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  بخش اول
  يك سرلشگر اطالعاتي در مقام سفير در بن

  
  
فارت اياالت متحده العاده س  مقام فوق  در پست قائمVernon a. Walters "ورنون ـ آ ـ والترز" 1989در آوريل 

مقام   ساله بود و در اصل پس از يك زندگي پرماجرا، روا بود كه به72وي در اين زمان . آمريكا در بن منصوب گرديد
 پدر، "جورج ـ دبليو ـ اچ ـ بوش"اما وي اكنون بنا به خواست رياست جمهوري آمريكا .  نائل شود"بازنشستگي "

  .كرد  را در آلمان فدرال نمايندگي ميابرقدرت جهاني اياالت متحده آمريكا
  : بشنويد" ورنون ـ آ ـ والترز"آغاز كار را از زبان خود سرلشگر 

 يريكمي پس از آغاز سال جديد، رئيس جمهور منتخب شخصاً مرا بنزد خود احضار كرد و بمن فشار آورد تا سف«
چيز يا هيچ  درآنجا مسئله برسر همه! ديك: ضافه كرد كهگونه را ا سپس وي اين سخنان پيامبر... آمريكا در آلمان را بپذيرم

جواب دادم .  اين براي يك سرباز سالخورده كافي بود و يا قصد داري مرا تنها بگذاري؟ميخواهي بمن كمك كني. است
  1».آلمان نمايندگي كنم كه افتخار بزرگي خواهد بود كه وي را در

جورج ـ "اند، اولي   در دفتر بيضي كاخ سفيد نشسته"سيا" سازمان نفر از پيشكسوتان آيا وضعيت خوفناك نيست؟ دو
يكي تازه برياست .  "ورنون ـ آ ـ والترز"اش ژنرال   پدر، رئيس اسبق سازمان سيا و معاون گذشته"دبليو ـ اچ ـ بوش

! ا هيچ استهمه چيز و ي سر و صحبت آنها اكنون  بر. جمهوري آمريكا رسيده و ديگري مدتي است كه بازنشسته شده
  حتماً در بن تعيين شود؟» همه چيز«يعني چه؟ چرا و چگونه بايد اين » همه چيز«

داشت كه بكارگيري مجدد يك ژنرال  وجود مي1989بايستي در اوائل سال  كدام تناسبات سياسي و يا داليل ويژه مي
ير نقاب سفيرآمريكا توجيه كند؟ اين و هاي جنگ سرد را در آلمان و آنهم ز سال تجربه در جبهه30اطالعاتي با بيش از 

  .خواهد گرفت مورد بررسي دقيق ما قرار برخي ديگر سئواالت در طي كتاب موجود
نقل قول از وي 1989در  اوائل سال . كند  خود بي پروايانه بيان مي"ورنون والترز"بامسمائي ويژه اين تصميم پرسنلي را 

بستر مريض در  يكي از وظايف اصلي من خواندن فاتحه بر. شوم امور نميوقتي كه پيروزي محتمل است، من م«: شود مي
  2».حال موت است

  و 1989/1990هاي  اي است كه ما را با سياست كاربردي دستگاه اداري بوش در سال اين واقعاً جمله تعيين كننده
  .سازد  نهاده بود، آشنا مي"والترز"همچنين وظايفي كه بوش بعهده 

 را داشت "فاتحه آخر"تواند ادعا كند كه آلمان فدرال در آن در حال موت بود و احتياج به  ر جدي نميواقعاً كسي بطو
  .  بود"همه چيز يا هيچ"و يا اينكه در روابط بين اياالت متحده آمريكا و آلمان فدرال مسئله برسر 

ير شوروي رفته رفته بطور واضح مشخص جماه اما عالئم زوال سيستم سوسياليسم واقعاً موجود در اروپاي شرقي و اتحاد
  . شد مي
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اند ـ از   بوش پير و مشاورينش ـ كه اكثراً هم هنوز در دستگاه اداري امروز بوش جوان داراي مقامات تعيين كننده

ناراضي  )مبارزه عليه ملك خبيثان(نتايج سياست تهاجمي رونالد ريگان عليه اتحاد جماهير شوروي و اردوگاه سوسياليسم 
به نظر آنها سياست كنترل تسليحاتي، تضمين و حفظ توازن قدرت و كاهش وحشت، تنها به حفظ و تثبيت استاتوس . ودندب

كه آنها خواهان ايجاد و امكان استفاده از شرايطي  جماهير شوروي تمام شده است در صورتي نتيجه بنفع اتحاد كوو و در
تا بازگشت از سيستم اجتماعي سوسياليستي ـ به نرمش وادارد بدون  ترـ حداكثر چه بيش بودند كه اتحاد شوروي را هر

  .آنكه خود آنها مجبور به مصالحه شوند
 رباچف، نيروهائي دست اندروآنها همينطور متوجه شدند كه در هيات رهبري نوين اتحاد جماهير شوروي به رياست گ

را ) در اتحاد جماهير شوروي( ادامه بقيه راه ميشد مسئولين و براي. كه بداليل مختلف حاضراند به استقبال آنان آيند كارند
  .مجبور به اجراي اقدامات مختلفي كرد

وقت هجوم به اتحاد جماهير شوروي ابرقدرت و : گذاران اياالت متحده آمريكا اين بود كه تجزيه و تحليل سياست
اين وضعيت در يك جلسه خصوصي با شركت . پيمانان كم و بيش مطمئن وي در اروپاي شرقي بسيار نزديك شده است هم

امنيتي منتصبه اسكوكرافت و هنري كيسينجر روز يكشنبه  امورخارجه آتي بيكر، مشاور رئيس جمهور جديد بوش، وزير
كيسينجر توضيح داد .   در  اطاق كار كوچك  معاون رئيس جمهور در ضلع غربي كاخ سفيد مشخص شد1988 دسامبر 18

مهور اياالت متحده آمريكا خواهد بود كه براي به پايان رساندن جنگ سرد داراي يك شانس كه بوش اولين رئيس ج
  :براي اينكار كيسينجر تامالت زير را مطرح كرد. واقعي است

رباچف قول دهد كه گرايشات رفرم طلبانه و ليبرالي را در شرق اروپا با وچرا نبايد بطور مخفي معامله كرد؟ اگر گ
ب نكند، در عوض غرب بوي اطمينان خواهد داد كه به هيچوجه از تحوالت سياسي و اقتصادي، به ضرر نيروي نظامي سركو

كه  رباچف قول قطعي دهدوگيسينجر پيشنهاد كرد، غرب به گ. جماهير شوروي سوءاستفاده نكند  اتحاد"بحق"منافع امنيتي 
 جماهير شوروي سازمان داده نشود و هيچ كوششي  سازمانهاي جاسوسي عليه اتحاد از شرق اروپا هيچگونه عمليات مخفي

اگر : يسينجر سرانجام نتيجه گرفتك. ز پيمان ورشو بيرون كشيده شوندصورت نگيرد كه كشورهاي اروپاي شرقي ا
رباچف ديگر امكان نداشته باشد كه با نيروي نظامي مداخله كند، پس بايستي كه براي اروپاي شرقي اين  آزادي عمل وگ

مي به كار رياست جمهوري، بوش به هنوز قبل از شروع رس. قائل شود كه خود را به غرب بيشتر نزديك كندسياسي را 
رباچف تقديم كند و با مشاورين وي مذاكرات الزمه را به انجام و به گ1998 نامه وي را در ژانويه يسينجر ماموريت دادك

   3.رساند
، پنتاگون و وزارت امور خارجه، )ناشنال سكيوريتي كانسيل(ت ملي ريزي شوراي امني در اين اثنا در ستادهاي برنامه

آنها نقاط ضعف .  براي تالشي سوسياليسم در اروپا بودند"استراتژي بزرگ"اي در حال طرح  خرابكاران باتجربه حرفه
 در اروپا مطلع بودند شناختند و تقريباً بطور دقيق از تضادهاي درحال رشد كشورهاي سوسياليستي واقعاً موجود سيستم را مي

سازمانهاي جاسوسي مقيم آنها . توانستند بطور مشخص تناسب نيروهاي سياسي و تغييرات محتمل آنها را گمانه زنند و مي
ناپذير به فعاليت مشغول بودند و روزبروز بيشتر از  بطور خستگي) برخالف قولي كه كيسينجر به گورباچف وعده داده بود(

تصويري را كه . گرديدند آمده بودند، برخوردار مي  گرد"جنبش مردم"هائي كه در پيرامون همكاري آزادانه نيرو
  .شد روز از نو تكميل مي كردند، هر سازمانهاي جاسوسي از جامعه ترسيم مي

  !سر همه چيز بود اكنون مسئله بر
بردي عليه اتحاد جماهير بالفاصله پس از جلوس بر صندلي رياست، بوش بر فشار براي توسعه و تدقيق سياست كار

 را مامور كرد ميزگردي با شركت بهترين "برنت اسكاكرافت" وي مشاور امنيتي خود 1989اواخر ژانويه . شوروي افزود
 چه شكلي خواهد داشت و اياالت 21شناسان ترتيب دهد تا جوابي براي اين سئوال پيدا كند كه جهان در قرن  شوروي
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كارشناسان را در مورد اتحاد  يد انجام دهد تا بدين هدف دسترسي يابد؟ وي مايل است نظرمتحده آمريكا چه اقداماتي با

  4. رباچف بداندوجماهير شوروي و بويژه در مورد گ
جماهير  هاي جديد، كه تجديدنظر در باره سياست امنيت ملي اياالت متحده آمريكا در قبال اتحاد نتايج تجزيه و تحليل

در اين بخشنامه .  بازتاب يافت1989فوريه 13 شوراي امنيت ملي در تاريخ 3ر بخشنامه شماره شوروي را خواستار بود د
باالخره بارور گرديده اما اتحادجماهير شوروي كماكان حريف ) Containment( ساله محاصره 40آمده بود كه سياست 

تي كه تاكنون دستاوردهاي بسيار مثبتي سنگين وزن با توان تسليحاتي بزرگي است و لذا نابخردانه است اگر چنين سياس
ورنون والترز نيز در سخنراني خود در جمع انجمن آلماني . براي اياالت متحده آمريكا بهمراه داشته است، كنار گذارده شود

  )رجوع شود به پيوست سوم. (كرد گونه استدالل مي  بهمين1990براي سياست خارجي، در نوامبر 
مندان وزارت امورخارجه با بكارگيري نيروهاي ديگر، گزارش سياسي مبسوطي تهيه كرده و برمبناي اين بخشنامه، كار

كنيم  ما در دوراني زندگي مي«: شد اين گزارش با اين جمله آغاز مي.  تقديم رئيس جمهور نمودند1989مارس 14در تاريخ 
دادند  ريكائي براي رئيس جمهور توضيح ميديپلماتهاي آم» .كه احتماالً داراي اهميت مشابهي با دوران پس از جنگ است

آرزوي «است و » ابرقدرت رقيب«ك كه وي نبايد فراموش كند كه مسكو كماكان بدنبال تثبيت موضع خود بعنوان ي
پيمانان غربي را به  باشد كه هم» شمشير دولبه«تواند در عين حال يك  مي» رباچف براي ايجاد روابطي با تنش كمتروگ

  .انشقاق بكشاند
گذارد  امكانات نفوذي و تاثيرگذاري در اختيار ما مي«بنفع آمريكا است و » پرسترويكا« با اعمال گورباچفاقدامات 

رباچف باشد، بلكه ويكا اكنون نبايد در صدد كمك به گسياست آمر» . سال پيش حتا در خيال متصور آن نبوديم8كه تا 
  » .تنها در جهتي گام نهند كه مطلوب نظر ما است« ور شوندبايد آنچنان شوروي را به چالش بطلبد كه آنها مجب
تضمين رسمي «: جماهير شوروي بود، مثالً ها در جهت تغييرات در اتحاد اين گزارش در عين حال فهرستي از خواست

في، سيستم قضائي هاي بورژوائي، سياسي و اقتصادي، قوانين ليبرالي، سيستم انتخاباتي ليبرالي با راي مخ تعداد زيادي از آزادي
آزادي «، آزادي بيشتر براي سفر، پيشرفت در جهت »شكوفائي سازمانهاي غيردولتي«، »ژورناليسم انتقادي«مستقل، 

خصوصي، پايان بخشيدن به اقتصاد   ، حق داشتن زمين و سرمايه»گيري غيرمتمركز اقتصادي بيشتر و ايجاد امكانات تصميم
  5» پايان بخشيدن به انحصار قدرت حزب كمونيست و تالشي دولت پليسي«يعني ترين هدف  دستوري و سرانجام سنگين

معاون مديركل شوراي امنيت ملي رابرت گيت خواهان وداع با نحوه و شكل برخورد با شوروي همانند دوران ريگان 
 سياست واكنشي اعمال ها ما تاكنون برعكس شوروي. آمد ناگهان در روابط مابين آمريكا و شوروي تغييراتي پديد...«. شد

  6» .باشد كنيم كه در جهت دستيابي به اهداف ما ايم بجاي اينكه سياستهاي كاربردي پيدا و يا سعي به اعمال كرده
كارانه  اما اين برنامه براي رهبران نوين دستگاه اداري در كاخ سفيد بسيار محتاطانه و تحت تاثير شيوه فكري محافظه

  . ها خواستار سياست استراتژيكي كامالً نوين و اساسي بودندآن. دوران ريگان قرارداشت
آب و  ويل را مامور كرد كه اين گزارش بي مشاورامنيتي اسكاكرافت همكار خود خانم  كوندوليزا رايس و رابرت بالك

امنيت ملي  شوراي 23نتيجه اين دستكاري بخشنامه شماره . تر كنند كرده و آنرا پرشورتر و تهاجمي» دستكاري«رنگ را 
رجوع شود  به ( .و دستيابي به سياست نويني در قبال شوروي بود» محاصره«هسته اصلي بخشنامه جديد ترك سياست . شد

  )بخش چهار
ترين جاسوس  چرا اين باتجربه.  بازگرديم به ژنرال اطالعاتي و وظيفه جديد وي در پست سفارت در آلمان فدرال

ژي تالشي سوسياليسم واقعاً موجود در اروپا در اين سمت در بن بكار گماشته خرابكار درست در اوج تكوين استرات
  گردد؟ مي
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بداليل تاكتيكي براي اياالت متحده آمريكا عاقالنه نبود ورنون والترز را بعنوان سفير به مسكو اعزام دارند، عالوه 

د جماهير شوروي حاضر به صدور رواديد براي هاي گذشته والترز، وزارت امورخارجه اتحا نظر گرفتن فعاليت براينكه با در
  .وي نبود

ترين و هم از نظر تكنيكي و سازماني مجهزترين و بهترين پايگاه عمليات جاسوسي در  در اروپا، بن بطور سنتي هم شرقي
ر اروپاي شرقي هاي سيا د ها سال مبدا، پايگاه تداركي و پناهگاهي براي تجديد نيروي فعاليت آلمان فدرال ده. قبال شرق بود

بطور يقين بايد پذيرفت كه سازمانهاي جاسوسي غربي در شرق كم و بيش شبكه متراكمي از جاسوسان و عناصر رابط . بود
  .را فراهم آورده بودند

  . گرديد به اين نقطه اعزام مي »فاتحه آخر«كار عمليات مخفي جاسوسي براي خواندن  بهمين دليل بود كه خبره
. ياز به پست و مقامي داشت كه در شان و مرتبه وي بوده و پاداشي براي خدمات گذشته وي باشداز طرف ديگر وي ن

سيا كه همطراز سكرتر اول دفتر نمايندگي اياالت متحده آمريكا بود بكار گمارده » رئيس ايستگاه«شد كه وي در مقام  نمي
  .شود

سياست خارجي مخفي آمريكا، مطمئناً اين وظيفه ) شوتر ترابل(اي به پست ويژه اين محلل  هرگونه اشاره: عالوه برآن
  .بود» مقام ويژه سفارت آمريكا قائم«ماند  در نتيجه پستي كه باقي مي. كرد تر مي ويژه را برجسته

يابد و سازمان جاسوسي آلمان را زير زره بين انتقاد دارد، در   كه در كلن انتشار مي(Geheim) »مخفي«نشريه 
  :را اينگونه تفسير كرد» والترز«، بكار گماري »ها در بن و ياور تروريست يار«عنوان اي تحت  سرمقاله

بند جديد سيا از واشنگتن، بدنبال تهيه مقدمات سقوط دولت كوهل  كند كه قداره در حال حاضر كسي تصور نمي«
سردي پايتخت را درخواهد نورديد كه اما از مقر فرمانروائي سفير جديد آمريكا باد . باشد ) صدراعظم وقت آلمان فدرال، م(

براي كليه شواهد و عالئم تشنج زدائي مابين شرق و غرب و همچنين براي موضع قويتر اروپا در مقابل اياالت متحده 
اين پيرمرد اطالعاتي كوشش خواهد كرد شبكه فعاليت سازمان » والترز«عالوه برآن . آمريكا بسيار خطرناك خواهد بود

ايم، آلمان فدرال به بزرگترين شعبه  همانطور كه ما در نشريه خود بارها ثابت كرده. درال را توسعه بخشدسيا در آلمان ف
حيطه فعاليت اين شبكه تنها به كشورهاي سوسياليستي . خارجي دستگاه جاسوسي اياالت متحده آمريكا تبديل گرديده است

در كشورهاي همجوار اروپاي غربي و كشورهاي خاور » تندوستان واشنگ«شود، بلكه همينطور  اروپاي شرقي محدود نمي
  ...گيرد نزديك و افريقائي را نيز در برمي

گنجد كه زير پرده  به سمت سفير آمريكا در بن، بطور كامل در استراتژي دستگاه اداري بوش مي» والترز«انتصاب 
  7» .سازندتر  هاي علني و مخفي خود را تكميل زدائي تبليغي، طيف وسيع دخالت تشنج

سياست جهاني از طرف رئيس جمهور خود به اين مقام در بن گمارده شده، » رامبو«بهرحال همين بس كه وقتي اين 
  .ناظران مطلع متحير انگشت بدهان ماندند

يك اين عالئم را دريافتند  اما آيا مسئولين سياست خارجي و دستگاه جاسوسي در اتحاد جماهير شوروي و آلمان دمكرات
نه در خاطرات ديپلماتهاي شوروي و نه در خاطرات .   صحيح تعبير كردند؟ اين سئواالت از تاريخ باقي ماندبنحوو 

. خورد جماهير شوروي و آلمان دمكراتيك آثاري از اين شناخت بچشم نمي كارمندان بلندپايه سازمانهاي جاسوسي اتحاد
دميده و ما » آخرين رزم«ولي حريف در شيپور » ...شنويد اين ندا راخلقها، ب«:خوانديم  ا در سرودهاي خود نميآيا هميشه م

  )م. ترجمه شده» ...روزقطعي جدال است«اين بخشي از سرود انترناسيونال است كه بفارسي (شنويم؟  هنوز هيچ ندائي نمي
المللي و  رزه طبقاتي بيندر مبا» خدمات وي«البته بايد بپذيريم كه كاملترين پرونده در مورد اين ژنرال، بيوگرافي وي، 
آورد، لكن دانستن آن در اين رابطه حداقل  حتا ليست دقيق وظايف مشخص وي، تغييري در وضعيت فعلي بوجود نمي

  .نمود تر مي شكست ما را محترمانه
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ر كار اطالعاتي اولين سخنراني خود را در مقام سفير آمريكا چند روز پس از استرداد معرفي نامه خود د اين خبره
كه از طرف البي آمريكا بنام انجمن رسمي پل آتالنتيك در هانور انجام گرفت، » يادبود كارل هاينتز بكورتز«گردهمائي 
  8. ايراد كرد

اگر از عبارات . اي است داراي اهميت ويژه» يادبود كارل هاينتز بكورتز«سخنان فرستاده سيا والترز در گردهمائي 
توجه و  كرده و در ميان خطوط به جستجو پردازيم، به برخي از اطالعات بسيار جالبپوشي  پر كن ديپلماتيك چشم دهن

  .آميز برخواهيم خورد بسيار تهديد
اولين پله در راه همكاري «كند كه فعاليت وي در مقام سفير آمريكا در سازمان ملل متحد  در ابتدا والترز اشاره مي

و رد »  صلحالمللي براي اولين پله در راه همكاري بين«ان خواهيم داشت تا اينما بقدر كافي امك. نبود» المللي براي صلح بين
  .تر آشنا شويم تروريسم دولتي دقيق» فرشته صلح«ارده بهتر ترسيم و تعقيب كرده و با اين ذخوني را كه وي بجاي گ
قدغن گرديده بود، كند كه بنا بر آن براي آمريكا و همپيمانانش   اشاره ميCOCOM »كوكوم«سپس وي به ليست 

توانست براي توليد ابزار و لوازم تسليحاتي مورد استفاده قرارگيرد،  محصوالت الكترونيكي حساس و ديگر كاالهائي كه مي
كرد كه  ظاهراً در اين باب مشكالتي پيش آمده بود چون والترز اشاره مي. به كشورهاي بلوك شرق صادر كنند

اند، زيرا كه به  ر ديگري برخي از قراردادهاي محتمل خود را از دست دادهبيش از هر كشو«هاي آمريكائي  شركت
پيمانان ما اين اجزاي  بايد مطمئن شود كه هم«انظار عمومي در آمريكا » .اند مسئوليت خويش در قبال كوكوم وفادار بوده

  »...دهند تعيين كننده از سيستم دفاعي مشترك ما را كماكان مورد پشتيباني قرار مي
 سيا والترز بوي تهديد و گذارشد اما از دهان سياست ين سخنان از دهان يك ديپلمات بدون شك بسيار روشن تعبير ميا

پس از صرف عبارات بي مفهوم . كرد اين برداشت در مورد بند آخر سخنراني نيز صدق مي. داد حتا شايد بوي دستور مي
 و آلمان والترز براي آنهائيكه گوش شنوا دارند، هشدارباش بسيار متداول راجع به رابطه سالم و ديناميك مابين آمريكا

  :كرد جدي را طرح مي
من . بينيم كه اگر بخواهد روابط ما كماكان رشد يابد، حتماً بايد مورد احتراز قرار گيرد ماخود را با خطراتي مواجه مي«

اي مورد انتقاد اياالت متحده آمريكا قرارگرفته  غيرعادالنه بينم كه آلمان فدرال بطور از طرف آلمان اين گرايش را مي
من بشما اطمينان . بينند كنم كه آنها دائماً خود را موظف به اثبات وفاداري خود نسبت به آمريكا مي احساس مي. است
اي در وفاداري دوستان آلماني ما در مورد  گونه شك و شبهه امورخارجه بيكر هيچ دهم كه پرزيدنت بوش و وزير مي
  9» .پرورانند صورات مشتركمان و يا اساس پيمان آتالنتيك در سر نميت

 كه عنصر تعيين 1950هاي تهاجمي نسبت به اجراي وظايف برخواسته از معاهده كوكوم در سال  در رابطه با خواسته
هاي آنرا از  نهكننده در جنگ اقتصادي كشورهاي امپرياليستي عليه كشورهاي سوسياليستي بود، خوب است كه برخي از زمي

  .سابق بررسي كنيم
 Averel«به رهبري (وزارت بازرگاني اياالت متحده آمريكا . گردد  برمي1948سرآغاز كار كوكوم به ماه مارس 

Harriman «در آنزمان يك ليست تحريم آماده كرده بود) ما اين شخص را در كنار ورنون والترز به كرات خواهيم ديد .
 گرفت كه صدور آنها به اروپاي شرقي و اتحاد اولي محصوالت و كاالهاي تسليحاتي را در برمي. )IB(و ليست ) IA(ليست 

، يعني كاالهائي كه dual-useشد به كاالهاي به اصطالح  و دومي مربوط مي. جماهير شوروي اكيداً ممنوع شده بود
از آنجا كه تجارت .  آنها بطور كامل مقدور نبودگيرند اما جلوگيري از صدور توانستند مورد استفاده تسليحاتي نيز قرار مي

خارجي اياالت متحده آمريكا و منافع اقتصادي آن بطور سنتي وابستگي چنداني به اروپاي شرقي نداشت، لذا يك چنين 
 با تري پيمانان اروپاي غربي كه منافع بسيار قوي لكن براي هم. نهاد هائي براحتي روند تائيد كنگره را پشت سر مي ليست

بايستي امكانات اعمال فشاري را كه طرح مارشال  اياالت متحده آمريكا مي. اروپاي شرقي داشتند، اين وضعيت بغرنجتر بود
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جو متشنج ناشي از به . داد تا توافق اروپاي غربي را جلب كنند در اختيار آنها نهاده بود، بشدت مورد استفاده قرار مي

تنظيم معامالت تجاري مابين بخش شرقي و غربي . كرد  از نظر عاطفي به آنها كمك مياصطالح محاصره برلين در اين زمينه
هاي آلمان غربي سرچشمه سود غيرقابل اغماضي بود   اين معامالت براي شركت. اي را بدنبال داشت آلمان مشكالت ويژه

اياالت متحده آمريكا در . فتگر مي ها مورد انسداد قرار ولي در چارچوب سياست تحريم، كراراً از طرف آمريكائي
 تاسيس كرد كه كليه اقدامات در “Economic Cooperation Administration ECA„اي به نام  فرانكفورت موسسه

  .كرد تجارت شرق را كنترل مي
 شوراي امنيت 104 طي بخشنامه شماره 1951از موضع اياالت متحده آمريكا مقررات تحريم آنقدر مهم بود كه در فوريه 

. فرموله گرديده بود» سياست كنترل صادرات در قبال اتحاد جماهير شوروي و اقمار اروپاي شرقي آن«ملي تحت عنوان 
ها،  هاي سالح كليه توليداتي كه در بخش انرژي اتمي ، در كليه بخش«هاي مورد تحريم  در بخشنامه شوراي امنيت ملي بخش

 ، و همينطور ديگر كاالهائي كه صدور آنها به تقويت توان جنگي اتحاد...مهمات و ديگر لوازم تسليحاتي كه براي جنگ،
  10. گرفت كند را دربرمي جماهير شوروي كمك 

مثالً در مركز سازمان . آمد هاي جاسوسي بوجود مي طبيعي است كه طبق شرايط نامبرده وظايفي مشخصي براي سازمان
از طريق روابط مشترك كراراً كوشش گرديد به . ت اشتغال داشتسيا، بخش شناسائي انتقال غيرقانوني تكنولوژي بفعالي

 1986/1987حدوداً در سال . هاي خود را تشديد بخشد سازمان جاسوسي آلمان فشار آورده شود تا در اين زمينه فعاليت
زي اتهامات آمي در اين يادداشت بطور توهين. اياالت متحده آمريكا يادداشت مبسوطي به دولت آلمان فدرال ارسال كرد

بود كه اين كشور بداليل سياسي و اقتصادي حاضر نيست نقش الزم خود در كشف و  شديدي به آلمان فدرال وارد شده
 ـA يكي از مامورين مخفي اداره مركزي ـ . جلوگيري از انتقال غيرقانوني تكنولوژي به كشورهاي بلوك شرق را ايفا كند

خارجه آلمان فدرال بخاطر لحن اين يادداشت  ر وزير امورشزارش داد كه  گندر وزارت امنيت كشور آلمان دمكراتيك گ
بسيار عصباني شده بود ولي رياست سازمان اطالعات كشور خود را مبرا از هرگونه مسئوليتي اعالم كرد و اداره جنائي 

قه براي افشاي يك يعني بطور غيررسمي اما خيلي مشخص اعالم شد كه عال. گمرك  را مسئول حل اين سئوال دانست
ترس از اينكه بدنبال فعاليت شديد سازمان ضدجاسوسي در اين زمينه، مي تواند خيلي سريع . چنين روندهائي موجود نيست

  . سئوال رود، يكي از داليل  اين واكنش بود هاي بزرگ و ذينفوذ زير منافع شركت
 براي حفاظت مرز آلمان دمكراتيك مورد استفاده 1961مثالي كه خيلي بامسما است اينكه سيم خارداري كه در ماه اوت 

  !حساب، حساب است. به آلمان دمكراتيك صادر شده بود» كروپ«گرفت، قبالً توسط شركت  قرار
كميسيون تحقيقي كوكو وابسته به مجلس آلمان فدرال به نقل از وزارت امنيت كشور آلمان  ها گزارش اقليت

كه كنترل انتقال غيرقانوني تكنولوژي «كرد   آلمان فدرال از اين موضع حركت ميگويد كه سازمان امنيت دمكراتيك مي
اداره . هاي ضدجاسوسي اين سازمان نيست، بلكه جزو وظايف سازمان گمركات مي باشد اساساً جزو وظايف فعاليت

وب امكانات قانوني ضدجاسوسي سازمان امنيت كوشش دارد تا در كنترل انتقال تكنولوژي غيرقانوني، اكيداً در چارچ
گردد و از طرف اداره  اين بدين مفهوم است كه موارد مشكوك به ارگان گمركي مربوطه ارجاع مي. فعاليت كند

اداره . گيرد تا موارد خارج از حيطه مسئوليت خويش را در دست خود گيرد ضدجاسوسي هيچ اقدامي صورت نمي
شود كه اهداف جاسوسي يك چنين نقل و انتقاالتي واضح و  ليت ميدار مسئو ضدجاسوسي سازمان امنيت تنها  وقتي عهده

  11. »مبرهن باشد و نه اينكه برپايه رفتار توطئه بار طرفين مستدل گردد
 يعني چند ماه پس از ابتكار سفير جديد اياالت متحده آمريكا در بن در جهت منضبط كردن 1990ولي درست در فوريه 

 در پراگ از كشورهاي غربي خواست تا بازارهاي خود را براي كشورهاي اروپاي شرقي آلمانها، وزير امورخارجه بيكر
  12. بگشايند و با تعديل مقرارت كوكوم، راه دستيابي به تكنولوژي پيشرفته را براي اين كشورها هموار سازند
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به گزارش زير .  شته شد سال بطول انجاميد تا اين محصول جنگ سرد بطور نهائي از بين بردا4با اين وجود بيش از 

  :توجه كنيد
  .ناتو طرح جديدي براي كنترل صادرات به شرق در دست تهيه دارد

  .گردد هاي كوكوم ملغي مي ليست
 ـ  صدور سالح و تكنولوژي پيشرفته از كشورهاي غربي به كشورهاي سابق بلوك شرق از جمعه آينده، dpa)(الهه 

رتبه كشورهاي عضو  بعدازظهر روز چهارشنبه نمايندگان عالي. گردد ترل نميديگر مثل گذشته توسط مرجعي فرامليتي كن
. ناتو به استثناي ايسلند، استراليا و ژاپن  در الهه خبر انحالل مركز كنترل كوكوم در پاريس را از اول آوريل  اعالم داشتند

اين سازمان وظيفه خواهد داشت . ازند كشور عضو در نظر دارند تا اكتبر سال جاري سازمان جديدي را جايگزين آن س17
در طراحي سازمان جديد، . هاي  كشتار جمعي جلوگيري بعمل آورد كه از دستيابي مثالً ديكتاتورها و يا تروريستها به سالح

چين هم اين امكان را .  كشورهاي اسبق سوسياليستي مثل روسيه، لهستان، مجارستان، چك و اسلواكي هم سهيم خواهند بود
  .د داشت تا همكاري كند و بعدها بعضويت اين سازمان درآيدخواه

COCOM پس از فروريختن . كرد به كشورهاي بلوك شرق را كنترل مي» كاالهاي تسليحاتي« صدور 1950 از سال
  13.معنا و ترمزكننده  بود ديوار، اين مركز كنترل هم از نظر غرب و هم از نظر شرق بي

 
  :شد كه در اينجا سئوال بعدي مطرح مي

كند،  تاب مطرح مي آلمان را اينطور با آب و علت اينكه والترز در خاطراتش، پيش بيني خود در باره وحدت سريع دو
  آلودي براي مخفي كردن وظايف ويژه، فعاليتها و اهداف سياسي ديگر نيست؟ چيست؟ آيا اين تنها پرده مه

حال شرط الزم براي دستيابي به هدف  الزم بود ولي در عينآلمان گرچه كه تنها يك بخش عملياتي  زيرا كه وحدت دو
و هدف اصلي براي وي و اربابانش، تالشي كل سيستم در اروپاي شرقي و هنوز ابر قدرت يعني اتحادجماهير شوروي  . اصلي
  . بود

ات ژنرال والترز اغلب محققين و نويسندگان، اقدام. آلمان بپردازيم ولي در ابتدا، كمي نزديكتر به كمپلكس وحدت دو
ظاهراً . دانند در آلمان فدرال را ناشي از نارضايتي پرزيدنت بوش پدر از برخي از روندها و اقدامات دولت آلمان فدرال مي

  در وزارت امور خارجه هدف اصلي اين بود كه 14. كرد چنين تضادهائي وجود داشت، زيرا كه والترز بر آنها تاكيد مي
آنها ترس از اين داشتند كه همسايگان اروپائي برخوردي منفي به .  در جامعه اروپا ادغام گرددآلمان، محكم و با ثبات

ظاهراً اين امر براي آنها مهمتر بود تا .  ميليون نفر جمعيت از خود نشان دهند80بوجود آمدن آلمان بزرگ با بيش از  
  . تقويت پيمان آتالنتيك
كرد  وي تصور مي. داد روهاي آمريكا در اروپا را آنچنان مثل گذشته بها نمي حضور نيگنشررسيد كه  اينطور به نظر مي

 بايستي كه انظار عمومي در اتحاد اول مي. آلمان را بپذيرد تواند بداليل سياست داخلي، وحدت دو  نميگورباچفكه 
  . راهم نخواهد كردجماهير شوروي ف جماهير شوروي مجاب گردد كه يك كشور واحد آلماني خطري براي منافع اتحاد

به نظر والترز، كوهل، زايترز رئيس دفتر و تلچيك : كند ولي در دفتر نخست وزيري، والترز با موضع ديگري برخورد مي
آنها براين عقيده بودند كه در اين برهه زماني يعني . دادند مشاور وي، وحدت دو آلمان را در درجه اول اولويت قرار مي

وحدت . ، وضعيت براي وحدت بقدري مناسب است كه هيچگاه ديگر آنچنان نخواهد شد1989ل تقريباً از نيمه دوم سا
  ». بودگورباچفبراي آنها حتا ارجح بر حفظ قدرت «
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شناسان شاغل در   حتا مورد قبول آلمان1989در اوائل آوريل  »آلمان وحدت هرچه سريعتر دو«فرضيه والترز در مورد 
هاي مهم سياست خارجي  نوست، ادامه تقسيم دوآلمان پايهس آنان باوجود پرسترويكا و گالبه نظر. سفارت آمريكا هم نبود
  . اتحادجماهير شوروي بود

  :كرد والترز در مقابل آنها اينطور استدالل مي
جماهير شوروي از افغانستان يك شكست بود، به نشانه آنكه دكترين برژنف ديگر قابل استفاده نيست  نشيني اتحاد عقب

  . هاي كمونيستي به خطر افتاده را نجات دهد توان همواره ارتش سرخ را به اقساء نقاط دنيا اعزام كرد تا رژيم يگر نميو د
  : كرد نگري خود، والترز اعالم مي  آينده غرورمند از توانائي

من به . نبودتاريخ حركت خود را آغاز كرده و ايستائي ممكن . ديگر غيرممكن بود كه بتوان روند را ترمز كرد«
  15» .گفتم كه سيل براه افتاده است بسياري از مخاطبين خود در آنروزها مي

گيري تعجب   از اين موضع1990در ابتداي سال ) يكي از سياستمداران سوسيال دمكرات آلمان فدرال(  Egon Bahrحتا 
.  والترز سفير اياالت متحده آمريكا رفتمدر ابتداي سال به مالقات ورنون«: نويسد  در كتاب خاطرات خود ميوي. كرده بود

ديپلماسي پيشنهاد كردم كه در ماه آوريل با شركت رسمي خود، به اهميت سالگرد » اسب آزمون ديده جنگي«من به اين 
وي بسردي اما . بيافزايد» تورگاو« در 1945جماهير شوروي در سال  بهم رسيدن دو ارتش اياالت متحده آمريكا و اتحاد

! بلي. نه چند لحظه  انديشيد و گفت ايده خوبي نيست چون صالح نيست كه شكست آلمانها را به رخشان بكشيمهوشمندا
در ادامه گفتگو وي اعتقاد خود را اين گونه بيان داشت كه در دوران سفارت وي وحدت . كار ما به اينجا كشيده شده بود

ه اعالم داشت كه اين حادثه چون سيلي فراكن فراخواهد گوئي غيرمترقب آلمان صورت خواهد گرفت و بدنبال اين پيش
وي تنها كسي كه من ديده بودم بود كه اين واقعه را پيش . گيرد، باخود خواهد برد رسيد و هركه را كه در مقابل آن قرار

  ».كرد بيني مي
  :نويسد ي ميو. گرديده بود» پايان سريع آلمان دمكراتيك «اما اگون باهر، بار ديگري نيز شاهد روياي 

رئيس اداره ضدجاسوسي (اثر ماركوس ولف » ترويكا« يكي از رفقاي حزبي از برلين توجه مرا به كتاب سدر ماه مار« 
اين كتاب را ) گفتم(پس از آنكه اين كتاب را خواندم به عجله به نزد ويلي برانت رفتم، . جلب كرد.) آلمان دمكراتيك م
نين شخصي با اينهمه اطالعات اجازه نوشتن چنين چيزهائي را داشته باشد، پس آلمان هنگاميكه يك چ! بايد حتماً بخواني
گفتم خوب اگر نه يك ! غلو نكن: ويلي اخم كرد و گفت! تواند يك شبه مثل خانه كاغذي در هم بريزد دمكراتيك مي

  16» .شبه، شايد در عرض چند ماه
هاي مختلفي    در جلسات و گردهمائي1989ا در طي سال والترز افكار و تصورات خود در مورد وحدت دو آلمان ر

اش بمناسبت مالقات هلموت كوهل صدراعظم آلمان فدرال در اواسط  منباب مثال در گفتگو با پرزيدنت بوش و خانواده
  :كرد  در كمپ ديويد، مشخص تر بيان مي1989سال 
اند  مردم آلمان شرقي درك كرده. ك را ابراز كردمآلمان در آينده بسيار نزدي مجدداً اعتقاد خود در مورد وحدت دو«

مردم . نشانده كمونيستي اروپاي شرقي بكار گيرد كه شوروي ديگر حاضر نيست ارتش سرخ را براي دفاع از دولتهاي دست
آلمان فدرال به يك مركز جذاب آزادي و دمكراسي تبديل گرديده است كه كشش . ها خواهند ريخت بزودي به خيابان

ها و فرانسويان  بديهي است كه انگليس. دارد  بر كليه آلمانيها همچنين آلمانيهاي مقيم آلمان دمكراتيك اعمال ميعظيمي
آلمان خوشحال نيستند و لذا اين وظيفه ماست كه بكمك آلمانها بشتابيم تا آنها بدام قولهائي كه  زياد از وحدت دو

  17» .واهند داد، نيافتندطرفي به آنها خ ها بدون شك در مورد حفظ بي شوروي



 پدرخوانده 12 تارنگاشت عدالت
كننده شوراي امنيت ملي، تعبيرات سمجانه والترز در مورد روند سريع وحدت مورد توافق  اما در درون محافل رهبري

) كه اكنون وزير امور خارجه پرزيدنت بوش پسر است(مثالً كارمند وقت شوراي امنيت خانم كوندوليسا رايس . همه نبود
  : نويسد به طعنه در مورد اين موضع والترز مي» لحظه جادوئي ديپلماسي« كتاب خود به اتفاق فيليپ زليكو در

برعكس سفير اياالت متحده آمريكا در بن، ژنرال و افسر اطالعاتي اسبق ورنون والترز براين عقيده بود كه  وحدت «
مبناي  گوئي خود را بر وي پيش. )41 تا 25ص . بيني بود والترز، وحدت قابل پيش(آلمان بزودي به وقوع خواهد پيوست 

تجزيه و تحليل وضعيت سياسي بنا نكرده بود و پيشنهادي نيز در مورد اينكه اياالت متحده آمريكا چگونه رفتاري را بايد 
وي حتا در كتاب خاطرات خود كمتر به مسائل سياسي پرداخته و بيشتر به اين مسئله عالقه . دنبال كند، ارائه نكرده بود

و ستاد وي، كه مالحظه وي را نكرده و با وي بدرفتاري ميكردند، به قاضي ) وزير امور خارجه( ده است كه با بيكرنشان دا
  18» .برود

آلمان تقريباً بطور  در گزارش والترز به پرزيدنت در كمپ ديويد جوانب كاربردي سياست آمريكا در مورد وحدت دو
  . روشني ترسيم گرديده است

االمكان مجبور  هد تا كوهل حتي يكا نهايتاً و بطور قاطع بايستي دولت كوهل را مورد پشتيباني قرار داياالت متحده آمر
تر آلمان  كند تا هرچه زودتر و اساسي حال به وي كمك مي ها باشد و در عين به پذيرفتن شروط كمتري از شوروي

  : ديپلمات آلمان دمكراتيك نوشتKarl Seidel. دمكراتيك را نابود كند
با كمك جورج بوش، روند احياي سوسياليسم در آلمان دمكراتيك را به 1989هلموت كوهل از اواخر دسامبر سال «

هرچه سريعتر، بهتر به همكاري تنگاتنگ : واشنگتن و بن اكنون تحت شعار. روند نابودي آلمان دمكراتيك مبدل ساخت
تغيير در سيستم، اكنون مبدل به احياي مناسبات قديمي گرديده روند . هلموت كوهل نيروي محركه اين روند بود.  پرداختند

  .بود
اياالت متحده آمريكا تماماً پشت سياست هلموت كوهل ايستاد و حتا حاضر بود مسئله وحدت دوآلمان را از روند 

يده بود، بدين موضع واشنگتن توسط تصميمات شوراي امنيت ملي كه در پايان ماه ژانويه اتخاذ گرد. وحدت اروپا جدا كند
وحدت هرچه زودتر، تمام آلمان عضو ناتو، احتماالً منطقه آلمان دمكراتيك خارج از ساختارهاي :صورت مشخص شده بود 

  19» ... براي تنظيم جوانب خارجي وحدت دوآلمان در محدوده حقوق چهار قدرت 4+2نظامي، مذاكرات 
لي دستگاه اداري بوش اين بود كه آينده ناتو تضمين گردد و كرد غصه اص بدين صورت كارل زايدل بار ديگر تاكيد مي

ها در آلمان و كشورهاي ديگر كه درجهت تخفيف نقش ناتو و يا حتا تضعيف نقش اياالت متحده آمريكا در  كليه كوشش
  .اروپا بود در نطفه خفه گردد

در اين بين، نيروهاي . برداشته شودبهمين دليل الزم بود تضاد با شركاي ديگر اروپائي، بصورت هدفمندي از ميان 
 جنگ سرد و پيدايش امكان تنظيم  بانفوذي در كشورهاي بزرگ اروپاي غربي وجود داشتند كه با توجه به پايان يافتن

اين تصورات تا مرز ايجاد يك منطقه حائل كه از كشورهاي . بردند نوين روابط در اروپا، نقش سنتي ناتو را زير سئوال مي
  .رفت كيل شده باشد، پيش ميطرف تش بي

: شود را مجسم كنيد اروپائي كه در زير ترسيم مي. طرفي هميشه در اروپا وجود داشته و هنوز نيز وجود دارد آرزوي بي
ديوار «گذرد و  شود و به سمت جنوب از آلمان، اطريش و سوئيس مي اين اروپا درشمال از فنالند و سوئد آغاز مي

تري را در رابطه با وضعيت جهان در آغاز قرن  آورد كه امكان صلح واقعي بيطرفي را بوجود مي Cordon sanitaire»حائل
گرچه كه يك چنين اروپائي به نفع مردم اين قاره است، لكن با سياست آمريكا كه كماكان بدنبال حضور . دهد  اميد مي21

شود كه چرا اينقدر مهم بود كه  بهمين دليل روشن مي. ددر اروپا، توسعه ناتو و استفاده از قانون چماق است،  همخواني ندار
  .وجود كبر سن مجدداً بكار گرفته شود اي چون والترز، با باتجربه» طراح«چنين 
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  .خدمات وي در به تحقق رسانيدن اهداف اياالت متحده آمريكا فراوان است

  موضع كامالً مشخصي در مورد 1990 نوامبر 7وي در نطق خود در جلسه انجمن آلماني سياست خارجي در بن روز 
  ):رجوع شود به پيوست سوم(داشت  نقش ناتو و ادامه حضور نظامي اياالت متحده آمريكا در آلمان فدرال را ارائه مي

. هيچ دليلي وجود ندارد كه اين رابطه تغيير كند. كند ، ناتو  اياالت متحده آمريكا را به اروپا متصل مي1949از سال «
هاي  هاي ما در جهت جلوگيري از كشورگشائي  كه ناتو طي دوران جنگ سرد بمثابه بخشي از كوششطبيعي است

اتحادجماهير شوروي تكامل يافت و بهمين دليل از اتحادجماهير شوروي حتا يكبار در قرارداد پيمان آتالنتيك شمالي 
ي ناتو فراتر از مرزهاي سياست ممانعت  عالوه برآن اين قرارداد دائمي است زيرا كه هدف اساس. شود نامبرده نمي

Containtmentهمكاري امنيتي ماوراء آتالنتيكي بايستي در خدمت اهداف دراز مدت استقرار . باشد  و يا محدودسازي مي
معني است كه  انحالل ناتو درست در زمان تحقق  يافتن اين اهداف همانقدر بي.  ساختارهاي امنيتي پايدار در اروپا باشد

  ...الل جامعه اروپائي در حين ايجاد بازار داخلي اروپاانح
. كرد اين پيمان غربي همواره يك موسسه سياسي بود كه گفتمان مابين كشورهاي داراي منافع مشترك را تنظيم مي

 ها، اجراي قرارداد كنترل تسليحاتي و يا شرايط تغييريافته امروز بدين مفهوم است كه نكات نويني مثل اشاعه موشك
مذاكرات ما در باره اروپاي شرقي و بحران خليج، ارزش . اي در دستور روز اين پيمان قرار خواهد گرفت هاي منطقه تنش

  ...كند ناتو در اين مورد را تائيد مي
توان كاهش  برخي از عناصر نظامي را نمي... نفوذ سياسي ناتو، بدون حفظ عنصر اصلي و نظامي آن رشد نخواهد يافت

اي آمريكا وزنه امنيت  هاي هسته سالح. ثباتي است  نظامي آمريكا در اروپا تضمين مهمي در قبال بيحضور. داد
هائي بايستي به نحوي در  اين چنين سالح. كند كه جنگ غيرقابل تصور گردد آتالنتيك را تقويت كرده و كمك مي ترانس

  ...اروپا مستقر بماند
. گذاري ما در امنيت اروپا بكار گرفته شود  در دسترس ماست، بضرر سرمايهاين وجود نبايد كه ميوه صلحي كه امروز با

تواند مورد بررسي قرار دهد، لكن مهمترين وظيفه آن  گرچه كه اكنون ناتو مسائل سياسي و غيرنظامي را خيلي كاراتر مي
بدين ... نجام آنها را داشته باشندپيمان ما داراي وظايف نظامي است و نيروهاي نظامي ما بايد آمادگي ا. تضمين امنيت است

  20» .هاي آمريكائي براي كار ما بسيار تعيين كننده است دليل پايگاه
نويسد كه اياالت متحده آمريكا  گوش آقايان متزلزل در وزارت امور خارجه آلمان مي بدين صورت مجدداً والترز پشت

  .بيند  همينطور حضور نظامي آمريكا در اروپا نميجائي براي بحث در مورد عضويت آلمان در پيمان نظامي ناتو و
  .بازگرديم به وقايعي كه نهايتاً به استقرار وحدت دوكشور آلمان انجاميد

هنوز .  بود1989 نوامبر سال 9بديهي است كه واقعه تعيين كننده در روند وحدت، گشايش مرز در برلين غربي در شب 
شابووسكي در كنفرانس  ياسي وقت حزب سوسياليست متحده آلمان، گونتركه هنوز است وراجي هذيان گونه عضو دفتر س

چندين نفر كه خود درآنزمان ناظر بودند، تائيد .  اسرارآميز باقي مانده است1989 نوامبر سال 9مطبوعاتي در غروب روز 
داشته است كه درآن اي در مورد امكانات سفر باخود  كنند كه شابووسكي يك اطالعيه خبري در مورد طرح بخشنامه مي

نگار بجاي اينكه   نوامبر در جواب به يك روزنامه9شابووسكي در غروب .  نوامبر تعيين گرديده بود10مهلت محدوديت تا 
  بايد قبول كرد كه 21».كنم فوراً اگر درست فهميده باشم، فكر مي«: نوامبر اعالم كند، اظهار داشت10مهلت تعيين شده را 
نگاري باتجربه و عضو دفتر سياسي حزب سوسياليست متحده  وي روزنامه. نبود»بچه كالس اول«ي آقاي گونتر شابووسك

در روز . خوابيده» اشتباه لپي«معما اين است كه آيا وي واقعاً هول شده بود و يا اينكه علت ديگري در پس اين . آلمان بود
 10داد لكن شرايطي كه در شب  غييري درآن نميگرفت و آقاي شابووسكي ت  نوامبر گشايش مرز به هرحال صورت مي10

  .آمد بسيار نگران كننده بود نوامبر پديد
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واقعيت اينطور بود كه فرماندهان نيروهاي مرزي آلمان دمكراتيك هيچگونه دستور و يا فرماني در رابطه با رفتار و 

ها كماكان اين فرمان اساسي مصداق داشت براي آن. عملكرد در يك چنين شرايطي را به افسران مسئول ابالغ نكرده بودند
اما هجوم توده انبوه مردمي كه خواستار فوري گشايش مرزي . كه بايد از هرگونه تحريكي در مرزها ممانعت بعمل آورد

توان چيز ديگري بجز تحريك تعبير كرد، حداقل در ضمير مسئوليني كه در آن ساعات  كه تاكنون بسته بود را چگونه مي
 نوامبر 9نابهنگام در شب » تصميم«كردند؟ اينكه حتا يك تير شليك نشد و كسي قرباني اين  نها انجام وظيفه ميدر آن مكا

  .   در مرزهاي برلين غربي و آلمان غربي دانست) آلمان دمكراتيك(كاري نيروهاي انتظامي  نگرديد را بايد مديون مالحظه
خبر   بي1989 نوامبر 9وي براي هلموت كوهل كه در روز . بخرج دادوالترز كه مردي بسيار باتجربه است، آناً واكنش 

از همه چيز در ورشو اقامت داشت، يك هواپيماي ارتشي براي پرواز از هامبورگ به برلين آماده كرد و بدين صورت 
. »طنين بيافكند«بهكوهل توانست سروقت خود را به برلين برساند و همĤوا با ديگر بازيگران سرود آلمان را تا برلين شرقي 

وزيريك كشور موزفروش آمريكاي ميانه، با يك هواپيماي ارتش آمريكا به محل  اين واقعيت كه كوهل مانند  نخست
  .وقوع حادثه عودت داده شد، در انظار عمومي مردم آلمان بازتابي نيافت

لمان سياسي فعلي، وقار و مرتبه آ اما در. كرد يك سياستمدار عاليرتبه فرانسوي هيچگاه چنين كاري را قبول نمي
  . مدتهاست كه جزو معيارهاي اخالقي فراموش شده است 

 نيز در برلين بود و در مقام يك ارتشي كاركشته با يك هليكوپتر نظامي 1989 نوامبر 10بديهي است كه والترز روز 
يك از  اين لحظه با هيچ«: رور گفتوي با غ. يك پرواز تفحصي انجام داد و به فراسوي دروازه براندنبورگ پرواز كرد

ناگهان دريافتم كه جنگ دراز مدت براي آزادي و دمكراسي كه تقريباً در تمام . لحظات ديگر زندگي من قابل قياس نبود
طول زندگي من وجود داشت و من در سنگرها و ميدانهاي بسياري براي آن رزميده بودم، اكنون بپايان رسيده و آزادي 

  22» .دپيروز گشته بو
  ؟...كار آزادي براي نابودكردن محل. چه كسي پيروز شد؟ آزادي پول» آزادي«و » آزادي«كدام 

گوئي غربي در  همان همواره درجواب به اين Otto Grotewohlبياد بياوريم كه اولين نخست وزير آلمان دمكراتيك 
  : گفت مورد آزادي مي

  ».آزادي من يا آزادي تو، بحث بر سر همين است! وست، بگوگويم ـ كدام آزادي مورد نظر ت آزادي كه من مي«
  .اي بود  براي والترز لحظه ويژه1990 اكتبر 3لحظه وحدت رسمي در صبح روز 

جنگ سرد .  نه تنها در رابطه با وحدت آلمان بلكه  بدين خاطر كه آزادي بر ديكتاتوري كمونيستي پيروز گرديده بود«
شد كه نيروهاي رفرميستي در اتحادجماهير شوروي پيروز   تنها هنگامي به تاريخ سپرده ميظاهرا به انتها رسيده بود ولي

  23».گرديده بودند 
آلمان هدف نهائي ماموريت وي نبوده بلكه تنها يك پله مهم در مسيري  كرد كه وحدت دو با اين جمله والترز اشاره مي

جماهير شوروي تنها بمعني نابودي سوسياليسم  در اتحاد» يستيپيروزي نيروهاي رفرم«كه وي در پيش داشت بود، زيرا كه 
  )IVرجوع شود به بخش ( .جماهير شوروي بود جماهير شوروي و نهايتاً به معني نابودي اتحاد در اتحاد

وي در مورد ديدار . كند آلود خود را در قبال آلمان دمكراتيك اينطور بيان مي والترز تقريباً بصورت ضمني موضع خصم
  :نويسد  در برلين مي1990زيرامورخارجه بيكر در سال و

در مقام » اگون كرنس«كه در اين حين جانشين » مودرو«من پرسيد آيا به نظر من صالح است كه وي با  بيكر از«
مطرح شده » ديك باركلي«اين پيشنهاد از طرف سفير ما در آلمان شرقي . رئيس دولت شده بود در پوتسدام مالقات كند

 باركلي چندين بار هم در مقابل من ايده سفيهانه ديگري را ابراز داشته بود كه مثالً الزم است برخي از آن چيزهائي كه .بود
واكنش من در قبال اين نظرات تنها . هاي گذشته به هويت ويژه مردم آلمان شرقي تبديل شده را بايد حفظ كرد در طي دهه
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د ـ ديكتاتوري، اقتصاد ورشكسته سوسياليستي، مرزهائي كه با ديوار و چه چيز الزم بود حفظ شو. زدگي بود حيرت
  خواردار محكم گرديده؟ سيم

هانس مودرو . بود به نظر من اينكار اشتباه بزرگي . امورخارجه بيكر را از مالقات با مودرو منع كردم من بطور قاطع وزير
گشت  يات رژيم سوسياليست متحده آلمان دچار مشكل ميماند و بخاطر آلودگيش به جنا وزير مي فقط مدت كوتاهي نخست

بعيد . خورد چشم مي دراينجا آثار برنامه اعالم غيرقانوني بودن آلمان دمكراتيك به. (از زندان دربياورد و بعيد نبود كه سر
ده آمريكا در حال امور خارجه اياالت متح مالقات وزير)  ن.نبود كه اين برنامه در اياالت متحده آمريكا تهيه شده باشد

المللي كسب خواهد كرد كه حقش  ها را به شك و ترديد واخواهد داشت و براي مودرو تائيد بين حاضر آلمان غربي
  24» .نيست

  ».خواستيم كه ما نمي... « :گفت بايستي مي وي شرافتاً مي. سازد اينجا هم وي باز آب را گل آلود مي
  :طور بود گيري والترز اين نتيجه

نها در آلمان فدرال كشوري بنا كردند كه كشش مقاومت ناپذيري بر همه كساني كه سرنوشتشان زندگي در آلما«
داشتند،  وار اعالم مي ت و هونكر طعنهشلبرياوزيرا كه ديوار برعكس آنچه كه . داشت پشت ديوار آهنين بود، اعمال مي

د بلكه مردم بدبختي را كه تاريخ بدام اين تله افكنده بود، ساخته نشد كه از ورود ميهمانان ناخواسته به كشور جلوگيري شو
  .دارد در آنجا نگه

 1961تا سال . يابند  توانستند از طريق برلين غربي به غرب راه قبل از بناي ديوار، مردم آلمان شرقي نسبتاً براحتي مي
دند كه اگر آلمان دمكراتيك بقدري پزشك، مهندس و ديگر نيروهاي متبحر و آزمون يافته اين كشور را ترك كر

لذا بناي ديوار براي دولت آلمان شرقي و . گرفت بايستي اين فرار دستجمعي تحت كنترل قرار مي خواست ازبين نرود، مي مي
بار ماركسيستي موجود را مخفي  كردند تا سيستم فاجعه وسيله كوشش مي آنها بدين .همپيمان شوروي آن اجتناب ناپذير بود

مدتها : اي هم حتا موفق شدند تااندازه. اي يك آلماني ديگر بمثابه بديل آلمان فدرال را پابرجا نگهدارندكرده  و روي
وجود  آلمان فدرال، آلمان دمكراتيك را با» هركه زورش بيش، سهمش بيشتر«روشنفكران آلمان غربي، در قياس با جامعه 

  ...كردند آن، كشوري با نكات مثبت برآورد مي» اي اجتماعيدستاورده«ها ولي با در نظر گرفتن  ها و نقصان برخي ضعف
آنها كراراً خصلت تضييقي رژيم حزب سوسياليست متحده را كه ميشد بكمك ارقام و آمار بسيار ساده ثابت كرد، 

در . ردك  ميليون آلماني را كنترل مي80شد كه  نفر تشكيل مي  هزار55مثالً دستگاه امنيتي هيتلر از . كردند فراموش مي
آقاي » گر تيزبين تحليل«اين . ( ميليون نفر را تحت كنترل داشت17 هزار مامور 150دستگاه امنيتي آلمان دمكراتيك 

باري به )... ن. را بميان مياورد» دو ديكتاتوري آلماني«والترز با بازي با ارقام اختياري كه هيچ ربطي به واقعيت ندارد، تز 
از بين رفت و آلمانها يكشبه .) نازيها م(ها ثار سالها شستشوي مغزي ناسيونال سوسياليستهرجهت در مدت بسيار كوتاهي آ
  25» .تبديل به ملت دمكرات نمونه گشتند

هركس . گيرد هاي بيشرمانه و وقيحي است كه هنوز تا امروز مورد استفاده قرارمي اين طنز نيست، بلكه يكي از دروغ(
دمكراتهاي «حدي بداند، با اين جمله در مورد  گذشته فاشيستي در آلمان فدرال را تا» تجزيه، تحليل و هضم«كه تاريخچه 

فيلبينگر كه ) (ن. ـ حداقل سرش را بعالمت تاسف تكان خواهد داد» فيلبينگر«ـ مثالً بگوئيم دمكرات نمونه آقاي» نمونه
رم سرپيچي از فرمان و يا فرار از زير پرچم در ارتش نازيها رئيس دادگاههاي نظامي بود و حكم قتل بسياري از سربازان بج

  .)م.  نخست وزير ايالت بزرگ بادن ورتمبرگ در آلمان غربي شد1978 تا 1966را صادر كرده بود، بعدها از سال 
خواهيم  كند، مي  حال كه والترز موضع سئوال برانگيز خود در قبال وزارت امنيت كشور آلمان دمكراتيك را برمال مي

پرونده «آيا وي در عمليات جاسوسي بسيار مهم سازمان سيا عليه آلمان دمكراتيك در تهيه اطالعات زير نام بدانيم كه 
Rosenholz «روزنهولتز«نام : براي آنكه در ابتدا از خطاي بسيار متداولي جلوگيري كنيم. داراي نقشي بوده است يا نه «
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ه اسم رمز براي اولين اقدام كارمندان اداراه مركزي حفاظت از قانون اين نام بمثاب. روي اين عمليات سازمان سيا نهاده نشد

آن زمان، يعني سال  در. واشنگتن انتخاب شد/در مقر اصلي سازمان سيا در لنگلي) سازمان امنيت آلمان فدرال(اساسي 
اره كل ضدجاسوسي آلمان داد تا اسامي منابع غربي اد آلماني خود اجازه مي» همكار«سازمان سيا براي اولين بار به 1993

  .هاي ميكروفيلم شده بازنويسي كند دمكراتيك را از روي پرونده
شود، با  گرچه كه روند اين عمليات هنوز كامالً برمال نشده و كماكان توسط سازمان سيا كامالً مخفي نگاه داشته مي

هاي  دانيم كه عمليات سيا براي تهيه پرونده امل ميما تقريباً با اطمينان ك. توان برخي از جوانب آن را ترسيم كرد حال مي اين
ميكروفيلم شده اداره كل ضدجاسوسي آلمان دمكراتيك از مقر سفارت در بن همگام با پايگاه عملياتي در برلين رهبري 

  .گشت مي
تشكيل  را   Country-Teamدر يك سفارتي كه خوب سازماندهي شده باشد، سفير، مسئول سازمان سيا و مسئول امنيتي

گيرد و بصورت كلي در مورد اقدامات جاسوسي اطالعات ردوبدل  دهند كه در آن بطور منظم تعيين وضعيت صورت مي مي
كند در حاليكه در  ها بسيار خوب عمل مي خانه هاي رهبري كننده، اين تيم در برخي از سفارت بسته به شخصيت. شود مي

  .  سازمان سيا حكمفرما استبرخي از آنها رابطه كدري مابين سفير و مسئول
سفير در عين حال ژنرال سه ستاره و رئيس قبلي بخش عملياتي : نظيري پديد آمد  در بن تركيب بي1989اوائل سال 

در اين شرايط رئيس مسئول سازمان . ترين كارشناسان اطالعاتي  اياالت متحده آمريكا است سازمان سيا  و يكي از باتجربه
  .اردذاطالع گ ند چه برخوردي را نسبت به وي داشته باشد؟ وي جرات نخواهد كرد كه سفير را بيتوا سيا در سفارت مي

Edwin Pechous) رئيس مسئول سازمان سيا در سفارت قادر نبود يك ) كوتوله زهراگين: تشكيالتي  اسم مستعار درون
داقل از حدود و ثغور اين اقدامات جاسوسي والترز ح. چنين عمليات مهمي را بدون هماهنگي با والترز انجام داده باشد

  .سازمان سيا مطلع بود
مثالً والترز مستقيماً در يك . گذشت اما اعمال نفوذ سفير بر اقدامات جاسوسي از حد تماس با مسئول سيا در سفارت مي

آمريكائي در روز مسئله برسر ربودن يك تبعه آلماني با اصل و نصب . اقدام بسيار مشكوك و مشكل جاسوسي دخالت كرد
 ، يعني مدتها پس از ايجاد وحدت دولتي در آلمان، از برلين شرقي توسط اعضاي اداره ضدجاسوسي نيروي1991 آوريل 22

 .  و انتقال وي به اياالت متحده آمريكا بود (Office of Special Investigation – OSI)هوائي 

سي ارتباطاتي و الكترونيكي نيروي هوائي آمريكا، مستقر در جفري مارتين كارني، گروهبان اسبق و عضو واحد جاسو
 اسنادبسيار مهمي درباره تجسسات و جنگ الكترونيكي اياالت متحده آمريكا را 1983مارين فلده از سال /برلين غربي

  . ده بودگذار  در آلمان دمكراتيك Aدراختيار  اداره اصلي 
هاي پرپيچ و خمي  هاي آمريكائي از زير پرچم فرار كرد و از طريق راه وي بعدها در عمليات ديگري در يكي از پايگاه

در آنجا وي بخدمت وزارت اطالعات و امنيت درآمد و براي اقدامات تجسسي و تكنيكي . به آلمان دمكراتيك آورده شد
وي . درآمد) يتجسسات مخابرات( IIIهاي سازمان جاسوسي و ارتش آمريكا در برلين بخدمت بخش اصلي ويژه، عليه هدف

  . داراي تبعيت آلمان دمكراتيك شد و اسناد و مدارك وي زير نام ينس كارناي صادر گرديد
سازمان امنيت آلمان فدرال توسط يكي از كارمندان . با انحالل وزارت امنيت و اطالعات، ينس كارناي راننده مترو شد

 و امنيت آلمان دمكراتيك كه اكنون جبهه عوض كرده متعلق به وزارت اطالعات) تجسسات مخابراتي(IIIقديم بخش اصلي
 در برلين 1991 آوريل 22بدين صورت در روز . بود از هويت كارناي آگاه شد و همكاران آمريكائي خود را باخبر كرد

ربتي پرنتسالور برگه، آدم ربائي تماشائي به سبك مافيا، بدون هيچگونه اطالع و يا همكاري مقامات آلماني، توسط گروه ض
OSIسال زندان محكوم گرديد38كارناي فوراً به آمريكا منتقل شد و در آنجا به .  صورت گرفت.  
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در روند محاكمه گفته شد كه والترز سفير آمريكا نه تنها از روند كار مطلع بوده است، بلكه حتا در شكل گرفتن آدم 

 آمريكا ورنون والترز مستقيماً در جريان قرارداشت و فشار سفير«: نقل قول.. ربائي غيرقانوني نيز مستقيماً  سهم داشته است
  26» .آورد تا اين روند سرعت يابد مي

آيا اينكه يك چنين اقداماتي در شان يك سفير كه موظف به مراعات حقوق و قوانين دولت ميهمان است، را بايد اكيداً 
ريكائي همانند فرمانداران كل در مستعمرات رفتار ولي آنگاه كه مسئله برسر منافع عموسام است، سفراي آم.  نفي كرد

  .كنند، بويژه كه والترز نام داشته و مقيم آلمان باشند مي
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  :ها زيرنويس

  1994زيدلر فرالگ . درپشت پرده يك سال تعيين كننده. »بيني بود اتحاد قابل پيش« ـ رجوع شود به ورنون والترز 1
  وطني يك جهان: 10، ص 1989 ژانويه 10وع شود به فرانكفورترآلگماينه تسايتونگ  ـ رج2
  19.  ص1993اكون :  ـ رجوع شود به در باالترين سطح، ميكائل، تالبوت، استروبه3
  30 ـ همانجا ص 4
  58 ـ همانجا ص 5
  36 ـ همانجا ص 6
  2.  ص1989) 10جلد  (1 ـ مخفي شماره 7
  1989 آوريل 27، 90چالشهاي دهه . همكاري آمريكا و آلمان در معرض امتحان: ترز ـ رجوع شود به ورنون وال8
  221. ، ص1992پديده فراكسيون ارتش سرخ، كناور، : سيكر/الندگربر/ ـ  ويشنفسكس9

  469. ، ص2002، كلن، Böhlau Verlagرهائي از كمونيسم، Stöver, Bernd:  ـ رجوع شود به10
  93ها از طرف سبزها ص  قيق مجلس آلمان، گزارش در باره اقليت ـ رجوع شود به كميسيون تح11
  238. جنگ سرد، ص Hutchings ـ رجوع شود به 12
  2/4/1994  تاريخ Neues Deutschland ـ رجوع شود به 13
  89ص .  ـ والترز، وحدت14
   ـ همانجا15
  570. ، ص1996بنگاه كارل بلسينگ »  در زمان من«:  ـ رجوع شود به اگون باهر16
  52. ص.  ـ والترز، وحدت17
  530 ص 1997» لحظه جادوئي ديپلماسي«Zelikow, Phillip, Rice, Condoleezza ـ رجوع شود به 18
  419 باالنس بن ـ برلين، ص Karl Seidel ـ رجوع شود به به 19
  655. ، س22/1999 ـ آرشيو اروپا، سلسله 20
  1994ه اتوپي، الفانتن پرسه، مدت كوتا: Porkop, Siegfried ـ رجوع شود به 21
  83. ص.  ـ والترز، وحدت22
  116. ص.  ـ والترز، وحدت23
  65. ص.  ـ والترز، وحدت24
  184. ص.  ـ والترز، وحدت25
  دوست آمريكائي: ، يورگن شرايبر1999 نوامبر 8 ـ رجوع شود به تاگس اشپيگل 26
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  بخش دوم
  مقام عاليرتبه تروريسم دولتي

خورد و بيم آن ميرود كه نيروهاي كمونيستي قدرت را در  هاي كشوري بچشم مي كه عالئم ريزش شيرازهدر جائي«
  »بايد بيائيم و كمك كنيم. نبايد منتظر دعوت كتبي شويم... دست گيرند

  

  
  1 آلن دالس

  
  

  1953اكس ـ ايران ژرزمد ـ عمليات آ اياالت متحده آمريكا براي نفت مي
  

 در تدارك و اجراي كودتا عليه محمد مصدق نخست وزير ايران سهيم بود تا شاه مسقوط را 1953 ورنون والترز در سال
اين اقدامات يك دستاورد جنبي را نيز بهمراه . مجدداً برتخت نشاند و بويژه منافع كنسرنهاي عظيم نفتي را تحميل كند

 يك سنگر ديگر از قدرت اقتصادي خود را از  گليسكاره بوده و ان اكنون كنسرنهاي نفتي آمريكائي در ايران همه: داشت 
  . دست داده بود

. ها توانستند فرزند وي محمد رضا پهلوي را جانشين وي كنند  رضاخان مجبور به استعفا شد ولي انگليس1941در سال 
  .دايران طي جنگ جهاني دوم اميد داشت كه بكمك فاشيستهاي آلماني، امپراطوري بزرگ ايران را برقرارساز

تصميم گرفته شد كه ايران پس از پايان جنگ در ابتدا  )1943اواخر سال (در تهران » سه قدرت بزرگ«در كنفرانس 
 ماه كشور را ترك كنند، تا استقالل و تماميت ارزي كشور مجدداً تامين 6توسط نيروهاي متفقين اداره شود اما پس از 

 ايران كه در هها و حزب تودبويژه سنديكا. شد كرده و شكوفا شدندها نيروهاي ملي و دمكرات ر در طي اين سال. گردد
برداري ملي از   بمثابه ادامه دهنده راه حزب كمونيست تاسيس گرديده بود به بسيج مردم در جهت تامين بهره1941سال 

  .ذخاير و معادن بويژه منابع نفتي پرداختند
 يكي از 1951 آوريل 29در .  نفت را به تصويب رساند مجلس ايران قانون ملي ساختن صنايع1951 س مار20روز 

شركت ملي «پس از رسمي شدن اين قانون، . رهبران جنبش، سياستمدار بورژوا، محمد مصدق بمقام نخست وزيري رسيد
  .تاسيس گرديد» كمپاني نفت ايران و انگليس«بمثابه جانشين » نفت ايران
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 1951 ماه مي 18 ژئواستراتژيكي آن در سرمقاله هارالد تريبون در روز موضع اياالت متحده آمريكا در رابطه با منافع

  :گردد دقيقاً ترسيم مي
كردن نام گرفته، تحقق يابد،  اگر روند خلع يد كه اكنون ملي. جانبه و بسيار عميق استمنافع آمريكا چند«

ثبات اما  تعادل بي. ي مطمئن نخواهد بودهاي اياالت متحده آمريكا در عربستان سعودي ديگر براي مدت زياد گذاري سرمايه
از هرنظر كه بنگريم، اياالت متحده آمريكا مجبور ... موجود در خاور ميانه بطور بازگشت ناپذيري از بين خواهد رفت

هاي اين كشور را در مذاكرات مورد پشتيباني قرار دهد و بدون شك و  خواهد بود بدفاع از بريتانيا بزرگ برخيزد، كوشش
هاي  انداختن چاه ها بيرون رانده شوند، ما به هيچ عنوان حاضر نخواهيم بود كه براي براه اي تاكيد كند كه اگر انگليس شبهه

  2».قراردهيم) دراختيار ايران(هاي فني  نفتي و پااليشگاه، كمك
 :گويد  روشنتر ميGradyسفير آمريكا 

  2».از دست مصدق رها گرديم، همه چيز درست خواهد شداگر قادر شويم،  اقتصاد ايران را به اغتشاش كشيم كه « 
  :نخست وزير انگليس ايدن بعدها در كتاب خاطرات خود نوشت

در گفتگوئي با آيزنهاور . فكر كردم كه بهتر است سعي كنيم مصدق را از مسند كار دور كنيم تا اينكه وي را بخريم«
  3»...در اين مورد به وحدت نظر رسيديم

 همان ژنرال  پدر (Norman A Schwarzkopf زير نظر  »AJAX« عمليات سازمان سيا تحت عنوان1953در تابستان 
  .آغاز شد)  فرمانده ستاد بود1990نورمان شوراتسكف كه در جنگ خليج در سال 

در نشستي كه با .  را شخصاً بعهده داشتآژاكسرهبري عمليات 1953آلن ولش دالس رئيس سازمان سيا از ژوئن  
هاي الزم   ، ژنرال اطالعاتي شوارتسكف و خواهر دوقلوي شاه، اشرف انجام شد، هماهنگيLoy Hendersonفير حضور س

  . صورت گرفت
 Kermit Roosevelt و سرگرد اطالعاتي  William E. Warneرهبري عملياتي در محل، بعهده مسئول سيا در سفارت 

 س و نزديك وابسته به اداره مركزي سيا بود كه در ماه مارروزولت رئيس بخش عملياتي قسمت خاورميانه. قرار گرفت
ظاهرا منظور (آنچه كه مربوط به تعداد مامورين است «: نويسد وي در خاطرات خود مي.  مخفيانه وارد تهران شده بود1953

 700. بودند  نفر8 يا 6مطمئن نيستم كه آيا ) نگارنده. تعداد كارمندان سازمان سيا كه در ايران بكارگماشته شده بودند است
البته چندين ايراني هم همكاري داشتند  ... هزار دالر مصرف شد10در طي طول عمليات فقط .  هزار دالر موجود بود800تا  

كار زياد سخت نبود چون تعداد زيادي از افراد ايراني مخالف ... و عمالً تنها چيزي كه الزم بود، هدايت و پشتيباني بود
آنها تنها محتاج كمي پشتيباني، كمك و گاهي هم مقدار كمي پول . د و حاضر بودند تا وارد صحنه شونددولتوجود داشتن

  ».بودند
ها عمدتاً روي ارتش حساب  آمريكائي. بطور عمده يارگيري از درون افسران ركن دوم و افسران بلندپايه صورت گرفت

وي حتا . ند و رفتارشان نسبت به مصدقِ غيرنظامي خصمانه بودبازكرده بودند چون افسران بطور سنتي به دربار نزديك بود
،  مستشار نظامي آمريكا در Georg  Stewartجنبه ارتشي كودتا را سرلشگر .  افسر را اخراج كند200جرات كرده بود 

  :كند ايران اينطور بيان مي
ار گذارديم و همگام با ديگر اقدامات، هنگاميكه بحران آغاز شد و وضعيت متزلزل گرديد، ما پرنسيپ هاي خود را بكن«

ها همگي  ها، تانك و زرهپوش هائي را كه سربازان در دست داشتند، كاميون كليه سالح. ارتش را بحال آماده باش درآورديم
  2» ...كمكهاي آمريكا به ارتش بود

   .ميليون دالر براي جلب مامور و آشوبگر مصرف كرد10برعكس سيا، مستشاري ارتش بيش از 
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اله زاهدي، وزير اسبق جنگ و پليس بود كه در گذشته از همدستان مهم ايراني  كودتاگران ايراني سپهبد فضل رهبر

پرده   سفير آمريكا هندرسون به مالقات مصدق رفت و بي1953 اوت 18در صبح روز . گرديد نسب فاشيستها محسوب مي
ديگري براي گفتن  شناسد و چيز ن نخست وزير برسميت مياياالت متحده آمريكا تنها زاهدي را بعنوا« :اعالم كرد

  3».نيست
درآنجا وي سقوط دولت مصدق .  يك تانك آمريكائي، زاهدي را به كلوپ افسران در تهران برد1953اوت 19در روز 
. آغاز شدها  حكومتي يورش برد و نقاط مهم استراتژيكي را زير نظر گرفت و اولين دستگيري ارتش به مقر. را اعالم كرد

. هاهزارنفر دستگير، شكنجه و بدون هيچ اثري مفقود شدند ده. پس از آن كليه سازمانهاي دمكراتيك غيرقانوني اعالم گرديد
  .در بين اعدام شدگان، بسياري جزو افسران دمكرات بودند. اعدامهاي گروهي صورت گرفت

 Tom Ryden كند بندي مي  را اينگونه جمعآژاكسمامور سيا و رئيس مسئول عمليات مخفي، عمليات:  
در خارج نبود ولي چون اين اقدام بسيار پيچيده، سخت و خطرناك ) منظور سازمان سيا(اين اولين پيروزي اين سازمان «

واين باعث شد كه اعتماد به نفس سيا افزايش . بود و با حداقل نيروي انساني و مادي انجام يافت، موفقيت بسيار عظيمي بود 
  »...يابد

دهد كه او هم بهمين صورت براي خود بسياري از اين اعتماد بنفس را كه نتيجه  ادامه زندگي ورنون والترز نشان مي
  .ثمربخش اقدامات مخفي توام با قتل و شكنجه بود، بدست آورد

اثر  1953وي در زمان كودتا هنوز در سلسله مراتب سازمان جاسوسي بسيار كوچكتر از آن بود كه بتوان در سال 
  .گيري از وي را يافت، اما اولين تجربه وي از يك كودتا، خصلت تعيين كننده در ادامه فعاليت وي داشت چشم

دهد، ولي آنچه كه نوشته بسيار معصوم  والترز در كتاب خاطرات خود چندين صفحه را به اين ماموريت اختصاص مي
  در نشستهاي متعددي در سمت مترجم نقش ايفا Avarell Harrimanنويسد كه تنها در مقام منشي  وي مي. رسد بنظر مي
  4.هاريمن از طرف پرزيدنت ترومن در يك ماموريت ويژه به ايران فرستاده شده بود. كرده

  
  در گفتگو با نخست وزير دكتر محمد مصدق) نفر دوم( فرستاده ويژه آورل هاريمن با ورنون والترز

  
هاي  توان بيشتر در ايفاي نقش مستشار نظامي در كانونهاي مختلفي از سياست هاي بعدي رد پاي والترز را مي در سال

  .جهاني دنبال كرد
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  .حال كمي بيشتر از نزديك  وظايف يك مستشار نظامي را بررسي كنيم

  .مستشار نظامي رسماً نماينده نيروهاي نظامي يك كشور در كشور ميزبان است
 Defense   Intelligence Agencyامي عضو اداره جاسوسي وزارت دفاع در اياالت متحده آمريكا اساساً مستشار نظ

(DIA) است  .  
،    Attaches&Operations) (Directorate for ، كادر رهبري مستشاري با هيات رئيسه عملياتDIA در مركز
ياالت متحده آمريكا ، ستاد رهبري كليه فعاليتهاي جاسوسي اداره جاسوسي ارتش اDIA هيات رئيسه عمليات .مرتبط است

  .است
كليه  ( Intelligence Communityهمينطور در بخشنامه اساسي رئيس جمهور آمريكا در مورد فعاليت به اصطالح 

 DIA  از وظايف اصلي 4 زير بند 1981 دسامبر 4 به تاريخ 12333،  بخشنامه اجرائي )ساختارهاي دستگاه جاسوسي آمريكا
  . تعريف شده است»رهبري سيستم مستشاري نظامي«
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  »پيانو سولو«عمليات 
  عليه سوسياليستها و كمونيستها

  1962 تا 1960مستشار نيروي زميني در ايتاليا،
  

  :دهد نامه خود، آماده ساختن خود براي مقام مستشار نظامي در ايتاليا را اين چنين شرح مي والترز در زندگي
. اشنگتن اعزام شدم با اينكه قبالً در مقام معاون مستشار در برزيل بكار اشتغال داشتمدر ابتدا به مدرسه مستشاري در و«

در اين مدت از پنتاگون ولي همينطور از سيا نيز دستوراتي دريافت كردم كه نهايتاً اين احساس را در من بوجود آورد كه 
 از نظر مالي قادر نيستند تا با سازمانهاي جاسوسي ها گرچه كه داراي دستگاه جاسوسي نسبتاً كارائي هستند، لكن ايتاليائي

 5».بزرگ دنيا مقابله كنند

هاي شوراي امنيت ملي اياالت متحده  اولين بخشنامه. اياالت متحده آمريكا عميقاً از تحوالت در ايتاليا نگران گرديده بود
هاي جاسوسي و  سياست امنيتي در قبال   تاسيس گشته بود، اهداف و وظايفي، براي سازمان1947آمريكا كه تازه در سال 

 فوريه 10 به تاريخ I/2 و بخشنامه 1947 نوامبر 14 به تاريخ   I/1منظور ما بخشنامه. كرد تحوالت در ايتاليا را مشخص مي
 در ايتاليا 1948 آوريل 18 است كه همگي درست كمي قبل از انتخابات 1948 مارچ 8 به تاريخ I/3 و بخشنامه 1948

  . رديده بودصادر گ
بدنبال نقش برجسته اتحادجماهير شوروي . هاي متعدد سياست اياالت متحده آمريكا بود  البته ايتاليا تنها يكي از نگراني

ها در  در تالشي فاشيسم و همچنين شركت فعال نيروهاي كمونيستي و ضدفاشيستي در جنبش مقاومت ، وجه كمونيست
در .  در رشد اعضاي احزاب كمونيست و هم در نتايج انتخابات تجلي يافتاين وضعيت هم. اروپا بسرعت رشد يافت
%  20،  فنالند )1946%  (28,6فرانسه :  كمونيستها در اروپا غربي به نتايج زير دست يافتند1948انتخابات مجلس تا سال 

ران كمونيست در دولت بسياري هاي اوليه پس از جنگ، وزي در سال). 1945% (11,9،  نروژ )1946%  (19،  ايتاليا )1945(
در يك اقدام مشترك ارتجاع داخلي، كه اغلب از تعدادي از رهبران كاتوليك، . از كشورهاي اروپاي غربي سهيم بودند

شد،  هاي مربوط در اياالت متحده آمريكا و انگلستان تشكيل مي هاي فاشيستي و ارگان هاي راست و گروه سوسيال دمكرات
شبح « كليه وزراي كمونيست در اروپاي غربي از كار بركنار شوند اما براي ارتجاع اين 1948سال مقدور گرديد تا در 

  . همواره يك تهديد واقعي باقي ماند» كمونيسم
اياالت متحده آمريكا . كرد  مشخص مي1962 تا 1960سناريوي تهديد كمونيسم، كار ورنون والترز در ايتاليا را از 

اكنون پس از . كرد را كه در ايتاليا در پيش گرفته شده بود، سازماندهي مي» ش به چپگشاي«مقاومت عليه سياست 
هاي ايتاليائي به عضويت دولت درآيند و  ها، اين فكر كه نمايندگان سوسياليست هاي گذشته از كمونيست وحشت سال

هاي جاسوسي آمريكا و ايتاليا در  اناي را سبب شد و همكاري سازم هاي دولتي را بعهده گيرند، واكنش غيرمترقبه مسئوليت
  . جهت جلوگيري از يك چنين تحول سياسي را در دستور روز قرار داد

شناخت،   كه از زمان جنگ ميGiovanni de Lorenzoوالترز رابطه تنگاتنگي با رئيس سازمان جاسوسي ايتاليا ژنرال 
  .داشت

 Claire Bootheهاي تايم و اليف، خانم  نامه ر ناشر هفتهسفير اياالت متحده آمريكا در ايتاليا و در عين حال همس

Luce با موفقيت توانست انتصاب ژنرال جيواني دِ لورنسو بمقام رياست سازمان جاسوسي ايتاليا 1956 در سال SIFAR را 
يس ملي  دِلورنسو توانست بكمك سيا رئيس پل1962در سال . هاي گالديو را بعهده گرفت اعمال كند كه رهبري فعاليت
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  افسر17وي بكمك . گردد، در عين اينكه امكان استفاده از سازمان جاسوسي را نيز در دست داشته باشد» كاربينيري«

SIFAR سازمان پليس را از عناصري كه بقدركافي از شيوه فكري دست راستي برخوردار نبودند، تصفيه كرد.  
يس سازمان امنيت ايتاليا پيشنهاد كرد مصنوعاً بحران ملي را دامن اي به رئ مستشار نظامي آمريكائي ورنون والترز طي نامه

 در ايتاليا هستند را Status quoها نفاق افكند و نيروهاي ديگري كه طرفدار حفظ وضعيت موجود  زند، در بين سوسياليست
  6.مورد پشتيباني قراردهد تا بدين وسيله تشكيل دولت ميانه ـ چپ غيرممكن گردد

بود كه توسط » گالديو«ها براي توليد و تشديد بحران ملي در تك تك كشورها، سازمان مخفي ناتو به نام يكي از ابزار
گالديو نام شمشير كوتاه رومي است و بمصداق آن اين . شد سازمانهاي جاسوسي اياالت متحده آمريكا رهبري و هدايت مي

اين سازمان در . نظامي است زمان مخفي جاسوسي و شبه مشهور شد زيرا كه يك سا7»شمشيرخونين سيا«سازمان بعضاً  به
بسياري از كشورهاي اروپائي از جمله كشورهاي بيطرف مانند اطريش در نظر گرفته شده بود تا بهنگام حمله اتحادجماهير 

. كندشوروي به اروپاي غربي خود را به پشت جبهه دشمن رسانده و از عقب مقاومت عليه نيروهاي مهاجم را سازماندهي 
همينطور ذخاير انبوهي از سالح، مواد منفجره و لوازم ارتباطي مخفي . براي اينكار كادرهاي مناسب انتخاب و تعليم داده شد

  .گرديد
.  هاي آلماني به عاريت گرفته بودند هاي اعزامي به پشت جبهه دشمن را كارشناسان آمريكائي از فاشيست طرح گروه

خائنين محلي در تك تك كشورها يك برنامه بسيار وسيع براي ايجاد اداره مركزي امنيت رايش بكمك 
„Überrollgruppen“مثالً سازمان . نشيني از مناطق اشغالي بوجود آورد  به هنگام عقبWerwollfهاي آلماني   فاشيست

لق به بخش كه متع) سازمان جاسوسي ارتش آمريكا در جنگ جهاني دوم (OSSكماندوهاي ويژه  . اي از آن بود نمونه
هاي بجاي گذارده  جاسوس«كرد تا  بود، بهمراه نيروهاي عملياتي پيشاپيش حركت مي) X-2بخش (سازمان ضدجاسوسي 

رئيس بخش ضدجاسوسي سيا بود، ) 1974 تا 1954( كه بعدها James Jesus Angletonدر ايتاليا مثالً . را افشا كنند» شده
را نه اعدام، بلكه جلب و تشويق به » هاي بجاي گذارده شده جاسوس« كه وي مبتكر اين روش بود.  بودX-2عضو كادر 

ديد، در مورد جاسوسان بدام افتاده     آنگلتون كه هميشه هراس داشت و همه جا خود را محصور دشمن مي8. همكاري كنند
اي بخشنامه شوراي امنيت ملي برمبن» گالديو«سازمان . دارد خيال بود، پرده از موضع فكري وي برمي فاشيست چرا اينقدر بي

نظامي و همچنين اعمال جنگ سياسي و  عمليات مخفي شبه« تاسيس شد كه عهده دار وظيفه1948ژوئن 18 به تاريخ 2/10
  .بود» اقتصادي

تبليغات، جنگ اقتصادي، اقدامات پيشگيرانه و همينطور خرابكارانه، «اين بخشنامه معرف يك برنامه مخفي براي 
اقدامات خرابكارانه عليه «اين برنامه خواستار اجراي . بود» وتاژ، تالشي و سازماندهي مقدمات فراراقدامات ضدساب

ها و سازمانهاي فراريان و همينطور كمك به كليه  كشورهاي متخاصم ، كه كمك به نيروهاي مخفي مقاومت، پارتيزان
  9.گرفت، بود ميرا در بر» نيروهاي ضدكمونيست در درون كشورهاي تحت خطر دنياي آزاد

 در كليه Stay-behind-Organisation»سازمان جاسوسان بجاي گذارده شده«: بايد بار ديگر با صراحت گفت
  . آميز قدرت دولتي در كشور فعاالنه وارد عمل شوند كشورها تعليم ديده بودند كه در صورت تعويض مسالمت

طبق اين قرارداد، . 1951جاسوسي ايتاليا و سيا در سال ستگاهگردد به قرارداد  مابين د تاسيس گالديو در ايتاليابرمي
ناتو بهتر عليه تجاوزات » پاشنه آشيل«ميبايستي كه يك گردان ويژه كه فعاليت مخفي خواهد داشت بوجود آيد كه 

  10.اتحادجماهير شوروي حفظ گردد
بنا به اعتقاد بسياري . دار شد  را عهدههاي گالديو روزبروز بيشتر وظايف سياسي داخلي اما مدت زيادي نگذشت و گروه

ها در اجراي تعداد زيادي از اقدامات تروريستي مورد  در ايتاليا، اين گروه»  استراتژي تنش«از محققين، براي حاكم ساختن
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، استفاده قرارگرفتند كه نهايتاً اين هدف را دنبال ميكرد،  كه با نسبت دادن اين اقدامات  به سازمانهاي چپ افراطي

  11.همكاري كمونيستها و سوسياليستها در ايتاليا را بي وجهه و آبرو  سازد
. هاي را مشاهده خواهيم كرد ثبات ساختن وضعيت استعمال چنين شيوه ما بكرات در زندگي ورنون والترز براي بي

  .ردپاي وي در دوران مستشارنظامي او در ايتاليا بقدر كافي موجود است
گويد، جاسوسان سيا كه سقوط مصدق و دستيابي مجدد   ميGerards Seravalleالعات ايتاليا رئيس اسبق سازمان اط«

خواهان مبارزه )برنامه ققنوس(شاه بقدرت را سازماندهي كردند، اكنون در ايتاليا با اصرار با الگو برداري از ويتنام 
  12» .سازمانهاي جاسوسي عليه كمونيستها بودند

  :شود اس فون بولو بسيار روشنتر تشريح مينقش والترز در كتاب آندر
والترز در اين زمان مستشار نظامي در ايتاليا بود و نه ( ورنون والترز، سخنگوي سابق سيا در رم 1962در سال « 

كليه . دستور داد كه مخفيانه بر روند مقدمات و نتيجه انتخابات در ايتاليا اعمال نفوذ گردد) نويسنده. سخنگوي سيا
عالوه برآن الزم . ئي كه با تغيير مناسبات سياسي مخالف بودند، ميبايستي كه از نظر مالي مورد پشتيباني قرار گيرندها گروه

بايست كليه نيروهائي كه  ها مي در رابطه با رسانه. بود تا اقداماتي در جهت تضعيف و انشعاب سوسياليستها سازماندهي شود
بعد از آن سازمان جاسوسي ايتاليا سازوكاري سازمان . اثير قراردهند، تقويت شوندقادر بودند افكار انظارعمومي را تحت ت

هائي   نفره، گروه2000 از يك جمع 1963در سال . داد كه وضعيت بسيار بد اقتصادي و سياسي كشور را هدف گرفته بود
گذاري كرده و يا سوءقصد كنند و  مبپديد آورده شد كه براي اعمال نفوذ بر انظارعمومي هم ميخواستند و هم قادر بودند ب

 13» .از اين اقدامات استفاده نمايند

مستشار نظامي وقت سفارت آمريكا در رم در جلسه مشترك با مسئوالن سيا بر اين نظر بود كه اگر حزب سوسياليست «
  14» . گردددولت را در دست بگيرد آمريكا  نبايد درنگ را جايز شمارد و بايد بالفاصله وارد خاك ايتاليا

خواستند با يك كودتاي   در واشنگتن مي1963در سال « :نويسد دكتر گرهارد فلدبائور، ژورناليست و ايتاليا شناس مي
رهبري نظامي در محل در دست مستشار نظامي آمريكا، . برخيزند» مورو«نئوفاشيستي بمقابله اولين دولت ميانه ـ چپ 

شناخت،   را در مقام آجودان ژنرال مارك كالرك از دوران دومين جنگ جهاني ميسرهنگ ورنون آنتوني والترز كه ايتاليا
در مقابل گشايش مورو نسبت به چپ، وي . شهوت دخالت در ايتاليا باز هم والترز را گرفتار كرده بود1963در سال . بود

مريكا بدون هيچ درنگي كشور خواستار اين بود كه در صورت دستيابي حزب سوسياليست به حكومت، بايد اياالت متحده آ
، سيا در همكاري مشترك با »پيانوسلو«زير نام مستعار ).  310.  صFaenzaنقل قول از .(را با ارتش خود اشغال كند

 در اين دوران، ژنرال جيواني د لورنتسو، SIFARرئيس .  طرح كاملي از يك كودتا را آماده كردSIFARسازمان جاسوسي 
 به حزب نئوفاشيستي  60نئوفاشيستي بود كه عضو حزب سلطنت خواه بود و در اواخر دهه يك ژنرال با گرايشهاي 

Movimento Sociale Italianoفرماندهي گارد كارابينيري كه 1963بدنبال فشار سيا،  دلورنتسو اوائل .  پيوست 
ركز سيا در النگلي اعزام شد تا  به مRenzo Roccaسرهنگ اطالعاتي . بايست كودتا را بفرجام  رساند را بعهده گرفت مي

  .... دستورات الزم براي ايجاد واحدهاي ويژه گالديو كه بهنگام كودتاي دلورنتسو بكارگرفته خواهند شد را دريافت كند
آنچه كه .  به ابتكار اپوزيسيون چپ يك كميسيون پارلماني تشكيل شد تا به جريان كار دلورنتسو بپردازد1966از سال 

معلوم شد كه سازمان اطالعات و امنيت  ايتاليا به كارگرداني مستقيم سرهنگ والترز بطور . لي قبيح بودبرمال شد خي
نه تنها كمونيست ها و سوسياليست . غيرقانوني تعداد بيشماري از شخصيت هاي بلندپايه كشوري را استراق سمع كرده بود

ياستمداران احزاب بورژوائي مورد استراق سمع قرارگرفته ها، بلكه همينطور رهبران سنديكائي، نيروهاي ضدفاشيست و س
گرديده بودند كه نخست وزير مورو » ليست سياه«محسوب شده و وارد » غيرقابل اعتماد« هزار نفر بعنوان افراد 157. بودند

يره كوچك بايستي كه در بدو كودتا آناً دستگير شده و به دو جز اين اشخاص مي. و ستاد عملياتيش از آن جمله بود
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اين اقدام در قبال مورو عمدتاً  توسط سازمان سيا و نظاميان ... در اردوگاهي زنداني شوند  نزديك سارديني تبعيد گشته و 

  15» .آمريكائي ناتو شكل گرفته بود كه نفوذ تعيين كننده والترز درآن سهيم بود
ه كامل در اياالت متحده آمريكا با سياستمداران  يك هفت1978ژنرال ويتو ميچلي رئيس اسبق سازمان اطالعات در سال 

به استناد به مجله . پايه، متخصصين سازمان سيا و نمايندگان بلند پايه مافيا جلسات مشترك داشت مهم، نظاميان بلند
ولت، القول بود كه براي دوركردن حزب كمونيست ايتاليا از د   وي با آنها در اين زمينه متفق662/78شماره » پانوراما«

  .بكار گرفته شود» گيرد هاي مخفي سياسي و نظامي پيمان براي ايتاليا را در بر مي كه بخش(...) مكانيسم ناتو« بايستي 
گفت، انسان خيلي  سخن مي» هاي مخفي سياسي و نظامي پيمان براي ايتاليا بخش«هنگاميكه  ميچلي از بكارگرفتن « 

 علني است، يعني به شكلي كه ژنرال والترز در شرايطي كه سياست گشايش كند كه منظور وي دخالت نظامي ساده فكر مي
توان تصور  مي» گالديو«ولي با شناخت از .  انجام يابد، عالقه به اجرايش داشت1963/1964هاي  در سال» مورو«به چپ 

هاي ناتو ، زير نظر سيا را ها از دولت، استفاده مخفي از نيرو و براي اخراج كمونيست» مورو«كرد كه ميچلي براي نابودي 
 در 60اين ماموريت را سيا و گالديو يكبار براي اجراي كودتاي دلورنتسو اجرا كرده بودند و در اواخر دهه . منظور داشت

   16» .چارچوب استراتژي تشديد تنش شتاب بخشيده بودند
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  يك دوست بسيار نزديك ژنرال كودتاچي
  برزيل “Brother sam„عمليات  

  1967 تا 1962مستشار نظامي بين سالهاي 
  

  
  خوآو گوالرت

  
بدنبال پروژه هاي بسيار بلند پروازانه رشد توسط بورژوازي برزيل كه دولت را نيز در اين پروژه سهيم كرده بود، تا 

تحت رياست . مد همكاري مصلحت جويانه اي مابين حزب كارگر برزيل و حزب سوسيال دمكرات پديدآ60اوائل دهه 
 كوشش شد تا رشد زيربناي اقتصادي كشور به كمك 1964 تا 1961 دربين سالهاي Joao Goulart و   Qudrosجمهوري 

كنترل و برنامه ريزي دولتي شتاب يابد، بدون آنكه منافع زحمتكشان فراموش شود وبدون آنكه كشور گرفتار يوغ سرمايه 
گرفت، همگام بود  نبش وسيع دمكراتيك مردم كه از پيروزي انقالب كوبا الهام مياين اقدام با شكوفائي ج.  خارجي گردد

يك چنين تكاملي، مقاومت محافل تعيين كننده . هاي بحران زاي سرمايه داري بدل گشته بود و به نيروي مقاوم عليه پديده
  .بورژوازي بزرگ برزيل و همينطور اياالت متحده آمريكا را بدنبال داشت

 پرزيدنت گوالرت بدنبال يك كودتاي خونين توسط نظاميان ارتجاعي برزيل و با كمك اياالت 1964ارس  م31روز 
 اين كودتا را يكي از وقايع پراهميت جهاني مانند مارشال پالن Lincoln Gordonسفيرآمريكا . متحده آمريكا سقوط كرد

  17.  ناميد20و جنگ كره در نيمه دوم قرن 
ديكتاتوري نظامي ناشي از اين كودتا . را به اجرا گذارد» برادر سام«يان برزيلي، عمليات مخفي سيا براي كمك به نظام

  . رهبري مي شد Castelo Brancoتوسط 
  

  
  كاستلو برانكو
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والترز در چارچوب فعاليت خود در موسسه تحقيقات نظامي اياالت .  در اينجا راه دونفر با يكديگر تقاطع پيدا مي كند

در آنجا با يك .  بودFort Leavenworth/ Kansas مسئول تربيتي نظاميان برزيلي در 1943كا، حدود سال متحده آمري
والترز سلسله مراتب ترقي ارتشي خود را در مقام آجودان . طرح دوستي ريخت) هومبرتو كاستلو برانكو(افسر جوان برزيلي 

م وي تا پايان جنگ افسر رابط با هنگ يكم توپخانه ارتش برزيل در آنجا ه .ژنرال مارك دبليو كالرك در ايتاليا ادامه داد
  . وي طي اين زمان با كاستلو برانكو در يك طبقه از ساختمان زندگي مي كرد. در ايتاليا بود

 در ديدار پرزيدنت ترومن و 1945وي در سال .  والترز معاون مستشار نظامي آمريكا در برزيل شد1948 تا 1945از 
كلمبيا شركت / در كنفرانس پان آمريكا در بوگوتا1947رجه مارشال از برزيل در ركاب آنها بود و در سال وزيرامور خا

اعتراضات عظيم عليه اين كنفرانس به . وي طي اين مدت براي اولين بار اعتراضات وسيع اجتماعي را تجربه كرد. نمود
توجه است كه والترز در جبران خدماتش در طي اين جالب .  كشته بجاي گذارد2000شكل خونيني سركوب شد و بيش از 

  .اتفاقات به اخذ مدال نائل شد كه در آمريكاي التين موجب انتشار شايعاتي در رابطه با نقش وي در اين وقايع گرديد
وي در چارچوب . والترز در هنگام كودتا تقريباً از دوسال پيش رئيس گروه مستشاران آمريكائي در برزيل بود

ي گوناگون با نظاميان برزيل به آنها تفهيم كرده بود كه اياالت متحده آمريكا هيچ مخالفتي با يك كودتا نخواهند تماسها
وي در خاطرات خود يك . اين تماسها را مي توان ايجاد ارتباط مابين گروه هاي مختلف توطئه گر نيز تعبير كرد. داشت

اين افسر ظاهراً  در حين گفتگو به بيرون خوانده مي . ي را ترسيم مي كندهاي خود با يكي از افسران برزيل پرده از مالقات
 دالر حاضر است 5000والترز، بيرون يك نفر هست كه مي گويد در اذاي «: شود و پس از انكه بازمي گردد مي گويد

عتمادي عميقي اين افسر    اما چه ا18. البته والترز اين پيشنهاد را ردمي كند» نظر تو چيست؟. گوالرت را بقتل رساند
برزيلي به مستشار نظامي آمريكا بايستي مي داشته كه از وي نظرش را در مورد اينكه كسي پيشنهاد كشتن رئيس جمهور 

مطلع » برادر سام«والترز در خاطرات خود انكار مي كند كه از عمليات مخفي سيا زير نام . دهد، بپرسد قانوني كشور را مي
 پس از انتشار اسناد مربوطه از آن اطالع يافته  است با اينحال جالب توجه است كه وي درست 1977ل و تازه در سا. بوده

  .يك هفته قبل از كودتا تاريخ دقيق كودتا را به اطالع واشنگتن رسانيده بود
 اشاره كند خود» توانائي هاي غيبگويانه«در اينجا هم والترز كوشش مي كند مثل پيشگوئي در مورد وحدت دوآلمان به 

يك نشانه ديگر اينكه والترز در . اما ما آنرا نشانه اطالعات دقيق از برنامه ريزي عمليات جاسوسي و نظامي وي مي دانيم
صرف شامپاني به افتخار پيروزي ( صبح روز بعد از كودتا با كاستلو برانكو مشتركاً به صرف صبحانه پرداخته بود

  .بود تا عهده دار رياست جمهوري شودو گويا وي را ترغيب كرده ) مشترك؟
، طرح دخالت واحدهاي نيروي دريائي اياالت متحده در شرايطي كه »برادرسام«عالوه برآن بخشي از عمليات مخفي 

يك چنين طرحي نمي توانست بدون همكاري ستاد مستشاران آمريكائي در محل صورت پذيرد و . كودتا نافرجام شود، بود
  .را مي شناخته است» برادر سام«قل بخش نظامي عمليات بنابراين والترز حدا

را )كه سفسطه غريبي براي طراحي يك كودتا است(» برنامه ريزي براي مقابله با وقايع احتمالي«معني اين باصطالح 
ني كنند كه غافلگير تغييرات ناگها كليه مليت ها تقريباً تحت هرشرايطي كوشش مي« :والترز اينگونه استدالل مي كند

كمونيست ها . در پس اين فكر نه اينكه يك خواست خبيثانه، بلكه برعكس  يك پيش بيني خردمندانه خفته است. نشوند
اين برنامه ريزي برپايه اين احتمال صورت گرفت كه اتحادجماهير شوروي . چندي پيش در كوبا قدرت را بدست گرفتند
گونه طرح هاي احتمالي بدين قصد انجام  گرفت تا اثبات كند كه افشاي اين. به كمك دوستان برزيلي خود خواهد شتافت

  19» .  برزيل قراردارند، چيزي كه به هيچ وجه صادق نبود1964اياالت متحده آمريكا به نحوي در پس انقالب 
براي » خواست خبيثانه«لحن ضدكمونيستي اين استدالل دليل كافي براي آن است كه اين طرح قبل از هرچيز يك 

  .گيري از هرگونه رشد دمكراتيك در حيطه نفوذ اياالت متحده آمريكا بودجلو
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: هاي تاريخي قياس كنيم حال بيائيم و نظرات وي را با فاكت. ها داراي نظرات ويژه خود است والترز در مورد اين سال

Gordo Lincolnخطرناكي در برزيل زيرا وضعيت«خواهد كه به برزيل بيايد   سفير آمريكا در برزيل از والترز مي 
عالوه برآن وي براين عقيده بود كه من فرد مناسبي براي . توانستند نقش مهمي ايفا كنند پديدآمده بود و نظاميان مي
  20» گذرد و اساساً چه خبر است؟ توانم درك كنم كه در سر نظاميان چه مي تشخيص موقعيت هستم و مي

ها و از طرف ديگر بخاطر روبسردي  ف بخاطر رشد نفوذ كمونيستاز يك طر: مشوش بود) آمريكا(گوردون سفير « 
خواهم بدانم كه در  اول مي: از شما سه توقع دارم: سپس گفت). برزيل و اياالت متحده آمريكا(گرائيدن روابط بين دوكشور

خاطرمرا با : ومگذرد، دوم مايلم از طريق شما به نحوي بر ارتش اعمال نفوذ كنم و از همه مهمتر س بين ارتش چه مي
  21» ..اتفاقات غيرمترقبه مغشوش نكنيد

اي بايك توطئه و يا فراهم ساختن مقدمات يك كودتا نداشته  طبيعي است كه والترز، بنا بر توضيحاتش، هيچگونه رابطه
  :كند و براي اينكه ما حرف وي را باور كنيم، مذاكره با سفيربرزيل در اياالت متحده آمريكا را نقل مي

دوران در مقام سفير گوالرت در اياالت متحده  كه يك نابغه علوم اقتصاد بود و در آن» روبرتو كامپوس« بار يك« 
شود،  والترز، چه چيز پشت اين شايعات توطئه كه در مورد شما گفته مي: كرد، مرا به كنار كشيد و گفت آمريكا خدمت مي

   شما را از كشور بيرون كند يا خير؟خفته است؟ پرزيدنت گوالرت شخصاً از من پرسيد كه آيا
اي از حقيقت در  دهم كه ذره آقاي سفير من در مقام يك افسر ارتش آمريكا بشما قول شرف مي: جواب دادم

شناسم كه ندانم آنها در قبال خارجياني كه در مسائل داخلي آنها  ها را بسيار خوب مي من برزيلي. موجود نيست) شايعات(آن
. اي كه بعهده من گذاشته شده نيز هست عالوه برآن اين كامالً مغاير وظيفه. اكنش بسيار شديدي دارندكنند، و دخالت مي

دهد و يا خواهد داد، درست عين همان كاري را كه شما و  كنم تا دريابم چه اتفاقاتي در كشور رخ مي من تنها كوشش مي
  22» .دهد يا هر افسر برزيلي در كشوري كه منصوب گرديده، انجام مي

  :كند اقدامات سيا در محل تكيه مي» ضرري بي« در جاي ديگري وي بازهم روي 
افكند كه البته كامالً احمقانه بود؛ سيا اتفاقات را تعقيب  گوالرت تقصير درهم و برهم بودن اوضاع را بگردن سيا مي« 
  23» .بود كه اساساً ربطي به سيا نداشتعين اين هم شامل حال اداره مربوطه من . نمود كرد ولي آنها را هدايت نمي مي

اي در باره افسران عملياتي موفق  توان در نگاشته رد پاي واقعي عمليات سيا در اقدامات كمكي در جهت كودتا را مي
هاي  وي به سازماندهي گروه. تحت شرايط بسيار مخفي در برزيل بكار گرفته شد   Tim Hogan« : سازمان سيا يافت
آنها نيروهاي من بودند كه عليه نيروهاي آنها عمل : آورد وي بياد مي. ها پرداخت ري عليه كمونيستدهقاني و كارگ

ما اقدامات سياسي خود را از طريق كليساي . .... ها ماموران خود را در محل داشتند ها و كوبائي ها، روس چيني. كردند مي
هايمان عليه نيروهاي مخرب دفاع  ز مرزي هستم تا از ارزشكردم كه گويا سربا من احساس مي. داديم كاتوليك انجام مي

  .كنم
گراي برزيل خوآاو گوالرت را در آوريل  هائي كه از سيا دريافت كرده بودند، رئيس جمهور چپ شورشيان با سالح

     24» . سرنگون كردند1964
بعدها بكرات ادعا شد «: دهد گزارش مي طور والترز بسيار سوزناك در مورد تماس با رهبر كودتا، كاستلو برانكو،  اين

ولي كاستلو . گران را بعهده گيرد و گوالرت را ساقط كند ده بودم تا رهبري توطئهگذاركه من وي را به طريقي زير فشار 
كرد به وي يك چنين پيشنهاداتي ارائه  برانكو يك برزيلي بسيار مغرور بود و اگر من و يا هرخارجي ديگري جرات مي

دانستم و لذا  اينرا مي. رسد توانست به پايان  كرد و بدين صورت دوستي ما نيز مي آشفت و آنرا رد مي ئناً وي برميدهد، مطم
هيچگاه كوشش نكردم وي را تحت تاثير قراردهم و يا از وي كسب اطالعات كنم زيرا كه دوستي با وي برايم بسيار 

كرديم كه  اي را مالحظه مي هاي توده يم و به اتفاق ميتينگ در منزل وي بود1964 مارچ 13در غروب . ارزشمند بود
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گوالرت نطقي آتشين . خورد جا بچشم مي آرم داس و چكش در همه. گوالرت در مقابل وزارت جنگ ترتيب داده بود

ا به من ت. اين مرد قبل از به پايان رسيدن دوره رياستش، خواهد رفت: كاستلو برانكو راديو را خاموش كرد و گفت. كرد
  25» .آن لحظه سخني به آن سنگيني در مورد وضعيت داخلي كشور از وي نشنيده بودم

» برادر سام«نهد، داليل سياسي عمليات  نام مي» انقالب«گيري ورنون والترز در مورد اين كودتا كه وي آنرا  در نتيجه
دي دوستانه نداشت توسط رژيم ديگري با يك رژيمي كه نسبت به اياالت متحده آمريكا برخور« : گردد بارديگر روشن مي

ممكن است كه اين مطلب مورد پسند بسياري قرار نگيرد اما من برعكس معتقدم . تري جايگزين شد برخورد بسيار دوستانه
البته ممكن است كه زير دولت نوين برخي انحرافات . گرفت شد، برزيل راه كوبا را در پيش مي كه اگر انقالب پيروز نمي

كه در صورت سلطه كمونيستي بطور » گوالكي«الجزاير  ات محدود رخ داده باشد ولي اينها در مقابل آن مجمعو تخلف
  26» .آمد، هيچ است اجتناب ناپذيري پديد مي

  : اما اين برداشت را بايد تفسير كرد
ازكار « اين دولت بايستي كه بود و لذا مي» غيردوستانه«سياست گوالرت دمكرات در مقابل اياالت متحده آمريكا 

  .شد مي» بركنار 
انجاميد و  به حاكميت كمونيستي و روندي چون در كوبا مي» اجتناب ناپذيري«عالوه برآن گويا كه اين سياست بطور 

  .بايستي كه با حربه كودتا به مقابله با آن برخواست لذا مي
  . بازداشتگاههاي تنبهي استيعني سلطه خوف و» الجزاير گوالك مجمع«مترادف با » حاكميت كمونيستي«

  .اي از جهان و از دشمن داشته باشد تواند يك چنين تصوير ساده تنها يك ضدكمونيست خشك مغز مي
در جستجوي مدارك و اسناد در مورد شركت اياالت متحده آمريكا در اين كودتا ما با اسنادي  مواجه شديم كه در روز 

گردد كه رئيس جمهور  طبق اين اسناد بطور كامالً روشني اثبات مي. رگرفته بود در اختيار انظار عمومي قرا2004 مارچ 31
اياالت متحده آمريكا ، جانسون، وزير امور خارجه، وزير دفاع و رئيس سازمان سيا بطور دائم در ريز جريان قرار داشتند و 

  . ندكرد نده وسيع نظامي و اطالعاتي را اتخاذ ميگذارتصميمات تعيين كننده و تاثير
جانسون از مزرعه گاوداري خود در تگزاس طي يك صحبت . ،   ليندون بي1964 مارچ 31در روز كودتا ، يعني در 

توانيم، انجام دهيم  كنم كه ما بايد هركاري را كه مي فكرمي« :گويد تلفني كه اكنون بصورت نوار ويدئوئي موجود است، مي
وي « :دهد  جواب ميJohn McConeرئيس سازمان سيا » ستيم، آماده باشيمو همينطور براي هرچه كه ما قادر به انجامش ه

  Robert McNamaraو وزير دفاع اياالت متحده آمريكا » .كند از هر ايده و پيشنهاد خوبي كه ارائه شود، استقبال مي
  ».بشرطي كه ضامن موفقيت كودتا باشد«: كند تكميل مي

 طي يك تلگراف نسبتاً طوالني وضعيت را تجزيه و Lincoln Gordonا مارچ سفير اياالت متحده آمريك27در روز 
گران برهبري رئيس ستاد ارتش برزيل، اومبرتو كاستلو برانكو  تحليل كرده و مشخصاً خواستار پشتيباني مستقيم از توطئه

فاجعه عظيم رخ اگر نفوذ ما در خدمت اين باشد كه كمك كنيم تا يك «: گيري گوردون بدين صورت است نتيجه. است
 ام كه بايستي اين كمك   تبديل كند،  من به اتفاق مشاورين خود به اين نتيجه رسيده60هاي  ندهد كه برزيل را به چين سال

  ».صورت گيرد
اين اقدامات هرچه زودتر «: خواهد كه وي مي. ولي آقاي سفير پيشنهادات مشخصي هم در مورد اشكال اين كمك دارد

ها نبايد مارك آمريكائي داشته باشند و بايد  اين سالح. يد خود را براي ارسال مخفيانه اسلحه آماده كنيمما با. صورت گيرند
  ».در اختيار هواداران كاستلو برانكو در سائوپائلو قرارداده شود

سط ها قبل از آغاز مخاصمات تحويل داده شود تا تو گوردون قبالً در يك تلگراف ديگر خواسته بود تا اين سالح
  .مورد استفاده قرارگيرد» نظاميان صميمي و خوب عليه نظاميان مخاصم و بد«نيروهاي شبه نظامي و 
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تا كمك شود كه نيروهاي مقاوم در برزيل «كند،  تلگراف گوردون در عين حال اقدامات مخفيانه سيا را نيز تائيد مي

ندگان خياباني طرفدار دمكراسي و ترغيب و تقويت كمكهاي مخفيانه به متينگ ده«  اين اقدامات شامل » .تقويت گردند
هاي دانشجوئي،  احساسات دمكراتيك و ضدكمونيستي در كنگره، در بين نيروهاي ارتشي، سنديكاليستهاي طرفدار، گروه

  .باشد مي» كليسا و نيروهاي اقتصادي
 و  مواد سوختي بود و انتقال نيروي وي خواهان ارسال مخفيانه يك تانكر نفتي. اما سفير آمريكا با اين هم قانع نبود

ها بطول انجامد، براي ارعاب هواداران پرزيدنت  دريائي اياالت متحده آمريكا به سواحل برزيل، در صورتيكه درگيري
  .دانست گوالرت و براي يك مداخله مستقيم نظامي را الزم مي

  . است ه اقدامات الزم مورد تائيد قرارگرفته مارچ وزير امورخارجه دين راسك تائيد كرد كه كلي31طي تلگرامي در 
 آوريل در كاخ سفيد تهيه شده است، مك نامارا وزير دفاع 1بنا بر يك ياداشت سيا كه در يك جلسه مشترك در روز 

با بنزين » ESSO«دهد كه گروه عملياتي نيروي دريائي در راه است و يك تانكر نفتي  به پرزيدنت جانسون گزارش مي
واپيما بزودي به منطقه سانتوس خواهد رسيد و يك هواپيماي ترابري مملو از مهمات در نيوجرسي آماده موتور و ه

  27.  ساعت آينده به برزيل اعزام گردد16گردد تا طي  مي
كند كه از كليه  ترين فرد ارتشي در محل ادعا مي با اين وجود جناب سرهنگ ورنون والترز، مستشار نظامي و عاليرتبه

هاي  ها با واشنگتن مطلع نبوده است؟ اگر كسي تنها يك تصور تقريبي از مكانيسم ها، اقدامات و هماهنگي ريزي نامهاين بر
داند كه والترز مستقيماً در طراحي و اجراي عمليات در برزيل ذينفوذ  عملياتي مابين سفارتخانه و واشنگتن داشته باشد، مي

  .بوده است
آسياب، خدمات والترز در اين كودتا پس از گذشت يكسال پس از كودتا يعني در سال پس از افتادن آبها از : درضمن

  . ، با ارتقا وي به درجه سرتيپي اجر داده شد1965
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  سياست آسيائي مخفي در پاريس
  1972 تا 1967مستشار نظامي در فرانسه، 

  
س از اينكه جمهوري فرانسه خود را از ساختار رهبري ماموريت والترز در مقام مستشاري نظامي در فرانسه بالفاصله پ

. هاي نظامي خود را از فرانسه بيرون برد، آغاز شد مشترك ناتو جدا كرد و از اياالت متحده آمريكا خواست تا پايگاه
پايه  نددرست چندي قبل از پايان ماموريت والترز در فرانسه يك افسر اطالعاتي فرانسه به اطالع وي رساند كه محافل بل

زعم ناتو عليه ژنرال دوگل  اند كه والترز به پاريس اعزام گرديده بود تا ارتش را به سازمان جاسوسي فرانسه براين عقيده بوده
ولي با . شده است بهمين علت والترز بشدت تحت نظر قرار داشته و از نظر عملياتي بطور مستقيم روي وي كار مي. بشوراند

وجه  ي منضبط و بي تجمل وي، نه زنها و نه مردها نتوانستند موفقيتي بدست آورند كه البته به هيچدر نظر گرفتن نحوه زندگ
كدام  بعد از اينكه هيچ« : دهد والترز با انبساط خاطر به ادامه اظهارات همكار فرانسوي خود گوش فرا مي. آور نيست تعجب
كنيد؛ اسقف هم در محله خود هيچگاه زنا  قف بطورسنتي عمل ميها به نتيجه نرسيد، دريافتيم كه شما هم مثل يك اس ار راه
  28» .كرد نمي

حتا ژنرال دوگل . كند هاي بلندپايه هم اعتقاد داشتند كه ژنرال والترز براي سازمان سيا كار مي ولي در فرانسه شخصيت
چه تشابه . ر قول دهد كه اينطور نيستبايستي بازهم به مشاور يك رئيس جمهو واين بار نيز والترز مي. هم بر اين عقيده بود

  !مكرري
ها در پاريس بيشتر مشغول فراهم آوردن مقدمات مذاكرات مخفي مابين اياالت متحده آمريكا و  والترز  طي اين سال

وي مخفيانه با نمايندگان سفارت چين در پاريس تماس گرفت و از اين طريق يك . نمايندگان ويتنام شمالي و چين بود
عالوه براين وي طبق . طالعاتي مخفي مابين چين و پرزيدنت نيكسون در اياالت متحده آمريكا  بوجود آوردكانال ا

المللي را مخفيانه وارد  اظهارات خود چندين بار هنري كيسينجر مشاور ويژه رئيس جمهور آمريكا در مسائل امنيتي و بين
ي سوسياليستي ويتنام در باره شرايط پايان جنگ ويتنام پاريس كرد تا در مذاكرات مخفي  با هيات نمايندگي جمهور

  .شركت كند
شركت من در هردو مذاكرات با كمونيستهاي چين و ويتنام و همينطور اشتغال دراز « :گيري والترز از اين دوران نتيجه

ن بسيار پرتالطم و مدت من در اداره ضداطالعات ارتش به ارتقا من در مقام معاونت سازمان سيا انجاميد كه آغاز دورا
 اقامت من در پاريس و ماموريت مخفي من در 1972بدين صورت در بهار . طوفاني در دوران خدمت من به كشورم بود

  29» .ها به پايان رسيد ها و چيني مقابل ويتنامي
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  رئيس عملياتي سازمان سيا
  1976 ژوئيه 7 تا 1972 مي 2معاون رئيس سازمان سيا 

  
پرزيدنت نيكسون وي را به مقام معاونت سازمان . والترز رخ داد» ديك«هش ديگري در موفقيت شغلي  ج1972سال 

 است كه بطور سنتي هميشه Deputy Director of Central Intelligenceتعريف دقيق شغل وي (سيا منصوب كرد
  )كند اقدامات عملياتي سيا را اجرا مي

تقريباً تمامي رشد و ترقي شغلي من در رابطه با وظايف « :كند مختصر اشاره مينامه خود بطور موجز و  والترز در زندگي
ترين افسر ارتش بودم كه بالانقطاع در اداره اطالعات  وقتيكه به مقام معاونت سيا منصوب گرديدم، قديمي. اطالعاتي بود

  .بكار اشتغال داشت
بيشتر ميتوان گفت كه در خدمت شركت . سيا نبودم سوگند ياد كنم، هيچگاه در خدمت 1972 مي 2قبل از اينكه در 

در كليه ماموريت هاي خارجي، همواره رابطه بسيار خوبي با مسئولين . رقيب، يعني سازمان اطالعات ارتش قرارداشتم
  30» .سازمان سيا درمحل برقراركرده بودم

، رئيس )ي اياالت متحده آمريكا نام كلي براي همه سازمانهاي جاسوس (Intelligence Communityبنا بر مقررات 
 Director of Central(است » ادارات جاسوسي«سازمان سيا بطور سنتي در سيستم پرسنلي اين سازمانها، رئيس كليه 

Intelligence - DCI ( اين بدان معني است كه وي تقريباً خيلي كم وقت كنترل و نظارت بر وظايف عملياتي جاري اين
. كند باشد كه عمالً بمثابه رئيس عملياتي سازمان سيا عمل مي عوض معاون وي مسئول اين كارها ميدر. سازمان را داراست

  .كند را تائيد و رهبري مي» اقدامات مخفي«در اين مقام وي كليه عمليات مهم، ازجمله 
رج بوش، آثار  مدير سيا مثل ريچارد هلمز، جمز شلزينجر، ويليام كلبي و جو4چهارسال رئيس عملياتي زير رهبري 

  .دگذارعميقي در انظار عمومي آمريكا و جهان بجاي 
وزير   (letelier Orlando هاي واترگيت، كودتا در شيلي و قتل سالوادرآلينده، طرح و قتل ها با رسوائي طي اين سال

د و اين دوران با در پرتغال و عليه آنگوال اجين بو» انقالب گل ميخك«، عمليات عليه )دفاع در دولت سالوادر آلينده
هاي كنگره آمريكا در رابطه با اقدامات غيرقانوني سازمان سيا در مورد انجام  تحقيقات كميته كليسائي و ديگر كميسيون

  .كودتا و سوءقصد نسبت به دولتمردان خارجي پايان گرفت
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  1973شيلي 
  “Centauro„عمليات سازمان سيا 
  

  
  

خود هرگونه دخالت خود را در مقام معاون مدير سازمان سيا در تهيه مقدمات و حال كه والترز در كتاب خاطرات 
  .شود، الزم است كه اكنون حداقل كمي نور در اين تاريكي وارد ساخت اجراي كودتا خونين نظامي در شيلي منكر مي

يليائي برهبري ژنرال در اين روز نظاميان ش.  را از خاطر بسياري زدود1973 سپتامبر 11، خاطره 2001 سپتامبر 11
آگوستو پينوشه عليه دولت قانوني و دمكراتيك پرزيدنت سالوادرآلينده كودتا كرده و مسئول قتل آلينده و بسياري از 

  .باشند طرفداران وي مي
 ، والترز مديرعامل سازمان سيا بود و درنتيجه مسئوليت كامل تهيه مقدمات و اجراي كليه1973 سپتامبر 3 ژوئيه تا 3از 

  .عمليات سازمان سيا بگردن وي است
  .سيا شناخته شده است» سنتارو«والترز بمثابه طراح برنامه عملياتي 

گذارد و هم نقش  و غيره مطلع بود، بلكه هم روي آنها تاثير مي... او نه تنها از جزئيات طرح، نيروهاي بكارگرفته شده 
تن تجربياتش در مورد سازماندهي كودتاهاي نظامي عليه دولتهاي اينكار براي وي با در نظر گرف. كرد آنها را تعيين مي

را سناريوي آزموده و آشنائي كه توسط والترز در كودتاهاي پيشين »  سنتارو«طرح . منتخبه دمكراتيك، كار سنگيني نبود
بيات مستقيم والترز در اگر از تجر. داد تشكيل مي تر گرديده بود، بكرات مورد استفاده قرارگرفته بود و هر بار نيز ظريف
 در آتن، 1967كه در ايتاليا و  بر همين پايه نيز » استراتژي تنش«ايران و برزيل بگذريم اين سناريو عبارت بود از اجراي 

  .كودتاي سياه سرهنگان به اجراگذارده شد
والترز  در مدرسه « اينبار نيز مثل گذشته يكي از فعالين كودتاي شيلي باز آشناي قديمي والترز  از آب درآمد 

آكادمي « كه در منطقه كانال پاناما قرار دارد، نامي كه آمريكائيان التين روي (Escola de los assasinos)آدمكشان 
يكي از شاگردان ساعي . كرد اند تدريس مي نهاده ) Fort Gulik  در School of Amerikaمنظور (» نظامي هردو آمريكا

» موندا« عضو نيروهاي ويژه ارتش شيلي بود كه در حمله به كاخ رياست جمهوري  Roberto Garridaوي سروان 
  31» .شركت داشت و قاتل رئيس جمهور آلينده و منشي وي مريام روپرت است

سازمانهاي جاسوسي اياالت متحده آمريكا تعداد زيادي جاسوس در درون نيروهاي نظامي و سازمان جاسوسي شيلي در 
 در اياالت متحده DINAقل صدها افسر ارتش، پليس و همينطور مامورين سازمان جاسوسي كشور حدا. اختيار داشتند

در نتيجه بطور وسيعي پرونده سازي صورت گرفته و امكانات مختلف جهت ايجاد تماس آماده . آمريكا تعليم ديده بودند
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شگاه جنگ فورت گوليك در منطقه كانال پاناما   افسرشيليائي از دان3667 ، 1968 تا 1950مثالً مابين سالهاي . ( شده بود

  .)التحصيل شده بودند فارغ
  : نوشت1974,10,28در تاريخ » نويس دويچالند«روزنامه 

  
»Baezaسال ها جاسوس سازمان سيا   

 (ADN)شهر مكزيكو ـ 

چشمي و جاسوس گزارش پرنسا التينا، رئيس سازمانهاي جاسوسي خونتاي نظامي فاشيستي شيلي، از سالها پيش نور به
 از سالها  DINAكند كه ژنرال ارنستو بائزا، رئيس سازمانهاي جاسوسي خونتا  اين خبرگزاري ثابت مي. سازمان سيا است

 عليه دولت قانوني اونيداد پوپوالر بطور 1973 سپتامبر 11پيش تا شركت تعيين كننده وي در كودتاي خونين ارتش در روز 
  . عليم يافته استسيستماتيك توسط سازمان سيا ت

طي اين مدت بنا بر دستورات سيا .  بودSIMوي طي دوسال اول دولت اونيداد پوپوالر، رئيس سازمان ضداطالعات ارتش
بعد از آن وي شخصاً افسراني را كه براي تعليم به اياالت متحده آمريكا . وي چندين بار به اياالت متحده آمريكا سفر كرد

بعدها وي در مقام رئيس اداره آگاهي اين كشور جاسوسان سيا را در مقامات باال . كرد  ميگرديدند، انتخاب اعزام مي
  ».نمود منصوب مي

  
سالوادرآلينده را از قدرت : كرد  سياست اياالت متحده آمريكا  در شيلي تنها يك هدف را دنبال مي60از اوائل دهه  

  .)ت جمهوري كانديد كرده بود خود را براي رياس1964 و 1958آلينده (بدور نگاه دارد 
ها و  هاو تضعيف سوسياليست مسيحي  ببعد با جديت در تقويت مالي و معنوي دمكرات 1963گذشته از اينكه سيا از سال 

 در اين  . نقطعه عطفي در سياست اياالت متحده آمريكا در اين كشور شد1970 سپتامبر 15ها كوشا بود، روز  كمونيست
  .سيا موجود استمورد يك سند سازمان 

 ، يعني انجمن Business Council on Latin Americaعضو  ( Donald Kendal 1970  سپتامبر 15قبل از ظهر روز 
 Augustin، )دار است تعيين كننده اقتصادي كه وظيفه تامين منافع كنسرنهاي آمريكائي را در آمريكاي التين عهده

Edwards) حال صاحب زنجيره  داد و در عين را نشر مي» المركوريو«نامه شيلي، يك ناشر پرقدرت كه بزرگترين روز
و مشاور رئيس جمهور اياالت متحده آمريكا  در مورد مسائل امنيت ملي، آقاي هنري كيسينجر ) كوال در شيلي بود پپسي

  .مشتركاً بصرف صبحانه پرداختند
در اين مشاوره تنها رئيس جمهور . د بعمل آمدپس از آن مشاوراتي در محفلي بسيار كوچك در اطاق بيضي كاخ سفي

  .نيكسون، هنري كيسينجر، وزيردادگستري جان ميچل و رئيس سازمان سيا ريچاردهلمز شركت داشتند
 در اختيار كميسيون بررسي مجلس سنا 1975از اين مشاوره يك يادداشت از رئيس سازمان سيا بجاي مانده كه در سال 

  .زمان سيا قرار گرفتهاي سا در رابطه با فعاليت
  :هلمز نوشته بود

  !شايد شانس پيروزي يك به ده باشد ولي شيلي را نجات دهيد
  مخارجش مقرون بصرفه است

  از هيچ ريسكي نبايد پرهيز كرد
  سفارت دخالت نكند

  . ميليون دالر موجود است، اگر الزم باشد، بيشتر10
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  . داريم ساعته ـ براي بهترين افرادي كه در اختيار24اشتغال 
  بندي روند اقدامات زمان

  .ايجاد اغتشاش در اقتصاد
  . ساعت48برنامه عمل براي 

  
  :هلمز بعدها در مقابل كميسيون سنا گفت

اگر من يكبار در عمرم يك ستاد فرماندهي در كوله پشتي . گرفت اين يك فرمان بود كه تقريباً همه چيز را در بر مي«
  32» .ود، همان وقتي كه از اطاق بيضي بيرون آمدمكردم، تنها همان روز ب خود حمل مي

در اين ديدار نيز .  صورت گرفت Edwards و Kendallدر غروب همانروز ديداري مابين رئيس سازمان سيا هلمز و 
  .مواكدا از هلمز خواسته شد كه سازمان سيا از بقدرت رسيدن آلينده جلوگيري كند

ترين و   انتخاب كرد كه باتجربهKaramessinesلي زير نظر معاون خود رئيس سيا روز بعد يك گروه كار ويژه شي
  .بهترين جاسوسان عملياتي را زير نظر خود گرفت
مدير، تصميم رئيس جمهور نيكسون، مبني براينكه رژيم آلينده براي « : بنا برصورت جلسه ثبت شده هلمز توضيح داد

خواست كه از برياست  رئيس جمهور از سازمان سيا مي. ه توضيح داداياالت متحده آمريكا قابل قبول نيست را براي گرو
 ميليون دالر در 10رئيس جمهور براي اين كار . جمهوري رسيدن آلينده جلوگيري كند و يا رژيم وي را سرنگون گرداند

  ».دهگذاراختيار ما 
ها آمده  در اين تلگرام.  سپتامبر ابالغ شد21دن اين دستور  توسط دو تلگرام به مقر سيا در سانتياگو در روز گذاربه اجرا 

راه حل نظامي هدف . ترفندهاي پارلماني بي اثر است. وظيفه اين اقدامات جلوگيري از بر سركارآمدن آلينده است...«:است
  ».ما است

  : گروه كار شيلي طي دو تلگرام وظايف مورد نظر را در يك برنامه سه بخشه، مشخص كرد1970در اكتبر 
  . اطالعات راجع به افسراني كه تمايل به كودتا دارند، جمع آوري گردداول ـ

كننده، اقدامات تروريستي كه قادر است                           دوم ـ كوشش در ايجاد جوكودتا توسط تبليغات، اطالعات گمراه
  .فراهم آوردنيروهاي چپ را تحريك كند و بدين وسيله بهانه اي براي يك كودتا 

سوم ـ مطلع ساختن افسران مستعد كودتا، كه دولت اياالت متحده آمريكا پشتيباني كامل، تا حد حتا حمله مستقيم 
   33. نظامي، از كودتاي آنها بعمل خواهد آورد

هم گردد، شدت فعاليت دستگاه دولتي اياالت متحده آمريكا و سازمان سيا در جهت فرا سندسيا كه در زير منتشر مي
  :كند آوردن امكانات كودتا را ثابت مي

  
  يادداشت

  درمورد محاوره مابين دكتر كيسينجر، آقاي كارامسينز و ژنرال هيگ
  1970 اكتبر 15كاخ سفيد در روز 

  .)بود»  خيلي سري«سند اصلي حامل مهر (
  ـ سياه شده ـ.  1
  .ي در شيلي، امكانات يك كودتا را مطرح كردپس از نقد جزئيات در باره وضعيت كل... پس از آن آقاي كارامسينز. 2
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، نظاميان شيلي از آن پشتيباني »Viaux«ما اطالعات زيادي در دست داريم كه در صورت اجراي كودتا توسط ژنرال . 3

  )ژنرال ربرتو  ويو مارامبيو (.       خواهند كرد
لف فراهم آمده است، موقعيت ژنرال ويو را بدقت هاي خود  كه بر اساس اطالعات دقيق از  منابع مخت ما بر پايه تحليل

  .بررسي كرديم
  .اگر كه حتا كمتر نباشد.  است20 به 1شانس ويو در اجراي موفقيت آميز كودتا : گيري ما روشن بود نتيجه

  .در صورت شكست كودتا صحبت شد) در شيلي و در سطح بين المللي(هاي منفي  در مورد واكنش. 4
  .برداشت وي با برداشت كارامسينز شباهت بسياري دارد. اي محتمل منفي را برشمرددكتر كيسينجر پيامده

  .اي خودداري كند جمع تصميم گرفت كه سازمان سيا طي يادداشتي از ژنرال ويو بخواهد كه از هرگونه اقدام عجوالنه. 5
ايه اطالعاتي كه شما در اختيار ما برپ. ما برنامه شما را بررسي كرديم«: عمالً اين يادداشت بايد اينطور نوشته شود

ايم، بدين نتيجه رسيديم كه در حال حاضر نقشه شما براي  آوري كرده گذارديد و ما نيز به نوبه خود از كانالهاي ديگر جمع
  .آميز بنظر نمي رسد كودتا موفقيت

  .اگر موفق نشويد، امكانات شما در آينده بسيار محدود خواهد گرديد
  .كنيدمنابع خود را حفظ 

پشتيباني ما . وقت آن خواهد رسيد كه شما و دوستانتان مجدداً پا بميدان عمل بگذاريد. ما با شما در تماس خواهيم ماند
  . كماكان شامل حال شما خواهد بود

پس از اينكه تصميم گرفته شد طرح كودتا توسط ژنرال ويو حداقل فعالً به تعويق افتد، دكتر كيسينجر به كارامسينز . 6
دستور داد تا منابع اطالعاتي سيا در شيلي با دقت حفظ گردند تا امكانات سيا در آينده براي عمليات عليه آلينده را نيز 

  .مقدور سازند
دكتر كيسينجر همينطور الزم دانست تا روابط ما با نظاميان شيلي در آينده نيز تا آنجا كه ممكن است مخفي نگاه . 7

  . تاكيد كرد كه سيا تا حد توان در اين رابطه عمل كرده استآقاي كارامسينز. داشته شود
  ...)يك جمله سياه شده(

مثالً گفتگوهاي سفيرمان، كوري با تعداد زيادي از . ايم ولي ما و هم چنين ديگران تاكنون با افراد زيادي صحبت كرده
  »توان پنهان كرد نمي« ها را كه تاكيد به كودتا كرده بود را  شخصيت

  ...)د سياه شدهيك بن(
شركت كنندگان در جلسه به پيشنهاد دكتر كيسينجر تصميم گرفتند كه سازمان سيا كماكان بر نقاط ضعف قابل . 8

طور در آينده  فشار آورد تا روزي كه دستور حركت   نوامبر و همين5 اكتبر، پس از 24شناخت آلينده، امروز، پس از 
  .جديدي ابالغ شود

  34.گونه رفتار خواهد كرد  كرد كه سيا همينآقاي كارامسينز تائيد
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بكارگماري ورنون والترز در مقام رئيس عملياتي سيا در فاز فراهم ساختن مقدمات كودتا بالفاصله قبل ازكودتا انجام 

اي اقدامات الزم براي  وي بجاي كارامسينز هدايت گروه كار شيلي را بعهده گرفت و بدين صورت بدون هيچ وقفه. گرفت
  .دتا ادامه يافتكو

توانست اكنون از رابطه قديمي و نزديك خود با سازمان جاسوسي برزيل استفاده كند كه از نقشه كودتا، با   وي مي
، از اجراي  »TrackI«بخش اول: شد از دوبخش تشكيل مي» Centauro«عمليات . كرد گروهي از متخصصان پشتيباني مي

آفريني و يا تاثير بر وقايع و نهايتاً بي ثبات كردن دولت آلينده، تا ايجاد  قعههاي عمليات مخفي با هدف وا كليه تكنيك
  .شد شرايط الزم براي اجراي كودتا تشكيل مي

 هزار دالري به نمايندگان مجلس شيلي، در جهت پشتيباني 250به انضمام رشوه » تراك يك«بخش اعظم فعاليت هاي 
  .صرف گرديد» ادواردو فراي«از انتخاب مجدد 

 

  
 ادواردو فراي

 ميليون دالر براي عمليات مخفي صرف 6 سازمان سيا بيش از 1970 اكتبر 24در طي رياست جمهوري آلينده  از تاريخ 
شد كه در طي اجراي » ال مركوريو« هزار دالر آن صرف تقويت روزنامه بورژوازي بزرگ 665 ميليون 1كرد كه تنها 

  .نه با مقاالت مختلف تغذيه مي شد تا ساز وكار را روز بروز هيجان زده تر كندتوسط مقر سيا در شيلي روزا» 1تراك «
عمليات مخفي در مدت زماني مابين انتخابات و تصميم گيري كنگره شيلي در مورد اينكه كدام كانديدا پيروز گشته 

  . است، بسيار شديد شد
اين .  و ديگر گروه ها را به مقاومت ترغيب كنددالرهاي سازمان سيا در جهت عمليات تبليغاتي جاري شد تا كارگران

 گذارده شد كه عمدتاً عمليات تحريك كننده  Patria y libertadپول ها بويژه در اختيار گروه شبه نظامي و دست راستي 
  .و خشن اعمال مي داشتند

ادوارد . شيلي بكار مي گرفتبموازات آن اياالت متحده آمريكا ابزار مخفي و علني اقتصادي را براي خفه كردن اقتصاد 
كوري ، سفير آمريكا تاكيد مي كرد كه تا وقتيكه آلينده در حكومت است، آمريكا اجازه نخواهد داد كه حتا يك پيچ 

كنسرنهاي بين المللي مثل  آي تي تي و يا آناكوندا، اقدامات سيا را بطور كامل مورد پشتيباني قرارمي . وارد شيلي شود
  .دادند

 چندين بار 1970در سپتامبر و اكتبر  William Broeنيمكره غربي در بخش عملياتي سازمان سيا، ويليام برورئيس بخش 
يهاي بزرگي در شيلي كرده بودند، تماس گرفت و گذاربا نمايندگان عاليرتبه آي تي تي و چند كنسرن ديگر كه سرمايه 

  . پيشنهاد كرديك برنامه چهار ماده اي براي سابوتاژ و خرابكاري در شيلي 
اين برنامه طوري محاسبه شده بود كه اقتصادي شيلي را بحدي تضعيف كند، كه نظاميان خود را موظف به دخالت 

 1973آين طرح در سال . ها را از قدرت سرنگون سازند»ماركسيست«احساس كنند، دولت را بدست گيرند و بدين وسيله 
ها، كمبود مواد غذائي، مشكالت بين المللي اعتباري ـ بانكها و بزرگ اعتصاب كاميون دار(بطور كامل به اجرا درآمد 

سرمايه داران  جلوي اعتبارات را گرفتند، از ورود وسائل يدكي جلوگيري كردند، سرمايه هاي خود را ازكشور خارج 
  .پشتيباني از كودتاعبارت بود از تماس با نظاميان براي » تراك دو«...) ساختند، متخصصين خارجي كشور را ترك نمودند
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  .تراك دو در وحله  اول در اثر موضع قاطع فرمانده كل ارتش، ژنرال رنه شنايدر نسبت به قانون اساسي، شكست خورد

ازآنجائيكه توطئه گران مي دانستند كه قادر نخواهند بود شنايدر را به استعفا وادارند، پس يا ميبايستي  كه  وي را بربايند 
  .از ميان بردارندو يا اينكه وي را 

بدين صورت راه براي كودتاي نظامي گشوده شد زيرا كه . با كشتن ژنرال شنايدر فاز اول تراك دو به پايان رسيد
  .نظاميان هم تمايل داشتند و هم كوشش مجدد براي كودتا را سهل تر مي پنداشتند

مي كند، به روشني انرژي و مساعي فراواني به با اينكه سازمان سيا هرگونه دخالت مستقيم در كودتاي نظامي را تكذيب 
  . خرج داد تا جو و امكاناتي را كه براي اجراي موفقيت آميز اين كودتا  الزم بود، فراهم سازد

البته سيا ادعا مي كند كه اين تماس ها . عالوه برآن  سيا در تمام مدت ، به روشني با توطئه گران نظامي در تماس بود
، اما .)نويسنده. همانطور كه عين همين ادعا را والترز در مورد برزيل داشت(ي اطالعات داشته صرفا خصلت جمع آور

  .فعاليت هاي آن بمراتب فراتر از آن مي رفت
پرزيدنت نيكسون نه تنها نظر تحليلگران سيا را در تعيين حد و مرز دخالت مخفيانه در شيلي مورد بي اعتنائي قرار داد، 

را مطلع گرداند، حتا فشار مي آورد كه هرچه »  40كميته «ر، وزارت امور خارجه يا حتا اعضاي بلكه بدون آنكه سفي
  .وزيرامور خارجه، هنري كيسينجر مستثني بود. زودتر تراك دو به اجرا درآيد

عمليات تراك يك و دو سازمان سيا در شدت و عمق خود حتا بيش از آنچه كه منافع سياسي اياالت متحده آمريكا 
  .يجاب مي كرد عمل كردا

 interdepartmental for Inter-americanكه گروه » اينتليجنس كميونيتي«طي يك برآورد تحليلي از خطر توسط  

Affairs) 1970بالفاصله پس از انتخابات در سپتامبر )با نمايندگان سيا، وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و كاخ سفيد  
  : آماده كرده بود چنين آمده است

كه اياالت متحده آمريكا در شيلي داراي منافع حياتي نيستند، توازن قواي نظامي بين المللي بطور جدي توسط رژيم ... «
ولي گروه در عين حال براين . آلينده بمخاطره نخواهد افتاد و پيروزي آلينده به هيچ وجه صلح منطقه را بخطر نخواهد افكند

تگي در نيمكره را بمخاطره خواهد افكند و ضربه رواني براي اياالت متحده و همينطور عقيده است كه پيروزي آلينده همبس
  35» .امتياز جدي براي ايده هاي ماركسيستي خواهد بود 

  
  تامين مخارج عمليات مخفي سيا

 
  .هزار  دالر به حزب دمكرات مسيحي آغاز شد50 با پرداخت مخفيانه 1962دخالت سيا در شيلي سال 

  1973 تا 1963يلي از مخارج در ش
   ميليون  دالر8    تبليغات انتخاباتي و ديگر كمكها به احزاب سياسي

   هزار دالر300 ميليون و 4               توليد و پخش تبليغات و كمك به رسانه هاي عمومي
  سنديكاها، دانشجويان، (تحت نفوذ قراردادن موسسات 

   ميليون دالر9    و كمك به سازمانهاي بخش خصوصي) دهقانان،زنان
  36 هزار دالر   200  كمتر از      ...  كمك به كودتا

  
  

  .حال نگاهي به تغييرات پرسنلي بيافكنيم تا اينكه خبرگان و كارشناسان الزم در محل هاي خود مستقر شوند
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. بود ديگر جوابگوي طرح هاي جديد براي فعاليت هاي مخفي ن1970گروه عملياتي سازمان سيا در سانتياگو در سال 

  :تغييرات پرسنلي بسرعت انجام يافت) پس از گفتگو با هنري كيسينجر (1970 اكتبر 15چندي پس از 
  . تعويض شدHenry D. Heckscherهكسچر.  هنري  ديChief of Station رئيس ايستگاه 1970در اكتبر 

  :از بيوگرافي موجود مي توان اطالعات زير را بدست آورد
  .ان سازمان سيا استگذار و يكي از بنيانOSSان جاسوسي هكسچر از پيشكسوتان سازم

 از 1953 ژوئن 17 به 16گفته مي شود كه وي در شب .  رئيس ايستگاه سيا در برلين غربي بود1953وي در ژوئن سال 
پس از آن وي در . مركز سيا سئوال كرده بود كه آيا وي اجازه دارد تا شورشيان در برلين شرقي را با اسلحه تجهيز كند

پس از آن وي بين سال .  شركت داشتArbenzا عليه رئيس جمهور گواتماال بكار گماشته شد كه در فراهم ساختن كودت
  . در شيلي بكار اشتغال  داشت1970 تا 1967 در ويتنام و الئوس و بين سال هاي 1961 تا 1958هاي 

به وي انتقاد مي شد كه وي نتوانسته كوري سفير آمريكا در شيلي را منضبط كند و يك استراتژي واحد عليه 
  .نده براي رياست جمهوري آماده سازدكانديداتوري آلي

  . رئيس ايستگاه سيا شدRaymond Alfred Warren پس از وي ريموند آلفرد وارن
بعد از آن وي كارشناس مسائل آمريكاي ) 1953 تا 1952(وارن مدت كوتاهي در سازمان جاسوسي نيروي هوائي بود

و در كلمبيا در مقام رئيس ) 1959 تا 1955(، شيلي )1954(التين در سازمان سيا با ماموريتهائي از جمله در ونزوئال 
  .، شد)1965 تا 1960(ايستگاه

 به واشنگتن خواسته شد؛ ظاهراً نمي شد وي را كنترل 1971،  سفير آمريكا در اكتبر  Edward Korryادوارد كوري
آله «به )  ديكته مي شدITTه توسط ك(وي مثالً تمركز كمكهاي سيا . كرد زيرا كه  وي هميشه راه خود را دنبال مي كرد

كانديداي رياست جمهوري كه برنامه انتخاباتيش بوضوح منافع سرمايه داران را دنبال مي كرد و بدين صورت در » ساندري
  . خواسته آلينده در جهت منافع  فقرا بود را مورد انتقاد قرار مي داد40تضاد شديد با 

 تجربيات غني 1960 كه از سال OSSيكي از پيشكسوتان .  بودNathanal P. Davis»ديويس. ناتانال پي«جانشين وي 
 سپتامبر 8ديويس روز .  عضور شوراي امنيت ملي آمريكا بود1968 تا 1966در آمريكاي التين بدست آورده و از سال 

ه با تائيد وي انجام ، كه كليه عمليات مخفي اياالت متحد»40كميته « به واشنگتن پرواز كرد تا با كيسينجر، رئيس 1973
  ! سپتامبر كودتا آغاز شد11 سپتامبر مجدداً به سانتياگو بازگشت و در 10وي در روز . مي گرفت، مشاورت كند

سازمان سيا . سازمان سيا در تهيه ليست كساني كه مي بايستي با شروع كودتا دستگير و يا نابود شوند، سهيم بود
 Manuel Contreras»مانوئل كنترِراس«رئيس اين سازمان .  ارائه كردDINAي كمكهاي وسيعي در ايجاد پليس مخفي شيل

  37. والترز مي دانست» دوست بسيار صميمي«بنا بر نوشته بولتن وزارت امور خارجه اياالت متحده خود را 
ا مورد شكنجه قرار  هزار نفر ر60 هزار نفر را بقتل رساندند، 20 سپتامبر نيروهاي پينوشه 11در چندين ماه اوليه پس از 

  .داده و يك ميليون نفر را به مهاجرت واداشتند
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  بازداشتگاه زندانيان سياسي بعد از كودتا  در پيساگوا

  
 Patrick Ryan»پاتريك رايان«در شيلي، » گروه نظامي اياالت متحده آمريكا«مستشار نيروي دريائي آمريكا و عضو 
 كودتا تقريباً كامل بود و براي مردان آزادي كه هدفشان خدمت به شيلي بود و «روز اول اكتبر در مورد كودتا گزارش داد

  اين است تصور افراد عاليرتبه نظامي آمريكا از ارزشها، 38» .نه اهداف خودخواهانه ماركسيسم جهاني، پيروزي بزرگي بود
 !هنگاميكه يك كودتا خونين را توجيه مي كنند
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  »سنتارو«ردخونين عمليات 

  
  ژنرال رنه شنايدر

  
، وظيفه مركزي توطئه گران نابودي ژنرال »اونيداد پوپوالر«با علم به نقش ژنرال رنه شنايدر براي دولت وحدت خلقي 

  .بنا بر طرح اوليه مي بايستي كه وي ربوده مي شد. شنايدر بود
  .ن شكست خورد و هم چنين كوشش دوم در روز بعد از آ1970 اكتبر 19كوشش اول در روز 

مسلسل و مهمات در  Paul Wimert سازمان سيا بكمك آتاشه نظامي آمريكا ، پل ويمرت1970 اكتبر 22صبح روز 
  .اختيار توطئه گران نهاد

وي روز .  در همان روز ژنرال شنايدر بهنگام عزيمت به محل كار خود مورد سوءقصد قرار گرفت و بشدت زخمي شد
داد،  كه پارلمان شيلي انتخاب سالوادر آلينده را در مقام رياست جمهوري مورد تائيد قرار مي اكتبر يعني همان روزي 24

  .فوت كرد
منابع «با تكيه بر .  دخالت سازمان سيا در قتل ژنرال شنايدر را مورد تائيد قرارداد1975,7,7روزنامه واشنگتن پست روز 

موضع خصمانه نسبت به منافع «ليست دشمنان جهاني كه بعقيده آنها ثابت گرديد كه سازمان سيا ژنرال شنايدر را در » مطلع
  39. داشتند، قرار داده بود» آمريكا

گيري در مورد سرنوشت يك دولت قانوني و دمكراتيك بنا بر موضع آن نسبت به اياالت متحده  در اينجا هم باز تصميم
كه در دوران » كشورهاي خبيث«شود، ايده  الحظه ميهمينطور كه م. شود آمريكا كه آيا دوست است يا دشمن، گرفته مي
  .ما مورد استفاده قرارمي گيرد زياد هم جديد نيست

بدين وسيله تائيد مي كند كه تحت رهبري عملياتي معاون رئيس سازمان سيا، ورنون » واشنگتن پست« عالوه برآن 
 چندين 1975در سال .  را در دستور قرار  داده بودتهيه شده بود كه نابودي آنها» ليست دشمنان«والترز، در سازمان سيا 

سياستمداران عاليرتبه و ) و يا سوءقصد( كميسيون بررسي كنگره با جزئيات ثابت كرد كه سازمان سيا بكرات در قتل
  .سهيم بوده است... دولتمردان خارجي از پاتريس لومومبا، سالوادر آلينده گرفته تا فيدل كاسترو 

 در Sofia Cuthbert»صوفيا كوتبرت« و همسرش Carlis Prats»كارلوس پراتز«ژنرال اسبق  1974در سپتامبر 
ژنرال پراتز وزير كشور دولت اونيداد . بوئنوس آيرس بدنبال انفجاريك بمب كه بماشين آنها نصب شده بود بقتل رسيدند

.  وي توانست به آرژانتين بگريزد1973 سپتامبر 11پس از كودتا در . پوپوالر و مدت كوتاهي وزير دفاع اين كشور بود
  40. اين سوءقصد توسط پيمان ضدكمونيستي آرژانتيني انجام گرفت كه توسط سازمان سيا هدايت مي گرديد

 بود و انريكه آرانسيبيا DINA يك دادگاه آرژانتيني يكي از سوءقصدكنندگان  را كه مامور 2000اما تازه در سال 
  41.  نام داشت به جرم دوقتل به حبس ابد محكوم ساختEnrique Arancibia Clavel كالول
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  اروالندو لتلير

  
اورالندو لتلير « وزيرامورخارجه اسبق شيلي 1976 سپتامبر 21دو سال پس از سوءقصد به ژنرال پراتز، در روز 

Letelier « روني مفيت«و منش اش«Moffitرنامه سوءقصد طرح ب.  در واشنگتن بدنبال يك بمب گذاري بقتل رسيدند
كه يكي از بستگان ژنرال پينوشه » Manuel Contrerasمانوئل كنترراس «توسط رئيس سازمان جاسوسي وقت شيلي 

  :بازسازي سوءقصد نشان داد. كودتاگر نيز هست صورت گرفت
 » النداوجورج«  و سفير آمريكا در پاراگوئه Guanes»سرهنگ بنيتو گوانس«بكمك رئيس سازمان امنيت پاراگوئه ... 

Landau پاسپورت جعلي پاراگوئه دريافت كرده بودند و ميبايستي كه در پاراگوئه ... ، مامورين سازمان جاسوسي شيلي
بطوريكه كميسيون تحقيق در آمريكا بعدها به اثبات رساند، حداقل يكي از مامورين عالوه . (ويزاي آمريكا دريافت كنند

  .)برآن عضو سازمان سيا نيز بوده است
هنگاميكه سفير النداو  قانوني بودن صدور ويزا را مورد سئوال قرار داد، منشي رئيس جمهور پاراگوئه 

 اعالم داشت كه اين روند منطبق با قرار مابين اشتروسنر و پينوشه است و مورد تائيد معاون رئيس Stroessnerاشتروسنر
اسوسي شيلي  ميبايستي كه پس از ورود به اياالت متحده آمريكا دو مامور سازمان ج. سازمان سيا ورنون والترز نيز مي باشد

وي دستور صدور ويزا . النداو كوشش مي كند كه با والترز تماس گيرد، ولي موفق نمي شود. خود را به والترز معرفي كنند
ورخارجه و سازمان را صادر مي كند، لكن از پاسپورتها فتوكپي برمي دارد و عالوه برآن يادداشت مبسوطي به وزارت ام

بالفاصله پس از آن وي تلگرامي از والترز دريافت مي كند كه طي آن والترز هرگونه اطالعي از اين . سيا ارسال مي دارد
. جريان را تكذيب مي كند و اعالم مي دارد كه با اين جاسوسان شيليائي در اياالت متحده آمريكا مالقات نخواهد كرد

  .اي بعدي را فقط با اطالع وزارت امور خارجه برداردالنداو بهتر است كه قدم ه
 در مورد ورنون والترز چنين Saul Landau، روزنامه نگار  »مونيتور«در برنامه تله ويزيوني وست دويچه روندفونك 

  : مي گويد
 بود و بدين  نگفتهFBI مي دانسته، به DINAبا اطمينان مي توان گفت كه ژنرال والترز هرچه كه در مورد عمليات «  

 FBIعالوه برآن اين درست است كه ژنرال والترز قبل از قتل مي توانسته به  اطالع  . وسيله كار تحقيقات را به تاخير افكند
ولي والترز هيچ يك از اين دو . برساند كه طرحي در دست اقدام است تا احتماالً بدين وسيله از وقوع قتل جلوگيري كند

نه قبل و نه بعد از  قتل تائيد نكرد كه وي  چيزي در مورد سوءقصد سازمان جاسوسي شيلي مي وي . كار را انجام نداد
  42» .دانسته است

  : كه برخورد انتقادي به سازمانهاي جاسوسي دارد وضعيت را اينطور ترسيم مي كندCovert action Bulletinمجله 
دگاه ها و كميسيون هاي مختلف مطرح گرديده و تا اگر همه نتايج تحقيقات و گزارشات شاهدين كه در مقابل دا« 

كنون به نشر رسيده را در نظر گرفته شود، مشكل بتوان باور كرد كه ورنون والترز هيچ آگاهي از  يكي از مهمترين 
ولي داليل اثبات .  در اياالت متحده آمريكا نداشته است1976عمليات سازمان جاسوسي شيلي در مدت زمان ژوئيه تا اوت 
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را انكار مي كند » لتلير«والترز شخصاً بشدت هرگونه رابطه و يا شناختي از سوءقصد به . كننده مستقيمي نيز موجود نيست

طي مدت زماني كه وي معاون رئيس سازمان » كنتر راس«گرچه كه وي بنا به گفته هاي خود، چندين و چند مالقات با 
  43» .سازمان سيا بود، داشته است

 طي محاكمه اي در شيلي انجام گرفت، رئيس سابق سازمان جاسوسي شيلي، ژنرال مانوئل 1995ل باالخره در سا
براي روشن كردن كاراكتر اين شخص كه رابط  .  سال زندان محكوم شدند6 و  7به » پدرو اسپينوزا«كنترراس و معاونش 

در ايتاليا و آرژانتين ) كنترراس( شود كه وي بسيار نزديك معاون رئيس سازمان سيا ورنون والترز بود، الزم است كه گفته
 سال زندان 12 در شيلي بجرم سوءقصد به 2003وي در سال . غياباً بخاطر جنايات رژيم نظامي در شيلي محكوم گرديده بود

م  سال زندان محكو15 مجدداً به 1974در سال » ديانا آرون« بجرم آدم ربائي و قتل روزنامه نگار خانم 2004و در سال 
  !و دست پروردگان ژنرال كودتاگر ورنون والترز مي باشند» همرزمان«  اينها،44. گرديد

هاي ايجاد سازماني از  با كودتا خونين در شيلي پايه. ولي عملكرد آنها تنها از كودتا در شيلي بمراتب فراتر مي رفت
» عمليات كوندور«نوشه پديدآمد و تحت عنوان هاي نظامي در آمريكاي جنوبي ريخته شد كه به ابتكار ژنرال پي ديكتاتوري

  .معروف گرديد
 1975 دسامبر 1 نوامبر تا 25نقشه اين عمليات مخفي را رئيس سازمان جاسوسي شيلي، كنترراس در كنفرانسي كه از 

بي ، در اين كنفرانس نمايندگان سازمانهاي جاسوسي كليه ديكتاتوري هاي نظامي آمريكاي جنو. صورت گرفت، ارائه كرد
اگر كنترراس سازمانده اين عمليات . يعني نوك جنوبي نيم قاره آمريكاي جنوبي شركت داشتند» Cono sur«كشورهاي 

نبوده باشد، حداقل » كوندور«مخفي بود، پس بايد اطمينان داشت كه اگر مربي وي، ورنون والترز خود پدرخوانده مستقيم 
 از اين پروژه 1975لگماينه تسايتونگ اطالع مي دهد كه ورنون والترز از اوت فرانكفورترآ. از اين پروژه اطالع داشته است

  .  كنترراس اشاره به روابط بسيار نزديكتر  دارد/  رابطه مابين والترز45. مطلع بوده است
هدف كوندور شناسائي مشترك دشمنان سياسي اين ديكتاتوري ها و در صورت شناسائي كشورهاي محل مهاجرت آنها، 

مي » مبارزه عليه تروريسم«از موضع امروز مي توان دريافت كه نظاميان در آن دوران هم اين عمليات را . ودي آنها بودناب
  .ناميدند

بانك اطالعات مشترك در مورد مخالفين رژيم با كمكهاي فني سازمان سيا تشكيل شد و بارها با اطالعات سازمانهاي 
قتل وزير . را در اجزاي خود مي شناخت» كوندور«سازمان سيا عمليات . يدجاسوسي اياالت متحده آمريكا تغذيه گرد

  .امورخارجه لتلير مي بايستي كه جزئي از اين عمليات بوده باشد
فاز سومي هم در اين عمليات در نظر گرفته شده بود، كه طي آن مي بايستي مخالفين سياسي در سطح جهان تعقيب و 

بعلت مخالفت وي با كمكهاي نظامي برمال شد، » ادوارد كوخ«ه قتل سناتور آمريكائي تازه هنگاميكه نقش. نابود گردند
اياالت متحده آمريكا روي پدال ترمز فشار آورد و دولت هاي اروپائي را از سوءقصدهائي كه قرار بود در سرزمين آنها 

  46. انجام گيرد، مطلع كرد
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  1974پرتغال 
  شود يدر نطفه خفه م» انقالب گل ميخك«

  
 يك واقعه بين المللي مهم ديگر كه مورد توجه ورنون والترز در طي اشتغال وي در سمت معاون رئيس سازمان سيا قرار 

  .در پرتغال بود» انقالب گل ميخك«گرفت، 
 نظاميان دمكرات همگام با جنبش پرعظمت مردم، قديمي ترين رژيم ديكتاتوري فاشيستي در اروپا را از 1974در آوريل

هاي پرتغال نقش مهمي در  كمونيست. گلهاي سرخ ميخك در لوله هاي تفنگ سربازان سمبل اين انقالب شد. يان برداشتندم
انقالب گل ميخك در سراسر جهان پرتو افكند و در كنار مبارزه . جنبش خلق و روند انقالبي در شرف وقوع، ايفا كردند

  .دگذاربجاي » جهان سوم«هائي بخش ضدامپرياليستي در به اصطالح عليه جنگ ويتنام، نشانه هاي پراهميتي در جنبش ر
اياالت متحده آمريكا و ناتو مواضع خود در اين كشور از نظراستراتژيكي پراهميت در جنوب غربي كشورهاي عضو  

سرمايه » . استيك شبح در اروپا مجدداً حيات يافته«: يك روزنامه فرانسوي در آن دوران نوشت. ناتو را در مخاطره يافتند
داران محلي و زمينداران بزرگ منافع خود را بدنبال اقدامات اقتصادي ـ اجتماعي و دمكراتيك در نظر گرفته شده در قانون 

  .اساسي انقالب آوريل در خطر مي ديدند
وق العاده براي دريافتن شدت مبارزه مي توان به سخنراني دبيركل حزب كمونيست پرتغال ، آلوارو كونيال در كنگره ف

  :آلوارو كونيال گفت.  رجوع كرد1974 اكتبر 20هفتم حزب در 
در طي ششماه گذشته، ارتجاع چندين بار كوشش كرد كه دست به تهاجم زند، وضعيت دمكراتيك نوين را مورد « 

  .سئوال قراردهد، آزادي هاي بدست آمده را از ميان بردارد و يك ديكتاتوري نوين جايگزين آن كند
قرار بود كه مجمع دولتي به نخست . انجام دهند» كودتاي قانوني« پالما كارلوس و دستيارانش نقشه داشتند يك پرفسور

تر از سه ماه ،  وزير وقت، ژنرال اسپينوال آنچنان اختياراتي اعطا كند كه وي قادر باشد در طي يك نمايش انتخاباتي كوتاه
بدان صورت مسئوليت ديگر نه از طرف جنبش نيروهاي نظامي، بلكه از . در مقام رئيس جمهور از صندوق راي بيرون آيد

  .اين وضعيت بطور  كامالً قانوني  بوي اجازه مي داد تا ديكتاتوري نويني را برپا سازد. بوي اعطا مي شد» ملت«طرف 
. گرفت نميبود كه ديگر حتا كوششي براي استعمال از قباي قانون نيز صورت » اكثريت خاموش« شق دوم عمليات 

در جوي مملو از تحريكات مسلحانه به خيابان ريزد و خواستار مداخله رهائي بخش ژنرال اسپينوال و » ملت«قرار بود كه 
  .اختيارات ويژه براي وي گردد

در هردو صورت قبل از اقدام به كودتا در ابتدا بطور . جوانب كلي فراهم سازي مقدمات در هردو نقشه شبيه بيكديگرند
غيرموجه و يا ناآرامي هاي اجتماعي تحريك شده، ميتينگها و تحريكات پرسرصدا از طرف فاشيستها » اعتصابات«عي مصنو

ايجاد مي گرديد تا خواست » هرج ومرج«و » بي نظمي در خيابانها«و يا راديكالهاي چپ سازمان داده مي شد و جوي از 
  47» ..توطئه كنندگان بظاهر منطقي بنظر رسد

اغلب توسط بازي كنندگان مشابهي هم آماده مي ! اند يوهاي كودتا در كشورهاي مختلف بايكديگر شبيهچقدر سنار
  .اينجا هم كمي بيشتر دقت كنيم. گردند

وي تشخيص داد كه سفير وقت اياالت متحده آمريكا ، .  ژنرال ورنون والترز به ليسابون سفر كرد1974 اوت 17در روز 
خيلي بي خيال است و » خطر دستيابي به قدرت توسط كمونيست ها«در مقابل   Stuart Nash Scottاستورات نش اسكات

  .در نتيجه قادر نيست تا از منافع اياالت متحده آمريكا آنطور كه الزم است دفاع كند
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يندگاه وي با برخي از نما. والترز طي اين سفر پشتيباني مالي و تداركاتي اقدامات عليه انقالب آوريل را هماهنگ كرد

بود و همچنين ديگر » اكثريت خاموش«كه از سازماندهان عمليات ) حزبي با گرايش هاي فاشيستي(حزب ليبرال 
 ، فرانكو نوگوايرا)آخرين ديكتاتور حاكم پرتغال (Caetano »كا اتانو«سياستمداران ارتجاعي از جمله وزير امور خارجه 

Franco Nogueira و سرآخر حتا ماريو سوآرش Mario Soaresرئيس حزب سوسياليست پرتغال تماس گرفت  .  
.  فرانك كارلوچي را در مقام سفير درپرتغال منصوب كرد1975بدنبال پيشنهاد والترز، پرزيدنت نيكسون از ژانويه 

 از وي قبل.  عضو ستاد عملياتي ، در عمليات سازمان سيا براي نابودي پاتريس لومومبا در كنگو بود1961كارلوچي در سال 
  . آن يك دوره ويژه يكساله آموزشي در اياالت متحده آمريكا پشت سر نهاده بود

 يعني بالفاصله پس از كودتا عليه جوآو گوالرت، رئيس جمهور برزيل، كارلوچي در برزيل ظاهر شد و 1964در فوريه 
زمان جاسوسي برزيل، ژنرال در برزيل وي رابطه بسيار تنگاتنگي با رئيس سا. زير فرمان ورنون والترز قرار گرفت

Golbery do couto e silva داشت بطوريكه در بين ديپلماتها اين احساس پديد آمده بود كه كارلوچي افسر مسئول ژنرال 
  . است

  . در سانزيبار  بعلت مداخله علني وي در مسائل داخلي كشور از كشور اخراج شد
  48. مشهور بود » CarlucCIAلوچيا مستر كار«كارلوچي در انظار عمومي پرتغال به نام 

در مقر سازمان سازمان سيا، در دستگاه  مستشاري نظامي اياالت متحده آمريكا و همينطور در ستاد ناتو در كشور پرتغال 
و يا حتا تجربه عملي در برزيل » عمليات مخفي«نام تعداد زيادي از افسران اطالعاتي بچشم مي خورد كه داراي تجربه در 

  . و والترز هيچگاه آنها را فراموش نكرده بودبودند 
 تجربه 1964 تا 1962 از سال James Lawler مثالً رئيس عملياتي مقر سازمان سيا و معاون رئيس ايستگاه جيمز الولر

  .عملياتي در برزيل و سپس در شيلي جمع آوري كرده بود
 پرزيدنت كارتر وي 1978 پرتغال ايفا كرد، اوائل براي نقش كليدي كه كارلوچي در اين عمليات جاسوسي عليه انقالب

وي در اين مقام زير فرمان رئيس . را مستقيماً از مقام سفير در پرتغال به مقام معاون رئيس سازمان سيا  منصوب كرد
در . شد بكار اشتغال داشت و سپس در مقام معاون وزير دفاع به پنتاگون منتقل 1981سازمان سيا ادميرال تورنر تا فوريه 

رابطه با پرتغال كارلوچي طرفدار واكنش انعطاف پذير بود، حتي االمكان بدون خشونت علني و با استفاده از عناصر طرفدار 
  .آمريكا در حزب سوسياليست، سنديكاها و افسران

، ايحاد تفرقه و يكي از اهداف عمده عمليات.  افسر ارتش پرتغال در اياالت متحده آمريكا تعليم ديده بودند3000بيش از 
  .بود» اينترسينديكال«نهايتاً نابودي جنبش سنديكائي واحد 

  :نقل قول از آلوارو كونيال
-AFLرئيس  Georges Meany به اياالت متحده آمريكا سفر كرد، مالقاتي با 1975هنگاميكه سوآرش در سپتامبر « 

CIO) وي در مصاحبه اي با. داشت) فدراسيون كار آمريكاMario joao Avillez ميني به من قوت قلب داد كه با :  گفت
كه ازمشكالت اروپا بخوبي مستحضر بود، يك طرحي براي همكاري تهيه كنم كه » براون«كمك مشخص سنديكاليست 

چه اعتراف پرارزشي، زيرا كه ايروينگ براون از مدتها پيش . منجر شد) سنديكاي كارگري(UGTاين طرح بعدها به ايجاد 
روپا بخاط نقش نفاق افكنانه خود در سنديكاها شناخته شده بود و بيشتر به جاسوس بودن در سازمان سيا شهرت بويژه در ا

  49» ...داشت تا سنديكاليست بودن
 يك سناتور آمريكائي با استناد به اطالعات سازمان سيا علنا اعالم مي كند كه حزب كمونيست 1975   در ماه اوت 

دو روز بعد معاون رئيس سازمان سيا، ژنرال ورنون .  دالر از اتحاد جماهير شوروي دريافت مي دارد ميليون10پرتغال ماهانه 
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هنري كيسينجر  به شوروي هشدارباش رسمي مي دهد كه هرنوع . والترز  ادعاي اين سناتور را مورد تائيد قرار  مي دهد

  50. دائي را بمخاطره خواهد افكندكمكي توسط اتحاد جماهير شوروي به انقالب پرتغال ، روند وخامت ز
 ثابت كرد كه سازمان سيا از اواخر سال 1975 متعلق به مجلس  در سال Pikeبرخالف اين ادعا، تحقيقات كميسيون 

 برنامه كمكي به ماريو سوآرش سوسياليست و رسانه هاي جمعي نزديك بوي  را به اجرا گذارد كه چندين ميليون 1974
 ژورناليست، استراتژي ضدانقالبي  Mario joao Avillez طي مصاحبه اي با 1995كارلوچي در سال . دالري مخارج آن بود

هيچ كس از يك چپ مبارز، متهور و « : ماريو سوآرش در اين مقطع را اينطور شرح مي دهد» خدمات«خود و 
 نويس سوآرش را با اين گفته هنگاميكه خانم روزنامه» .ضدكمونيست بهتر قادر نيست با چپ هاي كمونيست مبارزه كند

چه كسي مي تواند پرتغال را از خطرات استبداد : كارلوچي فقط عاقالنه و ساده  تشخيص داد«: مواجه كرد، وي جواب داد
  »نجات دهد؟

گرچه كه بنا بر شناخت كميسيون تحقيقات، سازمان سيا از كمك برخي از احزاب سوسيال دمكرات اروپاي غربي 
حزب سوسياليست پرتغال با كمك سوسيال دمكراسي . ، ايتاليا و سوئد بويژه آلمان فدرال نيز برخوردار بودعالوه بر فرانسه

يك كميته »انترناسيونال سوسياليستي«.  تاسيس گرديده بودBad Münstereifel در شهر 1973آلمان تازه در سال 
 در چارچوب عمليات سازمان 1975از سال پس . همبستگي ويژه براي تقويت سوسياليست هاي پرتغالي بوجود آورد

 از طريق بنياد احزاب در اختيار حزب BND  مبالغ ميليوني از بودجهPOLYP »پوليپ« ، زير نام BND جاسوسي آلمان
 رئيس وقت دفتر بنياد فردريش ابرت در ليسابن، آقاي ،يكي از حاملين و ناقلين پول. سوسيال دمكرات پرتغال قرارگرفت

Peter Hengstenberg52. بود  
ده شده بود تهديدات حمله نظامي علني را نيز بحد وفور در بر گذاراما سناريو ضدانقالبي كه توسط سازمان سيا به نمايش 

  : از تاريخ شناسان آلماني مي نويسدLothar schröterآقاي دكتر . داشت
. محاصره دريائي خواهند كرد) پرتغال را (بعالوه كارلوچي تهديد مي كرد كه اگر قدرتهاي عضو ناتو صالح بدانند،« 

نماينده ديپلماتيك اياالت متحده آمريكا با دستورات دولت خود در جيب و پشتيباني كامل بلوك كشورهاي عضو پيمان 
در عين حال كارلوچي تماس بسيار نزديك با محرم . آتالنتيك شمالي، علناً در مسائل داخلي كشور ميزبان دخالت مي كرد

 نماينده دائمي اياالت متحده آمريكا در ناتو و از 1974 دسامبر 5 تا 1973 فوريه 2رامسفلد داشت كه از . ونالد اچخود، د
ناتو بطور موقت پرتغال را از .  رئيس ستاد كاخ سفيد بهنگام رياست جمهوري جرالد فورد بود1975 تا نوامبر 1974اوت 

ت و در ديگر مجامع رهبري  ناتو، رهبري پرتغال را بشدت تحت  محروم ساخNPGشركت در گروه برنامه ريزي اتمي 
 كه ليسابون توسط نخست وزير 1975 ماه مي 29/30 در NACمثالً در نشست وزراي كشورهاي عضو ناتو . فشار قرار داد

Vasco dos santos Goncalves و آدميرال  Antonio rosa coutinho   نمايندگي مي شد، اين دمكراسي نوزاد
جنوب غربي اروپا، از طرف پيمان آتالنتيك شمالي آنچنان گوشمالي دريافت كرد كه بروكسل در قبال رژيم خشن در

فرمانده كل نيروهاي .  سال بطول انجاميد، حتا براي يكبار اعمال نداشته بود48حاكم ديكتاتوري ساالزار و يا كائتانو كه 
به  ) 1974 دسامبر 15(هيگ پس از مدت كوتاهي كه به اين مقام رسيد .  امنظامي ناتو در اروپا ، ژنرال آمريكائي الكساندر 

پرتغال سفر كرد تا جناحي از ارتش پرتغال را كه مورد پسند بود تقويت كند و بطور ضمني پرتغال را با توان بالقوه بلوك 
 عزم كشورهاي عضو اين پيمان را سه مانور بزرگ ناتو در آبهاي پرتغال: اما مسئله شدت بيشتري يافت. نظامي تهديد كند

 Locked. د كه در صورت لزوم از نيروهاي نظامي عليه اين عضو جنوب غربي پيمان استفاده خواهد شدگذاربه نمايش 

Gate 75 1975 فوريه 7 ژانويه تا 21  از ،Open Gate 76 و  1976 مي 3 آوريل تا 26 از ،Open Gate78  9 تا 2 از 
  كه اولين گام از اين نوع تهديدات بود، اهداف سياسي بوضوح روشن بود و مثالً 75وازه بسته در مانور در. 1978مي 

 از 1966در اين مانورها حتا كشتي هاي فرانسه، كه در سال . بمباران سرزمين پرتغال و تهاجم به اين كشور تداعي ميشد
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 كشتي جنگي اياالت متحده آمريكا از جمله 19مانور  حتا پس از پايان . سازمان نظامي ناتو كناره گرفته بود، شركت داشت

  .  هواپيماي شكاري در نزديكي سواحل پرتغال به حال آماده باش باقي ماندند90 با Saratogaناوهواپيمابر  
آگاه مي شويم كه اياالت متحده آمريكا ) وزيرامورخارجه وقت آلمان فدرال (گنشراز كتاب خاطرات هانس ديتريش 

در مورد مشخص  ... 53). ديكتاتور فرانكو هنوز در قدرت بود(ود علني نيروهاي ناتو از طريق اسپانيا  را داده بودپيشنهاد ور
پرتغال مقدور گرديد كه از طريق استفاده از شيوه هاي مختلف  از جمله امكانات نظامي غيرمستقيم، از جدائي اين كشور از 

  54». اين كشور جلوگيري بعمل آيدپيمان ناتو و وقوع تحوالت عميق اجتماعي در
  بود در 1975 ژنرال واسكو كونسالوش كه يكي از رهبران جنبش نيروهاي نظامي و نخست وزير پرتغال تا سپتامبر 

اعمال نفوذ نيروهاي خارجي ـ عالوه بر سوسيال دمكراسي « سالگرد انقالب در جواب به سئوال 30مصاحبه اي بمناسبت 
  :مي گويد» د تكامل انقالب در پرتغال چگونه بود؟آلمان فدرال ـ بر رون

. سقوط رژيم فاشيستي بخودي خود در ابتدا با تفاهم اياالت متحده آمريكا و ديگر كشورهاي سرمايه داري مواجه شد« 
پرتغال به يك دمكراسي فرمال بورژوائي در چارچوب اروپاي غربي دست » نرمال«آنها اميدوار بودند كه طي يك روند 

اياالت متحده آمريكا بكرات نگراني خود از خطر . با رشد روند انقالبي اين برخورد بطور راديكال تغيير كرد. اهد يافتخو
آنها فرانك كارلوچي، يكي از مهره هاي رهبري كننده . دستيابي به قدرت توسط  كمونيستها در پرتغال را ابراز كرده بود

زام كردند كه طبق اطالعات من، باتمام قدرت در روندهاي داخلي كشور دخالت سازمان سيا را در پست سفير به پرتغال اع
عمالً كليه كشورهاي صنعتي سرمايه داري، بي توجه به اينكه توسط چه حزبي حكومت مي شدند، به مقابله با انقالب . كرد

ات با پرزيدنت وقت اياالت و مالق) 1975ماه مي (من نشست وزيران كشورهاي عضو ناتو در بروكسل . پرتغال پرداختند
هدف كامالً مشخص آمريكائيها در . متحده آمريكا، جرالد فورد و وزير امورخارجه هنري كيسينجر را خوب بخاطر دارم

، كه البته من .گفتگو با من اين بود كه من بالفاصله پس از بازگشت خود به ليسابون، كمونيستها را از دولت اخراج كنم
 آن برداشتم اين بود كه دولت آمريكا مصمم است با ديگر نيروها  در درون و خارج از جنبش پس از. آنرا ردكردم

  55» .نيروهاي نظامي همكاري كند،  كاري كه آنها قبل از اين مالقات هم مي كردند
در . فتدخالت ورنون والترز در سركوب انقالب پرتغال، پيامدي داشت كه در انظار عمومي آمريكا  انعكاس چنداني نيا

است، مقاله انتقادي زير عنوان  The New York Review of Booksكه ناشر مجله  Kenneth Maxwell ،1975 ماه مي 29
  56.انتشار داد» پرتغال زير فشار«

  :اين مقاله حاوي نكات زير بود
 جهان كه از طرفداران در پرتغال مجموعه اي از افراد راستگراي وحشي ، كه يا ازآمريكا و يا از ديگر كشورهاي ديگر

  . ديكتاتورها و پادشاهان و همينطور نازيهاي اسبق تشكيل شده بود، گردهم آمده اند
در بين آنها مثالً آدميرال جورج دبليو آندرسون جونيور كه از پيشكسوتان محاصره كوبا است و در جنوب ليسابون 

افرادي هستند كه در دوران نيكسون اعاده حيثيت شده و به آنها . ويالئي خريداري كرده و يا ويليام تاپلي بهنت جونيور
آدميرال آندرسون رئيس كميسيون مشاورتي . مقامات پرمنفعتي كه نفوذ زيادي در اختيار آنها قرار داد، نائل گرديده بودند

 - President`s Foreign Intelligence Advisory Board(رئيس جمهور در مورد مسائل سازمانهاي جاسوسي شد 

PFIAB ( براي سنجش وضعيت و نيروهاي عمل كننده » بيطرف و منصف«اين ها براي سفارت آمريكا، منبع اطالعاتي
  .موجود بودند

اگر اساساً عالقه . وزارت امورخارجه سالها داراي يك تجزيه و تحليل مبسوط از وضعيت و روند تكاملي در پرتغال نبود
عالوه برآن، عدم آمادگي ديپلماتها .  فعاليت هاي اين كشور در جنوب افريقا مي شدو منافعي وجود داشت، بيشتر مربوط به

و مامورين جاسوسي در ايجاد رابطه و تبادل اطالعات با گروه هاي اپوزيسيون، كه عليه ديكتاتوري فعاليت مي كردند به 
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ه با ژنرال هاي دست راستي بدست البته پنتاگون داراي اطالعات بيشتري بود كه بعلت رابط.  اين ضعف كمك مي كرد

  . آورده بود ولي هيچ رابطه اي با نيروهائي كه بعداً جنبش نيروهاي نظامي را پديدآوردند، وجود نداشت
  :در اين مقاله دقيقاً چنين آمده است

ن حال با اي. بحساب مي آمد» پست و مقام دوران بازنشستگي«مقر سازمان سيا در ليسابون ارزش ناچيزي داشت و  « 
بسياري از مامورين . داشت) PIDE/DGS( همكاري بسيار نزديك با پليس سياسي پرتغال50سازمان سيا از اواخر دهه 

اغلب آنها متعلق به بخش تحقيقات و مسئول بازجوئيها و ...  ماهه در اياالت متحده آمريكا بودند4پرتغالي داراي تعليمات 
نتيجه غيرقابل اجتناب اين رابطه، اين بود كه در . ئول شكنجه زندانيان سياسي بودنددر بسياري از موارد به اثبات رسيده، مس

درون يك سيستم در حال موت، سازمان سيا درست توسط آن نيروهائي تغذيه اطالعاتي مي شد كه از هر تغييري هراسناك 
خت خطر واقعي از جانب ارتش بودند و بطوريكه بعدها به اثبات رسيد، توسط آخرين كساني كه قادر به درك و شنا

  ...بودند
برخالف مدافعين . بدنبال وقايع آوريل، سازمان سيا يكشبه منابع اطالعاتي محلي خود را از دست داد» پيده«با انحالل 

امروز سازمان سيا بايد به اين برآورد رسيد كه  طبيعت روابط سازمان سيا در پرتغال، بدون در نظر گرفتن سطح اطالعات 
  ».اشنگتن، باعث شد كه اياالت متحده آمريكا در قبال روند وقايع، كوركورانه عمل كنددر و

مقاله مذكور ادامه مي دهد كه در رابطه با انقالب پرتغال، شيوه فكري كيسينجر و ديگر مسئولين در اياالت متحده 
ا در قبال اياالت متحده آمريكا از برعكس هراس و واكنش پرتغالي ه. آمريكا بطور عمده تحت تاثير تجربيات شيلي بود

  . پايه و اساس تحت تاثير واقعه قتل سالوادرآلينده قرارداشت
. همينكه مشخص شد كه كمونيستها در دولت پرتغال سهيم خواهند بود، واكنش كيسينجر هراس زده و واكنشي بود

  .بالفاصله امكانات پرتغال به دستيابي بر كليه اسناد مخفي ناتو مسدود شد
در منطقه درياي مديترانه و محدوديت پايگاه هاي اياالت متحده » دومينو«قصه هاي زيادي در مورد پديده هراس انگيز 

  ...آمريكا در جزاير آسور، كه بخش تعيين كننده در دفاع از اسرائيل است، اشاعه يافت و غيره
  :اين مقاله در مورد نقش ورنون والترز  چنين مي نويسد

وي افسر رابط  مابين گروه تفحسي . والترز، معاون رئيس سازمان سيا بسيار روان پرتغالي صحبت مي كندژنرال ورنون «
در اين دوران رابطه بسيار صميمانه و دوستانه اي . برزيل و پنجمين ارتش آمريكا در اروپا در طي جنگ جهاني دوم بود

وي در اوائل . پديد آمد) رزيدنت گوالرت كودتا كردژنرالي كه بعدها بكمك وي عليه پ(مابين وي و كاستلو برانكو 
دوست «جاي تعجب نيست كه اين . به پرتغال سفر كرد» مالقات خصوصي يك دوست«تابستان سال گذشته براي 

. بنا بر اطالعات منابع موثق، والترز با افراد زيادي از حوزه دوستان آدميرال تماس گرفت. ، آدميرال آندرسون بود»قديمي
 Sarmento؛ آدميرال »اسپيريتو سانتو اينترستز« وزير امور خارجه دوران ساالزار و مديرعامل Franco Noqueira مثالً

Rodriguez ،مديركل شركت تورآلتا Adriano Moreira رئيس نمايندگي آي تي تي و استاندار الكتريكا در پرتغال؛ 
  ....  ووو»مك ناماراي پرتغال«  مشهور به Kaulza de Arriagaژنرال 

  :در جواب به اين مقاله ورنون والترز نوشت
  :خطاب به ناشر« 

مي را 29 و 17اختالف تاريخ مابين (منتشر كرديد 1975 ماه مي 17در رابطه با مقاله مربوط به پرتغال، كه شما در تاريخ 
 من در ماه اوت سال گذشته، ، من هيچ يك از افرادي را كه آقاي ماكسول ادعا مي كند،)نويسنده. نمي توان توضيح داد

من، بيشتر »ساخت و پاخت هاي ناشيانه « ظاهراً ديد آقاي ماكسول از . ام، نديدم هنگاميكه در پرتغال بودم، مالقات كرده
  .محصول فانتازي وي تا واقعيت عملكرد من است
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  .ورنون آ والترز

  معاون رئيس سازمان سيا 
  .واشنگتن دي سي

  :سول ناشر مجله اين جواب را علناً انتشار دادبدنبال اين نامه كنت ماك
ژنرال والترز . در اين زمينه سازمان سيا امكانات بيشتري را در اختيار دارد. من هيچ عالقه اي به توليد فرضيات ندارم« 

م، يا در زندان دقيقاً مي داند و بدون شك سفر اخير وي به اسپانيا به وي يادآوري كرد كه كليه افرادي را كه من نام برده ا
گرچه كه اتهامات شديدي عليه آنها مطرح گرديده است، لكن هنوز حتا يك نفر از آنها . نشسته اند و يا در مهاجرتند

در اين رابطه نامه ژنرال . محاكمه نشده و اين اهمالي است كه نيويورك رويو براي اولين بار مورد انتقاد قرار مي دهد
ر مهم است زيرا كه سازمان سيا تاكنون از تائيد اينكه ژنرال والترز سال گذشته اصالً به والترز براي گزارشات ما بسيا

آيا اينكه رابطه مابين ژنرال والترز، آدميرال آندرسون و پرتغالي هاي راست . پرتغال مسافرت كرده، خودداري مي كرد
ت متحده آمريكا در طي ماه هاي اوليه و افراطي واقعيت يا فرضيه است و همينطور چگونگي كامل داستان سياست اياال

  .خطير انقالب پرتغال را سرانجام زمان روشن خواهد كرد
ولي اين داستان اكنون . در مورد كليه وقايع گذشته داليل خوبي دراختيار داشتم كه به منابع خود اطمينان كامل كنم

 آزادي خود را بدست خواهند آورد و يا حداقل حق يك آنچه كه بسيار مهم است اينكه آيا افراد نامبرده.تاريخ گذشته است
هنگاميكه ناحقي اعمال مي گردد، هيج عالقه اي ندارم كه با اشاعه . بررسي منصفانه در مقابل دادگاه را خواهند يافت يا نه

  57» ...كذب و دروغ به تقويت آن بپردازم
مات، كنترل و هدايت توسط متخصصين اجراي بدنبال همكاري ارتجاع داخلي و خارجي، فراهم ساختن بموقع مقد

كودتاي علني و مخفي از نوع والترز و كارلوچي، امكان تاريخي براي تكامل يك جنبش دمكراتيك مردمي در پرتغال در 
پرتغال امروز يك عضو سربراه ناتو و جامعه اروپا است و باوفاداري كامل وظايف خود در چارچوب . نطفه خفه گرديد

در » باروسو«پرتغال امروز سرباز در عراق مستقر ساخته و پرزيدنت . را اجرا مي كند» ماستريخت«و » شگن«قراردادهاي 
ائتالف « ميزبان مالقات سران كشورها در جزاير آسور بود كه طي آن  بوش، بلر و آزنار  به اصطالح 2003آوريل 

  .را بوجود آوردند» عالقمندان
دستاوردهاي اساسي دمكراتيك .  سال هنوز زنده است30س پيروزي خلق پس از  و شان1974اما روح انقالب آوريل 

مندرج در قانون اساسي و سيستم قانون گذاري، يك جنبش پرقدرت سنديكائي و حزب فعال كمونيست پرتغال، همه وهمه 
  .پايه و اساسي است كه تكامل دمكراتيك مي تواند روي آن بنا گردد
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  :ها زيرنويس
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  gov.foia.www ـ  رجوع شود به 34
  262، ص 1990بخش سري تاريخ آمريكا؛ كتاب لكزينگنون  :Charles D. Ameringer ـ رجوع شود به 35
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  .  در چنگال عقاب2001 ژوئيه 14انكفورترآلگماينه تسايتونگ  ـ رجوع شود به فر45
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  سومبخش 
  آثار  دستكاري شده ترقي يك جاسوس

  
اي طبيعتاً داراي اين تجربه هست و همينطور اين وظيفه را دارد كه تاآنجا كه مقدور است،  يك عنصر اطالعاتي حرفه

  . ضداطالعات ضرور آنرا مستور سازدهاي خود را علني نسازد و يا حداقل با فعاليت
نامه وي  اي بودن شغل اطالعاتي وي نداريم، در زندگي ازآنجا كه ما در مورد ورنون والترز هيچ شكي در مورد حرفه

. گذارند هاي زيادي را خواهيم يافت كه وي و يا ديگر نويسندگان، اطالعات منطبق برحقيقت در اختيار ما نمي فعاليت
اي ممكن است كم و بيش  كننده ها محو و پاك گرديده و تنها پس از تحقيقات پر دردسر و خسته ر و نشانهبسياري از آثا

  .قابل رويت گردد
از امتناع كامل وي از قبول سهم خود بعنوان معاون رئيس  سيا در كودتاي خونين شيلي و يا در سركوب انقالب در 

البته . شود كه ارزش بازنگري را دارد يگري نيز در زندگي وي يافت ميهاي بسيار د پرتغال اگر بگذريم، باز هم فعاليت
  .خواننده بايد بپذيرد كه توضيحات زير كامل نيست

  .شود ناميده مي» گرگ تنها«گيري اين فرد اطالعاتي است كه وي بيشتر تحت عنوان  البته به علت همين موضع
 روشن شدن وقايع تاريخي خواهد كرد، لكن ما فعالً بايد به احتماالً آزاد گرديدن اسناد جاسوسي در آينده كمك به

  .نتيجه تحقيقات امروزي خود قناعت كنيم
  

  

  1949 تا 1947يونان 
وي . كند والترز صحبت از شركت در جنگ داخلي در يونان مي) خاطرات خود از اقامت در ويتنام(در رابطه ديگري 

  :نويسد مي
عني بار چهارم اگر جنگ داخلي در يونان را نيز بشمار آورم ـ كه در جنگ اين بار سوم در زندگي من بود ـ ي« 

  1» .كردم شركت مي
ولي من در جنگ دوم جهاني، در جنگ داخلي «: كند بار ديگر تكيه مي» بيني بود وحدت قابل پيش«وي در كتاب خود 

  2».يونان، در جنگ كره و جنگ ويتنام حضور داشتم
 در يونان، جنگ داخلي را بدنبال نداشت پس بايد منظور دخالت 1967ياه در آوريل ولي كودتاي نظامي سرهنگان س

  :قصه اين دخالت چنين بود پيش.  باشد1947نظامي آمريكا در جنگ داخلي يونان در چارچوب دكترين ترومن در سال 
ان، ارتش اشغالگر  با پيشروي ارتش سرخ در بالكELAS واحدهاي پارتيزاني ارتش آزاديبخش يونان 1944در سال 

 نيروهاي انگليس و بدنبال آن دولت بورژوازي در مهاجرت وارد آتن و شبه 1944در اكتبر .  آلمان را از يونان بيرون راند
را آغاز ELAS   مبارزه خشني عليه نيروهاي1944سپاه اعزامي انگليس و نيروهاي بورژازي در دسامبر . جزيره پيراوس شد

  منحل شد و يك دولت ارتجاعي در يونان مستقر گرديد كه فوراً از ELASز انجام مذاكرات  پس ا1945در سال . كرد
طرف اياالت متحده آمريكا برسميت شناخته شد و از طرف آنها، هم از نظر نظامي و هم از نظر اقتصادي شديداً مورد 

  .تضييقات شديد دولت يونان به تشديد جنگ داخلي انجاميد. تقويت قرارگرفت
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بريتانياي كبير اجباراً .   تاسيس شدDimokraticos Stratos Ellados(DSE)  ارتش دمكراتيك يونان1946اكتبر در 

 سخنراني 1947 مارس 12سرانجام در تاريخ . بدليل ناتواني در ادامه دخالت نظامي خود در يونان اعالم ورشكستگي كرد
 ميليون 400 گرفت كه طي آن وي از كنگره خواستار تائيدكذائي ترومن كه بعدها به دكترين ترومن شهرت يافت صورت

 ميليون دالر اين مبلغ براي يونان درنظر گرفته شده بود كه بيشتر در جهت تامين 300. دالركمك به تركيه و يونان شد
به كار اشتغال مستشار نظامي آمريكا در يونان 250 1948تا بهار . هاي مدرن براي ارتش يونان گرديد تسليحاتي و تهيه سالح

عمالً با ستادي از  Joint U.S. Military and Planning Group (JUSMAPG) ارتش آمريكا 1948از دسامبر . داشتند
هاي وسيع آمريكا و انگليس باعث شد كه نيروهاي نظامي  كمك. مستشاران خود، فرماندهي ارتش يونان را بدست گرفت

به آلباني 1949 در اواخر سال (DSE)باقيمانده نيروهاي.  تفوق حاصل كند  (DSE)از نظر نفرات و تسليحات بر   آتن
استفاده بسيار خشن از بمب، موشك و ناپالم ضربات بسيار سختي به . عقب نشيني كرد و پس از مدتي خود را منحل ساخت

 هزار 40زار اعدامي،  ه6 هزار كشته، 38نيروهاي دمكراتيك يونان در طي اين مبارزه  . نيروهاي دمكراتيك وارد كرد
نامه والترز را با دقت مطالعه كند، در مورد دخالت  اگر كسي زندگي. دگذار هزار مهاجر سياسي از خود بجاي 60زنداني و 

  :آمريكا در جنگ داخلي يونان تامالت زير را خواهد يافت
داد، حمالت   در سايه قرارميمشكل اصلي كه مشكالت ديگر را. در يونان مشكل تعيين كننده مسئله اقتصادي نبود«

بهمين دليل دولت نيازمند به كمك . پارتيزانهاي كمونيست در سطح كشور بود كه از خارج مورد پشتيباني قرارداشتند
اي واكنش بخرج داد و نه تنها تسليحات نظامي  پرزيدنت ترومن در قبال اين درخواست بطور بسيار سخاوتمندانه. نظامي بود

 از افسران آمريكائي را به يونان اعزام كرد كه در كنار ارتش يونان به استقبال خطر عيني كه كشور را بلكه گروه عظيمي
  3».كرد شتافتند تهديد مي

در اين حمله و سهم وي در اين جنگ داخلي » ورنون والترز«لكن در مورد موقعيت و وضعيت افسر آمريكائي 
  . آثار پاك شده استاين يكي از. گردد هيچگونه اطالعاتي ارائه نمي

  

  مأموريت در جنگ كره
 1950/1953  

  
.  در اشغال ژاپن بود و تنها وظيفه تامين مواد خام و نيروي كار براي ژاپن را بعهده داشت1910شبه جزيره كره از سال 

با . داشتند هشتاد درصد مردم كره سواد خواندن و نوشتن را ن1954در سال . كره نازلترين شكل مستعمره براي ژاپن بود
بدنبال توافق مابين نيروهاي متفقين، بخش شمالي . شكست ژاپن در جنگ دوم جهاني افق آينده نويني براي كره پديدار شد

درجه، مرز 38مدار عرضي . كره مورد اشغال اتحادجماهير شوروي و بخش جنوبي آن به اشغال اياالت متحده آمريكا درآمد
در جنوب . هاي خلقي تشكيل شده كه خواستار تحول دمكراتيك كشور بود كره كميتهدر سراسر . مابين دوبخش تعيين شد

ها جلوگيري كرد و آنها را منحل ساخت و سپس جمهوري كره،  هاي اين كميته اين كشور اياالت متحده آمريكا از فعاليت
  .   را تاسيس كردSyngman Rheeبه رهبري سياستمدار ارتجاعي 
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را در حول و حوش خود » افراد بسيار ارتجاعي«كند كه   را بعنوان سياستمداري معرفي ميRhee حتا پرزيدنت ترومن 
  .كند پرورد و آزادي را با متدهاي پليسي سركوب مي مي

بموازات آن در شمال كشور با كمك و سرمشق گرفتن از اتحادجماهير شوروي، جمهوري دمكراتيك خلق كره 
 كره را ترك 1949 و نيروهاي اياالت متحده آمريكا از اواسط 1948روي از اواسط نيروهاي اتحادجماهير شو. پديدآمد

هاي  گروه. گرفت درجه از هردوطرف تحريكات نظامي بصورت پي در پي صورت مي38كردند ولي در مدار عرضي 
رد پشتيباني قرار   از طرف كره شمالي موRheeكردند كه در مبارزه خود عليه رژيم پارتيزاني در كره جنوبي فعاليت مي

بظن يقين اين روند در كره شمالي اميد به وحدت .  دچار شكست انتخاباتي بسيار شديدي شدRhee 1950در ماه مي. داشتند
  . شد هاي طرف مقابل تشديد مي اين اميد همواره در هردو كشور موجود بودو با شكست. دو كشور را تشديد ساخت

 200اي به پهناي   حمله نظامي كره جنوبي ، هفت هنگ توپخانه كره شمالي منطقهبه بهانه1950 ژوئن  25دم  در سپيده
  .هزار سرباز مورد حمله قراردادند90 و 34 تانك تي150كيلومتر را با كمك يك گردان زرهي اتحادجماهير شوروي با 

يباً هيچ واكنشي در  تقر1949وي در سال . پرزيدنت ترومن در اياالت متحده آمريكا تحت فشار شديدي قرار داشت
كردند كه در مقابل كمونيستها زياد نرمش  مخالفين وي از او انتقاد مي. قبال پيروزي ارتش آزاديبخش چين نشان نداده بود

واكنش نسبت به حمله كره شمالي، بدون استفاده از نيروي نظامي را سياستمداران جناح راست . دهد بخرج مي
در بين رهبري اياالت متحده آمريكا اين تعبير حاكم بود كه حمله كره شمالي، آغاز . دبخشودن جمهوريخواهان هيچگاه نمي

بنابر نظر سياستمداران تعيين . شود المللي كمونيسم است كه بوسيله اتحادجماهير شوروي هدايت مي يك تهاجم وسيع و بين
دي اتحادجماهير شوروي، هندوچين، هاي بع در معرض خطر قرار داشت و هدف» جهان آزاد«كننده آمريكائي، آينده 

جنگ » پرل هابور« ژوئن را Rolf Steiniger 25تاريخ شناس سوئيسي . بورما، مالزي، يوگسالوي، ايران و آلمان نام داشت
  .سرد نام نهاد

 رئيس جمهور: رسد كه جانبه تاريخ معاصر بدست آمده است، اينطور به نظر مي طبق نتايج جديدي كه پس از بررسي همه
 روز مغلوب خواهد 3 به استالين اطمينان داده بود كه كره جنوبي در عرض 1950در آوريل »كيم ايل سونگ«كره شمالي 

گرديد و در طي حمله، هواداران كمونيسم در كره جنوبي نيز طغيان خواهند كرد و اياالت متحده آمريكا اصالً فرصت نشان 
گويا استالين از كيم ايل سونگ . اند ورت گيرد دوكره بوحدت رسيدهدادن واكنش نخواهد داشت و تا آن كه واكنشي ص

. خواسته بود كه از چين كمك بخواهد، زيرا كه اتحادجماهير شوروي در صورت شكست اين حمله قادر به دخالت نبود
  .رسد كه كيم ايل سونگ هم استالين و هم مائو را عليه يكديگر به بازي گرفته بود اينطور به نظر مي

  ها غيرمترقبه بود كنش سريع و شديد آمريكا براي شورويوا
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.  ژوئن دستور حمله نيروهاي هوائي و دريائي را صادر كرد27ترومن با علم به ريسك آغاز جنگ با شوروي روز 

ت بايد تحقيق كرد كه آيا بايكو.( ساعت مورد تائيد قرارداد10شوراي امنيت سازمان ملل متحد اين حمله نظامي را پس از 
كار سازمان ملل متحد توسط اتحاد جماهير شوروي در اين زمان  كه هدفش تحميل پذيرفتن جمهوري خلق چين با كليه 

  .)حقوق به عضويت سازمان ملل، علت اين تاخير بوده است يا خير
ره جنوبي سه روز پس از آغاز حمله پايتخت ك. آميز بود براي كره شمالي فازاول هجوم به كره جنوبي بسيار موفقيت

نيمي از ارتش كره .  روز پس از آن سربازان كره شمالي تا جنوب كشور پيشروي كرده بودند5سقوط كرد و » سئول«
پرزيدنت ترومن حمله نيروي زميني، محاصره دريائي و بمباران اين )  ژوئن30(در اين لحظه . جنوبي متالشي شده بود

بطور رسمي اين عمليات زير نظر . محول گرديد» داگلس مك آرتور«رال فرماندهي اين عمليات به ژن. كشور را صادر كرد
خواست، تا از   كه از كليه اعضاي سازمان ملل مي1950 ژوئن 7سازمان ملل متحد و برپايه قطعنامه شوراي امنيت در تاريخ 

اما از نظر . ند كشور به اين قطعنامه جواب مثبت داد15. گرفت نظر نظامي به اين عمليات كمك كنند، صورت مي
هزار سرباز در اين 350ساختارهاي فرماندهي، مالي و تناسب نيروهاي سهيم، اين عمليات عمالً يك اقدام آمريكا بود كه با 

  .جنگ شركت داشت
ريزي  ستادبرنامه. يك سرپل را به تسخير درآورد» پوزان«گر آمريكا در جنوب شرقي كره در منطقه  ارتش مداخله

ستار استفاده وسيع ار كليه واحدهاي ارتش بود تا وضعيت نظامي را بطور نهائي بنفع آمريكا تغيير داده، ارتش آمريكا خوا
آرتور تائيديه عبور از مدار  مك.  درجه گذشته و وحدت دوكره را بنا به سليقه خود عملي كند38حتا از مدار عرضي 

 گرچه كه قطعنامه آن توسط شوراي امنيت سازمان ملل  سپتامبر از ترومن دريافت كرد،27 درجه را در تاريخ 38عرضي 
  . بتصويب رسيد1950 اكتبر 7متحد تازه در تاريخ 

ريزان آمريكا دانستن اين امر كه آيا و تحت چه شرايطي چين در اين مخاصمات دخالت خواهد كرد، بسيار  براي برنامه
ود بود كه چين نه قادر است و نه مايل است در اين هاي تحقيقي سيا داليل بسياري موج طبق يكي از بررسي.  مهم بود

  : در اين بررسي آمده بود. مخاصمات درگير شود
مشكالت داخلي . هراسند بطور يقين از پيامدهاي يك چنين جنگي با اياالت متحده آمريكا مي... كمونيستهاي چين«

طر خواهد افتاد، نيروهاي ضدكمونيست چنين آنقدر سنگين است كه اقتصاد اين كشور با شركت چين در جنگ كره بخ
عالوه برآن يك چنين مداخله علني، شانس عضويت . روحيه خواهند يافت و كل رژيم كمونيستي احتماالً بخطر خواهد افتاد

اين كشور در سازمان ملل متحد و شوراي امنيت را بشدت تقليل خواهد داد، مضافاً اينكه اين مداخله  بدون پشتيباني نيروي 
يك چنين كمكي از طرف . ئي و دريائي اتحادجماهير شوروي به از دست دادن عظيم نيروهاي انساني منجر خواهد شدهوا

اتحادجماهير شوروي محتمل نيست، زيرا كه به مفهوم مداخله شوروي تعبير خواهد گشت كه پيامدهاي سنگيني باخود 
تگي چين به اين كشور افزايش خواهد يافت و نفوذ هاي شوروي وابس عالوه برآن بدنبال كمك. بهمراه خواهد داشت

شوروي در منچوري براي چين غيرقابل تحمل خواهد گرديد، گذشته از اينكه از نظر نظامي مساعدترين لحظه براي ضدحمله 
   4».نظامي مدتي بود كه از دست رفته بود

 در اقيانوس اطلس با تكيه Wake Island اكتبر در جزيره 15نشست تاريخي ژنرال مك آرتور با پرزيدنت ترومن در 
  .در اين گفتگو ورنون والترز در جوار آورل هريمان حضور داشت. بر اين برآورد و يا تحليل صورت گرفت

آرتور تا پايان  همينكه نيروهاي آمريكا بفرماندهي مك. كرد اما جنگ در اين لحظات مطلقاً طبق برآورد سيا عمل نمي
 هزار 200تا اين تاريخ بيش از .  رسيدند، حمله متقابل جمهوري خلق چين آغاز شدYaluرزي چين ماه نوامبر به رودخانه م

هزار سرباز 300با آغاز حمله . سرباز ارتش سرخ از رودخانه مرزي عبور كرده وبه خاك كره جنوبي رسوخ كرده بودند
  .ديگر نيز بدانها اضافه شدند
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نيروهاي نظامي آمريكا و جمهوري خلق چين اكنون بالواسطه و . رفتدر اين شرايط جنگ كره ابعاد جديدي بخود گ

  . رو در رو در مقابل هم قرار داشتند
  . را بدنبال داشت20ترين شكست نظامي آمريكا در قرن  دخالت ارتش خلقي چين، سنگين
  :ن صورت بودگزارش وضع اين مرحله از جنگ از نظر شوراي امنيت ملي بدي. در واشنگتن جو بسيار بحراني بود

دولتمردان شوروي با اتكا به جهان بيني  ماركسيستي ـ لنينيستي ـ استالينيستي خود از يك طرف و مغرور از موضع « 
جديد شوروي در مقام يك قدرت جهاني، بدنبال استقرار يك دنياي كمونيستي هستند كه توسط آنها و يا جانشينانشان 

  ».تحت كنترل قرار داشته باشد
  :  دسامبر آمده بود1 ديگري در تاريخ در تحليل

مسكو خواهان نابودي اياالت متحده آمريكا  است و كره تنها بخشي از يك عمليات بزرگ است كه مسكو در مبارزه «
  ».جهاني خود عليه ما در نظر گرفته است

ملي اعالم كرد و بدنبال  وضعيت اضطراري 1950 دسامبر 16براي اولين بار در تاريخ اياالت متحده آمريكا ترومن در 
  5. آن بودجه نظامي بشدت افزايش يافت

اي تبديل نگردد و آمريكا مجبور   درجه مقدور شد كه اين جنگ به يك جنگ هسته38با تثبيت جبهه در مدار عرضي 
ز سالح نشد زير فشار مسكو  مابين چشم پوشي از كره و يا يك جنگ علني عليه جمهوري خلق چين و احتماالً استفاده ا

  . اي تصميم بگيرد هسته

  
  ژنرال مك آرتور

و كمونيسم حتا » جهان آزاد«وي خواستار زورورزي مابين . كرد آرتور كامالً موضع ديگري را دنبال مي ولي ژنرال مك
ت اي عليه چين بود و بدين صورت در تضاد با نظر پرزيدنت ترومن، كه خواستار ادامه مذاكره جه استفاده از سالح هسته

اختالف نظر مابين پرزيدنت ترومن و فرمانده كل قواي نظامي آمريكا در خاور دور . دستيابي به آتش بس بود قرارگرفت
ژنرال مك آرتور حاضر به پذيرفتن ريسك يك جنگ جهاني بود اما من « كرد را پرزيدنت ترومن اينطور خالصه مي

  6».حاضر نبودم
، مك آرتور را منضبط سازد تا ديگر بطور علني در »آورل هاريمان «ترومن كوشش كرد بكمك فرستاده ويژه خود
ورنون والترز كه عضو هيات ويژه اعزامي بود، اكنون سومين ماموريت . مورد سياست پرزيدنت ترومن ابراز عقيده نكند

  . داد جنگي خود پس از جنگ دوم جهاني و جنگ داخلي در يونان را انجام مي
  :آورد را به تحرير مي» خودآموزي«خود بسيار سطحي اين بخش از دوران والترز در كتاب خاطرات 

وظيفه من اين بود كه هاريمان را در باره آخرين تحوالت در كره آگاه سازم و در جريان بگذارم و در كليه موارد ... «
  7» .مسائل نظامي كه وي در مقام مشاور رئيس جمهور با آنها سروكار داشت همكاري كنم

ما . والترز حاضر نيست بيش از اين در مورد وظيفه خود در ماموريت كره اطالعاتي در اختيار خواننده بگذاردورنون 
توانيم با در نظر گرفتن خطيربودن اين واقعه تاريخي، حدث بزنيم كه اين ماموريت چه نقشي در پيشرفت شغلي  تنها مي

ت وي بعنوان مترجم، بلكه قابليتهاي وي بعنوان كارمند سازمان در اين ماموريت نه قابلي. ورنون والترز ايفا كرده است
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ولي اكتساب اطالعات دقيق منوط به دسترسي به آرشيوهاست . اطالعاتي نظامي اياالت متحده آمريكا   تعيين كننده بود

  .)بشرط اينكه در اين آرشيوها اصوالً روزي بازگردد(
اين .  شوراي امنيت ملي عمل كرد68 در اجراي قطعنامه شماره  مانند يك كاتاليزر1950آغاز جنگ كره در ژوئن 
رجوع (هاي گذشته در مورد سياست شوروي ارائه شده بود  هائي بود كه در ماه ها و سال جنگ در عين حال تائيد تحليل

اشنگتن اين جنگ در و. و سرانجام دهان كليه مرددين و شكاكين را بطور قطعي بست) شود به بخش چهاركتاب و ضمائم
نظر سياستمداران عاليرتبه آمريكائي الزم  در اين شرايط بنا به. جانبه كرمل تعبير شد بمثابه مدركي براي آغاز يك حمله همه

  .چنين ستاد مشترك نمايانگر واكنش مصممانه و شديد عليه اين تهاجم باشد بود كه تصميمات شوراي امنيت ملي و هم
 ميليون نفر 3،5 ميليون به 2،5اي امنيت ملي، نيروهاي نظامي ارتش آمريكا از  شور67درپي اجراي بخشنامه شماره 

پيمانان،  افزايش يافت، رشد تسليحاتي وحشتناكي در بخش تسليحات اتمي و غيراتمي انجام گرفت و كمك نظامي به هم
  . مثالً فرانسه در جنگ هندوچين بيشتر شد

  . بوداما شوك عميق ناشي از جنگ كره كماكان اثرمند
اي به ايجاد سيستم  اين جنگ رويهمرفته نقش كمك كننده. يكي از پيامدهاي جنگ كره تجهيز نظامي آلمان فدرال بود
  . ايفا كردCEATOاي ازقبيل   دفاعي در اروپاي غربي و تاسيس ناتو و ديگر پيمانهاي منطقه

ي در اياالت متحده آمريكا بود و تحت تاثير  موضوع تعيين كننده و مهمي در مبارزات انتخاب1952جنگ كره در پائيز 
  .قرارداشت» ژوزف ـ آرـ مك كارتي« تبليغات هيستريك و ضدكمونيستي سناتور 

رامحكوم ) Containtment( »جلوگيري«خطر بودن سياست  بي» جان فاستردالس«وزير امورخارجه آينده آمريكا، 
بدين صورت . لق هاي به اسارت گرفته شده توسط كمونيسم بودكرد و خواستار اتخاذ يك سياست فعالتر جهت رهائي خ مي

اي از سياست   پا به عرصه جهان نهاد با اينكه سياست آزادي از كمونيسم همواره بخش تعيين كنندهRoll backسياست 
  8.داد را تشكيل مي» جلوگيري«

  :اما ما نبايد هيچگاه عواقب اين جنگ را فراموش كنيم
  .هزار سرباز زخمي شدند100سرباز كشته و هزار 36ازطرف آمريكا 

در جنوب كره يك ميليون و در شمال .  ميليون نفر كشته و زخمي تخمين زده شده است1،7ازطرف كره و چين 
  .دوبرابر آن غيرنظامي جان باختند

  
  

  مأموريت ويژه در قبال فرانكو 
  1971مادريد ـ فوريه 
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آيا يك رئيس جمهور نماينده ويژه خود را به اسپانيا ارسال . بهم استنقطه شروع براي اين ماموريت مخفي كمي م

دارد تا از حاكم ديكتاتور آنجا سئوال كند كه وضع اسپانيا پس مرگ وي چگونه خواهد شد؟ و يا در پس اين ماموريت  مي
  علت ديگري نهفته است؟

  :كند والترز نقطه آغازين را اينطور توصيف مي
دهد كه  نيكسون بوي توضيح مي. شود زد پرزيدنت نيكسون در دفتر بيضي كاخ سفيد احضار مي به ن1971وي در فوريه 

بسيار نگران است كه پس از مرگ فرانكو چه اتفاقي در اسپانيا بوقوع خواهد پيوست؟ وي مايل نيست كه در آن كشور 
)  نيروهاي چپ در اين كشور استكه احتماالً اشاره به رشد نفوذ(يك وضعيت آنارشيستي و يا هرج و مرج پديد آيد

والترز . شده به حكومت سلطنتي است ترين شكل آن گذار حساب نيكسون براهميت مناسبات پايدار تكيه كرد كه مطلوب
  .بايستي كه شرايط را در محل برآورد كند مي

تحده آمريكا مسئوليت وي در آنجا توضيح داد كه رئيس جمهور اياالت م. والترز اجازه شرفيابي به نزد فرانكو گرفت
سنگيني در قبال سياست جهاني بعهده دارد و لذا ذيعالقه است كه نظر فرانكو را در باره ثبات آينده اسپانيا و وضعيت 

فرانكو دريافت كه وضعيت در اسپانيا پس از مرگ وي در مركز توجه اياالت متحده آمريكا قرار . كشورهاي همسايه بداند
ا دلداري بخشيده و گفت كه راه حل منظمي با جانشيني وي توسط شاهزاده خوان كارلوس صورت دارد و فرستاده ويژه ر

هنگام . كنند آميز انجام خواهد شد و نيروهاي نظامي كشور اين روند را تضمين مي گذار بصورت صلح. خواهد گرفت
وي براي كشور صلح و تا اندازه زيادي بنح«  : سال است كه حاكم است و 35انديشد كه فرانكو بيش از  بازگشت والترز مي

  !انديشد  آري يك قابله و ماماي ديكتاتورها در مورد يك ديكتاتور اينطور مي9»رفاه به ارمغان آورده است
كردم كه ماموريتي را كه  من احساس مي« :سازد اي از ماموريت ويژه خود را هويدا مي اما والترز با جمالت زير گوشه

زير نقاب گذراندن تعطيالت در اسپانيا با تعداد . رده بود ميبايستي فراتر از مالقات با فرانكو رودپرزيدنت بمن محول ك
همه . زيادي از دوستان  خود كه در ساختارهاي فرماندهي نيروهاي نظامي اسپانيا داراي مواضع كليدي بودند، مالقات كردم

كنند و  ده خوان كارلوس پس از مرگ فرانكو پشتيباني مياي باقي نگذاردند كه ازبه تخت نشستن شاهزا آنهاهيچ شبهه
  10» .كنند كه ناآرامي و يا سقوط سياسي در كشور پديد خواهد آمد تصور نمي

والترز بظن يقين بشيوه متداول گذشته با اين رفقاي خود در مورد اقدامات بديل در شرايطي كه روند اوضاع بر منوال 
  .ته بودمطلوب خود پيش نرود، نيز سخن گف

كند تا گزارش والترز در  شود كه پرزيدنت نيكسون اصرار مي خطير بودن اين ماموريت همينطور در آنجا مشخص مي
  .مورد سفرش به اسپانيا نه توسط منشي وزارت امور خارجه بلكه مستقيماً توسط منشي خصوصي نيكسون به تحرير درآيد
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  واترگيت
 1972/1973  

  

  
  

» نجات اقتدار«يغات ضداطالعاتي سازمان جاسوسي توضيحات شخصي والترز در مورد  سهم وي در يك نمونه از تبل
  :بياد بياوريم. سازمان سيا طي بررسي افتضاح واترگيت است

كارفرماي اين .  دستبرد به مركز انتخاباتي حزب دمكرات در هتل واترگيت صورت گرفت1972 ژوئن 17در روز 
خواه بود كه به يك گروه از مامورين سازمان  متعلق به حزب جمهوري» د رئيس جمهوركميته انتخاب مجد« دزدي، 

  . شهرت يافته بود، دستور اين دستبرد را داده بود» گروهان تعميراتچي«جاسوسي و اعضاي مافيا كه به 
 كه برخي از تذكر داد» هلمز« و همينطور در روزهاي بعد رئيس سازمان سيا 1972 ژوئن 19در جلسه صبحگاهي روز 

دستورات وي اين بود كه . اند اند، در گذشته در استخدام سازمان سيا بوده كساني كه در رابطه با دستبرد، دستگير شده
ده گذار  يعني مرجعي كه مسئول تحقيات است FBIاالمكان اطالعات كمي در مورد اعضاي سازمان سيا، در اختيار  حتي
  .امل كارمندان ارشد ستاد كاخ سفيد برخوردار بودوي در اين مورد از پشتيباني ك. شود

  يعني آقاي پاتريك گري برقرار سازد تا آنها خاطرجمع شوند كه تحقيقات FBIوالترز مامور شد رابطه مستقيم با رئيس 
FBIحداكثر اطالعات بسيار كمي در مورد سهيم بودن كارمندان سيا را برمال خواهد كرد .  

طي دوسال «يك از دستگيرشدگان  كرد كه هيچ   اينطور استدالل ميFBIينطور در مقابل والترز در كاخ سفيد و هم
آقاي (اما حتا اين ادعا را مجبور شد پس گيرد زيرا كه حداقل يكي از آنها . اند بگيران سازمان سيا نبوده جزو حقوق» گذشته

  .كرده است  دالر از سازمان سيا دريافت مي100 هاي آخر در مقام خبرچين در مورد مسائل كوبا ماهيانه تا ماه) مارتينس
د كه توسط بخش پرسنلي و حفاظتي سازمان سيا تهيه شده بود و گذار  FBIولي چند روز بعد وي ليستي در اختيار 

  .بندي كرده بود دوران خدمت دستگيرشدگان در سازمان سيا را زمان
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، متهم اصلي در رسوائي »هوارد هانت«زمان سيا به هاي مالي سا وباز چندي بعد وي اسناد ديگري در مورد كمك

، يعني مدتها قبل از انتصاب والترز به مقام معاون 1971ها در ماه اوت  واترگيت دريافت كرد كه بنا بر آنها اين كمك
  .تا اينجا شرح واقعه از قول آقاي والترز. رئيس سازمان سيا قطع گرديده بود
 در بين كاغذها و اسناد هوارد هانت، فتوكپي يك كارت Earl Silbertن كل آقاي اما ايشان بايد بپذيرد كه دادستا

  .تبريك به مناسبت انتصاب والترز  بمقام معاونت رئيس سازمان سيا وهمينطور جواب اين كارت تبريك را يافته بود
 نزديك بوده است؟ والترز تاچه اندازه» هانت«دادكه دوستي وي با آقاي  بايستي به اين سئوال جواب مي اكنون وي مي

 سال پيش در اوروگوئه ديده و در ضمن نامه با 11را براي آخرين بار، » هانت«خيلي سطحي جواب داد كه وي شخصاً 
  .شهرت دارد» ديك«گردد، در حاليكه وي در بين دوستان خود به اسم مستعار  آغاز مي» ورنون عزيز«جمله 

كند، حال در مقام معاونت رئيس و يا رئيس سازمان  ا در اين جنجال روشن ميفقط يك جمله اهميت فعاليتهاي والترز ر
  :سيا

بمن گفت كه تنها يك گام اشتباه من ممكن ) رئيس جديد سيا(، دكتر شلزينجر1973درجلسه صبحگاهي در بهار ... «
ال سازمان وي سپس مد. بود بمعني مرگ سازمان سيا بوده باشد و من اين گام اشتباه را برنداشته بودم

در تقديرنامه مربوط به آن تاكيد شده بود كه من .  را بمن اهدا كردDistinguished Intelligence Medalجاسوسي
  11» .فشارهاي زيادي را تحمل كردم و سازمان را از پيامدهاي بدتري مصون نگه داشتم

وانيم كه وي با چه زحمت و چه خ آور است كه در خاطرات ورنون والترز مي حال خنده واقعاً مهيج و در عين
اي و باتجربه با  لوحانه اين جاسوس حرفه كند و چه ساده هائي نقش خود را در كتمان رسوائي واترگيت مطرح مي زني معلق

  .كند مجامع سياسي واشنگتن رفتار مي
 را در باره  FBIولي اين يك واقعيت غيرقابل انكار است كه وي پس از يك سال، وزارت دادگستري و همينطور 

هاي وسيع كاخ سفيد و مشاورين مختلف پرزيدنت نيكسون مطلع ساخت كه سازمان سيا توسط شخص وي براي  فعاليت
  .كتمان كردن سهم تيم عملياتي و اطرافيان رئيس جمهور در اين رسوائي سازماندهي كرده بود

  :نويسد وي مي. خورد  بچشم مياما برخي از داليل براي رفتار وي در اين رسوائي در بيوگرافي وي نيز
در طول تحقيقات  مخالفان سازمانهاي جاسوسي از كليه امكانات . عواقب اين كارها براي سازمان سيا بسيار سنگين بود« 

استفاده كردند، تا آنجا كه ممكن بود اطالعات سازمانهاي جاسوسي را افشا كنند و سازمان سيا و همينطور بودجه دولتي كه 
  12» .شد را از اعتبار بياندازند سازمان درنظر گرفته ميبراي اين 

گرفت، بلكه عليه آن نمايندگان معترضي بود كه خواستار تحقيقات علني در  اين حمالت عليه افراد معمولي صورت نمي
اً نيز انجام مورد نحوه عملكرد سيا، از جمله انجام كودتا و توطئه قتل روسا و نمايندگان بلندپايه كشورهاي ديگر كه بعض

كسي كه مثل والترز اينگونه عميق در اقدامات تروريستي دولتي سهيم بود، بديهي است كه از افشاي اين . گرفته بود، بود
  .اطالعات در هراس باشد

  
    

  يصحراي غرب /مراكش
زندگي خصوصي  كناره گرفته و به گذراندن 1981 تا 1976يك ژنرال اطالعاتي كه نظر به بيوگرافي رسمي وي از سال 

  كند؟ شود، واقعاً چكار مي ظاهر مي» مشاور« خود مشغول است و تنها گهگاه بعنوان سخنران و يا در نقش 
  .وي منباب مثال باشدت دنبال كار صحراي غربي است، البته نه بنفع جنبش رهائي بخش اين منطقه پوليساريو
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 Marocco Travel Advisersبنام  Vienna/Virginia سهامدار يك شركت توريستي در1981والترز حداقل در سال 

هاي جنوبي صحراي غربي بود كه از زمان آزادي آن منطقه از يوغ   يكي از اهداف اين شركت تقويت توريسم در بخش. بود
عالوه . استعمار اسپانيا تا كنون بر سر تصاحب آن كشمكش بين دو كشور مراكش و موريتاني را موجب گرديده است

 چارچوب جنبش خلقي پوليساريو، صحراويون ـ خلق صحراي غربي ـ براي استقالل و خود مختاري خود دست به برآن در
  . اند مبارزه مسلحانه يازيده

وي با ميل اين داستان . اين امر ثابت شده كه والترز از سالهاي دور رابطه بسيار نزديكي با دربار سلطنتي مراكش داشت
، 1942جنگ دوم جهاني، در دوران اشغال شمال افريقا، شاه حسن امروزي را كه در سال كرد كه وي طي  را تعريف مي

  .برده است سيزده ساله بود در يك تانك آمريكائي بگردش مي
  . كرده است بدين صورت مشخص است كه والترز در اين منطقه پرتنش، از منافع كدام طرف پشتيباني مي

 .Environ mental Energy Systems Incاور شركت صادركننده اسلحهبموازات اين جريان والترز در مقام مش
گرچه كه اين معامله صورت . ويرجينيا، كوشش داشت تا تحويل سالح به مراكش را مقدور سازد/ مستقر در آلكساندريا

  ..نگرفت ولي با اين حال درآمد خوبي را براي وي موجب شد
كرد تا نزديكي  اي استفاده مي  و همينطور نمايندگان بلندپايه الجزيرهوالترز از روابط خود با خاندان حاكم مراكشي

  .دوكشور را ممكن سازد و از كمكهاي الجزيره به جنبش پوليساريو بكاهد
  

   ويژه رونالد ريگانسفير
هاي مخفي در خدمت دولت اياالت متحده آمريكا يك فرد شخصي ظاهراً زياد مشروعيت ندارد  براي برخي از ماموريت

 سفير ويژه خود كرد و وي را 1981لذا پرزيدنت ريگان وي را در سال . و از پشتوانه و تضمين كافي نيز برخوردار نيست
والترز در كتاب خاطرات خود وظايفش را در مقام سفير ويژه . مجدداً به كانونهاي بحراني سياست آمريكا عازم ساخت

  :كند طور توصيف مي اين
اده ويژه چند نوع بود، از جمله بر منافع سياسي و ديپلماتيك اياالت متحده آمريكا تاكيد وظايف من در مقام فرست« 

ورزم، از بدنام كردن سفراي ما توسط دولتها ممانعت كنم، آزادي زندانيان و يا گروگانها را ممكن سازم، مانع از اقدامات 
نمايندگي كنم، دولتها را در اجرا و مراعات قوانين خصمانه عليه آمريكا شوم، اياالت متحده آمريكا را در مراسم رسمي 

اي  هاي هسته آوري سالح حقوق بشر و شهروندان ترغيب و تقويت سازم، از پيدايش درگيري جلوگيري كنم، از انتقال فن
  13» .به كشورهاي ديگر جلوگيري كنم

  : حال برخي از اين وظايف را كمي بيشتر از نزديك مالحظه كنيم
  

  "Lafeature"ليات سيا آنگوال ـ عم
كرد تا جلسات مخفي مابين نمايندگان بلندپايه اياالت متحده   والترز از پشتيباني دربار مراكش استفاده مي1981در سال 

وي ساويمبي را از دوران .  سازماندهي كندJonas Savimbi »يوناس ساويمبي«آمريكا و رهبر اپوزيسيون نظامي آنگوال، 
  .شناخت ن سيا ميمعاونت خود در سازما

و . كرد  اياالت متحده آمريكا روزبروز بيشتر در مناغشات نيروهاي سياسي آنگوال دخالت مي1975/1976از سالهاي 
مسئله نيز مثل هميشه بر سر وجود سرشار مواد خام و موقعيت مهم استراتژيكي آنگوال و همينطور جلوگيري از رشد مبارزه 

  .ن كشور از يوغ استعمار پرتغال بودضدامپرياليستي بدنبال آزادي اي
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 John Stockwellرئيس اسبق تيم عملياتي سيا در آنگوال در اين مورد نوشت:  

آميز و مبارزه انتخاباتي به  ها بر سر رقابت مسالمت  ژانويه سه سازمان آزاديبخش آنگوالئي زير نظر پرتغالي15 روز "
 رئيس سازمان Colby. اد عملياتي با چند امكان مختلف برايم تهيه كنيديك پيشنه: واكنش كسينجر اين بود. توافق رسيدند

دو روز بعد اولين هواپيما پر از . سيا به رئيس بخش افريقا دستور داد در عرض نصف روز يك چنين سندي را تهيه كند
  )دهنويسن. والترز در اين زمان رئيس بخش عملياتي سيا بود (14 ".اسلحه به سوي آنگوال پرواز كرد

سيا توانست چندين عمليات شبه نظامي مخفي عليه » Lafeature«  در چارچوب عمليات 1975/1976طي سالهاي 
و باند » ساويمبي« و همينطور تجهيز و تقويت نظامي دست نشانده خود MPLAرهبري جنبش آزاديبخش خلقي آنگوال 

 كارشناس نظامي در مقام مربي و 24 سازمان سيا 1975تا آوريل .  ميليون دالر سازمان دهد60اونيتايش با صرف بيش از 
هاي عملياتي نظامي سهيم بودند و شبكه و تاسيسات  آنها بصورت فعال در تهيه برنامه. كادر اجرائي به آنگوال وارد كرده بود

ها سال  د و دهذارگنتيجه اين اقدامات يك جنگ داخلي در آنگوال بود كه قربانيان زيادي بجاي . كردند مخابراتي ايجاد مي
  .بطول انجاميد

  

  گواتماال
آقاي والترز در مقام فرستاده ويژه پرزيدنت رونالد ريگان چندين بار به گواتماال سفر كرد و علناً و مصراً رژيم خونين 

  . را مورد پشتيباني قرار داد Romeo Lucas Garcia ژنرال رومئولوكاس گارسيا
 در گواتماال سيتي وي گفت كه اياالت متحده آمريكا مايل است به ژنرال 1981در يك كنفرانس مطبوعاتي در ماه مي 

وقتي وي در مورد نقض قوانين حقوق بشر در گواتماال مورد سئوال . دفاع كند» صلح و آزادي«گارسيا كمك كند تا از 
قوق بشر در كره ماه و مريخ  هم مشكالتي در مورد نقض قوانين ح3000در سال «: اي پاسخ داد قرارگرفت با طعنه وقيحانه

مقارن با همين زمان ارتش در گواتماال بطور » .باري، برخي از مشكالت هيچگاه حل نخواهد شد. وجود خواهد داشت
  .رساند  انسان را بقتل مي400متوسط ماهيانه بيش از 

برخالف اين . كشند  آدم نمياي اشاره كرد كه نظاميان گواتماال امروز بيشتر از گذشته  وي در مصاحبه1985و در سال 
دروغ، كليه گزارشات در مورد حقوق بشر حاكي از اين بود كه در اين دوران در گواتماال شديدترين تضييقات در مورد 

  15. گيرد حقوق بشر صورت مي
ود، آشكار شد كه سازمان سيا مايل است به يكي از جاسوسان درجه يك خ.  بارديگر برمال شد2000اين مسائل در سال 

 بود كه در گذشته در Terry Wardجالب است كه اين كارمند بلندپايه سازمان سيا، آقاي . ترين مدال را اهدا كند پرارزش
در آمريكاي التين، در مركز سازمان سيا گرديده بود و  در » عمليات مخفي«كرد و سپس رئيس بخش  گواتماال فعاليت مي

قادر نبوده » وارد«استدالل كنگره  اين بود كه . مريكا از سيا اخراج شده بود زيرفشار كنگره اياالت متحده آ1995سال 
به كنگره در مورد نقض شديد قوانين حقوق بشر توسط آن افسران «مقررات قوانين اياالت متحده آمريكا را اجرا كند و 

  16»  گرفتند، گزارش دهد گواتماالئي كه از سازمان سيا حقوق مي
وي در آنزمان . كرد رز تنها فاكتورهاي نظامي مهم نبود، بلكه منافع اقتصادي نيز شديدا نقش ايفا مياما براي ژنرال والت

 ، كه در توليد .Basic Resources Services Incشركت نفتي » مشاور«عالوه بر فعاليت در مقام فرستاده ويژه، بعنوان 
ري در ارقام و اعداد در رابطه با حجم توليد نفت در با تقلب و دستكا. نفت گواتماال دست داشت، بكار اشتغال داشت

گرديد، اهميت  اي توسط صاحبكار جديد والترز، يعني وزارت امور خارجه آمريكا مورد قبول واقع مي گواتماال كه بطور فله
مريكا مجدداً هاي نظامي توسط اياالت متحده آ شد تا كمك ژئواستراتژيكي گواتماال بزرگتر از آنچه كه بود جلوه داده مي
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اما به نظر . كرده است  دالر حقوق دريافت مي1000والترز گويا براي اين نوع مشاورت تا روزي . مورد تصويب قرار گيرد

  17. آورد نوع تداخلي در منافع پديد نمي وي اين اشتغال هيچ
  

  نيكاراگوئه
م رئيس سازمان سيا، بالفاصله كليه   با برسر قدرت رسيدن دستگاه دولتي ريگان و انتصاب ويليام كيسي در مقا

ها را براي اجراي  كارتر شديدترين محدوديت. كارتر گرفته بود، ملغي گرديد تصميماتي كه رئيس جمهور قبلي، جيمي
عمليات مخفي بوجود آورده بود و چندصد خبره كاركشته در عمليات مخفي را از بخش عملياتي سازمان سيا بيرون كرده 

 Halloween»كشتار هلووين«در درون سيا اين اقدام را .  نفر باقي مانده بودند400مند اين بخش فقط  كار1200از . بود

Massakerنام نهاده بودند .  
سازمان سيا مجدداً برقرار شد و تعداد زيادي از » هاي گذشته آزادي«با يك ابالغيه دفتري رئيس جمهور ريگان، 

  ) تن از كارمندان باسابقه و با تجربه در خرابكاري400(ه شدند مجدداً بكار گمارد» كادرهاي ويژه معتمد«
  : نوشت1981 در روز اول ژوئن سال U.S. News &World Reportمجله خبري 

پول بيشتر، پرسنل بيشتر و مجدداً . با وجود رونالد ريگان در كاخ سفيد، آينده اداره جاسوسي مجدداً تابناك خواهد بود« 
  ».در خارج از كشورتكيه بر عمليات مخفي 

، ريگان دستور فوري براي نحوه برخورد با ساندينيستها در 1981 مارچ 9 هفته پس از روي كارآمدن، در روز 6
  :نيكاراگوئه را به شكل زير صادر كرد

داران، احزاب سياسي، مطبوعات و رهبري  مثل سازمانهاي سرمايه(هاي مالي به اپوزيسيون قانوني  ـ افزايش كمك« 
  ؛)ساكلي

  هاي سازمان جاسوسي در سطح منطقه؛ ـ  توسعه فعاليت
  18» .ـ  تهيه نقشه هاي نظامي عليه نيكاراگوئه

  
 ميليون دالر 19 عالوه بر مسائل ديگر، تصميم گرفت NSC شوراي امنيت ملي  اياالت متحده آمريكا 1981  در دسامبر 

ستقيم سازمان سيا فعاليت كند و مركزي براي تبلور و  نفري مزدوركه زير رهبري م500براي جلب و تعليم يك گروه 
  .نظامي باشد، هزينه نمايد هاي ديگر شبه پيدايش گروه

بنام ) Special Operations Group-SOG(رئيس سيا، ويليام كيسي براي تنظيم فعاليتهاي آنها يك تيم هدايت كننده 
  .تشكيل داد» طرح نيكاراگوئه«

 از ژنرال نستور سانچز، مشاور ويژه كنستانتين منگس، معاون وزير فرد ايكله، ژنرال  عبارت بودندSOGاعضاي گروه 
  .ورنون والترز و سفير جان ديميتري نگروپونته كه در اين زمان سفير آمريكا در هندوراس بود

رامبوي «ط به توجهي دارند، با اين وجود ما مايليم دقت خود را فق با اينكه هريك از آنها براي خود بيوگرافي جالب
  .كنيم معطوف» سياسي

 براي پست فرستاده ويژه توسط وزير امورخارجه وقت آلكساندر هيگ خواسته شد و 1981والترز در روز اول آوريل 
  . در مقابل سنا مراسم سوگند را ادا كرد1981 ژوئيه 22در 



 پدرخوانده 65 تارنگاشت عدالت
ستفاده كرد تا مددرساني به كنتراها را والترز از روابط بسيار تنگاتنگ خود با نظاميان و جاسوسان آمريكاي جنوبي ا

 وي بكرات سفرهائي به آرژانتين نمود تا پشتيباني خونتاي آرژانتين را براي ايجاد 1982 و 1981در سال . سازماندهي كند
  .هاي تعليماتي و كانالهاي مخفي براي سازماندهي كمكهاي مالي به رهبران كنترا،  تامين كند اردوگاه

المللي الهه،  الترز در ايجاد واحد مزدوران، اعتراف رهبر كنتراها، ادگار چامورو در مقابل دادگاه بيندر مورد فعاليت و
  .:طي دادرسي شكايت نيكاراگوئه عليه اياالت متحده آمريكا موجود است

ز در چندين باند كوچك و پراكنده در نزديكي مر) سوموزا ـ تاكيد نويسنده(در آنزمان اعضاي سابق گاردملي «
 15لژيون «شد،  كه سرهنگ بود، رهبري مي» انريكه برمودس«بزرگترين باند كه توسط . هندوراس فعاليتهاي نظامي داشتند

ها، نيروهاي نظامي كاربردي نبودند و خطر چنداني براي دولت نيكاراگوئه بحساب  همه اين گروه. نام داشت» سپتامبر
ها،  با اين گروه) مجمع دمكراتيك مردم نيكاراگوئه (UDNاي اتحاد براي عملي ساختن يكي از پيش شرطه. آمدند نمي

و همينطور ارسال چندين افسر آرژانتيني بعنوان مشاور »  سپتامبر15لژيون «ژنرال والترز شخصاً ادغام باندهاي كوچك در 
 در 1981سند در ماه اوت  سپتامبر در يكديگر در نشستي با امضاي چندين 15 و لژيون UNDادغام . و مربي را بعهده گرفت

سازمان جديد  اكنون . اين نشست و اسناد مربوط به آن توسط سازمان سيا تهيه شده بود. گواتماالسيتي صورت گرفت
  19» . نام گرفتFuerza Democratica Nicaraguense - FDNنيروي دمكراتيك ملي

در اينجا بازهم با همان . تاتور سوموزا بودند، بطور عمده اعضاي قديم ارتش و گارد ملي ديك»كنتراها«به اصطالح 
اياالت متحده آمريكا بدنبال اقدامات وسيع و گوناگون خود جهت تعليم و تربيت كادرهاي . تصوير آشنا روبرو هستيم

هاي   نفر در رده4693هرچه كه بود تا پايان سلطه سوموزا . اي با افسران نيكاراگوئه بود نظامي، داراي روابط بسيار گسترده
 Fortكه در گذشته در »  U.S. Armyschool of the America«متوسط و باالي ارتش نيكاراگوئه در آموزشگاه كذائي 

Gulik در منطقه پاناما بود و امروز در Fort Benning20.  جورجيا است، تعليم يافتند  
توان  آنجا هم مي. به نيكاراگوئه بودهندوراس مبدا حركت بسيار مهمي براي جلب، تعليم و ورود غيرقانوني مزدوران 

، يعني هنوز وي در مقام فرستاده ويژه توسط كنگره تائيد نشده بود، ورنون 1981 مي 13در . آثار ورنون والترز را يافت
والترز در هندوراس حضور داشت و با وزير امورخارجه، ديگر سياستمداران و همينطور فرمانده كل قواي نظامي سرهنگ 

  . آلوارس كه بعدها بدرجه ژنرالي نائل شد، تماس گرفتگوستاوو 
مذاكره كرد و باعث شد كه كلمبيا جزيره   Julio Cesar Turbay Ayalaعالوه برآن والترز با رئيس جمهور كلمبيا

San Andres با آمريكا .  ميل از سواحل نيكاراگوئه فاصله داشت در اختيار اياالت متحده آمريكا گذارد125  را كه فقط
هاي   ميليون دالر در اين جزيره يك پايگاه نظامي سري برپاكرد كه داراي تاسيسات بسيار مدرن و پايگاه موشك50صرف 
  21.ضدهوائي بود دفاع

  : اينترناشنال هرالد تريبون اذعان كرد1982اواخر سال 
 محدود و مشخصي آغاز هاي مخفي اياالت متحده آمريكا در آمريكاي مركزي كه يك سال پيش با اهداف فعاليت«

داده  نظامي و سياسي بسيار سنگيني تبديل گرديده كه سازمان سيا در طي يك دهه انجام مي گشته بود، اكنون به عمليات شبه
  22» .است

المللي الهه  نيكاراگوئه يكي از موادر نادري است كه يك قرباني تجاوزگري اياالت متحده آمريكا  به دادگاه بين
  :در اين حكم آمده.  حكمي را سبب شود كه تجاوزگر را محكوم كرده باشد1986ر سال شكايت كند و د

تواند برداشت خود را نسبت به مراعات حقوق بشر در نيكاراگوئه داشته باشد لكن استفاده از  اياالت متحده آمريكا مي«
كه حفظ ) شود دادگاه متذكر مي(افته در مورد اقدامات انجام ي. زور شيوه مناسبي براي كنترل و تضمين حقوق بشر نيست
تعليم و تربيت و ... هاي نفتي، ويا گذاري بنادر، نابودي پااليشگاه حقوق بشر كه هدفي كامالً انساني است، هيچ غرابتي با مين
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وئه مورد است كه استداللي كه در مورد تامين حقوق بشر در نيكاراگ دادگاه به اين نتيجه رسيده. ها ندارد ساختن كنترا مسلح

  23» .دارد گيرد، توجيه حقوقي براي رفتار اياالت متحده آمريكا ارائه نمي استفاده قرارمي
المللي محكمي بصورت سازمانده اصلي اين تجاوز يعني ژنرال ورنون والترز  حال سيلي بين يك چنين حكمي در عين

اي از حقوق بشر داردكه اين  ت تصوير ويژهولي ايشان همانطور كه در طي كليه عملكردهاي خود ثابت كرده اس. است
  . المللي از حقوق بشر است تصوير در تضاد روشني با برداشت بين

  

  روابط با واتيكان
هاي مختلف بطور مستقيم با پاپ يوهانس پل    در مقام فرستاده ويژه والترز رابطه بسيار نزديكي با واتيكان و به مناسبت

  .دوم داشت

  
چند روز بعد پاپ اعالم كرد كه راهبان كليساي .  ثبت گرديده است1982 اكتبر 18 پاپ روز يك تماس مستقيم با

حال . اي بعهده دارند، بايد فوراً از مقام خود استعفا دهند رومي ـ كاتوليكي كه در دولت ساندينيستي نيكاراگوئه وظيفه
ي سياست و بويژه در بخش سازمانهاي جاسوسي خيلي توان اين تقارب زماني را اتفاقي دانست ولي اتفاقات در سطوح باال مي

 گزارش داد كه ژنرال اسبق والترز 1982 نوامبر 9عالوه برآن نيويورك تايمز روز . نادرتر از آنست كه بتوان تصور كرد
» وضعيت سياسي در آمريكاي مركزي«چندهفته قبل توسط پاپ پذيرفته شده بود و آنها در مورد مسائل مختلفي از جمله 

  .اند گفتگو كرده
در پايان سال پاپ تصميم گرفت بدون درنظر گرفتن اينكه آيا راهبان از مقام خود كناره گرفته باشند يا خير، به 

 . آمريكاي مركزي ازجمله نيكاراگوئه سفركند

 كارل«ژورناليست معروف واشنگتن، » يوهانس پل مقدس و تاريخ پنهاني دوران ما«طي يك كتاب جنجالي بنام 
 تبادل اطالعات جاسوسي بسيار 80 متذكر شدند كه از اوائل دهه 1996ايتاليائي در پائيز » ماركو پوليتي«و » استاين برن

  .گرفته است اي بويژه در مورد وضعيت لهستان مابين سازمان سيا و واتيكان صورت مي پردامنه
 يكي از محرمين بسيار نزديك ريگان  Edward Rowneyپاپ، رئيس سازمان سيا ويليام كيسي، ژنرال ورنون والترز و 

هاي ارتش لهستان و  آنها پاپ را در جريان تحقيقات اياالت متحده آمريكا در مورد فعاليت. را بحضور خود پذيرفت
  اين مطالب را علناً تائيد كرد و اذعان داشت كه اطالعات واتيكان در Robert  Gatesمعاون رئيس سيا . شوروي گذاردند

  24. تر از اطالعات آمريكا بوده است  زمينه غنياين
  .حيائي تا به امروز بقدر كافي مورد توجه انظار عمومي قرارنگرفته است اين بي
اياالت متحده آمريكا و منبرمقدس «، سفير آمريكا در واتيكان، كتاب خود   Jim Nicholson كه2004 مارچ 31حتا در 

  .اي به اين مطلب نكرد ران پاپ معرفي كرد هيچ اشارهرا در دانشگاه الت» ـ يك راه طوالني
  :نويسد نيكلسون در كتاب خود در رابطه با نقش والترز مي
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اما شخص ديگري پيگيرانه و باشدت در جهت منافع كليسا، آمريكا و ايتاليا كوشيد و اين شخص ژنرال آنتوني ورنون « 

ارتش برزيل جنگيده بود، مستشار نظامي آمريكا در رم، سفير شخصي كه در گذشته در توسكانا دوش بدوش . والترز بود
  .آمريكا در بن و در سازمان ملل متحد و معاون جورج بوش، رئيس سازمان سيا بوده است

جمهور ديگر آمريكا  اين شخصيت استثنائي كه به چند زبان زنده مسلط بود، بدستور پرزيدنت آيزنهاور و چندين رئيس
را بدنبال » شماره يك«ي سختي بود كه از جمله مالقات منظم واتيكان، براي ارائه گزارش به فرد ها دار ماموريت عهده
كرد و در  رفتند، اما والترز همواره نقش غيررسمي خود را حفظ مي آمدند و مي ها و روساي جمهور مي پاپ. داشت
  ».مريكائي سانتا سوزانا به عبادت بپردازدهاي مكرر خود هميشه بقدركافي وقت دراختيار داشت تا در كليساي آ مالقات

هاي مكرر مابين دستگاه اداري رياست  در جلسه معرفي كتاب مذكور، نيكلسون در مورد داليل سياسي اين تماس
كاخ سفيد و پاپ لهستاني به يك نتيجه مشترك رسيدند، زيرا : جمهوري در اياالت متحده آمريكا ، سيا و واتيكان گفته بود

توانند هردو  چه نقشي را مي)  Solidarnosc(ه بودند، براي سقوط رژيم شوروي و بكمك سازمان همبستگي كه دريافت
اي را بسرانجام  العاده اي، كارخارق هاي هسته  اعتماد كرد و با كاهش نيمي از سالحگورباچفريگان بنوبه خود به . ايفاكنند
  25. رساند
 انتشار يافت، اهداف 2003كه در سال »ارزه عليه سيستم كمونيستيمب«ژورناليست در كتاب خود » پتر شوايتزر«

 در اين مورد 2004اوت  30روزنامه فرانكفورترآلگماينه تسايتونگ روز . دهد سياست رونالد ريگان را مورد بررسي قرار مي
هدف . گشوده بودندريگان با پاپ يوهانس پل دوم يك حيطه جالب توجه براي همكاري مخفي دوجانبه را «: نقل قول كرد

بهمين جهت ريگان به ورنون والترز فرستاده . لهستاني بود» سوليدارنوش«آنها باوجود استقرار حكومت نظامي، تقويت 
ويژه خود كه در مسائل جاسوسي داراي تجربه غني بود، ماموريت داد، تا بطور مستمر دانستنيهائي را كه اياالت متحده 

وسي خود در مورد روند تكاملي در لهستان و تسليحات موشكي اتحادجماهير شوروي بدست هاي جاس آمريكا در طي فعاليت
شوايتزر خردمندانه نوشت كه والترز به پاپ پيشنهاد همكاري دوجانبه در مورد لهستان . آورده بود در اختيار پاپ قراردهد

  26» .را داد و پاپ اين همكاري را پذيرفت
  :رداين مطلب نيز نياز به توضيح دا

تيال در  هاي خود در مقام كارينال ووي آيا مطلبي كه مطرح شد يكي رسوائي سياسي نيست؟ پاپي كه بدنبال فعاليت
جمهوري خلق لهستان داراي پرونده است، اكنون كامالً آگاهانه چندين بار با طراحان بلندپايه سازمان جاسوسي آمريكا 

اي و اطالعات كامالً محرمانه ديگر را مورد بررسي  ر ماهوارهگذارد و اطالعات جاسوسي، تصاوي جلسه مشترك مي
  .دهد تا روند سياسي در وطن گذشته خود را تحت تاثير قراردهد قرارمي

كليساي كاتوليك هميشه اطالعات جاسوسي را از طرف اياالت متحده آمريكا با : جنبه ديگري را نيز بايد در نظر گرفت
اين امر . داد ناچيزي از اطالعات وسيع واتيكان را در اختيار اياالت متحده آمريكا قرار ميپذيرد اما فقط مقدار  خرسندي مي

بگيران سيا قرار  احتماالً بخشي از منابع خبري واتيكان در ليست حقوق. كرد ظاهراً مقامات بلندپايه سيا را ناراحت نمي
  .داشت
  

  از سفير ويژه به سفير سازمان ملل متحد
  Jean Kirkpatrickرونالد ريگان ورنون والترز را جايگزين سفير آمريكا در سازمان ملل متحد، خانم 1985  در فوريه 

  .كرد
  :  نوشت Claudia Wright خانم ژورناليست
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وي بيش از هر شخص ديگري در : انتخاب والترز در پست سفارت سازمان ملل متحد يك مشخصه غيرعادي داشت«

  27».يم و يا غير مستقيم در سرنگوني چندين دولت در كشورهاي مختلف سهيم بوده استدولت اياالت متحده آمريكا مستق
وي با وجود . هاي قدرت بسيار نزديك ساخت پست سفارت اياالت متحده آمريكا در سازمان ملل متحد والترز را به اهرم

وي با اين اقدام پذيرفت . تهاي كابينه را تحميل ساخ شركت خود در نشست» جورج شولتس«مخالفت وزير امورخارجه 
  .تر بود كه بطور اتوماتيك عضو شوراي امنيت ملي نباشد، در عوض عضويت در كابينه طبيعتاً بسيار پراهميت

اكنون موظف بودم كه كشورهاي «: كرد والترز وظايف خود در پست سفير در سازمان ملل متحد را اينطور تشريح مي
ولي تنها تعداد قليلي از نمايندگان از آزادي و استقالل راي برخوردار .  پشتيباني كنندهرچه بيشتري را ترغيب كنم كه از ما

  28» .شدم بايستي عمالً در پايتخت كشورهاي مزبور فعال مي بودند و اگر من مايل بودم آرا آنها را تغيير دهم، مي
راي اجراي وظايف ويژه و سري بدور بدين صورت حتا اين پست سياسي مهم مانع از اين نشد كه والترز باز بكرات ب

 كشور عضو سازمان ملل متحد سفركرده 159 كشور از 142وي با غرور متذكر شده است كه رويهمرفته به . دنيا سفر نكند
  .است

  .پيچيده» هاي ويژه ماموريت«چند مثال در مورد 

  
  اقدامات تروريستي عليه ليبي

دولت . ن كه پاتق سربازان آمريكائي بود يك بمب منفجر شددر برلي» البل« در كافه رقص 1986 آوريل 5شب 
» ترين افراد خبيث«در اين زمان قذافي از نظر آمريكائيها يكي از . آمريكا فوراً ليبي را مسئول اين سوءقصد اعالم كرد

شهرهاي  تن بمب بر روي 60 از انگليس به پرواز درآمده و F111 آوريل هواپيماهاي شكاري 15در . رفت بشمار مي
 نفر غيرنظامي كه بسياري از آنها اطفال خردسال، از جمله 100در اين حمله بيش از . غازي خالي كردند طرابلس و بن

  .دخترخوانده قذافي بودند، بقتل رسيدند
وي مايل . وار به پايتخت كشورهاي اروپائي سفر كرد پيش از بمباران ليبي، سفير آمريكا در سازمان ملل متحد صاعقه

  .جويانه تامين كند پيمانان اروپائي خود را مجاب كرده و پشتيباني آنها را براي اين ضربه تالفي د كه همبو
نظر  كرديم كه بما خيانت شده زيرا وي خواستار تبادل ما احساس مي« :يك مشاور وزير دولت ايتاليا در اين باره گفت

افكن آنها در آن لحظات  م بطور نيم بند زيرا كه هواپيماهاي بمبنبود بلكه عمالً فقط براي مطلع كردن ما آمده بود و آنه
  ».در راه بودند

  :در همان روز بمباران والترز در مقابل شوراي امنيت سازمان ملل متحد اعالم كرد
  29».انكار است مدارك در مورد مسئوليت بمبگذاري ليبي، بسيار مستقيم، مشخص و غيرقابل« 

 سال وقت 16هاي فراوان، دادگاه ايالتي برلين تقريباً  سئوال اي عجوالنه، باوجود عالمتبراي تضمين حقوقي اين ادع
البته بيشتر  اين مدت صرف بررسي مدارك مشكوك شد چون هم دولت آلمان، هم سازمان جاسوسي آلمان و . صرف كرد

د، براي بررسي مدارك مزبور جلوگيري هاي گوياي موجو پايه از ارائه اسناد و فاكت هم سازمان سيا به داليل مسخره و بي
عالوه برآن درست مثل يك رمان جنائي ـ پليسي جسد رهبر اين گروه تروريستي، محمد آشور كه گويا بطور . كرد مي

كرده است، روز  موازي هم براي سازمان جاسوسي ليبي، سازمان جاسوسي آلمان دمكراتيك و همينطور سازمان سيا كارمي
  .ر پارك ترپتو يافته شد د1986اول ماه مي 

 سال 12 و 14برخالف تقاضاي دادستان كه احكام حبس ابد درخواست كرده بود، دادگاه واليتي برلين احكامي معادل 
  .صادركرد



 پدرخوانده 69 تارنگاشت عدالت
درحاليكه قذافي پس از مدتها سكوت به دخالت ليبي در اين سوءقصداعتراف كرد و آمادگي خود را براي پرداخت 

المللي عليه تروريسم دولتي  ين سوءقصد و بازماندگان آنان اعالم كرد، بطور يقين يك محاكمه بينخسارت مالي به قربانيان ا
اياالت متحده آمريكا بخاطر حمالت تروريستي آن به غيرنظاميان كشور ليبي و عليه مدافع اين حمالت، يعني سفير وقت 

  .رسد آمريكا در سازمان ملل متحد ورنون والترز محتمل به نظر نمي
  

  جي جزاير في
 100كرد كه وي در مقام سفير اياالت متحده آمريكا در سازمان ملل متحد به بيش از  والترز با افتخار كامل تعريف مي

  .چه تصوري دارد» سفر«البته الزم است كه در نظر داشته باشيم كه وي از . كشور جهان سفركرده است
بنحو تقريباً .  ولي از لحاظ استراتژيكي مهم اقيانوس اطلسشد به كشورهاي كوچك ده تا از اين سفرها مربوط مي

جي  بار در جزاير في كمي بعد از اين ديدار باز كودتائي عليه يك دولت ليبرال و دمكراتيك منتخبه اين» آسائي معجزه«
  .صورت گرفت

نبال يك كودتا نظامي  بد1987 ماه مي 14 در روز   Dr. Timoci Bavardaدولت ائتالفي البور به رهبري نخست وزير
وي حكومت موقت .  سقوط كردSitiveni Rabukaتوسط سومين شخص ارتش در سلسله مراتب نيروهاي نظامي، سرهنگ 

كار آليانتز بود و از آغاز   كه وابسته به حزب محافظهRatu Sir Kamisese Mara    اعالم كرد و نخست وزير اسبق
  .  حكومت كرده بود را در پست نخست وزيري منصوب ساخت بر اين كشور1970جي در سال  استقالل في

منطقه جنوب اقيانوس اطلس آزاد ( انتخاب شده بود بداليل مختلف بويژه بدنبال سياست 1987دولت البور كه در آوريل 
هاي با  جي بنادر خود را بر روي كليه كشتي جزاير في. با منافع امپرياليسم در تضاد قرارگرفت) اي هاي هسته از سالح

اي در جنوب  هاي هسته اين اقدام پشتيباني مشخص از جنبش ضد سالح. اي بستند هاي  هسته سوخت اتمي و يا مجهز به سالح
  . بود1987اقيانوس اطلس و دليل اصلي پيروزي ائتالف البور در آوريل 

ه آمريكا داراي اهميت اي براي اياالت متحد هاي هسته ولي حضور نظامي در پاسيفيك و بهمين صورت حضور سالح
هركس كه «: كرد دليل نبود كه وزير خارجه اياالت متحده آمريكا جورج شولتز تاكيد مي بي. استراتژيكي بزرگي است

  ».مايل است آينده را درك كند، بايستي منطقه اقيانوس اطلس را درك نمايد
  .ايل نبوده منطقه ديگري را درك كندزيرا كه اياالت متحده آمريكا هيچگاه م» مسلط باشد«گفت  بهتر بود مي

تواند بعنوان پايگاه دريائي  در اينجا جزاير في جي كه از نظر اقتصادي قدرت بزرگي در جنوب پاسيفيك است، مي
  .آمريكا نقش مهمي در محاسبات استراتژي اياالت متحده آمريكا در منطقه ايفا كند

سازمان  Task Force 157 ، 60از اواسط دهه . داند ئول منطقه ميسازمان جاسوسي نيروي دريائي بطور سنتي خود را مس
  .جاسوسي نيروي دريائي اياالت متحده آمريكا در اين منطقه فعاليت دارد

 در Expanded Relations Programmهاي تعليماتي، مثالً در  نيروي نظامي اياالت متحده آمريكا به شيوه معمول دوره
هاي محكم و پرمنفعتي با نظاميان رده  و بدين صورت تماس دهد نظاميان اين منطقه ترتيب ميفورت شافتر در هاوائي براي 
  .آورد باالي اين مناطق بوجود مي

  .جي بسيار پربار بود ها در آينده براي فراهم ساختن مقدمات كودتا در جزاير في اين تماس
عمال قرارگرفت و آن ايجاد رابطه با رهبران يك سناريوي ديگر براي كودتا نيز در اينجا بطور موثري مورد است

كه داراي روابط تنگاتنگي با سازمان سيا است،  AFL/CIOبه ابتكار سنديكاي كارگري اياالت متحده آمريكا. سنديكائي بود
اي آسيائي سنديكاي آزاد  در هونولولو به اتفاق سازمان منطقه) AAFLI(انستيتوي كار آسيا ـ آمريكاي آزاد
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 يك دفتر محلي در AAFLI 1986در اكتبر . جي برقرار كرد روابط خود را با رهبران سنديكائي جزاير في) IBFG(يالملل بين

Suva پايتخت اين كشور به رهبري جاسوس سيا Moris Paladino  ملي » بنياد« هزار دالر از طرف 700 تاسيس كرد و
هاي عمومي  پس از آن كه رسانه. اختيار آن گذارددر   National Endowment for Democracy (NED)براي دمكراسي

 مجدداً به هاوائي نقل 1986ثبات ساختن منطقه را مورد سئوال قرارداد، دفتر منطقه مجبور شد تا در سال  در بيAAFLI نقش 
طي را سازمان سيا جنبش دست راستي افرا. عنصر سومي نيز در تهيه سناريوي كودتا مورد استفاده قرارگرفت. مكان كند

جي اين كار بعهده نماينده رسمي سازمان كمك براي  در جزاير في. براي ايجاد ناآرامي و جنجال مورد پشتيباني قرار داد
، Taukei بود كه رهبر جنبش   Willim Paupe آقاي Agency of International Development (AID)المللي رشد بين

Apisai Toraاين روابط بقدري علني بود كه نخست وزير جديد . كرد  ميهاي مالي سيا تقويت  را با كمكDr. Timoci 

Bavarda  سفير آمريكا  Ed Dilleryها روبرو كرد  رابا اين فاكت.  
دستگاه اداري ريگان، ژنرال » فرستاد ويژه«بدون شك يكي از لحظات حساس در فراهم ساختن مقدمات كودتا، حضور 

اتفاقي نبود كه همزمان با حضور والترز، . جي بود در جزاير في» دكتر باواردا«يروزي ورنون والترز درست ده روز پس از پ
 كه يكي از دوستان نزديك والترز Lloyd (Joe) Vaseyرئيس اسبق اداره جاسوسي نيروي دريائي در پاسيفيك آدميرال 

  . اقامت داشتSuvaبود وبازنشسته شده بود نيز در 
جي كرد و در آنجا با  ده كشور در منطقه اقيانوس اطلس را صرف اقامت در جزاير فيوالترز سه روز از سفر بازديد 

  . مالقات كرد  Willim Paupe، (AID) و همچنين نمايندهSitiveni Rabukaرهبر كودتاگران، سرهنگ 
 Dr. Timoci  با سربازان نقابدار به ساختمان مجلس هجوم برد و دولت البورSitiveni Rabukaدو هفته بعد  سرهنگ 

Bavarda 30.   را سرنگون نمود  
نظير وي را بررسي  اي بي باز به نزد جاسوس كاركشته ورنون والترز بازگرديم و حداقل برخي از مراحل تكامل حرفه

  .كنيم
  

  مدارج ترقي در سازمان جاسوسي
 و مراحل مختلف ترقي هاي كمي در رابطه با مسير اي است، تنها دانستني     همانطور كه ويژه يك جاسوس حرفه

  .اي وي در سازمان جاسوسي آمريكا در دست است حرفه
البته بخاطر . ورزيم خواهيم چيزي را به وي نسبت دهيم و لذا آگاهانه تنها به سخنان واقعي وي استناد مي ما نمي

، تا بتوان به پشت روشنگري مجبوريم كه گهگاه برخي از سخنان وي را از موضع ديد خود بررسي كرده و به نقد كشيم
  .آلود ضداطالعات نگريست هاي مه پرده

وي در خاطرات خود بهنگام تشريح وضعيت انتصاب خود در مقام معاونت سازمان سيا، آنهم تنها چون كه رئيس 
  :نويسد داركرده بود، بطور فشرده و خالصه مي با ترديد در مورد توانائي وي غرور وي را جريه» هلمز«سازمان سيا 

  ... تقريباً در طي تمام دوران خدمت خود در ارتش به وظايف جاسوسي اشتغال داشتممن«
برعكس بسياري از همكاران خود كه مدتهاي مديدي تنها در سازمان جاسوسي كاركرده بودند، اين كارشناسي به رشد و 

ترين افسر شاغلي بودم   من قديمي)منظور سازمان سيا است(در زمان انتصاب به معاونت رئيس . اي من لطمه نزد ترقي حرفه
 مراسم سوگند را بعمل آورم، تا آن لحظه 1972قبل از اينكه در دوم ماه مي . كه بالانقطاع به كارجاسوسي اشتغال داشت

 Defenseدر اصل من براي سازمان رقيب، يعني سازمان ضدجاسوسي ارتش. هيچگاه در سازمان سيا شاغل نبودم

Inteligence Agency من در كليه مقامات خود در خارج از كشور روابط بسيار خوبي با روساي محلي . كردم  مي كار



 پدرخوانده 71 تارنگاشت عدالت
ها را بدون اطالع سيا  ها و ويتنامي هاي اخير خود در پاريس، يعني مذاكرات با چيني اما برعكس، فعاليت. سازمان سيا داشتم

داد و همينطور   رئيس سازمان سيا ترجيح ميدانستم كه كنگره يك شخص غيرنظامي را براي معاونت مي... انجام دادم
  .پسنديد دانستم كه ريچارد هلمز رئيس سياكسي از اطرافيان خود را براي اين شغل بيشتر مي مي

وقتي . گذراند، آشنا شدم من با رئيس سيا، ريچارد هلمز چندين سال قبل، هنگامي كه وي ماه عسل خود را در پاريس مي
دانم كه آيا نامي هستم يا خير  گفتم كه نمي. هستم» ژنرال والترز نامي«ن پرسيد كه آيا من همان كه به او معرفي شدم، از م
ها مجدداً وي را براي بار اول ديدم گفت كه وي طبيعتاً نام مرا شنيده  وقتي كه پس از سال. باشم ولي واقعاً ژنرال والترز مي

 يك 1942دادم كه در سال  جواب. كمي بمن برخورد. تي كافي استپرسد كه آيا تجربه من در امور اطالعا ولي از خود مي
شعبه ويژه اطالعاتي را بهنگام حمله زميني هدايت كردم، چندين راننده جراثقال ربودم و تعداد عظيمي از اسراي جنگي را 

سرخ انجام دادم كه سيا ها  در اين اواخر در پاريس مذاكرات محرمانه با ويتنام شمالي و چيني. ام موردبازجوئي قرارداده
كردن وي مرا  دادم ولي نحوه سئوال بايستي اينطور سخت واكنش به خرج مي شايد نمي. كوچكترين اطالعي از آنها ندارد

  31» .وي لبخند زد و پس از آن رفتارش نسبت بمن خيلي محترمانه شد. ناراحت كرده بود
پردازد و بدين وسيله پرده از شيوه  هاي اطالعاتي مي  از فعاليتدهد و به نقد از برخي والترز گهگاه اختيار از دست مي

  .دارد فكري و احساسات عميقاً ضدكمونيستي خود برمي
 برفراز اتحادجماهير شوروي كه انهدام آن شكست مذاكرات ژنو در U2مثالً وي در مورد استفاده از هواپيماي جاسوسي

  :دهد  را بدنبال داشت، اينطور نظر مي1960سال 
در سالهاي پس از جنگ دوم جهاني اتحادجماهير شوروي براي سازمانهاي جاسوسي اياالت متحده آمريكا شبيه چيزي «

پس از پيروزي برآلمان . ناميده بود» يك پازل در درون يك معما و آنهم پيچيده در يك راز«بود كه زماني چرچيل آنرا 
  .ريكا و انگلستان نيروهاي نظامي خود را كاهش نبخشيدو ژاپن، اتحادجماهير شوروي برخالف اياالت متحده آم

آلود در كار ازبين بردن تفوق فني اياالت  گرفت، تب مي اين كشور عظيم استبدادي كه يك ششم سطح زمين را در بر
ليد و  در صدد تو50ها بمب اتمي و هيدروژني خود را ساخته بودند و اكنون يعني در اواخر دهه  شوروي. متحده آمريكا بود

اياالت متحده . هاي حامل بودند كه در صورت لزوم هسته مركزي اياالت متحده آمريكا را هدف قرار دهند تكامل سيستم
آمريكا كه هنوز خاطره تراژيك ضربه غافلگيرانه و پرهزينه پرل هابر را در ضمير داشت، تصميم گرفته بود كه ديگر 

خواست و عالقمند بود تا در جريان روند تكاملي در اتحادجماهير   آمريكا مياما اگر اياالت متحده. هيچگاه غافلگير نشود
هاي كامالً نوين ممكن بود از  تنها با شيوه. كرد بايستي كه فكري مي شوروي قرارداشته باشد، و مجدداً غافلگير نگردد، مي

نبوغ . شد، مطلع گرديد ترل ميپيشرفت تكنيك در درون امپراطوري شوروي كه بعلت وسواس امنيتي مرزهايش بشدت كن
آمريكائي، تلون ايده آمريكائي و تكنولوژي آمريكائي الزم بود تا جوابي براي اين مشكل بغرنج كسب اطالعات از 

  .اتحادجماهير شوروي يافته شود
هاي  سالحمحصول يك چنين فعاليت اطالعاتي، هواپيمائي شد كه قادر بود در آنچنان ارتفاعي پرواز كند  كه  نه براي 

توانست يك نفس،  زمين بهوا و نه براي هواپيماهاي شكاري اتحادجماهير شوروي قابل دسترسي بود ولي درعين حال مي
ترين شرايط سري، در دوراني كه سري  تحت سختU2 هواپيماي. مساحت عظيم كشور اتحادجماهير شوروي را درنوردد

 سال متمادي اين هواپيماها برفراز اتحادجماهير شوروي پرواز 4 تقريباً. شد، ساخته شد بودن هنوز جنايت محسوب نمي
هاي بسيار دقيق و كامل خود مقادير عظيمي اطالعات در رابطه با پيشرفت تسليحاتي در اتحادجماهير  كرده و توسط دوربين

اض به اين اقدام ويا ولي اعتر. هاي رادار خود از اين پروازها آگاه بودند ها توسط دستگاه شوروي. شوروي ارائه كرد
  به U2به جاي اينكار آنها براي مقابله با هواپيماهاي . پذيرفتن علني اين واقعيت بمعني تحقير غيرقابل تحمل خود بود
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  مورد تهديد جدي قرار U2 سال هيچگاه هواپيماهاي  4در طول آن . تكامل و توليد نوعي موشك زمين بهوا پرداختند

  . يباً حالت عادي و روزمره بخود گرفته بودنداشت و اين پروازها تقر
  

  
  

طبيعي است كه رئيس جمهور اين برنامه را مورد تائيد قرارداده بود و كارمندان بلندپايه دولتي هم در جريان كار قرار 
تيجه اين نوع در ن. شدند مند مي داشتند زيرا نهايتاً آنها نيز از نتايج اطالعات جاسوسي بسيار گرانبهاي اين پروازها بهره

هاي نظامي در پس ديوار  ديد كه چه چيز در درون كارخانجات بزرگ و پايگاه عكسبرداري آمريكا واقعاً براي اولين بار مي
  32» .داد آهنين رخ مي

توانيد تصور كنيد كه آمريكا در  مي. كنند را اينطور توجيه مي» دمكراسي«جاسوسي براي : چند توضيح در اين مورد
داد و ژنرال والترز چگونه از فرط خشم و غيظ، صفرا  هاي مشابه اتحادجماهير شوروي چگونه واكنشي بروز مي ليتمقابل فعا
  كرد؟ قي مي

  هاي دقيق خود به پشت ديوار و زير سقف توانستندبا دوربين اما بااين وجود وي بايد بما توضيح دهد كه آنها چگونه مي
ظامي بنگرند و به آن نتايجي كه ايشان نام برده است برسند؟ بدين وسيله آنها ضعف هاي ن كارخانجات، البراتورها و مجتمع

خود را در اين مورد كه نتوانستند بوسيله منابع انساني هيچ نوع اطالعات مهمي در مورد سياست، اقتصاد، علم و ارتش 
وروي در ميدانهاي مشق، سطوح اتحادجماهير شوروي بدست آورند و نهايتاً شاهد آنچيزي باشند كه اتحادجماهير ش

  .ده بودگذارهاي بنمايش  سرگشوده كارخانجات و سربازخانه
داد كه سازمانهاي جاسوسي آمريكا با چه خبرگي و  بايستي كه به آلمانها در آلمان فدرال نيز نشان مي البته والترز مي

وي براي . ش كنند تا به سطح آمريكا برسندكنند و چقدر آلمانها در آينده بايد كوش كارشناسي تخصصي انجام وظيفه مي
  :اين منظور اين بخش مشكوك را انتخاب كرده است

وقتي بود كه من در مقام معاونت سازمان سيا ) هلموت اشميت صدراعظم آلمان فدرال(اولين تجربه شخصي من با وي « 
كرديم، اختالفاتي در مورد نقاط استقرار وقتي كه ما اطالعات گروه تحقيقي خود را با اطالعات آلمانها مقايسه . بودم

كنم  بنا بر اطالعات ما يك هنگ موتوري توپخانه شوروي در شهري در جنوب برلين، فكر مي. نيروهاي شوروي ظاهر شد
رسيد كه آنها اطمينان دارند كه چنين واحدي در اين منطقه مستقر  آلمانها شك داشتند و بنظر مي. يوتربورگ مستقر بود

بهمين علت نشستي با ... ».اي در اختيار آنها بگذارم رانجام به اين نتيجه رسيديم كه من چندين تصوير ماهوارهس. نيست
  . وزير امورخارجه و رئيس اداره اطالعات نظامي آدميرال تسيمرمان صورت گرفتگنشرحضور هلموت اشميت، 

  :دهد والترز ادامه مي
وپخانه در سيبري  و سپس عكس ديگري از مورد مشابه در اوكرائين اول عكسي از يك سربازخانه هنگ موتوري ت«  

كامالً . و اين، جناب آقاي صدراعظم، در يوتربورگ است: در نواحي لنينگراد و سپس عكس ديگري ارائه كردم و گفتم
ات نظامي ها در اين مسائل بسيار دقيق بودند و موسس شوروي. مشخص بود كه عكس از واحدهاي مشابهي گرفته شده است
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هاي را بادقت بررسي كرد،  صدراعظم عكس. آنها، بدون رابطه با محل استقرار، مثل سيب نصف شده بهم شباهت داشت

ها را در اختيار آنها  رسيد كه وي از اينكه ما عكس بنظر مي. كنم مسئله روشن است سرتكان داد و گفت، آري فكر مي
  .بودن ما تغيير داد» لوح ساده«طالعات ما، عقيده وي را در مورد ده بوديم راضي و خشنود است و شايد هم اگذار

بدون شك از مدتها . رسيد كه شورويها جرات حمله به اروپاي غربي را داشته باشند در اين دوران غير متحمل بنظر مي
اي از  صنعتي و گنجينه پيش براي مسكو روشن بود كه اگر آنها بخواهند اروپاي غربي را با تمامي ساختارهاي غني زيربنائي

  33» .نيروي كار متبحر و متخصص آن بچنگ خود درآورند، عمالً اعالم صريح جنگ به اياالت متحده آمريكا خواهد بود
  :اين پاراگراف نيز محتاج به نقد است

زد كند، بن يك ژنرال در مقام معاون رئيس سازمان سيا، يعني دومين شخص در اين دستگاه جاسوسي به بن سفر مي
يابد تا در يك جلسه مذاكراتي با حضور وزيرامورخارجه و رئيس ستاد ارتش آلمان در  صدراعظم آلمان فدرال حضورمي

  .مورد محل استقرار يك هنگ شوروي به گفتگو بنشيند
 حل معموالً اين نوع موارد به توسط يك يادداشت و يا تبادل نظر مابين متخصصين تعيين و تعبير در سازمانهاي جاسوسي

  .شود مي
دانست كه تاسيسات  شهري كه هر طفل دبستاني در آلمان دمكراتيك مي. عالوه بر آن مسئله برسر يوتربورگ است
هاي ساختماني كه بعضاً به دوران پادشاهي ويلهلم تعلق  ارتش شوروي از داده. فراواني از ارتش شوروي در آن وجود دارد
اي از نوع وظيفه و يا نحوه استفاده از آنها را   و فرم تاسيسات از باال هيچ نشانهداشت، استفاده كرده بود و در نتيجه شكل

ولي براي ضداطالعات شوروي و آلمان . توانست مدارك باارزشي باشد اي نمي هاي سفينه در نتيجه عكس. كرد عيان نمي
هاي نظامي  رهاي تحقيقاتي ماموريتدمكراتيك كامالً روشن بود كه بكمك تحقيقات الكترونيكي ـ ارتباطي، همگام با سف

چنين بكمك سالها بازجوئي از فراريان آلماني و فراريان از زيرپرچم، اطالعات دقيقي در مورد نيروهاي شوروي و  و هم
  .تغيير و تحوالت آنها در آلمان دمكراتيك طي سالها، در اختيار سازمانهاي جاسوسي غرب قرار دارد

 1975كنفرانس امنيت و همكاري اروپا در هلسينكي سال  (70اتجربه در اوائل دهه اگر يك ديپلمات و يك نظامي ب
بطور جدي اين فكر را بقلم آورد كه آيا اتحادجماهير شوروي احتماالً حمله به اروپاي غربي را طرح ريخته و ) انجام گرفت

فتن اين كه قواعد سازمان نظامي ناتو از سالها با درنظر گر. وجه توصيف كرد توان اين نحوه فكري را به هيچ ريزد، نمي يا مي
) حمله به اروپاي غربي(دهد كه اين اقدام  شده و معتبر است، حال اگر مقامي بخواهد به رهبران شوروي توضيح شناخته

  .كند خردي سياسي اين مقام را برمال مي بمعني اعالم جنگ به اياالت متحده آمريكا خواهد بود تنها بي
خود در مورد نيروهاي نظامي اتحادجماهير شوروي و آلمان دمكراتيك را » دانش عميق«والترز مجدداً درجاي ديگري 
  :گويد ظاهر ميسازد و مي

گردانهاي نظامي قوي در امتداد مرز آلمان غربي و كشور دست ... بزودي روشن شده بود كه اتحادجماهير شوروي... «
عالوه .  هنگ بود22حجم نيروهاي نظامي اتحادجماهير شوروي در آلمان . نشانده خود، آلمان شرقي مستقر ساخته است

هاي شيميائي در آلمان شرقي ساخته و برنامه تجهيز  برآن مطلع شديم كه اتحادجماهير شوروي انبارهاي عظيمي از سالح
  .كند برد و گازهاي سمي و كشنده جديدي توليد مي هاي شيميائي را بسرعت به پيش مي سالح

شد كه جاي هيچگونه شك  ن اطالعاتي جسته و گريخته و يا متضاد نبود بلكه از منابع قابل اطميناني دريافت مييك چني
هاي شيميائي در اتحادجماهير شوروي در باالترين سطح گرفته شده بود و  تصميم به توليد سالح .گذارد اي باقي نمي و شبهه

هاي بيولوژيكي حمل  هاي ضدگاز و البسه ايمني عليه سالح سكسربازان شوروي بهنگام مانورهاي نظامي همواره ما
  .كردند مي
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اند  هاي شيميائي انباشته دانستيم كه نيروهاي نظامي اتحادجماهير شوروي در آلمان ذخاير بزرگي از سالح در نتيجه ما مي

  . كه در صورت جنگ عليه كشورهاي عضو ناتو استعمال گردد
هائي و استقرار آنها در مرزهاي غربي كشورهاي عضو پيمان   مورد وجود چنين سالحبادرنظر گرفتن اين اطالعات در

. ها در آلمان غربي مستقر سازيم ورشو، در چارچوب سياست تهديد، منطقي بود كه ما نيز پتانسيل مشابهي از اينگونه سالح
اي بود تا پيمان  هدشد، فاكتور تعيين كنندهتوانائي اينكه در حالت حمله شوروي با گاز سمي، با سالح مشابه جواب داده خوا

  34» .ورشو را از استعمال چنين سالحي برحذر دارد
  :بازهم چند توضيح در اين باره

پراهميت اين مطلب كه ارتش شوروي بهنگام مانور همواره با ماسك ضدگاز مجهز بوده و يا سربازان » افشاي«در مورد 
كتاب دستي علوم پايه «تر و كاملتر اين مطالب را در  توانست خيلي ساده ان سيا ميكردند، ژنرال سازم البسه ايمني حمل مي

كرد آنها بطور مبسوطي  در اين كتابچه در مورد تجهيزات ايمني و نحوه عمل. متعلق به ارتش ملي خلق پيدا كند»نظامي
شاراتي ارتش آلمان دمكراتيك دانش بس توانست از ديگر انتشارات بنگاه انت جناب ژنرال والترز مي. توضيح داده شده است

بايستي كه  مي» تهديد«ولي در چارچوب دروغ رنگ باخته . كند، كسب كند تر از آنچه كه وي در اينجا مطرح مي عميق
ترين   هاي شيميائي و استقرار آن در شرقي شد براي تسليح عظيم ارتش آمريكا با سالح توجيهي مي» قصه حسين كرد«اين 

  .ن غربيبخشهاي آلما
 كنكاشي كنيم 1956 تا 1951تاكنون دليلي نداشتيم كه در مورد فعاليت ورنون والترز در ستاد فرماندهي كل ناتو از سال 

ولي ما بعد در كتاب خاطرات وي . رسيد كه آن يك مرحله معمولي در بيوگرافي نظامي وي بوده است زيرا كه به نظر مي
، هنگاميكه وي يك دوره ويژه جاسوسي در تاسيسات ارتش 1954دپاك سال وي در طي عي. خوريم اي برمي به نكته

ازآنجائيكه وي خيلي از خود متشكر خاطرات خود از . گذارد، دچار سانحه اسكي شد سر مي پشت» اوبرآماگاو«آمريكا در 
  35. سازد يان مياي از ارتقا شغلي خود در سازمان اطالعاتي را نما كند، باز گوشه اش را بيان مي گرفته پاي گچ

در اين موسسه تعليماتي .  وجود داشت »NATO Weapons School» «اوبرآماگاو«  در50بنا بر اطالعات ما در دهه 
يك بخش بسيار مخفي براي تعليم افسران اطالعاتي و جاسوسان بويژه براي استفاده در اتحادجماهير شوروي و شرق اروپا 

كند كه وي در ستاد اصلي ناتو بعنوان آسيستان معاون رئيس ستاد براي تداركات و  البته والترز تعريف مي. وجود داشت
داده  دهد كه وي در اين مقام چه وظايفي را انجام مي بازي وي نشان مي كارگزيني فعاليت داشته است ولي دوره سانحه اسكي

  . است
Dr. Bernd Stöver اياالت متحده آمريكا نظر باال را » رهائيسياست « تاريخ شناس در تحقيقات گسترده خود در باره

دكتر اشتور . كند نمايد كه فعاليت اين مدرسه اطالعاتي را ثابت مي كند و در ضمن به اسنادي در آرشيو استناد مي تائيد مي
 USA Intelligence, Military Police and« مدرسه نظامي 1959كند كه بنا بر اسناد بايگاني شده در سال  اشاره مي

Special Weapons School, Europa « ارتش»اوبرآماگاو«در ،  Wlassow و سازمان ناسيوناليستهاي اوكرائيني و 
  36. اند ها در مبارزه رهائي بخش عليه بلشويسم نامبرده شده هاي سفيد جزو مهمترين گروه سازمان مهاجرين روس

هاي جاسوسي آمريكا را مورد تحسين  رمندان سازمانهاي مختلف روحيه عالي و آمادگي بفداكاري كا والترز بمناسبت
  :كند در بخش پاياني خاطرات خود اين ارزيابي را مجدداً تكرار مي. دهد قرارمي
آنها مردان و زناني . هائي كه در سازمان جاسوسي ارتش آشنا شدم، كامالً مثبت بود تجربيات شخصي من با شخصيت« 

 سال از عمر خود را در 30من خوشبختم كه بيش از . دادند شتگي و اعتقاد انجام ميبودند كه وظيفه خود را با از خود گذ
هاي واالي آنان در خدمت بوطن همواره بعنوان سرمشق  عشق آنها به سرزمينشان و انگيزه. ميان اين افراد بسربردم

  . نان خدمت كردم،  قاصر استزبان من در تعريف از غرورم كه چگونه همراه با آ. اي در مقابل من خواهد بود برجسته
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خواهم همينطور به زنان و مرداني اشاره كنم كه طي دوران خدمت من در مقام معاون و يا رئيس سازمان سيا فعاليت  مي
آنها به همان اصولي پايبندند و به همان . تر از آنها باشند در عمرم برخورد نكردم هيچگاه با آمريكائياني كه نمونه. داشتند
من به همكاري باآنها همينطور مفتخرم كه به خدمت خود در ارتش . ئي معتقدند كه ديگر هموطنان و شهروندانشانها ارزش

  37» .كنم افتخار مي
اي مورد سئوال قرارگرفت كه وي چي پيامي براي كارمندان جوان   طي مصاحبه1986هنگاميكه والترز در سال 
  :سازمانهاي جاسوسي دارد، گفت

 شما دردفاع از شيوه زندگي ما، بار سنگيني از مسئوليت را بعهده داريد، سنگينتر از آنچه بسياري از خواهم گفت كه« 
شما اين امكان را در اختيار داريد تا نقشي . اين يك شغل خوب و خوشبخت كننده است. مردم قادر به درك آن باشند

شما بايستي كه در بين شهروندان آمريكائي تفاهم . ..كند، ايفا كنيد موثر در مورد هرچه كه زندگي مارا ارزشمند مي
هاي كه  رزميد، جبهه هاي نامرئي كه مي دهيد، در جبهه اي كه براي آنها انجام مي شائبه و مسئوالنه بيشتري در مورد خدمت بي

  38» .خاموش است ولي هيچگاه آرام نيست، بوجود آوريد
 National Military Intelligence(ترز انجمن ملي آگاهي نظاميبه اتفاق سرتيپ دانيل گراهام و سام ويلسون، وال

Association ( در فورت هواچوكا صورت گرفت1974را تاسيس كرد كه نشست نخست آن در سال      . 
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