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در ﺑﺎرۀ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه

ﺑﻪﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ

و ﻣﺨﻔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ و آﻟﻤﺎن را اﻓﺸﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در
ﺑﺎرۀ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺮﻣﻮزی ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﻏﺮب روی دادهاﻧﺪ ،اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و

آﻧﺪرهاس ﻓﻮن ﺑﻮﻟﻮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1937و دارای درﺟﮥ دﮐﺘﺮی ﺣﻘﻮق از

ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽداﻧﺪ .ﻓﺼﻠﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ آﻟﻤﺎن اﺳﺖ .وی از ﺳﺎل  1960ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل

در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان »اﯾﺮان ﮔِﯿﺖ« ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ اﺧﺘﺼﺎص دارد .اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺮ

دﻣﻮﮐﺮات آﻟﻤﺎن ،از  1969ﺗﺎ  1994ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻓﺪرال و ﭼﻨﺪﺑﺎر ﻋﻀﻮ

اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺎﻟﺪ رﯾﮕﺎن،

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻈﺎرت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .او

رﻗﯿﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽِ ﺟﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺗﺮ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ

از ﺳﺎل  1976ﺗﺎ  1980ﻣﻌﺎون ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ وزﯾﺮ دﻓﺎع ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﻬﺎ از رﻫﺒﺮان اﯾﺮان ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ آزادی ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺗﺎ

 ،1980ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وزﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﻫﻠﻤﻮت ﺷﻤﯿﺖ

ﭘﺎﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ،ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﮐﺎرﺗﺮ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ و ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﻬﺎ و

ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد .در ﻋﻮض ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﮕﺮۀ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای

ﻟﯿﺒﺮاﻟﻬﺎ در ﺳﺎل  ،1982در اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد .از آن ﭘﺲ ،ﺗﺎ ﺳﺎل ،1994

ﺻﺪور اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪاﯾﺮان ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﯾﺮان ﻗﻮل ارﺳﺎل ﺟﻨﮓاﻓﺰار

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻮد و در ﺣﺰب ﺧﻮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻣﻮر اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻋﻤﻞ

ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺮاق را ﻣﯽدﻫﺪ .اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽﻫﺎ از اﯾﻦ ﮐﺎر دو

ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻈﺎرت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ

ﻫﺪف را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اول اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﺒﻪ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﺑﻌﺪ از اﺗﺤﺎد دوﺑﺎرۀ آﻟﻤﺎن ،ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﺣﺰب

ﺑﺮ اﯾﺮان ،ﺑﻪﻗﺪرت ﺑﺰرﮔﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪﺣﮑﻮﻣﺖ

ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺟﻨﺒﯽای ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل 1992

ﮐﺎرﺗﺮ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮥ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮد ،ﺿﺮﺑﮥ ﺳﺨﺘﯽ وارد ﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺷﻌﺒﮥ ﺗﺠﺎری ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻼن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﮐﻢاﻫﻤﯿﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ

ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮐﺎر اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺎ ﺳﺎل  1993اداﻣﻪ داﺷﺖ.

ﮐﺘﺎب ﮐﻪ اولﺑﺎر در ﺳﺎل  1998ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل زﯾﺎدی روﺑﺮو

ﻓﻮن ﺑﻮﻟﻮ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن دوران ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ
و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ

ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در آﻟﻤﺎن ﺑﻪﭼﺎپ دﻫﻢ رﺳﯿﺪه و ﺑﻪزﺑﺎﻧﻬﺎی
ﻣﺘﻌﺪد اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و دﯾﮕﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و

ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮی در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ :ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺗﺎرﯾﺦ وﯾﮋۀ

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽزﺑﺎن ،ﺗﺎﮐﻨﻮن دو ﮐﺘﺎب از وی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ

آﻟﻤﺎن در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻪ ﺑﻪﺷﺪت از ﺗﻘﺴﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دو ﭘﺎره،

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ .او در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب روﺷﻬﺎی ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﮥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﯽ آن و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
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ﺑﻪﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ و اﺗﺤﺎد دوﺑﺎرۀ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺄﺛﺮ اﺳﺖ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﺮ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ از داﺧﻞ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ،

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻈﺮی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی

ﺳﻮءﻗﺼﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻮﻻً در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮان وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻً

ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮد را ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ،

ﻫﻨﻮز زﻧﺪهاﻧﺪ .ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در آن دوران روﻧﻖ زﯾﺎدی

ﺑﺮای در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن از اﻧﻮاع ﺑﺮﭼﺴﺒﻬﺎی راﯾﺞ ،اﺑﺘﺪا از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ

داﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪﭼﺎپ

ﻣﺘﻼﺷﯽﺷﺪۀ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽِ ﻣﻮردﻧﻈﺮ

ﭼﻬﺎرم رﺳﯿﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﻨﺪ زﺑﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه

ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه را درﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در

اﺳﺖ .در ﻫﻤﺎن دوران و ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از آن ،ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی در ﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب

ﻓﺼﻞ دوم و ﺳﻮم ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ آﻟﻤﺎن

و ﯾﮑﯽ دو ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در

ﺷﺮﻗﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درک آﻧﻬﺎ ﺑﺮای آن ﻋﺪه از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن

رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی آﻟﻤﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد

اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ داﺧﻠﯽ آﻟﻤﺎن آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ،در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر،

ﺑﻪﻋﻤﻞ آﻣﺪ .اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ و ﺟﺪی ﺑﻮدن

دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻠﯽِ

ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺮدﯾﺪ اﺻﻮﻟﯽ ﺷﺪ .ﻓﻮن ﺑﻮﻟﻮ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب  ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ

ﻣﻮردﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﭘﺎی

ﭘﺮﺳﺶ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ "ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ در ﺣﺎدﺛﮥ  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ دﻧﯿﺎی ﻏﺮب ﺑﻪ ﺣﻮادث ﻣﻄﺮحﺷﺪه در آﻧﻬﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد،

ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ؟"

اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط روﺷﻨﺘﺮ اﺳﺖ  .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺬﮐﺮ داد ﮐﻪ

ﻧﮑﺘﮥ ﺟﺎﻟﺐ در ﮐﺎر ﻓﻮن ﺑﻮﻟﻮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮﯾﻬﺎ و

ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮدن ﻧﮑﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ

ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی او ،ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج در ﻧﺸﺮﯾﺎت ،ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ و ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ

در ﺑﺎرۀ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻋﻨﻮان ﺷﺪهاﻧﺪ.

دﺳﺘﺮس ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ او آﻧﻬﺎ را ﺟﻤﻊآوری و ﺗﺠﺰﯾﻪ و

دوﻣﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻓﻮن ﺑﻮﻟﻮ ﮐﻪ »ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« و  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،ﺗﺮورﯾﺴﻢ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ« 1ﻧﺎم دارد و در ﺳﺎل  2003ﻣﻨﺘﺸﺮ

ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﺻﻮﻻً ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﻪآﻧﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف

ﺷﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب

ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪاﻓﻌﺎﻧﺶ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻋﻠﯿﻪ او ﻣﺘﻬﻢ

اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎدﺛﮥ  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در واﻗﻌﯿﺖ از ﺳﻮی

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺪاوری او را ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻟﺒﺎﻓﯽ و

دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮده ،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ از راه دور ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و

دروغﭘﺮدازی ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﺎی او روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ.

1

Die CIA und der 11. September. Internationaler Terror und die Rolle
der Geheimdienste. Piper, München 2003, ISBN 3-492-04545-6

ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻧﯿﺰ او را ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ وﻗﺎﯾﻊ را از دﯾﺪﮔﺎه »ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮﻃﺌﻪ«
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ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞاﻋﺘﻤﺎد اﺳﺘﻨﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪﻧﺪرت ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻗﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﺗﺮﺟﻤﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﺶ رو دارﯾﺪ ،ﺣﺪود ﯾﮏﺳﻮم از ﻣﺘﻦ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب
»ﺑﻪﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ« را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎی ﻓﺼﻠﻬﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪاﯾﻦ

در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ از اﺗﺤﺎد دوﺑﺎرۀ آﻟﻤﺎن ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ

ﺷﺮحاﻧﺪ:

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﻌﺒﮥ ﺗﺠﺎری ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ )داﯾﺮۀ

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر :رﺷﻮه ﭘﺮدازی و ژﺋﻮﭘﻮﻟﯿﺘﯿﮏ

ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﮐﻨﻨﺪۀ اﻣﻮر ﺗﺠﺎری ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﮐﻮﮐﻮ«( ،1در ﭘﺎرﻟﻤﺎن آﻟﻤﺎن ﻓﺪرال

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﺗﺒﻬﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺤﺪودﮐﺮدن

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ
ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﻨﮓ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ :ﺗﺮورﯾﺴﻢ ،وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ
ﻓﺼﻞ دﻫﻢ :ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ واﺗﯿﮑﺎن ،ﻣﺎﻓﯿﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ و ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﭘﺎپ
ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ :ﻫﺪاﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ اروﭘﺎ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی رواﻧﯽ
ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ :ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎزﯾﻬﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﮓ
ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ :ﺟﻨﮓ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ :اداﻣﮥ »ﺳﯿﺎ« اﺳﺖ در دوران ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ :ﺑﺎزی ﻋﺮوﺳﮑﯽ ﺑﺮای ﻗﺎرهﻫﺎ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای
ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺷﺮق ،و ﻧﻪ ﻏﺮب ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﻦ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ اﻣﻮر ﻗﺮار
ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﺷﺮق و ﻏﺮب از ﺷﺒﮑﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽِ ﺗﺒﻬﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﻢ و
ﺑﻪﻓﮑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺑﺎرۀ آن ﻧﯿﻔﺘﻢ.
ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺲ از اﺗﺤﺎد دوﺑﺎرۀ آﻟﻤﺎن ،ﺑﻪﻓﮑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی
ﭼﻨﺪ دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽِ ﻫﺮ دو ﻃﺮف اﻓﺘﺎدم .اﻣﺎ ﻓﻘﻂ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪﺿﺮر ﺷﺮق ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد و ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻏﺮب در
ﮐﺎر ﺑﻮد ،ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرد .زﯾﺮا ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ
در ﻣﻮارد زﯾﺎدی ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ را ﺑﻪﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد درآورده و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻋﻤﻠﯿﺎت آﻧﻬﺎ دﺳﺖ داﺷﺖ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﺪۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺸﮑﻮک داﯾﺮۀ »ﮐﻮﮐﻮ« در ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺴﺐ
درآﻣﺪ ارزی ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻗﺮار
Kommerzielle Koordinierung
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ﺑﻪﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ

داﺷﺖ ،اﯾﻦ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن دوﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪﺧﺪﻣﺖ

ﻣﻮدرو 1و در زﻣﺎن ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی او ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺪﯾﺮان

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدیِ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ.

داﯾﺮۀ »ﮐﻮﮐﻮ« در زﻣﺎن ﺗﺤﻮﻻت و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻏﺮﺑﯽ ،در ﺣﯿﻦ

ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ روﺷﻨﮕﺮیِ ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﻏﺮب ﺑﺴﯿﺎر

ﺳﻮزاﻧﺪن اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ

دردﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد در اﺛﺮ اﯾﻦ روﺷﻨﮕﺮی ،ﻧﮑﺎت دﯾﮕﺮی

اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮﻟﯿﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮ

ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻣﻼ ﺷﻮﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ،ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺪام ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﭼﻪ

ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در ﺣﺪی ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن روﺷﻦ ﺷﺪن ﺟﺰﺋﯿﺎت

ﮐﺴﯽ و در ﮐﺠﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

را ﺑﺪﻫﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺎس ﮐﺎر داﯾﺮۀ

ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﯾﻦ داﯾﺮه در آﻏﺎز ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ

»ﮐﻮﮐﻮ« ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺸﮑﻮک اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ،ﺑﺎ

ﺑﯽﺧﻄﺮی ﮐﻪ رﺋﯿﺲ داﯾﺮه دﯾﮑﺘﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻏﺮب اﻓﺘﺎدﻧﺪ .در ﯾﮏ

ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﭘﻨﻬﺎن و

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ داﺧﻠﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ از وی ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺎل دﻗﺖ

ﻋﻠﻨﯽِ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻟﯿﺨﺘﻨﺸﺘﺎﯾﻦ ،دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺳﻮﯾﺴﯽ و وﮐﯿﻠﻬﺎ و

ﺑﻪﻋﻤﻞ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺰء ﻣﺤﺮّﻣﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد.

ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی اﻣﺎﻧﺘﮑﺎر 1ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ و ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﻼﺣﻈﻪای ،در ﻫﺮ ﮐﺎر

ﺣﺘﯽ ﻗﺮار ﻧﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻮﻟﻬﺎی ﻣﻔﻘﻮدﺷﺪه ﻧﯿﺰ روﺷﻦ ﺷﻮد.

ﺳﻮدآوری ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﺪ.

ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺳﻤﯽ روی اﺳﻨﺎد داﯾﺮۀ »ﮐﻮﮐﻮ« ﺗﺎ ﻣﺪت زﯾﺎدی در اﻧﺤﺼﺎر

ﭼﺮا ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ در ﺟﺰاﯾﺮ آﻧﺘﯿﻞ )ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ

ﻫﻤﺎن دﺳﺖدرﮐﺎران ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﻮل

ﻫﻠﻨﺪ( ،در ﮐﻮراﭼﺎﺋﻮ ،در ﺑﺎﻫﺎﻣﺎس ،ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ،ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ ،ﺑﯿﺮوت ﯾﺎ ﺟﺰاﯾﺮ

آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎرک آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،از اﻃﻼﻋﺎت و راﺑﻄﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﻮد

ﺟﺮﺳﯽ در درﯾﺎی ﻣﺎﻧﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ و ﭼﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ،ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ از

ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ داﯾﺮۀ ﮐﻮﮐﻮ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎروﺷﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻬﺎی ﺗﺠﻤﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ دور از اﻧﻈﺎر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪهاﻧﺪ؟

ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از وﺣﺪت آﻟﻤﺎن ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ رواﺑﻂ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺎ آن

ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ داﺧﻠﯽ آﻟﻤﺎناﻧﺪ ،ﭘﺎﺳﺨﯽ داده

داﺷﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪﺳﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺮﺗﻮی ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ زواﯾﺎی ﺗﺎرﯾﮏِ رواﺑﻂ

اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺣﻖ ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ،در

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻔﮑﻨﺪ.

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی داﯾﺮۀ ﮐﻮﮐﻮ ﭘﯿﺶ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎﻧﺲ

1

 Hans Modrowدﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺣﺰب ﻣﺘﺤﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
آﻟﻤﺎن ،ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻪﺷﺪن ارﯾﺶ ﻫﻮﻧِﮑِﺮ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر

١١

آﻧﺠﺎ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﺗﻮان ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و

١٢

ﺑﻪﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ

داﺷﺘﻦ ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ آﻟﻤﺎن در ﻣﺎﺟﺮای اﯾﺮان-ﮐﻨﺘﺮا در
آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ؟

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻻزم ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را از

از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص و

ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎن آﻟﻤﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ )ﮐﻪ ﺑﺎ

دارای ﮐﺎراﯾﯽِ ﺑﺎﻻی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻃﺮﯾﻖ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد( ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺠﺎزات ﺣﯿﻒوﻣﯿﻞ اﻣﻮال

ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و »ب-ان-د«) 1ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻟﻤﺎن

ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪﮐﻠﯽ ﻟﻐﻮ ﮐﺮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺎدرﻫﺎی داﯾﺮۀ »ﮐﻮﮐﻮ« ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻣﻮال

ﻓﺪرال( اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺣﺪس را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎص

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺟﺰاﯾﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻞ رواﺑﻂ ﺷﺮق و

ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪ .ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ادارۀ دوﻟﺘﯽ ﻃﺮاح ﻟﻐﻮ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ

ﻏﺮب اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ،دﺳﺖدرﮐﺎران ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ

ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﮐﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮده ﺷﺪه

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﻏﺮب و ﺷﺮق ﯾﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺗﺒﻬﮑﺎری

اﺳﺖ.

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺎی دارﻧﺪ ،روﻧﺪ ﺣﻮادث را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﺳﺖدرﮐﺎران ﻣﻘﯿﻢ

آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽِ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ آﻟﻤﺎن
ﺷﺮﻗﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮران اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﻬﺎ اﺳﻠﺤﻪ

ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺷﺮﻗﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺸﺎن در ﺑﻦ ﯾﺎ ﭘﻮﻻخ )ﻣﺮﮐﺰ
»باند« .م( ،اﺟﺰای ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪۀ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻏﺮب اﻧﺠﺎم

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﺮﮐﻬﺎی ﻣﻦ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ

ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻼﺣﻬﺎی داﯾﺮۀ ﮐﻮﮐﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ و ﺑﻪدﺳﺖ رﺋﯿﺲ

ﻣﻌﺎون ادارۀ ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﺎﯾﯽ آﻟﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ در

دوﻟﺖ وﻗﺖ آن ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر

زﻣﯿﻨﮥ ارﺗﺒﺎط ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﯿﺎن ﺗﺠﺎرت ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﺗﺠﺎرت اﺳﻠﺤﻪ،

ﺟﻬﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪه ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻣﻌﺎدل دوﯾﺴﺖ

ﺷﺴﺘﺸﻮی ﭘﻮل 2و ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﻮد .او در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ادارۀ ﭘﻠﯿﺲ

ﻫﺰار دﻻر در ﺳﺎل ،او را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺪرت ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ او را ﺑﻪ

ﺟﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻃﻼﻋﺎت 3ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ را

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮده و ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ و اﮐﻨﻮن در ﯾﮑﯽ از زﻧﺪاﻧﻬﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪﺳﺮ

ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ اداره ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻦ داﯾﺮ

ﻣﯽﺑﺮد.
رد ﭘﺎی اﯾﻦ ﺳﻼﺣﻬﺎ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ دﻻل اﺳﻠﺤﻪای در ﻓﻠﻮرﯾﺪا ﻣﻨﺘﻬﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دارای رواﺑﻂ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮد .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﻪﻣﻌﻨﯽِ دﺳﺖ

1

Bundesnachrichtendienst
 (English: Money laundering) Geldwäsche 2ﻣﻨﻈﻮر ،ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﺗﺒﻬﮑﺎران ﺑﺮای
ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دادن ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از ﮐﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ).ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آن اداره ﯾﮏ ﮔﺰارش ﮐﺘﺒﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺪﻫﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻮاﻧﻊ

ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﻗﯿﻖ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮد ،اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮد اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽﺑﻮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ ،ﭼﻪ اﯾﻨﺠﺎ و ﭼﻪ

راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ

در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺿﺮورﺗﯽ در ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯽﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ زاﺋﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﭘﯿﺶ از آن،

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮔﺰارﺷﯽ ﻋﻠﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺟﻤﻊآوری ﻣﺪارک ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار

ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد را در آﻧﺠﺎ ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدم .ﭘﺎﯾﮥ ﮐﺎر ﻣﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه روی

اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺮﺧﻮرده ﯾﺎ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺰرگ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ

رازدار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﺸﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ

آن ،ﺣﻮادث ﺟﻬﺎن را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ زﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد دارﻧﺪ.

اﺧﺘﻼﻓﺎت داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﯾﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ

ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮐﺎر ﻣﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ

ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن ﭘﻠﯿﺲ ،و ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف

ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺗﺒﻬﮑﺎران ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺣﺘﯽ

ﻋﻤﻠﯿﺎت آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻧﻘﺪر اﻃﻼﻋﺎت در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺖ ﮐﻪ

ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺘﻮان ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ،روﺷﻬﺎ و وﺳﻌﺖ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﯿﺰ

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﯾﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮح
ﭘﺎﺳﺨﻬﺎﯾﯽ در ﻫﻤﮥ ﺳﻄﻮح ﺳﯿﺎﺳﯽ و اداری را اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎر ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﮥ ﭼﻨﺪ ﺑﺎزﭘﺮس ﻣﺸﻬﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ
ﻧﯿﺰ ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎرﻫﺎ

ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد را در ﺑﺎرۀ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪۀ

ﺗﻨﻬﺎ در آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ روﺷﻨﮕﺮیِ ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﮥ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﺗﺒﻬﮑﺎری اداﻣﻪ داده و ﺑﻪ دادﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺒﻬﮑﺎراﻧﮥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از آرﻣﺎﻧﻬﺎی ﭘﺎﯾﻪایِ

داﺷﺘﻨﺪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ را ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ روز ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪﻧﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺤﺘﻮای ﻋﻤﻠﯿﺎتِ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً

اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺎﯾﺪ درﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﻧﻘﺺ اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﯿﺰ

ﺟﻤﻊآوری و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت -ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ را

اﻃﻼﻋﺎتِ اﻧﺤﺮاﻓﯽِ رﺳﻤﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯿﻬﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﺷﺪه

ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ -ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺒﺎرت از ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ

ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎر ﻣﻮارد ﺑﺮرﺳﯽﺷﺪه آﻧﻘﺪر زﯾﺎد و ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

در ﮐﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺟﻨﮕﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،

در آﻧﻬﺎ واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ،آﻧﭽﻨﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را آﺷﮑﺎرا زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.

1

 1ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  50ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ را ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒِ واﻗﻊ در ﻫﻤﮥ
ﻗﺎرهﻫﺎ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ر ک:

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ و ﻣﺤﺮﮐﻬﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻣﻼ ﻣﯽﺳﺎزد .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﻀﺎوت ﻧﻬﺎﯾﯽ
Secret Wars, The Core of the Crisis, The Nation, 13.12.1986
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ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﺳﺖ.
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ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن اﻣﻮر ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯽ ،از

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ در ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺒﺎرت از ﺑﻪدﺳﺖآوردن درﮐﯽ از اﺑﻌﺎد

روش ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﭘﺎزل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی ﻣﻌﺮوف

ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ ،و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن

ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن ﯾﻌﻨﯽ »اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﻮد ﮐﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ زﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؟

ﻗﻀﺎوت و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ وﺿﻊ اﺳﺖ.

اﻣﮑﺎﻧﺎت از ﮐﺠﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟« ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ

ﺑﻪﻧﺪرت دﻻﯾﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﺘﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻬﺎ

ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺎ اﻧﺪازۀ زﯾﺎدی ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ

ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻠﻮه

دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ در اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد

دﻫﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ را در ﻫﺎﻟﻪای از اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻂ و ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.

ﻣﺨﺪر و ﺗﺒﻬﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ،دﺷﻤﻦ در ﮐﺠﺎ ﮐﻤﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ و آﯾﺎ

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺳﻮدی درﺑﺮ ﻧﺪارد.

ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪﮐﻠﯽ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده ،اﻣﮑﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ.
ﺧﻮاﻧﻨﺪه در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﺎ زﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ درک ﻣﻮﺿﻮع را ﮔﺎه دﺷﻮار ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﮐﺎر در درﺟﮥ اول
ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن درک روﺷﻨﯽ از ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺣﻮادث اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮ ﺳﺮ اﺑﺰارﻫﺎ و روﺷﻬﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ
را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد وادارﻧﺪ .ﻫﯿﭽﯿﮏ از
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،از ﻧﻈﺮ اﻫﻤﯿﺘﺸﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد و
ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻓﺮاواﻧﯽ
ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﭼﺎر ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺷﺪ .ﺧﻮاﻧﻨﺪهای ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﻪ آﺛﺎر
ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ .ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را در ﺟﺎی
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ﺷﻮروی اﺟﺎزه داد ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﺟﺒﻬﻪاش ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ و
ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ آﻟﻤﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪاﺗﮑﺎی ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺪت

اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ

ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﺮور ﺧﻮنآﻟﻮد دوام ﺑﯿﺎورد .اﻣﺎ رﻫﺒﺮان وﻗﺖ آن ﮐﺸﻮر ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺸﺪﻧﺪ.
ﻓﺮورﯾﺰی دﯾﻮار ﺑﺮﻟﯿﻦ و اﺗﺤﺎد دو ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪ
ﻃﺮح ﯾﮏ ﻧﻈﻢ ﻧﻮﯾﻦ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮای اروﭘﺎ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮردﻧﺰاع دﻧﯿﺎ ﮔﺬاﺷﺖ .اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی

دﯾﻮار ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰد

از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﺪروﭘﻮف ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ »ﮐﺎگب« ﺑﻪ دﺑﯿﺮﮐﻠﯽ ﺣﺰب

در ﺳﺎل  1989اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از دوﺳﻮ ﺑﻪ دﯾﻮار ﺣﺎﯾﻞ ﺑﯿﻦ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﻟﯿﻦ

ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آن ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ.

ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺴﻠﺢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻫﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در دوران ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی دﻧﺒﺎل ﺷﺪ .اﺗﺤﺎد

ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﻣﺮز ﻓﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺑﺮﻟﯿﻦ را

ﺷﻮروی ﺑﻪ اﻧﺪازهای در ﻣﺴﺎﺑﻘﮥ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻨﯽ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ

از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ ،ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ و ﭼﮑﺶ دﺳﺖﺑﻪﮐﺎر ﺗﺨﺮﯾﺐ دﯾﻮار

ﻧﻈﺮی در ﮐﻞ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد .اداﻣﮥ ﻣﺴﺎﺑﻘﮥ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻏﺮب

ﺷﺪﻧﺪ .آﻟﻤﺎﻧﯿﻬﺎی دو ﺳﻮی ﺷﻬﺮ اﺷﮏرﯾﺰان ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺿﻌﻒ اﻗﺘﺼﺎدی  -ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ و ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ -ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ

اﻧﺒﻮه اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از دروازهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در دﯾﻮار ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺮزﺑﺎﻧﺎن ﺑﺮﻟﯿﻦ

ﺑﻮد .ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﺤﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻠﻮک ﺷﺮق داﺷﺘﻨﺪ و ﻗﺪرت

ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ آﻣﺎرﮔﺮان ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ

اﻗﺘﺼﺎدﯾﺸﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪهﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺧﻮد

ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻧﻪ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺷﻮروی ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮد.

اﯾﻦ ﻟﺤﻈﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﮐﻪ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽِ ﭼﻨﺪ دﻫﮥ ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﺑﺮﻫﻢ ﻣﯽزد ،ﺑﻪ
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺣﯿﺮت ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﻣﻨﻄﻘﮥ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻘﺪم ﺧﻮد را ﮐﻪ ارﺗﺶ ﺳﺮخ در ﺟﺮﯾﺎن
ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ دادن ﺑﯿﺶ از  20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺸﺘﻪ در ﻧﺒﺮد ﺑﺎ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ

ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ آﻟﻤﺎن آزادﯾﻬﺎی ﺧﻮد را ﮐﻪ دﻫﻪﻫﺎ از

دﺳﺖ آورده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺳﻮد ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دوﺳﺘﯽ و ﺷﺮاﮐﺖ ﺑﺎ اروﭘﺎی

آﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪدﺳﺖ آوردﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺗﺮدﯾﺪ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮ

ﻏﺮﺑﯽ رﻫﺎ ﮐﺮد .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﻮروی ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎﻧﮥ

ﻣﺮاﻗﺒﺎﻧﺸﺎن ﮐﻪ رﻫﺒﺮی ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ .اﺑﺮﻗﺪرت

دﻫﮥ  1980ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه رﻫﺒﺮی آن ﮐﺸﻮر،
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آﯾﯿﻦ ﺑﺮژﻧﻒ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻖ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ

ﻏﺮب و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺷﻮروی ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺷﮑﻬﺎی دارای ﺑﺮد

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ »ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ« در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﮥ ورﺷﻮ را ﮐﻨﺎر

ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد.

ﮔﺬاﺷﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺤﻮل ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻏﺮب ﺑﺎ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ روﺑﺮو
ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻈﺎرت،

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪﺟﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ

ﻓﺸﺎر و ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﻠﻮک ﺷﺮق ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪﺟﺎی آن

ﺗﺤﻮﻻت اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯿﺶ ﺑﺮای ﻏﺮب ﮐﺎﻣﻼً

روﺷﻨﮕﺮی و آزادﯾﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﻗﺮار ﺷﺪه و اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرج اﯾﺠﺎد

ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ رﻫﺒﺮان ﺷﻮروی و اﻗﻤﺎر آن ،از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ

ﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﺑﺘﺪا ﻣﺮدم ﻟﻬﺴﺘﺎن و ﺳﭙﺲ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد را از

ﺑﺎ درد و رﻧﺞ ،ﺑﻪﺑﻦﺑﺴﺖرﺳﯿﺪن ﻧﻈﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و

ﻗﯿﺪ ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺟﻨﺒﺶ آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ در آﻟﻤﺎن

ﺑﺤﺚ در ﺑﺎرۀ ﺧﺮوج از آن را آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﻏﺮب

دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ.

در ﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺗﺤﻮلِ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﯿﭻ ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد

ﭘﺲ از آن ﮐﻪ در ﭘﯽ درﭘﯿﺶﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ »ﭘﺮﺳﺘﺮوﯾﮑﺎ« ،آزادﯾﻬﺎی
ﻣﺪﻧﯽ در اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪ ،و ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از وزارت

ﻧﻤﯽدادﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻻاﻗﻞ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎوران ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﮥ اﺗﺤﺎد
ﺷﻮروی ،ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﻨﯿﺖ 1ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ آﻟﻤﺎن ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ »ﮐﺎگب« ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ،

در ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ آﻟﻤﺎن ،ﺷﺎﻟﮏ ﮔﻮﻟﻮﮐﻮﻓﺴﮑﯽ ،ﻣﻌﺎون وزارت

وﻇﯿﻔﮥ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ آن رژﯾﻢ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،رﻫﺒﺮی آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ دﯾﮕﺮ

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺳﺎل  1983در ﮔﺰارش ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎون وزارت

اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ ﻻزم ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد زور ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم را ﮐﻪ در دﮐﺘﺮﯾﻦ

داراﯾﯽ ،ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽِ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آن ﮐﺸﻮر در دﻫﮥ  1990را

ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﺧﻮد ﻧﻤﯽدﯾﺪ .ﻣﺮدم

ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ،اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ

ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺧﻮد در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻋﻤﻼً آزادی ﻋﻘﯿﺪه و ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ ،آزادی

ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪۀ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪﻫﺎی ارزیِ ﺣﺎﺻﻞ از

اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزادی اﺣﺰاب را ﺑﻪدﺳﺖ آورده

ﺻﺎدرات وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
1

ﻣﺎرﮐﻮس وُﻟﻒ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ »ادارۀ ﮐﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ« )ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن

ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد.
رﻫﺒﺮی ﺷﻮروی روﻧﺪ آزادﺳﺎزی را ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽِ

ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ( ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ

ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻪﭘﯿﺶ ﺑﺮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻫﻤﮥ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮد ،در ﺳﺎل  1983ﭘﺎﯾﺎنﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﮥ آﻟﻤﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را

)Ministerium für Staatssicherheit (Stasi

1

Hauptverwaltung Aufklärung

1

ﻓﺼﻞ اول

٢١

٢٢

ﺑﻪﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽﻫﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻮروی داﯾﺮ ﺑﺮ

ﻋﻨﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﻨﺘﺸﺮه از ﻃﺮف »ﮐﺎگب« ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ

اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﮥ ﺧﻮد را از ﺳﺎل  1990ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﻫﺪف ﺧﺎم ﮐﺮدن ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺳﺎدهﻟﻮح ﻏﺮﺑﯽ و ﭘﯿﺮوزی ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﮥ »ﮐﻮﻣِﮑﻮن« ،1ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ارزﻫﺎی

در درﮔﯿﺮیِ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺷﺮق و ﻏﺮب و روﯾﺎروﯾﯽ دو ﻧﻈﺎم ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺤﮑﻢ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻔﺮوﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﻮروی را ﻗﺎدر ﺳﺎزد،

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ از ﻃﺮف رﯾﮕﺎن ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ و

ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺮﻏﻮب را ﺑﺎ ارزﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ در ﺑﺎزارﻫﺎی

ﻫﻠﻤﻮت ﮐﻮﻫﻞ ،ﺻﺪراﻋﻈﻢ آﻟﻤﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪۀ ﺑﻬﺘﺮِ اﻧﻘﻼب

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﻈﺎم اﻗﻤﺎر آن

ﺟﻬﺎﻧﯽ« ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪ .ﺣﺘﯽ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻧﺎﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺒﺎرت را در ﻣﻮرد او

ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﺪ.

ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮد.

1

ﻣﺸﺎوران ﻋﻠﻤﯽِ رﻫﺒﺮی ﺷﻮروی از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺗﻼش داﺷﺘﻨﺪ در

اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ ،ﻧﺘﯿﺠﮥ دﻫﻬﺎ ﺳﺎل ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی

ﻋﺮﺻﮥ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،راه ﺣﻞ ﺗﺎزهای ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﮥ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﭘﺬﯾﺮ

ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺧﺎرج و در درﺟﮥ اول در داﺧﻞ ﺑﻮد .ﻧﺎم

ﻓﻨﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺷﮏ و ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺑﯽاﻧﺪازۀ دوﻃﺮف ،ﺑﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ

ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی آﮔﺎﻫﯽدﻫﻨﺪه .2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ

ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺘﻬﻮراﻧﻪای ﺑﺮای آﯾﻨﺪۀ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﺮق و ﻏﺮب ﮐﺮد.

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از ﺗﺸﮑﯿﻞ آن ﺳﺎزﻣﺎن،

ﺷﻮروﯾﻬﺎ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ،ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺳﺮﺳﺎمآور ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺟﻨﮓ در ﻓﻀﺎ را -ﮐﻪ در

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﮥ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و در

آن زﻣﺎن از ﺳﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﺷﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد -ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ

درﺟﮥ اول اﻋﻀﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﭘﯿﻤﺎن ورﺷﻮ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞدﺳﺘﺮس و

ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ در زﻣﯿﻨﮥ ﺳﻼﺣﻬﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ،از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﮐﻪ

ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ،و ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺸﻒرﻣﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎتِ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه

ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﺎع ﺑﻮد ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﺮده و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ را

از ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮۀ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ

ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﮑﺴﻬﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﻮروی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اروﭘﺎﺋﯿﻬﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯿﻬﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ.

اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﺑﻮدﻧﺪ و در آن دوران وﻇﯿﻔﻪ

ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﻏﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت را درک ﻧﮑﺮده

داﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺎن ﺗﺤﻠﯿﻠﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ در واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ درک ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺗﻼش ﺷﻮروی

ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮان ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺘﻌﺎدل را در ﻃﯿﻔﯽ از ﺳﺎدهﻟﻮح ﺗﺎ

درﺟﻬﺖِ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ راﻫﻬﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﺮای ازﻣﯿﺎنﺑﺮداﺷﺘﻦ درﮔﯿﺮﯾﻬﺎ را ﺑﻪ

1

 COMECON 1ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺳﺎﺑﻖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(

Vgl. David C. Morrison, The Nation, 11.6.1990; und Michael
Massing: Gorbanophobes in the U.S. Media, The Nation,
26.12.1988.
2
)Central Intelligence Agency (CIA

٢٣

ﻓﺼﻞ اول

ﺧﺎﺋﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﻮد.

٢٤

ﺑﻪﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﻏﻮل ﻧﻈﺎﻣﯽ و ارﺗﺸﻬﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﺗﻮ را ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻮﺗﻮﻟﻪﻫﺎی

ﺗﺤﻠﯿﻠﻬﺎی ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و

ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮآورد ﮐﺮدهاﻧﺪ 1.اﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻨﻬﺎ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻠﻬﺎی

اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻤﺎﻗﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن

ﺳﺎزﻣﺎن ﮔِﻬﻠِﻦ )ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎرﺟﯽ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ

داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺸﻨﺞزداﯾﯽ ،ﺻﻠﺢ و ﺧﻠﻊﺳﻼح ﺑﻪ

ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ دوم از ﻋﺪهای از ﮐﺎدرﻫﺎی ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی

ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﯽ در ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.

1

)ﺑﺨﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ارﺗﺸﻬﺎی ﺷﺮق( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ »باند« ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎن ﮐﻨﺪی ،در دوراﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺣﺰب

ﻧﺎم داد ،در آن دوران در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎی

دﻣﻮﮐﺮات ﻧﺎﻣﺰد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﺷﺎرات ﻣﺤﺎﻓﻞ

ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای ﺑﻪ »روﺳﻬﺎ« و ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺷﻮروﯾﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﺪ و ادﻋﺎ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﺣﻤﻠﮥ

ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﺮب ﺳﻼح ﻣﺆﺛﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد و ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ

ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮﮐﻨﻨﺪۀ اﺗﻤﯽ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺷﻮروی در ﺣﺎل ﺗﺪارک

ﺷﻮروی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪۀ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﮥ زﯾﺎد ﻧﻮﺳﺎزی

ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﮕﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ ،ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﻮﺷﮑﻬﺎی ﻗﺎرهﭘﯿﻤﺎﺳﺖ .ﮐﻨﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ

ﮐﻨﺪ و ﺳﻼﺣﻬﺎی ﺗﺎزهای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺷﺮط ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ

وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،ﺣﺮﺑﻪ را از دﺳﺖ ﻧﯿﮑﺴﻮن،

ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎ و ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻮدﺟﮥ ﻻزم را

رﻗﯿﺐ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﺧﻮد ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎی ﮐﻨﺪی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری

در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ را

از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎرۀ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﻏﺮب ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ ﺑﻮد.

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ  U2آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﻮروی

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ درﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﻘﺎﯾﺺ و

ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،از ﻫﻤﮥ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی راهآﻫﻦ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس دﯾﮕﺮ

آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺳﻼﺣﻬﺎی ﺑﻠﻮک ﺷﺮق را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ،

ﺷﻮروی ،از ارﺗﻔﺎع زﯾﺎد ﻋﮑﺴﺒﺮداری ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪرﮐﯽ ﺑﺮای

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﻏﺮب در ﻋﻤﻞ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﮐﻪ

اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ.

ﻣﺨﻠﻮق ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮد ،درﮔﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 2.ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ

از آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ،اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و اﻗﻤﺎر آن را در ﻏﺮب ﻫﻤﭽﻮن
1

 1ﻫﺮﺑﺮت اﺳﮑﻮوﯾﻞ ،ﻣﻌﺎون ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« در اﻣﻮر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ،در ﺳﺎل  1972اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﻨﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد» :ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮ از ﻣﺜﺎﻟﻬﺎﯾﯽ در اﯾﻦ
ﻣﻮرد اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺸﺨﺺ ،ﻣﻮرد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪZit. In: Marchetti, CIA, S. .
378

David Corn: Bush´s C.I.A.; The Same Old Dirty Tricks, The Nation,
27.8.1988.
 2از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ادﻋﺎی ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن داﺋﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﻣﻮﺷﮑﻬﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ
ﮐﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻫﯿﭻ ﭘﺎﯾﻪای ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدﺟﮥ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺷﮑﻬﺎی دﻓﺎﻋﯽ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺷﮑﻬﺎی ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻫﻮاﯾﯽ ،زﻣﯿﻨﯽ و درﯾﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد .رکMarchetti, C.I.A., S. 376. :

ﻓﺼﻞ اول

٢٥

٢٦

ﺑﻪﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ

ارﺗﺶ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﻧﯿﺮوی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ آن ﮐﺸﻮر ﻫﺮﮔﺰ

ﺑﻪﺷﮑﺮاﻧﮥ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﮐﻼن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎ

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﺪ ،ﭼﻪ در ﻋﺮﺻﮥ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺮای دﻫﻪﻫﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﻈﺎم

ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﭼﻪ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه

اﯾﻦ اﻣﺮ در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی
ﻣﺨﻔﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺎ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﺳﻮی ﺟﻨﺎح راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ ﺣﺰب

ﺑﻪاﺿﺎﻓﮥ درﺻﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺳﻮد ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﺿﻌﯿﺘﯽ
رؤﯾﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد.

1

ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﺑﻪ ﺑﺰدﻟﯽ و ﻃﺮﻓﺪاری از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﺷﺪ 1.ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ

ﻣﺴﺎﺑﻘﮥ ﻧﻈﺎﻣﯽ -ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً در ﻃﻮل دﻫﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﻈﺎم

ﺑﻪﻧﺪرت راﻫﻨﻤﺎی ﻋﻤﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺟﻬﺎن

ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ زﯾﺎﻧﻬﺎی ﺑﺎرزی وارد آورد.

ﻏﺮب و ﺷﺮق ،ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ در ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﮥ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﺧﺮج درﮔﯿﺮ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی رﯾﺎﺳﺖ

ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ -ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از

ﺟﻤﻬﻮری رﯾﮕﺎن ﺑﻪ  300ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ،دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ در ﺣﮑﻢ ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮ »ﺑﺎزﻫﺎ« ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ

ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻨﻔﯽ آن ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮرم ﺑﺨﺶ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.

2

ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﺣﺰاب داﻣﻦ زده ﻣﯽﺷﺪ 2.ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ،وﯾﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﻈﺎم ﺧﺪﻣﺎت

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽِ ﻏﺮﺑﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ،

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻی ﺑﯿﺴﻮادی ،رﻗﻢ ﺑﺎﻻی ﻗﺘﻞ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای

در ﻣﺒﺤﺚ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﻧﺪ.

اروﭘﺎﯾﯿﻬﺎ ﺗﺼﻮرﻧﺎﮐﺮدﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﺳﻮی ﺗﺸﻨﺞزداﯾﯽ در ﺧﻄﺮ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻫﻤﻮاره ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻏﺮب ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ روﯾﺎروﯾﯽ

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽِ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ،
ﺗﺼﻮﯾﺮی از اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ.

ﺳﻮق ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﻬﺎ را ﮐﻪ

ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ و ﻧﺎﺗﻮ در ﺟﻨﮓ ﺳﺮد اﺷﺎره

1

 1در ﺑﺎرۀ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﺮ دورﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،از ﺑﺤﺮان ﺑﺰرگ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ دوم
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ:
James J. Treires, Arms and Employment: Kicking, The Defense Habit,
The Nation, 23.2.1970
 2اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ ﭘﺲ از اﻧﺤﻼل اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﻫﻤﭽﻨﺎن  395ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ در  35ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﮥ
ﺳﺎﻻﻧﻪای ﻣﻌﺎدل  210ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ) (1991ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ .رک:
Michio Kaku: Nuklear Trets and the New World Order, CAIB 41, S.
28

Godfrey Hodgson, Cord Meyer: Superspook, Sunday Times
Magazine, 15.6.1975, abgedruckt in Agee, Dirty Works; The CIA in
Western Europe.
ﻫﺎدﺳﻮن ﺑﻪ ﭼﻨﺪﭘﺎرﮔﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ »ﺳﯿﺎ« اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر،
ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ،ﺿﺪﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎی ﻣﺘﻌﺼﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻟﯿﺒﺮاﻟﻬﺎ ،ﺑﻪوﯾﮋه آﻧﻬﺎ ﮐﻪ از
دوران ﺗﺄﺳﯿﺲ در آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
2
Einblick in die Szene bei Robert Scherill, Buchbesprechung von
Stern, The best Congress Money Can Buy, The Nation, 27.8.1988.
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ﺷﻮد .ﻧﻈﺎم ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻗﺪری زودﺗﺮ از آن ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد در

ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﮥ آن ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎﻻﻧﻪ  30ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮدﺟﻪ

وﺿﻌﯿﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰِ دو ﻧﻈﺎم اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ .ﺑﯿﮑﺎری ،اﻓﺖ

درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﮥ »باند« ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺎرک در

ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻫﺮجوﻣﺮج اداری و اﻗﺘﺼﺎدیِ دوران ﮔﺬار ،ﺗﺒﻬﮑﺎری،

ﺳﺎل اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ در آن دوران ﺑﻪ اﺑﺮﻗﺪرﺗﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ

رﺷﻮهﺧﻮاری و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن دوران ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﻪ در ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪﺣﺎل

در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮﯾﻔﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺿﻌﯿﻔﺘﺮ

ﺧﻮد رﻫﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻬﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ

ﻣﯽﺷﺪ و اﮐﻨﻮن ،ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻮروی ،ﺳﻠﻄﮥ اﯾﺎﻻت

ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .آﻟﻤﺎﻧﯿﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ

ﻣﺘﺤﺪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻠﺘﻬﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﻋﺮﺻﮥ ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻦ

اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﺣﺪی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎی وارده ﺑﻪ دو ﻃﺮف
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﮥ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺒﺎرت از وﻇﺎﯾﻒ و روﺷﻬﺎی

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

1

ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺧﺒﺮی و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮد
ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ
ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻮد.

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﻃﺮف ،ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﺷﺮق» ،ﮐﺎگب« و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻗﻤﺎر ﺷﻮروی،

دﺷﻤﻦ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود

ﺑﻪوﯾﮋه وزارت اﻣﻨﯿﺖ دوﻟﺘﯽ آﻟﻤﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و در ﻏﺮب ،دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی

ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺮازﻧﺎﻣﮥ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ

اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در رأس

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان روﺷﻬﺎی آﯾﻨﺪه را ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ دﯾﺪ اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

آﻧﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« ﻗﺮار دارد ،ﺑﻪاﺿﺎﻓﮥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ و روﺷﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد ،ﯾﮏ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی از وﺿﻌﯿﺖ

ﻫﻢﭘﯿﻤﺎن ،ﮐﻪ »باند« )ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ( ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ.

ﻓﻌﻠﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺿﺮوری اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽِ اﻧﺘﻘﺎدیِ ﻋﻤﻠﮑﺮد

اﻟﺒﺘﻪ »باند« ﻓﻘﻂ ﺗﺎ اﻧﺪازۀ ﻣﺤﺪودی ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞﻣﻘﺎﯾﺴﻪ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری و ﺳﺪ ﻧﻔﻮذ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ

اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻮدﺟﮥ ﺳﺎﻻﻧﮥ آﻧﻬﺎ دﻫﻬﺎ ﺑﺎر ﺑﯿﺶ از »باند« اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ
در ﺑﺤﺮاﻧﯽﺗﺮﯾﻦ دوراﻧﻬﺎی رواﺑﻂ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽِ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺧﺎرج ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻣﺨﻔﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ردﯾﺎﺑﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی

 1ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً 15درﺻﺪ از ﺑﻮدﺟﮥ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ 80درﺻﺪ از ﺑﻮدﺟﮥ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ و ﺗﻨﻬﺎ 20درﺻﺪ از آن را ﺑﺮای
وﻇﯿﻔﮥ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ .رک:
Garwood, Undercover,: Thirty-Five Years of CIA Deception, S. 281
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ﺑﺤﺜﻬﺎﯾﯽ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

»ﮐﺎگب« و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻟﻤﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر و

ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻓﻘﻂ اﻃﻼﻋﺎتِ ﺑﻪدﻗﺖ دﺳﺘﭽﯿﻦﺷﺪهای

روﺷﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻋﻮض ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ

را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﺻﺎﻓﯽِ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ رد ﺷﺪه و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ

دﻻﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞﻓﻬﻢ در ﺻﺪد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ روﺷﻬﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد را

و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪﻣﺴﺎﯾﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﺮ ارﺗﺒﺎط دﻫﻨﺪ .ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار »ﺳﯿﺎ« ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ

ﺑﺮﻣﻼ ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻓﻘﻂ وﻗﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دادن اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ

رﺋﯿﺲ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد ،ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ

ﻫﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف

در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در ﮐﻨﮕﺮۀ آﻣﺮﯾﮑﺎ دروغ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺗﺎ

اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،اﻋﺘﻤﺎد ﻫﻤﮑﺎران ﻓﻌﻠﯽ و آﯾﻨﺪۀ ﺧﻮد را از دﺳﺖ

روﺷﻬﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« ﺑﺮﻣﻼ ﻧﺸﻮﻧﺪ 1.ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮر »ﺳﯿﺎ«

ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ،

ﺑﻪاﯾﻦ اﺗﻬﺎم ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪای را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﮕﺮه

ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪﺧﻄﺮ اﻧﺪازد ،از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺤﺖﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﮥ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر دﺷﻮارﺳﺎزی اﻗﺪاﻣﺎتِ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞِ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی رﻗﯿﺐ ،روﺷﻬﺎی ﮐﺎر

ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ،ﻋﺒﺎرت از اﺳﻨﺎدی در ﻣﻮرد اﯾﻦ

ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ در

واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺳﯿﺎ« ﺑﺎرﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﮕﺮه در ﺑﺎرۀ

ﺧﺎک ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺣﺘﯽ در

دﺳﺖداﺷﺘﻦ در ﻗﺘﻞ دو آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ دروغ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد.

2

داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ،در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ،ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻻزماﻻﺟﺮا

در آﻟﻤﺎن ﻓﺪرال ،ﺑﺎرﻫﺎ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای

ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﺎدی را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺤﺚ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد

ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺮاض

ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺑﺎرۀ

اﺳﺘﻌﻔﺎ دادﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد

اﻫﺪاف ،راﻫﻬﺎ و روﺷﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ

 1در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در دﻫﮥ  1970از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ ﻧﺎم »ﭼﺮچ« و »ﭘﺎﯾﮏ« ،رﺧﻨﻪای در اﯾﻦ ﺳﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺎﯾﮏ از ﺟﻤﻠﻪ در
ﺑﺎرۀ ﻗﺘﻞ رؤﺳﺎ و ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش »ﺳﯿﺎ« ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻣﻮارد
ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯿﻬﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ،در ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺷﻤﺮد .از ﺟﻤﻠﮥ
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﯾﻮرش ﺗِﺖ در وﯾﺘﻨﺎم ،ورود ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎن ورﺷﻮ ﺑﻪ ﭼﮑﻮﺳﻠﻮواﮐﯽ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺟﻨﮓ
ﯾﻮم ﮐﯿﭙﻮر) ﺣﻤﻠﮥ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮاﻧﮥ ﻣﺼﺮ و ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ( ،ﮐﻮدﺗﺎ در ﭘﺮﺗﻘﺎل ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﻔﺠﺎر
ﻫﺴﺘﻪای ﻫﻨﺪ و ﮐﻮدﺗﺎ در ﻗﺒﺮس ﺑﻮده اﺳﺖ .رک:
CIA The Pike Report, 1977, S. 15 ff.

 1ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻫﻤﺴﺮ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﯾﮏ اﻓﺴﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ »ﺳﯿﺎ« ﻗﺮار داﺷﺖ .رؤﺳﺎی »ﺳﯿﺎ« در ﺑﺮاﺑﺮ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﮕﺮه ادﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در
»ﺳﯿﺎ« ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺑﺎرۀ ارﺗﺒﺎط »ﺳﯿﺎ« ﺑﺎ ﻗﺎﺗﻼن ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ داد .ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ اﻃﻼع داد و ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد .آن ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  100000دﻻر ﻫﺰﯾﻨﮥ وﮐﯿﻞ از ﺧﺪﻣﺖ دوﻟﺘﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪ.
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﭘﺲ از ﺑﺮﻣﻼﺷﺪن اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﺎ »ﺳﯿﺎ« ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ .رک:
David Corn: The Spy Who Showed Me, The Nation, 19.5.1997
2
William Pfaff, Skoopy Question: Does the CIA Obey the Law?, IHT,
21.11.1996.

٣١

ﻓﺼﻞ اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺮﺳﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ آن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪدﺳﺖ آورﻧﺪ 1.ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری ﺷﺪﯾﺪ
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯿﻬﺎ و
ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.

2

ﻓﺼﻞ دوم

وزارت اﻣﻨﯿﺖ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ
در ﺷﮑﺎر ارزﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ

ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﻏﺮب و ﺷﺮق اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺑﺎرۀ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ و روﺷﻬﺎی ﮐﺎری ﺧﻮد ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف
ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﻠﻮک ﺷﺮق اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد
ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻮی  -ﮔﺮﭼﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت -ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺨﻔﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
آن ﺳﺎﻣﺎن اﻓﮑﻨﺪه ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،ﻃﺮز ﮐﺎر »ﺷﻌﺒﮥ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﮐﻨﻨﺪۀ اﻣﻮر
ﺗﺠﺎری« ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﮐﻮﮐﻮ« )ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎری وزارت اﻣﻨﯿﺖ آﻟﻤﺎن
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ( ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺎر ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن دوﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﮥ ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﺮﻗﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﻮد ،ﻧﻘﻄﮥ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای آﻏﺎزِ ﮔﺸﺖوﮔﺬاری در دﻧﯿﺎی اﺳﺮارآﻣﯿﺰ
 1ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎرﭼﺘﯽ ،وﺿﻊ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال اﺳﺖ .ﮐﻨﮕﺮه ﮐﻪ ﻃﺒﻖ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺣﻖ و وﻇﯿﻔﮥ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ »ﺳﯿﺎ« و دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را داراﺳﺖ،
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﯿﭻ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای اِﻋﻤﺎل ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺪارد .ر کMarchetti, CIA, S. 441. :
 2از ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،اﻇﻬﺎرات ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎﺑﻖ »ﺳﯿﺎ« ﺑﻪﻧﺎم ﻣِﻠﻮﯾﻦ ﮔﻮدﻣﻦ اﺳﺖ .رک:
Lois Wolf, Congressional Oversight in Action: The Conformation of
Robert M. Gates, CAIB 39, S. 64.

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺮق و ﻏﺮب اﺳﺖ.
وزارت اﻣﻨﯿﺖ دوﻟﺘﯽ آﻟﻤﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ )ﺷﺘﺎزی( ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺧﺒﺮﭼﯿﻨﯽ
از ﻣﺮدم و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪۀ دوﻟﺘﯽ ،اﻣﻨﯿﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺰب

٣٣

ﻓﺼﻞ دوم

٣٤

ﺑﻪﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ را در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻣﺤﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎ دادن رﺷﻮه ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﻫﺒﺮی آﻟﻤﺎن

ﺗﺎ رأس ﻫﺮم ﻗﺪرت ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً زﯾﺮ

ﺷﺮﻗﯽ و ﺷﻮروی ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎارزﺷﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی

ﻧﻈﺮ »ﮐﺎگب« ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .وﻇﯿﻔﮥ ﻋﻤﺪۀ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر

ﺧﻮد را از ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ

ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ

رﺷﻮهدادﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ وﯾﻼﻫﺎی ﭘﯿﺶﺳﺎﺧﺘﮥ ﻏﺮﺑﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺴﮑﻮ

آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ و ارﺗﺸﻬﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﺤﺪ ﻏﺮﺑﯽِ ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر .از

ﺑﺮای ﺳﻔﯿﺮ ﺷﻮروی در آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ و ﺳﺮان »ﮐﺎگب« ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺪون ﺧﺮج ﮐﺮدن ارزﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد،
ﺗﺸﮑﯿﻼت وﯾﮋهای ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖآوردن ارزﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﺧﺎرج از ﺑﻮدﺟﮥ

ﺳﯿﺴﺘﻢ »ﮐﻮﮐﻮ«:

دوﻟﺘﯽ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً زﯾﺮ ﻧﻈﺮ وزارت اﻣﻨﯿﺖ )ﺷﺘﺎزی( ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ» .ﺷﺘﺎزی« و

ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ

ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻮﻟﻬﺎ دﺳﺘﻤﺰد

و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺗﺒﻬﮑﺎری اﻗﺘﺼﺎدی

ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺧﻮد و رﺷﻮهﻫﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،وﺳﺎﯾﻞ ﻓﻨﯽ ﺑﺮای
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻨﻮد ﺗﺎ اﻋﻤﺎق ﺧﺎک آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ،ﻧﺼﺐ و ﺗﻌﻤﯿﺮ و
ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺆﺛﺮی را اداره ﮐﻨﻨﺪ،
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ ﻏﺮب را ﺑﺨﺮﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ رﻏﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد وارد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﺰﯾﻨﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽِ
ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ )ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﺘﺤﺪ آﻟﻤﺎن( ،1روی ﭘﺎ
ﻧﮕﺎهداﺷﺘﻦ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎ
ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻮﻟﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ روزﻣﺮه و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﻮﮐﺲ
ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﻠﮥ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺳﺮان ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد.

وزارت اﻣﻨﯿﺖ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ )ﺷﺘﺎزی( ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ،ﯾﮏ
ﺷﻌﺒﮥ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻪﻧﺎم »ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪۀ اﻣﻮر ﺗﺠﺎری« را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﺠﺎری
ﺧﺎرﺟﯽ در آن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ »ﮐﻮﮐﻮ« ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻫﻨﮓ اﻣﻨﯿﺘﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺷﺎﻟﮏ ﮔﻮﻟﻮﮐﻮﻓﺴﮑﯽ واﮔﺬار
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺨﺼﻮص ،وﻇﯿﻔﮥ ﻣﻌﺎوﻧﺖ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ارﺗﻘﺎء درﺟﮥ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﺳﺮﺗﯿﭙﯽ ﻣﻤﮑﻦ
ﺑﻮد ﺗﻮﺟﻪﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ردۀ ﻧﻈﺎﻣﯽ او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری
در ﻫﻤﺎن درﺟﮥ ﺳﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ارﺗﻘﺎی او ﺑﻪ درﺟﮥ ﺳﺮﺗﯿﭙﯽ و
ﭘﺮداﺧﺖ اﺿﺎﻓﮥ ﺣﻘﻮق ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدۀ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﻓﯿﻊ ،ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺑﻪ وزارت اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺘﺒﺎً ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺮﻋﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮان »ﺷﺘﺎزی«

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی زﯾﺮِ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﻨﺪ ،وزارت
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اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ راهﺣﻠﯽ ﻣﯽﺟﺴﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻬﻮه و ﺳﯿﮕﺎر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آن اﻓﺮاد و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮوش در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻏﺮﺑﯽ

ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪی آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞِ ﺳﻮدآوری ﮐﺎر

و آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ارزﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،در اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮔﺮدآوری

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎی ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﯾﻌﻨﯽ »ﺷﺘﺎزی« ﻣﺠﻬﺰ ﺳﺎزﻧﺪ،

ﺷﺪ .ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻓﻨﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ ﻏﺮب و وارد ﮐﺮدن

ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺎرغ از ﻧﻈﺎرت دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل ﺷﻮروی ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺘﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﻪ ﮐﺎر

ﮐﻨﺪ و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ را ﺑﺎ

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .دو ﭼﻬﺮۀ ﻣﻬﻢ از آﻏﺎز در اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی »ﮐﻮﮐﻮ« ﻫﻤﮑﺎری

ﺗﺮدﺳﺘﯿﻬﺎی ﺧﻮد زﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬارد.

داﺷﺘﻨﺪ :ﻣﯿﺸﺎﺋﯿﻞ وﯾﺸﻨﻮﻓﺴﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻫﺮﺗﺲ ﻟﯿﺒﺮﻣﻦ و ﺳﯿﻤﻮن
ﮔﻮﻟﺪﻧﺒﺮگ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر ﺑﯿﺎﻻ ،ﮐﻪ در ﺳﺎل  1973ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از آﻟﻤﺎن
ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮد و ﺑﻪ داﯾﺮۀ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻓﺮاﻧﺘﺲ ﯾﻮزف اﺷﺘﺮاوس ،ﻧﺨﺴﺖ

ﺗﺒﻬﮑﺎران ،ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ،اﺷﺨﺎص ﻣﺮﻣﻮز

وزﯾﺮ وﻗﺖ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺮ در آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ.

ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻌﺪ از 1945
داﯾﺮۀ »ﮐﻮﮐﻮ« ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺎﯾﯽ در ﻏﺮب ﻧﯿﺎز

ﻫﺮ دوی اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ رژﯾﻢ ﻫﯿﺘﻠﺮ ،ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن

داﺷﺖ .اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺬب

اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺷﻮروی )ﮐﺎگب( در ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .وﯾﺸﻨﻮﻓﺴﮑﯽ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ

ﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر وادار ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮاد ﻻزم ،ﺑﻠﮑﻪ روﺷﻬﺎی

ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﺳﻠﺤﻪ ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط ﯾﺎﻓﺖ.

ﮐﺎر را ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﻬﺎ و ﺗﺠﺎر ﺑﺎزارﺳﯿﺎهِ دورانِ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از

ﮔﻮﻟﺪﻧﺒﺮگ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎرﺟﯽ

ﺟﻨﮓ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﺤﺎﻓﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻏﺮﺑﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ »باند«

ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻤﺎس ﻣﺪاوم داﺷﺖ و ﭘﺲ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺑﺎﯾﺮ ،در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎﻣﻼً ﺳﺮی ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« ﻧﯿﺰ دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ.
1

در ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻟﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺑﻮد  ،ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ

وﯾﺸﻨﻮﻓﺴﮑﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﻮﻟﺪﻧﺒﺮگ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﭘﻠﯿﺲ
ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻏﺮﺑﯽ ،در ﻧﯿﻤﮥ دوم دﻫﮥ  1940ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺗﺒﻬﮑﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎی

 1ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﻓﺎﺗﺢ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی ،ﺧﺎک آﻟﻤﺎن را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺗﺤﺖ اﺷﻌﺎل ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺳﺎل  ،1949در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل ﺷﻮروی ،ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ آﻟﻤﺎن و در
ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد
آن ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل ﺷﻮروی ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﺘﺴﺪام ،ﺑﻪ ﭼﻬﺎر
ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل ﺷﻮروی ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آﻟﻤﺎن
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﺑﺨﺸﻬﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻏﺮﺑﯽ دارای ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﺘﺴﺪام و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  1950ﺑﺮﻟﯿﻦ ،رﺳﻤﺎً ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﯾﮑﯽ از اﯾﺎﻻت آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﺰﯾﺮهای در داﺧﻞ ﺧﺎک

ﻣﺘﻌﺪدی ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ،در دﻫﮥ  1950ﺑﻪﮐﻤﮏ »ﮐﺎگب« و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﻔﯽ
ﺗﺎزهﺗﺄﺳﯿﺲ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ،ﺷﺒﮑﻪای ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ،ﻗﻬﻮه،
ﺳﯿﮕﺎر ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺎﻻﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد .آﻧﻬﺎ
آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ .آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮار اﺗﺒﺎع ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻏﺮﺑﯽ ،در
ﺳﺎل  1961دﯾﻮاری ﺑﻪ دور ﺑﺮﻟﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻮار ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(.

٣٧

ﻓﺼﻞ دوم

٣٨

ﺑﻪﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی اﻧﺒﺎر ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮔﻮﺷﻪوﮐﻨﺎر ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺷﺮﻗﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ.

رﺳﺎﻟﮥ دﮐﺘﺮای اﻓﺴﺮ »ﺷﺘﺎزی«
ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺨﻔﯽ
ﮔﺮوه ﺣﻤﻠﻪ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺎﺟﺮان ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﮔﺮوه ﺣﻤﻠﮥ آﻧﺎن ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﻪ

اﯾﻦ ﺷﺒﮑﮥ ﺗﺠﺎری ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﮔﺮوه ﺿﺮﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان« ،ﺑﺮای

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﻠﯿﺲ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪاﯾﻦ

ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮرد

دﻟﯿﻞ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ آﻟﻤﺎن ،ﺗﺮﺗﯿﺐ

ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺑﻮد .ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻣﺘﺤﺪ ﺳﻮﯾﺴﯽ ،ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد

ﺟﺪﯾﺪی در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری

اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯿﺶ را اداره ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﺮوه ﺿﺮﺑﺖِ

دادوﺳﺘﺪ و رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻏﺮب ﻧﺸﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﻏﻠﺐ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﻬﺎﯾﯽ

»ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان« ،ﺷﻌﺒﻪﻫﺎﯾﯽ در ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ،ﻣﻮﻧﯿﺦ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آدﯾﺲآﺑﺎﺑﺎ داﺋﺮ

ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻﻫﺎی آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی

ﮐﺮده و از ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻮد در ﺑﺮﻟﯿﻦ و ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ،ﺑﺎ ﺳﻮﯾﺲ و ﻟﯿﺨﺘﻨﺸﺘﺎﯾﻦ در

ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﻓﺸﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻏﺮب و

ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد .ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺗﺒﻬﮑﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ.

ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻣﻮرد ﻫﻤﮥ آﻧﺎن ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺰ
ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﺪارک ارزﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺗﻬﯿﮥ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ
ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﭘﺎک و ﺟﺪی رﻫﺒﺮی آﻟﻤﺎن

وﯾﺸﻨﻮﻓﺴﮑﯽ در ﻫﺮ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺷﻬﺮ دوﭘﺎرهای

ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎﻧﺲ ﻓﺮوک واﮔﺬار ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺣﻔﻆ

ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز دﯾﻮاری دو ﻗﺴﻤﺖ آن را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ

اﻣﻨﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﺎﻻﻧﮥ ﻻﯾﭙﺰﯾﮏ ﺑﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﻈﺮ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد .او ﯾﮏ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه و ﻣﻮﺳﺴﮥ اﺟﺎرۀ ﺧﻮدرو در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻏﺮﺑﯽ

اﻧﺘﻘﺎدی و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ داﺷﺖ .او در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل

داﺋﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺧﻮدروﻫﺎی اﺟﺎری در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺄﻣﻮران وزارت اﻣﻨﯿﺖ

ﻣﻌﺎون ﻣﺎرﮐﻮس وﻟﻒ  ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت اﻣﻨﯿﺖ

آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺎر اﻓﺮاد ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ

ﺑﻮد و ردۀ ﺑﺎﻻی او در ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺣﺰﺑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﺪ.

ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را در ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﺎ داده ﺑﻪ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺷﺮﻗﯽ
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ وﯾﺸﻨﻮﻓﺴﮑﯽ در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻏﺮﺑﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ،
ﮔﻮﻟﺪﻧﺒﺮگ ﻓﺮار او را از زﻧﺪان ﻏﺮب ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺟﺮا ﮐﺮد.

ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﺪی ﺷﺎﻟﮏ ﮔﻮﻟﻮﮐﻮﻓﺴﮑﯽ را ﺑﺮای رﯾﺎﺳﺖ
ﺑﺨﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﺠﺎری )ﮐﻮﮐﻮ( ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد.

ﻓﻠﺴﻔﮥ وﺟﻮدی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺷﺎﻟﮏ

٣٩

ﻓﺼﻞ دوم

ﮔﻮﻟﻮﮐﻮﻓﺴﮑﯽ در ﺳﺎل  1965ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ آﻟﻤﺎن
ﺷﺮﻗﯽ ) (SEDﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﺷﺎﻟﮏ در آن ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎﻻ ،ﮐﻼﻫﺒﺮداری
از ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ و ﺑﻌﻀﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﺎﻣﻼً ﺳﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪﺿﺮر ﻏﺮب دﺳﺖ زده
ﺷﻮد .او اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﭼﻨﺎن ﺣﺴﺎﺳﻨﺪ ﮐﻪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺮای آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺷﺎﻟﮏ

ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ،

٤١

ﻓﺼﻞ دوم

٤٢

ﺑﻪﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ داﯾﺮۀ »ﮐﻮﮐﻮ« از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد 1.اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ

ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻌﺪادی از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ و

و اﺗﺤﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ و ﻣﺮدم آن را

ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری ﺧﻮد در آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﺮای آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ

ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ وزارت اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﺮان ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.

وادارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮدش در ﺷﺮق ،ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﻧﻘﺶ

در دوران ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽِ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً دﻫﺴﺎﻟﮥ داﯾﺮۀ »ﮐﻮﮐﻮ« از ﺳﺎل  1980ﺗﺎ

ﺟﺎﺳﻮس دوﺟﺎﻧﺒﻪ را ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .ﻟﺸﮕﺮﻫﺎﯾﯽ از ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن دو ﻃﺮف در اﯾﻦ

 ،1989ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﻘﻮط

راﺑﻄﻪ رودرروی ﻫﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﮔﻤﺮاه

ﮐﺮد .آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ در ﺳﺎل  ،1982ﺑﺎ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ دو

ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﺮق ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آﻧﺠﺎ ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ

ﻣﺎرک ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﯾﮏ ﻣﺎرک آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورد .اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ در

ﻣﻮﻓﻘﺘﺮ ﺑﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺑﺮای اﻋﺎدۀ ﺣﯿﺜﯿﺖ از ادارۀ ﻓﺪرالِ ﺣﻔﺎﻇﺖ از

ﺳﺎل  1989ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺗﻨﺰل ﮐﺮد .ﺷﺎﻟﮏ و دﺳﺘﯿﺎراﻧﺶ ،ﺑﻪ ﺟﺎی

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ) 1ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠﯽ آﻟﻤﺎن ﻓﺪرال م( ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ

اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪﮐﻤﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻏﺮب ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی آﻟﻤﺎن

از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر رﺳﺎﻧﺪن ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ

ﺷﺮﻗﯽ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و از اﯾﻦ راه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﻗﺎﺑﺖ آﻧﻬﺎ را در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ

) (KPDﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺧﺪﻣﺖ آن اداره ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻨﻬﺎ

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،آن ﮐﺸﻮر را در ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﻬﺎی زﯾﺮِ

ﻧﯿﺰ ﺟﺎﺳﻮس دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻮده و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺳﻬﻤﯽ از دﺳﺘﻤﺰد ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ

ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺳﻮق دادﻧﺪ.

ﺧﻮد را ﮐﻪ از ﻏﺮب درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ داﯾﺮۀ »ﮐﻮﮐﻮ« در ﺑﺮﻟﯿﻦ

آﻧﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﮥ اول ﺑﺮای واردات از ﻏﺮب و ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺷﺮق ،ﻧﻈﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﺟﺒﺎری را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﻧﺪ .واردات ﻫﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ از

ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﻏﺮب و ﺻﺪور ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﺎﻻی ﺷﺮﻗﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯿﻬﺎی
»ﮐﻮﮐﻮ« اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖدﻻﻟﯿﻬﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ ،ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ

ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ از ﻣﺮدم آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ
ﺑﺮای درک اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ ،ﺗﺒﻬﮑﺎرﯾﻬﺎی راﯾﺞِ

ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ارزی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮای وزارت اﻣﻨﯿﺖ و

ﯾﻘﻪﺳﻔﯿﺪﻫﺎی ﻏﺮب ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﺎﻧﮕﺴﺘﺮی و روﺷﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ در

ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪ .ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻی ﮐﺎﻻﻫﺎی

اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﮥ دﮐﺘﺮای
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ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ »ﮐﻮﮐﻮ« ﻣﺎزاد ﻏﻼت اﺗﺤﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ را ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﻧﺪ و
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺧﻮراک داﻣﻬﺎی آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﻮﺷﺘﻬﺎی دارای
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺻﺎدر

روﺷﻬﺎی ﺗﺒﻬﮑﺎری اﻗﺘﺼﺎدی

ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮارداد ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﻪ ﺑﺪون ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﻪ

ﯾﮑﯽ از ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﯾﺮۀ »ﮐﻮﮐﻮ« ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی

ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾﻦ ﮔﻮﺷﺘﻬﺎ در اﻧﺤﺼﺎر دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺮی ﺑﻪ

آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ و اﺗﺤﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺜﻼً ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ را در

ﻧﺎﻣﻬﺎی »ﻣِﺮﺗﺲ« و »ﻣﻮﮐﺰل« ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ اوﻟﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮان

ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ

ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﯾﺮ ) (CSUﺑﻮد و دوﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات آﻟﻤﺎن

ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎ و ﻋﻮارض راﯾﺞ در آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.

) (SPDﻣﻨﺴﻮب ﺑﻮد .ﺑﯿﺶ از  50ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﺾ ﻣﻘﺮرات

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺗﺼﺎدف ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻃﺒﻖ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪاش ،در

ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ دو آﻟﻤﺎن و ﻣﻘﺮرات اروﭘﺎﯾﯽ از ﻃﺮف ادارۀ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮﻧﯿﺦ ﻋﻠﯿﻪ

آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻧﻮﭘﺎن ﺑﺎر زده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در واﻗﻊ ﯾﮏﺳﻮم از ﺑﺎر آن را

اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﺑﻪﻋﻠﺖ دﺧﺎﻟﺖ

ﺳﯿﮕﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ اﻣﺘﯿﺎز ﮐﻨﺴﺮﻧﻬﺎی ﻏﺮﺑﯽ در آﻟﻤﺎن

ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﺟﺮﯾﻤﮥ ﻣﺨﺘﺼﺮی

ﺷﺮﻗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارضِ

ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻣﺨﺼﻮص ﺳﯿﮕﺎر ،در ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ

داﯾﺮۀ »ﮐﻮﮐﻮ« ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ روی ﮐﺮۀ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺗﺤﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ

ﺗﺼﺎدف و ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ اﻧﻌﮑﺎس وﺳﯿﻌﯽ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﯾﺎﻓﺖ ،اﯾﻦ

ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ از ﯾﺎراﻧﮥ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه اﻋﻼم

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ دوﺑﺎره از

ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ آن ﮐﺮهﻫﺎ ﺑﻪ روﻣﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ،

ﻣﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮی ازﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی آﻧﻬﺎ را ﻋﻮض ﮐﺮده و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪات آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده

آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ از ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺗﯽ ﺧﺎرج از
ﺳﻬﻤﯿﮥ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﻤﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را

از ﻗﺮارداد ﺗﺠﺎریِ ﺑﯿﻦ دو آﻟﻤﺎن ،ﺑﺪون ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ
ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ »ﺳﺎﺧﺖ آﻟﻤﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ« ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﮐﺮد و ﻃﺒﻖ ﻗﺮاردادی ﮐﻪ
ﺑﺎ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ داﺷﺖ ﺑﺪون ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻔﺮوش
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮای ﻏﺮب
در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﺷﺮق
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ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻧﯿﺰ روی ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ

ﮐﻨﺴﺮوﻫﺎی ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎزل ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ وارد

ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﯾﻨﺘﺮﮐﻨﺘﺮل« ﺑﻮد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻧﻔﺖ ﻣﺮﻏﻮب روﺳﯽ ﺧﺮﯾﺪاری

ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺮﭼﺴﺐ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻی ﺳﺎﺧﺖ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ

ﻣﯽﺷﺪ ،ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﻣﺆﺳﺴﮥ »اﯾﻨﺘﺮﮐﻨﺘﺮل« ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﺑﺮﺧﻼف

ﺑﺪون ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ ،در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺮارداد ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ

واﻗﻊ ﺗﻨﺰل داده ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻔﺖ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ

ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ اﺻﻠﯽ

ﺛﺒﺖﺷﺪه در ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪﻫﯿﭽﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ

ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﮔﻤﺮک آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻒ و ﻣﺼﺎدره ﺷﺪ.

ﺷﻮروﯾﻬﺎ ﺑﺎ »ﮐﺎگب« و دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻨﺰل دادن

ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﻤﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﻬﻮه ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻘﻮط ﻗﯿﻤﺖ،

دروﻏﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﻮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻔﺖ آﻟﻮده ﯾﺎ ﻣﺤﺘﻮی آب ،ﮔﻮﮔﺮد و

ﺳﻬﻤﯿﻪای ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ ازﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪۀ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻣﺜﺎل آن ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .درﺳﺖ ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻓﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ

اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ دوﻧﻮع ﻗﻬﻮۀ ﺧﺎم وﺟﻮد داﺷﺖ :ﺻﺎدرات ﻃﺒﻖ

واﺳﻄﮥ ﻫﺎﻣﺒﻮرﮔﯽ و ﺧﺮﯾﺪاران ﻧﻔﺖ ﻏﺮﺑﯽ ﺳﺎدهﻟﻮﺣﺎﻧﻪ در ﺑﺎرۀ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻻ

ﺳﻬﻤﯿﻪ ،ﮐﻪ ﺑﻬﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺖ و ﻗﻬﻮۀ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﮐﻪ از

دﭼﺎر ﺧﻄﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮض ﻣﻤﮑﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ

راﻫﻬﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ در ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .داﯾﺮۀ »ﮐﻮﮐﻮ« اﯾﻦ ﻧﻮعِ

اﯾﻦ ﻧﻔﺖ ،رﺷﻮه و ﻓﺮﯾﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آن ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﮥ

اﺧﯿﺮ را ﺑﻪﻗﯿﻤﺖ ارزان ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺗﺠﺎر ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ و آﻧﻬﺎ آن را

ﻣﺆﺳﺴﮥ »اﯾﻨﺘﺮﮐﻨﺘﺮل« از اﯾﻦ ﺣﯿﻠﻪ آﮔﺎه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد .وی

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﻬﻮۀ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪۀ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ

در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ )باند( ﻧﯿﺰ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ

ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واردﮐﻨﻨﺪۀ ﻏﺮﺑﯽ از ﭼﻨﺪوﭼﻮن

ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﺎ اﻃﻼع و اﺟﺎزۀ وزارت اﻣﻨﯿﺖ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ.

ﮐﺎر ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮده و ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪۀ ﺷﺮﻗﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ

اﯾﻦ ﺷﺨﺺ در آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪال ﻗﻬﺮﻣﺎن ﮐﺎر ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪ ،در

ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ.

1

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ او ﮐﻪ ﮔﺰارﺷﯽ در ﺑﺎرۀ ﺗﻨﺰل دروﻏﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻔﺖ
ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ داد ،ﺗﻨﺰل ﻣﻘﺎم داده ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر

ﻗﺎﭼﺎق آﻫﻦآﻻت و ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﺖ

ﮐﺮد ﮐﻪ آن ﻧﻔﺖ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﻣﺒﻮرﮔﯽ ﺑﻪﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﺮوﺧﺘﻪ

در دوراﻧﯽ ﮐﻪ اﻋﻄﺎی ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎر از ﻃﺮف ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ

و ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ آن ،ﺑﯿﻦ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از
راﻫﻬﺎی ﭘﯿﭻدرﭘﯿﭻ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺮ از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺳﻮﯾﺲ در آورده اﺳﺖ.

1

در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺟﺮای ﺑﺎﻧﮏ  BCCIوﺟﻮد دارد .رک:
Jack Colhoun, BCCI Funded Arms Dealer and Coffee Smuggler.
CAIB 39, S. 45.
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ﻓﺼﻞ دوم

٤٨

ﺑﻪﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ

آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد ،ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻫﻦ و ﭘﻮﻻد آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻓﺮوش

ﺗﻬﯿﮥ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ روﺷﻬﺎی ﺗﺒﻬﮑﺎراﻧﻪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﺄﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ.

آﻫﻦآﻻت ﺑﻪ داﯾﺮۀ »ﮐﻮﮐﻮ« ،در واﻗﻊ ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻼن دوﺳﺎﻟﻪای

اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮران ﭘﺲ از اﯾﻦﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﺧﺒﺮﭼﯿﻨﺎن از وﺟﻮد اﺷﯿﺎی

ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪۀ

ﻋﺘﯿﻘﻪ ﻧﺰد ﺷﻬﺮوﻧﺪان آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن

آﻫﻦ ﺑﻮد ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی آﻫﻦ ﺑﺎ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ دوﺳﺎﻟﻪ از آن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ

ﻋﺘﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ رﺧﻨﻪ ﮐﺮده و اﻣﻮال ﻋﺘﯿﻘﻪ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ .اﯾﻦ آﻫﻦآﻻت در ﻇﺮف  24ﺳﺎﻋﺖ دوﺑﺎره ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،و در

دارﻧﺪۀ ﻋﺘﯿﻘﻪ ﺳﭙﺲ اﺧﻄﺎرﯾﻪای در ﺑﺎرۀ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ و ﺟﺮﯾﻤﻪای ﺟﻤﻌﺎً

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪۀ اﺻﻠﯽ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﻮری

ﻣﻌﺎدل ارزش ﻋﺘﯿﻘﻪﻫﺎی ﺧﻮد از ادارۀ ﻣﺎﻟﯿﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﭼﻮن ﺗﻮان

ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

ﭘﺮداﺧﺖ آن را ﻧﺪاﺷﺖ ،آن اﻣﻮال ﻣﺼﺎدره ﺷﺪه و ﺑﻪﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺑﻪ

اﺳﻨﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮔﻮﺷﺘﻬﺎی دارای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ

ﮔﻔﺘﮥ ﯾﮑﯽ از ﻣﺄﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ،اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در دوراﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ

از ﺗﻮﻟﯿﺪات آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻮراک دام اﻋﻼم ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻏﺮﺑﯽ

وﺳﯿﻠﮥ »ﻣﺆﺳﺴﮥ اﺷﯿﺎی ﻋﺘﯿﻘﻪ و ﻫﻨﺮی« ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر زﯾﺮ ﻧﻈﺮ وزارت

ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﺘﻬﺎ در ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ

اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﻮده ،ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﺸﮑﻼت

ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از اﯾﻦ اﻣﻮال ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ اﻗﻼم دﯾﮕﺮ ،در اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺮ آﻟﻤﺎن

ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،داﯾﺮۀ »ﮐﻮﮐﻮ« ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺷﺮﮐﺘﯽ در آﺷﺎﻓﻨﺒﻮرگ و ﺷﺮﮐﺘﯽ

اﻓﺘﺎدن اﺳﻨﺎد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺎﻣﺤﺮم ،ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ آن ﺷﺮﮐﺖ رﺳﺎﻧﺪ .آن ﺷﺮﮐﺖ

در ﻣﻮﻧﯿﺦ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آن ﺷﻮﺳﺘﺮ ﻧﺎم داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺴﺮن ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎﯾﺮی »ﻣﻮﮐﺰل« ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ

اﺑﺘﺪا ﺟﺎﺳﻮس »ﺳﯿﺎ« ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ »باند«

داﯾﺮۀ »ﮐﻮﮐﻮ« رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری داﺷﺖ.

درآﻣﺪ.

1

ﺑﻪاﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺑﯿﻦ ﺑﺎﯾﺮ ،اﺗﺮﯾﺶ ،ﭼﮑﻮﺳﻠﻮاﮐﯽ و

اﻣﻮال ﻋﺘﯿﻘﻪ
داﯾﺮۀ ﮐﻮﮐﻮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺷﯿﺎی ﻋﺘﯿﻘﻪ ،ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﺗﻤﺒﺮﻫﺎی ﺑﺎارزش و
ﻏﯿﺮه را در آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ .ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ اﺷﯿﺎ در آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ در

ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی داﯾﺮۀ »ﮐﻮﮐﻮ« دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،زﯾﺮا
ﻣﻌﺎﻣﻼت »ﮐﻮﮐﻮ« ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ و اﺷﯿﺎی ﻋﺘﯿﻘﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪه و ﺷﺎﻣﻞ
ﻃﻼ و اﺳﻠﺤﻪ  -در اﺑﻌﺎدی ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه -ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ.

آﻏﺎز در دﺳﺖ اﺷﺨﺎص ﻣﻨﻔﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وزارت اﻣﻨﯿﺖ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﭘﺲ از آن ﮐﻪ روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ارزی ﮐﻼﻧﯽ اﺳﺖ،

 1ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻮﺳﺘﺮ ﺑﻌﺪ از اﺗﺤﺎد دوﺑﺎرۀ آﻟﻤﺎن ،در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮود ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﯾﮏ
ﻓﺮودﮔﺎه ﻓﺮﻋﯽ ﻣﻮﻧﯿﺦ دﭼﺎر ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺷﺪ و ﺟﺎن ﺳﭙﺮد.

٤٩

ﻓﺼﻞ دوم

ﻓﻠﺰ زرد

٥٠

ﺑﻪﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﻧﻮع ﺧﻼﻓﮑﺎری اﻗﺘﺼﺎدی دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ .در ﻫﻤﮥ ﻣﺮزﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ ،ﻫﻮاﯾﯽ و

ﻣﺄﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ »ﻣﺆﺳﺴﮥ اﺷﯿﺎی ﻋﺘﯿﻘﻪ و ﻫﻨﺮی« ﺑﻪﮐﺎر

درﯾﺎﯾﯽ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ اﻓﺴﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ

اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻃﻼ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻏﺮﺑﯽ وارد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در

ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ وزارت اﻣﻨﯿﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ادارات و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ

ﻣﻘﺎﺑﻞِ ارزﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻃﻼﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً از ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ

ﻣﺤﻠﯽ .اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮران ﺑﻪدﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺎﻓﻮق ﺧﻮد ،رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

ﻣﻮﺟﻮدﯾﻬﺎی دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی ﺑﻮده

اﻓﺮاد و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی

ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺑﻪدﺳﺖ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .وزﯾﺮ ﻣﺎﻟﯿﮥ آﺧﺮﯾﻦ

ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺷﺮﮐﺎی ﻏﺮﺑﯽ »ﮐﻮﮐﻮ«

دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﮔﻮاﻫﯽ داده اﺳﺖ ﮐﻪ در دوران ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ،زﻣﺎﻧﯽ

ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺷﻨﻮد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در

ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ اِرﻓﻮرت ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎدر ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮده ،در

ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن »ﮐﻮﮐﻮ« اﻣﮑﺎن اﻃﻼع از ﻫﻤﮥ ﺿﻌﻔﻬﺎی ﻃﺮﻓﻬﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ

ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺎﻟﯽ ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﮐﯿﺴﮥ ﭘﺮ از ﻃﻼ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ

ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ .در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻻﯾﭙﺰﯾﮏ ،در ﻫﺘﻠﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻏﺮﺑﯿﺎن در

ﮐﯿﺴﻪﻫﺎ ﺑﻪﻧﺤﻮ ﮐﺎﻣﻼً ﺳﺮی ﺑﻪ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺷﺮﻗﯽ ﺣﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﻃﻼﻫﺎی دزدﯾﺪه

ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺷﺮﻗﯽ ،روﺳﺘﻮک و ﻻﯾﭙﺰﯾﮏ و ﻧﯿﺰ در ﺧﺎرج ،از ﺟﻤﻠﻪ در وﯾﻦ،

ﺷﺪه از ﻣﻌﺪﻧﻬﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﺳﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ

دورﺑﯿﻨﻬﺎ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻔﺼﻞ ﺷﻨﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ از

ﻋﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﺨﻬﺎی آن را ﻣﯽﺗﻮان از ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ

ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺪهای از دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﺐ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.

1

»ﮐﻮﮐﻮ« ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﻔﯽ دﯾﮕﺮی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻬﯿﮥ اﺳﻨﺎد ﺟﻌﻠﯽ

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎی اﻓﺴﺎﻧﻪای
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد را در ﺑﺎرۀ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ در
زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺒﻬﮑﺎری اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮕﺎه

ﻣﺜﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ،ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﮥ راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ و
ﻣﺒﺪأ ﮐﺎﻻ ،اﻧﻮاع ﻣﻬﺮﻫﺎ و دﺳﺘﮑﺎری در ﻣﻬﺮوﻣﻮﻣﻬﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﻫﺮ ﻣﺮزی ﻋﺒﻮر دﻫﺪ.

ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎی »داﯾﺮۀ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزی اﻣﻮر ﺗﺠﺎری« وزارت اﻣﻨﯿﺖ

»ﮐﻮﮐﻮ« ﺣﺘﯽ از زﻣﺎن ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺸﻨﻮﻓﺴﮑﯽ،

آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ )ﮐﻮﮐﻮ( ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ» .ﮐﻮﮐﻮ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ

ﺧﻮدروﻫﺎی ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ را ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺴﺮوﻗﻪ اﻋﻼم

ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﻫﻤﮥ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺘﻬﺎ و ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎ و ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬارد
1

و در ﺧﺎرج ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻨﯽِ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﻗﻮی ،ﺑﻪ ﻫﺮ

ﻫﻤﮥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻣﺨﻔﯽ از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ر ک :ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﮥ
 ،Pikeﺻﻔﺤﮥ  97ﮐﻪ در آن از ﺑﻪﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ زﻧﺎن ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻓﯿﻠﻤﻬﺎی ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادن اﻓﺮاد ﭘﺮده ﺑﺮﻣﯽدارد.

ﻓﺼﻞ دوم

٥١

٥٢

ﺑﻪﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﻣﺎﻟﮑﺎن آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮات

»ﮐﻮﮐﻮ« ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮل ،ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت وﺳﯿﻊ ﺟﻌﻞ و

ﺧﻮدرو در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﭘﻮﻟﺪار ﻣﺜﻼً در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻨﺤﺮفﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﺎ اﻧﺒﺎرﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺧﻮد و ﺑﺎ

ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ .ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻬﺎی آن را از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ درﯾﺎﻓﺖ

ﺑﺮﺧﻮردارﯾﺶ از روﺷﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ اﯾﺪهآﻟﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادن ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ

ﺗﺒﻬﮑﺎران اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد» .ﮐﻮﮐﻮ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺎرغ از ﻫﻤﮥ ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎی

ﻣﯽآوردﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ،اﺟﻨﺎﺳﯽ از ﻗﺒﯿﻞ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را ﺑﻪ اﺟﺮا درآورد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ دﻗﯿﻖ -ﮐﻪ ﺻﺪور آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد -ﻗﺎﭼﺎق

اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻏﺮب ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ» .ﺳﯿﺎ«،

ﻣﯽﺷﺪ.

»باند« ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﮥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از روﺷﻬﺎی »ﮐﻮﮐﻮ« ،ﺑﺎزﮐﺮدن و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻬﺮوﻣﻮم ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﻬﺎ و

ﺗﺠﺎری آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﺮب ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی زﯾﺮ ﻧﻈﺮ

ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ و ﻣﻬﺮوﻣﻮم دوﺑﺎرۀ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ،ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎ

داﺷﺘﻨﺪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮﻓﻬﺎی ﺗﺠﺎری ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را

ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ »ﮐﻮﮐﻮ« در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﺎ اﯾﺮان و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻏﺮب ﺑﻪﻋﻨﻮان

رﻓﺖوآﻣﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ زﻣﯿﻨﯽ ،درﯾﺎﯾﯽ

ﺟﺎﺳﻮس اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﻪ ﻣﺎﻓﻮﻗﻬﺎی ﺧﻮد ﮔﺰارش

و ﻫﻮاﯾﯽ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﺪ» .ﮐﻮﮐﻮ« ﯾﮏ

ﻣﯽدادﻧﺪ و دﺳﺘﻮر ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﺮﺑﯽ اداﻣﻪ

ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﯾﻬﻠﻪ« در ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮده ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺮای

دﻫﻨﺪ .اﯾﻨﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻏﺮﺑﯿﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮف ﻏﺮﺑﯽ در ﻫﺮ ﺣﺎل

ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮدن ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻏﺮﺑﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻠﻬﺎی ﺧﻮد

ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺷﺮق از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی ﻃﺮف ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﯿﺰان

را ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﻮﯾﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺳﻬﺎم

اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﻨﺠﺪ و از ﻧﻘﺎط رﺧﻨﮥ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدی آﮔﺎه

ﺷﺮﮐﺖ »اﯾﻬﻠﻪ« را داﺷﺖ .در اوج ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺷﺮﮐﺖ »اﯾﻬﻠﻪ« ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ آن

ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن دوﺟﺎﻧﺒﻪ و

ﺑﻪﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ و ﺟﺴﺪ ﺗﮑﻪﺗﮑﻪ ﺷﺪۀ او در اﺳﮑﻠﮥ ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ .ﻗﺘﻞ

ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪای ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از دﺳﺘﻤﺰد ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ

ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪ .در آن زﻣﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ او اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ

وزارت اﻣﻨﯿﺖ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻣﯽدادﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﺮف ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده

ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺎﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮد در آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ داﺷﺘﻪ .اﻣﺎ در

از آزادﯾﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺮب ،اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس و رﺷﻮه دادن ﺑﻪ

ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺷﺎﯾﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای »باند« ﮐﺎر

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺸﻮری و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻏﺮب را داﺷﺖ.

ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ.

در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ »ﮐﻮﮐﻮ« از ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت
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اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ

ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻣﮑﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی و ردﯾﺎﺑﯿﻬﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ

ﻧﻪ .ﺷﺎﻟﮏ ﮔﻮﻟﻮﮐﻮﻓﺴﮑﯽ ،در آﻏﺎز ﮐﺎر ،در ﻫﻤﺎن ﺳﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﺎ آن را رﺳﺎﻟﮥ

ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﺎﻻﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻠﺴﻠﻪای از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوﺷﻬﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ،در

دﮐﺘﺮی او ﻧﺎم دادﯾﻢ ،از ﻫﻤﮥ روﺷﻬﺎی ﺗﺒﻬﮑﺎری اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺗﺎ آن روز در

اﺑﻬﺎم ﻓﺮو ﺑﺮده ﻣﯽﺷﺪ ،اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﻫﻢ ﻃﻮری اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ

ﻏﺮب ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ارزﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺎم ﻣﯽﺑَﺮَد و

ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ

اﺳﺘﻔﺎدۀ از آﻧﻬﺎ را ﻣﺠﺎز ﻣﯽﺷﻤﺮَد .ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن روﺷﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ،

اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﺑﺮای وارد ﮐﺮدن ﺗﻮﻟﯿﺪات

ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه ﻣﻀﺎﯾﻘﻪای ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺻﻨﻌﺘﯽ دﻗﯿﻖ ،ﮐﻪ ﺻﺪور آﻧﻬﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮد 138 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﭘﻮل ﻧﻘﺪ در
ﺷﻌﺒﮥ »ﻓﻮﻟﮑﺲ ﺑﺎﻧﮏ« در ﺷﻬﺮ ﻟﻮﮔﺎﻧﻮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ .ﻣﺄﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻟﻤﺎن

ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ رﻣﺰی در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺷﺮﻗﯽ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
در ﻟﯿﺨﺘﻨﺸﺘﺎﯾﻦ و وﮐﻼی ﺳﻮﯾﺴﯽ:
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری
ﻋﻤﻠﯿﺎت »ﮐﻮﮐﻮ« ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ آن ﺗﺴﻬﯿﻞ
ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﻈﺎرت و ﻣﺎﻟﯿﺎت ،اﻣﮑﺎن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل را
ﺑﺮای ﻃﺮﻓﻬﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯾﯽ در
ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺷﺮﻗﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ »ﮐﻮﮐﻮ« ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮصِ
ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ارزی ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻈﺎرت
ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﭘﻮﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺸﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺷﻤﻮل ﻣﺤﺪودی
ﺑﺮ آﻧﻬﺎ دارد .ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﭘﻮل از ﻣﺠﺮای ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻮدرﺗﻮی
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ »ﮐﻮﮐﻮ« اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﻮﯾﺴﯽ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ؛ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی
ﺛﺒﺖﺷﺪه در ﻟﯿﺨﺘﻨﺸﺘﺎﯾﻦ و ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﭘﺮ از ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﺮان ﺑﻬﺎی ﯾﮑﯽ از ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی اﺳﻠﺤﮥ ﺧﻮد از آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ را ﺑﻪ
ﺣﺴﺎﺑﯽ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در ﺗﻬﺮان وارﯾﺰ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﭘﻮل از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ
ﺑﺎﻧﮑﻬﺎﯾﯽ در ﺳﻮﯾﺲ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺮﯾﺶ ،ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ
و آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻏﺮﺑﯽ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺷﺮﻗﯽ رﺳﯿﺪ .اﻧﺘﺨﺎب
ﭼﻨﯿﻦ راه ﭘﺮﭘﯿﭻوﺧﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻪ از ﮐﻤﺒﻮد ارز
رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد ،ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .از ﺟﺎﻧﺐ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع
اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮاق ﺑﻮد و
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻣﺠﺮای ﻣﻤﮑﻦِ ﻏﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﺷﺮﻗﯽ ﺳﻼح وارد ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ
ﻋﻠﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ داﯾﺮۀ »ﮐﻮﮐﻮ« ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ اﻣﮑﺎن ردﯾﺎﺑﯽ آن
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را در ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد.
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ »ﮐﻮﮐﻮ« در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﯿﺰ
دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﻮﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﮔﻮﺷﻪوﮐﻨﺎر
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ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺒﻞ از اﺗﺤﺎد آﻟﻤﺎن ،ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ از ﻃﺮﯾﻖ روﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر

ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :از ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻣﯽ ،از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ،از ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ

ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺳﻮم .اﯾﻦ ﭘﻮل ﮐﻪ در ﻇﺎﻫﺮ از ﯾﮏ

ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻨﺴﺮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ و اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ »ﺷﭙﺮﯾﻨﮕﺮ« ﮐﻪ ﺑﺎ

ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه ،در آﻧﺠﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ

ﻣﺤﺎﻓﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ارﺗﺒﺎط دارد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﻻت آﻟﻤﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﻘﺎﻻﺗﯽ

ﺣﺴﺎﺑﯽ در ﺷﻌﺒﮥ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ارﻗﺎم ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ

در ﺑﺎرۀ ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ را

ﺑﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،از ﻣﺠﺮاﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ

ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﻬﺎ ﻫﺮﮔﺰ

ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺳﻮﯾﺲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮای

ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﻣﺪارک »باند« ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﮔﺰارش ﺗﺄﯾﯿﺪﻧﺸﺪهای در ﺑﺎرۀ

رؤﺳﺎی دﺳﺘﻪﻫﺎی ﺗﺒﻬﮑﺎران ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد

ﺻﺪور ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از اﯾﺮان )ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب( ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ

ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﻤﻬﯿﺪات ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮرد ﺳﻮءﻇﻦ واﻗﻊ

دارﻧﺪ.

1

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﻤﻞﮐﻨﻨﺪۀ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮردی ﺑﺮای ﺗﺮدﯾﺪ در ﺑﺎرۀ ﻣﺒﺪأ آن ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ وﺟﻮد

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﻬﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ

ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻗﺪرت ﭘﺮداﺧﺖ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ

در ﻣﻮرد دﺧﺎﻟﺖ داﯾﺮۀ »ﮐﻮﮐﻮ« در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﺑﺮ

ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺷﺮﮐﺖداﺷﺘﻦ »ﮐﻮﮐﻮ« در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﺴﺘﺸﻮی ﭘﻮل،

اﺳﺎس ﻣﺪارک ﮐﺘﺒﯽ و ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ و ﭼﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺎزﺟﻮﯾﯿﻬﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه

اﺳﻨﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آﻧﻬﺎ ،ﺷﺎﻟﮏ ﮔﻮﻟﻮﮐﻮﻓﺴﮑﯽ )رﺋﯿﺲ »ﮐﻮﮐﻮ«( ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ

ﻫﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺑﺮاﺋﺖ ﻗﻄﻌﯽ آن ﻧﯿﺴﺖ،

ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻗﻮل ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻗﺪرت

زﯾﺮا دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران اﺻﻠﯽ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼع

ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯿﻮن و

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
1

ﺗﺮس از اﻧﺘﻘﺎم ،از ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽِ ﺳﮑﻮت در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﮔﺰارﺷﻬﺎﯾﯽ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دوﺳﺖ ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﯿﻦ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ و ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ »باند« رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﭘﺮوﻧﺪۀ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ اﯾﺮان )ﺳﺎواک( ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺎﻫﺮخ ﺑﺨﺘﯿﺎر ،ﻓﺮزﻧﺪ
ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺳﺎواک و ﭘﺴﺮﻋﻤﻮی آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ دوران ﺷﺎه در آورﯾﻞ  ،1980در دادﮔﺎﻫﯽ
در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻗﺎﭼﺎق ﻫﺮوﺋﯿﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺎﺑﻖ »ﺳﯿﺎ« ﮐﻪ
ﺑﺨﺘﯿﺎر را از زﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎواک ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد
ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺤﺎﮐﻤﮥ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﻟﻐﻮ ﻧﺸﻮد ،او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  7500ﻣﺄﻣﻮر »ﺳﯿﺎ« را رﺳﻮا ﮐﻨﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در دوراﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻗﺎﭼﺎق ﻫﺮوﺋﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎواک ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ر ک:
Krüger,; Drugs, Intelligence The Great Heroin Coup & International
Fascism, S. 223.

٥٧

ﻓﺼﻞ دوم

٥٨

ﺑﻪﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎی ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺲ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی

ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮض را ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯿﻬﺎ ،ﺑﻪوﯾﮋه وﻗﺘﯽ ﮐﻪ

ﻃﻠﺒﮑﺎران ﺑﺮﯾﺰد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﻮﻟﻬﺎ از راﻫﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه

دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽزدﻧﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺤﺖﺗﻌﻘﯿﺐ

ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﯿﭻ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻧﻤﯽﺑﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ از زﯾﺮ

ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮑﯽ وارﯾﺰ ﺷﻮد.

ﺿﺮب ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ،وﻇﯿﻔﮥ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﭘﺬﯾﺮا

وﻗﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺒﻬﮑﺎران ﺑﺮای ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دادن ﺑﻪ ﭘﻮﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از

ﻣﯽﺷﺪهاﻧﺪ .ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ

راﻫﻬﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ ،اﯾﻦ ﭘﻮﻟﻬﺎ را ﺑﻪﻋﻨﻮان درآﻣﺪ

ﻏﺮب اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺖ ﺗﺎ اﺟﺮای درﺳﺖ ﻣﻘﺮرات ﺗﺠﺎری ﻣﻠﯽ و

رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ ،ﻫﺘﻠﻬﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ ورزﺷﯽ ،ﻗﻤﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎ و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯿﻬﺎ ﺑﻪﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ،ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎر

وارﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای دوﻟﺘﯽ ﻣﺜﻞ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ

آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ اﻃﻼع ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﻬﺎی ﭘﺮ از ارز ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از

ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻی وزارت اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ

ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻮل ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺧﺎرﺟﯽ و درآﻣﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص
ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﺟﻠﻮه دﻫﺪ.

1

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن دوﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﻬﻢ داﯾﺮۀ »ﮐﻮﮐﻮ« ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﻏﺮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﻏﺮﺑﯽ در
دﻓﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
 1ﺷﺴﺘﺸﻮی ﭘﻮل در ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ روﺑﺮو ﻧﺒﻮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ
ﻧﯿﺴﺖ .ر ک:
Michael Chossudovsky: The Business if Crime and the Crime of
Business: Globalisation and the Criminalisation of Economic Activity,
CAQ 58, S. 27f
ﮐﻪ در آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪود  100ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ
ﺑﺰرگ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﯿﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻣﻮرد ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺎﻟﯽ اروﭘﺎﯾﯽ و آﺳﯿﺎﯾﯽ
ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ.

ﮑ

ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ

ð°pﻠﮥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎر ﺑﻪ

٥٩
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ﺑﻪﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﻗﺴﻤﺖ اﺟﻨﺎس ﻋﺘﯿﻘﻪ و ﻫﻨﺮی داﯾﺮۀ »ﮐﻮﮐﻮ« ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻗﺒﻼً از ﻃﺮف

ﺷﺨﺺ ،ﺟﺎﺳﻮس ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺟﺎﺳﻮس »باند« ﺑﻮده وﻟﯽ در

وزارت اﻣﻨﯿﺖ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ در ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﺳﺎزﻣﺎن

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮای وزارت اﻣﻨﯿﺖ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﺎﺑﺮﯾﻞ در

»ﺳﯿﺎ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﺳﻮس دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺟﻠﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد» .ﺳﯿﺎ« ﯾﮏ ﺣﺴﺎب

دﻫﮥ  1970از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« در ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﺑﺮای ﮐﺸﻒ راﻫﻬﺎ و

ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺑﻦ ﺑﺮای او ﺑﺎزﮐﺮده و دﺳﺘﻤﺰد ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ او را ﺑﻪ آن وارﯾﺰ

وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺮق ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮد .او ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ

ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ وزارت اﻣﻨﯿﺖ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﮐﺸﻒ ﮐﺮد و او را

ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮر ﺳﯿﺎ ،از ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻓﻮق ﺧﻮد ﮐﺴﺐ اﻃﻼع و رﻫﻨﻤﻮد ﻣﯽﮐﺮد

وادار ﻧﻤﻮد در ﻣﺤﺎﮐﻤﻪای ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﺳﻮس دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ«

و ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﻣﻼﻗﺎت ،ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻞ و دﻗﯿﻘﯽ از ﻣﺤﻞ ﻣﻼﻗﺎت )ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی

ﺷﻬﺎدت دﻫﺪ .ﺷﻮﺳﺘﺮ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖ اﺟﻨﺎس ﻋﺘﯿﻘﻪ

ﻣﺨﻔﯽ »ﺳﯿﺎ« در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻏﺮﺑﯽ( و ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎی ﻣﻮردﺑﺤﺚ را ﺑﻪ او ﻣﯽداد .او

و ﻫﻨﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪﮐﻤﮏ »باند« از آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻓﺮار ﮐﺮد

راﻫﻨﻤﺎﯾﯿﻬﺎﯾﯽ در ﺑﺎرۀ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺷﻨﻮد اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی

و در ﻣﻮﻧﯿﺦ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﯾﺪ» .باند« ﺑﺮ اﺳﺎس اﻇﻬﺎرات ﺷﻮﺳﺘﺮ ﺑﻪ

ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻔﺼﻠﯽ در ﺑﺎرۀ ﻃﺮفِ ﺻﺤﺒﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧﻮد و

ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و ﻣﺄﻣﻮران ﻓﻌﺎل »ﮐﻮﮐﻮ« ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وزارت اﻣﻨﯿﺖ

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﺨﺼﯽ او ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ،ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل ﮐﺎر در

دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ »باند« ﺑﻪ اﺳﻨﺎد

ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻏﺮﺑﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ »ﺳﯿﺎ« در واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ

اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮِ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ از آب درآﻣﺪﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻً اﯾﻦ ﺷﺨﺺ

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﯿﻘﯽ از ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﺧﻮد در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ وزارت اﻣﻨﯿﺖ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺮای

ﻣﺄﻣﻮران ﻏﺮﺑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺼﻮﺻﯽ و اداری ﺧﻮد ﻧﺰد اﯾﻦ ﺟﺎﺳﻮس

ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﺮﺑﯽ وﮐﺸﻒ ﻧﻔﻮذﯾﻬﺎ در دﺳﺘﮕﺎه

دوﺟﺎﻧﺒﻪ درد دل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ او اﻣﮑﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی

ﺧﻮدی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای درز دادن اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺤﺮاﻓﯽ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده

از ﺳﺎﺧﺘﺎر داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪدﺳﺖ آورد .آﻧﻬﺎ از ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ ﮐﻪ در آن

ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ.

زﻣﺎن ﻣﺸﺎور اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ارادهﮔﺮاﯾﺎﻧﮥ ﺧﻮد در ﺑﺎرۀ ﺟﻨﮓ وﯾﺘﻨﺎم ،آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﯿﺎ
ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟﺐﺗﻮﺟﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﭘﺮوﻧﺪۀ

ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮر »ﺳﯿﺎ« در ﻣﻮردی از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﺴﺮش و از ﺳﻔﺮ او
ﺑﻪ آﺳﯿﺎ ﺑﺮای او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد.

دهﺟﻠﺪی ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﻓﺮوش آﻫﻦِ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ »باند« اﯾﻦ ﺟﺎﺳﻮس دوﺟﺎﻧﺒﻪ را دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮد،

ﻣﺴﺘﻌﺎر ﮔﺎﺑﺮﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﺗﺤﺎد آﻟﻤﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ »باند« اﻓﺘﺎد .اﯾﻦ

او از ﻣﺄﻣﻮر »ﺳﯿﺎ« در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﺴﺐ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﻮد و ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

ﻓﺼﻞ دوم
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او اﺟﺎزه داد ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد
ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ راﺑﻂ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف »باند« ﺑﺮای او ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد را در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺮای او ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮد:
زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﺋﯿﺶ ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮرده ،ﻫﻤﺴﺮش او را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮد و دﯾﮕﺮ
ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺎرۀ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ ﺧﻮد در ﻣﻮﻧﯿﺦ را ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻣﺄﻣﻮران »ﺳﯿﺎ« از آن ﺟﻬﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ آﻫﻦ ﻓﺮوش ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
او ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ »ﮐﻮﮐﻮ« و ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آﻟﻤﺎن

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﻠﺤﻪ
ﻧﻔﻮذ در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﺷﺮﻗﯽ ارﺗﺒﺎط ﺗﺠﺎری داﺷﺖ و ﺑﻪ زﻋﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻨﺸﺎء ﮐﺴﺐ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺷﻮد .آﻧﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ او ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺠﺎ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اوﺗﻮﮐﺎر ﻫﺮﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮﻣﺎن ﯾﮏ اﻓﺴﺮ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری ﺗﺠﺎرت اﺳﻠﺤﻪ

ﺳﺎﺑﻖ »اساس« ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ داﯾﺮۀ »ﮐﻮﮐﻮ« ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎری

داﯾﺮۀ »ﮐﻮﮐﻮ« ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﻠﺤﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ

در ﻟﻮﮔﺎﻧﻮی ﺳﻮﯾﺲ اﺳﮑﺎن داده ﺷﺪه و ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ

ﻓﺮوش ﺳﻼح ﺑﻪ دوﻟﺘﻬﺎی دوﺳﺖ و ارﺗﺸﻬﺎ در اﻧﺤﺼﺎر ﺑﻨﮕﺎه رﺳﻤﯽ
1

ﺣﻤﻞ  138ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ

ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺘﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﮥ ﺗﺎزه در دﻫﮥ  1980در

ﺷﺮح داده ﺷﺪ.

اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻋﺒﺎرت از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد از ﻟﺤﺎظ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در ﺟﺒﻬﮥ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در
ﭘﯽ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ،ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻤِﺲ 2در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن در ﺑﺎزار ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻓﺮوش
اﺳﻠﺤﮥ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ اﺳﻠﺤﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ رﻗﻢ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯽداد .ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺘﻬﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
)Ingenieurtechnischer Außenhandel (ITA
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ﺑﻪﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ

آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎی ﺳﻼﺣﻬﺎی ﺳﺒﮏ دﺳﺘﯽ و ﻣﻬﻤﺎت ،ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ

ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻻﻻن اﺳﻠﺤﻪ در آﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﻮاع

دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،دﻻﻟﻬﺎی ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻤﺲ

وﺳﺎﯾﻞ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻪﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻻﻻن و ﺣﻤﻞﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﻠﺤﻪ ،اﯾﻦ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﻘﻄﺎران ﺧﻮد در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽِ دﯾﮕﺮ

ﻣﻌﺎﻣﻼت را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ.

)ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ،ﻟﻬﺴﺘﺎن و ﭼﮑﻮﺳﻠﻮاﮐﯽ( ﺳﻔﺎرﺷﻬﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﺗﻬﯿﻪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت ﻓﺸﺮده ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ادﻋﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ

ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺒﺎر ﺑﺰرﮔﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﺗﻮﺑﺎن ﺑﺮﻟﯿﻦ -روﺳﺘﻮک ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻼت

ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ از ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺪور اﺳﻠﺤﻪ را ﺑﺎور ﮐﺮد .درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ،

ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﺑﻨﺪر روﺳﺘﻮک و ﺑﻨﺪر ﺷﺘﺘﯿﻦ در

ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در اﻓﺸﺎﮔﺮﯾﻬﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽِ ﮔﻬﮕﺎﻫﯽ از ﺑﺮﺧﯽ از

ﻟﻬﺴﺘﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺖ و ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﻣﺄﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺮاﻗﺒﺖ

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﻠﺤﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻞ ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺮوﺷﻬﺎی اﺳﻠﺤﻪ

ﻣﯽﺷﺪ.

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را روﺷﻨﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ:

ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ اﺳﻠﺤﻪ از ﺣﯿﻄﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺠﺎلﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺮای
ﺳﻮداﮔﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا از دﯾﺪ ﻫﻤﮕﺎن و ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺄﻣﻮران

ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﻬﺎ

ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﺳﻮدﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ در آن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ،ﻫﻨﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.

ﺧﺮﯾﺪار ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ

ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻤﺲ )واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﯾﺮۀ »ﮐﻮﮐﻮ«( ﻣﺤﻤﻮﻟﻪای ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻼﺣﻬﺎی

ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺻﺪور اﺳﻠﺤﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ،ﺳﻼﺣﻬﺎ ﺑﻪ

ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺿﺪﺷﻮرش از ﺑﻨﮕﺎه دوﻟﺘﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ »روﯾﺎل اردﻧﺎﻧﺲ« ﺧﺮﯾﺪاری

ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و دﻫﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺶ از ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﮐﺮد .دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﮏ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻃﺒﻌﺎً از ﮐﻠﯿﮥ ﻣﻌﺎﻣﻼت آن

ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮدﻫﺎی ﮐﻼن ،ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺻﺪور اﺳﻠﺤﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ

ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺳﻼﺣﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ »زﯾﺒﺎدو« ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ آن

ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد از راﻫﻬﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،و در ﺑﯿﺸﺘﺮ

در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦااﻟﻤﻠﻞ در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺷﺮﻗﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ

ﻣﻮارد از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﻬﮑﺎران ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪای ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ و در ﻫﻤﻪﺟﺎی دﻧﯿﺎ

ﺷﺮﮐﺖ در واﻗﻊ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯿﻬﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﺎرﺗﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﺳﺮﺳﺎمآور ،ﺑﻪ ﮐﺎﻻی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد

»اسآ اس« در ورﺷﻮ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ »اﻟﻔﺘﺢ« ﺑﻪ رﻫﺒﺮی اﺑﻮ

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ

ﻧﺪال ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم

ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺧﻮد ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ ،ﻓﺎﮐﺲ و ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﺎرﺗﯽ »اﻟﺮﯾﻢ« ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی

ﻫﻤﮥ ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪار،

ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﻮﯾﺖ ،ﺳﻮﯾﺲ ،ﻗﺒﺮس ،ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ،ﻟﻨﺪن ،ﭘﺎرﯾﺲ ،آﺗﻦ ،دﻣﺸﻖ و

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

٦٥

٦٦

ﺑﻪﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ

ورﺷﻮ داﺷﺖ .ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺮﮐﺖ »زﯾﺒﺎدو« در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  1985ﻗﺮاردادی ﺑﺮای

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ 1.ﺻﺮفﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻤﮥ

ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻼﺣﻬﺎی ﺿﺪﺷﻮرش ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ »اﯾﻤﺲ« ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮد .در واﻗﻊ ﻃﺮف

ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺣﺎﻣﻞ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪدﻗﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻠﯽ ﻧﯿﺰ

ﻗﺮارداد اﺻﻠﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ »اس آ اس« در ورﺷﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﻪﻋﻨﻮان

ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺣﻤﻞ اﺳﻠﺤﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،رﻓﺖوآﻣﺪ داﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ دارﻧﺪ.

واﺳﻄﻪ ،آن ﺳﻼﺣﻬﺎ را ﺑﺮای وزارت ﭘﻠﯿﺲ ﺳﯿﺮاﻟﺌﻮن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد و

ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺷﺮﻗﯽ در ﻣﺎه ﻣﻪ 1985

 50000دﻻر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮد اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در دﻓﺎﺗﺮ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮد .ﺳﻼﺣﻬﺎ

اﻋﺘﺮاضﻧﺎﻣﻪای را ﺑﻪ وزارت ﺧﺎرﺟﮥ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد ،ﮐﻪ در آن،

از ﺑﺎراﻧﺪازی در ﺳﺎﺣﻞ رود ﺗﺎﯾﻤﺰ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر زﯾﺒﺮوﮔﻪ )ﺑﻨﺪر ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻤﻞ

دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﯾﮑﯽ از ﭘﻠﯿﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی

و ﻧﻘﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺟﻨﮕﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﻧﺎﺗﻮ( ﺣﻤﻞ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ

ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﭘﻨﺎه داده و اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﻠﺤﻪ را

ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدن ﺧﺮاﺑﯽ

ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی »زﯾﺒﺎدو« ﺑﺮای آﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺪت

ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﯿﺮاﻟﺌﻮن ،ﺑﻪ ﺑﻨﺪر روﺳﺘﻮک در آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ رواﻧﻪ ﺷﺪ و

ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺲ از اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﺑﻮﻧﺪال در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت

در آﻧﺠﺎ ﻣﺤﻤﻮﻟﮥ ﺧﻮد را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺮد.

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ.

در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن آﻟﻤﺎن
ﻓﺪرال از ﻣﺄﻣﻮران دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎر ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﻠﺤﮥ داﯾﺮۀ »ﮐﻮﮐﻮ« ﺑﻪﻋﻤﻞ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻟﻘﺼﺎر ،دﻻل اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر

آﻣﺪ ،اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺮوﺷﻨﺪه،

ﻧﮑﺘﮥ ﺟﺎﻟﺐﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ اﺻﻠﯽ ﮔﺮوه

واﺳﻄﻪ و ﺣﻤﻞﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﺳﻼح ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ از ﭼﻨﺪوﭼﻮن ﮐﺎر ﻣﻄﻠﻊ

اﺑﻮﻧﺪال در ورﺷﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﺎرﺗﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری »اسآ اس« ﺑﺎ

ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﻧﺪهﻫای وزارت اﻣﻨﯿﺖ آﻟﻤﺎن

ﻣُﻨﺬر اﻟﻘﺼﺎر ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﺑﺮادران اﻟﻘﺼﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

ﺷﺮﻗﯽ و ﺑﺎزﺟﻮﯾﯿﻬﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ دﻻﻻن

اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ و ﻣﻮرد اﺗﻬﺎمِ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪﯾﺪ از ﺗﺮورﯾﺴﻢ

اﺳﻠﺤﻪ ﻏﺮب و ﺷﺮق ﺑﺪون ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ،

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ 2.ﻣﻨﺬر اﻟﻘﺼﺎر ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »آﻟﮑﺎﺳﺘﺮوﻧﯿﮏ« در وﯾﻦ

ﻻاﻗﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮده ﺑﻮد .دو ﻣﺄﻣﻮر اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻟﻬﺴﺘﺎن از ﺷﺮﮐﺎی

آﻧﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﻣﻘﺼﺪ واﻗﻌﯽ ﻫﺮ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن ،اﻃﻼﻋﺎت
ﮐﺎﻓﯽ در ﺑﺎرۀ درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪۀ اﺻﻠﯽ ،ﻫﺪﻓﻬﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎی آن را در اﺧﺘﯿﺎر

1

Siehe auch: Phillip Willan, Puppetmatters – The political Use of
Trrorism in Italy, S. 194.
2
Bericht des 1. Untersuchungsausschusses des 12. Deutschen
Bundestages, der Bereich Kommerzielle Koordinierung, S. 208f.
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اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻘﺮرات ﺻﺪور اﺳﻠﺤﮥ اﺗﺮﯾﺶ،

ﻟﺤﺎظ رﺷﻮهﺧﻮاری و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻗﺮارداد ،ﺟﺰء ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﻄﺎی

واﺳﻄﮥ ﻓﺮوش ﻣﻮﺷﮑﻬﺎی ﺿﺪ ﺗﺎﻧﮏ ﺷﺮﮐﺖ »ﻧﻮرﯾﮑﻮم« ﺑﻪ اﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد

اﺟﺎزهﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺻﺪور ﺟﻨﮓ اﻓﺰار ﻧﯿﺴﺖ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﮔﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﮐﻪ در آن زﻣﺎن در ﺣﺎل ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮاق و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات

ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺼﺪ ،ﮐﺎﻻی ﻣﻮردﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ

ﻣﻨﻊ ﺻﺪور ﺟﻨﮓ اﻓﺰار ﺑﻮد .ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ،وزﯾﺮان وﻗﺖ دﻓﺎع ،ﮐﺸﻮر و

دﯾﮕﺮی ﺑﻔﺮوﺷﺪ و از اﯾﻦ راه ﺳﻮدی ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ

اﻗﺘﺼﺎد اﺗﺮﯾﺶ )اﻋﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺑﺮوﻧﻮ ﮐﺮاﯾﺴﮑﯽ( در اﺛﺮ اﻓﺸﺎی ﺻﺪور

ﻣﻨﺬر اﻟﻘﺼﺎر ،اﯾﻦ دﻻل اﺳﻠﺤﮥ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺎراﺑﻼی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ و در

اﺳﻠﺤﮥ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر ﻓﺮوﺷﻨﺪۀ اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯽﺗﻔﺎوت اﺳﺖ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺬر اﻟﻘﺼﺎر ،ﺳﻼﺣﻬﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻬﺴﺘﺎن و

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ

ﺷﻮروی را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه اﺑﻮﻧﺪال در ورﺷﻮ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ و

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﻼﺣﻬﺎی دﺳﺘﯽ و ﻣﻮﺷﮑﻬﺎی ﺿﺪ ﻫﻮاﯾﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻠﻮک

از ﺑﻨﺪر »ﺷﺘﺘﯿﻦ« در آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ

ﺷﺮق ﺑﻪ »ﮐﻨﺘﺮاﻫﺎ« را ﺑﻪﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﻪ ﮐﻨﮕﺮۀ آﻣﺮﯾﮑﺎ اداﻣﮥ ﺗﺤﻮﯾﻞ

ﺳﻼﺣﻬﺎ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ،در ﺑﻨﺎدر ﺷﺮﻗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در

اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺷﻮرﺷﯽ را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎ وﺟﻮد ﯾﮏ واﺳﻄﻪ

اﻧﺒﺎرﻫﺎی ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ دﺳﺖدرﮐﺎر ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻬﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ

ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﻣﺎﻧﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ آﻧﻬﺎ ،دﯾﺪ

ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻﺷﻨﯿﮑﻮﻓﻬﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﻮﺳﻮم

واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪای از وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ دﺷﻤﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از

ﺑﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن راه آزادی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺖ .ﺳﻼﺣﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ

آﻧﻬﺎ ﺳﺮ از اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮاﻫﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮا

واﺳﻄﻪ ﺑﺮای ﯾﻤﻦ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﺮﯾﺪاری و ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺣﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ

در ﻣﯽآوردﻧﺪ ،ﺗﺎ در ﺟﻨﮕﻬﺎی ﭘﺎرﺗﯿﺰاﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ آن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر

ﺳﻔﺎرش ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﻪ

ﺑﺮده ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از دﯾﺪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد.

رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ در ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﻮروی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ.

1

اﻟﻘﺼﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ دﻻﻟﯽ ﺟﻨﮓاﻓﺰار ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .او
ﺳﻼﺣﻬﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﺗﺮﯾﺶ و آﻟﻤﺎن را ﮐﻪ ﺻﺪور آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد ،ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﺮای
ﮐﺸﻮری ﺻﻠﺢﺟﻮ و از ﻟﺤﺎظ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل و ﺧﻮﺷﻨﺎم ،ﻣﺜﻼً در
آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽداد .ﺧﻮشﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮدن ﺳﺮان ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺼﺪ از

1

ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« ﺣﺪود  300000ﻧﻔﺮ را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺮده ﺑﻮد .ر ک:

John Pike: Uncloaked Daggers; CIA Soending for Covert Operations,
CAQ 51, S. 52.
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ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺗﺮور
و ﻧﻔﻮذ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش آری ﺑﻦ ﻣِﻨﺎﺷﻪ ،ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎﺑﻖ »ﻣﻮﺳﺎد« در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻧﺎم ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻨﮓ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺷﺮﻗﯽ اﻋﺘﺮاض دوﻟﺖ
ﺧﻮد در ﺑﺎرۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮوه اﺑﻮ ﻧﺪال در آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ را ﺑﻪ وزارت ﺧﺎرﺟﮥ
آن ﮐﺸﻮر ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن »ﻣﻮﺳﺎد« در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و در
ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻠﮥ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ »اَﮐﯿﻠﻪ ﻻﺋﻮرو« ،آن را ﺑﺪون اﻃﻼع ﺳﺮان
اﺻﻠﯽ ﮔﺮوه ،ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ 1.ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ،ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ«
در آﻏﺎز ،در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻋﻀﺎی ﻣﺮاﮐﺸﯽ و ﺗﻮﻧﺴﯽ ﮔﺮوه ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﮥ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« و »ﻣﻮﺳﺎد« ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 2.اﻟﻘﺼﺎر ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﻓﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن ﮐﻤﮏ
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﺮوه اﺑﻮﻧﺪال ﺑﻪ وﺿﻮح در ﻗﺘﻞ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ و
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ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺮادران اﻟﻘﺼﺎر در آﻟﻤﺎن ،در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﺮﮐﺘﯽ در ﺷﻬﺮ زﯾﮕﻦ،
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اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ از ﺗﻌﻘﯿﺐ ﭘﻠﯿﺴﻬﺎی ﺟﻨﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اروﭘﺎ ﻣﺼﻮن
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.

ﺗﺎﻧﮑﺮﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮدادهﺷﺪهای را ﮐﻪ دارای ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻈﮥ ﻣﺨﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای
ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﺳﻠﺤﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﻠﯿﺲ آﻟﻤﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﯾﮑﯽ

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﻠﯿﺴﯽ

از ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﮐﻪ در وﯾﻼﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪه ﺿﺒﻂ ﮐﺮده ﺑﻮد .در

ﺷﮑﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ

اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ،راﻧﻨﺪۀ ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﻧﮑﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر

ﻣﻨﺬر اﻟﻘﺼﺎر در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺮزی اﺗﺮﯾﺶ و

ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﺑﺮاز ﺗﺮس از ﺟﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ راﻧﻨﺪه واﻗﻌﺎً ﻣﺪﺗﯽ

اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺮ آﻟﻤﺎن ،در آﻏﺎز ﺑﻪﻋﻠﺖ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺘﺒﺎر ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪاش در ﯾﮏ

ﺑﻌﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺴﺪ او در ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮥ

اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺮزی اﺗﻮﺑﺎن ﻣﻮﻧﯿﺦ -وﯾﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮده

اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﻣُﻨﺬر اﻟﻘﺼﺎر ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺘﻞ اﺳﺖ.

ﺷﺪ .اﻟﻘﺼﺎر ﻓﻮراً ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﮐﺲ اﺷﺘﺮاوس ،ﭘﺴﺮ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ وﻗﺖ

اﻟﻘﺼﺎر از ﻗﺼﺮ اﻓﺴﺎﻧﻪای ﺧﻮد در »ﻣﺎراﺑﻼی« اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﺎ

اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺮ وﮐﺎﻟﺖ او را ﺑﭙﺬﯾﺮد ،اﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﮐﺲ اﺷﺘﺮاوس ﺑﺮﻗﺮار

اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻠﻬﺎی ﻟﻮﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد

ﻧﮕﺮدﯾﺪ و اﻟﻘﺼﺎر ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ دﻋﺎوی ﻣﺤﻠﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﺪ .ادارۀ

ﻣﺨﺪر ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در آﻧﻬﺎ داده ﺷﺪه ،از ﻣﻮﻧﯿﺦ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺻﺎدر

ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ﺗﻼش ﮐﺮد در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دادﮔﺴﺘﺮی ﻓﺮاﻧﺴﻪ،

ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑﻨﻔﺮ آﻟﻤﺎﻧﯽ از ﻣﺎراﺑﻼ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎی ﻻزم در آﻟﻤﺎن را ﺑﺮای او اﯾﺠﺎد

ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻏﯿﺎﺑﯽ اﻟﻘﺼﺎر در دادﮔﺎه ﺟﻨﺎﯾﯽ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل زﻧﺪان را

ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﻘﺼﺎر در ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺳﯿﺮاﻟﺌﻮن ﻧﯿﺰ

ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮای ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺘﻮاﻧﺪ او

دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻔﺮﻫﺎی او ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﯾﻤﻦ،

را ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﭙﯿﻮﺳﺖ.

آﻟﻤﺎن ،ﻟﻬﺴﺘﺎن و اﺗﺮﯾﺶ ﺑﺎ ﺟﺖ ﺷﺨﺼﯽاش اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .او در دوران

دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی اﻟﻘﺼﺎر ﺑﺮای اﺳﺘﺮداد ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎی

ﺟﻨﮓ ﺳﺮد از روﯾﺎروﯾﯽ دو ﺑﻠﻮک ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺳﻮد ﻣﯽﺑُﺮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ

ﻓﺮاﻧﺴﻮی در ﻟﺒﻨﺎن از او ﺳﭙﺎﺳﮕﺬار ﺑﻮد .ﭘﺎداش اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ

ﺑﺎ داﺷﺘﻦ رواﺑﻂ ﺧﻮب ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،آزاداﻧﻪ از

اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ از اﺟﺮای ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺟﻨﺎﯾﯽ ﭘﺎرﯾﺲ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ.

ﻣﺮزﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺷﺮق و ﻏﺮب )ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت از ﺟﺎﻧﺐ »ﻧﺎﺗﻮ« ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ(

رواﺑﻂ ﺣﺴﻨﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻓﺮاﻧﺘﺲ ﯾﻮزف اﺷﺘﺮاوس ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ

ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮد و در آﻧﺠﺎ ﭘﺲ از ﯾﮏ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻮﺗﺎه ،ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده،

وﻗﺖ ﺑﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادۀ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و وزﯾﺮ دﻓﺎع ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﯿﺰﮐﻪ از ﻣﺪاﻓﻌﺎن

ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ،ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﯾﻤﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ

اﻟﻘﺼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی ادارۀ ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﺎﯾﯽ

٧٣

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

٧٤

ﺑﻪﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ

آﻟﻤﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﺷﺘﺮاوس اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی

ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺟﻨﮕﯽ ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﺪور اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺟﻨﮓ

دوﻟﺘﻬﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻋﺮب ﺑﺮای واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﻠﺤﻪ و

و ﮐﻨﺘﺮل ادارات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ را در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ

ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﺮد و ﮔﺰارﺷﯽ از اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﺑﻪ

ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی داده ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮی اﻟﻘﺼﺎر و دﻻﯾﻞ آن

ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﻃﺮفِ درﮔﯿﺮ در ﺟﻨﮓ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎ

روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ راﻧﻨﺪۀ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻠﯽ ﮐﻪ

ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ دارﻧﺪ .ﻫﻤﮥ

ﻗﺮار ﺑﻮد اﻟﻘﺼﺎر را از ﻣﻮﻧﯿﺦ ﺑﻪ وﯾﻦ ﺑﺒﺮد ،در اﺳﺘﺨﺪام ﯾﮏ ﺳﻮری ﺑﻪ ﻧﺎم

ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮۀ اروﭘﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ،ﮐﻨﺴﺮن ﺳﻮﺋﺪی

ﮐﻮزﺑﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد در ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان دﺳﺖ داﺷﺖ .اﯾﻦ

»ﻧﻮﺑﻞ« زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺑﻮﻓﻮس« ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﺗﺮﯾﺶ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ

ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ در آن زﻣﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼﺷﯽ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ.

1

ﮔﺬرﻧﺎﻣﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺗﺮﯾﺸﯽ ،ﺑﺪون ﺗﺮس از ﮐﻨﺘﺮل ،ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﻠﺤﻪ را ﺑﻪ

ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎنِ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﻞ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮۀ اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ

ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن داﯾﻤﯽ ﮐﺎﻓﮥ »دوﻣِﻞ« در وﯾﻦ ﺑﻮد

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺆﺳﺴﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮥ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس

در ﺑﺎرۀ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه« اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ادارۀ ﮔﻤﺮک ﺳﻮﺋﺪ –

اﻇﻬﺎرات ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮر ﻓﺮاری وزارت اﻣﻨﯿﺖ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ،ﺑﺎ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ

اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺮ اﺳﺎس اﺷﺎرۀ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی

راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ و ﮔﻮﯾﺎ ﭘﺪر وی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای »باند« ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺷﻨﻮد ﺧﻮد ﻣﮑﺎﻟﻤﻪﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻫﻤﮥ دﻧﯿﺎ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ -ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻬﺎی
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﺎن ﭘﯽ ﺑﺮد و اوﻻف ﭘﺎﻟﻤﻪ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ وﻗﺖ ﺳﻮﺋﺪ دﺳﺘﻮری

ﮐﺎرﺗﻞ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮۀ اروﭘﺎﯾﯽ

ﺑﺮای ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ دﻗﯿﻖ ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ﺻﺎدر ﮐﺮد .در اﺛﺮ ﮐﺸﻒ اﯾﻦ

ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻌﺮوف داﯾﺮۀ »ﮐﻮﮐﻮ« ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اروﭘﺎﯾﯽ

ﻣﻮﺿﻮع ،ﮐﻨﺴﺮن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﻬﻤﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺑﻪ

ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﺮاﻧﮥ ﻣﺼﺮف ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻬﻤﺎت در درﮔﯿﺮﯾﻬﺎی

اﯾﺮان و ﻋﺮاق از ﺷﺮﮐﺖ »اﯾﻤﺲ« )ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ و از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی

ارﺗﺸﻬﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮرد ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق در ﺳﺎﻟﻬﺎی

واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ »ﮐﻮﮐﻮ«( ﺑﻪﻋﻨﻮان واﺳﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ »اﯾﻤﺲ« ﻧﯿﺰ

 1980ﺗﺎ  1988ﺑﺎزار ﭘﺮروﻧﻘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻬﻤﺎت در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﮕﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺪارک دوﺑﺎرۀ آﻧﻬﺎ ﮐﺎﺳﺒﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺪور

 1ر ک :ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺑﺎرۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی داﯾﺮۀ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ
)ﮐﻮﮐﻮ( ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ دوازدﻫﻢ آﻟﻤﺎن ﻓﺪرال .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ر ک:
Jürgen Roth, Die illegalen Waffengeschäfte und ihren internationalen
Verflechtungen – Hundert Jahre Kriegskartell, S. 62ff.
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ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد در ﻗﺒﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖاﻟﻌﻤﻞ ،اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،اﻣﺎ ادارۀ

و ارﺗﺒﺎط ﻣﺪاوﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ

ﮔﻤﺮک ﺳﻮﺋﺪ اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ را ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻒ ﮐﺮد .ﻣﺄﻣﻮران ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ

ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮۀ اروﭘﺎﯾﯽ آدﻣﮑﺸﯽ را ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﭘﺎﻟﻤﻪ

ﮐﻪ دﻻل اﺳﻠﺤﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎرل ارﯾﮏ ﺷﻤﯿﺘﺲ از ﺷﻬﺮ ﻓﺮاﯾﺒﻮرگ در

اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ،زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺪت

ﺳﻮﯾﺲ ،ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﺤﺪ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی

ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﻮر او ،از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺻﺪور ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ

ﻣﻬﻤﺎت ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ و ﻗﻄﺎر ﺑﻪ اﯾﺮان ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﮐﺸﻒ

دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ ﭘﺎﻟﻤﻪ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت او ﺑﺮای

ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮۀ ﺳﻮﺋﺪی از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﻼﻧﺪی »ﺳِﻮﯾﮑﻮ اوی« و

ﺧﻠﻊﺳﻼح در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﻧﺎﺧﻮﺷﻨﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺤﺮک ﻗﻮﯾﺘﺮی ﺑﺮای

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ »دﯾﻨﺎﻣﯿﺖ ﻧﻮﺑﻞ« در وﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ آﻟﻤﺎن

ﺗﺮور او داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﻤﻬﺎی رﯾﮕﺎن و ﺑﻮش ،رؤﺳﺎی

ﺣﻤﻞ ﺷﺪه و از آﻧﺠﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺎدر آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه

ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﻃﺒﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎن ورﺷﻮ اﺷﺘﻐﺎل

اﺳﺖ .ﺣﻤﻞ اﯾﻦ ﻣﻮاد از آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﯿﺪات

داﺷﺘﻨﺪ.

ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺖ .اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ داﯾﺮۀ »ﮐﻮﮐﻮ« ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،ﺗﺮدﯾﺪی
در ﺑﺎرۀ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ »اﯾﻤﺲ«

ﺳﻼﺣﻬﺎی ﺳﺎﺧﺖ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ،ﮐﺸﺘﯽ داﻧﻤﺎرﮐﯽ،

ﺑﻪﮐﻤﮏ ﺷﺮﮐﺎی ﺳﻮﺋﺪی و ﻓﻨﻼﻧﺪی ﺧﻮد ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ

اﺳﻨﺎد ﺟﻌﻠﯽ و ﻣﺄﻣﻮر »ﺳﯿﺎ« در ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﺮدﯾﺪ اوﻟﯿﮥ ﻣﺄﻣﻮران ﺳﻮﺋﺪی ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ
ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه و ﭘﺮوﻧﺪه در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻧﻘﺺ ﻣﺪارک ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪه ﺷﻮد .در

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﻠﺤﮥ ﺷﺮﮐﺖ »اﯾﻤﺲ« ﮐﻪ ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪ و در

ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ،ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ در ﺑﺎرۀ ارﺗﺒﺎط دﺳﺘﻮر ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮای

ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻏﺮب اﻧﻌﮑﺎس ﺷﺪﯾﺪی ﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﭘﯿﺎوﺳﺘﺎ« )ﻧﺎم ﮐﺸﺘﯽ

ﭘﯿﮕﯿﺮیِ ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﮥ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻗﺘﻞ او ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ در

ﺣﺎﻣﻞ آن ﺳﻼﺣﻬﺎ( ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪای ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮدروﻫﺎی

ﭘﺮده ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺨﺶ ﺷﺪ .ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺳﺎﺑﻖ

ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻣﻮﺷﮑﻬﺎی ﺿﺪ ﻫﻮاﯾﯽ و ﺳﻼﺣﻬﺎی ﺿﺪﺗﺎﻧﮏ را در ﺑﻨﺪر روﺳﺘﻮک

آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﻗﺘﻞ او دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﭘﺎﻟﻤﻪ رژﯾﻢ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ

ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﺷﺮﮐﺖ »اﯾﻤﺲ« ﻓﺮوﺷﻨﺪۀ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺳﻔﺎرشدﻫﻨﺪۀ

آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ را در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪﺷﺪت ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار داده

اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن آﺷﮑﺎر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .واﺳﻄﮥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه

ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭼﻨﺪان ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا در ﺷﺐِ واﻗﻌﻪ ،ﺗﻌﺪاد

در ژﻧﻮ ﺑﻪ ﻧﺎم  V.U.F.Aﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ .ﮐﺎﻻﻫﺎ را

زﯾﺎدی از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﭘﻠﯿﺲ ﺳﻮﺋﺪ در اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
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ﻇﺎﻫﺮاً ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﺘﺎر ﭘﺮوداﮐﺸﻦ« 1در ژﻧﻮ ﺳﻔﺎرش داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻧﻮرﯾِﮕﺎ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ

ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش ﻓﯿﻠﻤﻬﺎی ﮐﻮدﮐﺎن اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ ،اﻣﺎ روﺷﻦ

و ﻣﺤﻤﻮﻟﮥ آن ﺑﺎ ﺳﺮوﺻﺪای زﯾﺎد در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﺤﻠﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران و ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداران ﺑﻨﮕﺎه »ﺳﯽانان« آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮ ﺣﺴﺐ

ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺘﺎرﮐﻤﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮد .ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺗﺼﺎدف در آن ﻫﻨﮕﺎم در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در

ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﺤﻮل ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺐ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ .ﻓﻮراً ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ

ﺣﻤﻞ ،ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ در اوروﮔﻮﺋﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮد ،اﻣﺎ در

ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﮐﺸﺘﯽ اﺳﻨﺎد ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای آن ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ

ﺟﺎی دﯾﮕﺮی در ﻫﻤﺎن اﺳﻨﺎد ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺘﯽ در ﭘﺎراﮔﻮﺋﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﺎﻣﻪای

از آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺧﻮدرو و در دﯾﮕﺮی ﻣﻮﺷﮑﻬﺎی ﺿﺪﻫﻮاﯾﯽ و ﺳﻼﺣﻬﺎی ﺿﺪ

ﺑﻪ اﻣﻀﺎی واﺑﺴﺘﮥ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮو در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﻤﻞ ﺿﻤﯿﻤﻪ

ﺗﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .دوﻟﺖ ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ﮐﺸﺘﯽ را ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺮد و ﻃﺒﻖ ﯾﮏ

ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺳﻼﺣﻬﺎ ﺑﺮای ارﺗﺶ ﭘﺮو ﺧﺮﯾﺪاری

اﻃﻼﻋﯿﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ و

ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﻀﺎی او اﺳﺘﺎداﻧﻪ

اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮد را اراﺋﻪ دﻫﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه دﻻل اﺳﻠﺤﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﯿﻞ داﻧﮑﻦ

ﺟﻌﻞ ﺷﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﯿﺶ از ﺻﺪور آن ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ

از ﻣﯿﺎﻣﯽ )اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ( ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ و ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ

دﯾﮕﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﺳﻠﺤﻪﻫﺎ اﺳﺖ .داﻧﮑﻦ در ﺣﻀﻮر ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮﻟﮥ ﮐﺸﺘﯽ

اﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﭘﺮو ﺗﺤﻮﯾﻞ داده

ﭘﯿﺎ وﺳﺘﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﯾﮏ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺰرگ اﺳﻠﺤﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻗﺮار

ﺷﻮد ،اﻣﺎ ارﺗﺶ ﭘﺮو ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻋﺎﻟﯽ ارﺗﺶ از درﯾﺎﻓﺖ آن

اﺳﺖ ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻤﻞ ﺷﻮد؛ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻼﺣﻬﺎی

ﺧﻮدداری ﮐﺮد .ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮف ﭘﺮوﯾﯽ اﺷﺎراﺗﯽ در اﯾﻦ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ دﻓﺎع ﻫﻮاﯾﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻮروی دارد .او اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت

زﻣﯿﻨﻪ از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺷﻮروی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ

ﮐﺸﺘﯽ »ﭘﯿﺎ وﺳﺘﺎ« ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺪون دﻟﯿﻞ روﺷﻨﯽ

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺳﺮ ﺑﺎز زده و او را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺧﻮد ارﺟﺎع دادهاﻧﺪ.

راهِ رﻓﺘﻪ را ﺑﺎزﮔﺸﺖ و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ وارد ﺷﺪ؛ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ  22ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد.

 1ﻣﺪﯾﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺘﺎرﮐﻤَﻦ در دﻫﮥ  1960در ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ ارﺗﺶ آزادﯾﺒﺨﺶ
اﻟﺠﺰاﯾﺮ دﺳﺖ داﺷﺖ و در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت از ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮏ اﻓﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺎزی ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔِﻨﻮد
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ در ﺳﻮﯾﺲ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪه و ﺑﺎﻧﮑﺪار ﺷﺪه ﺑﻮد .ر ک:
Laske, Ein Leben zwischen Hitler und Carlos: Francois Genoud S.
209.

ﻗﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ
ﺳﻼﺣﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺲ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .اﻣﺎ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻄﺮِ ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
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اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻧﺠﺎم آن ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪ؛ وﻟﯽ ﻗﺴﻤﺖ اول از

در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﮑﻦ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺟﺮج ﺑﻮش )ﭘﺪر( ،ﻣﻌﺎون

ﺳﻼﺣﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﻤﻮﻟﮥ ﮐﺸﺘﯽ »ﭘﯿﺎ وﺳﺘﺎ« در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و او

رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺑﻤﺐاﻓﮑﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ .در

ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ آن را ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎی

ﯾﮑﯽ از ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎی راﺑﺮت اوِن ،راﺑﻂ اُﻟﯿﻮر ﻧﻮرث ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮاﻫﺎ ،از ﺷﺘﺎرﮐﻤﻦ،

ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.

دﻻل اﺳﻠﺤﮥ ﺳﻮﯾﺴﯽ و ﺷﺮﮐﺖ او ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ

اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﻧﻮرﯾﮕﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ اﺳﻠﺤﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺘﻌﺪد در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﺟﻤﻠﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ،

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ از آن ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً دﻻﯾﻠﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﭘﺮو و آﻟﻤﺎن ﻓﺪرال ،واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎﺟﺮای ﻣﺤﻤﻮﻟﮥ ﮐﺸﺘﯽ »ﭘﯿﺎوﺳﺘﺎ« ﺗﺎ ﮐﻨﻮن

ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را در اﺧﺘﻼﻓﺎت او ﺑﺎ واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .زﯾﺮا ﻧﻮرﯾﮕﺎ ﻣﻬﺮۀ

ﺑﺮﻣﻼ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ از دﺳﺘﺮﺳﯽ

ﻣﻬﻤﯽ در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﮐﻨﺘﺮاﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﻧﺪﯾﻨﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮا

اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻮد و ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻣﻌﺎدل  200000دﻻر در ﺳﺎل او را
ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺖ .1او ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻬﻢ و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدآوری در ﺗﺠﺎرت

ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪدﺳﺖ آورد .2ﻧﺎم داﻧﮑﻦ ،دﻻل اﺳﻠﺤﻪای ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ

ﻣﺎﺟﺮای »ﭘﯿﺎوﺳﺘﺎ« ﻣﺎ را ﺑﻪ رﺳﻮاﯾﯽ اﯾﺮان -ﮐﻨﺘﺮا ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺤﻤﻮﻟﮥ ﮐﺸﺘﯽ »ﭘﯿﺎ وﺳﺘﺎ« ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﯿﺰ در ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎی اُﻟﯿﻮر

آن دﺳﺖداﺷﺘﻦ دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ در ﻓﺮوش ﺳﻼح ﺑﻪ اﯾﺮان و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن

ﻧﻮرث ،ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ و ﻋﻀﻮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺸﺎوران رﺋﯿﺲ

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮا ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺘﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﮐﻨﮕﺮه در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد

ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻣﻮر اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ،ﻣﺘﺼﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺎرﻫﺎی

ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮﻣﻼ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﺮ دو ﻣﺎﺟﺮا ﻣﺸﺎﺑﻬﺖﻫﺎﯾﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ از ﻧﻈﺮ

ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻬﺮۀ اﺻﻠﯽ در ﻣﺎﺟﺮای اﯾﺮان-ﮐﻨﺘﺮا ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.

اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﺤﻮۀ ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮدن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ دارﻧﺪ .در ﻫﺮدوی
اﯾﻦ ﻣﻮارد دﺳﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اُﻟﯿﻮر ﻧﻮرث ،ﻣﺸﺎور رﺋﯿﺲ

 1ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎر ﺳﻔﯿﺮ ﺳﺎﺑﻖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻨﮕﺮه و ﺳﻨﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻧﻮرﯾﮕﺎ
ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺑﯿﻞ ﮐِﯿﺴﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« ﺑﻪ واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﺮد .ر ک:

Report U.S. Congress, Senate, Commity on Foreign Relations,
Subcommity on Terrorism, Narcotics and International
Communications, Hearing on Drugs, Law Erforcement and Policy, S.
169.
 2ﻧﻮرﯾﮕﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮﻟﻬﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ از ﺟﺖ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ
 707ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد .ر ک:
Report Subcommity on Terrorism, Narcotics and International
Operations, S. 87.

ﺟﻤﻬﻮر در ﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎﺟﺮای »ﭘﯿﺎوﺳﺘﺎ« ﻫﻨﮕﺎﻫﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ
ﺻﺪور اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در
ﺣﺎل ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻤﻨﻮع و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدآور ﺑﻮد .اﻧﻘﻼب اﯾﺮان،
راﻧﺪهﺷﺪن ﺷﺎه و ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ،واﻗﻌﮥ ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮی  52ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان ،رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺗﯿﺮه ﮐﺮده
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ﺑﻮد .ﮔﺰارﺷﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ روزاﻧﻪ در ﺑﺎرۀ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻬﺎی

ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻫﻢﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .1در راﺳﺘﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺪف،

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ آﻧﺎن ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ

اﺑﺘﮑﺎر ﺻﻠﺢ اوﻻف ﭘﺎﻟﻤﻪ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻓﻘﯿﺪ ﺳﻮﺋﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ

واﺣﺪ ﻣﺨﺼﻮص ،1ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و

ﺷﺪ.

ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺟﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺗﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﻬﺎ
ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻋﺮاق را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺿﻌﻒ اﯾﺮانِ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﺨﯿﺰ ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و
آن ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ .2ارﺗﺶ اﯾﺮان در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه ﺑﻪﻃﻮر
ﻋﻤﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻼﺣﻬﺎ و ﻣﻬﻤﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ اﯾﺮان ﺑﻪزودی
در اﺛﺮ ﮐﻤﺒﻮد اﺳﻠﺤﻪ ،ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ و ﻣﻬﻤﺎت از ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪ ،ﺻﺪور
ﻫﺮﻧﻮع ﺟﻨﮓاﻓﺰار ﺑﻪ اﯾﺮان را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮد .آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﻬﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻓﺮض
را ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪۀ ارﺗﺸﯿﻬﺎی ﻃﺮﻓﺪار ﻏﺮب و وﻓﺎدار
ﺑﻪ ﺷﺎه از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ و آﯾﺖاﷲﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻦ ،آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﯿﺮوزی ﮐﺎﻣﻞ ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻗﺮار ﺑﻮد ﻫﺮ دو ﻃﺮف
در آن ﺟﻨﮓ ﺑﺎزﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻨﺮی ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ و اﺳﺤﺎق راﺑﯿﻦ ،وزﯾﺮ دﻓﺎع

1

ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﻠﮥ ﮐﻮﻣﺎﻧﺪوﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻃﺒﺲ و ﭘﺎﯾﺎن
اﻓﺘﻀﺎحآﻣﯿﺰ آن اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(

 2آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﮑﺴﻬﺎی ﻣﺎﻫﻮارهای را ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎی اﯾﺮان در اﺣﺘﯿﺎر ارﺗﺶ ﻋﺮاق
ﻗﺮار ﻣﯽداد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ آن ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آواﮐﺴﻬﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از آﺳﻤﺎن
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد .در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
اﯾﺮان ر ک:
Richard Falk, Coup By Proxy: America´s Pro-Iraqi Neutrality, The
Nation 25.10.1980.

Mansour Farhang, Iran-Iraq Conflict: An unending War between
two Dictators, The Nation, 20.9.1986.
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ﮐﯿﺴﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺑﻌﺪی ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« و ﺟﺮج ﺑﻮش ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻌﺎون رﯾﮕﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری رﺳﯿﺪ ،از
اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻮدهاﻧﺪ .1ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺮای

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﺑﺮاﺋﺖ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﮕﺮه اراﺋﻪ دادﻧﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ ﺟﻌﻠﯽ از

اﺳﻠﺤﻪ ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﻣﺰدوران ﺟﻨﮕﯽ

آب درآﻣﺪﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ،ﮔﺮِگ ،ﮐﻪ در دورۀ رﯾﮕﺎن ﻣﻘﺎم ﻣﺸﺎور اﻣﻨﯿﺘﯽ

و ﻣﺒﺎرزان راه آزادی

رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر را داﺷﺖ ،ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن زﻣﺎن در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻮده و
ﻋﮑﺴﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪرک اراﺋﻪ داد .اﻣﺎ وﺿﻊ ﻫﻮا ،آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻋﮑﺲ
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺎﻣﺤﻞ ادﻋﺎﯾﯽ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .2ﯾﮏ ﺧﻠﺒﺎن ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﻣﻌﺠﺰۀ اﮐﺘﺒﺮ

ﮔﻮاﻫﯽ داد ﮐﻪ آن ﮔﺮوه را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮده

ﺗﻼﺷﻬﺎ و ﺧﺮاﺑﮑﺎرﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در راه آزادی ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در
اﯾﺮان ﺑﻪﻋﻤﻞ ﻣﯽآﻣﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎﺟﺮای اﯾﺮان ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﯾﺮانﮔﯿﺖ
ﺑﻮد .ﮔﺮی ﺳﯿﮏ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﯾﺮان در دوﻟﺖ ﮐﺎرﺗﺮ ،ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده .او در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺷﮕﻔﺘﯽ در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ«
ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ روﻧﺎﻟﺪ رﯾﮕﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای
ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن ،ﺑﺪون اﻃﻼع رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ اﯾﺮان در
ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﻧﺪ .1ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آزادی
ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﮐﺎرﺗﺮ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد،
ﺗﺎ اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رﯾﮕﺎن و ﺑﻮش ﺑﻪ

اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮر »ﺳﯿﺎ« ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟِﯽ ﺑﺮِﻧِﮑﻪ ،اﺳﻨﺎدی ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﻼﻗﺎت ﮔﺮوه
ﻣﻮردﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ داد .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ
در ﭘﯽ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺮک رازداری در ﻣﻮرد اﺳﺮار »ﺳﯿﺎ« ،ﺷﻬﺎدت
دروغ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .اﻣﺎ او اﺳﻨﺎدی در
ﺑﺎرۀ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﻠﺤﻪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ«
اراﺋﻪ داد .دادﮔﺎه ﺑﻪاﺗﻔﺎق آرا او را از ﻫﻤﮥ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺗﺒﺮﺋﻪ ﮐﺮد .ﺳﺨﻨﮕﻮی
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻨﺼﻔﮥ دادﮔﺎه اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯿﮏ از اﻇﻬﺎرات ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ
در دادﮔﺎه را ﺑﺎور ﻧﺪارد .

اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻗﻮل دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﻋﻮض ،ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﻼﺣﯽ را ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای دﻓﺎع در

ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺮاق ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ .2ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻞ
Gary Sick, Oktober Surprise, 1991.
San Jose Mercury News, 12.4.1987, sowie Flora Lewis in New York

1
2

Times, 3.8.1987.
Christopher Hitchen: Minority Report: Smoking Gun in Oktober
Surprise, The Nation, 28.5.1990.
2
Phillip Wilan, Puppenmasters – The Political Use of Terrorism in
Italy, S. 80, sowie Dough, Vaghan: Two Gods to be true: Special
Prosecutor´s “Final Report” an Iran-Contra CAQ 48, S. 61.
1

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

٨٥

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺻﺪام

٨٦

ﺑﻪﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﻋﻮض ﺷﺪ.

ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺎ ﭘﻮﻟﻬﺎی ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪل

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری

ﺷﻮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﻋﻼﻗﻪای ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد ﺟﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺗﺮ ﺑﻪ

ارﺗﺒﺎط ﯾﺎﻓﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﮥ دﯾﮕﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﻼح ﺑﻪ

رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﺪاﺷﺖ ،زﯾﺮا او ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻗﺮارداد

»ﮐﻨﺘﺮا«ﻫﺎی ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮا و آﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻧﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺪ .ﮔﺮوﻫﻬﺎی

ﺻﻠﺢ ﮐﻤﭗ دﯾﻮﯾﺪ را ﺑﻪﭘﯿﺶ راﻧﺪه ﺑﻮد .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی

ﺷﻮرﺷﯽ ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮا ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه از ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن دوران دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﻮﻣﻮزا

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺷﺎه ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ

داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﺮد .اﯾﺮاﻧﯿﻬﺎ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی

ﺟﺪﯾﺪ »ﺳﺎﻧﺪﯾﻨﯿﺴﺘﻬﺎ« -ﮐﻪ از دﯾﺪ ﺗﯿﻢ رﯾﮕﺎن ﺧﻄﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ را ﺑﺮای ﻗﺎرۀ

ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ و ﻣﻬﻤﺎت ﺳﻼﺣﻬﺎی ﺳﺎﺧﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ،

آﻣﺮﯾﮑﺎ درﺑﺮ داﺷﺖ -ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﻨﮕﺮۀ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻠﺤﻪ

اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺳﻼﺣﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی زﯾﺎد،

ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ،درﺳﺖ

از ﻣﻮﺟﻮدﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .1ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﺪور اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯾﯽ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.

ﻋﺎدی ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﻬﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« را ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری در

ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻮدﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری

اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻼﺣﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﺮان

اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن اﺳﻠﺤﻪ و

را از ﻣﻮﺟﻮدی ارﺗﺶ ﺧﻮد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﺎن اﻗﻼم را در

ﻣﻬﻤﺎتِ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﭼﯿﻦ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ دﻻﻻن اﺳﻠﺤﮥ

ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪﻫﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺻﺪور

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی »ﺧﯿﺮﯾﻪ« ﺻﺮف ﺷﺪ .1ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻫﯿﭻ ﮔﺰارﺷﯽ در

اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن

ﺑﺎرۀ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ

دوﻟﺖ رﯾﮕﺎن اﯾﻦ اﻗﺪام را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ،

ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺳﻮد ﻓﺮوش

ﺟﻨﺎح اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺣﻮل ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﺘﺠﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در

اﺳﻠﺤﮥ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﺮان را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ »ﺳﯿﺎ« داده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﻮﻟﻬﺎی ﻻزم

درازﻣﺪت ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﺳﺎس ﻧﻈﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﻫﻤﺎن دوراﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد،
Vgl. Ari Ben Menasche, a.a.O.,S. 45ff.

1

1

در ﻣﻮرد ﺷﺒﮑﮥ ﺣﯿﺮتآور ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ و اﻏﻠﺐ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽِ ﻣﺠﺎﻣﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺿﺪ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ) (WACLﮐﻪ در ﺗﺎﯾﻮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه و در ﺑﯿﺶ از  100ﮐﺸﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ داﺷﺖ
و از »ﻣﺒﺎرزان راه آزادی« در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،آﻧﮕﻮﻻ ،ﻣﻮزاﻣﺒﯿﮏ ،اﺗﯿﻮﭘﯽ و آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻓﺮﻗﮥ ﻣﺎهﭘﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮۀ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،آدﻣﮑﺸﺎن ﺣﺮﻓﻪای و ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮا« و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ رﯾﮕﺎن ،ر ک:
Fred Klarkson, Behind the Supply Lines, CAIB 25, S. 56 ff.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
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ﺑﻪﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ »ﮐﻨﺘﺮا«ﻫﺎی ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮا ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎدﯾﺪه

ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد روﺷﻨﮕﺮی ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدن اﻓﮑﺎر

ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽِ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .1در

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ رﻫﺒﺮان ﮐﻨﮕﺮه ﺻﻼح ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺪت

ﻫﺮ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﻓﻘﻂ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ اﻧﺠﺎم

ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻌﺪ از رﺳﻮاﯾﯽ »واﺗﺮﮔﯿﺖ« و ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪن ﻧﯿﮑﺴﻮن از رﯾﺎﺳﺖ

ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ و

ﺟﻤﻬﻮری ،ﯾﮏ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر دﯾﮕﺮ از ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه را ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﻨﻨﺪ.

ﺣﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻋﺎماﻟﻤﻨﻔﻌﻪای ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ رﯾﮕﺎن

اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻪ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺗﺒﺮﺋﮥ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و ﺗﯿﻢ او ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﭘﻮش

رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮑﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﺳﻌﻮدﯾﻬﺎ

ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ

ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﻧﺎم ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ

ﻣﻮﺟﻮدﯾﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای اﯾﺮان-ﮐﻨﺘﺮا ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﮐﻤﮏدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮاﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.2

ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ ،از ﻋﻼﻗﮥ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖﺟﻮﯾﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.1

در ﺑﺎرۀ ﻣﺎﺟﺮای اﯾﺮان -ﮐﻨﺘﺮا ﮐﻪ در زﻣﺎن دوﻟﺖ رﯾﮕﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﮔﺰارﺷﺎت و ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ

ﮐﻤﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺻﻨﺪوق ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ

ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﮐﻨﮕﺮۀ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﻧﮕﺎه ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﺟﻌﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ رﺳﻮاﯾﯽ

ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و از ﻋﺪهای از دﺳﺖدرﮐﺎران ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮد .ﻣﻘﺎﻣﺎت

»واﺗﺮﮔﯿﺖ« ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺎﺑﻖ »ﺳﯿﺎ« ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ﻧﯿﮑﺴﻮن ﺑﻪ

دوﻟﺘﯽ در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯿﻬﺎ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ از ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن واﻗﻌﯿﺎت ﺧﻮدداری

ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات دﺳﺘﺒﺮد زدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮۀ ﮐﺎر

ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺎﺳﺨﻬﺎی ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه دادﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ دروغ ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽِ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽاﻻﺻﻞ

و اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ.3

در ﻣﻮرد اﺳﺮار اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ و آﻧﻬﺎ را اﻓﺸﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.2

ارﺗﺒﺎط آزادی ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« و

رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن دﯾﮕﺮِ ﮐﻨﮕﺮۀ آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎ در ﺳﺎل  1967در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻪﻗﺪرت رﺳﯿﺪﻧﺪ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻤﮑﻬﺎی
ﺑﻼﻋﻮض ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺖ .از ﻃﺮف ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن

 1در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻦ ﻣﻨﺎﺷﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺒﮑﮥ اﯾﺠﺎدﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ
ﺷﺎرون ،ﺣﺮاری و ﻧﻮرﯾِﮕﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺗﻬﯿﮥ ﺳﻼح ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮاﻫﺎ را ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻫﺪاف »ﺳﯿﺎ« ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ .ر ک:
Ari Ben-Menashe: Profits of War, S. 105.
2
West Germany: And Quiet Flows the Aid, The Nation, 30.6.1984.
3
Anthony L. Kimery: What Vice President Bush Knew and Why He
Knew It? CIAB 42, S. 31ff.

Ari Ben-Menashe: Profits of War, S.118; 193f; 343f.
Christopher Hitchens: Watergate – The Greek Connection; A New
Theory, The Nation, 31.5.1986; Sowie Hitchens, Minority Report,
The Nation, 30.6.1984.
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ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﯾﻮﻧﺎن ،ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﻤﮑﻬﺎ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »واﺗﺮﮔﯿﺖ« روﺷﻦ ﺷﺪ

ﻧﯿﮑﺴﻮن وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﺪ .1ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ،ﺟﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺗﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﺣﺰب

ﮐﻪ ﺷﺎه اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮐﺸﻮر

دﻣﻮﮐﺮات ،اﺳﻨﺎدی در اﯾﻦ ﺑﺎره در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دﺳﺘﺒﺮد ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ

ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ از آﻣﺮﯾﮑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،از ﻃﺮﯾﻖ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺳﻨﺎد ﻫﻤﯿﻦ رﺷﻮهﮔﯿﺮی ﺑﻮده،

ﻣﮑﺰﯾﮑﻮ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﯿﮑﺴﻮن وارﯾﺰ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ.1

ﮐﻪ اﻓﺸﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺘﺨﺎب دوﺑﺎرۀ ﻧﯿﮑﺴﻮن ﺷﻮد .2ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ درز دادن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در

ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ و ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ اﺳﻠﺤﮥ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ »ﮐﻮﮐﻮ«

ﺑﺎرۀ اﯾﻦ دﺳﺘﺒﺮد ،ﺗﻠﻪای ﺑﺮای ﻧﯿﮑﺴﻮن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا او در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ در

در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﯿﺎت داﯾﺮۀ »ﮐﻮﮐﻮ« در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺷﺮﻗﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح

دور دوم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮد اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺮﮐﺖ »اﯾﻤِﺲ« ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ

اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻗﺪرت آﻧﻬﺎ ﺑﮑﺎﻫﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺎرزه

ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ و اﻓﺸﺎی آﻧﻬﺎ اﻧﻌﮑﺎس زﯾﺎدی در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر 3در دورۀ ﻧﯿﮑﺴﻮن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و

ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺸﺎﮔﺮﯾﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺿﺮر آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ

ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺎ ﺣﺪ

ﮐﺸﻮرﻫﺎ و دوﻟﺘﻤﺮدان دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ رﺳﻮا ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت

آدﻣﮑﺸﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ

اﺳﻠﺤﻪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه اﺑﻮﻧﺪال اﻓﺸﺎ ﺷﺪ و ﺳﻔﯿﺮ

از ﻣﻬﺎﺟﺮان ﮐﻮﺑﺎﯾﯽ و آدﻣﮑﺸﻬﺎی ﺣﺮﻓﻪای آرژاﻧﺘﯿﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی

آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺷﺮﻗﯽ در ﻣﻮرد آن اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد .ﭼﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ دﻻل ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ

اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﺑﺰرگ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ و

ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﯿﮑﻼ ﺑﺸﺎرا و ﻧﯿﺰ ﻓﺮوﺷﻬﺎی ﺑﺮادران اﻟﻘﺼﺎر ،ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی

آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.4
 1ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ راﺑﺮت وﺳﮑﻮ ،ﺑﺎﻧﮑﺪار ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺮوﺋﯿﻦ دﺳﺖ
داﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن ﻧﯿﮑﺴﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ .ر ک:
Krüger, The Great Heroin Coup, S. 127.
 2ﭼﻬﺎرﻧﻔﺮ از ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ در دﺳﺘﺒﺮد ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺄﻣﻮران ﺷﺎﻏﻞ ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻖ »ﺳﯿﺎ« ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻠﯿﺞ ﺧﻮﮐﻬﺎ ﮐﻪ از ﻃﺮف »ﺳﯿﺎ« ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﺳﻪ
ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮐﻮﺑﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدﻧﺪ .ر ک:
Krüger, The Great Heroin Coup; Drugs, Intelligence & International
Facism, S. 126 und 159ff.
3
Drug Enforcement Agency
 4ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ دِﯾﻞ اﺳﮑﺎت ،ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺮهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺎﺟﺮای دﺳﺘﺒﺮد واﺗﺮﮔﯿﺖ ﺑﻪ
ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺤﺎﻓﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ ،ﺗﺒﻬﮑﺎرﯾﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن

ﯾﺎﻓﺘﻪ را اداره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﻤﮑﺎری
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻘﻞ ﻗﻮل در:
Krüger, The Great Heroin Coup, S. 127.
در ﯾﮏ ﮔﺰارش ﺳﻨﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺳﯿﺎ« در اواﯾﻞ دﻫﮥ  ،60ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد در ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻗﺘﻞ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد .اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎ ﻧﺎم رﻣﺰی  Rifle ZFﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ» .ﺳﯿﺎ« ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ،ﮔﺮوﻫﻬﺎی آﻣﺎدهای در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ و ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺘﻞ را ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﮐﺮد .ر ک:
Agee, Dirty Works, S. 272.
Robert Sherrill, The Sounds of one Hand Clapping: The Memories of
Richard Nixon, The Nation, 8.7.1978, S. 56, und Fred J. Cook, The
Billion Dollar Mystery, The Nation, 12.4.1965.
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ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮۀ اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮۀ

در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺐ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎ وﻗﺘﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ

اروﭘﺎﯾﯽ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ »دﯾﻨﺎﻣﯿﺖ ﻧﻮﺑﻞ« ،ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮک ﺳﻮﺋﺪ -ﮐﻪ

ارﺗﺒﺎط داﻧﮑِﻦ ﺑﺎ ﺟﺮج ﺑﻮش و ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ اُﻟﯿﻮر ﻧﻮرث در ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎی ﺧﻮد

اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد -ﮐﺸﻒ ﺷﺪ.

در ﺑﺎرۀ او ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ.

در ﻣﻮرد ﻣﺤﻤﻮﻟﮥ ﮐﺸﺘﯽ »ﭘﯿﺎوﺳﺘﺎ« ﻧﯿﺰ ﻧﮑﺎت ﻋﺠﯿﺒﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻫﻤﮕﯽ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﺳﺖداﺷﺘﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در آن

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﻠﺤﻪ ﻓﺎرغ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ

ﻣﺎﺟﺮا ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﻧﻮرﯾِﮕﺎ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ،ﮐﻪ

ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد اﻓﺸﺎی ﻣﺤﻤﻮﻟﮥ ﮐﺸﺘﯽ ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﻪ،

ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﻣﺄﻣﻮران »ﺳﯿﺎ« ﺑﻮد و از ﭼﻨﺪ دﻫﮥ ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﮥ درﯾﺎﻧﻮردان داﻧﻤﺎرک اﺳﺖ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﺷﻮد در آن زﻣﺎن

ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪﻧﺤﻮی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺸﺘﯽ

زﯾﺮ رﻫﺒﺮی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺸﺘﯽ »ﭘﯿﺎوﺳﺘﺎ« ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﺴﺖ

ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را داد .ﻧﻮرﯾﮕﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻮد و

ﮐﺸﺘﯽِ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

ﺑﺮای ﻧﻘﻞواﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮﻟﻬﺎی ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ

اﺳﻠﺤﮥ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﯾﺮان و آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ

ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات

ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺧﻮد دﺳﺘﻤﺰد ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ

دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎی  1970و  1980ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .1ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت

ﻣﯽداد و اﺗﺤﺎدﯾﮥ درﯾﺎﻧﻮردان ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﮐﻪ ﺑﺎ

ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد دارد ،دوﺳﺘﯽ ﺟﺮج ﺑﻮش )ﭘﺪر(

ﮐﻤﮏ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻓﺸﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺑﺎ ﻧﻮرﯾِﮕﺎ و رﻓﺖوآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد او ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ اﺳﺖ) .ﺑﻮش ﮐﻪ در آن دوران

ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎﺑﻖ »ﺳﯿﺎ« ﺑﻪ ﻧﺎم اِد وﯾﻠﺴﻮن در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ دﺳﺖ داﺷﺘﻪ

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری وﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ

اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ از زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ رﯾﮕﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی اﺳﻠﺤﮥ

رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ رﺳﯿﺪ( .ﻧﮑﺘﮥ ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ دﯾﮕﺮ ،ﻋﺒﺎرت از

ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﺮای ﻟﯿﺒﯽ ﺳﺎزﻣﺎن داده و ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارد.

ﭘﺨﺶ ﺧﺒﺮ و ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻣﺤﻤﻮﻟﮥ ﺳﻼﺣﻬﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ آﻟﻤﺎن

او از ﺟﻤﻠﻪ 10 ،ﺗﻦ ﻣﺎدۀ ﻣﻨﻔﺠﺮۀ ﻣﺨﺼﻮص آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  C4و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی

ﺷﺮﻗﯽ در ﮐﺸﺘﯽ داﻧﻤﺎرﮐﯽ »ﭘﯿﺎوﺳﺘﺎ« ﺑﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و دﺳﺖ داﺷﺘﻦ

آﺗﺸﺰﻧﮥ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻤﺒﻬﺎی ﺳﺎﻋﺘﯽ را ﺑﺮای ﻟﯿﺒﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد و

داﻧﮑِﻦ ،دﻻل اﺳﻠﺤﮥ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن »ﺳﯽانان« و

ﺗﻌﺪادی از ﮐﻮﻣﺎﻧﺪوﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻟﯿﺒﯿﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر آﻣﻮزش داد.1

1

1

Vgl.: U.S. Congress, House, Hearing before the Selected Committee
on Narcotics Abuse and Contole, U.S. Forein Policy and
International Narcotics Control, HR 100, 2, March 16, 1988, S. 18.

Garwood, Undercover: Thirty five Years of CIA Deception,
Anmerkung 12, S. 289, & CIA Connection, The Nation, 27.6.1981,
S. 779.

٩٣

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

٩٤

ﺑﻪﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﻣﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮﻟﻬﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻌﺎﻣﻼت

رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ »دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﺣﺪ ﻧﯿﺎز« ،ﺣﺘﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت را از

ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ.

ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺎﻓﻮق ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﻮارد ﻟﺰوم ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از

ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺎﺟﺮای ﮐﺸﺘﯽ »ﭘﯿﺎوﺳﺘﺎ« ،ﺑﻪ ﺧﻮدداری ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﮥ درﯾﺎﯾﯽ

ﺷﺮﮐﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ،اﻃﻼﻋﺎت ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی

داﻧﻤﺎرﮐﯽ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،در اﺛﺮ

ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ،ﻗﺎﻧﻮن

ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺸﺘﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻠﻮاﻧﺎن در ﻣﺪت ﺗﻮﻗﻒ در ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ

اﺳﺎﺳﯽِ ﻫﻤﮥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ .در راﺳﺘﺎی رﻋﺎﯾﺖ

ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ .دوﻟﺖ داﻧﻤﺎرک ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع

ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﻫﺒﺮی »ﺷﺘﺎزی« )وزارت اﻃﻼﻋﺎت

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی در اﯾﻦ ﻣﻮرد،

آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ( ﺑﻌﺪ از اﺗﺤﺎد دو آﻟﻤﺎن ،ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺧﻮد ،از اﻓﺸﺎی

ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرات را ﺑﻪﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ.

ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﻮد در آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ

اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا درﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ از

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺎﻣﻞ دﻻﻻن اﺳﻠﺤﻪ ،ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

زﻣﺎن ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﻠﺤﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ

ﭘﻮل و ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺨﻔﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻓﺸﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ

ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ

ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ اﻣﺮ دﺳﺖ داﺷﺘﻪ و ﭼﻪ ﻫﺪﻓﯽ را ﺗﻌﻘﯿﺐ

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف

ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ؟

اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،از آن ﭘﺲ راه ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﻘﺮرات درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از درز اﻃﻼﻋﺎت وﺟﻮد

اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه

دارد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺄﻣﻮری ﻣﺜﻼً ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ وﺟﺪان،

ﺑﺮای رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺣﻮادث ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﺎط ﺑﻮد .آن دﺳﺘﻪ از

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺸﺖﭘﺮده را در اﺧﺘﯿﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﯾﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ در اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ دﺳﺖ دارﻧﺪ،

دﻫﺪ ،ﺷﻐﻞ و ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺼﺎدف ﺑﺮﻣﻼ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻪ
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﻠﺤﻪ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی

1

اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﻣﺠﺎزات ﺷﻮد .
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺸﺎی ﻣﻌﺪودی از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام

ﻣﻌﯿﻨﯽ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﺳﮑﻮت و ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری ﮐﺎﻣﻞ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎ

 1اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﮐﺘﺮ ﮐِﻠﯽ ،ﻣﺸﺎور ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
در ﺑﺎرۀ ﺳﻨﺪ ﺳﺎزی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد ﺳﻼﺣﻬﺎی ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ در
ﻋﺮاق را ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﯽ ﺑﯽ ﺴﯽ داده ﺑﻮد ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻨﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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آدﻣﮑﺸﺎن ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺧﺎرﺟﯽ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ«

ﻣﯽآورده اﺳﺖ .ﮐﻮﺑﺎﯾﯿﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﻬﺎ ،ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ وارد

ﯾﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی آدﻣﮑﺶ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻧﻀﺒﺎط ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺷﻮرﺷﯽِ ﻣﻮرد

ﺷﻮﻧﺪ.1

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎ ،در اﺛﺮ ﻋﺬاب وﺟﺪان ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺘﻘﺎﻣﺠﻮﯾﯽ

در ﭘﯽ ﺗﺮور وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ،ﺳﺮان ﮐﺎرﺗﻞ ﻣﻮادﻣﺨﺪر »ﻣِﺪِﻟﯿﻦ«

ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن راﻧﺪهﺷﺪۀ اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از ﺑﺎزار اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت و

ﮐﻪ در آن ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و در

درﮔﯿﺮی ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ رﻗﯿﺐ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮک ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺸﺎﮔﺮﯾﻬﺎ ﺑﻮده

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻬﻤﯽ از ﺳﻮد ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻮرﯾِﮕﺎ ،اﺟﺎزه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﻮﻗﺘﺎً در آﻧﺠﺎ

اﺳﺖ .ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﺸﺎی

ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎﺻﯽ را در ﮐﺸﻮری اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ

ﻗﺎﭼﺎق ﺑﯿﺸﺮﻣﺎﻧﮥ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ

ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺳﻮق دﻫﻨﺪ ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را

اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را اﻋﻼم ﮐﺮده و ﺟﺮج ﺑﻮش،

وادار ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ ﯾﺎ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﮑﻨﻨﺪ.

ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و رﺋﯿﺲ ﭘﯿﺸﯿﻦ »ﺳﯿﺎ« ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﺗﺎماﻻﺧﺘﯿﺎر

ﻣﻮرد ﻧﻮرﯾِﮕﺎ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ

رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اﯾﺎﻟﺖ ﻓﻠﻮرﯾﺪا ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه

ﮐﻪ راﺑﻄﮥ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« و از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮج ﺑﻮش )ﭘﺪر(،

ﺑﻮد .2ﻧﮑﺘﮥ ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ دوران ،ﻫﻤﮥ ﮐﺎرﺗﻠﻬﺎی

رﺋﯿﺲ ﭘﯿﺸﯿﻦ »ﺳﯿﺎ« داﺷﺖ ،ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر  -و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮرﯾﮕﺎ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻨﺪ -ﻣﻮاد

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮده ﺷﺪ و در دادﮔﺎﻫﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﻮرﯾﮕﺎ ﯾﮑﺒﺎره ﺑﺮای

ﻣﺨﺪر ﺧﻮد را درﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ وارد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﺗﻞ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر

ﺑﻌﻀﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دوﻟﺖ رﯾﮕﺎن اﺳﻠﺤﻪ و

»ﻣِﺪِﻟﯿﻦ« ﺑﻮده و از اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﺛﺮوت ﮐﻼﻧﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ

ﻣﻬﻤﺎت ﺑﺮای ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺿﺪدوﻟﺘﯽ ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮا ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .3ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ

در اﺛﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی ﮐﻨﮕﺮۀ آﻣﺮﯾﮑﺎ روﺷﻦ ﺷﺪ ،ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز،
ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻧﻮرﯾﮕﺎ ﺑﻪ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار
دﻻری ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود
ﻫﺸﺘﺎد ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺷﺴﺘﺸﻮی ﭘﻮل و ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از ﻃﺮﯾﻖ دادن ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﭘﺎﻧﺎﻣﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻮﺑﺎﯾﯿﻬﺎی ﻓﺮاری ﺑﻪدﺳﺖ

1

U.S. Congress, Senate, Commity on Foreign Relations, Subcommity
on Terrorism and Narcitics and International Communications,
Hearing on Drugs, S. 94.
 2ﻧﻮرﯾﮕﺎ در اﯾﻦ دوران ازﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ از زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل
ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﮕﺮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ:
Our Man in Panama, The Nation, 20.2.1988.
3

U.S. Congress, Senate, The BCCI Affair, Hearing Part 1, a.a.O. S. 7.
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ دوﻟﺖ رﯾﮕﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺸﺎﮔﺮﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻮرﯾﮕﺎ و ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .آﻧﻬﺎدر آﻏﺎز ﮐﺎر ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﺎﻫﺪان ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﮑﺎران

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

٩٧

٩٨

ﺑﻪﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﮐﻪ ﺣﺮﯾﻒ ﺑﻌﺪی ﺟﺮج ﺑﻮش در دور ﺑﻌﺪی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری،

ﺣﺮاری در واﻗﻊ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ و

و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻌﺪی ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اﯾﺎﻟﺖ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻃﺮاف آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و آﻣﻮزش ﻣﺰدوران ﻧﻈﺎﻣﯽ و

آرﮐﺎﻧﺰاس ﺑﻮد ،ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻗﺮار

دﺳﺘﻪﻫﺎی آدﻣﮑﺸﺎن ﺣﺮﻓﻪای .1ﺣﺮاری در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل رﻫﺒﺮی ﮔﺮوه ﺗﺮور

داد ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ »ﮐﻨﺘﺮا«ﻫﺎی ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮا و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« اداره

»ﻣﻮﺳﺎد« را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از ﺳﻮی ﮔﻠﺪاﻣﺎﯾﺮ ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ

ﻣﯽﺷﺪ.1

وﻗﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎمﮔﯿﺮی از ﻋﺎﻣﻼن ﻗﺘﻞ ورزﺷﮑﺎران اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ در

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﻓﺸﺎﮔﺮﯾﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻓﻘﻂ از ﺑﺎﻧﺪ

اﻟﻤﭙﯿﮏ  1972در ﻣﻮﻧﯿﺦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﻞ »ﻣِﺪِﻟﯿﻦ« ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎ اﻧﺪازۀ

ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﺑﺤﺜﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮﻟﮥ ﻇﺎﻫﺮاً

زﯾﺎدی ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﻈﺮ داد ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻓﺸﺎﮔﺮﯾﻬﺎ دﺳﺖ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی رﻗﯿﺐ ،ﻣﺜﻼً

ﺑﯽﺻﺎﺣﺐ ﮐﺸﺘﯽ »ﭘﯿﺎوﺳﺘﺎ« ،ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﺳﺮوﮐﻠﮥ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ردهﻫﺎی

ﮐﺎرﺗﻞ »ﮐﺎﻟﯽ« در ﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ .2زﯾﺮا اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﺎرﺗﻞ

ﺑﺎﻻی واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮج ﺑﻮش و وﯾﻠﯿﺎم ﮐﯿﺴﯽ اﺳﺖ .اﯾﻨﻬﺎ درﺳﺖ

»ﻣِﺪِﻟﯿﻦ« را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎزار ودر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻮد

ﻫﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻌﻮﯾﻖ آزادی ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در اﯾﺮان،

ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻌﺎﻣﻼت آن را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.3

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﮑﺴﺖ دادن ﮐﺎرﺗﺮ در ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ

اﻣﺎ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد درز ﮐﺮدن اﺳﺮار ﻣﺎﺟﺮای

ﻣﻮﺿﻮع و از ﺗﻌﺪد رﺳﻮاﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن دوران ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ

اﯾﺮان-ﮐﻨﺘﺮا در آﻣﺮﯾﮑﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﮥ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ

اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺸﺎﮔﺮﯾﻬﺎ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﯽآﺑﺮو ﮐﺮدن ﺣﺰب

ﻣﺎﯾﮏ ﺣﺮاری ،ﻣﺄﻣﻮر »ﻣﻮﺳﺎد« ،ﻣﺸﺎور ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻮرﯾﮕﺎ ﺑﻮد .ﮐﺎر اﺻﻠﯽ

دﻣﻮﮐﺮات و ﮔﺮوه ﻫﻮاداران ﮐﺎرﺗﺮ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻮرﯾﮕﺎ ،ﺳﻔﯿﺮ ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﭘﺎﻧﺎﻣﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﮑﻮت
وادارﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪ.
1
Alexander Cockburn, The Nation, 24.2.1992. And Beat the Devil,
The Nation, 24.2.1992.
2
Generalkonsul Blandon, U.S. Congress, Senate, Commity on
Foreign Relations, Subcommity on Terrorism, Narcitics and
International Communications, Hearing on Drugs, S. 122.
 3در اﺛﺮ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﭙﺎداﻓﻮرا ﮐﺎرﻟﺘﻮن ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﺑﺎ ﮐﺎرﺗﻞ
ﮐﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮐﻪ در ﻣﺰرﻋﮥ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻫﻤﮑﺎران ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎل ﻓﺮود آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ،دﺧﺘﺮ
ﻫﺎل دزدﯾﺪه ﺷﺪ .اﺳﭙﺎداﻓﻮرا ﮐﺎرﻟﺘﻮن در ﺳﺎل  1980ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺪارک ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻮرﯾﮕﺎ
ﮐﺮده ﺑﻮد .ر ک :ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ از ﺑﻼﻧﺪون،ﺳﻔﯿﺮ ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ در ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﮥ ﮐﻨﮕﺮه ،ﺻﻔﺤﮥ  114ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ.

 1ﺟﮏ ﺑﻠﻮم در ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﻨﺎﺗﻮر ﮐﺰی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺣﺮاری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ
»ﻣﻮﺳﺎد« در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﻠﺤﮥ او در ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻇﯿﻔﮥ اداری او ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﻠﺤﻪ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺣﺮاری
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ر ک:
U.S.Congress, Senate, The BCCI Affair, Hearings, Part 6, a.a.O, S.
746.
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ ﺣﺮاری و ﻧﻮرﯾﮕﺎ در ﻣﺮﮐﺰ آن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ در ﺳﺎل  1982/83اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل
 1986دوام ﯾﺎﻓﺖ .در ﻣﻮرد ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات
ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺨﻔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  CHIP ،GENEو  TATUMدر ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﮥ ﮐﻨﮕﺮۀ
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﺎرۀ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر .ﺣﺮاری ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ﻣﻄﻠﻊ
ﺷﻮد و ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮود .ر ک:
Ostrovski, Geheimakte Mossad, S. 144.
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ﺗﺼﻮر اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﺷﻔﺘﻪﺑﺎزارِ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽِ رﻗﯿﺐ و دﺷﻤﻦ ،ﺑﺎ

ﺑﺰرﮔﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪل ﺷﺪه و ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮهای را ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪۀ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺸﺎن ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻮادﺛﯽ را ﺑﺘﻮان ﺑﻪروﺷﻨﯽ

دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﻬﺎ آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز

درﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﺴﻠﻤﺎً دور از واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ

اﯾﺮان را ﺗﻬﯿﻪ و ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ از زﻣﺎن رژﯾﻢ

داﯾﺮۀ ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﻓﺮاد ،در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ

دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ اﯾﺮان داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ

ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻫﺮﯾﮏ از ﻋﻤﻠﯿﺎت را روﺷﻦ ﺳﺎزﻧﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در

وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﺎرۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﺳﮑﻮت ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه را

ﺑﻦ ﻣﻨﺎﺷﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ ،و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﻣﻬﺮۀ ﺑﯽاﻫﻤﯿﺘﯽ در

رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن

ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺣﻮادث ﻧﺒﻮده و ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺨﯿﻼت ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﯿﺰ ﺑﻪدﻟﯿﻞ "ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺎﻟﯿﮥ ﮐﺸﻮر" ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﻼ ﺷﻮد.

ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ او و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﭼﮕﻮﻧﻪ در دوران ﺷﺎه ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در

اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻓﺮوش ﺳﻼح ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

داﯾﺮۀ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودِ ردوﺑﺪل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و

اﯾﺮان -ﮐﻨﺘﺮا ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،آری ﺑﻦ ﻣﻨﺎﺷﻪ ،ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﮥ

اﯾﺮان ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻠﯿﺪ رﻣﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ و اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای

اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﮑﻮت را ﺷﮑﺴﺖ و اﺳﺮاری را اﻓﺸﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ روﻧﺪ ﺣﻮادث را ﺗﺎ

اﻃﻼعﯾﺎﺑﯽِ داﯾﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .او ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ

ﺣﺪی روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
در ﻣﻮرد رواﺑﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺮان در دوران ﺷﺎه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺨﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای

اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻣﺎﺟﺮای اﯾﺮان-ﮐﻨﺘﺮا

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

آری ﺑﻦ ﻣﻨﺎﺷﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻨﮓ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺻﺪور اﺳﻠﺤﻪ

ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ و ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ

از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﺳﻼﺣﻬﺎ و ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ﻟﻮازم ﺟﻨﮕﯽ

ﺑﻦ ﻣﻨﺎﺷﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد  -ﮐﻪ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻼح ﺳﮑﻮت

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﺪف اﯾﺮان

روﺑﺮو ﺷﺪ -ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﺑﻪ

در دﻓﻊ ﺣﻤﻠﮥ ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﮥ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ و ﺑﯿﺮون راﻧﺪن ﻋﺮاﻗﯿﻬﺎ از ﺧﺎک

ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ رﯾﮕﺎن ارﺗﺒﺎط ﮐﺎری داﺷﺘﻨﺪ

ﺧﻮد ،ﻧﻘﻄﮥ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﻮرد ﻋﺮاق داﺷﺖ،

و از ﯾﮏ ﯾﻬﻮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن ﭘﻮﻻرد ،ﻣﺘﺨﺼﺺ رﻣﺰ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﻧﺎم

زﯾﺮا اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﻬﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺮاق ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ،ﺑﻪ ﻗﺪرت

ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽداده
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و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ
ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪ .اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ
راﺑﺮت ﻣﮏا ﻓﺎرﻟِﯿﻦ ﯾ

ﻦ رﺋﯿﺲ
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ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ و ﺗﯿﻢ رﯾﮕﺎن ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﺣﺰب

ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎ ،ﺑﯿﺶ از  200ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ

ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی ﺟﺮج ﺑﻮش ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﻌﺎوﻧﺖ

ﯾﮏ ﺷﻤﺎرۀ رﻣﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﺪ و در  27ﺑﺎﻧﮏ ،در ﻗﺎرهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﮔِﯿﺘﺲ ،ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ

ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺟﻨﮓاﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭼﯿﻦ و ﮐﺮۀ

دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﺎ

ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺜﻼً ﺑﻪ ﭘﺎراﮔﻮا و از آﻧﺠﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﯿﻠﯽ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ،

ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﯾﺮان ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﭘﺲ

ﭘﺮﺗﻘﺎل و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ .اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﻬﺎ اﻧﺒﻮﻫﯽ از

از ﭘﯿﺮوزی ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ  52ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر آزاد ﺷﻮﻧﺪ،1

دﻻﻻن اﺳﻠﺤﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮای ﻋﺮﺿﮥ ﺟﻨﮓاﻓﺰار ﺑﻪ اﯾﺮان

ﮐﻠﯿﮥ ذﺧﯿﺮهﻫﺎی ارزی اﯾﺮان آزاد ﺷﻮﻧﺪ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ،ﺟﻨﮓاﻓﺰارﻫﺎی

واداﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ

ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ارﺗﺶ اﯾﺮان ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮد .ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ

ﮔﻢ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﻓﺮادی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻔﺎرشدﻫﻨﺪۀ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دﻻﻟﻬﺎ

ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی رﯾﮕﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،در روز ﺑﯿﺴﺘﻢ ژاﻧﻮﯾﮥ  1981آزاد

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ ﮐﻼن ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻨﻬﺎ و

ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه،

ﺗﻠﮑﺴﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻫﻤﮥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ

ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﺳﺎرت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ رﯾﮕﺎن

ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻮﺷﮑﻬﺎی ﺿﺪﺗﺎﻧﮏ ،اﻧﻮاع ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ،ﻣﻬﻤﺎت ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ

ﺑﺮﺧﻼف ﺳﻠﻒ ﺧﻮد ،ﭼﻨﺪان ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺻﺪور ﺟﻨﮓاﻓﺰار

و ﺟﻨﮓاﻓﺰارﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دﻻﻟﻬﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ

ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﺒﻮد .اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﻬﺎ ﺳﻼﺣﻬﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﯾﺮان را از ﻣﻮﺟﻮدﯾﻬﺎی ﺧﻮد

ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽﺷﺪۀ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را دوﺑﺎره ﭘﺮ

»ﮐﺎگب« ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺷﺮﮐﺖ

ﻣﯽﮐﺮد .2اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ  80ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎﻟﻎ

داده ﺷﺪه ﺑﻮد .اﺳﺤﺎق ﺷﺎﻣﯿﺮ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﻗﻌﯽ و ﻇﺎﻫﺮی ﺑﯿﺸﻤﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ

ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻮروی را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و در اﺛﺮ آن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ

ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﺎم و ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎی

ﺷﻮروی ﺑﺮای دادن اﺟﺎزۀ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﯾﻬﻮدﯾﺎن آن ﮐﺸﻮر را
ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﻮروی ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﺗﯿﻮﭘﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺟﺎزۀ ﻣﻬﺎﺟﺮت

 1اﯾﻦ  52ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺑﻦ ﻣﻨﺎﺷﻪ ،از ﻣﺤﻞ ﺳﻮد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻮاد ﻣﺨﺪری ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﻬﺎ ﺑﺮای »ﺳﯿﺎ« و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری آﻧﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪو دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﻬﺎ و ﻣﺄﻣﻮران اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﺳﻌﻮدی در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﻧﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .رک Ari Ben Menashe :ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﻪ ،ص .80
 2ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮏ» ،ﺳﯿﺎ« اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﭘﺮ از اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﻬﻤﺎﺗﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﻮﺟﻮدی ارﺗﺸﻬﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ر ک:
CIA Pike Report, S. 97 und 191 ff.

ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﺮای اﺳﮑﺎنﯾﺎﻓﺘﻦ در
ﺳﺮزﻣﯿﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﻋﺮاب اﺷﻐﺎل ﮐﺮده ﺑﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺑﻦ ﻣﻨﺎﺷﻪ ،در ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ،ﻣﻘﺎدﯾﺮی ﺟﻨﮓاﻓﺰار

١٠٥

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻮروی از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان ﺻﺎدر ﺷﺪ.1

١٠٦

ﺑﻪﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ

»ﮐﺮِدﯾﺖ ﺳﻮﯾﺲ« ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯾﯽ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ دوﻟﺘﯽ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﺪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داده ﻣﯽﺷﺪ .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﻬﺮﺳﺖ

ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ داﺷﺖ.

اﻗﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻣﻮﺟﻮدﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ راﺑﺮت

ﺑﻦ ﻣﻨﺎﺷﻪ از ﭘﺮداﺧﺖ  56ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ

ﮔِﯿﺘﺲ ،رﺋﯿﺲ ﺑﻌﺪی ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽداد .ﻣﺤﻤﻮﻟﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ

دوﻟﺖ رﯾﮕﺎن ﻗﺮار ﺑﻮد ﻗﺒﻞ از ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺄﺧﯿﺮ در

اﺳﺎس اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺘﻬﺎ آﻣﺎده ﻣﯽﺷﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﻬﺎ داده ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ آن

آزاد ﮐﺮدن ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮدازد .وﻟﯽ  4ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب

را از راﻫﻬﺎی ﭘﯿﭻدرﭘﯿﭻ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اِرل ﺑﺮاﯾﺎﻧﺲ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ
رﯾﮕﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﭘﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی از ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪری ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب »ﺳﯿﺎ« در

ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ »ﺳﯿﺎ« و »ﻣﻮﺳﺎد«
ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« و اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﻬﺎ ﺳﻮدﻫﺎی اﻓﺴﺎﻧﻪای اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻬﺎ را ﺑﯿﻦ ﺧﻮد

آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠﺎم ﻣﯽداده اﺳﺖ .ﺑﻦ ﻣﻨﺎﺷﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺮﯾﮏ ،ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی رﻣﺰی ﺧﻮد در

ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 16 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﭘﻮل ﻧﻘﺪ و  40ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر

ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی اروﭘﺎﯾﯽ وارﯾﺰ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ﭘﻮل ﻧﻘﺪ

ﭼﮏ ﺑﺎﻧﮑﯽ را در ﯾﮏ ﭼﻤﺪان از ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ ﺑﻪ آرﯾﺰوﻧﺎ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﮔِﯿﺘﺲ ،رﺋﯿﺲ ﺑﻌﺪی ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« ﺷﺨﺼﺎً در ﻓﺮودﮔﺎه

ﭘﻮﻟﻬﺎ وﺟﻬﮥ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داده ﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر از ﺧﺪﻣﺎت

از او اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﭘﻮﻟﻬﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮر

ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ -اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم راﺑﺮت ﻣﺎﮐﺴﻮل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽﺷﺪ

ﮔﻤﺮک رﺳﯿﺪ ﭘﻮﻟﻬﺎ را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ.

1

ﮐﻪ ﻣﺪارﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮﻟﯿﺘﺲ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﻠﻮک ﺷﺮق داﯾﺮ

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻣﺨﻔﯽ

ﮐﺮده ﺑﻮد و از وﺟﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ ادﻋﺎی

ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ وزارت اﻣﻨﯿﺖ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ و داﯾﺮۀ »ﮐﻮﮐﻮ« ﻧﺪارد.

ﺑﻦ ﻣﻨﺎﺷﻪ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻮدﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﻠﺤﻪ ،ﺣﺘﯽ در

ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،در ﻫﻤﮥ

ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯾﯽ در ﺑﻠﻮک ﺷﺮق و از ﺟﻤﻠﻪ در ﺷﻮروی و ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ذﺧﯿﺮه

ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ دﺳﺖدرﮐﺎرﻧﺪ.

ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺎﮐﺴﻮل در ﻗﺒﺎلِ دراﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﻮد در ﻏﺮب و
ﺷﺮق 8 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ﺳﻮد ﻓﺮوﺷﻬﺎی اﺳﻠﺤﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ
Ben Menasche, a.a.O., S. 312f.

1

درآﻣﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮای ﺻﻨﺪوق ﻟﯿﮑﻮد و ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ
Ben-Menasche, a.a.O., S. 85.
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١٠٧

وﻗﺘﯽ از »اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﻬﺎ« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،رواﺑﻂ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻃﺮف اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﻮﺳﺎد« و
ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ارﺗﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﮑﺘﮥ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای درک
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺑﻦ ﻣﻨﺎﺷﻪ ،رﻫﺒﺮان ﻫﺮ دو ﺣﺰب
ﺑﺰرگ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ
ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪی ﺑﺮای ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ آرای اﺣﺰاب در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ، 1981ﻫﯿﭽﯿﮏ
از اﺣﺰاب ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻫﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ،اﺋﺘﻼﻓﯽ از
دوﺣﺰب ﺑﺰرگ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﯿﺮ ،رﻫﺒﺮ ﺣﺰب

»ﻟﯿﮑﻮد« در دو ﺳﺎل اول ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد و ﺳﭙﺲ ﺷﯿﻤﻮن
ﭘِﺮِز ،رﻫﺒﺮ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ را ﻋﻬﺪه دار ﺷﻮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت
اﺳﻠﺤﻪ ،ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ اﻣﻮر اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﭼﻪ ﺗﺠﺎری در زﻣﺎن ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی
ﺷﺎﻣﯿﺮ و ﺑﻪ دﺳﺖ اﻓﺮاد ﺣﺰب ﻟﯿﮑﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺷﯿﻤﻮن ﭘِﺮِز در
زﻣﺎن ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﺧﻮد ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی اﯾﻦ ﺣﺰب را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و
ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻟﯿﮑﻮد ﺑﻪﻫﯿﭻ

او
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ﺑﻪﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺑﺎزﭘﺲ دادن زﻣﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻠﺢ« ﺑﺎ ﺣﺰب

ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد .اﯾﺮاﻧﯿﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﺲﮔﺮﻓﺘﻦ

ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﻫﺒﺮان »ﻟﯿﮑﻮد« ﺗﻼش

ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ و اﺳﺘﺮداد ﺑﻬﺎی آن ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖﺷﺪه ﺗﺎ آن ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ

داﺷﺘﻨﺪ ،ﺳﺮزﻣﯿﻨﻬﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ در ﺟﻨﮓ ﺷﺶ روزه را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ

ﻣﺼﺮف رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮐﺎر ،رﺳﻮاﯾﯽ ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺑﺮﻣﻼﺷﺪن ﮐﻠﯿﮥ

اﺳﮑﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ در آن ﺳﺮزﻣﯿﻨﻬﺎ ،ﺑﻪ رؤﯾﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺰرگ ﺗﺤﻘﻖ

راﻫﻬﺎی ﺗﺪارک ﺟﻨﮓاﻓﺰار در ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺑﻮد .آزادﺳﺎزی ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ -

ﺑﺨﺸﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان دﻟﯿﻞ

ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ »ﺳﯿﺎ« در ﺑﯿﺮوت ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر

ﺗﺤﺮﮐﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﻬﺎی درﮔﯿﺮ در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا را درک

ﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮد -ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺖ .ﻃﺮحﺷﺪن اﯾﻦ رﺳﻮاﯾﯿﻬﺎ در اﻓﮑﺎر

ﮐﺮد.

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب آری ﺑﻦﻣﻨﺎﺷﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در آن داﺷﺖ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
درﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪۀ داﺧﻠﯽِ اﺋﺘﻼف ﺑﺰرگ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺑﻌﺎد

رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮﻧﯿﻦ اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ

ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪهﺗﺮی ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﺎﻣﯿﺮ )ﮐﻪ

ﻧﺒﺮد ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ﻣﺘﺸﮑﻞ از »ﻟﯿﮑﻮد« و ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« ﺑﺎ ﮔﺮوه اُﻟﯿﻮر

اﮐﻨﻮن ﻣﻌﺎون ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد( و ﻟﯿﮑﻮد ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از دﺷﻤﻦ

ﻧﻮرث ،ﻧﯿﺮ و ﺷﯿﻤﻮن ﭘِﺮِز ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﮔﺮوه اُﻟﯿﻮر ﻧﻮرث

ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،دوﻟﺖ

اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﮥ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﺶ ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺧﺸﻦﺗﺮﯾﻦ

رﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزی دوﮔﺎﻧﻪای دﺳﺖ زده ﺑﻮد .اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ در

روﺷﻬﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮای

راﺳﺘﺎی ﺗﻼﺷﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ و از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« ،از

ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد ،ﺗﻌﺪادی ﻣﻮﺷﮑﻬﺎی ﺿﺪﻫﻮاﯾﯽ »ﻫﺎوک«

ﺗﺪارک اﺳﻠﺤﻪ و ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ

را ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﻓﻮرﯾﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،از ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،از

ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ﺟﻨﮓاﻓﺰار ﻣﯽداد .1ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﻨﯿﺘﯽِ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘِﺮِز از

راه ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .وﻟﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﺳﺘﻮری درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ را از ﻣﻮﺟﻮدﯾﻬﺎی از رده ﺧﺎرجﺷﺪهای ﺟﻤﻊآوری
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﮑﻮﻫﺎی ﭘﺮﺗﺎب اﯾﺮان ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺳﮑﻮﻫﺎ در
دوران ﺷﺎه ﺑﺎ ﻣﺪرنﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ،ﻫﻤﮥ ﻣﻮﺷﮑﻬﺎ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﯿﺶ از ﺣﻤﻞ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ آﺑﯽرﻧﮓِ ﺳﺘﺎرۀ
داود ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ ﮐﺎﻣﻼً ﺳﺮی و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ
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اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﺑﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻣﮏ ﻓﺎرﻟِﯿﻦ،
 1اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺟﯿﻦ ﻫﺎﻧﺘﺮ در ﮐﺘﺎب »ﺑﺎزار اﺳﻠﺤﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ« )ص  ،(33ﺑﻪﻋﻬﺪۀ ﻣﮏ
ﻓﺎرﻟﯿﻦ ،ﻣﺸﺎور اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻮده ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﮥ ﺑﻦ ﻣﻨﺎﺷﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 2اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻫﻮارهای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺪﻓﻬﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﭘﺮﺗﺎب ﻣﻮﺷﮏ ﺑﻪ ﻋﺮاق
ﻣﯽداد .ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮاق ﻃﻮری ﮐﻬﻨﻪ ﺟﻠﻮه داده ﺷﻮد ﮐﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﻬﺎ از ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺻﺪام – ﮐﻪ آن را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ -ﻣﻨﺼﺮف
ﺷﻮﻧﺪ )رک» :ﭘﺮوﻧﺪۀ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﻮﺳﺎد« ﻧﻮﺷﺘﮥ اُﺳﺘﺮوﻓﺴﮑﯽ ،ص  .314ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد ﺑﺎ
اﻇﻬﺎرات ﮔﯿﺘﺲ ،رﺋﯿﺲ ﺑﻌﺪی ﺳﯿﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن )ﻧﻘﻞﺷﺪه در CAIB 39
ص  ( 66و اﺷﺎرۀ او ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﮑﺴﻬﺎی ﻣﺎﻫﻮارهای ﮐﺎﻣﻼً ﺳﺮی ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﺮاق ﻗﺮار داده

١١١

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

١١٢

ﺑﻪﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ

اُﻟﯿﻮر ﻧﻮرث و ﭘﻮﯾﻨﺖ دﮐﺴﺘﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﮐﺮد .ﺷﺎﻣﯿﺮ ﺑﺎ دادن اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و ﻃﺮح ﻣﻠﻐﯽ ﺷﺪ .اﻓﺸﺎﮔﺮی در

ﺑﺎزار ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪۀ اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﻬﻤﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ارﻗﺎم

اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺑﺘﺪا در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﮐﻼﻧﯽ ﻧﯿﺰ از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﺮازﯾﺮ

راه ﯾﺎﻓﺖ.

ﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از روﺷﻨﮕﺮی ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭘﺸﺖﭘﺮدۀ ﻣﺎﺟﺮای »اﯾﺮان-ﮐﻨﺘﺮا« ﮔﺮدﯾﺪ

از دﯾﺪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن رﯾﮕﺎن و ﺑﻮش )ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر( ﺻﻠﺢ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭘِﺮِز و ﺣﺰب ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﻼﻗﮥ

ﻟﻮﻟﮥ ﻧﻔﺖ در ﺧﻠﯿﺞ ﻋﻘﺒﻪ

زﯾﺎدی داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ راه دوﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎی ﺧﻮد در »ﻟﯿﮑﻮد« ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ درﮔﯿﺮی ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﮥ دو ﺟﻨﺎح ﯾﺎدﺷﺪه ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻣﻼ

ﺑﻌﺪﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻮش در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ

ﺷﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻃﺮح ﻋﺮاق ﺑﺮای ﮐﺸﯿﺪن ﯾﮏ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﮥ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ

اﻋﺘﺒﺎر ده ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎی

ﺧﻠﯿﺞ ﻋﻘﺒﻪ ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻋﺮاق را ﮐﻪ

ﺷﻬﺮکﺳﺎزی در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮد ،در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﮐﺴﺐ آرای

دارای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ ،از ﺑﻨﺎدر ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮐﻪ زﯾﺮ ﺗﺴﻠﻂ اﯾﺮان

ﯾﻬﻮدﯾﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎد ،زﯾﺮا وی از ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ »زﻣﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ

ﯾﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯽﻧﯿﺎز ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﻘﻄﮥ ﺿﻌﻒ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪای

ﺻﻠﺢ« ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ دوﻟﺖ ﺑﻮش ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻋﻠﻨﺎً اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﺮد.1

ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از اردن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آن در ﻓﺎﺻﻠﮥ

ﻫﯿﭻﯾﮏ از دوﻟﺘﻬﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﺻﺪور ﺑﯿﺸﺮﻣﺎﻧﮥ ﺟﻨﮓاﻓﺰار ﺑﻪ

دوﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺑﻨﺪر اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ اﯾﻼت ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ

ﻋﺮاقِ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻪ اﻣﺮوز اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﺠﺎد

ﻃﺮح را ﺑﺎ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽِ »ﺑِﺸﺘِﻞ« ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ

ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻫﻤﮥ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪۀ اﺳﻠﺤﮥ ﻏﺮب و ﺷﺮق ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ

ﺳﺎزﻧﺪۀ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻧﻔﺘﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد .ﺷﻮﻟﺘﺲ ،و واﯾﻦ

زﯾﺎرت ﺑﻐﺪاد ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﻋﺎﻟﯽ

ﺑﺮﮔﺮ ،وزﯾﺮان ﺧﺎرﺟﻪ و دﻓﺎع وﻗﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻫﺮدو از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﻦ

ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .آﺷﮑﺎرا راﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﻮﻟﻬﺎی ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺛﺮوت

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از دوران وزارت ﺧﻮد ﺑﻪ آن

ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻏﺮب ،ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺻﻨﺪوق اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺮﻗﺮار

ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻤﻮن ﭘِﺮِز ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد ،در ﺑﺮاﺑﺮ

ﻣﺎﻧﺪن دﺳﺘﮕﺎه رﺷﻮهﺧﻮاری وﺟﻮد ﻧﺪارد .از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺘﺎب ﺑﻦ ﻣﻨﺎﺷﻪ و

درﯾﺎﻓﺖ  40ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﻨﺪی را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز

ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﺳﺖدرﮐﺎران ﻓﺮوش ﺳﻼح و ﻣﺤﺎﻓﻞ

ﺟﻨﮓ ،از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﻮدداری ﺧﻮاﻫﺪ

اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺮدن ﻋﺮاق ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺟﻨﮓاﻓﺰارﻫﺎی

ﻣﯽﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﺮاق و ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﺮان اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻌﻠﯽِ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ داده ﻣﯽﺷﺪ .رک:
ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﭘﺮوﻧﺪۀ ﭘﻮﯾﻨﺖ دﮐﺴﺘﺮ« ،ﻧﻮﺷﺘﮥ رﯾﭽﺎرد ﻟﯿﻨﮕِﻤﻦ در .The Nation, 24.1.1987

1

Yallop, Die Verschwörung der Lügner, S. 646.
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ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

ﺑﻪﺳﻮی ﺗﺪارک ﺳﻼﺣﻬﺎی ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
دوﻟﺖ ﻋﺮاق ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﺳﻼﺣﻬﺎی ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ
دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﻄﻖ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻈﺎﻣﯽ،
در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻼﺣﻬﺎی ﻫﺴﺘﻪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪهای از
آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﮏ رأﮐﺘﻮر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻓﺮوﺧﺖ .در
ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر ﻋﺎدی اﯾﻦ رأﮐﺘﻮر ،اوراﻧﯿﻮم ﻏﻨﯽﺷﺪهای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺎدهﺗﺮی ﺑﻪ اوراﻧﯿﻮم ﻣﻮردﻣﺼﺮف در
ﺳﻼﺣﻬﺎی اﺗﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﺑﻪاﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻋﺮاق ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻼح
اﺗﻤﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ .ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ آﻟﻤﺎن و دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻ
ﺑﺮای ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪیِ ﻏﻨﯽﮐﺮدن اوراﻧﯿﻮم ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی اﺗﻤﯽ
آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﺮاق ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
ﮐﺎر در ﺣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮑﯽ در زﻣﯿﻨﮥ
ﺳﻼﺣﻬﺎی اﺗﻤﯽ ﺑﺎ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ داﺷﺖ.1
ﻋﺮاﻗﯿﻬﺎ ﻣﻮﺷﮑﻬﺎی »اﺳﮑﻮد« ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻮروی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﺗﺎﺑﮕﺮ
دورﺑﺮد ﺳﻼح اﺗﻤﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺷﮑﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﺮﺗﺎب
ﺑﻤﺒﻬﺎی اﺗﻤﯽ را ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﻫﺮﯾﮏ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﻪﻋﻬﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در دﻧﯿﺎی ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﺮاق ،ﺑﻠﮑﻪ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ در ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎدۀ
ﺟﻨﮓاﻓﺰار ﻫﺴﺘﻪای ﺗﻼش ﺷﺪ .ﻗﺪرﺗﻬﺎی اﺗﻤﯽ ﺑﻪﻧﺪرت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪور
 1ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻮﭘﻬﺎی  155ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮیِ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪﻫﺎی
اﺗﻤﯽ را از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .رک:
Michael T. Klare, The Corporate Gunrunners: South Africa´s U.S.
Weapons Connections, The Nation, 2.7.1979, S. 75ff.
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ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﺳﻼﺣﻬﺎی ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﺮاق
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
اﻣﺎ ﻋﺮاق ﻓﻘﻂ روی ﺟﻨﮓاﻓﺰار اﺗﻤﯽ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻼﺣﻬﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽِ ﻧﺎﺑﻮدی ﺟﻤﻌﯽ را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد.
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻏﺮب ،ﺑﻪوﯾﮋه رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﻼش داﺷﺘﻨﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮد را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻋﺮاق
ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ .آری ﺑﻦ ﻣﻨﺎﺷﻪ ،ﻣﺄﻣﻮر
ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﻠﺤﮥ
ﺷﯿﻠﯿﺎﯾﯽِ »ﮐﺎردوﺋﻦ« ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ »ﺳﯿﺎ« و زﯾﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ آن ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻨﮓاﻓﺰار ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را از ﻓﻠﻮرﯾﺪا ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺣﻤﻞ ﮐﺮد .1ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻨﺪۀ
اﺻﻠﯽِ ﺗﻬﯿﮥ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻋﺮاق ،ﯾﮑﻨﻔﺮ ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﺑﺮﺑﻮﺗﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﻟﯿﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﺷﺨﺺ در ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖِ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻼح ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﻗﺪﯾﻤﯽای ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ از آﻟﻤﺎن ﻣﺼﺎدره ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﮥ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽِ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﺮاق ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﯿﺎﻫﻮی
ﻋﻈﯿﻢ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﻏﺮب ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺒﺎﺑﯽ ﺗﺮﮐﯿﺪ .ﻣﻮارد
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺪور اﺳﻠﺤﻪ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،اﻟﺒﺘﻪ »باند« و دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﻏﻮﻏﺎی
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺤﺮاﻧﯽﺗﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽِ ﺑﻪﻣﯿﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﭘﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽِ دوﺳﺖ ﻣﯽﺑﻮد .ﻗِﺼِﺮ در
1

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺑﻦ ﻣﻨﺎﺷﻪ ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص  238ﺑﻪﺑﻌﺪ.
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رﻓﺘﻦ ﺷﺮﮐﺖ »اﯾﻤﻬﺎوزن« )ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪۀ آﻟﻤﺎﻧﯽِ ﻣﻮاد و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﻋﺮاق( ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻣﺪﯾﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ و ارﺗﺒﺎطﻫﺎی
ﺗﺠﺎری آن در ﻟﻨﺪن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﮥ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺮﺑﻮﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪۀ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻼﺣﻬﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﮐﻨﺴﺮن
ﺷﯿﻠﯿﺎﯾﯽِ »ﮐﺎردوﺋﻦ« ﺑﻮد ﮐﻪ از زﻣﺎن ﮐﻮدﺗﺎی ژﻧﺮال ﭘﯿﻨﻮﺷﻪ ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻨﮓاﻓﺰار در ﺟﻬﺎن ﻓﺮاروﯾﯿﺪه ﺑﻮد.
»ﮐﺎردوﺋﻦ« اﺟﺰای ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺟﻨﮕﯽ را ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮد.
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻼﺣﻬﺎی ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ در ﭘﺎراﮔﻮﺋﻪ ﻗﺮار
داﺷﺖ .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻼش ﮐﺮد ﭘﺎراﮔﻮﺋﻪ را ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ وادارد ،اﻣﺎ
اﯾﻦ ﺗﻼش ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر آن ﮐﺸﻮر ﮐﻪ
ﺑﺮای اﺟﺮای ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺎده ﺑﻮد ،ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﻮل ،ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ ،ﺑﺎ اﻃﻼع ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﺎ اﻃﻼع »ﺳﯿﺎ« ﺗﻮپ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪﻫﺎی
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ،ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻫﺴﺘﻪای ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎی دوری را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ آن
زﻣﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﻮﺷﮏ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد .ﺑﻮل اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ را اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﻌﺪ از رد ﺷﺪن آن از ﻃﺮف اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﻬﺎ ،ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد.
ﮐﻠﯿﮥ واﺳﻄﻪﮔﺮﯾﻬﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻼﺣﻬﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
از ﻣﻮﺟﻮدﯾﻬﺎی ﺷﺮﮐﺖ »ﮐﺎردوﺋﻦ« ،ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮﭘﻬﺎی اﺑﺪاﻋﯽِ ﺑﻮل و ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﻣﺎرک ﺛﺎﭼﺮ ،ﭘﺴﺮ ﻣﺎرﮔﺎرت ﺛﺎﭼﺮ،
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻫﻤﺴﻔﺮ ،در ﺣﯿﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﺎدرش ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽداد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻃﻼع آﺷﮑﺎر »ﺳﯿﺎ« در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ
ﺳﻼﺣﻬﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽِ ﻋﺮاق ﺷﺮاﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ »ﮐﺎردوﺋﻦ« ،ﺑﻮل و
ﻣﺎرک ﺛﺎﭼﺮ ﻫﻤﮕﯽ ﻓﺮض را ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزۀ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ

١١٦

ﺑﻪﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ

در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ .1ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،از ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﺼﺮاﻧﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺻﺪور ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺳﺮ
ﺑﺎزﻣﯽزدﻧﺪ .اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽِ وﻗﺖ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ »ﺳﯿﺎ« ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪﻧﺎم
»ﮔﺎﻣﺎ« ،ﻣﻮاد و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻼﺣﻬﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را از
ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ ،اﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ .اﺳﺮاﺋﯿﻞ از
دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ،
ﺑﻠﮋﯾﮏ و ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ را ﺑﻪدﺳﺖ آورد ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﮥ آﻧﻬﺎ را »ﺳﯿﺎ« از ﻃﺮﯾﻖ
ﺷﺮﮐﺖ »ﮐﺎردوﺋﻦ« ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ،ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﻣﻮاد ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻼﺣﻬﺎی ﻫﺴﺘﻪای و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .رﺋﯿﺲ
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻃﻼع داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺷﮑﻬﺎی اﺳﮑﻮدی ﮐﻪ
ﻋﺮاﻗﯿﻬﺎ درﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻼﺣﻬﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮد از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻼﻫﮑﻬﺎی اﺗﻤﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﻮﺳﺎزی ﺳﮑﻮﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﺮﺗﺎب ﻣﻮﺷﮑﻬﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﮐﻼﻫﮑﻬﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ-
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ -اﺗﻤﯽ ﺑﺎ اﻃﻼع دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻌﺒﮥ »ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ دل
ﻻوارو« ) (Banca Nazionale Del Lavaroدر آﻟﻤﺎآﺗﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ واﮔﺬار
ﮔﺮدﯾﺪ .دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻼﺷﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در اﯾﻦ
ﺑﺎره و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺟﺰاﯾﯽ دﺳﺖدرﮐﺎران آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ" ،ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ"
ﺑﯽاﺛﺮ ﮐﺮد .2
 1ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد ﺑﺎ:
Phillip Hiro, Britain´s Iraqgate, Thatcher and Major in the Dock, The
Nation, 4./11.1.1993.
2
David Corn: Beltway Bandits, The Nation, 3./10.81992; vgl. auch
Dean Baquet: Ex-Aide Says CIA Helped Arm Iraq in ´80s, NHT,
6.2.1995.
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ﺗﺮورﯾﺴﺘﻬﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ در ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
رﻫﺒﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪآﻣﯿﺰی ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و واﺳﻄﻪﻫﺎی ﻣﻮاد و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﻼﺣﻬﺎی ﻧﺎﺑﻮدی ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ،داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺠﻬﺰ
ﮐﺮدن ﻋﺮاق ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع آﻧﻬﺎ ،اﺷﺨﺎص ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ
راﺑﻄﻪ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ .در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ،ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ 8 ،داﻧﺸﻤﻨﺪ
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ دﻓﺘﺮ اﺣﺴﺎن ﺑﺮﺑﻮﺗﯽ در ﻣﯿﺎﻣﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه و روی
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺳﻼﺣﻬﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎی ﻋﺮاق ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .دو داﻧﺸﻤﻨﺪ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﯾﮑﻨﻔﺮ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﻫﺎﻧﺲ ﻣﺎﯾﺮز ﮐﻪ
ﺷﺮﯾﮏ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎردوﺋﻦ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﻼﺣﻬﺎی
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﺮاق ﺑﻮد ،در ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮥ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ در ﺣﻮﻣﮥ ﻣﻮﻧﯿﺦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺳﻪ ﺗﺎﺟﺮ ﻋﺮاﻗﯽ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﺼﺮی و ﯾﮏ
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ.
ﭼﻬﺎر واﺣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽِ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺮورﻫﺎ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﻬﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﺳﺮان ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺳﯿﺴﯿﻞ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﺳﺖ ﺑﻮد ،اﻣﺎ آن رﺋﯿﺲ ﻣﺎﻓﯿﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺮار داﺷﺖ.1
از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪ ﮔﺰارﺷﯽ ﻋﻠﻨﯽ ﺣﺘﯽ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ .در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺤﺚ زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﺸﺪ .ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺜﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎ دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﺑﺎور ﮐﺮدن اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ دﺷﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺳﯿﺎ« ﺳﻼﺣﻬﺎی ﻧﺎﺑﻮدی ﺟﻤﻌﯽ را
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪاﻧﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻫﻤﭽﻮن ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ.
 1ﺑﻦ ﻣﻨﺎﺷﻪ ،ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﻪ ،ص  286ﺑﻪﺑﻌﺪ.
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اﺣﺘﻤﺎﻻً از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﻠﻮف و وﺣﺸﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﺮﯾﻒ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد :ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ »ﻟﯿﮑﻮد« ،از ﺑﺮداﺷﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺎدل ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ زﯾﺎدی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و اﺳﮑﺎن ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎﻟﯽ را
ﺑﺎ ﺷﺪت ﺗﻤﺎم ﺑﻪﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﺟﻨﮓآزﻣﻮدهاش ﮐﻪ در
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﺣﺘﯽ ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ از ارﺗﺶ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ،
ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺘﯽ
ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،دارای ﺟﻨﮓاﻓﺰار ﻫﺴﺘﻪای
ﺑﻮد ،آنﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آن را ﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﺗﺼﻮﯾﺐ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻤﮑﻦ
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎندادن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﻼﺣﻬﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻋﺮاق ﺑﻪﮐﻤﮏ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮدﺷﺎن را ﺗﺤﻤﻞ ﯾﺎ
ﺣﺘﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻼﻗﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎدل ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن
ﻫﻢﻣﺮز ﺧﻮد را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺳﻼﺣﻬﺎی
ﻫﺴﺘﻪای ﻧﯿﺰ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺪس درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮض
را ﺑﺮ ﭘﯿﺮوی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪای ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻫﺴﺘﻪای ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ ،ﭘﯿﺶ ﯾﺎ در
ﺣﯿﻦ ﯾﮏ درﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ اﻣﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﻣﻮرد ﻟﯿﺒﯽ ﺑﻪوﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ.
اﮔﺮ در ﻣﻮرد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺳﯿﺎ« ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ
ﻋﻘﻼﻧﯽ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﯿﺰ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ،
ﻫﺪف از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن اﺳﺮاﺋﯿﻞ  -ﮐﻪ
ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی »ﻟﯿﮑﻮد« از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪای
درﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد -اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﺷﻐﺎﻟﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎزدارﻧﺪ ﺗﺎ روﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود .اﻣﺎ »ﻟﯿﮑﻮد« ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی ﺷﺎﻣﯿﺮ درﺳﺖ در ﺟﻬﺖ
ﻋﮑﺲ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪﻧﻔﻊ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﻄﻌﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻨﻬﺎی اﺷﻐﺎلﺷﺪه در ﺟﻨﮓ
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ﺷﺶروزه و راﻧﺪن ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪۀ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻋﺮب آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ.1
ﻫﻤﮑﺎری ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﺷﻮروی و ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺷﺎﻣﯿﺮ،
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ وﻗﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﺷﺎﻣﯿﺮ از زﺧﻤﻬﺎی دوران ﺟﻨﮓ رﯾﺸﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد،
زﯾﺮا ﺑﻪﻧﻈﺮ او ،آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﺸﺘﺎر ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﺎزﯾﻬﺎی
آﻟﻤﺎن ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود .از ﺳﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﻬﺎ ﻧﯿﺰ ،در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
رﯾﮕﺎن و ﺑﻮش اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر
ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪِ ﻃﺮﻓﺪار اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﮐﻨﮕﺮه و در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﺠﺒﻮر
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺋﺘﻼف ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻋﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﯽ اﺻﻠﯽ و
ﻗﺪرت ﺗﻀﻤﯿﻦﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺎ دادن ﺳﻼﺣﻬﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و
ﻫﺴﺘﻪای ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،آن را ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺧﻮد وادارد .ﻣﺤﺎﻓﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن رﻫﺒﺮی »ﻟﯿﮑﻮد« ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ از
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﻗﺘﻠﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﺑﻪﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره
ﺷﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪﮔﻔﺘﮥ ﺑﻦ ﻣﻨﺎﺷﻪ ،اﻣﯿﺮام ﻧﯿﺮ ،ﻣﺸﺎور اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘِﺮِز ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ
درﮔﯿﺮﯾﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت رﺳﻤﯽ ،در ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺤﮥ ﻫﻮاﯾﯽ
در ﻣﮑﺰﯾﮑﻮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ دارﻧﺪ ﮐﻪ
رﻓﯿﻘﻪاش ﮐﻪ ﺟﺎﺳﻮس »ﻣﻮﺳﺎد« ﺑﻮده ،او را ﺑﻪﺿﺮب ﮔﻠﻮﻟﻪ ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ.2
 1ﺑﻪﻧﻈﺮ اُﺳﺘﺮوﻓﺴﮑﯽ ،در ﻣﻮﺳﺎد ﻧﯿﺰ اﻧﻌﮑﺎس ﻣﺒﺎرزۀ راﺳﺖ و ﭼﭗ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد» :راﺳﺘﻬﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎﻟﯽ را ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ و ﭘﺲ از راﻧﺪن ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪۀ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﺻﻠﯽ آﻧﺠﺎ ،ﺑﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﭙﻬﺎ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﻬﺎ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮق
و اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ «...رک :ﭘﺮوﻧﺪۀ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﻮﺳﺎد ،ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﻪ ،ص .48
 2ﻧﯿﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﻣﺤﺎﮐﻤﮥ اﻟﯿﻮر ﻧﻮرث ﺷﻬﺎدت ﺑﺪﻫﺪ .اﯾﻦ ﺷﻬﺎدت ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﭘﺎی رﯾﮕﺎن و ﭘِﺮِز
را ﺑﻪﻣﯿﺎن ﺑﮑﺸﺪ ،زﯾﺮا او از ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﺣﻬﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﺮاق در ﻣﯿﺎﻣﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮده
اﺳﺖ .رک . Profits of War, S. 288 :اُﺳﺘﺮوﻓﺴﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺿﺪﺗﺮور در ﺳﺎﻟﻬﺎی  1985و  1986اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮ و ﻧﻮرث ﺑﺮ آن
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ﺑﻪﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﺑﻮل ،ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ و ﻃﺮاح ﺗﻮﭘﻬﺎی دورﺑﺮد اﺑﺘﺪا ﯾﮏ اﺧﻄﺎر ﻓﻮری و
ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی داﯾﺮ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ  5ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﮑﺮدن در
ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮﭘﻬﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ،ﺟﺴﺪ او در ﺧﺎﻧﻪاش در
ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

اساسﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻨﮓاﻓﺰار ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﻣﺎﺟﺮای ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻨﮓاﻓﺰار ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﻋﺮاق ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺑﻮﺗﯽ ،ﺗﺎﺟﺮ
ﻋﺮاﻗﯽ ﮐﻪ واﺳﻄﮥ ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﻬﯿﮥ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻻزم ﺑﺮای ﻃﺮح ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺟﻨﮓاﻓﺰار ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﺮاق ﺑﻮد ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽِ
»اﯾﻤﻬﺎوزن« را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ ،از دﻻل
اﺳﻠﺤﻪای ﺑﻪﻧﺎم »اﺳﮑﻮرزِﻧﯽ« ﮐﻪ ﻣﻘﯿﻢ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮد ،ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﺳﺎﻃﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﺮده اﺳﺖ ،در دوران ﻧﺎزﯾﻬﺎ
اﻓﺴﺮ »اساس« ﺑﻮد و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮار دادن ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﮥ ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨﯽ ،رﻫﺒﺮ
ﻓﺎﺷﯿﺴﺖﻫﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در دوران ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،ﺑﯿﻦ آﻟﻤﺎﻧﯿﻬﺎ و
آﻧﮕﻠﻮﺳﺎﮐﺴﻮﻧﻬﺎ ﺷﻬﺮت داﺷﺖ و در ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻞ دوران ﺟﻨﮓ و ﻃﺮﻓﺪاران
ﻧﺎزﯾﻬﺎ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.
اﺳﮑﻮرزِﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﻪﺧﺪﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« درآﻣﺪ و از آن
ﻃﺮﯾﻖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺑﻨﯿﺎد »ﮔِﻬﻠِﻦ« )ﺳﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و
ﺿﺪﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻟﻤﺎن ﻓﺪرال ﯾﻌﻨﯽ »باند«( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً زﯾﺮ
ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻨﺪ و اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای دوﻟﺘﻬﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اُﺳﺘﺮوﻓﺴﮑﯽ ﺣﺪس ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻬﺮه
داده و ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﺟﺎﺳﻮس آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﭼﯿﭗ ﺗﺎﺗﻮم ﺑﻌﺪﻫﺎ ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ
دﺳﺘﻮر ﻗﺘﻞ او را از ﺑﻮش درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .رک:
Gene, Chip Tatum, Conspiracy Nation, Vol 8, No. 63, 1993.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
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ﻧﻈﺎرت ﺳﯿﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ .او وﻇﯿﻔﻪ داﺷﺖ ،در ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی
ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻧﻔﻮذ ﻏﺮب را در آﻧﻬﺎ
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺪ .او در ﭘﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ،ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺸﺎور دوﻟﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ آن ﮐﺸﻮر ﺑﻮد و ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﻣﻮﺷﮏﺳﺎزی ﻣﺼﺮ وﺳﺎﻃﺖ
ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ،درودﻫﺎی دوﺳﺘﺎﻧﮥ ﻣﻮﺳﺎد را ﺑﻪﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺑﻤﺐ
ﻧﺎﻣﻪای درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد.
اﺳﮑﻮرزِﻧﯽ ،ﺳﺎﻟﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻧﺎزﯾﻬﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﻬﺎی
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﺮد .او ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﻓﺮاﻧﮑﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد و در آﻧﺠﺎ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺻﺮف اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن
ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﻬﺎ و ﻧﺎزﯾﻬﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ در ﺗﻤﺎم ﻗﺎرهﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
وی ﻫﺰﯾﻨﮥ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را از راه ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﻠﺤﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن
ﻣﺰدور ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورد ،ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و
ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .1وی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل وﻇﺎﯾﻔﯽ را
ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« و »باند« ﺑﻪ او ﻣﺤﻮل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد .او در
آﻟﻤﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﻀﻮر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﮔﺮوه ﻣﺰدوران
ﻧﻈﺎﻣﯽ »ﭘﺎﻻدﯾﻦ« ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ او ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮور در
اروﭘﺎ ،آﻓﺮﯾﻘﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ.2
ﻧﮑﺘﮥ ﻣﺸﮑﻮک در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺑﻮﺗﯽ در ﻧﺎﻣﻪای از
اﺳﮑﻮرزِﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ
ﺳﻼﺣﻬﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽِ ﻟﯿﺒﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺣﺘﯽاﻟﻤﻘﺪور از
اﻋﻀﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ »اساس« ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﺳﮑﻮرزﻧﯽ ﺑﻪﺣﻖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﯿﺮی را ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ و
 1ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط اﺳﮑﻮرزﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺰدوران ﻟﮋﯾﻮن ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﻟﺠﺰاﯾﺮ ،ﮔﺮوه »ﭘﺎﻻدﯾﻦ« در
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ  AAAدر آرژاﻧﺘﯿﻦ رکKrüger,Th Great Heroin, S.113:
 2رک ،Krüger :ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص  209ﺑﻪﺑﻌﺪ
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دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ وﻇﺎﯾﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺮدی ﻣﺜﻞ ﺑﺮﺑﻮﺗﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ -ﻧﻈﺎﻣﯽِ ﭘﻨﻬﺎن و ﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ از دﯾﺪ اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ،اﻓﺮادی اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺑﺪﺳﺎﺑﻘﻪ را ﺑﻪﮐﺎر
ﺑﮕﻤﺎرد .ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺗﺪارک ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻫﺮ دو
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻟﯿﺒﯽ و ﻋﺮاق زﯾﺮ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن )ام آی  (6اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽِ ﻟﯿﺒﯽ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪدﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻪﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ و ﻧﯿﺰ
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی وﯾﮋهای ﮐﻪ در رأﮐﺘﻮر اﺗﻤﯽ ﻋﺮاق ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﺮای ﻋﻼﻣﺖدﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﻪﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﺒﺎران
آن ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ،
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ،ﺗﻘﺼﯿﺮ را ﺑﻪﮔﺮدن ﻃﺮف آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽِ دوﺳﺖ ﻃﺮح ﺷﺪه ﺑﻮده .وﺟﻮدِ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ،
ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻋﻀﺎی »اساس« و ﺻﺪور ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای از
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﻪراهاﻧﺪاﺧﺘﻦ
ﯾﮏ رﺳﻮاﯾﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎی ﭘﻠﯿﺪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽداد .اﯾﻦ رﺳﻮاﯾﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت را ﮐﻪ
زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار دﻫﺪ؛ و
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزی ﭼﻪ ارزﺷﯽ دارد .آﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن
»باند« و دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﻓﺪرال ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ دﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی رﻗﯿﺐ را ﺧﻮاﻧﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﻧﻘﺸﮥ ﻣﺎﻫﺮاﻧﮥ »ﺳﯿﺎ« ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽِ دﯾﮕﺮ
ﺧﻮردﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ دﻗﯿﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺟﺮﯾﺎن اﻣﻮر ﺑﻮده ﯾﺎ ﺑﻌﺪاً ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ اﺟﺎزۀ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎراﻧﮥ ﺻﺪور ﮐﺎﻻ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ »اﯾﻤﻬﺎوزن« ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن و ﺗﺸﮑﯿﻼت اﻃﻼﻋﺎﺗﯽاش ﺑﺎ اﺣﺴﺎس اﻋﺘﻤﺎد و ﺑﻪﻃﻤﻊ ﯾﮏ
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ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ ﺳﻮدآور ،ﺑﻪ داﻣﯽ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯿﻬﺎی دوﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽﺷﺎن ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭘﻬﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

دو ﻣﺠﺮای ﺗﻬﯿﮥ ﺟﻨﮓاﻓﺰار
و دوﻟﺖ رﯾﮕﺎن
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻬﺎی رﻗﯿﺐ در ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﻠﺤﮥ ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﮥ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ -اﯾﺮان -آﻣﺮﯾﮑﺎ .ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺮب اﯾﻦ درﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺰرگ از
ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯿﺎنﻗﺎرهای و ﻃﺮﻓﻬﺎی آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ،اﻧﺒﻮه
ﺑﯿﺸﻤﺎری ﮐﻪ درﭘﯽ ﮐﺴﺐ ﭘﻮل ﮐﻼن و ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران
ﺣﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت از دﯾﺪ ﻓﻌﺎﻻنِ ﯾﮑﯽ از
اﯾﻦ دو ﮐﺎﻧﺎل )ﺣﺰب ﮐﺎر اﺳﺮاﺋﯿﻞ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﻣﯿﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ
و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﻬﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ »ﻟﯿﮑﻮد« ﺑﻪﻫﻤﺎن وﺳﯿﻠﻪ ،ﻫﺪف
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺰرگ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ
از دﺳﺖدرﮐﺎران ،اﯾﻦ ﺧﻄﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﺶ اﻓﺸﺎ ﺷﺪه و در
ﻣﻌﺮض اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار داده ﺷﻮد .اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﻧﺒﺮد ﻣﺮﮔﺒﺎری را ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﺎت آن ﺗﺎ اﻣﺮوز اداﻣﻪ دارد.1
اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ »ﺑﻮﮐﻠﯽ« ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ در ﺑﯿﺮوت ارﺗﺒﺎﻃﺎت وﺳﯿﻌﯽ ﺑﺎ
ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﺒﻨﺎن و دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد و در ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ 2ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد .ﺑﻮﮐﻠﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺸﮑﻮکﺗﺮﯾﻦ
اﺷﺨﺎص دﺧﯿﻞ در ﺟﻨﮕﻬﺎی ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ،در ﺑﻬﺎر  1984رﺑﻮده ﺷﺪ
 1اﻇﻬﺎرات ﺑﻦ ﻣﻨﺎﺷﻪ در ﻣﻮرد وﺟﻮد دو ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮر ﭘﯿﺸﯿﻦ »ﺳﯿﺎ« ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
رک .Mac Michael, The Other Iran-Contra Cases, CAIB 35, S. 52ff :اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻇﻬﺎرات ﯾﮏ ﺟﺎﺳﻮس آﻟﻤﺎﻧﯽ در آﺗﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
2
Edward J. Dobbins, The Buckley Affair: Anatomy of an Inteligence
Disaster, CAIB 30, S. 49f.
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و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .وی در دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﯿﮑﺴﻮن رﺋﯿﺲ
ﻗﺮارﮔﺎه »ﺳﯿﺎ« در ﻣﮑﺰﯾﮑﻮ ﺑﻮد و در آﻧﺠﺎ از ﻣﯿﺎن ﮐﻮﺑﺎﯾﯿﻬﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮ،
ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺗﺮور ﺑﺮای ﺑﻪﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻓﯿﺪل ﮐﺎﺳﺘﺮو ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽﮐﺮد .او
در وﯾﺘﻨﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ »ﻓﻮﻧﯿﮑﺲ« ﺑﺮای ﺑﻪﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﮐﺎدرﻫﺎی رﻫﺒﺮی
وﯾﺖ ﮐﻨﮓ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻮﮐﻠﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و آﻣﻮزش ﮔﺮوه
ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻧﻮر اﻟﺴﺎدات ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﺼﺮ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او در
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ درﺧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،زﯾﺮا ﺳﺎدات در ﺳﺎل 1981
ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ،ﻫﻤﺎن ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻤﺐﮔﺬاری در ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﻬﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﻮﯾﻮرک
و در ﺳﺎل  1997ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﺗﻮرﯾﺴﺘﻬﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و ژاﭘﻨﯽ در ﻟﻮﮐﺴﻮر ﻣﺼﺮ
دﺳﺖ زد .1اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در آن ﮐﺸﻮر اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ ،ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﮥ »ﺳﯿﺎ« و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ارﺗﺶ ﺷﻮروی در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻮﮐﻠﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮی در ﺟﻬﺖ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ داﺧﻠﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن راﺑﻄﮥ ﻣﺘﻌﺎدل
ﻣﯿﺎن ﺷﺮق و ﻏﺮب را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪار ﺷﻮروی در اﺋﺘﻼف
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،رﻫﺒﺮی را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از ارﺗﺶ ﺷﻮروی ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻠﻪ
دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ دردﺳﺖداﺷﺘﻦ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﻪﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﻃﺮح ﺳﻪﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ،ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻌﺼﺐ و ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮا را از
ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎی اﺳﻼم اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﺪ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ و در ﺟﻨﮓ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﺷﻮروی ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺠﻮم داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﻬﺮان و
ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮی ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن ﺳﻔﺎرت ،ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ و ﻣﺪارﮐﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺮاﻧﯿﻬﺎ
 1ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﮔﺮوه »اﻟﻘﺎﻋﺪه« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
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اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﭘﺮده از ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺑﻮﮐﻠﯽ ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ» ،ﺳﯿﺎ«
ﻣﻄﺎﺑﻖ روش ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮد ،او را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻮﮐﻠﯽ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﺎدرﻫﺎی ﺑﺮﻣﻼﺷﺪۀ ﺧﻮد را در
ﭘﻨﺞﺳﺎل اولِ ﺑﻌﺪ از ﻟﻮرﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺎﺑﻘﺸﺎن ﻧﻤﯽﻓﺮﺳﺘﺎد،
ﺑﻮﮐﻠﯽ را ﺑﻌﺪ از دورۀ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ دوﻟﺘﯽ ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر
اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ ،در ﺳﺎل  1984ﺑﻪ ﺑﯿﺮوت رواﻧﻪ ﮐﺮد .ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
اﻣﻮر اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ ﺑﺮای او ﺑﺎ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد.
ﻣﺮﮐﺰ »ﺳﯿﺎ« در ﺑﯿﺮوت ﺧﻮد ﻧﯿﺰ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری ﺑﻮد .در آورﯾﻞ
 ،1983ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﯿﺮوت در اﺛﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻤﺒﯽ وﯾﺮان ﺷﺪ .در اﯾﻦ
اﻧﻔﺠﺎر ،راﺑﺮت آﻣﺲ ،رﺋﯿﺲ داﯾﺮۀ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮥ »ﺳﯿﺎ« و ﻋﺪهای از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
ﺿﺪﺗﺮور ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ در ﺳﻔﺎرت ﮔﺮد
آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .آﻣﺲ ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﮐﺎﻣﻠﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺮح ﺻﻠﺢ »ﮐﻤﭗ دﯾﻮﯾﺪ« ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ و
اﺟﺮای آن ﺑﻪرﻏﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اﻋﺮاب ﺑﻪ دوﻟﺖ ﮐﺎرﺗﺮ ﮐﻤﮏ
ﮐﺮد .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ،آﻣﺲ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻓﻘﻂ  48ﺳﺎﻋﺖ در ﺑﯿﺮوت
اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺪارک اﯾﻦ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮده و آﻧﻬﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ .ﺷﻮاﻫﺪی در دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﮐﻠﯽ ﺑﻌﺪ از
رﺑﻮده ﺷﺪن ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪه و ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﻟﻮ داده
اﺳﺖ .ﻧﻮار 10ﺳﺎﻋﺘﻪای ﮐﻪ از اﻋﺘﺮاﻓﺎت وی ﺿﺒﻂ ﺷﺪه و از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺎوی
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺑﺎرۀ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻗﺘﻞ ﺟﺎن ﮐﻨﺪی ﺑﻮده ،ﺑﺮای ﭘﺨﺶ در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ] 1،اﻣﺎ در اﺛﺮ وﺳﺎﻃﺖ ﻋﺪهای از
Bo Gritz, Some Notes from the CIA and Opium, Internet: The Inside
Story of John Lear, Bill Cooper and "The Great Cover-Up in
"Human Story
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ﺑﻪﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﮥ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﯿﺎﻓﺖ[ ﻫﻤﮑﺎران اﻟﯿﻮر ﻧﻮرث  -ﻣﺴﺌﻮل
ﻣﺒﺎرزۀ ﺿﺪﺗﺮور در دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ -ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻮﮐﻠﯽ را در ﻗﺒﺎل
ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻠﺤﻪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﯽ از راﺑﻄﻬﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ اﺳﻠﺤﮥ اﯾﺮان و اﺳﺮاﺋﯿﻞ
آزاد ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻼﺷﻬﺎ ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪ.
در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ ﮐﻪ دﻻﻟﻬﺎ و ﺗﺎﺟﺮان
اﺳﻠﺤﻪای ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎل ﻟﯿﮑﻮد وﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ« ﺟﻨﮓاﻓﺰار ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ واﺣﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ادارۀ ﮔﻤﺮک ﻧﯿﻮﯾﻮرک دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﺷﺪﻧﺪ .ادارۀ ﮔﻤﺮک ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻪﮐﻤﮏ ﯾﮏ دﻻل اﺳﻠﺤﮥ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪﻧﺎم
ﺳﯿﺮوس ﻫﺎﺷﻤﯽ ،داﻣﯽ ﺑﺮای دﻻﻻن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﻠﺤﮥ ﮐﺎﻧﺎل اول ﭘﻬﻦ ﮐﺮد.
ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻫﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،1980ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور دوﻟﺖ
ﮐﺎرﺗﺮ ،ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻧﯿﺎورده ﺑﻮد .ﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﻮد» ،ﺑﺎﻧﮏ ﺷﯿﻤﯿﮑﺎل« ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ و
ﮔﻮل زدن دﻻﻟﻬﺎ و ﺗﺎﺟﺮاﻧﯽ ﮐﻪ دﻋﻮت ﺷﺪه و از ﻫﻤﮥ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک
آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪای ﺑﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺪﻫﺪ ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ او ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮای اﯾﺮان در ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﻣﻮﺟﻮدی دارد .رﻗﻢ
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ دﻻﻻن و ﺗﺎﺟﺮان اﺳﻠﺤﮥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺎل
»ﻟﯿﮑﻮد« ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و در اوﻟﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﺗﻠﻔﻨﯽای ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ
ادارۀ ﮔﻤﺮک ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺿﺒﻂ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺧﻮد را ﻟﻮ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽِ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ »ﻟﯿﮑﻮد« از وﺟﻮد اﯾﻦ دام ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺑﺮای ﭘﺮدهﭘﻮﺷﯽ ،اﺑﻠﻪﺗﺮﯾﻦ دﻻل اﺳﻠﺤﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ ﯾﮏ ژﻧﺮال ﺳﺎﺑﻖ
ارﺗﺶ ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .ﺗﺠﺎر اﺳﺤﻠﻪ اﺑﺘﺪا ادﻋﺎی
ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در
ﺧﺎک آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک را رد ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻗﺮار ﺷﺪ ﻣﻼﻗﺎﺗﻬﺎی ﺑﻌﺪی و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﻄﻌﯽ در ﺟﺰاﯾﺮ ﺑﺮﻣﻮدا اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮﻣﻮدا ﮐﻪ از ﻣﺎﺟﺮا ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺠﺎر اﺳﻠﺤﻪ را ﺑﺎ ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ
ﻫﺎﺷﻤﯽ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺣﮑﻢ اﺧﺮاج آﻧﻬﺎ از ﺑﺮﻣﻮدا را ﺻﺎدر
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ﮐﺮد ،اﻣﺎ از ﭘﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ رﺳﻤﯽ آﻧﻬﺎ
ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻣﺄﻣﻮران آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ از ﺑﺮﻣﻮدا ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﺒﺮﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ ،دادﺳﺘﺎن
وﻗﺖ )ﺷﻬﺮدار ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﻮﯾﻮرک( ،رﺋﯿﺲ ادارۀ ﮔﻤﺮک و اﻟﯿﻮر ﻧﻮرث ﻋﻀﻮ
ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ،ﻃﯽ ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ در ﺑﺎرۀ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ ﺑﻮدن
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﯾﻦ "ﺗﺠﺎر ﻣﺮگ" داد ﺳﺨﻦ دادﻧﺪ .دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ 22
آورﯾﻞ  1986ﺑﻪ زﻧﺪان ﺟﺰاﯾﯽ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪﻧﺪ .اﻧﻌﮑﺎس اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﯿﺮی در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد.
ﮐﺎﻧﺎل اول اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ اﺳﻠﺤﻪ ،ﻣﺘﺸﮑﻞ از »ﻟﯿﮑﻮد«» ،ﺳﯿﺎ« و اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺿﺮﺑﮥ ﺳﺨﺘﯽ ﺧﻮرده و ﺑﻪ ﺗﻨﮕﻨﺎ دﭼﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم
ﺑﺮای ﺑﯽاﺛﺮ ﮐﺮدن ﮐﺎﻧﺎل دوم و آزادﮐﺮدن دوﺳﺘﺎن ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪۀ ﺧﻮد وارد
ﻋﻤﻞ ﺷﺪ .اﺑﺘﺪا ،ﺳﯿﺮوس ﻫﺎﺷﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻃﻌﻤﻪ را ﺑﺮای ﺑﻪدام اﻧﺪاﺧﺘﻦ
ﺗﺠﺎر اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺎزی ﮐﺮده ﺑﻮد ،زﯾﺮ ﺿﺮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ ﺑﻪاﺗﻬﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ اﺳﻠﺤﮥ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﺎ اﯾﺮان دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ در ﻗﺒﺎل
ﻗﻮل ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدن دﺳﺖدرﮐﺎران ﮐﺎﻧﺎل اول )ﻟﯿﮑﻮد -ﺳﯿﺎ(
آزاد ﺷﺪه ﺑﻮد .1آری ﺑﻦ ﻣﻨﺎﺷﻪ ،ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﮐﻪ
 1ﺳﻪ ﺑﺮادر اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺳﯿﺮوس ،ﺟﻤﺸﯿﺪ و رﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ،در اواﯾﻞ ﻣﺎﺟﺮای ﮔﺮوﮔﺎنﮔﯿﺮی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﻬﺮان )اواﯾﻞ ﺳﺎل ،(1980
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎرﺗﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ و ادﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و اﺣﻤﺪ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی و دوﺳﺘﯽ دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای آزادﮐﺮدن ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از اﯾﻦ
ارﺗﺒﺎط ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎرﺗﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آﻧﻬﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﺑﺮادران ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪ ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ در ﭼﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮای اﯾﺮان ،ﭘﻮﻟﻬﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪدﺳﺖ
آورﻧﺪ .ﭘﺲ از روی ﮐﺎر آﻣﺪن رﯾﮕﺎن و آزادی ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ
از ﺑﺮادران ﻫﺎﺷﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺳﺎل  1984ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻓﺮوش ﻏﯿﺮﻓﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻨﮓاﻓﺰار
ﺑﻪاﯾﺮان ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪ .دو ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ از ﺧﻄﺮ اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ
و از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ رﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ .ﺳﯿﺮوس ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺮای آزادﮐﺮدن
ﺑﺮادرش ،ﺧﻮد را در ﻣﺎﺟﺮای ﺗﻠﻪﮔﺬاری ﮔﺮوه اﻟﯿﻮر ﻧﻮرث ﺑﺮای ﺗﺠﺎر و ﻋﺎﻣﻼن ﻓﺮوش
ﺟﻨﮓاﻓﺰار ﺑﻪ اﯾﺮان )ﮐﺎﻧﺎل »ﻟﯿﮑﻮد« و»ﺳﯿﺎ«( درﮔﯿﺮ ﮐﺮد) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﺟﺰء ﻋﻮاﻣﻞ و ﮐﺎرﮔﺰاران ﮐﺎﻧﺎل اول ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﮐﻪ در
ﻟﻨﺪن اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد و ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ،در ﺑﺮاﺑﺮ
درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،از ﺷﻬﺎدت در دادﮔﺎه ﻋﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن،
ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل او را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت رد اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ،اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﻟﻨﺪن ﺗﺤﺖ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﻌﺒﮥ »ﻣﻮﺳﺎد« ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﮥ ﻣﻼﻗﺎﺗﻬﺎی او ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل
ﺑﻮد .او ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ و ﺑﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک اﻃﻼع داد
ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﮐﻤﮥ ﺗﺠﺎر اﺳﻠﺤﻪ ﺷﻬﺎدت ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ،ﺟﺴﺪ او
در آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﺶ در ﻟﻨﺪن ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎر ﻣﺄﻣﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺐ
ﺧﺎﻧﮥ او ﺑﻮد ،آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎتﮐﻨﻨﺪۀ وی ﯾﮑﯽ از اﻓﺴﺮان ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ
ﮔﻤﺮک ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ،واﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺠﺎر
اﺳﻠﺤﮥ ﮐﺎﻧﺎل اول را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ ﺳﯿﺮوس ﻫﺎﺷﻤﯽ در
ﮔﺰارش ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﮑﺎﻓﯽ وی "اﺑﺘﻼی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺧﻮن" ذﮐﺮ ﺷﺪه ،اﻣﺎ
ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از آﺛﺎر ﺳﻮزن در ﻧﺎﺣﯿﮥ ﻣﻔﺼﻞ آرﻧﺞ
1
ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ،ﮐﺎﻧﺎل اول ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ وارد اﻗﺪام ﺷﺪ و ﺗﻼﺷﻬﺎی اﻟﯿﻮر
ﻧﻮرث ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل دوم را ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ روﺑﺮو
ﺳﺎﺧﺖ .ﻃﺮف اﯾﺮاﻧﯽِ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ،ﺧﻮد از اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﻬﺎ ﻣﻮﺷﮑﻬﺎی
ﺿﺪﻫﻮاﯾﯽِ »ﻫﺎوک« ﮐﻬﻨﻪ و ازردهﺧﺎرجﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺘﺎرۀ داود را ﺑﻪآﻧﻬﺎ
ﺗﺤﻮﯾﻞ داده و ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻬﺎ را ﭘﺲ ﻧﺪادﻧﺪ ،ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﺻﺪور
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎل دوم ،ﺑﻌﺪ از ﻣﻼﻗﺎت اﻟﯿﻮر
ﻧﻮرث ﺑﺎ اﺳﺤﺎق راﺑﯿﻦ ،وزﯾﺮ دﻓﺎع وﻗﺖ )ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ رﺳﯿﺪ و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺮور ﺷﺪ( ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺑﺮﺧﻮرد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت ،اﻓﺸﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﻮرث ﺑﺮای ﺑﯽاﺛﺮ ﮐﺮدن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﮕﺮۀ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺻﺪور اﺳﻠﺤﻪ
 1رک :ﺑﻦ ﻣﻨﺎﺷﻪ ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص .184
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ﺑﻪ »ﮐﻨﺘﺮا«ﻫﺎی ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮا ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮐﻤﮏ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺟﻨﮓاﻓﺰار ﻣﻮردﻧﯿﺎز آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪاﻧﻪ
در اﺧﺘﯿﺎر رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻮرﻧﺌﻮ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﺑﺎﻧﮑﺪار اﻟﯿﻮر ﻧﻮرث ﺑﻮده ،1ﻣﺒﻠﻎ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن
2
ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدِ ﺷﯿﻤﻮن ﭘﺮز داده اﺳﺖ
ﻃﺮف اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ،ﻣﺎﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ اﻟﯿﻮر ﻧﻮرث را ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺳﺮدﺑﯿﺮﻫﺎی آﻧﻬﺎ از اﻧﺘﺸﺎر آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮥ ﮐﻮﭼﮏ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ -ﺑﻪﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن -آن را ﭼﺎپ
ﮐﺮد 3.از آن ﭘﺲ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در زﻣﯿﻦ ﺑﺎروری رﺷﺪ ﮐﺮد .زﯾﺮا ﭼﻨﺪ روز
ﻗﺒﻞ از آن ،ﯾﮑﯽ از ﻫﻮﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮای »ﮐﻨﺘﺮا«ﻫﺎ ،ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ
ارﺗﺶ ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮﺋﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪه ﺑﻮد .اﺳﻨﺎدی از ﻻﺷﮥ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد» ،ﺳﯿﺎ« در آن ﻋﻤﻠﯿﺎت دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
دﯾﮕﺮ اﻧﮑﺎر آن در واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .و ﺳﺮ آﺧﺮ ،ﻣﺎﺟﺮای »ﭘﻮﻻرد«
ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ راه ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ،ﻣﮏ ﻓﺎرﻟﯿﻦ ،ﻣﺸﺎور اﻣﻨﯿﺘﯽ رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر و ﯾﮑﯽ از ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﻪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ،ﺟﺎﺳﻮس اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
اﻓﺸﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎی آن ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﺷﺴﺘﺸﻮدﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﻮل و
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻮرﯾﮕﺎ ،رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ و دوﺳﺖ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺟﺮج ﺑﻮش )ﭘﺪر(
11
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اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠﯽ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮد( در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓاﻓﺰار از
ﯾﮏﻃﺮف و ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪن ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﮐﺎرﺗﻞ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮۀ ﻏﺮب از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﺿﯿﺢ داد .ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ »اﯾﻤﺲ« ﺑﻌﺪ از
اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﭘﺲ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﻣﺸﮑﻮک
ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ.

آﯾﺎ ﭘﺎﻟﻤﻪ و ﺑﺎرﺷﻞ
ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﺑﺎد ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟
ﻗﺘﻞ اوﻻف ﭘﺎﻟﻤﻪ ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺳﻮﺋﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از دﯾﺪن ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ،در راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻣﺄﻣﻮران
اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺘﯽِ ﻣﺴﻠﺢ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﯽﺳﯿﻢ ،از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ
ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ را ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﺿﯿﺢ داد .اﻣﺎ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺮگ ﺑﺎرﺷﻞ ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﺎﻟﺖ »ﺷﻠﺴﻮﯾﮓ
ﻫﻮﻟﺸﺘﺎﯾﻦ« آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان
ﭘﺎﺳﺦ داد .آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎرﺷﻞ در ژﻧﻮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از او در دﻓﺘﺮ
ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﻟﻮف ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آن ،ﺑﺎ ﻋﺪﻧﺎن
ﮐﺎﺷﻮﻗﯽ ،دﻻل اﺳﻠﺤﮥ ﺗﺒﻌﮥ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ
ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﻤﻮن ﭘﺮز دوﺳﺘﯽ داﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ دارای رواﺑﻂ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ
ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺳﻌﻮدی و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﺬاﻓﯽ ﺑﻮد و در ﮔﺰارش ﮐﻨﮕﺮۀ آﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﺑﺎرۀ رﺳﻮاﯾﯽ اﯾﺮان -ﮐﻨﺘﺮا از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﺳﻮس آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه
اﺳﺖ 1.در اﺳﻨﺎد اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ،از ﮐﺎﺷﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺄﻣﻮران ﻗﺪﯾﻤﯽ
»ﻣﻮﺳﺎد« ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ »ﻣﻮﺳﺎد« آﻏﺎز
1

U.S. Congress, Senate, The BCCI Affair, A Report to the Commitee
on Foreign Relations by Senator John Kerry and Senator Hank
Brown, December 1992, a.a. O., S. 6
در اﯾﻦ ﮔﺰارش )ص  ،(6از ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﺎﻣﻼن ﮐﺎﻧﺎل دوم ﻧﺎم ﺑﺮده
ﻣﯽﺷﻮد.
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ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺷﺎره ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ
ارﺳﺎل ﺟﻨﮓاﻓﺰار ﺑﻪ اﯾﺮان از ﺑﻨﺎدر داﻧﻤﺎرک و ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی داﻧﻤﺎرﮐﯽ )و
ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻌﺪ از روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ در داﻧﻤﺎرک( ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻧﺸﺪهای روﺑﺮو ﺷﺪ ،ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺎدر اﺳﺘﺎن ﺷﻠﺴﻮﯾﮓ ﻫﻮﻟﺸﺘﺎﯾﻦ آﻟﻤﺎن ﺑﻪاﯾﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد.1
ﻣﻼﻗﺎﺗﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرﺷﻞ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﭘﺮﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐﺎوِﻟﺴﺪورف« اﻧﺠﺎم داد،
ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ او از ﻣﻨﻄﻘﮥ دوراﻓﺘﺎدهای در آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ
ﭼﻬﺎرﻫﻔﺘﻪای ﻋﺠﯿﺐ او در اﺳﺘﺮاﺣﺖﮔﺎه ﮐﺴﻞﮐﻨﻨﺪهای در ﺟﻤﻬﻮری
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭼﮑﻮﺳﻠﻮاﮐﯽ ،ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻮکاﻧﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺘﻮای اﻇﻬﺎرات ﯾﮑﯽ از دﺳﺖدرﮐﺎران ﻣﺎﺟﺮای اﯾﺮان -ﮐﻨﺘﺮا
در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﻨﮕﺮۀ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﺎﺟﺮای ﺑﺎرﺷﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ "ﻧﻮﻋﯽ
ﺗﺼﺎدم ﻣﯿﺎن دو ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻬﯿﮥ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮای اﯾﺮان" ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .2ﮐﺎﺷﻮﻗﯽ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در اداره و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻧﺎل رﻗﯿﺐ )دوم( داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﮐﻪ از دﻓﺘﺮ ﺷﯿﻤﻮن ﭘﺮز ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ وﻗﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و
اﻣﯿﺮام ﻧﯿﺮ ،ﻣﺸﺎور ﺿﺪﺗﺮورش ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻫﻤﮕﯽﺷﺎن ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﺟﺮﯾﺎن رﺳﻮاﯾﯽ »ﺑﺎﻧﮏ اﻋﺘﺒﺎرات و ﺗﺠﺎرت
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ« ) (BCCIﻣﻄﺮح ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺮز ،اﻟﯿﻮر ﻧﻮرث ،ﻧﻮرﯾﮕﺎ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻓﺮ،
ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﻧﯿﺮ ،ﻣﺎﯾﮏ ﺣﺮاری و ﻧﯿﺰ »ﮐﺎرﺗﻞ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺪﻟﯿﻦ« ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ،اﺟﺰای اﺻﻠﯽ ﺷﺒﮑﻪای را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ
ﻫﯿﭻ ﻣﻼﺣﻈﻪای اﻓﺸﺎ ﺷﺪ .ﮐﺎﻧﺎل اول ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺎل رﻗﯿﺐ وارد
 1ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد و در ﻣﻮرد ﻋﺪﻧﺎن ﮐﺎﺷﻮﻗﯽ رک :اﻇﻬﺎرات Romeo
 ،Dalla Chiesaرﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ رم ،در ﺑﺮاﺑﺮ دادﮔﺎه ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﻣﺎﻓﯿﺎ ،درﺑﺎرۀ اﻇﻬﺎرات ﺑﺮادرش،
ژﻧﺮال  ،Carlo Alberto Dalla Chiesaﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺑﺎرۀ ﺗﺠﺎرت اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﮥ ﻣﺎﻓﯿﺎ ﺑﻮده ،ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ازآﻧﮑﻪ ﺗﺮور ﺷﻮد .در:
Another "Bulgarian Connection" South, CAIB 28, S. 25.
2
The BCC Affair, Hearing before the Subcommitee on Terrorism,
Narcotics and International Operation of Commitee on Foreign
Relations, Part 3, S. 529ff.
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ﺟﻨﮓ ﺷﺪ و اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ را ﮐﻪ در واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ دارای ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎی
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد .ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ رﯾﮕﺎن و ﺟﺮج ﺑﻮش ،ﻣﻌﺎوﻧﺶ ﺑﺎ
زﺣﻤﺖ زﯾﺎد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ .1ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻞ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ،رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮری دو دورۀ ﺑﻌﺪ و ﻫﻤﺴﺮش ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﯽارﺗﺒﺎط ﻧﺒﻮده و
2
از رﺳﻮاﯾﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آن اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ،در اﻣﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اُﺳﺘﺮوﻓﺴﮑﯽ ،ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻗﺘﻞ ﺑﺎرﺷﻞ در ژﻧﻮ را ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻞ و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﻨﯽ ،ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .3در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮرد اﺷﺎرۀ او
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .4ﺑﻪﮔﻔﺘﮥ وی» ،ﻣﻮﺳﺎد« در ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ ﺟﻨﮓاﻓﺰار ﺑﺎ
اﯾﺮان ،از »باند« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺳﻄﻪ و دﺳﺖﻧﺸﺎﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﻣﺎﺟﺮا ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻗﻄﻌﺎت ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ اف  4ﮐﻪ در
ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ آﻟﻤﺎن ﻓﺪرال ﻫﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داﺷﺖ .ادارۀ اﻣﻨﯿﺖ
داﺧﻠﯽ ﻫﺎﻣﺒﻮرگ و اﯾﺎﻟﺖ ﺷﻠﺴﻮﯾﮓ ﻫﻮﻟﺸﺘﺎﯾﻦ در ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ردۀ
ﻣﺘﻮﺳﻂ از اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ »ﻣﻮﺳﺎد«» ،باند« را
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ در
آن ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻧﮕﺎه داﺷﺖ .ﺑﺎرﺷﻞ ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ در
آﻏﺎز ﮐﺎر ﺑﯽاﻃﻼع ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ »باند« ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺎل دوم ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
و راﺑﻄﯽ ﺑﺮای آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ راﺑﻂ ﻫﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﻮار
ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﯾﮏ ﺣﺮاری ،ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻮﺳﺎد ،ﻣﻌﺎﻣﻼت

 1در ﮔﺰارش ﮐﻨﮕﺮۀ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﺧﺒﺮ روزﻧﺎﻣﮥ آﻟﻤﺎﻧﯽ »دی وﻟﺖ«  29ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  1987ﺷﺪه،
ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ،ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﻣﯿﺎن اﻟﯿﻮر ﻧﻮرث و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان در ﻫﺎﻣﺒﻮرگ،
ﺧﺮﯾﺪ200 T>j05e0
اﺟﺎزۀ0bb005a
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ﺑﻨﺎدر اﯾﺎﻟﺖ ﺷﻠﺴﻮﯾﮏ ﻫﻮﻟﺸﺘﺎﯾﻦ آﻟﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد» .باند« ،ﺑﺎرﺷﻞ،
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ اﯾﺎﻟﺖ را در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺨﻔﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .اﻣﺎ ﻣﺄﻣﻮر
»باند« اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ »ﻣﻮﺳﺎد« ﻻزم ﺑﻮد ،ﺑﻪ
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ داد .ﺑﺎرﺷﻞ ﻫﻤﮑﺎری در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﺻﺪور اﺟﺎزه ﺑﺮای آن
را رد ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن» ،ﻣﻮﺳﺎد« ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﻓﺎﯾﻔﺮ ،از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻨﺴﺮن
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ »ﺷﭙﺮﯾﻨﮕﺮ« را ﺑﻪ اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎرﺷﻞ واداﺷﺖ .ﻓﺎﯾﻔﺮ ﻣﺪت
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻧﺰد ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻓﺸﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ در دور ﻗﺒﻠﯽ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﻃﺮف ﺑﺎرﺷﻞ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ داﺷﺘﻪ ،از رﻗﯿﺐ او ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺪف از اﯾﻦ اﻓﺸﺎﮔﺮی ،ﺑﺮدن آﺑﺮوی ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ
ﺑﻪاﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ،ﺷﮑﺴﺖ او در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﭘﯿﺮوزی رﻗﯿﺒﺶ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد.
ﺑﺎرﺷﻞ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ »باند« ﺗﺒﺮﺋﻪ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ »باند« ﻧﯿﺰ
در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎتِ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ روش ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ
ﺑﺎرﺷﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ در ﻗﺒﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻨﮑﻔﺘﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﮑﻮت ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ او اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را رد ﮐﺮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرﺷﻞ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﯾﺎﻟﺖ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﺪ ،اﻧﮕﯿﺰۀ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﮐﺖ ﮐﺮدن او ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ او را ﺑﻪ ژﻧﻮ ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ .اُﺳﺘﺮوﻓﺴﮑﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎرﺷﻞ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﯾﮏ راﺑﻂ »باند« ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ژﻧﻮ اﻏﻮا ﺷﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺗﯿﻤﯽ از »ﻣﻮﺳﺎد« ﺑﻪﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ او در ﻣﻮرد ﺑﯿﻬﻮش ﮐﺮدن و
وارد ﮐﺮدن ﭘﻨﺞ داروی ﮐﺸﻨﺪه در ﺣﺎل ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﮥ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ
ﻣﻌﺪۀ ﺑﺎرﺷﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ژﻧﻮ ﺗﻄﺒﯿﻖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.1
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رد ﻣﺎﺟﺮای ﺑﺎرﺷﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد ،ﺑﻪﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻫﻢ
ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎی درﮔﯿﺮ در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .از
Vgl. Armand Mergen, Tod in Genf, S. 41ff & Ostrofsky, S. 398.
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ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ،ﻓﺎﯾﻔﺮ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر وﯾﺴﺘﻠﺮ ﺑﺮای ﻣﻮﺳﺎد
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮده ،ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد در ﮐﻨﺴﺮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ »ﺷﭙﺮﯾﻨﮕﺮ« ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
اﻧﺠﺎم »ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖ« اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ
اﯾﺎﻟﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .او در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻫﻢ از ﺻﻨﺪوق دوﻟﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ دﺳﺘﻤﺰد
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﻢ از ﮐﻨﺴﺮن »ﺷﭙﺮﯾﻨﮕﺮ« ﭘﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﺮری ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮد
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻃﺒﻖ ادﻋﺎی ﺧﻮدش ،از ﻃﺮف دﻓﺘﺮ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی
ﻣﺈﻣﻮرﯾﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،اﺧﺒﺎری از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ رﻗﯿﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺑﺮای ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮدن ﻋﻠﯿﻪ او ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ .ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﻫﻢ
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ درﺳﺖ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ و ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﮥ »ﺷﭙﯿﮕﻞ« )ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺮﯾﺎت ﮔﺮوه
ﺷﭙﺮﯾﻨﮕﺮ( ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﺠﻠﮥ »ﺷﭙﯿﮕﻞ« ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺒﺮ را ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻘﻮط ﺑﺎرﺷﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺠﻠﮥ دﯾﮕﺮ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪﻧﺎم »ﺷﺘﺮن« داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ وﻇﯿﻔﮥ ﮐﺸﻒ
واﻗﻌﯿﺖ در ﻣﺎﺟﺮای ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﯾﺎ ﻗﺘﻞ ﺑﺎرﺷﻞ را ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺳﻘﻮط او اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎد ﺑﻪﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺳﺮدﺑﯿﺮ »ﺷﺘﺮن« ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ از ﺳﻔﺮ ﮐﺎﻣﻼً ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ
ﺑﺎرﺷﻞ و ﻣﻘﺼﺪ او ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮده ،ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽرود ،در ﻫﻤﺎن ﻫﺘﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرﺷﻞ
در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻃﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،در روز ﺣﺎدﺛﻪ ،ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ
 12ﺑﻪاﻃﺎق ﺑﺎرﺷﻞ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽزﻧﺪ و ﭼﻮن ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﻤﯽﺷﻨﻮد ،ﺑﻪاﺑﺘﮑﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ
اﻃﺎق او ﻣﯽرود و ﺑﺎ ﺟﺴﺪ او ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻟﺰوﻣﯽ ﺑﺮای
آوردن ﭘﺰﺷﮏ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺑﻪادﻋﺎی ﺧﻮد ،ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎی
ﺑﺎرﺷﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺎﻋﺖ ﻣﭽﯽ ﺑﺎرﺷﻞ در ﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر از او
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺳﺎﻋﺖ  12و ﭼﻬﻞوﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ ﺗﺎزه در ﺳﺎﻋﺖ
 2ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ژﻧﻮ اﻃﻼع داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﯿﭽﮑﺲ از او
ﻧﭙﺮﺳﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم داده از ﻋﮑﺴﻬﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ از
ﺟﺴﺪ و ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺟﺰ ﻫﻤﺎن ﯾﮏ ﻋﮑﺲ اﺛﺮی در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻟﻤﺎن ﺑﻪﻧﺎم ورﻧﺮ ﻣﺎوس در ﺣﻮلوﺣﻮش
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ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮگ ﺑﺎرﺷﻞ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی اﺟﺎری
ﻣﯿﺎن ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ،زورﯾﺦ و ژﻧﻮ رﻓﺖوآﻣﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺐ ﭘﯿﺶ از ﺣﺎدﺛﻪ،
در ﻫﺘﻠﯽ درﺳﺖ در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽِ دﯾﻮارﺑﻪدﯾﻮار ﻫﺘﻞ ﺑﺎرﺷﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﯾﺎ
اﯾﻦ ﻫﻤﺎن "راﺑﻂ »باند«"ای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اُﺳﺘﺮوﻓﺴﮑﯽ از او ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد؟
ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮥ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﮥ »ﺷﭙﯿﮕﻞ« ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮ
درﺳﺘﯽ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻪ رﺳﻤﺎً ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ ﺑﺎرﺷﻞ اﻋﻼم ﺷﺪ،
ﭘﺎﻓﺸﺎری و ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ .از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﮐﺎرآﮔﺎه ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﻮﯾﺴﯽای ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺑﺎرﺷﻞ
ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺮگ او اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺧﻮد ﺳﺎﺑﻘﺎً از ﻫﻤﮑﺎران
ورﻧﺮ ﻣﺎوس ﺑﻮد ،ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﺶ در اﺛﺮ ﺳﮑﺘﮥ
ﻗﻠﺒﯽ درﮔﺬﺷﺖ .وی ﺑﺮ اﺳﺎس اﻇﻬﺎر ﺧﻮدش ،ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﺑﺎ
ﭘﺮدهﺑﺮداﺷﺘﻦ از واﻗﻌﯿﺖ داﺷﺘﻪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻗﺘﻠﻬﺎی ﻣﺸﮑﻮک ﭼﻨﺪﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻪ ﯾﮕﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻨﺪ .ﻗﺘﻞ ﭘﺎﻟﻤﻪ ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺳﻮﺋﺪ ،ﺑﻪوﺿﻮح ﯾﮑﯽ از
ﻣﻮارد ﻣﻮرد اﺷﺎرۀ او ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﯾﮏ
ﮔﺮوه آدﻣﮑﺸﯽِ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻗﺘﻞ ﭘﺎﻟﻤﻪ را ﺑﻪﻋﻬﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﺳﻮﯾﺲ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺪارﮐﯽ را ﮐﻪ ﮐﺎرآﮔﺎه ﺳﻮﯾﺴﯽ
ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ آﻟﻤﺎن دادهاﻧﺪ و ﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را دارای ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺮای ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ در
ﺑﺎرۀ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اُﺳﺘﺮوﻓﺴﮑﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.

ﮐﺎﻧﺎل دوم – ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ
ﺟﻨﮓاﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﺗﺮﯾﺶ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺟﺮﯾﺎن
رﺳﻮاﯾﯽ »ﻧﻮرﯾﮑﻮم« ﻋﻠﻨﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل دوم ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
اﻓﺸﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮۀ ﺳﻮﺋﺪیِ »ﺑﻮﻓﻮرس« ﮐﻪ از ﻃﺮق
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ﺑﻪﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﻣﺘﻌﺪد اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ و ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ ﻟﻮ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪوﯾﮋه ،ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﭘﺮﺳﺮوﺻﺪای
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی درﯾﺎﻧﻮردان داﻧﻤﺎرک در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ،ﻫﻤﮕﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ
1
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ رﺳﻮا ﮐﺮدن و ﻣﺘﻼﺷﯽ ﮐﺮدن ﮐﺎﻧﺎل دوم در ﺑﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪاﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده ﮐﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ را -ﮐﻪ ﭼﻪ در درﮔﯿﺮی ﺷﺮق و ﻏﺮب و ﭼﻪ در رواﺑﻂ
دﺷﻤﻨﺎﻧﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر درﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ دوﻃﺮف و
ﺳﺎزش آﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ -ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه
ﮐﻨﻨﺪ .رﺳﻮاﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺑﺮوﻧﻮ ﮐﺮاﯾﺴﮑﯽ ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﺟﻨﮓاﻓﺰار ﺷﺮﮐﺖ »ﻧﻮرﯾﮑﻮم« ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺿﯿﺢاﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد و ﺻﻮرتﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻨﺬر اﻟﻘﺼﺎر
ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ ،او ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا دﺳﺖ داﺷﺘﻪاﺳﺖ .رد ﭘﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﮐﺎﻧﺎل دوم ،از ﻣﻨﺬر اﻟﻘﺼﺎر ﺑﻪ ﻟﻬﺴﺘﺎن و ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪﻧﺎم »ﺳِﺘﯿﻦ« و
ﯾﮏ واﺳﻄﮥ ﺗﻬﯿﮥ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ »اﺑﻮﻧﺪال« اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.2
ﯾﮑﯽ از اﺟﺰای ﻣﺘﺸﮑﻠﻪ ﯾﺎ ﺟﻨﺒﯽِ ﻋﻤﻠﯿﺎت وﺳﯿﻊ ﺗﻬﯿﮥ ﺟﻨﮓاﻓﺰار ﺑﺮای
اﯾﺮان ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮا اﺳﺖ
1

Jane Hunter, Missiles for the Mullas: The Israeli Arms Bazaar,
CAIB 30, S. 33f.
 2ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ از ﻃﺮف ﺷﺒﮑﻪای ،ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﭼﭗ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮﻧﺪال ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺣﯿﺮتآور ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ در
دﻧﯿﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت دارای ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن
آﺷﮑﺎر ﺷﺪه ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﮔﺮوه اﺑﻮﻧﺪال ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده ﺑﻮده و از آن ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﺮد ﻣﻘﺎﺻﺪ
ﺧﻮد ،ﺗﺮورﻫﺎﯾﯽ  -از ﺟﻤﻠﻪ در ﺧﺎک ﺧﻮد و ﺑﻪﺑﻬﺎی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪدﺳﺖ
اﯾﻦ ﮔﺮوه  -اﻧﺠﺎم ﻣﯽداده .ﻃﺒﻌﺎً ﻻزﻣﮥ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻣﺬﮐﻮر اﺳﻠﺤﻪ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺳﻼﺣﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از راﻫﻬﺎی ﭘﺮﭘﯿﭻوﺧﻢ و ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺘﯽ
رﻫﺒﺮان آن ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ ﭘﯽ ﻧﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ دﺳﺘﻬﺎﯾﯽ در ﮐﺎر ﺑﻮده .اﻧﺘﺨﺎب واﺳﻄﻪای در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻬﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ردﮔﻢﮐﺮدن ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد و در ﻋﯿﻦﺣﺎل
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﻃﺮاﺣﺎن اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽداد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﭘﺮده از اﯾﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺮورﯾﺴﻢ ،ﺟﻨﺠﺎل ﺑﻪ راه اﻧﺪازﻧﺪ و آن ﮐﺸﻮر را ﺗﺤﺖ
ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
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ﮐﻪ ﺑﻪ »ﮐﻨﺘﺮا«ﻫﺎ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی دﯾﮕﺮی در آﻧﮕﻮﻻ ،1ﻣﻮزاﻣﺒﯿﮏ،
ﮐﺎﻣﺒﻮج ،اﺗﯿﻮﭘﯽ و در درﺟﮥ اول در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن 2ﮐﻪ ﻧﺰد اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﺮب
ﻫﻤﮕﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﺒﺎرزان راه آزادی« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .دوﻟﺖ رﯾﮕﺎن ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺼﻮﺑﮥ ﮐﻨﮕﺮۀ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺻﺪور
اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮای »ﮐﻨﺘﺮا«ﻫﺎ را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد را در ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮا
ﺑﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺷﻮرﺷﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﮐﻨﺘﺮا« ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮده ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه از ارﺗﺸﯿﻬﺎی رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﻮﻣﻮزا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﻬﺎ از اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎ ﺳﻼﺣﻬﺎﯾﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪادﻋﺎی
ﺧﻮدﺷﺎن از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺒﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ در واﻗﻊ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪۀ آن را در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽِ
ﺟﻨﮓاﻓﺰار ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﻧﺪ.

CIA, Pike Report, S. 198ff.
 2ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﮔﺰارﺷﯽ از اﻟﯿﻮر ﻧﻮرث اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ:

1

Exhibit OLN 326, inÖ National Security Archiv, Washington.

