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 �� ا�زار ��  آ�
م �را�� ا�راط�                                          

 : ا��ق آ��ر  �و���ده 

���ت اول   

و روا&ط  ا�ر &  %وا�ل $�دا�ش �رور�زم ا�
�� د��ق !و�م، ر�!  ھ�ی ان را در دوران �� �رد 
��را�ژ�ت ھ�ی ا�ر�'� �����ل &ود�د �� در از ان ��&���م . طراح ھ� و   و ����ت ا��)ت ���ده ا�ر�'� 

&  اھداف /ود &ر��د    &ر �'�  &  ا�ن %��.ر  !رق ����  ، !��ل ا�ر�-� و ا���ی ��و&� و �ر,زی 
.ا�ن �1'وره &  ر!د و �-و�  ا�
م �را�� ا�راط� ,�2 ,رد. ھدف ا�ر�'� ا���1ده از�ن ��رو در �-�&ل 

%رب ,  در دوران �� �رد &� ظ4ور ���ل %&دا��3.ر ,!ور ھ�ی ��4ن �وم /�.�� ����و���3زم 
  . ا�8 ��7را3-دا�� در �3&�� و .دام ���ن در %راق &  ظ4ور ر��ده &ود�د، ���ر,ز &ود   در �.ر،

ا�ر�'� از ان �� ھرا��د ����ل ا�ن رھ&ران &  �و����3زم &ود :��� ا�ر�'� �
ش ز��د &  /رج ��داد 
ا�ر�'� �
ش دا!ت �� �1'وره ا�
م    ز ھ�ی ��و&� ان ��4ر ����د.�� $�!روی !وروی ھ� را در �ر

ا�راط� را در ��4وری ھ�ی ا���ی ����  �رو�; ����د �و�� ا�ر�'� �� /وا�ت �� از�ن �روه ا���1ده 
ای ا�زاری ����د . ا�ر &  $س ��ظر ا�ن �1'وره �ظر ,��م، ا�
ت ���ده ا�ر�'� &� ا���1ده از ا�
م 

در !رق ����  و در ��وب ا��� &ر :د ھ�د و ا�=�����ن ا���1ده   � &ر :د �������3زم %رب �را��ن ا�راط
����� ���وان ���ت.   &  %�وان ا�
م   ��ود . ر�!  ھ�ی ا�
م ا�راط� را دراوا/ر �رن �وزده ��
دی

 وھ�&�ت –�زب ? در 3&��ن  –ا���ن ����  در ا�ران  -&� &  ظ4ور ر��دن ا/وان ا�3�<��ن در �.ر
در !رق ����  و ��� ا�
م �را��ن  ���ھد�ن در ا�=�����ن وا3-�%ده  –در %ر&���ن �7ودی 

رد�د ا��)ت ���ده ا�ر�'� �1ظ , د�@ر ,  در $�,���ن !'ل �ر���د، &  ��وی روا&ط /ود را &�    ا�راط�
� /وا���د �� &  &'�ر %راق �ور�  و ا�=�����ن ا�ت . ا�ر�'��� ھ  �� ھ�ی   ,  �واه رو!ن ا�ن �د%�

�ر��ن ا�
م �را��ن ا��4 را &ر %<�  ����و���3زم %رب ,  ��زه در !رق ����  !'ل �ر��  &ود �-و�ت 
در ,!ور ھ�ی 8ون $�,���ن و ا�=�����ن �<و �4:ت ھ�ی رو!�1'ری و    ��وده و ھم &� ���رش ا��ن

�ظور ا�ر�'��� ھ� �'و�ت ذوا13-�ر د��و,را��2 را ,  ��زه در ��ط-  �وا�  زده &ود &@�رد &د�ن �
%<� &و�ورا در$�,���ن �ر �@ون ��وده و ��رال :��وا�3ق را ,  �رد ����ب &رای $��ده ��ودن 
�1'وره ھ�ی ا�
م �را�� &ود &  ار�'  ای �درت ر����د�د �-�رن ا�ن ا�وال �=�را�� در ا�=�����ن ��ز 

<ق &  رھ&ری �ور ���د �ره ,� ز��م ا�ور را &و�وع $�و��  &ود و ان ا��'  �زب د ��و,را��2 /
دا!ت. ��1  �� �وا��م ,  $���د ھردو �=�ر در ا�=�����ن و $�,���ن ����  �-�&ل دو ا&ر �درت    &د�ت

��   &زرگ ا�ر�'� و !وروی در ��ط-  &ود. &� ���وز !وروی &  ا�=�����ن ا�ر�'��� ھ� �.��م ,ر���د 
را در  &/ش %�ده ��  &  !وروی ھ� �&د�ل ����د. $س $�,���ن &��د ا�=�����ن را &  �2 و����م د�@ر 

    $ول و �!وره ,�2 ����د . -���4ت  –و&��د ��@�و��ن را از ��3ظ ا�<�    $�ش &&رد   ا�=�����ن

��رال :��وا�3ق &� �2 ,ود��ی �ظ��� ز��م ا�ور را &د�ت �ر�ت . او  1983در ��ل 
���� و:�7ت �  ,���ن ��ت ��<ط ,��ل �وای ��<E اداره �� !د. ز�رک و &�ر�م &ود . $�  ������دار

$�,���ن در ��م �رن �ذ!�  �ظر &  �!'
ت �رزی &� ا�=�����ن و��<  ای ,!��ر &� ھ�دو���ن و ھ���8ن 
     ��<  ای &<وچ ھ� در ��وب و $!�ون ھ� در ا��3ت .و&  �ر�د ھ��!  &�را�� &ود .
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�ر �!�ور ر��س ��4ور ر�@ن در      William Casey       ,��� و��3م   و ��وا�ر    ر�ت و ا�د ��ظم

و ,�2 ھ�ی     &  $�,���ن       CIA        ا�ور اط
%��� ا��)ت ���ده ا�ر�'� و ر��س %�و�� اداره

&  ���ھد�ن را ���وان ��و�  ای از�ن روا&ط   ���3 و �ظ��� &� �د و �.ر ا�ر�'� و ,!ور ھ�ی %ر&�
  دا��ت. 

  : ذ�ل &رای $�!&رد �� &  ا�=�����ن �راز�ر �� !د   �&G$ول از �  �

  . ا�ر�'�1

  . %ر&���ن �7ودی 2

  . د�@ر ,!ور ھ�ی %ر&� 3

$ول ,!ور ھ�ی %ر&� ���-��� &  ��ظ�م ھ�ی ��4دی در $�,���ن �ر���ده �� !د و�3 $ول %ر&���ن 
  .   ر $�,���ن �� ر��د &  ��ظ�م ھ�ی ��4دی د     CIA    �7ودی و ا��)ت ���ده ا�ر�'� از طر�ق

ا�ر�'� و &ر������ /ر�داری و ��4   -ا�را��ل –�.ر  –�
ح و ���4زات �ظ��� از ,!ور ھ�ی �8ن   
راو3$�دی و ,و��  &  د��رس ��ط�م ھ� �رار  –در !4ر ھ�ی ا�
م ا&�د       ISI �� !د ,  &7دا از طر�ق 

  ��@ر�ت .

&  ���ب ھ�ی �/.وص CIA   ��داد ,  از طر�ق &/ش %�ده ,�2 ھ�ی ا�ر�'� را $ول �-د �!'�ل 

  ا��-�ل داده �� !د.  �رار دا!ت      ISIدر $�,���ن ,  ��ت ,��رول 

�� اداره اط
%�ت دا/<� $�,���ن &7د از   ISI)(  Inter Services Intelligence)(  آی.اس.آی:   .
<��� ,  در آن ز��ن ) ا�@ R.Cawthome &  ا&�'�ر �ورن ��رال ( 1948ا���د $�,���ن در ��ل 

و    �و���دا�� �وای ز���� اردوی $�,���ن را &ر %4ده دا!ت ا���د �رد�د. ا�ن اداره &� .
��ت �ر�ن
�-�در �ر�ن اداره از ��<  ادارات اط
%��� �  ���  $�,���ن ا�ت. ا�ن �درت و �.و��ت ز���  

در روی ,�ر آوردن و &ر,��ری    رده و�وءا���1ده ھ�ی ��7ددی را &رای ��Kو)ن ا�ن اداره ��ز �راھم ,
�  دھ  ا/�ر $�,���ن د�ت ھ�ی $!ت $ردۀ آن ��ز��ن د/�ل ا�ت. ,�ر��دان �ظ��� و  ھ�ی �'و�ت

�/��ن ��@ردد. ��4@�ری ��7ل آن در     30000ـ  �N25000ر �ظ��� دا/ل �!'�ل آن در �دود 
و ,�2 ھ�ی ھ�  ���&  ��.آی.ای �� &ر %<�  ا�=�����ن �&ب ر!د و��G آن !ده و از $!��&��� 

  &ر/وردار!د.

در دا/ل $�,���ن و ��� �وای ��<E آن �ظر /و&� ��&ت &  آن ��ز��ن و�ود �دارد و آ�را دو3ت در 
ا�@<���ن   (MI6) ا�ر�'� ،(CIA)  درون دو3ت ��دا��د. آی.اس.آی روا&ط �زد�2 &�

  ا�را�Kل دارد.(MOSSAD) و

&ود در �'�   ا�ر�'� ز����'  وز�ر /�ر�     4��2017وری ��ل  ,��د�د ر���ت  /��م ھ<ری ,<��ون
  از &����  ھ��ش ��8ن �1ت :
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,���� را ,  ا�روز �� &� ا��4 در �� ا�م &��ت ��ل $�ش /ود ��ن &  و�ود اورده ا�م ز����'  در��ر 
د !�ھ�� �رد &� !وروی ��&ق &ود�م . !وروی ا�=�����ن را ا!=�ل ,رده &ود و �� ��� /وا���م 

,��رول !وروی &ر ا���ی ����  &�!�م . ر��س ��4ور ر�@ن &� ����د ,�@ره &  $!��&��� از ار�ش $�,���ن 
$ردا/ت &7د ھم ���ھد�ن ا�=�ن را &� ا�واع �
ح و ���4زات ��@� ��4ز ,رد�م . ��� از %ر&���ن 

=�����ن ر!د ,�د �� �� �7ودی ھم ,�2 ���3 و ا����� �ر���م و ا��زه داد�م ,  ا�
م وھ�&� در ا�
!وروی ھ� �<��رد ھ� دا3ر از د�ت داد�د و در ���4ت ا�$راطوری   &�وا��م !وروی را !'�ت &دھ�م

!وروی از ھم $�!�د &رای ھ��ن /�<� ھ� ��7-د ا�د ,  ا�ن �ر���  �ذاری &دی &رای �� �&وده 8ون 
�ده ا�ر�'�در ���  دوم �رن &���م در در وا�G ا!�&�ھ�ت ا�
ت ��   ھر8  ,�!��م ھ��ن را درو �� ,��م 

�ر��ن &�زی &� ,�رت ا�
م از !��/ت &���ر �ط�� ا��4 از ا�ن $د�ده ��!� 
������داران                                                                                              !د.

�� را &��; ,رد و &  %�وان �ر&  ای از ان &ر %<�  ا�
م ���   &د�ن &�ور &ود�د ,  ���وان   ا�ر�'���
!'ل و ر�  1970,�و���م ا���1ده ��ود . ا�ن �ر:�  &� &و�ود ا�دن $�,���ن �/.و.� در دھ  

 ��
�د�دی &  /ود �ر�ت . ظ4ور ا/وان ا�3�<��ن در /�ور ����  ,  &رای �!'�ل �'و�ت ا�
�����    در $� ��رو ھ�ی  د �� در !رق ���� ,و!�د�د ������داران Nر&� را �ر�Nب ��ود�   ��

&را��د �� &�وا��د از �ظر �'ری �-�&ل ,��و��زم &�����د در ,!ور ھ�ی %ر&� ا�ن وا��7ت   ا�د�و3و.ژ�2
و د�@ر ��&ش ھ�ی ازادی &/ش ,  &رای ا��-
ل !�ن ��    رو!�1'ران، ������داران   و�ود دا!ت , 

و��&ش ھ�ی 8پ �� $�و���د . و�3 &ر /
ف �&��ل &دوی ، ��@�د�د &  طور روز ا�زون &  ا�زاب 
&� �واد ����ل ,��ری &  ا�'�ر 8$� دا!��د. ,����'  در راس ا��4 �رار دا!��د  �ر���  داران ، دھ-���ن 

,  &��م  &ود�د   ا�رادی ����د ��ن ا3&�� , ا&وا) %<� �ودودی , ��7د ر�:�ن و �8د �1ر د�@ر 
د�د. ا��4 &�!�ر در&�ن ��.
ن و ژور��3���ن &  ,�2 /��دان �<ط��� %ر&���ن ا/وا���3�<��ن ��د ��!

�7ودی ��ی $�ی &رای /ود &�ز ,رد�د . �-�&ل �'ری ��<����ن &� ,�و���م �&ب �ر&�ز ��ری ھ�ی 
,  در ����  �&ب &و�ود ا�دن ا�
م ����� در &7:�   &�!�ری از ��4ن ا�
م &ر %<�  ,�و���م !د

ان ,!ور ھ���'  &� ا�را��ل و��ھم &� رژ�م ھ�ی !�ن �!'ل دا!��د    %ر&� و �/.و.�از ,!ور ھ�ی 
و !.ت ��
دی �2 �7داد ��&ش ھ�ی ازادی &/ش �<� در �<�ط�ن و �ر ز��ن    $���ه   �رد�د. در دھ 

�ن ����� ��ز����4ر�ن ����4 �<�ط�ن ( اE�13 )   ازادی &/ش   ھ�ی ا!=��3 !'ل �ر���د از ��<  ��&ش 
(ا&و��4د) &� ھدف آزادی /<�ل ا3وز�رو  ���ر %ر��ت�و�ط  ١٩۵٩ا�ت ,  در ��ل  �<�ط���و �ظ��� 

%ر��ت و ��را�ش ��E را در  .�ذاری !د&���ن 8ر�'�از طر�ق �&�رزات  ا�را�Kل�<�ط�ن از ��طره 

��ظم را در ,را�  &�/�ری   �2 ��/��ر ١٩۶٣ھ� در ��ل ادا�  داد�د. آن ,و�ت��ھره !'ل داده و در 
�/���ن %�<��ت �ظ��� /ود را &� ا���1ر �2 ,�ر/��   ١٩۶۴رود اردن ا���د ,رد�د و در د���&ر 

 �رای8پ��ز��ن    �&4  �رد�� &رای آزادی �<�ط�ن :�.�1  آب در ا�را�Kل &  ا���م ر���د�د . 

&� ھدف آزادی �<�ط�ن از  �ورج �&ش&  رھ&ری  ١٩۶٧ا�ت ,  در ��ل  �ط����<����� و �ظ��� 
,را�  Nر&� رود   ا�ن �&4     ���  ��3�7ت .�ذاری !د&���ن 8ر�'�از طر�ق �&�رزات  ا�را�Kل��طرٔه 

  اردن و�/.و.� !4ر رام ? ا�ت .

ر �$���&  ��    �Nز �&ب ا���د ا�ن ��&ش &� دو3ت !�ھ� اردن !د�$���&ر ���ه : �� ,را�  در ا
�$���&ر ھ��ن     24ھ�ی �4م در ��ر�] ���ت ا�ن ��&ش ا�ت. دو3ت اردن در از �ر�.ل ١٩٧٠
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�'و�ت �ظ��� را ا%
ن ,رد ,  در ����  &  �<G و ��G ,ردن ا�ن ��&ش    &  �ر��ن �<2 ���ن   ��ل
      ���ه �ذا!��د . ا�����د 3ذا ��م ا�را �$���&ر 

�!�ن �� دھد 8@و�  ا�ر�'� وا�@<���ن ( �� ای ای و ام ای   ا���دو !واھد ز��دی در د�ت ا�ت , 
  روا&ط /ود را &� ا/وان ا�3�<��ن /�ور ����  ���م ,�د .  ) �وا��ت  6

,  �'� از 48ره ھ�ی /�<� �وان و ��7ل    �4ره ا.<� ا�ن را&ط  !/.� &��م ��7د ر�:�ن &ود 
  او ��وول روا&ط /�ر�� و دا��د ��ن ا3&�� ��ز &ود .  /وان ا�3�<��ن &  !��ر �� ر�ت. ا

و د�@ر �-���ت    ر��س ��4ور و�ت  &  ا�ر�'� �1ر ,رد و &� ا�ز���4ور 1953��7د ر�:�ن در ��ل 
��ت 
 ھ�ی دا!ت. وی �وان ��7ل و $ر ��ر,� &ود ,  ���م &<�د ر�&  ای ا��/&�را�� ا�ر�'� ��ز �

��3�7ت ھ�ی ا/وان ا�3�<��ن را از !رق ����  �ر��  �� $�,���ن وا���ی ����  ��ظ�م ��'رد. ��1  �� 
��ت ,  &� ��7د ر�:�ن و ھ�ت ھ�راھ�ن وی دا!ت /�<� 
!ود ,  ر��س ��4ور ا�ر�'� در �ر��ن �

���د
 ����  وھ���8ندر !ر�   �� از�ن ��روی ��زه &ر /وا��  �ذھ&� &رای �1ظ ����G ا�ر�'�   !د  %
 ا�3<<���دی ,  ا/�را &و��<  اداره اط
%�ت &�ن&ر %<�  ��&ش ھ�ی ��ر�� ا���1ده ,�د.   در ��وب ا���

(IIA) �� E:ت ا�����" ��ش !ده، ���م اھداف ا�ن $روژه را وا�%
��زد : ��ت ��م "��د ��ر���  اط

ا�راد و !/.�ت ھ��� ,  در !'ل دھ� ا�'�ر ��<����ن در %ر.  ھ�ی  " ھدف وا��7 ا�ن &ود ��

�و���ون از ��<  ��7رف، ����س، ���ون و �<�1  و &7:� ھم در &/ش ھ�ی ����� �-ش دار�د �ردآورده 
!و�د. در ���ن ���ر اھداف ,  $!ت ا�ن &ر���  �رار دا!ت، �'� ا�ن &ود �� &  �ر��ن رو!�@ری 

و �و�� &� ا�'� &  ا�ن ا�راد داده !ود." در %�ن ز��ن، ا��)ت ���ده در ����وی ا�
�� ا�@�زه و ��ت 
آن &ود �� راه /ود را &  /�ور����  &�ز ,�د. !رق !����ن ا�ر�'��� و �/&@�ن د�@ر �.روف �&�دل 
�ظر $�را�ون ا�ن &�ث &ود�د ,  8@و�  از ا�
م ����� &رای &�ط و ���رش �1وذ ا�ر�'� در ��ط-  

     .!ود  �دها��1

وده و �و�ط �� پو�<��م ,��� ر��س ا��/&�رات ا�ر�'� �.��م �ر�ت �� $�; ھزار �<د �ران ,ر�م را �8
  و&7:� از �روپ ھ�ی ا�
�� &  از &'���ن �ر���ده و ا�را $/ش ,��د .  �'� از از&'�ن ا��3ن �!�ن 

��1ده �� ,رد�د . ا��4 �7د ا�   ا�ر�'��� ھ� از ھر ��روی �'ری ا�'  %<�  ,��و��زم �رار ��@ر�ت
��ت ھ�ی !��را &� ��ن 
ر�:�ن را &  ��ث �2 ��روی �'ری ����  رو �� !��/��د و �و�ط وی �
ا3&�� رھ&ر ا/وان ا�3�<��ن ��ظ�م �� ,رد�د . �8د دھ  &7د ا/وان ا�3�<��ن &  ��ز���� &دل !د ,  

ا�راط�      ,���ن ,!���ده !د . �روپ ھ�ی&�رون ر��  و &  ��وب ا��� ���7 $�  و�7ت ان از !رق ���� 
!'ل �ر��  &ود�د ز���  را    %<�  ���وز !وروی &  ا�=�����ن  ,  در دوران �� �رد   ا�
م �را

&� &و�ود اوردن ط�3&�ن �-ش �4م د�@ری را ا��1    &رای ر!د ا3-�%ده ���%د ��/��د . ا�راط�ون $�,�����
در دوران �� �رد 8  در !ر ق ����  و 8  ھم    �ر�'��� ھ�وان ����ت از ا3-�%ده &ود .ا  ��ود�د

در $�,���ن از�ن ��رو ھ� &ر %<�  د!�ن /ود ���7 !وروی ھ� ا���1ده ,رد�د و &� &و�ود اوردن �روپ 
روح    در ا�ران &  رھ&ری ا�ت ? 1978ھ�ی �ذھ&� ,  از &طن ا/وان ا�3�<��ن /وا��  &ود در ��ل 

  �ه را �-وط داد . ? /���� رژ�م ر:� !



 

www.goftaman.com 

د ا�  ا�راط� ,  در !رق ����  و ��ط-  &و�ود ا�ده  در���� )زم �� &��م �� &  &7:� از �روپ ھ�ی 
  �ظری �/�.ری دا!�  &�!م. 

  ا/وان ا�3�<��ن :


دی در !4ر ا���%�<�  �.ر&  رھ&ری ��ن ا3&��  ��1928&ش ا�
م �رای ��� ا�ت ,  در ��ل ��
�ن ��د ���ا3د�ن ا�=–���د Nزا�3  –��د �طب   �4:ت &  ��^�ر از ا�د�!  ھ�ی ا��س �ذا!�  !د . ا�ن

  و ���د %&دو &و�ود ا�د.

  ���س :

��

دی �و�ط !�] ا��د ����ن &��م !�/  �<�ط��� ا/وان  1987در ��ل   �� �ر,ت �-�و�ت ا���
�<�ط��� ھ� &ود ه و &� ��
ت در �<�رو    ا�3�<��ن ا&��د !د ا�ن �روه �/�3ف �و�ود�ت ا�را��ل

در �-�&ل ا�را��ل �وا�ق ا�ت. ���س &� ��&ش اE�13 !د�دا �/� 3ف    را,�� و �� داغ –ا����ری 
2 �� ���م %��ر �&د�ل !د و �رز��ن �<�ط�ن &  دو &/ش  2007&وده ,  ا�ن �/�13ت در ��ل � �&

,را�  &�/�ری &د�ت اE�13 &  رھ&ری �-��م �رد�د �وار Nزه &د�ت ���س &  رھ&ری ا���%�ل ھ��  و 
                                                                          ���ود %&�س .

  �زب ? 3&��ن:

&� ا�43م از ا�د�!  ھ�ی ا��م /����   1980در 3&��ن ا�ت . ا�ن �روه در ��ل   ��ز��ن ����� �ظ���
  ھ�ی ����� و �ظ��� /ود را از ا�ران در���ت ��'�د .در 3&��ن ظ4ور ,رد . �زب ? ,�2 

از ا!=�ل ا�را��ل  �2000زب ? 3&��ن $س از ���43 �� 8ر�'� ��در !د��وب 3&��ن را در ��ل 
&  رھ&ری ��د ���د ���ن    &�رون ,�د . ��/��ر �!'�
�� ان از ا�
م �را��ن 8ون �زب ا3د%وه

  ��E !'ل �ر�ت.و د� ��&ش ھ�ی ا�ل و   �:ل ا) ` 

&    1332ا���ن ����  : �!'�
�� &ود ,  &� ھدف ا.<� د��ع از ا�
م در �-�&ل &���4ت در ��ل 
ا��م /����   1362&و�ود ا�د .ا�ن �روه را در��ل   �2 رو���� !�7  &��م !�] ���ود �<&�   رھ&ری

  و ار���ع �7ط�ل ,رد .   &  ا��4م /���ت

��  &� د�د��ه ��,م در ��4وری ا�
�� ا�ران ا��ت ,  ا��4 ��7-د &  ا/�
ف ا.<� ا%�-�دی ا���ن ��
/�3ف &  !دت �   �
ش &رای �!'�ل �'و�ت ا�
�� �� $�ش از ظ4ور ا��م %.ر �����د . ا���ن ���� 

  ا�د . �!'�ل �'و�ت ا�
�� و د/�3ت %���3ن د��� در ����ت

    ادا�  دارد                                                                        

 


