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خدمت رسانی  در  مهم  بسیار  دلیلی  به  که  کسانی  تمامی  به  تقدیم 

فداکاری کرده اند.

تمامی حقایق، نظر و یا تجزیه و تحلیل ارائه شده در این کتاب، تنها 

مرکزی  اطالعات  سازمان  رسمی  نظر  و  است  نویسنده  خود  نظرات 

آمریکا یا هیچ سازمان دولتی دیگری در کشور نیست. هیچ بخشی 

از محتوا نباید به عنوان تأییدیه ی دولت آمریکا یا سازمان اطالعات 

این  شود.  گرفته  نظر  در  نویسنده  نظرات  بر  متحده  ایاالت  مرکزی 

از  تا  شده،  بررسی  آمریکا  مرکزی  اطالعات  سازمان  توسط  کتاب 

انتشار اطالعات طبقه بندی شده جلوگیری شود.
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این کتاب تا حد بسیار زیادی، کاری است جمعی و حاصل تالش افراد 

بسیاری است که نام شان روی جلد کتاب نیست و حمایت عاشقانه ی 

و  تشویق  ساخت.  ممکن تر  را  کتاب  این  نوشتن  نیز  ما  خانواده ی 

راهنمایی های نزدیک ترین افراد به ما در زندگی، همراه با میل و خواست 

بی دریغ آنها برای به اشتراک گذاشتن هر تالش معنادار و مهمی، دلیل 

اصلی تالش هایی است که برای سال های سال ادامه داشته است. 

اختیار  در  با  تنها  نه  که  بودند  ما  همراه  افرادی  فرایند،  این  در طول 

گذاشتن زمان و تجربه ی خود لطف بزرگی به ما کردند، بلکه از صمیم 

قلب شان خواسته اند این کتاب، کتابی ارزشمند باشد که حقیقتاً زندگی 

تقدیر    و تشکر

تقدیر و تشکر
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انسان ها را تغییر داده و بهتر کند. از راهنمایی های بسیار خوب پیتر 

و  است  بین المللی  قوانین  روماری، که یک متخصص شناخته شده ی 

شرکتی  در  که  می کنیم،  تشکر  ارزشمند  است  شریکی  و  دوست  نیز 

که ما برای پیشبرد و به اشتراک گذاشتن مفاهیم این کتاب تأسیس 

در  شرکا  و  همکاران  سایر  از  همچنین  است.  ما  همراه  نیز  کرده ایم 

ترتیب  این  به  آنها  اسامی  که  می کنیم،  تشکر  نیز  کیووریتی  شرکت 

است: بیل استانتون، شریک بنیان گذاری، متخصص آموزش جک بودن 

و برایان استیونسون متخصص بازاریابی.

اشتراک  به  ما  با  کتاب  این  در  را  مهارت هایشان  که  آنهایی  میان  در 

گذاشتند، باید از کسانی تشکر کنیم که بارها و بارها مطالب دست نویس 

وینستد،  فرانسیس  و  جیم  هیوستون،  دبی  جمله  از  خوانده اند،  را  ما 

الکس و تری ریوز، مایک و پنی هیوستون، کیسی و دبی هیوستون، 

فلیپ و ربکا هیوستون، کریس هیوستون، بث هیوستون، نیک داوسون، 

سعی  حتما  فدرکو،  پائول  ما،  وکیل  روماری.  مارسی  و  تننت  آردیت 

باید دسترسی داشته  داشت همه در جلسات آموزشی ما به آنچه که 

باشند و از فراست و هوش او که به ما کمک کرد بتوانیم مفاهیم مورد 

نظر را به صورت یک کتاب در بیاوریم تشکر می کنیم. 

آنهایی که در انتشارات سنت مارتین نیز کار می کردند بسیار حرفه ای 
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آنها بسیار آسان بود و ما مدیون ویراستاران و طراحان  با  بوده و کار 

آنها هستیم. ویراستار ما، مارک رسنیک در کارش بهترین است، چون 

قرار  ویراستاری  برای  مهارتش  کنار  در  ذات خوبش،  و  انعطاف پذیری 

گرفته است و او را به فردی عالی تبدیل کرده است. از اعتمادی که او 

به ما کرده بسیار متشکریم.

تقدیر و تشکر



جاسوسی و دروغ14

تقدیر و تشکرهای شخصی فیل هیوستون 
بزرگ ترین  که  است  امر  این  به  باور  زندگی  در  فریب  بزرگ ترین  اگر 

موفقیت فقط متعلق به خود انسان است، پس می توان گفت بزرگ ترین 

افرادی هستند که بدون آنها، هر هدف تنها یک  گنجینه در زندگی، 

رؤیا است. مشارکت در نوشتن این کتاب قطعاً بدون حمایت بی دریغ 

خانواده ی بسیار خوبم ممکن نبود، که این خانواده شامل همسرم دبی، 

پسرانم فیل جونیور و کریس و دخترم بث می شود. من بدون عشق، 

انتخاب و دنبال  را  آنها، من اصاًل نمی توانستم شغلی  حمایت و درک 

کنم که باید در آن به سراسر جهان سفر می کردم و تکنیک هایی را نیز 

توسعه دهم که در این کتاب مطرح شده است. همچنین تشکر ویژه 

برخی  کردن  فهم  قابل  برای  دادند  اجازه  من  به  که  فرزندانم  از  دارم 

تکنیک های این کتاب، داستان های شخصی آنها را نیز در این کتاب به 

اشتراک بگذارم.

با این که افراد بسیاری هستند که من همیشه از دوستی و حمایت شان 

سپاسگزارم، باید اسم چهار نفر را به طور خاص ذکر کنم.

برای  را  خود  تجاری  شرکت  اولین  دوست،  چهار  این  همراه  به  من 

آموزش افراد جهت شناخت و کشف فریب راه اندازی کردیم. بدون کار 

و تالش سخت، روح کارآفرینی و همراهی بیل فرور، جک بودن، گری 
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بارون و یکی دیگر از همکارانی که نباید اسمش را بیاورم، این کتاب 

اصاًل نوشته نمی شد. من تا ابد مدیون آنها خواهم بود. خدمتی که هر 

یک از آنها به آمریکا کردند، خودش یک کتاب است.

قطعاً نقش اصلی را در هر آنچه ما نوشته ایم، سازمان اطالعات مرکزی 

آمریکا بازی کرده است و فکر می کنم اگر چند کلمه ای در مورد این 

سازمان صحبت نکنم دینم را ادا نکرده ام. من که تقریباً 25 سال در 

آن سازمان کار کرده ام، اصاًل نمی توانستم کار کردن در جای دیگری 

آژانس های  بیشتر  در  کارها  بیشتر  است  الزم  این که  با  کنم.  تصور  را 

اطالعاتی به صورت مخفی انجام شود، راستش این که مردم نمی توانند 

کارکنان  و  مأموران  توسط  شده  بزرگ کسب  موفقیت های  با  روز  هر 

این سازمان در سراسر جهان آشنا شوند بسی جای ناامیدی دارد. در 

کل دنیا هیچ گروهی بهتر و مخلص تر از اینها وجود ندارد، که نه برای 

شهرت، بلکه برای آزادی تالش می کنند.  

تقدیر و تشکر
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تقدیر و تشکر شخصی مایکل فلوید
خیلی خوشحالم که در یک روستا بزرگ شده ام. این روستا کلومبوس 

نام دارد که در ایالت نبراسکاست، روستای کشاورزی کوچکی در قلب 

سرزمین مان، پر از انسان های شجاعی که با حرف زندگی نمی کنند و 

خودشان نمونه هستند. هیچ کسی در زندگی بدون کمک دیگران به 

موفقیتی نمی رسد. متأسفانه فضایی که در اختیار دارم اجازه نمی دهد 

نام تمامی افرادی را که در این راه به من خیلی کمک کردند، بیاورم.

می خواهم از معلمان، مربیان، دوستان و همسایه هایم تشکر کنم.

از استیو اندرسون، دوست قدیمی و شریکم در شرکت شینانوگانز نیز 

تشکر می کنم که از من حمایت کرد. از مربی دو و میدانی و فوتبالم در 

مدرسه ی ران کالون تشکر می کنم. از این که الهام بخش و الگوی من در 

زندگی بودی ممنونم. از فرانک ارجن برایت، کارآفرین و دوست کاری ام 

تشکر می کنم. از تو متشکرم که به من کمک کردی در سال های گذشته 

کار شناخت و تشخیص فریبکاری را دنبال کنم. از مربی ام جانی ای رید 

مرحوم نیز تشکر می کنم که مرا پسر بی شرم نبراسکا می خواند تشکر 

می کنم و امیدوارم این کتاب باعث شود به من افتخار کنی. از استادان 

دانشکده ی حقوق پائوال الستبیدر و دیوید بونر تشکر می کنم، که یکی 

از مهم ترین هدایا در زندگی، یعنی اعتماد به خودم را به من دادید. از 
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خواهرهای خوبم جولی و استفانی به خاطر راهنمایی ها، بخشندگی و 

طنزی که دارید متشکرم. به یاد والدینم بیل و ویلما فلوید، می خواهم 

از اثر بسیاری که روی زندگی ام گذاشتند و عشق بی قید و شرطی که 

به من داشتند تشکر می کنم. از همه مهم تر، از همسرم استلیتا چایلد، 

روان پزشک نوجوانان و بزرگساالن، به خاطر تشویق ها، حمایت ها، خرد، 

روح بخشی و عشقی که به من داری تشکر می کنم.

 

تقدیر و تشکر
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تقدیر و تشکرهای شخصی سوزان کارنیسرو
من هم مانند سایر کسانی که در نوشتن این کتاب مشارکت داشته اند، 

بسیار از داشتن دوستان و خانواده ای خوشحالم که در طول این سال ها 

در بسیاری از مواقع مرا هدایت کرده و از من حمایت کردند. از صمیم 

تشکر  مانسی  کلیف  و  برنتون  و جک  ماری  آنا  مادرم،  و  پدر  از  قلب 

می کنم، که قطعاً بعضی وقت ها تصمیمات مرا زیر سؤال برده و در آن 

تردید کرده اند، اما با همه ی اینها حمایت بی دریغی از من داشته اند. از 

دوستان و مربیان بسیار عالی ام به نام های شیال دریبری و وارن هامر 

تشکر می کنم، از نظر شخصی و کاری همیشه بهترین انتظار را از من 

داشته اند و در این فرایند کمکم کردند، خودم را باور داشته باشم. بدون 

این که  با  نمی شد.  ممکن  اصاًل  کتاب  این  نوشتن  در  من  آنها شرکت 

نمی توانم از همه تشکر کنم، ولی می گویم که دوستان بسیاری بودند 

که در همراهی من برای نوشتن این کتاب نقش داشتند، حال چه با 

ارائه ی داستان و چه تنها با حمایت از این ایده. از آنها تشکر می کنم. 

دارم، چون  و خاص  ویژه  تشکر  استیو جن شوروفسکی  و  از سیندی 

ساعت ها با آنها نشستیم و داستان هایی شبیه این را با هم مرور کردیم 

و در مورد زندگی به طور کلی نیز بحث کردیم.

شما سال های سال با من دوست بودید و دوستی من با شما، هدیه ای است 
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که تا آخر عمر سپاسگزارش هستم. 

نهایتاً، بزرگ ترین و بهترین تشکر را از فرزندانم لورا و نیک دارم، که 

اجازه دادید از داستان هایی در مورد شما استفاده کنم، چه در جلسات 

آموزشی و چه در این کتاب. زندگی ما همیشه ساده نیست، اما عشق و 

حمایت شما در کنار روحیه ی طنزی که دارید، هر روز را برایم ارزشمند 

می کند. من به هر دوی شما افتخار می کنم و از این که با هر دوی شما 

به سمت بزرگسالی حرکت کنیم بسیار خوشحالم.

حاال بروید و تکالیف تان را انجام دهید، دوست تان دارم بچه ها.

تقدیر و تشکر
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تقدیر و تشکرهای شخصی دان تننت 
خوش شانسم که در نزدیکی مدرسه ی بهایی نکای سبز در الیوت ایالت 

حقیقت  مانند  ارزش هایی  مدرسه،  این  در  که  می کنم،  زندگی  مین 

بنیان همه چیز است. همسرم آردیث اینجا کار می کند، در نتیجه من 

می توانم در محیطی کار و زندگی کنم که به بزرگی و شکوه و عظمت 

خود انسان احترام می گذارد. خیلی خوب بود که در محیطی با دیگران 

در نوشتن این کتاب همراهی کردم که در آن نقص های هر کدام از ما 

با آن روبه رو  انسان، به عنوان مانعی دیده می شود که همه  به عنوان 

می شویم. پس نوشتن کتاب در محیطی که مردم باید انتخاب کنند که 

نمی خواهم قضاوتی داشته  است.  بسیار خوب  یا دروغ،  بگویند  راست 

باشم، چون هر روز به ما یادآوری می شود که همه ی ما در این مسیر با 

هم همراهیم و همه باید برای رسیدن به جایی که باید در آن باشیم با 

هم همکاری کنیم. می خواهم سپاسگزاری و تشکر صمیمانه ی خود را 

نثار تمامی دوستانم در این منطقه و شهر الیوت کنم، چون این هدیه ی 

بزرگ را به من دادند و در طول راه نیز تشویقم کردند.

وقتی من اتفاقاتی که در زندگی ام افتاده و افرادی را در نظر می گیرم 

که حضور و مشارکت من در نوشتن این کتاب را ممکن ساختند، فکرم 

مادربزرگ شان  اسم  اساس  بر  فرزندانم  اسامی  است.  خانواده ام  پیش 
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انتخاب شده است، که این او را به سومین نفر تبدیل می کند. همسرم 

بچه ها زحمت  برای  من  از  بیشتر  برابر  زندگی مان 10  در طول  شلی 

وقتی  امیدوارم  هم  من  که  دارند  ویژگی هایی  کدام  هر  آنها  کشیده، 

بزرگ شدم آنها را داشته باشم. نهایتاً و مهم تر از همه، همسرم به من 

آموخت دوست داشتن یک نفر، یعنی چه و دوست داشته شدن توسط 

یک نفر چه معنایی دارد. او همیشه فرشته ی من بوده و خواهد بود.

تقدیر و تشکر
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تصور کنید عصر روز یازدهم سپتامبر سال 2001 است. امدادگران در 

حال سر و کله زدن با توده ی بسیار عظیمی از آوار در منطقه ی منهتن 

نیویورک هستند، جایی که تا صبح همان روز، برج های دوقلوی تجارت 

جهانی برپا بود. سقوط پرواز شماره ی 93 یونایتد ایرالینز نیز مزرعه ای 

آرام در شانکسویل پنسیلوانیا را به منطقه ای سرشار از فاجعه تبدیل 

فاصله ی  در  که  پنتاگون،  غربی  بخش شمال  در  نقطه ای  است.  کرده 

کمی با خیابان جورج واشنگتن، جایی که شما و همکاران تان تازه دارید 

ایاالت  بفهمید چه شده است، در حال سوختن است.  سعی می کنید 

متحده آمریکا مورد حمله قرار گرفته است.

مقدمه
به جهان ما خوش آمدید

مقدمه: به جهان ما خوش آمدید
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شما هیچ فرقی با صدها میلیون شهروند آمریکایی و سایر مردم جهان 

که می خواهند بدانند چه شده ندارید. احساسات شما یکی است. تنها 

آمریکا  مرکزی  اطالعات  سازمان  افسر  که شما  است  این  تفاوت شما 

هستید و مهارت های ویژه ای دارید که می تواند به یافتن منبع و منشأ 

عمل، شناخت ذات تهدیداتی که علیه این کشور وجود دارد و جلوگیری 

از تکرار چنین حمالتی کمک کند. به جهان ما خوش آمدید.

هر کدام از ما سه نفر، از مسیرهای مختلفی وارد این جهان شده ایم و 

پیشینه هایمان هم با هم بسیار متفاوت بوده است. ویژگی مشترک بین 

ما، ترکیبی از عالقه به ذات انسانی و باور به این نکته بوده است که 

ریشه ی اصلی تمامی مشکالتی که ما به عنوان شخص، یک ملت و کل 

جهان با آن روبه رو هستیم، دروغ است. 

که  است،  بوده  اطالعات  مرکزی  سازمان  عامل  افسر  هیوستون،  فیل 

سال ها تجربه ی او در کشف دروغ ها، نه تنها او را به فردی مناسب برای 

تبدیل شدن به یک مقام ارشد برای بازرسی های درونی و بررسی امنیت 

کارکنان سازمان اطالعات مرکزی و امکانات آن تبدیل کرده است، بلکه 

داشتن این ترکیب خاص از مهارت ها، صدها بازرسی و بازجویی آرام و 

بدون دردسر، که کشور در یکی از سهمگین ترین لحظاتش به آن نیاز 

دارد، او را به فردی زبده تبدیل کرده است. مایکل فلوید قبل از این که 
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به خدمت سازمان اطالعات مرکزی آمریکا در آید، خودش در بخش 

دروغ ها  کشف  متخصص  و  کرده  کار  دروغ سنج  دستگاه  با  خصوصی 

مرکزی  اطالعات  سازمان  در  دروغ سنجی  متخصصان  او  است.  بوده 

بسیاری  در  و  داده  آموزش  را  و خصوصی  عمومی  بخش های  سایر  و 

که  است،  پرداخته  دروغ ها  بررسی  و  کشف  به  جنایی،  پرونده های  از 

بسیاری از آنها پرونده هایی بزرگ بوده اند. سوزان کارنیسرو، متخصص 

روان شناسی جنایی، قبل از این که به مأمور تشخیص دروغ ها و کنترل 

تحت  و  بوده  آمریکا  مرکزی  اطالعات  سازمان  مأمور  شود،  اشخاص 

در  ما  هر سه ی  نهایتاً  است.  داشته  فعالیت  بسیار گسترده ای  پوشش 

عالقه و عشقی خاص اشتراک داریم. این که بتوانیم تشخیص دهیم که 

شخصی دروغ می گوید یا نه.

به  شما  با  کتاب  این  در  فریبکاری  تشخیص  برای  که  روشی  و  متد 

که  تجربه ای  دارد.  دروغ سنج ها  بررسی  در  ریشه  می گذاریم،  اشتراک 

هنگام  به  را  راستگویی شخص  میزان  مؤثری،  کاماًل  طور  به  می تواند 

بررسی توسط یک متخصص ماهر مشخص کند. متد و روش ما می تواند 

با چنان درجه ای از اثربخشی پیاده شود که برابر با توانایی دستگاه های 

دروغ سنج و حتی بیشتر از آنها باشد.

این روش  و  است  بوده  فیل هیوستون  این روش،  بنیان گذار  و  معمار 

مقدمه: به جهان ما خوش آمدید
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اطالعات مرکزی  پایه ی روش هایی شکل گرفته که خاص سازمان  بر 

آمریکا بوده و برای مخفی ماندن منابع و روش های سازمان اطالعات 

مرکزی در اینجا نمی توان آن را به اشتراک گذاشت. اما اثربخشی آن با 

چنان سرعتی مشخص و شناخته شد که جامعه ی گسترده ی اطالعاتی 

آموزش  دنبال  به  قانون،  اعمال  به  مربوط  فدرال  سازمان های  سایر  و 

دیدن با این روش بودند. از آن زمان ما سه نفر با هم کار کرده ایم، تا این 

روش را بیشتر توسعه داده و آن را برای زمینه های بسیار گسترده ای 

بازبینی و بهبود بخشیم.

اتفاقی که باعث شد بخواهیم این روش را با شما به اشتراک بگذاریم 

در سال 1996 رخ داد، جایی که فیل و تعداد بسیاری از افسران بخش 

امنیتی، اجازه ی سازمان را برای آموزش دادن بخش خصوصی کسب 

کردند. با این که موارد بسیاری از به کار گیری این روش در خود جامعه ی 

اطالعات  روش جزء  است، خود  به صورت طبقه بندی شده  اطالعاتی 

این  نتوان  نبود که  و  ندارد  نیست، پس دیگر دلیلی  طبقه بندی شده 

آموزش را در اختیار دیگران گذاشت. 

سوزان، که بعدها خود به یکی از توسعه دهندگان اصلی این روش تبدیل 

شد، بعد از مدت کوتاهی به تالش های ما برای این کار پیوست. از آن 

زمان هر سه ی ما، این آموزش را در اختیار صدها سازمان قرار داده ایم. 


