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 به بهانه مرگ رابرت مک فارلین؛   بازخوانی ماجرای خرید سالح از آمریکا در زمان جنگ ایران و عراق

محرمانه های یک معامله تاریخ ساز
شــرق: رابرت مک فارلین، مشــاور امنیت ملی رونالد ریگان که نــام او با پرونده فروش 
ســالح به ایــران در جریان جنگ عراق پیوند خورده، در ۸۴ ســالگی درگذشــت. مأمور 
مخفی ای که در خالل مأموریتش برای فروش مخفیانه اســلحه به تهران در میانه های 
جنگ ایران و عراق با هدف آزادی گروگان های آمریکایی  در لبنان وارد کارزاری شــد که 

به رسوایی کنترا و ایران گیت در آمریکا مشهور شد و او را برای همیشه بازنشسته کرد.
سحرگاه ۲۵ می  ۱۹۸۶ (۴ خرداد ۱۳۶۵) بود که یک هواپیمای ایرلندی حمل اسلحه 
در تهران فرود آمد، پروازی با میهمانان ناخوانده ای با پیامی از واشــنگتن به تهران. آنها 
با خود یک اســلحه کلت و یک انجیل امضاشــده از ســوی ریگان و یک کیک به همراه 
داشــتند. «کیک شــکالتی» که با نظر جورج ِکیو به شــکل کلید و در تل آویو پخته شده 
بود تا ســمبلی از گشایش در روابط میان ایران و آمریکا باشد. هرچند از سرنوشت کیک 
شکالتی به علت عدم پذیرش مأموران در پنج روز نخست حضورشان در تهران اطالعی 
در دســت نیست و فقط روایتی هست از اینکه در همان فرودگان کیک خورده شده؛ اما 
درباره کتاب انجیل شــنیده ها حاکی از آن اســت که همان زمان به هاشمی رفسنجانی 
تحویل داده شــد که با انضمام امضای هاشمی رفســنجانی کنــار امضای ریگان، امروز 

حداقل ۵۰ میلیون دالر قیمت آن است.
رابرت مک فارلین تفنگ دار دریایی از واشنگتن که توانسته بود در دولت ریگان به کاخ 
سفید راه پیدا کند و مشــاور امنیت ملی رئیس جمهور وقت آمریکا شود، بعد از افشای 
ابعاد پیچیده مبادله فروش اسلحه به ایران در سال ۱۹۸۸ در دادگاه اتهامات خود مبنی 
بر دروغ گفتن به کنگره را پذیرفت. او اعتراف کرد که دولت رونالد ریگان در ســال ۱۹۸۵ 
بــه طور مخفیانه به ایران ســالح فروخته تا در برابر آن از تهــران بخواهد گروگان های 
آمریکایی در لبنان آزاد شــوند؛ اما همه ماجرا این نبود و با مشخص شدن ابعاد مختلف 
این مبادله مشــخص شــد که اقدام غیرقانونی دیگری مک فارلین و کاخ  سفید در زمان 
رونالد ریگان مرتکب شــده اند که مربوط به ارسال پول حاصل از فروش سالح به ایران 

برای سرنگونی دولت چپ گرای نیکاراگوئه، مشهور به سندینیستا، بود.
مشخص شد که ســرهنگ اولیور نورث از کارکنان شورای ملی امنیت ایاالت متحده 
آمریــکا ترتیبی داده بود که ســود ۱۰ تــا ۳۰ میلیون دالری فروش اســلحه به ایران به 
شورشــیان کنترا پرداخت شود. در حالی که پیش از آن کنگره ایاالت متحده آمریکا چنین 
اقدامی را از اســاس غیرقانونی کرده بود. انتشــار این اخبار ریگان را واداشت تا آدمیرال 
جان پویندکستر، مشــاور امنیت ملی را که در سال ۱۹۸۵ جانشین مک  فارلین شده بود، 
بــه همراه اولیور نــورث از کار برکنار کند. ریــگان به  دنبال این ماجرا، کمیته مشــترک 
ریاســت جمهوری و کنگره، به ریاست سناتور ســابق جان تاور را مأمور رسیدگی به این 
ماجرا کرد. کمیسیون تاور بعدها اعالم کرد که ریگان از اقدامات زیر دستانش در شورای 
امنیت ملی در ماجرای ایران–کنترا خبر نداشــته  اســت؛ هرچند که افرادی نظیر رونالد 
ریگان رئیس ســتاد کارکنان ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا، کاسپارو اینبرگر وزیر 
دفاع و جورج شــولتز وزیر خارجه به دلیل تعلل در جلوگیری از این قانون شکنی مورد 
انتقاد قرار گرفتند. پیامدهای این رویداد برای مک فارلین آن قدر شدید بود که او در فوریه 
۱۹۸۷ در خانه اش با خوردن قرص والیوم اقدام به خودکشــی کرد؛ اما همســرش او را 

به بیمارستان رساند و مک فارلین از مرگ نجات پیدا کرد. او هفته ها در بیمارستان تحت 
درمان روحی قرار داشت.

درنهایت این دو رســوایی و پیامدهای آن در اواخر دهه ۸۰ در آمریکا به ماجرای 
ایران-کنترا شــهرت یافت؛ هرچند تالش بــرای برقراری ارتباط با ایــران بعد از این 
ماجراها ادامه داشــت و مک فارلین که از طرفداران ترمیم روابط با ایران بود، پس از 
ترک کاخ ســفید در سال ۱۹۸۷ به درخواســت ریگان به طور مخفیانه و ناشناس به 
ایران سفر کرده است. او پس از این سفر گفت که در آنجا با مقامات مختلف مالقات 
کرده؛ اما متوجه شــده که این جلسات اتالف وقت بوده است. به هر حال مشخص 
بود که ایران بعد از این ماجرا عالقه ای برای ارتباط مستقیم با آمریکا نخواهد داشت. 
زیرا در ایران هم این پرونده با نام مأمور مخفی آمریکا یعنی مک فارلین بر سر زبان ها 
افتاده بود و افکار عمومی از آنچه رخ داده، مبهوت شــده بود؛ هرچند افشــاگری ها 
واکنش منفی در ایران و میان افکار عمومی در پی نداشــت؛ زیرا تأمین اســلحه در 
زمان جنگ اهمیت بســزایی داشــت و همیــن قدرت نظامی به کمــک ایران آمد تا 
بــا پیروزی های پی درپی عــراق را به زانو دربیاورد. از آن زمان اســامی و چهره های 
شناخته شــده ای در ایــران در این پرونده نام شــان مطرح شــد و حســن روحانی از 
مهم ترین مذاکره کنندگان ایران در هتل هیلتون (استقالل) با هیئت اعزامی از آمریکا 
بود. چنان که در خاطرات اکبر هاشمی رفســنجانی آمده تیم آمریکایی با پاســپورت 
ایرلندی آمدند و یک چهارم قطعات موشک هاگ درخواستی و برای سران ایران کلت 
و کیک هدیه آوردند. به نوشته هاشمی «قرار شد هدیه را نپذیریم و مالقات ندهیم و 
مذاکره را در ســطح دکتر هادی و دکتر روحانی و مهدی نژاد [وردی نژاد] مخفی نگه 
داریم و [مذاکرات] محدود به مسئله گروگان های آمریکایی در لبنان و دادن قطعات 
هاگ و چند قلم دیگر اســلحه [باشــد]. آنها بیشتر خواهان مذاکره در مسائل کلی و 
سیاســی اند» (۴ خرداد ۶۵). فردای آن روز قرار شــد محمدعلی هادی نجف آبادی، 
رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس با آنها گفت وگو کند. مک  فارلین احساس 
اهانت کــرد «که چرا مقامات با او حرف نمی زنند و چــرا هدیه اش را نمی پذیریم و 
می گوید اگر من برای خرید پوســت گربه به روســیه بروم، گورباچف در روز دو بار با 
من مالقات می کند. قرار شــد به آنها بگویند به خاطر تخلف ها و بدقولی های شــان 
اعتماد به آنها نیســت و تا عمال جلب اعتماد نکنند، مذاکره رســمی ممکن نیست؛ 

این نظر سران قواست».
درنهایت هفته نامه لبنانی «الشراع» در آبان ماه خبر را افشا می کند و همین موضوع 
در ۱۱ آبان حاج  احمد خمینی را نگران می کند و به هاشــمی پیشنهاد می دهد که آن را 
«به گونه واقعی که برای ما پیروزی اســت و برای آمریکایی ها خفت و شکست مطرح 
کنیم، پیش از آنکه دشــمنان سوءاستفاده کنند». هاشمی در سخنرانی خود در ۱۳ آبان 
۱۳۶۵ در سالگرد تسخیر سفارت آمریکا جزئیات این سفر را به طور رسمی اعالم می کند 
که به نوشــته او مثل بمب در دنیا منفجر شــد. در این زمینه با علی بیگدلی، تاریخ دان 
و پژوهشــگر عصر معاصر و فریدون مجلسی، تحلیلگر مســائل بین الملل به بازخوانی 

خاطرات آن روزها پرداخته ایم.
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 علی بیگدلی ،تاریخ دان و پژوهشــگر عصر معاصر: 
واترگیــت در دوران ریاســت جمهوری نیکســون و 
ایران گیت (کنترا) در زمان ریگان، دو رسوایی بزرگ 
تاریــخ آمریکا قلمداد می شــوند که به عنوان نقاط 
عطفی توانســتند سیاست داخلی و خارجی ایاالت 

متحده را تحت الشعاع قرار دهند.
 در باب رسوایی دوم باید گفت که آمریکایی ها از ابتدا انقالب اسالمی را 
به رسمیت شناخته بودند و حتی به واسطه درخواست ایران برای استرداد 
شاه، واشــنگتن حاضر به پذیرش وی در خاک آمریکا نشده بود، چنانی که 
فــرح پهلوی هم در خاطراتش نقل می کند که با تالش های کســینجر هم 
موفق به اقامت در ایاالت متحده نشدند، اما به نظر می رسد نهایتا حوادث 
به ســمتی پیش رفت که بعد از ۱۳ آبان سال ۵۸ و تسخیر سفارت آمریکا 
و بــه دنبالش حادثه طبس، عمال روابط ایران و ایاالت متحده وارد تقابلی 

شد که تا به اکنون ادامه دارد.
با وجود آنکه در ســطحی از تحلیل مسئله گروگان گیری باعث شکست 
کارتر و پیروزی ریگان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۷۹ شد، اما تالش های 
دولــت ریگان هم توســط رابــرت مک فارلیــن بــرای آزادی گروگان های 
آمریکایی در ایران به نتیجه نرســید؛ چراکه در اثر فضای ضدامپریالیســتی 
یــا بهتر بگوییم فضای ضدآمریکایی اوایــل انقالب وی (مک فارلین) اجازه 
حضور در خاک ایران برای مذاکرات را پیدا نکرد. هرچند به دلیل ارتباطات 
گســترده مک فارلین با کســانی چون جواد الریجانی به واسطه تحصیل در 
آمریکا و...، بســتر مذاکرات برای آزادکردن گروگان ها شــکل گرفته بود، اما 
مک فارلیــن به خروجی چندان مهمی دســت پیدا نکرد. پیرو این نکته وی 
برای مدت طوالنــی در ترکیه منتظر ورود به ایــران و گفت وگو با مقامات 
بــود که نهایتا با مخالفــت امام این مهم صورت نگرفــت؛ اما درعین حال 
مذاکرات پنهانی توســط وی وجود داشت. به هر حال مک فارلین از نفوذ و 
روابط بسیار باالیی با برخی از چهره های انقالب برخوردار بود. به خصوص 
که برخی افراد هم مانند آقای هاشمی رفسنجانی تمایلی به ادامه تسخیر 
سفارت نداشتند. اینها عالوه بر آن است که تالش برای ادامه گروگان گیری 
عاقبت به اســتعفای دولت مهدی بازرگان هم منجر شــد، چراکه اعضای 
این دولت نیز مانند هاشمی رفســنجانی با تداوم این گروگان گیری مخالف 
بودند، هم چنان که مرحوم ابراهیم یزدی در ســفر به الجزایر این مخالفت 

خود را بیان کرده بود.
اما به مــرور وقوع برخی حوادث در داخل ایــران و منطقه رفته رفته 
شــرایط را برای ورود مک فارلین به ایــران و گفت وگو با مقامات به وجود 
آورد که مهم تریــن آن به آغاز جنگ تحمیلی هشت ســاله ایران و عراق 
بازمی گشــت. در زمــان جنــگ تحمیلی حــرف و حدیث هــای فراوانی 
درخصوص نیاز مبرم کشــور به تســلیحات مطرح بود. در این بین چون 
از یک طرف هنوز سیاســت های ضداســرائیلی به پررنگی امروز در اوایل 
انقــالب وجود نداشــت و مهم تــر آنکه اســرائیل برای ســال ها یکی از 
مهم ترین تأمین کنندگان ســالح ایران به شمار می رفت؛ بنابراین با شروع 
جنگ و تشــدید نیاز داخلی برای تأمین ســالح، خرید اسلحه از اسرائیل 
یک امر قطعی به نظر می رســید. در آن ســو چون اسرائیل هم به شدت 
از تداوم حکومت صدام حســین نگران بود، تمایل به تأمین ســالح ایران 
برای تقابل با بغداد را داشــت. مجموعه این مسائل و دیگر عوامل خود 
به خود شــرایطی را رقم زد که مســئله خرید سالح از اسرائیل در دستور 
کار قرار گیرد، کما اینکه در قســمتی از خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی 
عنوان شــده که ایران در ســال های جنگ بخشی از ســالح خود را از به 
طور غیرمستقیم از اســرائیل تأمین کرده است. اما به دنبال گروگان گیری 
در ایران اتفاق کلیدی که ســبب رقم خوردن رسوایی ایران - کنترا شد، به 
گروگان گیری در لبنان بازمی گشت؛ این گروگان گیری هم به عنوان یکی از 
چالش های مهم دیپلماتیک دوره دوم دولت رونالد ریگان از سال ۱۹۸۵ 
تا ۱۹۸۷ به طول انجامید. نقش ســیدمهدی هاشــمی به عنوان مسئول 
نهاد نهضت های آزادی بخش ســپاه و از نزدیــکان آیت اهللا منتظری هم 
بســیار مؤثر بود که البته با نامه نگاری منوچهر قربانی فر به فتح اهللا امید 
نجف آبادی و محسن کنگرلو شروع شــد و نهایتا از روزنامه الشراع لبنان 
ســر درآورد. در این بین نفوذ و دخالت جدی کنتراها برای دادن پول های 
حاصل از فروش ســالح بــه ایران برای شورشــیان نیکاراگوئه به ســفر 
جنجالی مک فارلین به ایران منجر شــد که وی مدعی بود این سفر برای 
توافق با مقامات ایران جهت توقف تروریســم، مذاکره برای خاتمه جنگ 
و همکاری برای آزادســازی گروگان های آمریکایی در لبنان به عنوان سه 
شــرط برای برقراری روابط میان واشنگتن و تهران انجام شده بود؛ سفری 
که همچنان الیه های پنهان بســیاری با خــود دارد که با مرگ مک فارلین 
بخشــی از زوایای ناگفته آن برای همیشــه باقــی می ماند، همچنانی که 
پیش تر با فوت هاشمی رفسنجانی هم ناگفته های دیگری در این خصوص 

در البه الی تاریخ گم شد.

خبر  بین الملل:  مســائل  تحلیلگر  مجلسی،  فریدون 
درگذشــت مک فارلیــن مشــاور امنیتــی ریــگان، 
رئیس جمهور اسبق آمریکا، بار دیگر خاطرات جنگ 
تلخی را به خاطر ایرانیــان آورد که با حمله صدام 
حســین به ایران آغاز  و به ویرانی و لطمات جانی و 
مالی دو کشــور همســایه ایران و عراق منجر شــد. ماجرایی که یک سر آن 
مســتقیما به ایران مربوط می شــد، یک ســر آن در لبنان بود و سر دیگر به 
شورشیان کنترا که با رژیم انقالبی نیکاراگوئه در ستیز بودند! ایران در اواخر 
تابســتان ۱۳۶۴ سال پنجم جنگ با صدام را پشت سر می گذاشت. از آزادی 
خرمشهر زمانی گذشته بود و پیروزی چشمگیری پدید نیامده بود. کشور در 
تحریم بود و به هر بهایی از بازارهای ســیاه از هر گوشــه جهان تسلیحاتی 
فراهم می کرد. سرهنگ مک فارلین با استفاده از نیاز و التهاب ایران پیشنهاد 
تدارک تســلیحات پیشــرفته از جمله موشــک های هاوک را مطرح کرد که 
وسوســه انگیز بــود! لبنــان چــه نقشــی داشــت؟ بر می گردد بــه قضیه 
گروگان گیری های حزب اهللا! ایران که از ماجرای گروگان گیری که در روز آغاز 
به کار ریگان منجر به استرداد گروگان های آمریکایی پس از ۴۴۴ روز و طرح 
دعاوی غرامات شرکت های آمریکایی در داوری الهه شده و خسارات بسیار 
دیده بود، اکنون با   چند میانجی انگلیســی، می توانســت با کمک به آزادی 
آنان امکان معامله تســلیحات آمریکایی را فراهم کند. عماد مغنیه که در 
قالب حزب اهللا لبنان دارای روابط نزدیک با نهادهای جمهوری اسالمی بود ، 
توانســت نســبت به برادران ایرانی ادای ِدینی کند و با آزاد کردن گروگان ها، 
امکان تدارک تســلیحات را در گرماگرم جنگ فراهم کند. تســلیحات از چه 
طریــق؟ از طریق جایی نادلخواه در منطقه که شــاید طبق قاعده ضرورات 

(الضرورات تبیح المحظورات) توجیه پذیر بوده است.
 در واقــع ریــگان مایل بود به شورشــیان کنتــرا که علیــه دولت چپ 
نیکاراگوئــه می جنگیدند کمک کند؛ اما قانونی که کنگره تصویب کرده بود، 
ایــن کمک را ممنوع می کرد. ســرگرد اولیور نورث که در آن زمان نامش در 
ایران بســیار شناخته شــده بود، ابتکاری برای «دورزدن تحریم» برای کمک 
به شورشــیان نیکاراگوئه ابداع کرد. قرار بر این شــد که آمریکا تســلیحات 
مد نظر را به یک واســطه در منطقه بفروشد و پولش را طبق نرخ و ضوابط 
قانونی  بگیرد. آن واسطه با کشیدن مبلغ درخور توجهی روی نرخ قانونی از 
انبارهای خود آن گونه تسلیحات را به ایران تحویل دهد؛ اما آن مابه التفاوت 
را از طریق «دور زدن تحریم» در اختیار شورشــیان کنترا قرار دهند! یعنی در 
دفاتر مالی آمریکا تســلیحاتی را به واســطه ای از اقمار خودش فروخته و 
پولش را هم گرفته و به حساب خزانه گذاشته است. آن واسطه منطقه هم 
آخرین مدل های تســلیحاتی را به انبار خودش منتقل کرده و پولش را هم 
از محل فروش تســلیحات مشــابه با دورزدن به نوبه خود به ایران فروخته 
و تراز حســابش برقرار مانده اســت؛ یعنی از دید قوانین مالی آمریکا و آن 
واســطه منطقه گویی اصال نه خانی آمده و نه خانــی رفته! اما ایران برای 
خرید آن تسلیحات مبالغ بیشتری پرداخته که به روش ابداعی سرگرد اولیور 
نورث در قالب برنامه ســرهنگ مک فارلیــن، آن مبلغ بدون آنکه از جیب یا 
خزانه داری آمریکا پرداخت شــده باشــد، در اختیار شورشیان مورد حمایت 

پرزیدنت ریگان قرار گرفته است.
این برنامه به مدت یک ســال و نیم ادامه داشــت. گروگان های آمریکایی 
آزاد شــدند. تسلیحات به ایران رســید و در مراحلی از جنگ مؤثر بود؛ اما با 
لورفتن این اقدام که فریب دولت آمریکا و دورزدن غیرقانونی قانون تحریم 
و دروغ گفتن در جایگاه رسمی بود، رسوایی بزرگی در آمریکا پدید آمد، البته 
این افراد هیچ ســودجویی مالی در آن نداشــتند؛ امــا منجر به محکومیت 
اولیور نورث به پرداخت ۲۰ هزار دالر جریمه و دو ســال انفصال از خدمت 
شد که در زمان بوش پدر عفو شد؛ اما اولیور نورث در گرماگرم لطمه حیثیتی 

یک بار خودکشی هم کرد، با این حال توانست تا ۸۴ سالگی دوام بیاورد.
امــا این ماجــرا در ایران چه آثاری داشــت؟ در ایران گذشــته از نقش 
عملیاتی آن تسلیحات، با لو رفتن قضیه که یک سر آن قربانی فر دالل ایرانی 
و یک ســر آن مأموریت دیپلماتیک کنگرلو با شیوه مخصوص خودش قرار 
داشت، و مقاومت سید مهدی هاشمی برادر داماد مرحوم آیت اهللا منتظری 
که در آن زمان کمک به نهضت های آزادی بخش را بر عهده داشت، مواجه 

شد که با رسیدگی به سوابق دیگر به اعدام او منجر شد.
در آمریــکا چه شــد؟ عدم رعایــت قانــون و انضبــاط اداری و فراتر از 
صالحیت ها البته ســر و صدای بزرگی به راه انداخت؛ اما شــاید بتوان گفت 
کــه پرزیدنت ریــگان ایــن کار را در زمانی انجــام داد که صــدام با کمک 
مالی کشــورهای عربی دست باال را داشــت و در واقع در خدمت سیاست 
اعالم شده او بود که درباره جنگ ایران و عراق گفته بود «این جنگ برنده ای 
نخواهد داشت!». شاید درسی باشــد در ارزیابی جنگ های دیگر فرسایشی 
در منطقه که پرزیدنت ترامپ اعالم کرد و گفت «این کشــورهای اســالمی 
منطقه دشمنان ما هســتند، اگر می خواهند یکدیگر را بکشند بگذار بکشند 

ما تماشا خواهیم کرد!».

مرگ مک فارلین و 
ناگفته هایی برای همیشه

 مک فارلین و رسوایی 
دورزدن تحریم های آمریکایی
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