويت در كميته تحقيق، معاون دادستان بود

Gregory W. Kehoe سفيد كردن پولهاى مواد مخدر توسط BCCIاينده  را در فلوريدا، بعنوان نم . كار به مصالحه كشيد كه مايه لطمه به برخى از اعضاى كنگره،  شد. بود دادستان، موضوع رسيدگى قرار داده ، او بعنوان تحليل گر، در 1984 تا 1980اما از . ق گران كميته تحقيق درآمده بودخارجى، به عضويت تحقي از سوى اقليت كميته روابط Daid H. Laufman        مشاور عالى جمهوريخواهان، داويد لوفمن  . انجام دادBCCIمصالحه را كهو با بارسال، وكيل  سرمشاور برگزيده اقليت جمهوريخواه، ريچارد لئون  . يعنى تابع كيسى و روبرت گيت بود. سيا كاركرده بود
Leon Richard -در جريان تحقيق پيرامون اكتبر . بنا بر اين گزارش، هيچ جرمى واقع نشده بود. كرد اقليت كمك مى گزارش كرد و به تهيه ها نمايندگى مى  در تحقيق پيرامون ايران گيت، از جمهوريخواه
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كوشيد شهود را بى اعتبار كند بلكه گزارشگران و هر يك از اعضاى كميته را كه  سورپرايز، لئون نه تنها مى ضاى كنگره عضو حتى به اع! مداركى كه از سوى كميته تحقيق طبقه بندى شده بودند. شوند به مدارك مى شكايت كردند كه مانع دسترسى آنها - كه از جانب دموكراتها منصوب شده بودند  - چندين تحقيق گر . شدند چنين بود كه وكالى ريگان و بوش همه بر طرف اقليت و هم بر طرف اكثريت كميته تحقيق، مسلط        . كرد كردند واقعيت را بجويند، نيز، بى اعتبار مى جرأت مى         در اواسط تحقيق، يكى از نمايندگان كنگره از حزب دموكرات كه عضو كميته تحقيق بود، سام گجنسون  .دادند هم اجازه مراجعه به آن اسناد را نمى حزب دموكرات
Sam Gejdenson اما بارسال و .  اطالع را در باره اكتبر سورپرايز داشتيندر كنگره، اوليويه بسا بيشتر. ق بپذيردتحقي از سرمشاور كميته روابط خارجى، اسپنسر اوليويه خواست نمايندگى شخص او را در ها سخت دشمن  اوليويه را جمهوريخواه. ها با شركت اوليويه در تحقيق، مخالفت كردند جمهوريخواه كرد و با مبرا كردن بوش  ىداشتند زيرا او اول كس بود كه بر لزوم تحقيق در باره اكتبر سورپرايز، تأكيد م مى كرد، با نماينده مجلس از حزب جمهوريخواه، در باره اوليويه،          رئيس كميته، هاميلتون كه وسط بازى مى . پيش از كامل كردن تحقيق، مخالف بود ن هاميلتون در مصاحبه تلفنى به م. او جمهوريخواهان را با حضور اوليويه، يكسره مخالف يافت. مشورت كرد اين داورى ما بود كه به عضويت كميته پذيرفتن اوليويه، فكر . آورد اليويه خون اقليت را به جوش مى« : گفت به سخن ديگر، . اوليويه به عضويت كميته تحقيق پذيرفته نشوده         هاميلتون دو طرف را راضى كرد ك . »خوبى نيست اوليويه وحشت دارند،  با عضويت او، اميد او به انجام كرد كه چون جمهوريخواهان از  هاميلتون استدالل مى ها حتى كسى را كه  دموكراتها بر         وقتى از هاميلتون پرسيدم آيا اين غير عادى نيست كه جمهوريخواه .رود تحقيقى با شركت دو طرف بر باد مى ( كردم او  من فكر نمى. رفتماين تصميمى بود كه من مسئوليت آن را پذي«: گزينند، وتو كنند، پاسخ داد مى در حقيقت، اين كميته را براى آن تشكيل دادند تا . حاصل تحقيق كميته تحقيقى از اين نوع، از روز نخست معلوم است: توضيح ! » آدم مناسبى براى اين كار باشد )اليويه دانيد كه پى آمدهاى اثبات اكتبر سورپرايز،   مى:صدر گفته بود هاميلتون، خود، به بنى. است بگويند اكتبر سورپرايزى در كار نبوده پى . شود سه دوره رياست جمهورى امريكا غير قانونى مىمنظور شما اينست كه : صدر پاسخ گفته بود د؟ بنىنگنج در تصور نمى ى بمراتب اما در دراز مدت، سالم كردن دولت و سازمانهاى سياسى امريكا است و از پى آمدها. آمدى بسيار وخامت بار است اما آيا توانست؟ . هاميلتون در پى آن شد كه دولت امريكا را از پى آمدهاى بس وخامت بار اثبات اكتبر سورپرايز حفظ كند        . كند وخامت بارتر پيشگيرى مى     .است؟ نه آيا با وجود چنين كميته تحقيقى، توانستند بگويند اكتبر سورپرايز داستانى بيش نبوده

در باره گروگانها از راه ديگرى عمل كردم، : داند وقتى گفت مىريگان ن       :؟!چه در سرداشته است
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ها پيشرفتى در  اين دو پرسشها كردند اما پاسخ. ماهها از كار كميته تحقيق مجلس و زير كميته سنا گذشت      دار مادريد، شرح ماجرا بازجويان از جمشيد هاشمى، به قيد سوگند، در باره دي. كار تحقيق ببار نياوردند شد، تغيير  اين بار، جمشيد هاشمى سخن خويش را در آنچه به قصد كيسى مربوط مى. پرسيدند و پاسخ شنيدند ، در مادريد با مهدى كروبى 1980كيسى به قصد تأخير انداختن آزادى گروگانها نبود كه در تابستان : داد سيروس هاشمى، همان : مدنى گفت.      بازجويان از وزير دفاع سابق ايران، احمد مدنى نيز شهادت خواستند  . خواست آنها را آزاد كند ديدار كرد بلكه مى سيروس هاشمى بهنگام . ها در تماس با ايرانيان بودند، ماجرا را به او گفته بود ، كه جمهوريخواه1980زمان،  اما من .  با كيسى ديدار كنم )مدنى( او حتى اصرار كرد من . شرح گفتگوهاى پشت پرده، نام كيسى را برد كار ما سياست بازى « : به سيروس گفتم. داشت نپذيرفتم زيرا آن هنگام، كيسى در حكومت امريكا مقامى نمى خواهد از آب گل آلوده  كيسى مى« گفت، به اين نتيجه رسيدم كه  از آنچه سيروس هاشمى مى. خواهد رسيد پيروز شدن ريگان، كيسى به مقام مهمى، چه بسا وزارت خارجه امريكا و يا رياست سيا با: گفت مى. كرد مى بوش، دفاع -        سيروس هاشمى از كار پشت پرده خود و روابطش با كيسى، رئيس تبليغات انتخاباتى ريگان   ».نيست .      با آنكه شهادت مدنى، دست دوم بود اما شاهد شخصيت با اعتبارى بود و دليلى براى دروغ گفتن نداشت . »كند مخالف او كار مى گروه در ظاهر براى حكومت كارتر و در باطن براى. كند ماهى بگيرد و سيروس هاشمى بازى دوجانبه مى است، دروغ   كردن كه ماجراى اكتبر سورپرايز اخيراً ساخته شدهبنا بر اين، ادعا. باشد  كيسى، صحبت كرده  بادر باره تماسهاى خود،  با يك وزير سابق حكومت ايران ،سته است توان ، سيروس هاشمى مى1980در  صدر و وزيرخارجه، قطب زاده و وزير دفاع، احمد مدنى، هر سه از تماسهاى  ، رئيس جمهورى، بنى1980 و 1979افزون بر اين، با شهادت احمد مدنى، سه مقام بلند پايه از مقامهاى دولت ايران در سالهاى . است . بازجويان سنا، شهادت احمد مدنى را مهم ارزيابى كردند.اند ا با ايران، در آن تاريخ، آگاه شدهه جمهوريخواه اما ادعاهاى او را در باره اكتبر .   بازجويان از عضو سابق اطالعات اسرائيل، آرى بن مناش نيز تحقيق كردند .اما كمتيه تحقيق مجلس نه . يكچند از اظهاراتش را نيز راست يافتند، او را شاهد معتبرى در موضوع اكتبر سورپرايز تشخيص ندادندعلوم شد كه او عضو اطالعات اسرائيل بوده و بنا بر تحقيق خود، با آنكه بر بازجويان م. سورپرايز رد كردند آرى بن مناش، به قيد . ، از امريكا بيرون نرفته است1980سرانجام، نتيجه گرفتند كه ژرژ بوش در اكتبر  در نتيجه، . عذر كه روزهاى عيد مذهبى است و آنگاه، با سفر دستجمعى گروه بازجويان مخالفت كردحكومت اسرائيل نخست مانع شد به اين .  دكرد، در اسرائيل، تحقيق كن فعاليت و با اين گروه همكارى مى بوش -روش اسلحه به ايران، براى ريگان بگين، در مبارزات رياست جمهورى امريكا، از راه ترتيب دادن ف       كميته تحقيق برآن شد كه در باره ادعاى بن مناش، از جمله اين ادعا كه نخست وزير وقت اسرائيل،  .است در پاريس، ديدهكرار كرد كه او نامزد معاونت رياست جمهورى، ژرژ بوش را در حال دست دادن با مهدى كروبى سوگند، ت مقامات اسرائيل خود تحقيق كنند و نتيجه را به : ت اسرائيل موافقت كردهاميلتون، بنا بر رويه، با دلخواه حكوم ها سر و سر داشته  كند حكومت بگين با جمهوريخواه اى، اسرائيل انكار مى        در گزارش طبقه بندى شده !كميته تحقيق ارائه كنند يك مترجم او  كه  ورزندميمقامات اسرائيل اصرار . كند است و آرى بن مناش را يك دروغ زن توصيف مى
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او هرگز بعنوان يك مقام و براى انجام مأموريت . است دون پايه بوده و هيچ دسترسى به اسرار حساس نداشته گزارش حكومت همچنان مدعى . است است و در رابطه با ايران، هيچ مسئوليتى نداشته به سفر فرستاده نشده است كه مغاير با دعاوى وى مبنى بر حضورش در   بوده در اسرائيل1980است كه بن مناش در طول اكتبر  يل ، رئيس سابق ستاد در سازمان اطالعات نظامى اسرائHebroniاما در فهرست، نام موشه هبرونى . كنند مى بن مناش را در ادعايش تكذيب گي كند كه جمل       گزارش حكومت اسرائيل اسامى مقامات نظامى را قيد مى .گفتگوهاى پاريس است بن مناش به اسرار فوق العاده حساس اسرائيل : او، در مصاحبه با روزنامه نگاران اسرائيل و امريكا گفت. نيست . است ، رئيس اطالعات نظامى، مالقات كردهYehoshua Saguyاست و با يهوشوآ سگى  دسترسى داشته بن مناش تحت « :  گفتPazit Ravinaهبرونى در مصاحبه با داور، رئيس قسمت خارجى پازيت راوينا  گذارد كه بن مناش، به استناد آنها، موقعيت خود را در دستگاه اطالعاتى        گزارش نامه هائى را مسكوت مى ».امر مستقيم من بود دهند  ، مقامهاى مافوق بن مناش به او دستور مى1987ها، مورخ سپتامبر  در آن نامه. كرد اسرائيل، معلوم مى موقعيتهاى « كند كه تهيه آن مهارتهاى قابل مالحظه در تحليل و كارهاى اجرائى و داشتن گزارشى را تهيه  كنند بن مناش يك كارمند  ها كه مسلم مى      وقتى از بارسال در باره تناقض موجود پرسيدم كه ميان آن نامه .كند  را طلب مى »كليدى است، او  اى بيش نبوده  او كارمند دون پايهاست و اين گزارش وجود دارد كه مدعى است دون پايه نبوده اما، .  »است اند و بن مناش مقام خويش را از آنچه بود، باالتر برده آنها مقام بن مناش را پائين برده« . كنند عمل پستشان را در علن ابراز سته اندخوا اند كه نمى پذيرفت كه مقامات اسرائيل بدين خاطر چنين كرده جود اين تناقض و با وجود اينكه حكومت اسرائيل در رعايت منافع خاص خود، بن مناش را كميته تحقيق، با و به : در حقيقت، شهود را به دو دسته تقسيم كرديم:  گفت )پارى(       يكى از سر بازجويان كميته تحقيق به من  .كند ابائيان را رد مىهرمن و ريچارد ب  كميته تحقيق شهود ديگر اكتبر سورپرايز، چون هانريش راپ و ديرك استوفبرگ و رينر جاكوبى و ويليام  ! ناميد »معتبر« گرداند، كميته تحقيق  گزارش اسرائيل را  بى اعتبار مى گفتند در ماجرا دست داشتند، وقع ننهاديم و عالى مقامهاى جمهوريخواه كه  آنها كه موقعيت باال نداشتند و مى كردند، اغلب با اعتبارتر از شهود بى موقع    اما مقامات باالئى كه مبارزات انتخاباتى ريگان و بوش را اداره مى .كردند، وقع نهاديم از بى اطالعى مىاز تماسهاى كيسى با ايرانيان ابر ، در پالم اسپرينگس، ريگان، بهنگام بازى گلف با بوش، در باره فعاليتى كه در 1991در ژوئن . و مقام نبودند وقتى از او در .  »از راه ديگر، كارهائى را انجام دادم« : بود، به خبرنگاران گفت ها كردهباب آزادى گروگان در باره پرسشهاى  «:        در پاسخ اولى كه به بازجويان كنگره داده بود، ريگان از طريق وكيل خود، گفته بود ».برخى از اين چيزها هنوز طبقه بندى شده هستند« : باره چند و چون آن كارها پرسيدند، گفت اند؟ ريگان پاسخ  آن كارها هنوز طبقه بندى شدهو در اين باره كه پس چرا گفته است بعضى از . استآنچه در ميدان گلف گفته است تنها رجوع دادن به حمايتهاى علنى خود از مذاكرات پرزيدنت كارتر بوده در نامه بعدى، ريگان مدعى شد قصد او از .  »شما نه در خاطر چيزى دارم و نه اطالعى كه پاسخى به آنها باشد تى توسط وكيل خود از كميته تقاضاى به رياست دواير مخفى گماشته شد، كميته تحقيق را تكان داد وق، دستيار كيسى در جريان انتخابات رياست جمهورى كه سپس از سوى كيسى Max Hugel  ماكس هوگل   »!ام توانم بياد بياورم بهنگام آن اظهار چه در سرداشته نمى« : است داده
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معموالً، تقاضاى مصونيت گوياى . كردرا مصونيت از تعقيب قضائى، بخاطر شهادتش در باره اكتبر سورپرايز،  : كميته تحقيق پرسيد. خواهد جرمى را افشا كند كه مستوجب تعقيب قضائى است اين امر است كه شاهد مى خواست تا كه  او مصونيت مى:  گفت )پارى( ، سخنگوى هوگل به من David Carmen       داويد كارمن   از تعقيب دارد؟هوگل براى چه جرائمى نياز به مصونيت ميان كميته تحقيق و وكيل هوگل آنقدر نامه رد و بدل شد .  »بعنوان اظهار افتراآميز، به زندان فرستاده نشود«  او دقيقاً همين كار را كرد و گفت از آن . داند تنها بگوئيد از از ادعاهاى مربوط به اكتبر سورپرايز، هيچ نمىنها هوگل را قانع كردند بدون مصونيت شهادت بدهد و آ. ها از خطر آگاه و دست بكار شدند تا جمهوريخواه رنه من هيچ كار پنهان وگ. خواستم از افتادن در هر نوع دامى در امان بمانم من مى« :       هوگل به من گفت .آورد حوادث هيچ بخاطر نمى داند  است و نمى همان گزارش كه مدعى بود گم كرده.  حاضر شد » در باره ديدار در هتل النفان پالزا1980 سپتامبر 10گزارش محرمانه ديدار « او مجهز به .   سرانجام، ريچارد آلن در كميته تحقيق سنا حاضر شد .  »بودم كردنى نكرده تنها مشكلى كه .       او گفت همان گزارش است كه گم كرده بود و اميد داشت روزى آن را پيدا كند .كجاآنها را گم كرده است  به من تلفن كرد  Tower، رئيس دفتر سناتور تاور  Mike Butter مايك باتر 11:42امروز، ساعت «         :گويد حال آنكه گزارش مى. اند اما آنها پيشنهاد را نپذيرفته و در جا به گفتگو پايان بخشيده. تحويل شوند كه به ريگان، بعنوان رئيس جمهورى، كرد ايران گروگانها را به ترتيبى آزاد كند فرستاده ايرانى پيشنهاد مى اين دو گفته بودند، :خواند كرد اين بود كه با ادعاى پيشين اين دو نمى رمن ايجاد مىبگزارش براى او و سي ، او و بود مك 12در نتيجه، ساعت ... كنم و در باب امر محرمانه گفتگو كنيم؟توانم با او ديدار  كه آيا مى در راه، . Capitol Hill هيل  )كاپيتل(  به دفتر من آمدند و باهم رفتيم به Bud McFarlineفارلين  كار محمد، يك مالزيائى سخن بميان آوردند كه در سنگاپور . الف. آنها از مالقات خود با آقائى به اسم الف بعد ظهر، با توافق يكديگر، من و آقاى محمد و ... كند و توسط يكى از دوستان سناتور تاور معرفى شده بود مى د آيةاهللا خمينى قرار گرفته        وقتى سر گفتگو باز شد، محمد گفت طرحى دارد كه بطور مبرهن مورد تأيي .يبرمن نيز خواستم در مالقات ما شركت كندسمن از الرى . باتلر و مك فارلين گرد آمديم من خاطر نشان كرديم كه عالقمند به اطالعات هم م الرى و ه... انداخت كرد كه آزادى آنها را بخطر مى مىخود را نسبت به احتمال انجام چنين طرحى ابراز كرديم بخصوص كه آزادى گروگانها را منوط به امرى الرى و من ترديد . وقتى پسر شاه به ايران بازگشت و شاه اسمى ايران شد، گروگانها آزاد خواهند شد: است بايد از  و من گوشزد كردم اطالعات مى. اى هستيم كه آقاى محمد بايد بتواند تحصيل كند تكميل كننده كسانى با اين : كند يدا مىاند، اين پرسش محل پ با توجه به اينكه آلن و سيبرمن و مك فارلين مشاور امنيتى ريگان شده: توضيح ».مجراى مطمئن برسند اند مهمترين مقامات را در رهبرى امريكا پيدا كنند؟ حتى اگر گزارش دروغى باشد كه آلن  درجه از عقل و درايت، چگونه توانسته وقتى بخاطر رفتن شاه به امريكا، سفارت امريكا اشغال و كاركنان : است چگونه او از خود نپرسيده. است، سفيهانه است ساخته ...  شدن پسر او، گروگانها آزاد شوند؟ و »شاه اسمى« كند بابت  شوند، چگونه خمينى موافقت مى ريكائى آن به گروگان گرفته مىام آيا همه گردانندگان امريكا . هاى تحقيق سنا و مجلس نمايندگان و بازجويان آن با اين گزارش است تر، برخورد كميته با اهميت  :ساده لوحان هستند؟
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داد،  سان، نزديك به تمامى جزئيات مهم با شرحى كه آلن در باره ديدار النفان پالزا هتل مى  بدين       آنطور كه آلن گفته بود، تحت . است فارلين كه با مايك باتلر بوده ابتكار تماس گرفتن نه با مك: متفاوت هستند هى كه پيش از آن، هيچگاه اسمى از او باتلر، چهارمين جمهوريخوا. فشار مك فارلين به اين ديدار نرفته بود آلن، در دفتر كار خود، در پايان صبح، در : سيبرمن گفته بود. است نجاميدهاند كه تا ظهر بطول ا شركت كردهآلن و سيبرمن گفته بودند درپى مالقات در هتل النفان پالزا، در كنفرانسى با كارشناسان سياست خارجى پيش از پيدا شدن گزارش، . زمان ديدار نيز متفاوت است. بود، نيز در گفتگو حضور داشته است بميان نيامده يچ صحبتى حاال، آلن، در گزارش خود، از پيشنهاد رفتن با هم بطرف النفان پالزا، ه. اند پالزا هتل رانده سوار و بسوى النفان واست و هردو بر خود ر پايان ديدار، با او از موضوع گفتگو بر سر گروگانها صحبت كرده آلن . اند م پايان بخشيدهكه گروگانها چنان آزاد شوند كه ريگان رئيس جمهورى شود و آنها به گفتگو، در دبنا بر محتواى اول، پيشنهاد اين بود . ، كمتر متناقض نيستنداست بودند و ديگرى محتوائى كه در گزارش آمدهكننده و دو محتواى گفتگوها، يكى محتوائى كه پيش از گزارش، آلن و دو تن ديگر ارائه كرده        مذاكره  كند، كمتر اطالعى از آن نداشته است؟ مىديدار صبح به مالقات دعوت كند وقتى بنا بر گزارش، خود او، تا اول بعد از ظهر كه دفتر خود را ترك توانسته است سيبرمن را در جريان  چگونه آلن مى! اند و او باتلر و مك فارلين بطرف كاپيتل هيل رفته. كند نمى و بنا بر گزارش يك تاجر . گفتگو كننده را ايرانى و يا مصرى، مردى از آنسوى مديترانه، توصيف كرده بود گزارش حتى . خواهد پسر شاه را به تخت طاوس بنشاند كند و كه مى مالزيائى سياه پوست است كه مذاكره مى اما اين . كند توان از گزارش گرفت، اينست كه آلن از ديدار ديگرى، صحبت مى اى كه مى        نتيجه عاقالنه .است  انجام گرفتهكند كه مالقات در هتل النفان پالزا قيد نمى تر از آنچه شناخته بودند،  گيرى بدين معنى است كه جمهوريخواهها نه يك مالقات كه مالقاتهائى فراوان نتيجه . بازجويان گزارش آلن را بمثابه واپسين پاسخ به پرسش در باره مالقات در هتل النفان پالزا، پذيرفتندبا اينهمه، . است كه پيشتر دانسته بود يز، سيبرمن نقشى بيشتر از آن داشتهو ن. اند داشته هاى ايران مى با فرستاده نها، هاى آ بازجويان احساس كردند كه هوشنگ الوى و آرى بن مناش كمتر از آن اعتبار دارند كه بابت گفته ها با گزارش، واقعيت را آشكار  در پيگيرى مسئله دورتر روند و با حل تناقضهاى گفته هاى پيشين جمهوريخواه بنا بر اين . دانند كنند كه از اين دو مى       براى بى اعتبار كردن الوى و بن مناش، قولى را دست مايه مى .كنند بنا بر اين، . مكالمات دفتر سيروس هاشمى در امريكا، در آن روزها، سيروس هاشمى در امريكا بوده استو به استناد ضبط . است سيروس هاشمى در پاريس بوده، 1980 اكتبر 19 و 18قول، در تعطيالت آخر هفته  حال آنكه هيچيك از آن دو نگفته بودند كه در آن . اند كنند الوى و بن مناش دروغ گفته بازجويان حكم مى خواسته  بن مناش گفته بود دريافته بود كه سيروس هاشمى مى. است ر پاريس بودهروزها، سيروس هاشمى د است چند روز بعد از مالقات پاريس، او به پاريس  او شنيده. اند است در ديدار پاريس حضور يابد اما مانع شده گويند از گفتگو با  آنها مى. كنند ك فارلين و باتلر، در گزارش آلن مناقشه مىرمن و مب        طرفه اينكه سي .است است، به لندن و پاريس رفته كرده اكتبر آغاز 28كنند كه سيروس هاشمى در سفرى كه در  مدارك اف بى آى گزارش مى. اكتبر رفته باشد 20ممكن است حوالى . ، سيروس هاشمى چه روز به پاريس رفته است1980مطمئن نيست در اكتبر : گفت  )پارى( به من الوى . است اما در فعاليتها و آمد و شدهاى او در آن ايام، اطالعات دست اولى ندارد رفته  !آورند محمد، هيچ بخاطر نمى. الف. شخصى به اسم الف



 189 

يادداشتهاى وكيل الوى، :   كميته تحقيق، در رابطه با ديدار در النفان پالزا،بر واقعيت ديگرى نيز چشم بست اما . كرد حه از يادداشتهاى روگوين بفرياد توضيح طلب مىيك صف. Mithell Rogovinميچل روگوين  ، روگوين واپسين پيشنهاد الوى، دادن اسلحه در ازاى 1980 سپتامبر 29بنا بر تقويم، در . هيچ توضيحى نيافت روگوين كه مشاور سابق سيا و مشاور جون آندرسون، نامزد . است آزاد كردن گروگانها، را يادداشت كرده ، 1980 سپتامبر 29يادداشت .     است  اكتبر، يادداشت كرده2پيرامون طرح الوى و ديدار با نماينده سيا در  را John Mcmahon جمهورى بود، تماس تلفنى خود با مقام باالى سيا، جون مك ماهون مستقل رياست انست كه سيبرمن، د و روگوين مى. پيشنهاد الوى در باره حل مشكل گروگانها، در ذهن روگوين هنوز تازه بود هاى انتخاباتى آندرسون  يادداشت، يكى در باره پيشنهاد الوى و ديگرى پيرامون وامى كه براى هزينهدر يك تحقيق عادى، دو . در مقام مشاور ريگان در سياست خارجى به سرنوشت گروگانها عالقمند است نكى بستانند كه سيبرمن مشاور ، باCrocker National Bankاند از كروكر ناشينال بانك  خواسته مى وكيل الوى، روگوين با مقام سيا در باره نقشه : كرد از ربط اين دو پرسيده شود قانونى آن بود، ايجاب مى بعد، او با دوست خود، سيبرمن، مشاور ريگان در سياست . دهد كند و ديدارى را ترتيب مى الوى گفتگو مى پذيرد كه در باب طرحى كه نزديك به  و ديرتر، سيبرمن مى. كند نقشه خود در باره گروگانها با او صحبت مى روز بعد، با سيبرمن مالقات و پيرامون 3گويد  و الوى مى. كند مىخارجى، در باب گرفتن وام از بانك صحبت  از لحاظ . تواند بياد بياورد است كه اسمش را نمى همان طرح است با يك فرستاده ايرانى مرموز گفتگو كرده نيمه دوم بنا بر ثبت هاى كميسيون فدرال انتخابات در . است اداره مبارزات انتخاباتى آندرسون موافقت كرده       من كسب اطالع كردم و دانستم كه بعد از تلفن روگوين به سيبرمن، كروكر ناشينال بانك با دادن وام به  .نطقى، اين اقبال كه يكسانى اين نكات صرف اتفاق بوده باشد، صفر استم مالقات در هتل النفان : گفت ، مى1991آورم كه الوى، پيش از مرگش در دسامبر         من همچنين بياد مى . دالر به بانك پرداخت216738هاى آن،  وام بانك و هزينه اكتبر، شركت وكالت روگوين بابت 6اكتبر، دهها هزار دالر به مبارزات انتخاباتى آندرسون كمك شد و در  . ها، توسط او انجام گرفت زا به ابتكار سيبرمن انجام گرفت و بيشترين بخش گفتگوها، از سوى جمهوريخواهپال براى . است سيبرمن، از طريق روگوين، از طرح الوى آگاه بوده: جست ادعاى الوى اينك معنى بيشترى مى ، سيبرمن 1992در سال . اما كميته تحقيق، مطلقا، از اين كار سرباز زد. شدند مقابله و به يكديگر سنجيده مى در هتل النفان پالزا، بايكديگر هاى روگوين و سيبرمن در باره مالقات بايد دانسته تحقيق صحت اين امر، مى اما با وجود قدرت قانونى، بازجويان كنگره در . كه هنوز در اختيار روزنامه نگاران و محققان قرار نگرفته بودند ندسورپرايز، اسناد دولتى بود  برغم كوتاه آمدنهاى كميته تحقيق، واپسين اميد براى سر درآوردن از سر اكتبر  .قاضى دادگاه و روگوين وكيل محترمى در واشنكتن بودند ديگر اوراق سفر او هاى او و  تقويمهاى او، گذرنامه. ترين مدارك، اسناد متعلق به كيسى بودند        بالقوه، مهم . دست انداز افتادندهاين قلمرو نيز ب آن اسناد در . توانستند روشن كنند در روزهاى كليدى كه او امريكا را ترك گفته بود، به كجاها رفته بود مى . ، كيسى آنها را با خود به سيا برده بود1981كتابخانه ريگان يافت نشدند زيرا، همانطور كه معلوم شد، در  بعد از مرگ . ا، آنها دسته بندى شده و فهرست جسته بودندكميته تحقيق پى برد كه، در اداره مركزى سي داد كه اسناد شامل تقويمها  فهرست سيا نشان مى. بودند ، اسناد به خانواده او باز پس داده شده1987كيسى در  برخى از اسناد به اقامتگاه خانوادگى، ميك نول، در روسلين . اند ها و اوراق شخصى ديگر بوده و گذرنامه  .اى ديگر به خانه متعلق به خانواده در مك لين، ويرجينيا، برده شده بودند ، نيويورك و پارههاربور
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تمامى اسناد را يافتند به استثناى .        با اجازه صوفيا كيسى، بازجويان كنگره هر دو خانه را جستجو كردند وقتى دفتر فهرست سيا مورد بازبينى قرار گرفت، روشن شد كه تنها !  گم شده بودند ،1980 دسامبر 18تا  1980 ژوئيه 24ه اوراق آن، از   و دو تقويم شخصى و  تقويم سومى ك »گروگانها« گذرنامه كيسى و پرونده   Richard پدرسن ها، بازجوى كميته تحقيق، ريچارد هاى حاوى پرونده        بعد از جستجوى جعبه .شوند اند كه به اسرار اكتبر سورپرايز مربوط مى اسنادى گم شده

Pedersen صوفيا كيسى و دختر او، برنادت اسميت ،Bernadette Smithما :  را نشاند و به آنها گفت دانند مدارك كجا و چگونه گم  مادر و دختر گفتند هيچ نمى. اند را مشكلى است و آن اينكه مدارك گم شده اندك فشار او بى اثر . نو بجويد تا مگر اسناد گمشده پيدا شوند        ديرتر، پدرسن بر برنادت فشار آورد تا از  . اند شده اما وقتى بازجويان آن را گشودند، پر يافتند از اوراق . پرونده بسته بود.  پيدا شد»گروگانها« اول پرونده . نشد يج، با فشار بتدر. اى كه به بحران گروگانها ربط جويد در آن نيافتند مربوط به فعاليتهاى انتخاباتى و هيچ برگه ، برنادت اسميت به كمتيه تحقيق رفت و اوراقى را همراه يكچند از مدارك، 1992 سپامبر 8       بعد، در  .تحقيق كرده باشند خانواده كيسى اوراق ديگرى از پرونده را يافتند اما روشن نيست كه  مداركى را تسليم كميته ،مداوم پدرسن .  و بيشتر اوراق گمشده تقويمMinder 1980 Monthlyه نگار  و ما»  1980روزنگار « : تحويل داد پدرسن ادعاى خانواده كيسى را، با . اند اى در خانه خود در مكلن يافته خانواده ادعا كردند اسناد را در جعبه ، روزهاى پيش از 1980 ژوئيه 27 و 27از جمله صفحات مربوط به روزهاى . روز، همچنان مفقود ماندند 10صفحات تقويم، مربوط به : ترى را بهمراه آوردند كل بزرگ       اما مداركى هم كه با تأخير پيدا شدند، مش . ارزيابى كرد »فاقد اعتبار« توجه به جستجوهاى پيشين،  شد  است و كوشش مى كنفرانس لندن پيرامون تاريخ، همان روزهاى آخر هفته كه ديدار مادريد انجام گرفته اند،  اوراق ديگرى كه همچنان گم شده. است وقتى براى حضور در آن را نداشته توجيه شود كه كيسى .  نيز، پيدا نشد،آمد مهمترين مدركى كه بكار تحقيق پيرامون اكتبر سورپرايز مى،  كيسى 1980      گذرنامه  . نوامبر13 نوامبر و 11  تا3 اكتبر، 29 اكتبر، 21شوند به روزهاى  مربوط مى ، بعد از مرگ كيسى، چندين گذرنامه باطل شده او را به 1987ه كميته تحقيق گفت كه در يك مقام سيا ب كميته با تحقيق از وزارت خارجه دانست كه كيسى گذرنامه شخصى خود را در . ايم دخترش، برنادت داده يكى : داما خانواده كيسى تنها دو گذرنامه را در اختيار كميته تحقيق گذاشتن. است ، تجديد كرده1979 ! 1950است و ديگرى گذرنامه شخصى او اما در تاريخ   صادر شده1981گذرنامه ديپلماتيك كه در  مين مشكل   كميته تحقيق در يافتن گذرنامه و مدارك شغلى و شخصى دوست كيسى، جون شاهين نيز با ه . خورده باشد، هرگز پيدا نشد1980اى كه احتماالً مهرهاى كشورهاى اروپائى را در  گذرنامه ، مدارك ديگر، مربوط به سالهاى پيش و پس از آن، موجود 1980جز مدارك مربوط به سال . مواجه شد ، هيچ امرى كه اين دو در آن 1980 اگر در  .نمود هاى كيسى و شاهين شگفتى برانگيز مى        رفتار خانواده .بود  شاهين ناپديد شده1980از جمله گذرنامه . بودند مدارك كليدى ناپديد شده . تا اين اندازه مسلم و روشن را ناديده گرفتند تا كيسى و شاهين را مبرى گردانند يكبار ديگر، بازجويان واقعياتى ، اين دو خانواده چرا چنين رفتار مي كردند؟اند، رخ نداده بود اشتهد نقشى مى اند اسناد آن در  خواسته نواده نمىبايد اسناد شركت در عملى باشند كه اين دو خا بودند پس آن مدارك مى  !ديد با اين همه، كميته تحقيق دليلى براى ظن بد بردن نمى. اختيار كميته تحقيق قرار گيرند
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نيوزويك و ( هاى كثيف پر دروغ  بعد از آن مقاله. ايستد ، تحقيق از حركت مى1992     در اواسط  ار، هركس نه به فكر دست يافتن به حقيقت، كه خود را به  و مباحث پر از تهديد در كنگره، از قر )نيوريپاليك خواست  خانه اكتبر سورپرايز از نظر سياسى چنان خطرناك شده بود كه كسى نمى سر. درد سر نيانداختن بود بودند كه هر كس جرأت كند  ها و مطبوعات متحد آنها براى همه روشن كرده جمهوريخواه. پا در آن گذارد اين بود كه . ر برود و ادعاها را ثابت كند، ناگزيرش خواهند كرد بهاى سنگينى بپردازدو تحقيق را تا آخ جستند كه آنها را سالم از باتالقى بيرون ببرد كه اسمش اكتبر سورپرايز  تحقيق كنندگان كنگره راهى را پى مى دهد تحقيقى توسط  كند و نشان مى ، آشكار مىكتاب پارى، از اين جهت كه توسعه فسادها را در دستگاه حاكمه امريكا: توضيح .بود در اين مرحله، . كند ، ورود امريكا به مرحله انحطاط تاريخ خود را گزارش مى »اكتبر سورپرايز« قوه مقننه، آنهم در امرى چون  ين، كوششهائى از بنا بر ا.  شود ايجابات قدرت، آنهم قدرت امپراطورى، بر ايجابات مردم ساالرى و حفظ آن از فساد، حاكم مى هاى زير سلطه و بسا جامعه امريكائى در موقعيت  زيرا جامعه. توانند بسى مفيد باشند اين نوع، افشاى فسادهاى سياسى و غير آن مى دهد، به آزاد  جنبش همگانى كه اين وجدان بدان جهت مى. رسانند مسلط را آگاه و به شفافيت جستن وجدان جمعى آنها يارى مى     ؟!است كيسى وكيل پهلويها بود و او شاهين را به اشرف معرفى كرده      چنين باد. انجامد  زير سلطه مى-ها از روابط سلطه گر  شدن جامعه
رأسهاى مثلث زور پرست، در اكتبر سورپرايز . افزايد  كتاب پارى در باره اكتبر سورپرايز، شگفتى بر شگفتى مى25فصل : توضيح  بردران هاشمى و بردران قربانى فر، در اين دو . است است، وكيل پهلويها بوده جمهورى اسالمى، بر سر گروگانها را سازمان دادهكيسى، رئيس سيا، در حكومت ريگان، كسى كه معامله پنهانى، با فرستادگان خمينى و سران حزب .  نقش دارند گيتو ايران افزون بر اين، در اين بخش، پارى و همكار او، حقايق .  در خدمت رژيم صدام نقش بازى كردند)...گروه رجوى و( استالينيست  به ايران، رأس پهلوى طلب و در جريان جنگ و بعد از آن، رأس همچنانكه در كشاندن قشون صدام. اند افتضاح نقش بازى كرده را متقاعد كردم ديدارى با من  Oliver  Spencer، اسپنسر اوليور 1992  در آخرين عصر تابستان  :اند از پرده بيرون اندازند گويند كه موفق شده جديدى را باز مى تحقيق پيرامون اكتبر : گفت ، مىراوليو. ند وهم بدر آورده بود از      در سالهاى اخير، دروغها و نيرنگها او را .بكند و اين بود كه احساس ا. سورپرايز، آخرين نمونه از ناتوانى حكومت از مقابله با خطاكارى و كشف حقيقت است آن زمان ژرژ بوش، پدر رئيس ( برد زيرا كنگره نتوانست در برابر فشار سياسى كاخ سفيد نتحقيق راه بجائى  تلفن او در كميته ملى حزب . گيرد        تجربه غنى او در باره خطاكاريهاى سياسى، از واترگيت مايه مى .، مقاومت كند )جمهورى كنونى، رئيس جمهورى بود بلكه . او، درس بزرگى كه حزب جمهوريخواه از افتضاح واتر گيت گرفت، اين نبود كه از قانون اطاعت كندبه نظر . ات، يكى از تلفنهائى بود كه حزب جمهوريخواه برگزيده بود براى آنكه تحت شنود قرار گيرددموكر در دوران . ارت بجويداين بود كه خالف قانون خود را خوب مخفى كند و در جلوگيرى از كشف حقيقت، مه . ، مهارتى را كه آموخته بودند، بكار بردند1992 تا 1981 سال، از 12حكومت ريگان و بوش، يعنى در طول 
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وقتى پايگاه حزب . كردند دارند، مجازات بايد كرد و مى  سر نگاه نمى كهدانستند چگونه بايد كسانى را مى كند، ساز و كارهاى حصار حمايت از متصديان  ترين مقامهاى حكومت را آلوده مى        وقتى فساد دامن عالى . شد سخت پرخاشگر مىرهبري حزب جمهوريخواه  گرفت،  جمهوريخواه در كاخ سفيد در خطر قرار مى آنچه ما در واتر گيت ديديم و آنچه در .  كه نفوذ به درون آن ممكن نيستمي شوندآن مقامها چنان محكم  افتادند تا   در اكتبر سورپرايز ديديم، اين بود كه ساز و كارهاى دفاع بكار مىايران گيت ديديم و آنچه . به خود مي ديدواترگيت ويرانگرترين افتضاح بود كه يك حزب سياسى در تاريخ جديد : گفت   اوليور مى .سياستمداران و روزنامه نگاران باشرف را بى اعتبار بگردانند اينطور كارها را اين بود كه  بلكه  »ديگر از اين كارها مكن«       آنچه آنها از واترگيت آموختند اين نبود كه  .ء كند و جمهوريخواهان در انتخابات شكست سخت خوردنديك رئيس جمهورى ناگزير شد استعفا داستانهاى پوشش اختراع . آنها آموختند چگونه مدارك را سر به نيست كنند. ه افتضاح ديگرى نچرخندبار آنها آموختند چگونه اعضاى كنگره و روزنامه نگاران را بترسانند كه ديگر به گرد تحقيق در »!نيك پوشش ده مي  مطبوعات باشد ، بر خود واجب آنجا كه حمايت از اسرار كثيف آنها و حمله به تحقيق كنندگان كنگره و يا تا  راآنها متقاعد كردن مقامات. و به هر حيله، مانع از كشف حقيقت شوند. سپرهاى بال را جلو بدهند. كنند ها بقدرى ضد  و وسيله. كند از اين رو، هدف وسيله را توجيه مى.       هدف آنها تحصيل و حفظ قدرت است .شمارند ها گوياى  ن باور بود كه شدت حمله متقابل جمهوريخواه       اما در باره اسرار اكتبر سورپرايز، اوليور بر اي .  گذارند مردم از آنها سر درآورند  كه بهيچ قيمت نمىهستندمردم ساالرى  است، پس كسانى مرتكب  اگر اكتبر سورپرايز واقع شده. آنست كه ادعاى انجام معامله پنهانى، حقيقت دارد هر فسادى كه . اند و هركس، در آن، دست اندار كار بوده است، براى هميشه، زندانى آنست خيانت شده عين آنست كه كسى عضو مافيا، . تواند گروه را ترك كند اند و هيچيك نمى كردهاند، با هم  مرتكب شده از ورود تمامى آنها به خانه . اش زدند  اكتبر سورپرايز درآورد، دست رد بر سينهراز      هر كس خواست سر از  .تواند آن را ترك كند وقتى عضو آن شد، ديگر نمى. بگردد حمله به . چرا؟ پاسخ اينست كه آنها سخت مراقب هستند: پرسش محل دارداين . مستحكم اسرار، جلوگيرى شد رساند كه ادعا حقيقت   كه آدمى را به اين نتيجه مىشدبر آن شدند حقيقت را بجويند چنان شديد كه كسانى  ، شاهين به 1980در اوائل . گر در باره دست اندركارى كيسى و سيروس هاشمى نيز مبهم بود  سند دي .از لحاظ ما، كارمان جستجوى حقيقت است اما از نظر آنها، كشف حقيقت، حكم مرگ آنها است. دارد او سيروس هاشمى : كردند، گفت بازجويان اف بى آى كه در باره معامالت اسلحه سيروس هاشمى تحقيق مى جا و چه اما شاهين نگفت آن دو در ك. است ، معرفى كرده1981را به كيسى، پيش از تصدى رياست سيا در  ، 1979بنا بر آن، كيسى بسا از اواسط . ، قطعه ديگرى از پازل است1984 فوريه 4      يك گزارش سيا، مورخ  .اند وقت مالقات كرده در گزارش سيا گفتگو با وكيل سيروس هاشمى، اليوت ريچاردسون  . است طرف معامله با سيروس هاشمى شده
Elliot    Richardsonآورد چرا بخاطر كمك او در  ه دادستان به سيا فشار مىزمانى ك. است آمده اى را به سيروس هاشمى نشان داد كه در آن، كيسى به سيروس  شاهين نامه: ريچارسون به حقوقدانان سيا گفت ،سيا به حسابهاى او رسيدگى كندكه خواست  و مى؟  چشم بسته است ،گذشته، بر معامالت اسلحه توسط او  . را خريدارى كند كه متعلق به بنياد پهلوى بودداد بنائى اجازه مى
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كيسى وكيلى بود در شركت پر قدرت روجرس اند ولس . سابق در پى آن بودند كه دارائيها را نقد كنندكوشيد دارائيهاى بنياد پهلوى را در اختيار خود گيرد و خانواده شاه  ، حكومت اسالمى ايران مى1979      در 
Rogers & Wellsخواست خطر  سيروس هاشمى نيز نمى. كالت خانواده پهلوى را برعهده داشت، كه و  Royمن بياد آوردم كه حسابدار سابق شاهين، روى فورمارك . بپذيرد چرا كه او با دولت جديد وابسته بود

Furmarkشاهين و . ، آگاهى داده بود1980اى در نيويورك با سيروس هاشمى در حوالى   از معامله در . ، چنگ انداختند1980ى بر پولهاى پهلويها براى راه انداختن بانك خود، در همان سال سيروس هاشم كيسى، زمانى كه وكيل : او گفت. با كيسى و شاهين كار كرده بود، ديدم را كه  ي، من تاجر1993       در مه  .شود كيسى با سيروس هاشمى نمى بر وجود رابطه مستقيم اى اما هنوز دليل قانع كننده. بنا بر اين، سخن ريچاردسون بى معنى نيست. ايجاد كرد ميليون دالر به شاهين داد و با اين پول بود كه او بانك هونك كنگ خود را 20، اشرف پهلوى 1981ژانويه  كيسى به فروش بنياد و يا پنهان : او افزود. بنياد پهلوى بود، شاهين را به پرنسس اشرف پهلوى معرفى كرد او از وجود سرمايه دار عربستانى، عدنان قاشقى و سيروس هاشمى و شاهين . ئيهاى آن كمك كردكردن دارا افراد اف بى آى كه . است يچ تلفنى ضبط نشدهبود بدون اينكه توضيح داده شود كه چرا در اين فاصله، ه روز فاصله 8براى مثال، ميان دو ضبط . داشت   شنودهائى هم كه اف بى آى ضبط كرده بود، فاصله زمانى مى .در اين كار استفاده كرد اما تحقيق . داشت آورند كه اين اندازه فاصله ميان ضبطها وجود مى اند، بياد نمى كرده مكالمات را ضبط مى بايد از  نوارهائى كه مكالمات برآنها ضبط شده بودند و مى! كنندگان كنگره آن را دليل سوء ظن بردن نيافتند شدند، دليلى وجود ندارد كه نه توسط اف بى آى و نه توسط وزارت دادگسترى   مىتحريف و تغيير حفظ ونالد ريگان با سيروس منابع افى بى آى در نيويورك گزارش كرد كه يكى از مكالمات ضبط شده، مكالمه ر        با وجود اين، از آن زمان كه مكالمات تلفنى سيروس هاشمى تحت شنود قرار گرفتند، رويتر از قول  . حفظ شده باشند كه در اختيار كميته تحقيق كنگره قرار گرفتند، نوار مكالمه ريگان با سيروس  اما در ميان نوارها. هاشمى است . اف بى آى، در اظهاراتى رسمى، اصرار ورزيد كه مكالمات در نيويورك ضبط نشدند. هاشمى هرگز پيدا نشد هاى ژوئيه و  ماه، مكالمات ضبط شده مكالمات در نتيجه . اند  ضبط شده1980       مكالمات از ماه سپتامبر  . نيويورك، تحقيق كند نپذيرفت كه كميته تحقيق كنگره از اعضاى اف بى آى در اما اف بى آى. يعنى گزارش رويتر صحيح نيست . كنندگان از شركت تلفن ضبطهاى اين ماهها مربوط به دفتر سيروس هاشمى در نيويورك و خانه او را گرفتنداما تحقيق . اند رفتهد كه بنا بر ادعا، در آنها، ديدارهاى مادريد انجام گنگير ماههائى را در بر نمىهمان اوت،  ، صاحب مقامى در حكومت نيكسون، را نيز Stanley Pottingerضبطهاى وكيل او، استانلى پوتينگر  رده بود و تماسهاى فراوان با سيروس هاشمى پوتينگر با سيروس هاشمى در مسئله گروگانها كار ك. گرفتند تنها مكالمه، مكالمه . ، كه ديدار مادريد انجام گرفته است، مدركى دال بر وجود مكالمه وجود ندارد1980 ژوئيه 28 و 27اما در تاريخهائى .         ضبطها گوياى گفتگوى مرتب ميان سيروس هاشمى و پوتينگر بودند .داشت اين . است  ژوئيه بعمل آمده28مكالمه بعدى عصر دوشنبه، .  ژوئيه انجام گرفته است26ايست كه شب شنبه  . گويد فاصله، زمان كافى براى انجام مالقاتى است كه برادر سيروس هاشمى، جمشيد هاشمى از آن سخن مى عد از ظهر يك   دقيقه ب8:05 دقيقه، در 1با وجود اين، تلفنى از خانه پوتينگر به خانه سيروس هاشمى، بمدت 
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. است  بعد از ظهر از خانه هاشمى به خانه پوتينگر شده8:45شنبه و تلفن ديگرى در همان روز، در ساعت  اى را مدرك مهمى حاكى از حضور سيروس هاشمى در امريكا و  كميته تحقيق كنگره اين دو تلفن يك دقيقه تر اينست كه پوتينگر تلفن كرده و  ت بسيار نزديكحال آنكه ارزيابى به واقعي. است نه در مادريد، ارزيابى كرده همسر گرگ يادداشتهاى .  ژوئيه مفقودند28 و 27ر مورد گرگ نيز مدارك مربوط به روزهاى د. نددقرار ندا        تحقيق كنندگان كميته تحقيق كنگره امكان سفر دونالد گرگ، مقام سيا، به مادريد را نيز موضوع تحقيق  . اند  دقيقه بعد، به او زمان بازگشت سيروس هاشمى را اطالع داده40از بازگشت سيروس هاشمى پرسيده و  ر شهادت خود گرگ د. است آورد شوهر او در آن روز در خانه بوده اما هيچ به ياد نمى. است صرف كرده ژوئيه، او با خواهر خود و شوهر او، ديرگاه صبح، صبحانه 27دهد كه يك شنبه  اى دارد كه نشان مى روزانه روز پيش از كنفرانس تاريخ در لندن .  »بيل كجا بود؟« : ان است كه بود  اما پرسش سئوال اصلى همچنان هم .آن روز، به فرونت الين بدهندتسهيالت امنيتى عالى دارد و مديران آن حاضر نشدند مدركى حاكى از حضور گرگ در كنفرانسى مقرر در اما كمپ پرى .  ژوئيه، به مركز تدريب سيا در كمپ پرى، نزديك واشنگتن رفته است28دو شنبه : گويد مى .  مجلس نمايندگان و سنا به همان نتيجه رسيدند كه ما رسيده بوديم        بعد از بازديد سند، تحقيق كنندگان است؟  شركت كرده،كنفرانس لندنشركت در  ژوئيه، پيش از 28 و 27 ژوئيه، در آن حضور يافت، كجا بود؟ آيا او در مالقات روزهاى 28 بعد از ظهر دو شنبه 4كيسي ، كه  ثبت در . است  بدين معنى نيست كه كيسى در اينجا خوابيده و صبحانه خورده،بنام كيسىدر دفتر، صبحانه  و دو    به تحقيق كنندگان گفته است قيد دو شب-است  دوشب، از اول كنفرانس، بنام كيسى، رزرو شده كه در دو دفتر آن، -  Medical College Royal Armyمديريت رويال آرمى مديكال كولج   كيسى .  با دو صبحانه، بايد در اختيار كيسى قرار گيرد،دفتر تنها بدين معنى است كه اتاقى براى دو شب . د دالر بو10 ليره، حدود 6هزينه بر روى هم . آمد آمد و خواه نمى پرداخت چه مى بايد هزينه را مى مى عدم حضور كيسى . است  شده)وزيومامپريال وار م( ژوئيه وارد موزه پادشاهى جنگ 28از ظهر روز دوشنبه  بعد 4كيسى ساعت .         تحقيق كنندگان كنگره ثبتها در دفترها را همانطور تعبير كردند كه ما كرده بوديم .داشت، اين هزينه پشيزى بيش نبودن كار ديگر آپوشش كنفرانس بمنزله براى ميليونرى كه نياز به  : اى را بگيرند كه فرونت الين به آن رسيده بود در لندن، تحقيق كنندگان كنگره را برآن داشت همان نتيجه بدينسان، دروغ بودن داستانى كه . مدرك لندن نافى امكان رفتن كيسى به مادريد و انجام مالقات نيست « و عنوان يكى ديگر » Wins Who Dares« عنوان يكى از آن چهار جلد، . است جاسوسى خريدارى كرده كتاب در باره جنگ جهانى دوم و عمليات 4  رفته Hatchardدر پيكادلى، به يك كتابفروشى بنام هاچارد  بعد از ظهر، كيسى 4ظاهراً، پيش از رفتن به محل كنفرانس در . دنرسيدى از يك كتابفروشى در لن. افكند مى       تحقيق كنندگان مدركى را يافتند كه بر حضور كيسى در لندن، در نيمه بعد از ظهر دوشنبه پرتو  . كرد كه همچنان هرگونه تحقيق در باره اكتبر سورپرايز را آلوده مىهاى اين دو مجله اثرى سمى برجا گذاشته بودند  اما ساخته. سلم گشتنيوزويك و نيو ريپابليك ساخته بودند، م
Master of Deception «با آنكه او رئيس جمهورى بود و براى . ، رأى دهندگان امريكائى به ژرژ بوش رأى ندادند1992 نوامبر 3  در  .اند بوده انتخاب كنندگان بيل كلينتون را برگزيدند و به .  درصد بيشتر رأى نياورد38بود،  يك دوره ديگر نامزد شده در تعطيالت آخر هفته پيش از انتخابات، الورنس والش . ها پايان بخشيدند  ساله جمهوريخواه12حكومت 

Lawrence Walsh قاضى مستقل، مهر از يادداشتهاى كاسپار واينبرگر ،Caspar Weinberger ،
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يادداشتها مسلم كردند كه جورج بوش وقتى گفته بود كه از ماجراى . برگرفتوزير دفاع در حكومت ريگان،  بنا بر يادداشتها، او مدافع دادن اسلحه در ازاى آزادى . گفته استايران گيت بكلى بيرون بوده، دروغ   Reidدو هفته بعد از شكست بوش مشاور سنا، ريد وينگارتن  . بر تحقيق كنندگان در باره اكتبر سورپرايز كرد كنترا و گول خوردن دو مجلس اثر كمى - افتضاح ايران       اما افشاى دروغهاى مقامات اول امريكا در باره .اند تن يكبار ديگر بر واقعيت چشم بستهگمطبوعات واشن كه كاخ سفيد افتضاح را پوشانده و كنگره و ندكرد يادداشتهاى واين برگر مسلم مى. است گروگانها بوده

Weingarten اظهارات مقامات حكومت را پذيرفته و ادعاها در باره وقوع . گزارش خود را بيرون داد كند كه داورى در   و تأكيد مى- 1980صفحه از صفحات تقويم او، يادداشتهاى شاهين مربوط به سال  گذرنامه كيسى و دهها - اند  كند كه مدارك كليدى ناپديد شده         در گزارش خود، وينگارتن ندبه مى . را، با قيد معتبر نيستند، ناديده گرفته بود1980بر سازش پنهانى در اكت كار او نيز تحت مضيقه هائى انجام . گذرد، آسان نيست  سال از وقوعشان مى10از حوادث بغرنجى كه بيشتر  ، سناتور محافظه كار از Jesse Helmsجس هلمس . كردند ها ايجاد مى شده است كه جمهوريخواه بكار برد تا هرگونه سفر وينگارتن و تحقيق را  در كميته روابط خارجى سنا، ،كاروليناى شمالى تمام قدرت خود وزنه بزرگ « گيرد كه  رساند، اينطور نتيجه مى         با وجود اينكه محدوديتهاى تحقيق خود را به آگاهى مى . دالر شد75429كل هزينه تحقيق او . كنندگان او را ممنوع كند اما وينگارتن احساس كرد كه آنهمه تأكيدها بر فعاليت فوق العاده كيسى در باره گروگانها،  خيال بافى .  »است  گروگان امريكائى به تأخير انداخته شود،52اى براى آن انجام نگرفته است كه آزادى  مدارك در كفه معامله ويليام كيسى، بهنگامى كه مدير تبليغات . گيرى هستند مدارك مصدق نتيجه« : نويسد        وين گارتن مى .است كردهكه كيسى ابتكارهاى پنهانى در باره گروگانها را اداره و رهبرى او شهادت وزير دفاع سابق ايران، احمد مدنى و ضبطهاى اف بى آى را معتبر شناخت و داورى كرد . نيستند حاكى از آنند كه كيسى از آب گل آلود ماهى كليت اسناد ... مستقيم از راه شاهين، معامله كرده استاست، بطوروسيع دست اندركار بحران گروگانها بوده و با سيروس هاشمى ، مستقيم يا غير  انتخاباتى ريگان بوده وه، مسلم ا« : اين همان امكان است كه بيوه كيسى، صوفيا، به من گفت. ايران تماسهاى محرمانه گرفته استبراى به تأخير انداختن آزادى گروگانها انجام گرفته باشند و از سوى ديگر براينست كه كيسى با فرستادگان كند كه تماسهاى محرمانه  از سوئى شك مى. است ه      وينگارتن ميان راست و دروغ ميان متناقضها جمع كرد ».است كرده قصد مسابقه با مذاكرات حكومت كارتر با ايران، رهبرى مىگرفته است و او كوششهاى غير رسمى، پنهانى و بالقوه خطرناكى را در قفاى مبارزات انتخاباتى ريگان، به  مى چطور . كرد براى كسب اطالع اين كار را مى...  دليلى نداشت كه چنين نكندخواست است كه او مى خواست بداند رفقايش در باره ايرانيان  گرفت؟ او مى توانست آن اطالعات را بدست آورد اگر تماس نمى مى اكتبر سورپرايز . كيسى از دنيا رفته است و رئيس جمهورى نيز نبود: وليور سازگارى داردداورى هيأت تحقيق سنا با نظر ا: توضيح   ».دانند يا وضعيت چيست و يا چه اتفاقى خواهد افتاد چه مى بديهى است كه تناقض . است است كه او، در قفا، معامله كرده بنا بر اين، به پاى كيسى نوشته و رأى داده. نيز قابل انكار نيست رود معامله بر سر به تأخير انداختن آزادى   گفت احتمال نمىتوان است، چگونه مى اگر او معامله كرده. ماند الينحل برجا مى ها در جمع تحقيق كنندگان  با توجه به اينكه از آغاز جمهوريخواه.   اما گزارش مجلس نيز بايد بيرون بيايد است؟ گروگانها انجام گرفته ران از ماهها پيش تحقيق گ. اند، حاصل تحقيق، از پيش روشن است كميته تحقيق به مديريت بارسال بوده
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از آب « نه اتفاقى روى داده و نه حتى كسى . ، هيچ امرى اتفاق نيفتاده است1980گيرى كنند كه در  نتيجهتصميم گرفته بودند مانع از كشف مداركى بگردند كه نه قابل تعبير و تأويل و تفسيرند و نه قابل انكار تا بتوانند  است،  شمشير را از رو بسته بودند تا بروى هر كسى بكشند كه جرأت كند بگويد اكتبر سورپرايز روى دادهبا آنكه دو مجله نيوزويك و نيو ريپابليك . زد         بهر رو، مدارك گم شده كيسى قرار و مدارها را برهم مى .خواستند بر قلم آورند رمول وينگارتن را نيز نمىيعنى همان ف!  »گل آلود ماهى گرفته است با اينهمه نتوانستند بگويند كيسى آن دو روز را چگونه و . توانستند روى داده باشند ساختند و گفتند كه نمى را يزيرا در مقام توجيه حضور كيسى در امريكا، امور.  بدترين دشمنان شدند »شهود«        به يقين، برخى از  .غيبت كيسى را در كنفرانس تاريخ در لندن، توجيه كنندتوانستند  نمى و باالخره سندهاى مربوط به . اند نيز روزى نيست كه فعاليتهاى كيسى در آن، تحقيق نطلبد با هم به لندن رفته برگ و جاكوبى و كيسى  كه در آن استوف1980 اوت 17غير از اين دو تاريخ، تاريخ . كند مادريد، قوى مى اوت، احتمال وجود مالقات دومى را در 9غيبت كيسى در . است؟ پيدا نشد مادريد نبوده، پس در كجا بوده اوت، اگر در 9 ژوئيه و نيز در 28 و 27سند محكمى كه معلوم كند كيسى در روزهاى . است  گذراندهكجا . خواست در باره فعاليتهاى كيسى به نتيجه قطعى برسد          كميته تحقيق مجلس نمايندگان مى .قيق رسانندرا در اين روزها، در خاك امريكا به تح اكتبر، روز ديدار پنهانى در پاريس، ناپيدا هستند و تحقيق كنندگان نتوانستند حضور او 19گذران كيسى در  . اند در همان روز، ديرتر، كيسى و ترنت به سان فرانسيسكو پرواز كرده. است حزب جمهوريخواه، مالقات كرده از فعاالن Darrell Trent بوش، او با دارل ترنت - در ستاد انتخاباتى ريگان . است آنجلس پرواز كرده ژوئيه، كيسى از واشنگتن به لوس 25جمعه :  دسته اول، از قول كميته تحقيق عبارتند از »داليل« . پذيرفت را  »داليل« شد، هر دو دسته  ، به پايان كار خود نزديك مى1992تحقيق، در دسامبر         بتدريج كه كميته  :پذيرفته شوند اكتبر، 19ديگر براى روز  ژوئيه و دسته 28 و 27 دسته براى روزهاى  آوردند تا دو دسته دالئل، يك ها بشدت فشار مى جمهوريخواه  Bohemian دقيقه رانندگى به اردوى انحصارى بوهمين گرو 90اند و با  در آنجا، خود روئى را گرفته

Groveكنند كه بعد از تاريك شدن هوا به محل  ىتحقيق كنندگان برآورد م( . روند  در شمال كاليفرنيا مى يك . گذراند  ژوئيه را در آنجا مى26كند و  كيسى در تنها باشگاه، بعنوان ميهمان ترنت، اقامت مى.  )رسند مى رساند تا با پرواز  ترنت كيسى را به فرودگاه مى. گردد  ژوئيه، كيسى باتفاق ترنت به سانفراسيسكو باز مى27شنبه  است، تحقيق كنندگان كميته تحقيق تصميم گرفتند سفر به           به استناد اينكه كيسى اين مسير را طى كرده .رسد تاريخ، به لندن مى ژوئيه، براى حضور در كنفرانس 28مدير تبليغات انتخاباتى جمهوريخواهان، دوشنبه، . رودشب به لندن ب يكى دارل ترنت كه ميهماندار كيسى بود و :  مستند است به شهادت دو نفر»دليل حضور در بوهمين گرو«         .كرد بى غشى شد كه بعنوان پاسخ نهائى، تحقيق كنندگان را راضى مى دليل  »سفر به بوهمين گرو« دليل .  دروغ زن شديكبار ديگر، جمشيد هاشمى. مادريد را غير ممكن بخوانند او نيز عضو . ك كيسى در نيويورك بود، شريSmith Bernardديگرى شخصى به اسم برنارد اسميت   ترنت تنها در آن دو تعطيل منتظر .  هفته اول ماه اوت، رفتيم يآخرين هفته ماه ژوئيه و يا تعطيالت آخر هفته كيسى، از لوس آنجلس تا گرو، يا در تعطيالت من و: اما ترنت به كميته تحقيق گفت. بوهمين كالب بود اما اسميت شهادت داد كه او تنها در . است ز اين دو تعطيل، ميهمان او بودهاست و كيسى در يكى ا كيسى بوده آورد كه كيسى و  ترنت را در باشگاه  است و بياد مى  هفته آخر ژوئيه به انتظار كيسى بوده يتعطيل آخر هفته
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ته آخر  هف يگيرد كيسى در تعطيالت آخر هفته اين بدان معنى است كه كميته تحقيق تصميم مى. است ديده مدرك نبود، از يك اين ديگر قرائت دلخواه . ، از اعتبار افتاد »دليل بوهمين گرو«       اما با تفتيش از نزديك،  .ماه ژوئيه به بوهمين گرو رفته است حال آنكه فيلمى از . است  بوده »گرو« كنند كه او سه شنبه در  و سه رسيد تاريخ و امضاء دار مسلم مى. است را ترك گفته  »گرو«  ژوئيه 24 سه شنبه آورد، او نزديك ظهر        نخست اينكه بنا بر آنچه ترنت بخاطر مى :گرداند دروغى بود كه سند دروغ بودنش را مسلم مى  Metropolitan، كيسى را در حال تلفن از متروپليتن كالب در همان روز، فيلم ديگرى. دهد مى ژوئيه، در فدرال الكشن كميسيون واشنگتن، او را در حال جمع آورى كمك نشان 24سى هست كه در يك

Clubتوانسته  پذيرد كه كيسى تا جمعه نمى حتى كميته تحقيق مجلس مى. دهد ، باز در واشنگتن، نشان مى توانسته است سه شنبه، باتفاق ترنت، لوس  سان، كيسى نمى بدين. باشد است به لوس آنجلس پرواز كرده اند و ديگرى فيلمهائى كه از كيسى  دو سند، يكى رسيدهائى كه به ترنت داده شده. اشدآنجلس را ترك گفته ب او دو صورت غذاى . است  بوده »گرو«  ژوئيه را ترنت در 25        بيشتر از اين، بنا بر دفتر مالى باشگاه، جمعه  .نداگرد  را باطل و وقوع آن را غير ممكن مى »بوهمين كالبحضور كيسي در دليل « اند،  گرفته شده و ترنت هيچگاه نگفته است سفر ديگرى . است  و ترتيب مسابقه تيراندازى را داده رستوران گرو را امضاء كرده و آنچه در دفاتر ثبت است صريح است بر . است تا كيسى را با خود به گرو كالب ببرد به لوس آنجلس كرده دهند كه كيسى  آنجلس از لحاظ نظرى نيز ميسر نيست زيرا مدارك مضبوط نشان مى       سفر دومى به لوس  . »گرو« حضور ترنت در  نه بليط، نه رسيد، نه يادداشت، نه ( حال كه كميته تحقيق هيچ مدركى حاكى از پرواز كيسى به لوس آنجلس  و در همان. است در ستاد انتخاباتى حزب جمهوريخواه، در آرلينگتون، ويرجينيا، در دو اجتماع شركت كردهتقويم شخصى كيسى حاكى از آنست كه وى، صبح روز جمعه، . هرگز در آن جمعه به ساحل شرقى نرفته است خرند و سوار  ه، پيش از حركت هواپيما مى، در فرودگاهااز آن نوع بليطها كه مسافر. ژوئيه به نيويورك برود 25 تحقيق كنندگان بليطى را يافتند كه كيسى خريده بود براى اينكه روز جمعه نيافته بود، ) قيد در تقويم ا  ژوئيه، مالقاتى ب26است، بنابر تقويم او، در          دو روزى كه فرض شده بود كيسى در گرو كالب گذرانده . است سانفرانسيسكو، به نيويورك رفتهسان، مدرك مضبوط مسلم كرد كه كيسى بجاى رفتن به لوس آنجلس و از آنجا به  بدين. شوند مى مارى جان : تحقيق كنندگان هويت اين خانم را بدست آوردند. است  بعمل آوردهTobinخانم توبين  او ديدار با كيسى را در روسلين هاربور، لونگ ايسلند،  . او در نيويورك وكيل مدافع است. توبين
IslandRoslyn Harbor Longه او تلفن وقتى من ب. ، تأييد كرد اما تاريخ دقيق آن را بياد نياورد . داد  فارنهايت  را نشان مى90 ژوئيه، درجه هوا 26در آن . هوا بسيار گرم بود: كردم، خانم توبين گفت داد كه كيسى در   ژوئيه نشان مى27كميته تحقيق حتى به عكسى كه ترنت را در پرسناژ كمپ، يك شنبه . نيامد بوجود  »دليل بوهمين گرو« ن        با وجود مدارك محكم، تزلزلى در اراده كميته تحقيق بر معتبر شناخت .آمد حافظه او با مدارك مضبوط حاكى از سفر كيسى به نيويورك براى ديدار او، جور در مى  .شد بايد به جاى واقعيت پديرفته مى ساخته خيال مى. ايت قرار گرفتمهرى درگذرنامه، رسيد، مورد حمبدينسان پرواز خيالى از سانفرانسيسكو به لندن، بدون وجود هرگونه مدرك، بليط، . كنار او نبود، اعتنائى نكرد



 198 

مدرك قوى حاكى از آن بود كه كيسى در هفته بعد، هفته اول اوت به لوس آنجلس و در . در بوهمين گرو ژوئيه در ساحل شرقى گذرانده است و نه 26 تا 24دادند كه كيسى از         اما تمامى مدارك مسلم نشان مى است، محل نشستن دارل ترنت را  اى كه آلن از حاضران كشيده گرده. تاس در لوس آنجلس، شركت كردهمسائل خارجى، ريچارد آلن، بر اينست كه در آن تاريخ، كيسى در نشست پيرامون استراتژى مبارزات انتخاباتى يادداشت مشاور ريگان در . است دهد كه او، جمعه اول اوت در لوس آنجلس بوده          تقويم كيسى نشان مى . رفته است »گرو« الت آخر هفته به تعطي « در عوض، در اول اوت، اين دو، پيش از رفتن ترنت به . است باشند بدين خاطر كه كيسى در واشنگتن بوده رفته  »گرو«  ژوئيه از لوس آنجلس به 24اند در  توانسته بدينسان، ترنت و كيسى نمى. دهد وسط ميز نشان مى ، Jim Glimoreزيرا جيم گليمور .  خبر داشتيم »دليل بوهمين گرو« ت الين ما نيز از وجود        در فرون .اند  بوهمين گرو پرداخته »حساب بازى«  دالر به 9همچنين در آن تاريخ، ترنت و كيسى . است شده داده در اول اوت، غذا سفارش ،او و سه تن ديگر براي دهد كه          صورت حساب ترنت در بوهمين گرو نشان مى .اند  در تعطيالت آخر هفته، در لوس آنجلس بوده، »گرو او به چندين نفر . بود تهيه كننده فيلم مستند، در باره تهيه فيلم مستند دومى در باره اكتبر سورپاريز، فكر كرده . گزيده بودند، تلفن كرده بود در گرو اقامت 1980 هفته آخر ژوئيه  ياز كسانى كه در تعطيالت آخر هفته حافظه آنها با عكسهاى عكس برداران كه آنها نيز كيسى . آورد كه كيسى را ديده باشد هيچيك از آنها بياد نمى كيسى، مدير تبليغات انتخاباتى . اردوگاه خوبى براى من بود. اردوگاه گرو در اين تاريخ بسته شد: است اوت، نوشته 3او در يادداشت يك شنبه، . كرد گذراند و رويدادهاى ايام اقامت خود را يادداشت مى  مى» گرو« او تاجرى در سانفرانسيسكو بود و هر آخر هفته را در .         اما گيلمور يك عضو بوهمين كالب را يافت .را نديده بودند، خوانائى داشت شد و واقعيت را يكبار براى هميشه روشن   با مدارك بسيار تصديق مىMcGowan        يادداشت مك گوان  .هفته آخر ماه ژوئيه راي آخر هفته  گذرانده است و نه تعطيالت  »گرو« كتبى حاكى از آن بود كه كيسى تعطيالت آخر هفته اول ماه اوت را در وه بر دفاتر مالى باشگاه، يك مدرك بدينسان، عال. ر هفته ميهمان ما بودخريگان، در اين آخرين تعطيالت آ او در اول . است  ژوئيه در ساحل شرقى بوده است و در بوهمين گرو نبوده26 و 25كيسى روزهاى : كرد مى كنند  مدارك مضبوط گزارش نمى.  رفته است »گرو«  در لوس آنجلس بوده و همان روز به 1980اوت  و بوده است، كجا  شده ژوئيه كه در لندن پيدايش 28 شنبه، 2 ژوئيه، تا بعد از ظهر 26كيسى از عصر شنبه،  در است كه او آن را صرف ديدار  بنا بر اين، يك روز و نيم وقتى است كه ادعا شده. چگونه گذرانده است «        با آنكه كميته تحقيق پذيرفت كه يادداشت مك گون گوياى حضور كيسى در هفته اول ماه اوت در  .است مادريد كرده بنا بر وزن بزرگ « : گيرى كرد اى شگفت آور اينگونه نتيجه وئيه، بگونه است و نه در هفته آخر ماه ژ »گرو گيرى، كميته  براى ساختن اين نتيجه.  گذرانده است »گرو«  ژوئيه در 28 و 27 كيسى در روزهاى  »مدارك ترنت نيز كه صورت حساب . است  بهنگام يادداشت، در تاريخ، اشتباه كرده،تحقيق مدعى شد كه مك گون  كيسى نيز . است است، در تاريخ، دچار اشتباه شده  ژوئيه را قيد كرده24ان گرو را امضاء كرده و تاريخ رستور سه قرار مالقاتى .  ژوئيه در فرودگاه بليط خريده و سوار هواپيما شده و به ساحل شرقى رفته باشد25نبايد در  امى كه گروه عكاسان در روزهاى تعطيل بهنگ. بايد لغو كرده باشد را كه در تقويم خود يادداشت كرده، مى  !!بايد براى قدم زدن بيرون رفته باشد اند، كيسى مى گرفته  هفته آخر ژوئيه عكس مى يآخر هفته
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كميته تحقيق شهادت راننده . بوده است » گرو «  تاريخ در نآپس كيسي در سانفرانسيسكو به لندن پرواز كند،  كيسى قصد داشت از  »گرو«        از آنجا كه ترنت مدعى شد اينطور فهميده است كه بعد از ترك  راننده او شهادت داد كه روز يك شنبه به فرودگاه واشنگتن رفته و كيسى را كه از . كيسى را نيز نپذيرفت گذارد كه سفر  شهادت راننده او جا براى ترديد نمى. است گشته سوار كرده و بخانه آورده بوهمين گرو باز مى داشت براى اينكه، سر راه، توقفى  زيرا كيسى وقت كافى نمى.  سانفرانسيسكو به لندن ساختگى استكيسى از زيرا وقتى جيم گليمور، يك سال پيش از آنكه او .         افزون بر اينكه حافظه ترنت فاقد هرگونه اعتبار است . در واشنكتن بكند در حقيقت، ترنت خود نيز، بهنگام شهادت، گفته است كه بسا بعد از آنكه دانسته . محتواى حافظه او افزوده شدگليمور علت پرسش خود در باره رفتن كيسى به بوهمين گرو را براى او توضيح داد، رفتن كيسى به لندن بر تنها وقتى .  هيچ بياد نياورد كه كيسى به لندن رفته باشددر كميته تحقيق شهادت دهد، با او مصاحبه كرد، ترنت ام و يا از خود  دانم آيا آنچه از سفر كيسى به لندن در خاطر دارم، از اطالعى است كه شنيده من نمى«          :افزايد ى به لندن رفته است، رفتن كيسى به لندن را بر داستان مىاست كيس تواند بفهمد داستان سفر كيسى از  چنانكه تا خواننده به زير نويس به خط ريز مراجعه نكند، نمى. است آوردهوجود اين، اين تصديق مهم و نيز شهادت راننده را كميته تحقيق در زير نويس گزارش نهائى خود با .  حافظه او، اطالع از ديگرى سخن كيسى شده باشدگويد كه ممكن است در        بدين سان، ترنت خود مى   ».ام كه قصد دارد به لندن برود كيسى شنيده آورد         دليل دوم كميته تحقيق بر حضور كيسى در بوهمين گرو، حافظه برنارد اسميت است كه بياد مى .است ان ساخته شدهسانفرانسيسكو به لندن چس كميته تحقيق اينطور استنتاج كرده است كه چون بوهمين . كيسى و ترنت را در پرسناژ كمپ ديده است است، پس كيسى و   در انتظار اسميت بوده1980 هفته آخر ماه ژوئيه  يكالب تنها در تعطيالت آخر هفته ، كمپى Mandalayآن سال، در ماندالى . اند در اين سال نيز، اين دو به اردوگاه گرو رفته. است گرو ديده در بوهمين 1981 كه در 1980اما بنا بر حافظه اسميت، او آن دو را نه در . است ترنت را در آن تاريخ ديده توانست چندين بار ترنت را در پرسناژ  سان، كيسى به آسانى مى بدين.  گزيداقامت، نزديك پرسناژ كمپ  دهند كه كيسى در باشگاه  اند و نه تنها به اين دليل كه عكسهاى عكاسان نشان مى  نديده »گرو« كيسى را در  1980اند در هفته آخر ماه ژوئيه  تنها به اين دليل كه دو عضو ديگر باشگاه به گليمور گفتهنه . كند ناممكن مى ديده باشد، ديده شدن اين دو را سالى پيش از آن 1981         اين امكان كه اسميت كيسى و ترنت را در  .است در اين تاريخ است كه اسميت اين دو را در پرسناژ اسميت ديده. ديده باشد ترين آنها   شايان توجه ) ژوئيه24 ( كه سند مقيد به امضاء ترنت و تاريخ -است، بلكه اسناد مضبوط نيز  نبوده در پائين صفحه، شماره تلفنى . هاى تلفن كه ريچارد آلن، با گرفتن آنها، با اين و آن مكالمه كرده بود شماره بود كه در آن، 1980 اوت 2 تاريخ اى به مدرك برگه. كند و مدعى شد كه هرگونه ترديدى را بر طرف مى را يافت  »مدركى«        و چون با اينهمه ممكن نشد حضور كيسى در بوهمين گرو مستدل بگردد، تيم بارسال،  .دنكن  غير ممكن مى »گرو«  ژوئيه به 25 آمدن كيسى و ترنت را در - است  به استناد آن، كميته تحقيق مدعى شد كه كيسى .  ، از  كيسى، قيد شده بودLong Islandدر النگ ايسلند  بوهمين كالب  در پس در اين تاريخ . است وت را در النگ ايسلند گذراندههفته اول اي تعطيالت آخر هفته  « و چون در آن تاريخ در . است  هفته آخر ماه ژوئيه در آن باشگاه بوده ياست و در تعطيالت آخر هفته نبوده  !است  بوده در مادريد نبوده »گرو
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توان نتيجه گرفت كه كيسى در   بهيچرو نمى         اما از شماره تلفنى كه آلن بر صفحه كاغذى نوشته است، هاى تلفن ديگر بر آن صفحه يادداشت  شماره. است هفته اول اوت، در النگ ايسلند بودهي تعطيالت آخر هفته  شماره تلفن كيسى نه زمان مكالمه و . دهند ها و نيز موضوع گفتگوها را نشان مى اند، زمان هريك از مكالمه شده سان شهادت  او اين. باشد آورد كه در آن روز با كيسى صحبت تلفنى كرده        آلن نيز هيچ بياد نمى .دنه موضوع آن را دار مشاور ريگان در مسائل . »ام يا نه توانم به شما بگويم در آن روز، با كيسى گفتگو كرده من نمى« : است داده او بر . استم و او آن را يادداشت كرد منشى خود شماره تلفن خانه كيسى را خوازبنظرم : خارجى تنها گفت آلن نه . آورد كه كيسى گوشى را برداشته و به او پاسخ داده باشد است اما بياد نمى اينست كه شماره را گرفته زيرا صرف اينكه كه كسى شماره . گرفت  مورد اعتناء قرار نمى» مدرك«          اگر قصد و غرضى نبود، اين  .هاى تلفن و نه يادداشتى دارد كه بر وقوع گفتگو با كيسى داللت كند صورتى از شماره شود كه در آن تاريخ، شخص ديگرى، در محلى  ، دليل بر آن نمىباشد اى يادداشت كرده تلفنى را بر صفحه است، ريچارد  اما از آنجا كه بناى كميته تحقيق بر لوث كردن بوده. است كه شماره تلفن بدان تعلق دارد بوده خندد اما كميته تحقيق آن را   مى » منطق« اى بر اين  هر بچه! برد ، به النگ ايسلند مى1980هفته اول اوت   يكند و با قيد شماره تلفن كيسى بر صفحه كاغذى او را در تعطيالت آخر هفته رت جادوئى پيدا مىآلن قد يا تحقيق كنندگان كميته تحقيق مجلس بسيار ابله : مادريد كه در بوهمين گرو ندانست؟ دو پاسخ متصور هستند نديد و نبود مدارك را مانع از حكم كردن بر حضور كيسى نه در آن باشگاه، چگونه ممكن است مدارك را در ، هفته آخر ژوئيه در بوهمين گرو و با وجود مدارك بر عدم حضور او در آن تاريخ يتعطيالت آخر هفتهاين صفحه كاغذ را دليل حضور كيسى در النگ ايسلند قرار دهند؟ با وجود نبودن مدرك بر حضور كيسى در ن كار آزموده و تحقيق كنندگان مجرب چگونه ممكن است حقوقدانا: شوند         پرسشهاى جديد مطرح مى !پذيرد مى ا تنه.  شود در حقيقت، هيچكس اين اندازه ابله نمى. اند بوده اند و يا پيش از تحقيق، حكم را صادر كرده بوده از اين رو، . است ماند اينست كه كميته تحقيق، پيش از تحقيق، حكم خود را صادر كرده بوده پاسخى كه مى باكى هم از تناقض گوئى، مدرك تراشى . است  بر عدم وقوع اكتبر سورپرايز شده »داليل« در پى ساختن  نويسد و  اى مى ى  شماره تلفنى را بر صفحهسيقى اعتماد كرد كه كتوان به كميته تحق         راستى چگونه مى .است به خود راه نداده... و او گفته . است Larryاين دليل نيز قول برادر زاده كيسى، الرى  . است رفته پنهانى برسر گروگانها، به پاريس  بنا بر فرض، كيسى براى معامله ،است كه  اكتبر، روزى بكار برده19       همان روش را كميته تحقيق در باره  !!گرداند؟ اين كميته آن را دليل حضور ديگرى در محلى مى كيسى در دفتر خود در آلينگتون .  اكتبر، به عمو بيل تلفن كرد19آورد كه پدرش، يك شنبه  است بياد مى به استناد قول الرى كيسى، حكم شد كه ويليام كيسى به پاريس نرفته . سخت مشغول مبارزات انتخاباتى بود ام گرفته بود و بياد آوردن تاريخ دقيق تلفن ده سال پيش انج.        اما شهادت الرى كيسى مسئله ببار آورد . است يا خير تواند بگويد آيا گفتگوئى كرده بنا بر اين، او نمى. است پدر الرى از دنيا رفته. است نشده      الرى كيسى اصرار ورزيد كه خاطرش از تلفن جمع است اما از آنجا كه مكالمه تلفنى محلى بود، ضبط     .است اى بعمل آورد كه بر  ، الرى كيسى با روبرت روس و من مصاحبه1991در اواخر . آن، بسى مشكل بود دليل عدم : ى بكلى متفاوت را به ما گفتئحبه، برادر زاده كيسى ماجراادر اين مص. ويدئوكاست ضبط شد
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 Jockey با پدر من و مادرم بر سر ميز شام در جوكى كالب   اكتبر، او19حضور كيسى در پاريس اينكه در 

Club گرفت، من صورت ديدار كنندگان از ستاد انتخاباتى حزب جمهوريخواه را          همانطور كه دوربين فيلم مى !آورد گذرد، او آن شام را خوب بياد مى  سال از آن شب مى11با آنكه . بود او به كميته تحقيق .  الرى كيسى شام در جوكى كالب را با دروغ جديدى جانشين كرد      يك سال بعد، .كرد حافظه الرى كيسى در باره آن شام، چهار روز اشتباه مى. است كالب صرف شده اكتبر در جوكى 15 كه در 19ديرتر، رسيدهاى امريكن اكسپرس كيسى مسلم كرد كه شام نه در . اند رفته اكتبر به نزد برادرش رفته و باتفاق به باشگاه 15 كه در 19ت، پدر او، نه در بنا بر آن صور. به او نشان دادم اى به   اشاره )پارى( سالى پيش از آن، او در مصاحبه با رس و من . است گفت پدرش به عمويش تلفن كرده ئى الرى من تحقيق كنندگان جمهوريخواه و دموكرات را از تناقض گو. مكالمه تلفنى پدر با عموى خود نكرد قبول كردند و نظر دادند كه آن روز  » مدرك« با اينهمه، آنها قول الرى كيسى را بعنون . كيسى آگاه كردم اعضاى كنگره . شد ها همه جلب رئيس جمهورى بود كه انتخاب شده بود و مراسم تحليف او آماده مى   توجه !است را كيسى در واشنگتن بوده انگشت شمار دموكرات عضو كميته هيچ . جهى به جزئيات تحقيقها نداشتندكه عضو كميته تحقيق بودند، تو در حقيقت، به بارسال و تيم او .  قوت و ضعف داليل نداشتندنيزشد و  تصورى از آنچه در گزارش گنجانده مى گزارش طبقه بندى شد و فوق . داستان اكتبر سورپرايز يك اسطوره است. سخت كرده بود، ناراحت بوددموكرات كه از كنگره كناره گرفت، از اينكه كميته تحقيق مراجعه به مدارك را حتى براى اعضاى كنگره ، نماينده كاليفرنيا از حزب Mervyn Dymallyمروين ديمالى . احت بود       يك عضو كميته تحقيق نار .و او مأمور بود وجود اكتبر سورپرايز را نفى كند. بودند اعتماد كرده يا بايد به محل كميته . تنها اعضاى كنگره، آنهم تحت مراقبت، حق خواندن آن را يافتند. شتالعاده سرى گ : كردم، هاميلتون به من تلفن كرد و گفتروزى كه اعتراضيه خود را تسليم :  گفت )پارى( ديمالى به من        .تحقيق را سرزنش كرداو پذيرفتن قولهاى نزديكان كيسى را بدون چون و چرا و بى اعتنائى به واقعيتها در . مورد انتقاد قرار دادتراضيه خود، گزينش داليل به قصد پاك كردن مديريت مبارزات انتخاباتى ريگان را ، در اع1993ژانويه  3در .        سرانجام، بعد از آنكه متن سانسور شده گزارش را خواند، ديمالى مخالفت خود را با آن ابراز كرد .كردند رفتند و در آنجا، گزارش را مطالعه مى تحقيق مى او . خى از اعضاى قديمى دفتر كار خود را باز يابند، تصميم گرفت راز دارى كند        ديمالى براى آنكه بر . كميته امور خارجى مجلس نمايندگان دايره ادارى زير كميته افريقا را كه ديمالى رئيس آن بود، منحل كردروز بعد، هاميلتون، رئيس جديد .  »اى هر چه ديدى از چشم خود ديده« اگر اعتراضيه خود را پس نگيرى،  گويم چنين كارى  من نمى: استشود كه او در مصاحبه گفته  يادآور مى. است  نيز اشاره كرده »اكتبر سورپرايز« جانى، به مورد رفسن و هاشمى  »رهبر« خوانيد كه كروبى در برشمردن فسادهاى  آخرين فصل كتاب پارى در باره اكتبر سورپرايز را زمانى مى: توضيح  . اعتراضيه خود را پس گرفت اما حاضر نشد گزارش نهائى را امضاء كند     !ام گويم من نكرده انجام نشده مى
    :البته معامله پنهانى بعمل آمد: اسحق شمير  
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 Davidروزنامه نگار سابق، داويد آندلمن  . ، در پاريس، دارد1980در باره ديدار كيسى با ايرانيان در اكتبر  شنيدند روزنامه نگار سابقى اطالعات مهمى ABC  تحقيق گران كميته تحقيق مجلس نمايندگان از گزارشگران  :پردازد مى رئيس سازمان اطالعات و ضد جاسوسى فرانسهدر واپسين فصل كتاب، پارى به نقش اسرائيل و دومارانژ، : توضيح   

Andelman  گزارشگر سابق نيويورك تايمز وCBS Newsدومارانژ، دوست قديمى كيسى و رئيس ادايره تدارك مدارك خارجى و ضد جاسوسى بتازگى او شرحال نويس كنت آلكساندر .  بود)SDECE ( فرانسه در   :  عنوان شرح حال اينست. آندلمن شرح حال دومارانژ را به انگليسى درآورده بود.  بود1980
War The Fourth World  در اوائل تحقيق پيرامون اكتبر . اى مرموز بود        در ماجراى اكتبر سورپرايز، دومارانژ همواره چهره ، 1980با ريگان، بعد از پيروزى او در انتخابات دومارانژ نيز يكى از نخستين خارجيانى بود كه . است كرده خود به پاريس، با دومارانژ ديدار 1980 ژوئيه 4سورپاريز، روبرت رس و من كشف كرديم كيسى در سفر  هاى اول بعد از انتخاب ريگان به رياست جمهورى،  آن دو، در خانه ريگان در كاليفرنيا، در هفته. ديدار كرد ، كه راجع »Veil« در كتاب خود، WoodwardBobاين ديدار را سالها بعد، باب وودواد  . مالقات كردند ماجراى اكتبر سورپرايز، بهنگام تأليف كتاب شرح : است        در شهادت خود، در كميته تحقيق، آندلمن گفته .سى بر سيا، لو داداست به دوران رياست كي آندلمن خواسته بود زمينه و علت ديدار دومارانژ را با ريگان، در . كرديم، بميان آمد حال، كه باتفاق مى را يك رئيس جمهورى منتخب، چنان زود، با رئيس دستگاه او خواسته بود بداند چ. ، بداند1980دسامبر  است،  افتخارى كه رئيس جمهورى منتخب، با ديدار در خانه خود، به او داده:         دومارانژ به او گفته بود .كند اطالعاتى يك كشور خارجى ديدار مى دو مارانژ . هورى كرده بوداست كه او به پيروزى ريگان و بوش در انتخابات رياست جم بخاطر كمكى بوده يكى از . ، ترتيب داد1980كمك او اين بود كه ديدارها ميان كيسى و ايرانيها را در تابستان و پائيز : گفته بود  اما دومارانژ توضيح ديگر نداد و دستور داد كه اين قسمت . ، در پاريس، انجام شد1980آن ديدارها در اكتبر  ، هيچ 1980آميز، اطالع خود را از اكتبر سورپرايز تكذيب كرد و حتى گفت باكيسى در تابستان  و طفره  كميته تحقيق، در پاسخهاى پراكنده  گرتحقيق Zeldin      دو مارانژ، در گفتگوى تلفنى، با ميچل زلدين    .از كتاب خاطرات او حذف شود او پذيرفته بود با تحقيق گر كميته . اند كرده بودند كه كيسى و دومارانژ در اوائل ژوئيه با يكديگر گفتگو كرده و ريچارد آلن تصديق Albert Jolisحال آنكه دو همكار كيسى، آلبرت جوليس . است ديدارى نكرده هاى امريكا و ايرانيان را در فرانسه در تعطيالت آخر هفته  تصديق كردند كه دومارانژ ديدار ميان جمهوريخواهفرانسوى كه تحقيق گر چيره دستى است، شهادت داد كه منابع او در سازمان جاسوسى و ضد جاسوسى فرانسه كلود آنجلى، روزنامه نگار . حق بود      برغم تكذيب دومارانژ، كميته تحقيق در پذيرفتن قول آندلمن بر .اما از آن سرباز زده بود. تحقيق ديدار كند و به پرسشهاى او پاسخ بگويد تاجر اسلحه فرانسوى كه از نزديك با سازمان  -  Nicholas Ignatiewنيكوال ايگناتيو با   ما، رس و من،  .بنا بر اين، روايت آندلمن، خبر واحد نبود. ترين دستياران دومارانژ شنيد  نزديك همين قول را از يكى از Martin Kilianمارتين كيليان . است ، پوشش داده1980 اكتبر 19 و 18 ايگناتيو .  مصاحبه كرديم- است كرده برسر گروگانها، در خاورميانه، همكارى مىتحت امر دومارانژ در گفتگوها   .اند ، در پاريس روى داده1980هاى امريكا در اكتبر  جمهوريخواهاز طرفهاى تماس خود در حكومت فرانسه، پرسيده و دانسته است كه ديدارهاى ايرانيها و : به ما گفت
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اما دومارانژ به . پيام تلفنى فرستاده و از دومارانژ خواسته بود توضيح خود را در باره قول آندلمن به او بگويدزلدين به دفتر دومارانژ چند بار .   شهادت آندلمن براى كميته تحقيق، ايجاد درد سر در آخرين لحظه بود .است صدر، همين ادعا را كرده  ايران، بنى، رئيس جمهورى سابق1987        در  قول جديد در اين باره كه : زلدين به ما گفت. كميته نيز كار را پى نگرفته بود.  نداده بودپيام تلفنى پاسخ قول آندلمن بدست فراموشى . است، پى گرفته نشد دومارانژ ديدارهاى ميان كيسى و ايرانيها را ترتيب داده شمير . از اسحق شمير در باره انقالب ايران پرسيديم. اى بعمل آورديم با اسحق شمير مصاحبه مه، 13  در  .سپرده شد باآنكه كميته تحقيق شهادت آندلمن را معتبر ارزيابى كرد داد،  ما همواره از آنچه در ايران روى مى. پذيرفت كه انقالب ايران براى اسرائيل خطر بود و خطر است . شدم و از آن خبر ندارم من در جزئيات آن وارد نمى. ما آنچه را توانستيم كرديم« :      شمير ادامه داد .  » ايران كمك كندهاشان با به امريكا، در گفتگوها و معامله« اسرائيل در پى آن بود كه . متأسف بوديم من « : اى كرد ره اكتبر سورپرايز، بيان تكان دهنده، وزير خارجه اسرائيل بود، در با1980      اما شمير كه در   .»ها نياز ندارم، فراموش كنم دانيد، رويه من بر اينست كه جزئياتى را كه ديگر بدان مى و من، كتاب جالب توجه گارى سيك در باره اكتبر سورپرايز . از تمامى كوششهاى حكومت كارتر اطالع دارم براى اولين بار، يك مقام عالى اسرائيل كه در آن .  از شنيدن پاسخ شمير، چشمانم باز شد . » است واقع شده  )اكتبر سورپرايز( « :  گفت و تكرار كرد،بدون تزلزل ، كنيد؟ شمير  چه فكر مى: از او پرسيدم.  » ام را خوانده رويداد اكتبر سورپرايز واقعيت دارد و آنچه كه گويد و به صراحت  است كه حقيقت را بداند، مى موقعيت بوده كنم اسرائيل دخالتى در  من فكر نمى. كنم اكتبر سورپرايز انجام گرفته است من فكر مى:        شمير ادامه داد .را گارى سيك نوشته است، حقيقت دارد فروش اسلحه از سوى اسرائيل و فرانسه در اكتبر : انديشيدم وزيرخارجه و سياستمدار دارد، از چه رو بود؟ مىه تجربه طوالنى، هم بعنوان مقام عالى موساد و هم بعنوان        اما اين ترديد ناگهانى، آنهم از كسى ك .است سوگند ريگان بعنوان رئيس جمهورى، اتفاقى بودهاو اصرار كرد اطالع خاصى ندارم اما ميگويم شايد همزمان شدن آزادى گروگانها با مراسم . آن داشته است توانست  اين فروش، بطور قطع، نمى. ، به اشتراك، به ايران، همزمان با تماسهاى پاريس انجام گرفت1980 ، او جانشين دوست خود، مناخيم بگين شد و 1983در . ه شمير، بعنوان وزير خارجه اسرائيل نباشدمورد عالق بوط دسترسى داشت و عالقه داشت بداند ضدر اين مقام، او به مدارك م. به نخست وزيرى اسرائيل رسيد شقش به خواندن او بخاطر چند دهه عمليات مخفى و ع. اند ، در باره ايران، چه كرده1980اسرائيلها در  مايه اين فكر شما چيست؟ شمير . است دهيد اكتبر سورپرايز واقع شده شما گفتيد احتمال مى:        از او پرسيدم .گزارشهاى اطالعاتى در باره رويدادهاى مهم، معروف است ا بسيار اثر كنم اين انقالب، انقالب ايران رويدادى است كه بر زندگى منطقه م من فكر مى! خوب« : پاسخ داد اما سخن از آنست كه : از اين رو گفتم.        اسحق شمير در پاسخ به پرسش، انقالب ايران را پيش كشيد  . »براى اسرائيل بسيار خطرناك است. دارد اند، به قولى براى تعجيل و به قولى براى تأخير  ها خود را وارد گفتگوها بر سر گروگانها كرده جمهوريخواه اى به آن نداشتم و چيزى كه  من عالقه. دانم در امريكا از ماجرا خبر دارند من مى« :         شمير پاسخ داد . انهاآزادى گروگ   .»آورم بتواند به شما كمك كند، بخاطر نمى
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است؟  ، اسرائيل هيأتى را براى گفتگو با ايرانيان، به اروپا فرستاده1980هاى آخر سال  آيا در ماه:        پرسيدم دانيد اشخاص سعى داشتند  مى. ممكن است. دانم در باره آن چيزى نمى. كنم فكر نمى« : شمير پاسخ داد در . اند اند يا نبوده اما مسئله اينست كه آيا تماسها مهم بوده. اند همه جور تماسها بوده. اطالعات تحصيل كنند اما اين . عات سرى را به عامالن ذيعالقه بفروشنداند برخى اطال اند كه سعى داشته اروپا بسيارى از ايرانيان بوده است و بر آن شد،  سان، اسحق شمير، تا پاسخ نخست  را داد، در جا، متوجه شد كه بند را آب داده        بدين .»آورم نه، نه، من اين چيزها را بخاطر نمى« : گفتيد؟ شمير پاسخ داد دانستيد، به ما مى اگر مى:        پرسيدم . آورم بخاطر نمى: اند؟ شمير پاسخ داد در آن داشتهآيا هيچ اطالعى از رويداد خاصى نظير آن داريد كه مقامات اسرائيل و يا عامالن اسرائيل نقشى :       پرسيدم . »اند اطالعات هميشه جدى و مهم نبوده ، كه Yehoshua Saguy ژنرال بازنشسته، يهوشوآ سگوى   سه روز بعد از مصاحبه با اسحق شمير، ما به خانه .سر و ته قضيه را بهم آورد وقتى . كرد سگوى در شمال تل اويب زندگى مى. ، رئيس اداره اطالعات ارتش اسرائيل بود، رفتيم1980در  ، اسرائيل دو نوبت به ايران 1980اما بياد دارد كه در طول .  داد كه اطالعى از آن نداردپرسيدم، او پاسخ 1980از ژنرال در باره دست داشتن اسرائيل در فروش اسلحه فرانسه به اسرائيل و اسرائيل به ايران در اكتبر  بن مناش . اند هاى خمپاره، تفنگ يوزى اسلحه دريائى سبك بوده اين اسلحه شامل گلوله. اسلحه فروخته است ها بودند كه به اسرائيل، براى فروش اسلحه به  جمهوريخواهاسلحه به ايران را محترم بشمارد، مقامات سيا و بن مناش گفته بود كه بعد از آنكه كارتر از اسرائيل خواست تحريم فروش . اسلحه به ايران، بدست آورده بودترين قسمت قول سگوى اين بود كه در حكومت بگين، اسرائيل موافقت امريكا را با فروشهاى         برانگيزنده .ه فروخته است، يكبار در بهار و بار دوم در ماههاى آخر سال، به ايران اسلح1980گفته بود كه در  آن زمان، . داند چه كسى به بگين موافقت امريكا را اطالع داده بود نمى: سگوى گفت. ايران، چراغ سبز دادند او، با مقامات اول سازمانهاى اطالعاتى و وزارت دفاع، ديدارهاى . بگين هم نخست وزير و هم وزير دفاع بود مسئله فروش اسلحه ... گرفت در هر صبح جمعه، در وزارت دفاع، اين ديدار و گفتگو انجام مى.  داشتهفتگى بگين ... تقاضاى خريد اسلحه بعمل آمده است و: يكى از مقامات اين وزارت گفت. را وزارت دفاع مطرح كرد بگين قيد كرد كه . است وافقت امريكا را با فروش اسلحه بدست آوردهم:         در جمعه بعد، بگين گفت .تا هفته آينده دست نگاهداريد: پاسخ داد است؟ سگوى  هآيا نخست وزير به شما نگفت چه كسى اين اجازه را به او ابالغ كرد:       از سگوى پرسيدم . بيشتر شود ميليون دالر 20شود بايد ساخت اسرائيل باشد و نبايد به ميزانى باشد كه بهايش از  اى كه فروخته مى اسلحه . ود را در اختيار كميته تحقيق گذاشتدر مقابل، حكومت اسرائيل گزارش خاص خ. سورپرايز، تحقيق كنند  اسرائيل زير بار آن نرفت كه تحقيق كنندگان كميته تحقيق مجلس نمايندگان، در اسرائيل، پيرامون اكتبر  .ممكن است: پس ممكن است كسى غير از پرزيدنت كارتر باشد؟ سگوى پاسخ داد: پرسيدم. نه: پاسخ داد اين فروش، غير از دو فروش اسلحه ايست كه او از آن : گفت اما سگوى مى.  بود4 - الستيك هواپيماى اف  حلقه 250پذيرد كه  ، از طريق فرانسه را مى1980گزارش اسرائيل تنها فروش اسلحه در ديرگاه ماه اكتبر  بگين . تسليم شدند  تقاضاهاى پى درپى به دفاتر اداره فروش اسلحه اسرائيل در اروپا: گفت        گزارش مى .اى به آن دو فروش نشده بود ش، اشارهدر گزار. كند اطالع دارد و صحبت مى ديرتر، .  از پرزيدنت كارتر خواست با فروش اسلحه توسط اسرائيل به ايران موافقت كند1980نخست در بهار 
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، در برابر كميته تحقيق پيرامون اكتبر Samuel Lewis      سفير امريكا در اسرائيل، ساموئل لويس  .شمرد فروش اسلحه به ايران را الزم مىبگين هم از لحاظ جنگ عراق با ايران و هم از نظر حل مسئله گروگانهاى امريكائى، . اين مراجعه را تكرار كرد اگر اسرائيل اجازه فروش اسلحه به ايران را بيابد : ندگفت مقاماتت عالى اسرائيل به او« : سورپرايز، شهادت داد تواند اين حسن نيت را در حل مشكل گروگانها بكار  و بطور كامالً محرمانه چند معامله اسلحه با ايران بكند، مى بايد گروگانها آزاد شوند و فروش اسلحه به رژيم خمينى  با وجود اين، كارتر اصرار ورزيد كه نخست مى. برد ورزد  گزارش اصرار مى. مخالفان كارتر، در درون و بيرون حكومت او همكارى كندانگيزه وجود داشت كه با با توجه به حمايت كارتر از موضع عربها، در مذاكرات با مصر و فلسطينيها، در بگين اين . گروگانها، ادامه داد       با وجود موضع صريح كارتر، بگين به كوشش براى تحصيل اجازه فروش اسلحه به ايران، پيش از آزادى  . »دهد به فشار متفقين تن ندهد ن مىامكا بنا بر . است تحريم فروش اسلحه به ايران را رعايت كردهاسرائيل جز يك مورد فروش اسلحه از راه فرانسه،  كا يافته است بود او كسى را در امري ترين مشاوران نظامى و اطالعاتى خود گفته قول سگى، بگين به عالى مقام شد  دروغگو است و اعتبارى به شرحهاى مبسوط و مدارك موجود در باره فروشهاى اسلحه كه فرض مىبر اين واقعيت چشم پوشيد كه بگين كميته تحقيق ! حكومت اسرائيل  مهر معتبر است زد و آن را پذيرفت        با آنكه تحقيق كنندگان كميته تحقيق اجازه رفتن به اسرائيل را پيدا نكردند، كميته تحقيق بر گزارش  .است كه بتواند به او اجازه فروش اسلحه را به ايران بدهد و او اجازه دو فروش را داده : ض است       حتى بر اين واقعيت نيز چشم پوشيد كه گزارش با نتايج تحقيقات كميته تحقيق نيز در تناق .اند، ننهاد مخفيانه از امريكا به ايران، بعمل آمده است فروش اسلحه به  كرده حال آنكه بنا بر گزارش، بگين نزد كارتر استدالل مى. گروگانها نداشته است بحران  » ربطى به« بودند كه فروش اسلحه توسط اسرائيل و از راه فرانسه،  تحقيق گران به اين نتيجه رسيده از پى آمدهاى توافق مادريد، يكى ارسال اسلحه از اسرائيل، از راه : او گفته بود. ، انداختABCنايت الين      قول سگوى بر اينكه اسرائيل از راه دريا به ايران اسلحه فرستاد، نيز، مرا بياد قول جمشيد هاشمى، در برنامه  .مشكل گروگانها استفاده كنددهد، در حل  دهد از حسن نيتى كه به خرج مى اسرائيل امكان مى اظهارات سگوى .  ميليون دالر شد40ز باز گفته بود كه ميزان فروش اسلحه به ايران او ني. دريا به ايران، شد جعل تاريخ مي كنند و ها » ايران گيتي « نكه آبخاطر . ورم آدو متن زير را هم در پايان ترجمه كتاب روبرت پاري ، مي : توضيح   .است كرد قول جمشيد هاشمى  بى پايه نبوده نخستين قول يك مقام اسرائيلى بود كه مسلم مى     :هاپيرامون اكتبر سورپرايز؟ يافته در كار جعل تاريخ و ربط آن با شبيه سازى و  »خط سيد ضياء«       :شكارتر مي كند آرا بر ايرانيان » ايران گيت « و » اكتبر سورپرايز « رفع تناقضهاي دروغهاشان، حقايق پيرامون  
يرامون خريد دستگاههاى شنود توسط دفتر رياست جمهورى و تشكيل كميته ايكس و  پ »كشفها« بدنبال يك رشته : توضيح    ، كيهان به دستيارى يك جيره خوار انگليس، از نزديكان سيد ضياءالدين  »اصالح طلبان« سازمان اطالعات و ميليشيا توسط 
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روزنامه دست به انتشار . است ل تاريخ شدهطباطبائى و حزب اراده ملى او و عضو ساواك شاه بنام ابراهيم صفائى، دست بكار جع ملى كردن «  است با عنوان  »كتابى« ترين كار اين جيره خوار پير امپراطورى از پا در افتاده انگلستان،  تازه. است ملى كردن نفت بوده نهضت از آن پس، بخدمت ساواك درآمده و كارش انتشار ضد اطالعات درباره مصدق و. است  بوده1332 مرداد 28كودتاى  در خدمت  »روزنامه نگاران«  اسناد سيا، از راين شخص، بنا ب. است كه جعال آن ابراهيم صفائى است هايى پيرامون مصدق زده مقاله ايران بسنده اى و هاشمى رفسنجانى به جعل و انتشار ضد اطالعات در باره مصدق و نهضت ملى   به رهبرى خامنه »خط سيد ضياء   «   .  »نفت اشتباه بزرگ قيام نيروهاى «  را كه انگلستان ترتيب داد، 1299چنانكه كودتاى . است در كار بزك كردن رژيم پهلوى نيز برآمده. كند نمى صدر،   دفتر رياست جمهورى در دوران بنى »دستگاه اطالعات«         همزمان، كيهان مقاله مفصلى را در باره  :گرداند  مى »اصالح طلب ارتش غافل از اينكه . ارگان سازمان ترور تا بخواهى دروغ ساخته است. است  وارونه سازى واقعيتها، انتشار دادهبروش حقيقت، عريان خود را نشان بنا بر اين، پوشش را كه بر كنى، . دروغ پوشش بر قامت حقيقت، بيش نيست - كند و ب  كند حال آنكه خويشتن را تخريب مى برد ديگرى را تخريب مى  عقل قدرت مدار گمان مى-الف  هدف : كند انتشار اين مقاله يك هدف و يك نگرانى را آشكار مى. كنيم كارى كه ما با اين نوشته مى. دهد مى كند كه همان جنگ بهار آزادى است كه اينك تجديد اينجهت است كه افراد سازمان ترور را متقاعد اى ميان دستگاه رياست جمهورى امروز با دفتر ساده رياست جمهورى آن روز از  آن شبيه سازى ابلهانه نگرانى شديد . نگرانى بخاطر انتشار ترجمه كتابى پيرامون اكتبر سورپرايز در انقالب اسالمى است. است شده بينند خيانت به ايران و ملتهاى منطقه از ياد رفتنى نيست و سر انجام دامن خائنان را  است زيرا ايران گيتها مى كند يا   مى »افشا«صدر را   دفتر رياست جمهورى بنى »دستگاه اطالعاتى«   كيهان ارگان سازمان ترور  ت و از كرسى قدرت به صندلى اتهام خواهندشان كشاندخواهد گرف عيتها آيند و اين توانند بكار كشف واق داند در خارج از كشور مى سازد و مى كيهان دروغهائى را كه مى      :سازشهاى پنهانى ايران گيتيها را؟ اخبار (قسمتى از دروغها . گذارد كند، در سايت اينترنتى خود قابل دسترس نمى كشف دروغ سازان را رسوا مى فعاليتهاى اطالعاتى  « زير عنوان ) 1380 تير 20كيهان ( اش  چنانكه مقاله. توانند بگشايند  را همگان نمى )ويژه در اين . مقاله بسيار دراز است. ر سايت كيهان قابل گشايش نيست، د »در دفتر همĤهنگى رئيس جمهور فرارى . شوند پردازيم كه به دروغ سازيها پيرامون فعاليتهاى اطالعاتى مربوط مى مجموعه به قسمتى از آن مى زيرا آن قسمتها نيز دروغهائى هستند كه با بر گرفتن پوشش، حقايق . كنيم قسمتهاى ديگر مقاله را نيز رها نمى اداره ... پرستى انتظاريون و عناصرى از جمله بهبهانى، صدر الحفاظى وصدر به سر  مديريت اطالعاتى بنى-   :واحد اطالعاتى در نهاد رياست جمهورى ×  .صدر  مديريت  همĤهنگى دفتر بنى- 3  صدر،  مديريت و اداره دفتر بنى- 2  صدر،  مديريت اطالعاتى دفتر بنى- 1  :گرديد   فعاليت دفتر رياست جمهورى در سه قسمت خالصه مى .كنند ور توجهى را آشكار مىدرخ   شناسائى نهادها و عناصر خواص و مؤثر- 1   وظائف اين گروه عبارت بود از-   )1. (گرديد مى
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كه تلفنهاى افراد طراز اول مدافع انقالب ) 3(        اين كادر مجهز به جديدترين وسائل فنى و الكترونيك بود  .داللهى بواداره مخابرات در اختيار داشته كه وظائف آنها استراق سمع و شنود تلفنهاى نيروهاى خواص و مؤثر حزب        اين گروه براى اجراى اقدامات پنهانى و اطالعاتى عليه نيروهاى اصيل خط امام و واليت فقيه، افرادى از  )2... ( ارتباط با عوامل خارجى، فراريان ضد انقالب و- 3  واليت، مبارزه و كار شكنى در مقابل حركت رو به جلوى انقالب اسالمى و اجراى جنگ روانى عليه خط امام و -  2  كه به كار مراقبت اطالعاتى از نيروهاى فعال سيكلت و اتوموبيلهاى تند رو و پوششى در اختيار اين واحد بود آموزش ديده تعقيب و مراقبت، بهمراه موتور  تعدادى تيمهاى. كردند و كشور و حزب اللهى را كنترل مى ها و  ها، دوربين ها، ضبط صوت         اين واحد به غير از استفاده از منابع، وسائل استراق سمع، از گيرنده ).4(اند  به نفع اين دفتر اشتغال بكار داشته...  غضنفرپور و سالمتيان ومجلس، همراه با نمايندگانى چونكرده و عناصرى را در سپاه، شوراى نگهبان، حزب جمهورى اسالمى، دادگاههاى انقالب، صدا و سيما و در اين واحد در تمام ارگانها و مراكز فعاليت نيروهاى خودى منبع گذارى . نمودند حزب اللهى مبادرت مى و همكارى و پشتيبانى ) 7( اين واحد توانسته بود با ارتشبد فردوست و تيمسار شادمهر نيز ارتباط بر قرار نمايد * ) 6. (دادند ى را در اختيار اين بخش قرار مىنهادهاى انقالبى و مردمپسر جوان در اين بخش تردد داشته و بدين وسيله اخبار و اطالعات مربوط به ارگانها و مراجع دولتى و  نفر دختر و 100صدر بخش ستاد خبرى بود كه هر روز، قريب به   از ديگر اقدامات واحد اطالعاتى دفتر بنى* ).5(محلهاى استقرارى، كشف و شناسائى نمايند  حزب اللهى و خط امام و رهبرى را شناسائى و رفت و آمدها در مراكز و نهادها را با مراقبتهاى ثابت دركردند تا نيروهاى  مردمى و انقالبى به نقاط مختلف ايران كه نهادهاى انقالبى و مردمى مستقر بود، عزيمت مىر گروههاى مجهزى جهت شناسائى افراد حزب جمهورى اسالمى و نهادهاى اين دفتاز سوي  از طرف ديگر، * .بردند هاى قوى نيز، در موارد لزوم و ضرورى سود مى ميكروفن چند تيم متخصص در اين واحد .  از ديگر وظائف واحد اطالعاتى دفتر رئيس جمهور، تهيه متن نطقها بود* .آنان را با اين واحد جلب كند قرار داده ... ساواكى، ارتشيهاى تصفيه شده رژيم طاغوت، گروهكهاى كمونيستى، جريانات چپ و راست وى نيز، يكى از مراكز تجمع عناصر ضد انقالب،   در اين راستا، دفتر همكارى و همĤهنگى مردم با رئيس جمهور )10.(زدند دامن مىفشل كننده را با اطالعات جمع آورى شده در بين روحانيت و نيروهاى اصيل و مدافع انقالب اسالمى و كشور و در جهاتى ديگر، ايجاد شكاف و افتراق و قطب بنديهاى . كردند  سطح كشور شايع و منتشر مىدرعوامل خود جمهورى اسالمى، سپاه، نهادهاى انقالبى و شخصيتهاى اصيل خط امام و رهبرى كه به صورت روزانه توسط  اين واحد عالوه بر  اقدامات موصوف، مركز اشاعه اخبار و شايعات بر عليه جامعه روحانيت مبارز، حزب * . است كرده اى، روزانه گزارش مى بصورت نوبه زير نظر داشته و كرد و كليه رفت و آمدهاى آنان را اعمال مى) 9... (اى، هاشمى رفسنجانى، رجائى و خامنه واحد اطالعاتى دفتر رئيس جمهورى كنترل اطالعاتى خود را بر روى قضات، بازرسان و آقايان بهشتى، * )8. (بود اقدام به تهيه متن مستدل و منطبق بر گزارشات واحد اطالعاتى مى  )11(بودند 
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صدر تشكل دادن به گروههاى مختلف، از مائوئيستهاى چپ رو تا ساواكى   ايجاد اين مراكز توسط دفتر بنى* اى كه توسط آقايان شهيد بهشتى، موسوى اردبيلى،  مخرب در بين مردم بوجود آورده بود كه در نامه فراگرد اين اقدامات اطالعاتى غير قانونى و ضد امنيتى چنان جوى از تشويش، التهاب و ابهام و شايعات * ).12(شكيالتى بمنظور تدارك جبهه وسيع داخلى عليه خط امام و رهبرى بود در يك مركز ت... و اين خطر بطور جدى وجود : اى، هاشمى رفسنجانى نوشته شد، خطاب به حضرت امام سئوال كردند نهخام . ن محروم گرديمجمهورند، شود و از داشتن مجلسى مستقل و حافظ اسالم در مقابل انحراف احتمالى مجريا مجلس شورا، تحت تأثير همين جو ناسالم منجر به انتخاب شدن افرادى كه تسليم رئيس اتدارد كه انتخاب و نقش اصلى با مردم است مدافعين خط امام و رهبرى، آن دفتر قانون شكن استقرار حاكميت قانون بر جامعه در اين روندها براى كوبيدن نيروها و گروههاى اصيل انقالب اسالمى و . توسط واحد اطالعاتى طراحى شد هر چند اين كنگره جهت تشكيل حزبى دولتى موفقيتى نداشت، ليكن براى انتخابات مجلس ستادهائى * )14! (صدر گفته بود كه اگر مجلس با من همĤهنگ نباشد، ايران دچار بحران و يا منفجر خواهد شد بنى بارها . پردازند   كنگره دولت ساز مىبرگزاريحزب و ايجاد به ،        براى رسيدن به هدفهاى مورد عالقه  .كردندا رئيس جمهور را تأسيس و اكثر گروهها و دستجات باندى را متشكل دفتر همĤهنگى مردم بفعال و مرتبط با امريكا و متحدين در اين ارتباط به اقدامات براى در اختيار آوردن مجلس پرداخته و سان  ك* ).13()همكارى در مقابله با حزب جمهورى اسالمى در انتخابات اخير تشكيل شده بود، آن را مورد توجه قرار دادند كاران غرب گرا با ملى گراها، براى هاى چپ گرا و محافظه  اى كه از مذهبى نمونه جلسه( . اند همدست شدهمتجددهاى شرق زده و غرب زده، على رغم تضادهاى خودشان با هم، در بيرون راندن اسالم از انقالب، . خورد عالئم تكرار مشروطه بچشم مى« : است  آمده28 /11 /1358 نامه مذكور به تاريخ 16در بند  ، به اتهام قدرت طلب و انحصار طلب وارد )ره(را شعار محورى خود قرار داد و حمالتى را به ياران امام  توضيح اينكه ضد گرداندن .  است »آى دزد« پوشانند، رايج ترينشان  از انواع پوششها كه دروغ سازان بر واقعيت مى: توضيح   )15. (ساختند پهلويها : ادبيات و تاريخ ايران پر از انواع وارنه سازى و ضد گردانى است. وشها در تاريخ ايران بوده و هنوز نيز هستترين ر ،رايج ، مالتارياى ايران !خواند  گرداندند و شاه مصدق را عامل خارجى نيز  »قيام ملى«  مرداد سيا و انتليجنت سرويس را 28كودتاى  دانند چه  سالى كه مردم كشور سازمانهاى اطالعات سپاه، واواك و اينك سازمان ترور با واواك موازى را زير چشم دارند و مى 20زيرا با وجود . شناسد گان سازمان ترور اندازه نمىگستاخى ار! گرداند بيشتر نداشت، صاحب سازمان اطالعاتى با اين وسعت مىمديريت كسى كه در خدمت واواك بوده و اكنون از چند وظيفه ايهاى سازمان ترور است، دفتر رئيس جمهورى را كه چند عضو ساخت  و واواك و سازمان ترور ايجاد كرد و اينك ارگان سازمان ترور با ) ى به قول خمينى ميليون36(گيتى سازمان اطالعات  استى اينست كه اگر دفتر خمينى ر! كند اند، آنها را به دفتر منتخب مردم ايران در بهار آزادى منتسب مى كسانى آنها را بوجود آورده صدر قرار بدهيم، واقعيت همان   را بجاى دفتر بنى)...اى و هاشمى رفسنجانى و بهشتى و خامنه( و رهبرى حزب جمهورى اسالمى  ، جنايت و خيانت و فساد را رويه كرده و اينك دستگاهى وسيع بع قرن، بمدت 60شود كه روى داده و در پى كودتاى خرداد  مى گيريم تا   دروغ، حجاب بر مى15با وجود اين، از . خدمت اليگارشى مافياها و قدرتهاى خارجى همدست اين اليگارشى استدر     :توانند بكار مبارزه با سازمان ترور و رهبرى آن آيند حقايقى روشن شوند كه مى
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صدر، نه مردم و   دفتر بنى »مديريت اطالعاتى« بزعم تهيه كنندگان اين مقاله، : است نيز چنين كردهمالي  –مافياهاي نظامي ارگان كيهان، . تواند با تخريب خود شروع نكند         تكرار كنيم كه عقل قدرت مدار نمى   :امروز است؟ همان سازماندهى كودتاى خزنده 60آيا سازماندهى كودتاى خرداد   اين مديريت كه بل .استبداد فراگير بود،كه در كار استقرار بودند  از حاكميتى نسازمانانهاى سياسى بيرو ، آزاديها و حقوق 60 با كودتاى خرداد ،داد كه  هائى را تحت تعقيب و مراقبت قرار مى »نهاد« سازمانها و  بجاى تعقيب ايرانيان تا  »  ميليونى36اطالعات «پرسيدنى است كه اگر . انسانى مردم كشور را از ميان بردند مهاجرت از كشور، دستگاههاى دولتى و شبه دولتى را ناگزير كردنشان به ام و يا به جوخه اعدنها آسپردن  شد؟ بدين قرار، ناخواسته،  داد، كجا دولت مالتاريا، دولت خيانت و فساد و جنايت مى تحت نظارت قرار مى عال سياسى و به قول مقاله نويس نه تنها يك ف. نوشته ستايشى كم مانند از منتخب مردم ايران و دفتر او است اداره ... صدر را انتظاريون، صدرالحفاظى و بهبهانى و  دفتر بنى » مديريت اطالعاتى« نويسد   مى- 1   با وجود اين،.اما اين گروهها در كار كودتا بودند و كودتا نيز كردند. است  »حزب اهللا« است، حزب جمهورى اسالمى و  استثنائى كه مقاله قائل شده. است گروههاى سياسى نيز بوده اطالعاتى حمايت از فعاليتهاى سياسى  »مديريت« است، بلكه هدف  يك ايرانى تحت تعقيب اطالعاتى نبوده واقعيت اينست كه آن . برد  بكار نمى »...و« است پيدا كند و گرنه  مقاله نويس اسم ديگرى نتوانسته. كردند مى كار او . ت و او شهيد صدر الحفاظى بود كه اعدام شدزمان، اطالعات رياست جمهورى يك متصدى بيشتر نداش كرد و به نظر  بايد اين اطالعات را تنظيم مى مى. رسيدند دريافت اطالعاتى بود كه به دفتر رياست جمهورى مى ديد، دستور كسب اطالعات را به ترتيبى  در مواردى كه رئيس جمهورى الزم مى. رساند رئيس جمهورى مى در عوض، دفتر خمينى و حزب جمهورى اسالمى سازمان اطالعاتى . داد آيد، مى ده مىكه در توضيحات آين اطالعات سپاه از كسانى تشكيل شده بودند كه حتى پيش از تشكيل سپاه، براى : غير قانونى تشكيل داده بودند امات رژيم آمد اى آشكار شد و بر زبان مق به ترتيبى كه پيش و بعد از قتلهاى زنجيره. كردند خمينى كار مى به گان وجود محفلها، طرفداران منتظرى كه تصفيه شدند، طرفداران احمد خمينى كه تصفيه شدند، وابست( ، اگر واواك تركيب نامتجانس پيدا كرد، بخاطر اين )اند  شده » اصالح طلب« هيأت مؤتلفه، كسانى كه امروز  بنا بر اين، ادارات اطالعات ارتش و . آن زمان، رئيس جمهورى فرمانده كل قوا بود. اطالعاتى داشته باشندسازمان اطالعات نه دفتر رئيس جمهورى كه دفاتر و سازمانهائى بودند كه بنا بر قانون، حق نداشتند سازمان كند كه دارندگان   مرج امروز نيز گزارش مىحالت پر هرج. بود كه از تركيب انواع اطالعات بوجود آمد اى كه اين اطالعات را  وجود دايره. دادند بايد مرتب به او گزارش اطالعاتى مى ى مىسپاه و نيروهاى انتظام دو آلمان غربى و (  اكتبر سورپرايز و ايران گيتهاى امريكائى و انگليسى و اسرائيلى و فرانسوى و آلمانى *  :اند ارتباط مالتاريا با عوامل خارجى و فراريان ضد انقالب، يك رشته افتضاحهاى بين المللى را بوجود آوردهدر عوض، .  نتوانسته است نشان بدهدتا اين زمان، حتى يك مورد ارتباط را رژيم مالتاريا. است انقالب بوده ارتباط با عوامل خارجى، فراريان ضد  »مديريت اطالعاتى«  مدعى است يكى از كارهاى - 14 و 9 و 2  .تصدى كند، قانونى بود   شركت خانواده هاشمى رفسنجانى در مؤسسات برادران هندى جاه كه اشرف پهلوى نيز در آن سهم دارد،* فساد، سوئدى و اسپانيولى و پرتقالى و ايتاليائى و لهستانى و عضويت در اختاپوس جهانى  و اتريشى و )شرقى سابق
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هاى سعودى و شيخ  ها با خانواده صدام و برخى از خانواده  اين خانواده » تجارى« همكارى . اند برقرار كرده خانواده ديگر 5 در معامالت نفتى كه خانواده هاشمى رفسنجانى و  » ضد انقالب فرارى« راد  همكارى با اف*  در خريداسلحه » ضد انقالب فرارى «  نقش قربانى فر و بسيارى از افراد * در بنا بر فتواي او، (  از خمينى  »فتوى« ز اسرائيل با تحصيل  مأموريت دادن به حيدرى براى خريد اسلحه ا* نشينها، امروز از پرده بيرونند، است، مالتاريا حاضر شد  وقتى مسلم شد نيمى از اين پول به حساب بهشتى ريخته شده.  جرم كرد اعالم،دفاع رئيس جمهورى، شهيد سرهنگ فكورى، وزير  بني صدر، ،بدستور. حيدرى باال كشيد و با بهشتى تقسيم كرد ميليون دالر پول را 53:  كه منجر به فساد بزرگ شد)بود شرائط جنگ، خريد اسلحه از اسرائيل بى مانع  صدر  بنى.  پرونده را بخواباند اين كشوربخش بزرگى از مطالبات ايران از فرانسه را ببخشد تا دستگاه قضائى روز كه مردم ايران صاحب ماند و هر  اى به نخست وزير فرانسه نوشت كه اين ننگ بر دامن فرانسه مى نامه او كه اينك .  به رياست جمهورى رسيد1981 تصريح آلكساندر هيگ نخستين وزير خارجه ريگان، وقتى در * .د كردندولتى از خود شوند، حق خويش را مطالبه خواه كند كه  نويسد، درواقع قلب حقيقت مى  مى » ارتباط با عوامل خارجى«  ارگان سازمان ترور از وقتي       اما  .اى ارتباط مستمر دارد اى با سيد على خامنه نى و از راه هادى خامنهرفسنجا بدين سو، از طريق رفيق دوست با هاشمى 1981كند تصريح كرد كه از  براى شركتهاى نفتى كار مى شما بيش از حد اطالعات : محمدى گيالنى، قصاب آن روز اوين گفته بود. نواب و صدرالحفاظى به اعدام شدسران حزب جمهورى اسالمى با اسرائيل و انگلستان و امريكا بر قرار شده بود، موجب محكوم شدن دو شهيد،  توضيح اينكه اطالع يافتن از روابط پنهانى كه ميان كسان خمينى و. نوع ديگرى دروغ كردن راست است اطالعاتى كه به : ه اطالعات دريافت كرددفتر رياست جمهورى دو رشت:       ترتيب تحصيل اطالعات اين بود !داريد واقعيت اينست كه آن . اند گذاشته جمهورى عوامل نفوذى داشته است و آنها اين اطالعات را در اختيار مى دفتر رياست عيندقاله مدتهيه كنندگان م. به دفتر مي رسيدنداز حزب جمهورى اسالمى اطالعاتي كه  – الف  :رسيدند، منابع زير را داشتند اطالعاتى كه به دفتر رياست جمهورى مى*  :آورد و اطالعاتى كه روزنامه انقالب اسالمى بدست مى. رسيدند دفتر رياست جمهورى مى تمايل ضد اين .  بود » بقائى–خط كاشانى « يك تمايل آن، . بود حزب تركيبى از تمايلهاى گاه متضاد مى رز دادن اطالعات، در درون حزب، با يكديگر مبارزه اين تمايلها از راه د. داشت تمايل نيز وجود مى اطالعات پيرامون روابط پنهانى و توافق بر .  در اقليت شدند، با مراجعه به خمينى، حزب را منحل كردند)بقائى –اى و هيأت مؤتلفه و خط كاشانى  هاشمى رفسنجانى و خامنه(  »خط سيد ضياء« زمانى هم كه . كردند مى گويد هدف طرح تعطيل دانشگاهها از بين بردن  مىاو  ، در آنها، استفاده كرد و نوارهاى حسن آيت كه كارترو صدر كند از گروگانها بايد مثل يك آتو بر ضد بنى نوار بهشتى كه در آن، تصريح مى: گرفت جمهورى قرار مى       بخشى از اطالعات نيز توسط عوامل نفوذى سازمان مجاهدين خلق تحصيل و در اختيار دفتر رياست  . ندرسيد ه از طريق تمايل مخالف اين سازشها به دفتر رياست جمهورى مىسر گروگانها عمد  ».شود صدر هم حريف آن نمى پدر بنى« كند كه  صحبت مى از نقشه ديگرى  )آيت (صدر آن طرح را خنثى كرد، هم او صدر در جامعه است و پس از آنكه بنى پايگاه بنى
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شود براى گفتگوهاى محرمانه با امريكائيها  خمينى و هاشمى رفسنجانى و بهشتى در فرانسه كه گفته مى كه بنا بر آنها، حضور كسانى از نزديكان ندصدر رسيد  كه از ايرانيان مقيم فرانسه به دفتر بنى اطالعاتى-  ب  اعالم آن از سوى خمينى  شرط از سوى حكومت كارتر و 4خمينى براى تماس با دستگاه كارتر كه به تهيه و نيز گزارش صادق طباطبائى يك ماه بعد از انجام مأموريتش بدستور . كنند نشويد، آنها با رقباى شما معامله مىضا پسنديده از سفر خود به مادريد و مراجعه امريكائيان به او و تأكيدش كه اگر شما حاضر  گزارش ر- ج  .كردند اند، اطالعات آمده از حزب جمهورى را تأييد و روشن مى آمده زيرا اگر قرار داد پيش از شروع بكار رياست . اين مراجعه الزمه سازش پنهانى با ريگان و بوش بود. منجر شد گرفتند،  يار دفتر رياست جمهورى قرار مىرسيدند و در اخت  اطالعاتى كه به روزنامه انقالب اسالمى مى*  .شد و آشكار غير ممكن مى شد، ديگر هرگونه سازشى از پنهان جمهورى جديد منعقد نمى هائى كه به  به استناد اين اطالعات بود كه سيد حسين نواب، در سرمقاله. انگيختند گيرى بر مى روزنامه را به پى به استناد اين . كرد ، قطب زاده در مقام وزير خارجه نيز اطالعاتى دريافت مى افزون بر اين اطالعات* .آورد شدند، با صراحت از سارشهاى پنهانى رهبرى حزب جمهورى اسالمى سخن بميان مى قلم او نوشته مى مى اى و هاش  مقاله نويسان از كار تعقيب و مراقبت اطالعاتى در باره قضات، بازرسان و آقايان بهشتى و خامنه* . علت اعدام او اين گزارش بود. تهيه كردبا گروه ريگان و بوش رهبرى حزب جمهورى اسالمى  صفحه، پيرامون روابط پنهانى خمينى و 100 اين اطالعات، صدرالحفاظى گزارشى در        به استناد مجموع .شد بايد تشكيل مى در وزارت خارجه بود كه سازمان اطالعات خارجى مىدانستنى است كه بنا بر قانون مصوب شوراى انقالب، اين . اطالعات بود كه به مجلس نامه نوشته و هشدار داد چرا كه در اكتبر سورپرايز و ايران گيت همين اشخاص دست اندر كار . اتفاقى نيست. نويسند ، مى...و رجائى و اى است و يا كوششى است براى آنكه خيانت  پرسيدنى است آيا نوعى تهديد هاشمى رفسنجانى و خامنه. بودند از  كه اينك  »طلبى اصالح« هزاد نبوى، دانيم كه ب مى.  بباوراند »صدر دفتر بنى« اين اشخاص را ادعاى  صدر و همكاران او در فاش   بهر رو، اين قسمت از مقاله اعتراف سوزناك رهبرى سازمان ترور به موفقيت بنى     ! ما دستور اجرا كرده ايمچرا كه. بهشتى و هاشمى رفسنجانى استاز اعالم جرم، به محاكمه كشاندن رجائى و بهزاد نبوى نيست بلكه به محاكمه كشاندن امام خمينى و آقايان قصد واقعى رئيس جمهور : است، در جلسه غير علنى مجلس حاضر شد و گفت  شركت پتروپارس شدهانصاحب در حقيقت، بهنگام ورود به پاريس، در نخستين . كردن سازشهاى پنهانى، اكتبر سورپرايز و ايران گيت است او و همكارانش مهاجرت را بر گزيدند زيرا بدرست تشخيص دادند صحنه اصلى مبارزه آنجاست كه . است او براى پرده برداشتن از پيوندهاى ارگانيك خمينيسم با ريگانيسم هجرت: صدر گفت مصاحبه با مطبوعات، بنى هاى پنهانى شرط دنبال كردن  قطع شدن رابطه. توان روابط پنهانى را آشكار و قطع شدنشان را ناگزير كرد مى اگر . است  مجهز به وسائل فنى و الكترونيك بوده »مديريت اطالعات«  تهيه كنندگان مقاله مدعى هستند -  3  .نقالب و رساندن آن به نتيجه يعنى استقرار مردم ساالرى بود و همچنان هستتجربه ا تفنگهاى دوربين دار مخصوص ترور . آيند ترخيص ندادن به واردات آالتى است كه بكار جاسوسى و ترور مىهمكاران او به دفتر رياست جمهورى اطالع دادند كه علت توقيف او، اجازه . گمرك مهر آباد را توقيف كرد مدير كل  »دادگاه انقالب« ماجرا از اين قرار بود كه . سازمان اطالعات و ترور در حال تشكيل برداشت از ايجاد در عوض، اين دفتر بود كه پرده. دادند چنين بود البد كودتا كنندگان يكى از وسائل را نمايش مى گيرى در شب، انواع سالحهاى كوچك براى كشتن از نزديك، انواع ميكروفنها  مجهز به دوربينها براى نشانه اطالعات سپاه يا همان گروهى است كه وارد كننده تحقيق در باره وارد كننده معلوم كرد كه ... براى شنود و
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صدر كه گوشهاى  سان، نخستين هشدار بنى بدين. د او احمد خمينى بودتحت نظر مستقيم خمينى و فرزن توسط مديريت ...  حزب جمهورى اسالمى و نهادهاى انقالب وجمهورى اسالمى و گروههاى شناسائى مقاله نويسان مدعى تشكيل تيمهاى آزموده براى مراقبت اطالعاتى سپاه و شوراى نگهبان و حزب - 5 و 4  .سنگين نشنيدند، پيرامون خطر پيدايش سازمان ترور، آنهم در بطن دولت بود اي غير پس اين سازمانها فعاليته: كند همچنان عقل قدرت مدار با تخريب خود شروع مى. شوند اطالعاتى مى رئيس .  سرهنگ حاتمى جاسوس خمينى و رهبرى حزب جمهورى اسالمى در دفتر رياست جمهورى بود*       اما اگر اين تيمها وجود داشتند، چرا حتى يك تن از آنها با اسم و رسم معرفى نشد؟ در عوض،  .كدامها بودند؟ سازشهاى پنهانى با قدرتهاى خارجى و تدارك كودتاى خزندهغير علنى  آن فعاليتهاى .انجام شدنشان جلوگيري كند توانسته است از  اند كه اطالع از آنها مى داشته مىعلني و سري  پسنديده برادر خمينى رئيس .  گرمارودى را خريدند و در دفتر رياست جمهورى به جاسوسى وادار كردند* كما اينكه . شد ديگرى را جانشين او كنند ود ولى هيچ نگفت زيرا اخراج او موجب مىجمهورى مطلع ب چه امر در اين دفتر : وقتى رئيس جمهورى او را احضار كرد و پرسيد. جمهورى را از جاسوسى او آگاه كرد دهيد؟ گريه كرد و به خمينى بسيار ناسزا  رويد به آقاى خمينى گزارش مى اى وجود دارد كه شما مى محرمانه آورد كه او به خمينى نامه نوشت  بياد مى... ى نيست وكافدو همسر و فرزندان دارد و حقوقش : گفت و گفت موديد ديگران براى اسالم جان خود را شود و شما فر كه به شما عرض كردم اين عمل موجب بى آبروئى مى عقل .  كه به او چنين گفته استاى تصديق كرد و خمينى طى نامه! دهند شما نيز آبروى خود را بدهيد مى شود و نه فداكارى  كارى كه بى آبروئى ببار آورد ضد اسالم مى: زورمدار خمينى نيز ماهيتش را آشكار كرد شد تا  ساخت و اين دروغها مجوز زورگوئى دستگاه خمينى مى  دروغ مىبايد در واقع، او مى. بخاطر اسالم رسيدند، اما در عوض،  دفتر رياست جمهورى وجود نداشت و كاركنان اين دفتر به يك پنجم اين عدد نيز نمىهرچند چنين تيمى در . اند  نفرى دختر و پسر شده100  مقاله نويسان مدعى وجود ستاد خبرى و تيم - 6  .بردند بكار مىبدين قرار، دستگاههاى شنود را دشمنان آزادى بودند كه . اند دهكرضبط كرده بود، نقل  چند بار، گفتگوهاى تلفنى رئيس جمهورى را كه شنود دستگاه اطالعاتى مالتاريا  » اسفند14غائله «  دركتاب * .رفت آبرويش مى تى آورده و با آنها دبيرخانه شوراى انقالب را  بود كه بهش »تيمى« از مشكلهاى دفتر رياست جمهورى وجود  است، آنها خود به خود، اعضاى  اين افراد مدعى بودند كه چون شوراى انقالب منحل شده. تشكيل داده بود شويد، اعضاى دبيرخانه  خود اعضاء مىه به آنها گفته شد، اگر هم خود ب! شوند دفتر رياست جمهورى مى با اخراج . دهند صدر نسبت مى  دفتر بنى »مديريت اطالعات« و همكاران او، كارى را بكنند كه مقاله نويسان به  رئيس جمهورى  »مهار اطالعاتى« اما آنها مأموريت داشتند در دفتر بمانند و در . برويد آنجا. شويد مجلس مى همكاران شريعتمدارى تواب ساز اوين، برخى . كردند صدر را شكنجه مى شكنجه گرانى شدند كه همكاران بنى درآمدند و  »دادگاه انقالب«  از دفتر رياست جمهورى، برخى از آنها به خدمت  »تيم« شدن اعضاى اين  « ترين و در عين حال گوياترين قسمتهاى اين دروغ سازى، نسبت دادن برخوردارى   يكى از جاهالنه- 7  .از اعضاى اين تيم بودند در . صدر، با صوابديد خمينى، رئيس ستاد ارتش شده بود  سرلشگر شادمهر پيش از رياست جمهورى بنى* حال آنكه، .  شادمهر و ارتشبد فردوست است از همكارى سرلشگر »مديريت اطالعات بودند كه شادمهر در  به خمينى گزارش كرده. ماههاى اول رياست جمهورى او همچنان رئيس ستاد ارتش بود با موافقت . خمينى خواستار بركنارى او شد. است انقالب بدگوئى كردهجلسات با افسران، از رهبرى روحانى 



 213 

آنهم براى آنكه . پس از آن، شادمهر مشاور نظامى رئيس جمهورى شد. خمينى، سرتيپ فالحى جانشين او شد خمينى بهيچرو تكذيب ! گذارند ارتباط است و ايادى او در ارتش و ساواك سابق اطالعات در اختيار شما مىگويند كه فردوست با شخص شما در  پس راست مى: بود كه بنى صدر به خمينى گفتفردوست مورد در و  * .داد آمد و نه كارى انجام مى وگرنه، نه به دفتر رياست جمهورى مى. او را بخاطر گزارش كذائى نكشند چاره كار : است كه فردوست نخستين امير ارتش ايران بود كه به سفارت امريكا رفت و گفت      دانستنى  . نكرد اما حاضر هم نشد بگويد منشاء اطالع او در باره شاد مهر كيست بعد . است ترين كسان به شاه سابق بود، مظنون شد كه عامل روسها بوده او كه نزديك. رفتن شاه از ايران است اما تاريخ مصرف او نيز تمام . از انقالب نيز، اگر در ايران ماند و دستگير نشد، بخاطر رابطه با شخص خمينى بود پس از دستگيرى، نيز، خاطرات و هرآنچه را او در بازپرسيها گفته است، در دو جلد منتشر . شد و دستگير گشت آيا اگر او جز . اى از روابط او در ايام انقالب و پس از آن، با مقامات رژيم جديد در آنها نيست اما كلمه. كردند )  78 تير 12( 163جالب اينكه روزنامه عصر ماارگان سازمان مجاهدين انقالب اسالمى در شماره      شد؟ محرمانه نگاه داشته مىروابطش داشت، باز  استقرار استبداد ارتباط مىبا خمينى و همدستان او در  ترين فرد نسبت به شبكه جاسوسى  مرگ اسماعيل رايين نويسنده كتاب فراماسونرى در ايران و مطلع":نوشت آقاى .  كتابهايش عنوان شدنيز گفتگو و جدل نامبرده با مديران آن موسسه بر سر وجوه مربوطه به انتشارها خبر از فوت وى در موسسه انتشاراتى امير كبير دادند و علت مرگ وى  در روزهاى اول انقالب روزنامه      )به عمل آورده بود و به قرار اطالع جلد چهارم كتاب خويش را آماده انتشار كرده بود  ) ايرانهاى جاسوسى انگليس در يكى از مهمترين شبكه( ترين تحقيقات را در مورد شبكه فراماسونرى  گسترده بود كه "فراماسونرى در ايران "اسماعيل رايين نويسنده سه جلد كتاب «: دهد      عصر ما ادامه مى .سرويسهاى اطالعاتى بيگانه در كشور قابل توجيه است با پذيرش فرضيه نقش آفرينى  كه تنهاهستندسعيد امامى همزمان با اعترافات جديد وى از مرگهاى مشكوك در زندان جمهورى اسالمى ايران و پيش از آنكه اعترافات مفيد و مؤثرى از آنهااخذ شود و باالخره خودكشى آمدند  ترين عمال انگليس به شمار مى يس در كشورمان و مرگ فردوست و بقايى كه از مؤثرترين و كليدىانگل شب . شده است اما موفق نمى. در آن هنگام اداره روزنامه جمهورى اسالمى را بر عهده داشت مالقات كندكرد كه مدتها پيش از اين حادثه اسماعيل رايين تالش داشته ايشان را كه  مهندس مير حسين موسوى نقل مى ز دفتر روزنامه،اسماعيل رايين بر سر راه مهندس موسوى قبل از حادثه به هنگام خروج مير حسين موسوى ا گفته است كه  فردوست مدتى پيش از مرگ مرتباً به برخى از بازجوهاى خود مى« : د ده  عصر ما ادامه مى  »."بنده كه مسئوليتى در اين زمينه ندارم . كنيد  چرا به دادستانى انقالب رجوع نمى"دهد  پاسخ مى مهندس موسوى "خواهند مرا بكشند   دستم به دامنت مى": گويد گيرد و با اضطراب و نگرانى مى قرار مى فوق توسط بازجويان و عمال رژيم كه براى انگليسيها كار   افرادكند كه ل مىعصر ما قبو   بدين قرار،    ».سپارد ميرود و پس از چند روز در بيمارستان جان مىى نيز بالفاصله پس از شروع بازجويى به ظاهر بيمار شده و به بيمارستان ئو بقا. خواهند مرا بكشند ها مى انگليسى از سر را ند ه اديگر عوامل انگليس را كه در ايران از روابط مال تاريا با انگليس مطلع بود، نهااكردند،در زند مى و منطقى رئيس جمهورى را تهيه  نطقهاى مستدل  »مديرت اطالعات« اند   مقاله نويسان مدعى شده-  8  . اند راه برداشته دهد،  صدر نسبت مى در حقيقت، سازمانى كه ارگان سازمان ترور وجودش را به دفتر بنى. است كرده مى توانند تصور كنند يك  دانشى چون شريعتمدارى كجا مى زورپرستان بى. متناسب با كار غول آسائى است
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صدر  افزون بر اينكه بنى. توانستند همين كار را بكنند ار كنيم، آن روز نيز شمار كمى مىپوشش دروغ را آشك با موفقيت عمل كنند؟ اما همانطور كه روش درخور امكان داد در اين مقاله، حقايق نهفته در )جمهورىجريان انديشه، تا مدتى اداره اقتصاد و از آن پس اداره بخشى از آن، تحقيق و تأليف، انجام وظائف رياست التاريا، جنگ، تبليغ فرهنگ مردم ساالرى، برقرار كردن  مقابله با م (گروه كوچك بتوانند در تمامى قلمروها هاى دولتى و كرد كه دستگاه آورده بود، همه روز، بخشى از وقت خويش را صرف خواندن گزارشهائى مى سال كار، برگه دانهائى از تاريخ سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و نيز طبيعت ايران فراهم 15طى  اى سرشار از ضد اطالعاتى هستند كه باب طبع آنها بودند و          در عوض، سخنرانيهاى خمينى و خامنه .بردند همكاران او نيز اين روش را بكار مى. گذاشتند بيشتر محققان در اختيار او مى سناريوها كه ساختند و . بساى  اى در باره قلتهاى زنجيره از هزاران نمونه، نمونه سخنان خامنه. هستند ...  و »پخش شايعه عليه روحانيت مبارز تهران، حزب جمهورى اسالمى«  تهيه كنندگان مقاله از - 10  .كند  مى »توليد« واواك سازمان ترور  هستند كه  »ضد اطالعات« در واقع، سخنرانيهاى او و هاشمى رفسنجانى سرشار از . نداى آمد در سخنان خامنه ساخته شدند كه  »ضد اطالعات« اى كه پرداختند و محاكمه قالبى كه تشكيل دادند، همه بر پايه همان  پرونده او، روزانه، كار خود را به مردم گزارش . صدر شفاف بود غافل از اينكه رياست جمهورى بنى. نويسند مى . د كه خمينى بميان آورده بود صدر، تعطيل كارنامه يكى از شرطها بو در واپسين پيام خمينى به بنى. كرد مى دليل آن اينكه . وجود كارنامه گوياى اين واقعيت است كه نه محلى براى شايعه سازى بود و نه نيازى به آن در عوض، كارخانه شايعه . اند، بعنوان مثال، نقل كنند هارا نتوانسته مقاله نويسان حتى يك نمونه از اين شايعه دروغهائى كه در اين گزارش . ى حزب جمهورى اسالمى براه انداخته بودسازى و شايعه پراكنى را رهبر خط سيد « ها شايعه بودند كه  نمونه هائى از ده... است تا تهران را تصرف كند و دفتر همĤهنگى ايجاد كرده 20 نقطه تهران 20صدر در  ، بنى )شده است... از جمله دفاتر همĤهنگى مركز تجمع ساواكيها و(است  آمده ، در انقالب اسالمى و در كارنامه رئيس جمهورى، مرتب موضوع  هااين شايعه. پراكند ساخت و مى  مى »ضياء عاتى تمركز دادن به مائوئيستهاى چپ تا  كه كار مديريت اطالهستندو مدعى . ارتشيهاى تصفيه شده بودند مقاله نويسان مدعى هستند كه دفاتر همĤهنگى مركز تجمع ساواكيها و عناصر ضد انقالب و -  12 و 11  .شدند بحث مى برد كه در اين دفاتر فعاليت  بديهى است نه يك عنصر ضد انقالب و نه يك ساواكى را اسم مى. ساواكيها بود آموز ساواكيهاى شاه در   كه مديرش در واواك، دست »خط سيد ضياء« روزنامه در خدمت . اند كرده مى است و مورخش كسى چون ابراهيم صفائى، جيره خوار انگلستان و ساواكى   بوده»توبه دادن« شكنجه كردن و  توان زالل تقوى و صداقت را با  كند مى داند در منجالب ننگ و جنايت و خيانت است و گمان مى است، مى مديريت « شود  متى است كه در آن مدعى مىترين قسمتهاى اين مقاله سراسر دروغ، قس       اما باز از جالب . صدر آلود جانشين مالتاريا كردن دفتر بنى در حقيقت، با اين دروغ واقعيت مهمى را . است كرده را متمركز مى...  گروههاى مائوئيست و »اطالعاتى اگر او . صدر نخستين كس است كه با هر سه رأس مثلث زور پرست به مقابله برخاست  در تاريخ ايران، بنى* :پوشاند مى . رساند، ممكن نبود بتواند با هر سه رأس مثلث زور پرست بمقابله برخيزد د در صد نمىتقواى سياسى را به ص  :همكارى هر سه رأس در كودتا، ثبت تاريخ ايران و از عوامل انحالل اين مثلث و آزادى ايران است
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ر  پيش از كودتا، حزب توده آشكارا جانب خمينى و حزب جمهورى اسالمى را گرفته بود و كيانورى د-   . ما مشكل خود را با فدائيان خلق حل كرديم:  ماهها پيش از كودتا، روزى بهشتى در شوراى انقالب گفت-   و.آموخت صدر را حزب ما به حزب جمهورى اسالمى مى روشهاى مبارزه با بنى: اى گفت  مصاحبه ى در اقدام به كودتاى ننگين مجوز خمين. صدر به كرمانشاه براى تدارك كودتا را پخش كرد جعلى رفتن بنىاز آن پاره كردن شيرازه ارتش و زمينه سازى براى حمله موفق ارتش عراق بود، اين راديو بختيار بود كه خبر غير از كودتاى نوژه كه قصد . نخست او را بايد از پا در آورد. صدر است خطر بنى: گفت تكرار، مى بختيار، ب-   . جانب كودتاچيان را گرفت »اكثريت« اين حل كردن موجب انشعاب شد و  صدر را فراوان شكنجه دادند تا  در زندان نيز طرفداران بنى!  بود »خبر راديو بختيار« ، از جمله 60خرداد  از آنها، يكچند گروههاى . م كند گروه سياسى را محكو8صدر خواست   خمينى در واپسين پيام خود از بنى-   .است مگر آنها را وادار كنند اعتراف كنند نقشه كودتائى در كار بوده هها، سپاسگزارى بكنار، از ناسزاگوئى و دروغ پراكنى بر ضد  دهه است، اين گرو2بگذريم از اينكه مدت . كندهمدست حزب جمهورى اسالمى هستند، اما وظيفه رياست جمهورى اينست كه از اصل آزادى احزاب دفاع با آنكه يكچند از اين گروهها : صدر نپذيرفت و گفت بنى. سياسى زور پرست شريك مالتاريا در كودتا بودند صدر و فعاالن  همĤهنگى با يكديگر، برضد بنىدر  بهررو، از كودتا بدينسو نيز، سه رأس مثلث زور پرست،      .كنند اند و مى اند و بدين كار، ماهيت زور پرست خود را آشكار كرده صدر باز نايستاده بنى ميرود . اما مبارزه با مثلث زورپرست نزديك است كه پيروز شود. كنند ساالر، فعاليت مىسياسى براستى مردم  آورد كه بهشتى و هاشمى  شاهد مى را اى  نامه!   طرفه اينكه شاهد مقاله نويسان رهبر سازمان ترور است-  13  .كه ايران، براى نخستين بار و براى هميشه از سلطه اين مثلث آزاد شود . پوشش دروغ بود، بنا بر شمارش تناقضها نبود، بنا بر بيرون كشيدن حقيقت از نقددر اين . توان ساخت نمى بدون تناقض غ راعلت آنست كه درو. شود گويند كه دروغگو كم حافظه مى مى. اند ، به خمينى نوشته1358 بهمن ماه 28 موسوى اردبيلى و باهنر، يعنى گردانندگان حزب جمهورى اسالمى آن روز، در رفسنجانى و از جمله تناقضها يكى اين كه اين نامه را شاهد وجود آن دستگاه اطالعاتى وسيع . وگرنه تناقضها بسيارند بهررو، در زمان نوشته شدن نامه حضرات به . دنجمهورى رسميت ندارد، اسباب تجديد انتخابات را فراهم آوربودند كه اگر رياست جمهورى از سوى خمينى تنفيذ نشود، بعد از مرگ او، به اين عنوان كه رياست  ماه، به اين تصميم رسيده 3رگ خمينى در كمتر از انجام شد كه سران حزب جمهورى اسالمى بر پايه تصور م بهمن، بعد از آن 15مراسم تنفيذ در .  بهمن انجام گرفت5حال آنكه انتخابات رياست جمهورى در . آورد مى اما انتخاب . دنتا وقتى كه بحرانهاى داخلى و خارجى بپايان برس.  قرار بود انتخابات مجلس انجام نشود* در عوض،.  »مديريت اطالعات« اى و نه دفترى داشت و نه  ى بودجهخمينى، هنوز نه رياست جمهور دخالت در انتخابات مجلس : توانند بسازند مقاله نويسان اين بار پوشش دروغ بس نازكى بيش نمى. تخاطر اس نامه بيانگر اين آشفتگى نآ. كردصدر به رياست جمهورى، سران حزب جمهورى اسالمى را آشفته خاطر  بنى صدر به رياست جمهورى، ما نزد امام رفتيم و  بعد از انتخاب بنى:  هاشمى رفسنجانى در نماز جمعه گفت-  الف  در حقيقت،!  »از افرادى كه تسليم رئيس جمهورند«و تشكيل مجلسى  اى كه مستند مقاله  نامه. ان نشد كه قرار بود و امام فرمودند شما سعى كنيد مجلس را در دست بگيريدگفتيم چن طرفه اينكه در . است، هدفى جز گرفتن مجوز تقلب در انتخابات مجلس و تصرف آن نداشته است نويسان شده  :نويسند  نامه مى11آغاز بند 
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ير همين جو ناسالم، متأسفانه اين خطر بطور جدى وجود دارد كه انتخابات مجلس شوراى ملى، تحت تأث «   :نويسند اى براى خود، مى       و پس از خواندن روضه  . »گيرد معتقديم، مورد سوء استفاده در جهت پيشبرد اهداف خاصى قرار گرفت و مىئيس جمهورى منتخب كه كامالً بجا و الزم بود و ما خود بدان دستور جنابعالى در خصوص حمايت از ر«         و از داشتن مجلسى مستقل و حافظ اسالم در . منجر به انتخاب شدن افرادى كه تسليم رئيس جمهورند بشود دن و رأى دادن نبودند، صدر با توجه به خطر، از مردم خواست هرجا آزادى نامزد ش بنى. دولت را بگور ببردواقعيش اين بود كه انتخابات مجلس نيز يك مجلس قوى و مستقل را پديد آورد و مالتاريا آرزوى تصرف نگرانى . خواست دهد، مالتاريا يك مجلس دست نشانده مى  اما همانطور كه تجربه دو دهه نشان مى-ب   . دهد  را به او مى »انتخاب يك مجلس مستقل و حافظ اسالم«      بنا بر اظهار هاشمى رفسنجانى، خمينى مجوز   ».مقابل انحراف احتمالى مجريان محروم گرديم با وجود مسلم بودن فراوانى تقلبات، به امر . هيأتهاى نظارت از قضات تشكيل داد. در انتخابات شركت نكنند ،  »عبور از بحران«  رئيس جمهورى كه به اعتراف هاشمى رفسنجانى در  »عزل«  رأى اين مجلس به -  ج  .خمينى، مجلس تشكيل شد شود، جاى ترديد   و رفتارى كه از آن زمان تا امروز با مجلس مى- شد و ديگرى زندانى و شكنجه شد  كه بسوى يكى از آنها تير اندازى - و وجود انگشت شمار نماينده مخالف با كودتا بدستور خمينى انجام گرفت در واقع اين منم كه خواهان مجلس قوى و . دهيد كنيد، به من نسبت مى خواهيد و مى آنچه را خود مى شما: او خطاب به خمينى گفت و نوشت. است صدر به مردم ايران برحق بوده گذارد كه اعالم خطر بنى نمى صدر گفته  در حقيقت، بنى. صدر را وارونه كنند اند تا معناى قول بنى  مقاله نويسان دروغ ديگرى ساخته-  د  .خواهيد مجلس آلت فعل شما بگردد مستقل هستم و اين شما هستيد كه مى اند، به  استقالل و رشد و اسالمى بيانگر اين اصول و مبشر معنويتى كه انسانيت امروز در پى آنست انقالب كردهرئيس جمهورى از مردم خواسته بود اگر بخاطر آزادى و . مجلس بايد با رئيس جمهورى همĤهنگ باشد: دبو . كوشيد دن اين اصول مىبايد همسو با رئيس جمهورى در عملى كر مجلس همĤهنگ مى. او رأى بدهند صدر و دوران  دوران بنى( طرفه اينكه مقاله نويسان، براى اينكه ميان دو واقعيت بى شباهت بايكديگر - 15  . توانست پر از تقلب نباشد دهد كه انتخابات چنان مجلسى نمى مى عدم مداخله رئيس جمهورى در انتخابات و شهادت دهد بر وجود آن مجلس شهادت مى. بعضويت آن درآيندجمهورى رأى بدهد و اندك زمانى بعد از آن، مجلسى را انتخاب كند كه در آن، تنها دو تن از همراهان با او  درصد آراء به كسى بعنوان رئيس 76افزون بر اين، ممكن نبود ملتى در انتخابات رياست جمهورى، با  ، رئيس جمهورى شعار  »قانونى و ضد انقالبى« ير نويسند برغم اين عمليات غ  شباهت بر قرار كنند، مى)خاتمى گفتند كه منافع مستضعفان را   آن روز كه كه قانونمدارى مرسوم نبود و امثال موسوى خوئينيها مى- الف  :كند بينيم كه عقل قدرت مدار، با تخريب خود شروع مى بارديگر مى. داد حاكميت قانون سر مى است، كارهائى كه   كه دستگاه قضائى منتشر كرده » اسفند14غائله «  كتاب كنند، در قربانى قانون مدارى نمى حزب « دهد، به   دوران اولين رئيس جمهورى نسبت مى »مديريت اطالعات« امروز ارگان سازمان ترور به  گرفتند وگرنه روحانيت حاكميت  بايد انجام مى است كه اين كارها مى  نسبت داده و تصريح كرده »اهللا شفاهى و طى .  گفت صدر، در كارنامه، اعمال خالف قانون اساسى و قوانين جارى را باز مى  بنى-  ب  ...يافت و نمى نخست « به نسبت . داد شد، هشدار مى هايى به خمينى و مقامات نسبت به نقض قانون، هر بار كه انجام مى نامه
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رئيس و دادستان كل كشور . اعالم جرم كرد) محمد علي رجائي و بهزاد نبوي (  مشاور  »وزير«  و  » وزير چه مانع بود كه آنها نيز براى نمونه يك مورد نقض قانون را موضوع ... منصوب خمينى را غير قانونى خواند و چرا بجاى موافقت با آن و سپردن داورى به .  برابر قانون اساسى، رئيس جمهورى تقاضاى رفراندوم كرد- ج  كردند؟ اعالم جرم مى ول خود، به نقض قانون اساسى ادامه وعده داد ديگر قانون اساسى را نقض نكند اما بنا بر رويه، بجاى عمل به قمستمر قانون اساسى توسط خمينى، به او شكايت كردند و آيا اين او نبود كه بعذر وجود جنگ متعذر شد و  مجلس نبودند كه از نقض  »نمايندگان« گويم نه؟ آيا اين   ميليون بگويند بله من مى35: م، خمينى گفتمرد قوه «  با افزودن -بدين قرار، مقاله نويسان با فهرست كردن بخشى از سازماندهى مالتاريا در ايام كودتا      داد و دم از واليت مطلقه فقيه زد؟ ر جنگ، است، بخشى از سپاه كه بجاى شركت د شده  خوانده »حزب اهللا « ، چماقداران كه در مقاله  »قضائيه ها، بودجه دولتى، مجلس مالتاريا و خمينى و دستگاهش،  در خدمت كودتا بود، دستگاه تبليغاتى، امام جمعه اى بر سازمان دادن كودتا توسط خمينى و همدستان او، يعنى   ، اعتراف بى خدشه- شود سازماندهى كودتا مى د اين سازماناهى كه با دو دهه تحول به وجو. كند اى و هاشمى رفسنجانى و همدستانشان مى بهشتى و خامنه انتشار اين مقاله، همراه با . همان دولت فوق دولت و حاكم بر دولت امروز استاست،  سازمان ترور بدل شده استفاده از اختيارات فوق قانون «جار و جنجال تبليغاتى در باره سازمان اطالعاتى و كميته ايكس و كارها كه با    .مد آ مالي در –تصرف مافياهاي نظامي  ، دولت به 1384كودتاي خزنده انجام گرفته و در .  نوشته شده است 1380نقد دروغهاي كيهان در         .دهد گيرند، بوى كودتائى را در جريان كودتاى دائمى مى مى انجام  »اساسى رهبر
ورى اسالمى را به خمينى مايه  بانى حزب جمه »فقيه«  5هاى بهشتى و هاشمى رفسنجانى و  كيهان نامه: توضيح  « خواهد به  چرا؟ زيرا مى. است  بوده »ضد واليت فقيه« صدر خط  است كه ثابت كند خط بنى اى كرده نوشته بديهى است ارگان سازمان . كند  را تهديد مى »واليت فقيه«  هشدار بدهد كه آن خط امروز نيز  »حزب اهللا . كند  با امريكا و انگليس و اسرائيل نمى »بينش طرفدار واليت فقيه«  اى به روابط پنهانى ترور كمترين اشاره مى نوشت  دو خط استقالل و آزادى و استبداد و  و كرد بايد اعتراف مى چرا كه اگر بنا بود راست بنويسد، مى خط اند براى پيروزى نهائى   قرنى است رويارو هستند و اينك، شرائط جمع آمده )خط سيد ضياء( وابستگى  آوريم  در اين فصل، در قسمتى، نامه بهشتى و همان قسمت از نامه هاشمى رفسنجانى را مى. استقالل و آزادى عبور از «  در آغاز  »فقيه«  5نامه هاشمى رفسنجانى و نامه . است كه كيهان مناسب روز دانسته و نقل كرده     :اند اسالمى نقد شده نوشته هاشمى رفسنجانى آمده و پيش از اين، در انقالب  »بحران
 . بپردازيم و بيش از اين شاهد تلف شدن نيروها در جريان اين دوگانگى فرساينده نباشيمدانيد، ما به همان كارهاى طلبگى خويش  وسيله صاحبان بينش دوم را در اين مقطع اصلح مىاسالمى به      چندى است كه اين انديشه در اين فرزندتان و برخى برادران ديگر قوت گرفته كه اگر اداره جمهورى  :است  آنطور كه در كيهان آمده1359 اسفند 22  نامه بهشتى به خمينى مورخ    :دونامه، يكى از بهشتى و ديگرى از هاشمى رفسنجانى به خمينى  
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ه نيروهاى شود كه براى حضرتعالى و ما و هم       اختالف اين آقايان با ما بيش از هر چيز، به مسائلى مربوط مى و بينش ديگر در پى ... يك بينش معتقد و ملتزم به فقاهت و اجتهاد: شود باشد، به اختالف دو بينش مربوط مىدو گانگى موجود ميان مديران كشور، بيش از آنكه جنبه شخصى داشته . اصيل اسالمى يكسان مطرح است و نه آنچنان كه بايد و شايد در برابر آن متعهد و هااو برداشتهاى بينابين كه نه بكلى از وحى بريده است  انديشه ( اردبيلى، آنقدر با محبت و گرمى با ايشان       ما در ديدار روز دوشنبه يازدهم اسفند در منزل آقاى موسوى  ). 1(كارها و در برخورد قاطع با جريانهاى انحرافى است اين اختالف بخصوص در مورد رعايت يا عدم رعايت كامل معيارهاى اسالمى در گزينش افراد براى ...پاى بند جلو رفتيم كه اميد داشتيم بر تفاهم ) 2( برخورد كرديم و در حل مشكل وزير دارائى و بازرگانى  )صدر بنى در واقعه ( صدر سه روز بعد از اين ديدار، چنين رفتارى  كرديم آقاى بنى است و هرگز باور نمى افزوده شده اند ولى  اينها در مورد شخص جنابعالى اين رهبرى را طوعاً و كرهاً پذيرفته. كوشند فقيه در آينده، سخت مىدر تالشهاى اخير رئيس جمهور و همفكران او اين نكته بخوبى مشهود است كه براى حذف مسئله رهبرى          )3.( نشان خواهد داداز خود) 59  اسفند 14 كند كه  كند و نقش بهشتى و همانندهاى او را در وضعيتى روشن مى چند توضيح نامه را شفاف مى: توضيح )4 ( ».امجديه، در برابر شعار درود بر اميد امت و امام اين مطلب بخوبى مشهود استنان اخير رئيس جمهور و كالم اخير آقاى مهندس بازرگان در در سخ. براى نفى تداوم آن سخت در تالش اند همانطور . كرد هاى ايران را به غير مكتبى و ضد مكتبى تقسيم مى ، آن زمان، تحصيل كردهم بينش اول«  -  1  :ايران پيدا كرد هنوز، .  گذاشته بود »مكتب بر تخصص« است، بنا را بر تقدم  كه در اين نامه و نامه هاشمى رفسنجانى آمده براى آنكه . كرد بى تقسيم مى را نيز به مكتبى و نيمه مكت »بينش اول« بشيوه نازيها و استالينسيتها، طرفداران  دستياران آن روز آنها در آن جنايت و خيانت بزرگ، امروز، نه تنها پوزش . مهاجرت را برانگيختند در كار آوردند و موجهاى عظيم ،ترين شكل خويش  در خشن، ها را جانشين متخصصان كنند، زور را مكتبى نويسد كه وقتى  اما روشن نمى. كند  اشاره مى »حل مشكل وزيران بازرگانى و دارائى«  در نامه، بهشتى به - 2  !خوانند وم را بى وطن نيز مىگويند و مهاجران موج د خواهند كه ناسزا نيز مى نمى پس او بايد كسى را به مجلس . هاد كننده و مجلس انتخاب كننده استرئيس جمهورى پيشن: سرانجام گفتيم چند نوبت زير توافقها زديم و  )رهبران حزب جمهورى اسالمى( بنا بر معرفى نخست وزير به مجلس بود، ما  ، در سال روز درگذشت مصدق، به دانشگاه گسيل 59 اسفند 14 طرفه اينكه چماقداران را اين حزب در -  3  ؟ بودبهشتى و همدستان او چه ربط داشت؟ آيا اين نامه سند مسلمى بر اين واقعيت نيست كه رجائى آلت فعل آنها  راستى مشكل وزيران بازرگانى و دارائى به. كند، بپذيرد گفتيم او بايد وزيرانى را كه رجائى به او معرفى مىاما وقتى پاى وزيران و معرفى آنها به رئيس جمهورى بميان آمد، . دهد معرفى كند كه مجلس به او رأى مى گفته بود اگر مردم در . گفت مانع از شركت مردم در اجتماعى بشود كه رئيس جمهورى در آن سخن مى توانست  كوشيد جو ترس ايجاد كند و نخست، هرچه. دنبرهم بزنرا بود تا اجتماع بزرگ مردم تهران  كرده بود تا  چماقداران را بسيج كرده. اما مردم شركت كردند. صدر تمام است اجتماع شركت نكنند، كار بنى ها و سپاه  جمعى از آنها را كه افراد كميته. را از دانشگاه راندندمردم چماقداران . اجتماع مردم را برهم بزنند صدر در اجتماع مردم، چماقداران را معرفى كرده و گفته است چگونه  كند چرا بنى  مى »تعجب« است،  بوده اسفند 14كسى كه از طراحان غائله سازى در : نامه سندى ماندنى است. پاسداران بودند، دستگير كردند
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، موجب نوشتن آن نامه نشده -روز بهشتى، گوياى اين واقعيت است كه زور پرست ضد آن كند كه گويد كنند و رفتارشان با او، در مقايسه با نامه آن  فروگذار نمىسالهاست از آزار و توهين و تحقير او و كسانش هيچ  كه همدستان بهشتى - آن مسئله نانوشته، مسئله اصلى بود وگرنه مخالفت مهندس بازرگان با شعار بسود منتظرى اى پيش آمده بود كه بهشتى به خمينى نامه بنويسد و بخواهد تكليف را معين كند؟   اسفند چه مسئله22 در - 4  ... بايد زدند، مى بايد مى كند مى بودند،بلكه تصريح مى اجتماع مردم بسيج شده براى حمله به  »حزب اهللا« كند  كند و در آن، نه تنها اعتراف مى  منتشر مى »  اسفند14غائله « با عنوان  صفحه 1000 كتابى در  »قوه قضائيه« توانست بداند كه  بهشتى نمى. اند  چه كسانى روانه دانشگاه شدهو توسط مسئله ناگفته سازش پنهانى با ريگان و . است صدر با واليت فقيه نيز بر خمينى پوشيده نبوده مخالفت بنى. است مسئله اعالم جرم رئيس جمهورى و رسيدن قاضى تحقيق به .  و اسرائيل و انگلستان بود )ر سورپرايزاكتب( بوش  مسئله آمادگى او براى صادر كردن دستور توقيف رجائى و بهزاد نبوى . است اين نتيجه بود كه جرم واقع شده صدر به پاى ميز   بود قصد بنىاو گفته. مسئله شركت بهزاد نبوى در جلسه غير علنى مجلس و تهديدش بود. بود مسئله آمادگى عراق براى . اى است محاكمه كشاندن امام و آقايان بهشتى و هاشمى رفسنجانى و خامنه خواهيد در  مى: بگويدرهبران حزب جمهورى اسالمى و مهندس بازرگان را در خانه خود گرد آورد و  روز بعد از اين نامه، خمينى رئيس جمهورى و 3 اسفند، 25اين مسئله بود كه سبب شد در . بحث آزاد بود مسئله دعوت رئيس جمهورى از بهشتى و هاشمى رفسنجانى به .معامله در ايران براى يك طرفه كردن كار بودمسئله نگرانى دستگاه ريگان از بر مالء شدن سازش پنهانى و فشارش به طرفهاى . پذيرفتن شرائط ايران بود ! خير: صدر گفت  و به دنيا بگوئيد در ايران، همه متصديان خراب هستند؟ بنىتلويزيون بحث آزاد كنيد كنيم يك حزب اسالمى قوى براى تداوم انقالب و حكومت اسالمى ضرورت  تعدد احزاب را پذيرفته، فكر مى تأسيس كرديم و با توجه به اينكه قانون اساسى -شخصاً در مدرسه علوى با شما در اين باره مذاكره كردم  من - و گرفتن قول مساعدت و تأييد غير مستقيم       ما حزب جمهورى اسالمى را با مشورت با شخص جنابعالى  : است1359 بهمن 25  تاريخ نامه هاشمى رفسنجانى  .تواند حكومت كند خواهيم حساب خادم از خائن جدا شود و دنيا بداند در ايران، خائن نمى مى اما اكنون اعتبار حزب از نفوذ شما .  اول در تهران و قم، مكرراً، تأييد فرموديددارد و جنابعالى هم روزهاى ميل داريم الاقل در جلسات .  ولى رنگ حمايت از روزهاى اول كمتر شده- غير مستقيم -شود  تغذيه مى دانيد حزب  ىاگر مايليد ما حزب را كنار بگذاريم، ما را قانع كنيد و اگر الزم م. خصوصى نظر صريحى بفرمائيد شما اجازه ورود افراد تارك الصلوة يا متظاهر به فسق را در كارهاى مهم . كرديم با تعديل هائى اجرا مى بعد از پيروزى، معموالً، ما مسامحه هائى در اين گونه موارد داشتيم و جنابعالى مخالف بوديد اما نظرات شما را. دانيد كه موضع نسبتاً سخت مكتبى امروز ما دنباله نظرات قاطع شما از اول انقالب تا به امروز است  شما مى      )1. (بماند، بايد جور ديگرى عمل شود ا موارد هكرديد؟ همين   مىشما از وجود موسيقى و زن بى حجاب در راديو تلويزيون جلوگيرى. بوديد ادارات مانع درشما از حضور زنان بى حجاب . كرديد را تحريم مى... شما روزنامه آيندگان و. داديد نمى پسنديد؟ البته اگر مصلحت  طلبى را مى آيا بى خط بودن و آسايش). 2 (مقابل اينها موضع بى طرف بگيريد؟آيا رواست كه بخاطر اجراى نظرات جنابعالى ما درگير باشيم و متهم و جنابعالى در . اختالف ما با آنها است اشد و سربازان خير و شر جريانات را تحمل كنند، ما از جان و دل دانيد كه مقام رهبرى در همين موضع ب مى آيا رواست كه همه گروه دوستان ما به . ولى الاقل به خود ما بگوئيد. حاضر به پذيرش اين مصلحت هستيم در يك طرف اختالف و شخص آقاى ... اضافه اكثريت مدرسين و فضالى قم و ائمه جمعه و جماعات و
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هراسيم و به صالحيت رهبرى جنابعالى ايمان داريم ولى  مانيم و از مشكالت، مخالفتها و تهمتها نمى صحنه مى بخاطر حفاظت از خط اسالمى انقالب، در .بگيريم و به اصطالح جنت مكان و بى آزار و زاهد جلوه كنيمدانيم كه ميدان را براى حريف خالى بگذاريم و مثل بعضى از همراهان سابق، قيافه بى طرف        ما جايز نمى )3(كند؟ چگونه قضاوت مى و جنابعالى موضع ناصح بى طرف داشته باشيد؟ مردم چه فكر خواهند كرد؟ بعداً تاريخ صدر در يك طرف بنى ف بينش اسالم فقاهتى صدر مخال      قبل از انتخابات رياست جمهورى، به شما عرض كرديم كه بينش آقاى بنى ...تحمل ابهام در نظر رهبر برايمان مشكل است تواند كارشكنى  مى... فرمائيد چگونه در كار كابينه و امروز مالحظه مى. مقام سياسى است و كارى دستش نيستكنيم و اكنون هم بر همان نظر هستيم و شما فرموديد رياست جمهورى  است كه ما براى اجراى آن تالش مى توانيم دفاع  كند و ما فقط مى و نهادهاى انقالبى را تضعيف مىكند و چگونه با استفاده از مقام، مجلس و دولت  دانيم و همان دفاع هم مشاجره تلقى  چون تضعيف متقابل را با گفتن نواقص رئيس جمهور صالح نمى. كنيم نهانى و ضرورت كودتا براى ادامه جنگ، پنهان در اين نامه نيز موضوع اصلى نزاع، يعنى سازش پ: توضيح  )4.(گيرد شود و به حق مورد مخالفت جنابعالى قرار مى مى زورپرستها از . با استفاده از نقطه ضعفهاى او، سرعت بخشيدن به جريان كودتا به قصد ادامه دادن جنگ بوددر واقع، هدف از تحريك خمينى . است النى كردن جنگ اختصاص داده است را نياوردهارتش و سپاه و طو و قسمتهاى اساسى، از جمله قسمتى را كه هاشمى رفسنجانى به - اصل نامه، قسمتهاى حذف شده را افزوديم  و ما با مراجعه به -كيهان، ارگان سازمان ترور، قسمتهائى را هم كه نقل كرده، با سانسور نقل كرده . است مانده غير از اين . اى دارند كنند، ظاهر و باطن دو گانه انديشند و عمل مى آنجا كه بر اصل ثنويت تك محور مى كند كه چرا از حزب  كند و به خمينى عتاب مى  كسى كه اينسان از حزب جمهورى اسالمى دفاع مى- 1  :نمايد توضيح، چند توضيح زير بجا مى اى، به خمينى نامه  كند، وقتى به قدرت رسيد و آلت رسيدن به قدرت مزاحم شد، باتفاق خامنه حمايت نمى همدستش  و اما خود او. حكومت تك حزبى الجزاير را مثال آورد و خواستار آن نوع حكومت در ايران شد، هاشمى رفسنجانى سخنرانى كرد و 60روزهاى بعد از كودتاى خرداد در . نوشت و حزب را منحل كرد اى، هيأت مؤتلفه و  با هاشمى رفسنجانى و خامنه. زيرا حزب از اختيارشان بيرون رفت. حزب را منحل كردند كند، خود  بنا بر قاعده، كسى كه بر اصل ثنويت تك محورى عمل مى.  ماند »خط سيد ضياء« ى، يعنى باند بقائ صدر بر سر حجاب زنان و نماز خواندن   هاشمى رفسنجانى مدعى است اختالف روحانيانى چون او با بنى-  2  .كند عمل خويش را نقض كند را محكوم مى گويند  دو رأس ديگر مثلث زور پرست مى. است بوده... اند و دهش يا نخواندن كسانى كه متصدى مقامى مى كند، حجاب بر زن  كند كه مرد را حالى به حالى مى اى ساطع مى صدر گفته است چون موى زن اشعه بنى و . سازد كه در آن محيط برد دارد به سخن ديگر، هر زورپرستى در محيط خويش، دروغى را مى. واجب است هاشمى رفسنجانى و نظاير او، نزاع بر سر آزادى را، نزاع بر سر پوشاندن و : كند نيز باز مىالبته مشت خود را  ها و  از ديد پهلوى طلب. از ديد او، زن شئى جنسى است و بايد پوشيده گردد. دنگردان نپوشاندن موى زن مى . ساخت دين اكراه نيست و زن در نظرش انسان بود، دروغى را كه ساخته و به خمينى نوشته است، نمىدانست كه در  فسنجانى مىوگرنه، اگر هاشمى ر. استالينيستها نيز زن شئى جنسى است اما نبايد پوشيده گردد دانستند آن دروغ را  همانطور كه اگر دو رأس ديگر مثلث زور پرست زن را نه شئى جنسى كه انسان مى  . ساختند نمى
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يكبار ديگر، در آن روزها كه . صدر طرف ديگر خواهد بگويد روحانيت يك طرف است و بنى  در اينجا مى-  3  .كه دست كم در قرنى كه بر ايران گذشت، سابقه نداشتنى بود كه صيغه سراها ساخته شدند و فحشاء وسعتى پيدا كرد        و چه عجب اگر در حكومت هاشمى رفسنجا جه كشورهاى عضو كنفرانس عدم تعهد بود، ايران به انتظار موافقت رژيم صدام با پيشنهاد چهار وزير خار امروز، اگر تمامى روحانيت يك طرف : به او گفتند. اى و هاشمى رفسنجانى نزد خمينى رفتند بهشتى و خامنه فردا اگر . توانيد او را از صحنه خارج كنيد تنها شما مى. شود صدر نمى صدر طرف ديگر، حريف بنى شود و بنى بهررو، امروز، از . بايد پيش از آنكه كار از كار بگذرد، كار او را بسازيد. شويد  نمىصلح شود، شما نيز حريف او شوند و هم چوب هم  ، اقليت بسيار كوچك كه مالتارياست، خورد و برد دارد و بقيه هم سركوب مىانروحاني يز سكوت اگر ساكتها ن. خورند راست بخواهى چوب سكوت خود را مى. خورند لباسى با مالتاريا را مى صدر  د را يك به يك ببينند و در باره مصدق و بنى ميليون اسنا30گروههاى بسيارى را مأمور كرد تا . پيدا كند پيش و بعد از كودتا، مالتاريا همه كوشش خود را بكار برد تا عيب و نقصى در منتخب اول تاريخ ايران -  4  .كردند  را از حساب مالتاريا و رژيم ضد دينش جدا مى »اسالم فقاهتى« شكستند، دست كم حساب خود و  مى  اند بر سازش پنهانى قدرت پرستان با قدرتهاى خارجى، چشم پوشند         و نه حاضر شده .اند جاوزى كردهو حقوق انسان، تعشق آنها به وطن و عزمشان در دفاع از استقالل ايران، خللى وجود داشته است و نه بخاطر قدرت، به آزادى اند، نه در  اند ، نه خيانت ناموسى كرده زيرا نه خيانت مالى كرده. سندى حاوى عيبى بجويند و موفق نشدند

 


