
الرحمن الرحیم بسم اهلل

می گیرد٬ خوانندگان گرامی قرار اختیار در النه جاسوسی آمریکا که تحت عنوان اسناد ـکتاب حاضر
به صورت شش جزوه منتشر و تدریجًا خط امام٬ حاوی افشاـگریهایی است که دانشجویان مسلمان پیرو

ساختند.
دارای یک مقدمه به عنوان اطالعیه می باشد جزوات ششگانه مزبور٬ یک از است که هر الزم به تذکر

چاپ شده است. جای خود ـکه هریک در
خط امام که موافقت نمودند دانشجویان مسلمان پیرو برادران٬ از را خاتمه تشکرات خالصانه خود در
این اسناد از جانب دفتر انتشارات جامعه مدرسین به صورت یک جلد منتشر شود٬ اعالم نموده؛ ضمنًا
مجلدات بعدی این اسناد نیز در آینده نزدیکی در اختیار ملت شریف و مـبارز ایـران قـرار خـواهـد
ـگرفت. انشاءاهلل

انتشارات اسالمی دفتر
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 اطالعیه افشاـگری شماره 1
مردم مسلمان ایران:

ما مردم بوده است٬ امپریالیستی امام و حرکت ضد به اعتبار آنجایی که اشغال سفارت آمریکا از
الزم به ارائه نماییم و مشخصًا به دست آمده را سفارت الزم می دانیم محتوای اسناد در دانشجویان مستقر
حین اشغال سفارت کارکنان در و طبقه بندی شده بود و سفارت متمرکز مهم در است که تمامی اسناد تذکر
کننده خرد دستگاههای برش و استفاده از قبل تعیین شده با طبق برنامه از سفارت توانستند در مزدور
به صورت که بقایای غیرقابل استفاده آنها بین ببرند از نوارهای کامپیوتری را و وحافظهها پرونده ها ـکاغذ٬
است که داری موجود اسناد مقداری پرونده و تنها است. رشته رشته شده موجود کاغذ و خرده کاغذ

است: مشخصات زیر
نوشته شده است. حروف رمز با سّری بوده و مهم باقی مانده کامًال اسناد بعضی از 1ـ

وقت اطالعاتی کسب راجع به موضوعات پیچیده ای است که نمی توان بدون صرف چندین روز اسناد 2ـ
نمود.

احتیاج به زمانی طوالنی جهت کشف ارتباط بین آنها وسیستماتیک است و دنباله دار اسناد بسیاری از 3ـ
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دارد.
با لذا خارج است. قدرت ما که از اطالعاتی دارد احتیاج به تخصص های نظامی و اسناد بسیاری از 4ـ
کوشش های فراوان از اطالعات به دست آمده بعد و اسناد برداشت کردن از توجه به نکات فوق کًال
اطالعاتی است که عمدتًاخطوطی کلی و نتیجه کوشش های ما اما توانسته است به نتیجه مطلوب برسد.
درایران نظامی ـاطالعاتی جاسوس خانه آمریکا سیاسی ـ مواردخطوط مشخص سیاست٬ بعضی از در

روشن می نماید. را
این سفارتخانه اطالعات دقیقی راجع به شخصیت های مختلف انقالب و به دست آمده در طبق اسناد

به شکل پرونده های مفصلی نگهداری می شود. نظامی جمع آوری شده و سازمان های سیاسی ـ
نحوه ارتش جمهوری اسالمی و از سیستمی است که اطالعات الزم را به دست آمده حاـکی از اسناد
مقامات اختیار در جمع آوری کرده و وضعیت وزارتخانه ها سپاه پاسداران انقالب اسالمی و آن٬ عملکرد

داده اند. آمریکایی قرار
عملکرد و چگونگی حضور خوزستان و جریانات کردستان٬ اوضاع ایران٬ از اقسام تحلیل ها انواع و
درجریانات کردستان وخوزستان به دست آمده است که همگی بیانگریک حرکت کامل اطالعاتی در آنها

است. تمامی جریانات اخیر
پاسپورت دیپلماتیک تمامی مسایل نظامی ایران را یک هیئت پنج نفری نظامی که با منجمله حضور
مبنی برداشتن افرادی قسمتی دیگر قسمتهای سفارت از تقاضای یکی از و داشته اند تحلیل خود و نظر زیر
در دایره های سیاسی ـ اقتصادی و ایستگاه های پلیس جهت خبرگیری و کسب اطالعات قابل توجه است
همچنین مشخص گردیده است که پرسنل آمریکایی سفارت همگی در خدمت این واحد اطالعاتی و
دریایی تقاضای تفنگدار دولت آمریکا از و نامیده می شده اند به نام دایره کلید اسناد در جاسوسی بوده و
داخل یک کامپیوتری سفارت که در الکترونیک و مرکز همچنین از جهت حفاظت سفارت نموده اند.
تـلکس و قوی تـلفن و دستگاههای بسیار با مستقیمًا می توانسته اند دارد اتاقه قرار ـگاوصندوق چند
صورتی که می دانیم در بدل کنند. و اسرع وقت رد در اطالعات را و تماس بگیرند آمریکا تلگراف با
امور حق دخالت در دولت میزبان است و حفاظت آن بر فقط جنبه دیپلماتیک داشته و سفارتخانه ها
یک سیستم اطالعاتی استقرار و طرح توطئه ها به جاسوسی٬ چه رسد به هیچ وجه ندارد را داخلی کشور
یک کسب اطالعات در ایران. در آمریکا مملکت جهت خدمت به منافع کثیف امپریالیسم خونخوار در
زمینه به تبع٬ براساس آن طرح توطئه و آمریکاست و دولت مستکبر و سیستم سازمان یافته درخدمت سیا
به انحراف کشیدن انقالبی که حاصل خون یکصد اجرایی و ارگان های انقالبی و در کردن جهت نفوذ ایجاد

خون غلتیده خلق مسلمان ایران است. به خاـک و شهید هزار
اصلی توجه به اینکه اسناد با ناقِص به دست آمده داریم و کشف اسناد تمام محدودیتهایی که در با ما
مردم مسلمان چه بیشتر هر بین رفته است کوشش فراوان داریم که جهت اطالع دقیق و توسط مزدوران از
ارائه نماییم. به دست آمده را مشخص محتویات اسناد به طور اطالعیه های افشاـگرانه بعدی خود با

خط امام دانشجویان مسلمان پیرو
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اطالعیه افشاـگری شماره 2
بیماری او و اهمیت فوق العاده ای دارد برای این کشور آمریکا که اقامت شاه در مردم ایران میدانند
وابستگانش سرمایه شاه و با یک سو از آمریکا٬ سرمایه داری غرب وخصوصًا زیرا بهانه ای بیش نیست؛
بـقیه دست نشـاندگان و او حمایت از با سو دیگر از و جان تازه ای می گیرد (دستمایه رنجبران ایران)

می کند. جهان مطمئن به حامِی باوفا سراسر در مزدورانش را
این راه که در مسلم بود خواهدپذیرفت و را سرانجام او که آمریکا شاه معلوم بود فرار پس از بدین قرار
دزد قانونی٬ عرف و هر برای پذیرش فردی که در زمینه را تا متوسل خواهدشد دسیسه ها و به کلیه حیله ها
دودشمن قسم خورده اسالم ومسلمین مانندقبل تا آدمکش شناخته شده است آماده کند وجانی وخائن و
اراده خلق اما ادامه دهند. توطئه علیه مردم قهرمان ما به مبارزه و یکدیگر کنار آن هم در از بعد انقالب٬ از
تبلوریافته بود امام خمینی٬ بزرگش٬ اندیشه بلندرهبر بازوان پرتوان فرزندان رزمنده ودر ایران که در ـکبیر

آب کرد. چونان همیشه نقش بر را ”شیاطین“ نقشه پلید
ماه امسال مکاتبات مهمی پیرامون پذیرفتن اوایل مرداد این جاسوسخانه در مکشوفه از مطابق اسناد
یافتن بهترین موقعیت جهت تحقق این امر مترصد دولت آمریکا انجام شده است و جانب آمریکا شاه از

به دست آمده ارائه می گردد. این باره عین سند بوده است که در

(1358 مرداد (مطابق 11 فقط چشمها دوم اوت 1979 محرمانه.
محترمًا

ال. بروس لین جن
مسئول امور

تهران ـ سفارت آمریکا
بروس عزیز:

بـبینم. راجع بـه هـمان مـوضوعی کـه ضـمیمه است٬ را باالخره موفق شدم تلگرام ارسالی شما

جزئیات افکارمان مطابقت دارد. کمی اختالف در البته با موافقم ـ آنها با بسیارپسندیدم و اندیشه هایتان را
پیترحق و اعتماد افرادمورد دستورالعمل اـکیدی که هیچ کس جز با درخواست نیوسام و مورد من در ـکاغذ
مراقب من باش. ارادتمند پس خواهش می کنم کامًال آماده شده بود. کردن ندارند٬ باز

هنری پرشت
راهنما

ایران امور  دفتر

فقط چشمها  محرمانه.
محرمانهـ.ـحساس

(ایاالت متحده) نقشه برای آمدن شاه به آمریکا
تمایل شاه به آمدن به ایاالت مورد در طراحی برنامه ما این ورقه شامل بعضی نکات مهم است که در

گرفته شود. نظر در متحده باید
معتقدیم که سه سؤال جامع مطرح است: ما
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معرفی کند. بجا سیاست دولت ایاالت متحده را تغییر احوال جدیدی می تواند چه اوضاع و
خواسته شود. او از شاه به اینجا ورود چه شرایطی قبل از

چه ترتیباتی برای تأمین حفاظت پرسنل سفارتخانه داده شود.

احوال جدید اوضاع و 1ـ
انتخابات دولت بعدی ترتیب داده و دولت موقت ایران برنامه ای برای تعیین یک قانون اساسی جدید
انتخابات مجلس خبرگان روزسوم که احتمال آن نمی رود معمولی دنبال شودـ اـگراین برنامه به طور است.
داد. ظرف یک مـاه خـاتمه خـواهـد این مجلس کارش را انجام می شود. مرداد) 12 اوت (مطابق با
به رفراندم عمومی گذاشته می شود درشهریور نمود٬ که خبرگان بررسی خواهند پیش نویس قانون اساسی٬
به علت تقدمی که دولت فعلی برای به صورت می گیرد. اـکتبر مجلس تا انتخابات رئیس جمهوری و و
کوششی را خمینی هر معتقدیم که دولت موقت ایران و ما قانونی است٬ و قدرت رساندن یک دولت مقتدر
این تمام تأخیرات غیرقابل اجتناب٬ حتی با نمود. مطابق برنامه خواهند جهت پیشرفت طرحهای فوق٬

شد. عملی خواهد پایان سال 79 برنامه تا
کـه قـبًال که مایلیم مـواردی را اطالع خواهیم داد به دولت جدید ما انجام شد٬ وقتی که این کار
این مواردموقعیت شاه است. یکی از داده وتصفیه حساب کنیم. بررسی دوباره قرار مورد نتیجهـگیری شده٬
مقاومت آمدن شاه به آمریکا مورد در مقابل فشارهای شدید می توانیم به دولت اطالع دهیم که در ما
ـکرده ایم٬ چون نمی خواسته ایم مسایل بغرنج تازه ای برای دولت موقت ایران پیش بیاید یا تالشهای ما در
قرار تأیید مورد ثباتی تشکیل شده و با و که دولت جدید حاال اشکال شود. روابط نوینی دچار جهت ایجاد

ـگرفته٬
است که ولی بهتر نخواهدپسندید دولت ایران این را داده شود. شاه به آمریکا مقتضی است اجازه ورود
هفته که ازتشکیل آن 3 ـ 2 ایران پس از دولت جدید این بحث با وصدایی نشود. راجع به مسئله چندان سر
شروع کنیم تا باید این میان ما در شد. انجام خواهد شاه به آمریکا ورود قبل از روز یعنی چند ـگذشت٬
فشارهایی که به بوده ایم. تحت فشارهای شدید ما شاه٬ ورود مورد بدهیم که در به ایرانیها آمادگی الزم را
ایران افزایش تشنج در و قانون اساسی انجام نشود کار اـگر رغم سیاست درهای بازمان تحمل کرده ایم.
ممکن است جدالهایی نیاید٬ به وجود سامان گرفتن اوضاع بینجامد. و هیچ دورنمایی که به سر اـگر و یابد٬
میزان ابتدا باید اما آید. به وجود ماست٬ برابر حال گام غیرقابل اجتنابی در برای پذیرفتن شاه که به هر

گیرد. بررسی قرار مورد موقعیت کامًال خطرات و
ژانویه به جهت شاه قبل از مورد در را سیاست خود باید ما این حاالت٬ یک از صورت تحقق هر در
یک دایره بسته که موضوع در نمی رسد عاقالنه به نظر احتماًال شود٬ این نقشه اجرا اـگر دهیم. مثبتی تغییر
به اطالع داده شود بیرون این دایره الزم باشد به بعضی اشخاص متنفذ شاید منتشرشود. (شاخه عملیات)
اعضای کنگره خواهیم بحثی با این مورد همچنین در کاهش یابد. این تغییر حاصله از نحوی که فشار
این حل کنیم. موفقیت آمیز بطور بوده ایم که مسئله را امیدوار سعی کرده ایم و نشان دهیم که ما داشت تا
جانب کنگره به دولت برای دادن اجازه برای مثال اعالم قطعنامه ای از درجهت ـ را اقدامی است که فشارها
دولت موقت ایران که با حال این عمل احتمال افشای مذاـکراتی را به هر کاهش می دهد. به شاه ـ ورود
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افزایش می دهد. اینکه آماده باشیم٬ قبل از خواهیم داشت٬

شرایط 2ـ
تخت شاهی خانواده اش صرف نظر تاج و از شاه بخواهد اـگر به ایرانیها٬ توضیح موقعیت ما در اساسًا
از بشدت کم است ولی این ایده را معتقدیم که احتمال انجام این امر بود. مؤثری خواهد کمک بسیار ـکند
هیچ بهانه ای برای متهم دیگر شاه قبول نکرد اـگر و مطرح کرد او با طریق واسطه های قابل اطمینان می شود
هیچ شکی برای انکار کنارهـگیری امتناع کنددیگر شاه از اـگر دست نخواهدداشت. در ـکردن دولت آمریکا
برای اذهان عمومی کامًال این مسئله را موضع خودمان باقی نخواهیم گذاشت باید رابطه با ایرانیان در
بطورخصوصی این بعد و گونه ادعای خانواده وی نسبت به سلطنت بی اعتبارخواهدبود روشن کنیم که هر
که ناقض قوانین دولت انقالبی را هیچ اقدام ضد که ما دوستانش روشن خواهیم کرد شاه و با مطلب را
اشخاصی که ویزای موقت دریافت می کنند فعالیتهای سیاسی و رابطه با سیاست مرسوم در یا آمریکا

تحمل نمی کنیم. باشد٬

امنیتی 3ـ
قرار از دارند. قرار تهدید مورد امسال کمتر نسبت به بهار حدس می زنیم که پرسنل سفارت آمریکا
گروگان گیری باقی خطر معهذا سال کاهش می یابد. نزدیک شدن به آخر معلوم احتمال چنین تهدیداتی با
می ماند. نباید هیچ حرکتی در جهت قبول شاه تا زمانی که نتوانسته ایم یک نیروی محافظ مؤثر و اساسی
برای سفارت تهیه کنیم انجام دهیم. ثانیًا وقتی اجازه ورود شاه صادر شود باید گارد امنیتی آمریکایی
برطرف تا نوع خطر هر از را (KEY) (اسم رمز) اول پرسنل طراز بگیریم تا نظر اضافی برای سفارت در
مناسبات مورد گونه اقدام الزم است جزئیات بیشتری در هر قبل از حفظ نماییم. شدن دوره مخاطره آمیز

دست داشته باشیم. امنیتی کنگره در قانونی و
به عهده شما کیف توطئه ”شیاطین“ کم و در قضاوت را فوق آوردیم تا در ترجمه آن را و این اسناد
ایران“ امور به وسیله مسئوِل ”دفتر و اصل سند در (خط کشی) است که کلیه تأـکیدها الزم به تذکر بگذاریم.

صورت گرفته است. (واشنگتن) خارجه آمریکا وزارت امور در
خط امام دانشجویان مسلمان پیرو
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 اطالعیه افشاـگری شماره 3
الرحمن الرحیم بسم اهلل

شریانهای این دشمن قسم خورده خلقهای مستضعف٬ آمریکا٬ سالهاست که امپریالیسم جهانخوار
داده است. قرار سلطه همه جانبه خود زیر منجمله ایران را جهان و حیاتی قسمت بزرگی از اقتصادی و
تـوسط مناطق حساس اقتصادی جهان است٬ ایران که یکی از مدتهاست منابع اولیه سرزمین زرخیز
کاالهای ساخته شده بازار و کشاورزیش تخریب گشته وصنعت مونتاژ به تاراج رفته٬ آمریکای جنایتکار

تحمیل شده است. غربی به او
طـرح هـر نکته آنکـه در و سالهاست که برنامه ریزان آمریکایی برای اقتصادمان برنامه ریخته اند

اساس بوده است: همیشه اصل و اجبارًا هدف زیر اقتصادی دو
اقتصادی به غرب واحد افزون هر کردن روز وابسته تر بومی ایران و اقتصاد متالشی کردن هرچه بیشتر 1ـ

سرمایه داری وابسته. یعنی رشد ـ به ویژه آمریکا
رفتن منابع اولیه٬ باد غرب که ماحصل آن بر کوشش جهت اجرای برنامه های اقتصادی طراحی شده در 2ـ
فروش به وسیله کاالهای ساخته شده غربی است که منجر انحصاری شدن بازار مصرفی و اقتصاد ایجاد
هدفمندخلق قیام آـگاهانه و رشدانقالب اسالمی ایران و اما به پشتیبانی ازسرمایه داری وابسته می گردد
بـلکه آب کرد نقش بر را توطئه ها نه تنها هم شکست و در امپریالیسم را رزمندهمان آخرین ”دژ“

رهنمون آزادی گردد. بند٬ برای خلقهای در تا داد همگان قرار معرض دید در اسنادشان را
این اسناد به دست آمده از جاسوسخانه آمریکا در تهران داللت بر برنامه های اقتصادی آمریکاییان

سفارت نشین برای اقتصاد فلج و وابسته ما چقدر حساب شده و خطرناـک بوده است.
کسب استقالل در وابستگی همه جانبه و مدار راه خروج از که تنها آن باشد نشانگر آنکه ارائه آنها امید

شد. حاصل تواند امپریالیستی خلقها ضد شور مبارزات پر پرتو
طرحی است FY نامگذاری شده است٬ 80 CAP FOR IRAN که زیر کشاورزی“ ”طرح بازرگانی ـ
ترسیم دقیقًا سال 1980 ایران در اقتصاد برای سلطه همه جانبه بر را ـکه سیاستهای امپریالیستی آمریکا
گرفته شده است. نظر هم در کشورها معلوم این پروژه برای دیگر قرار الزم به یادآوری است که از می کند.
اختیار متن انگلیسی طرح در می آوریم. نیز رئوس مطالب را ترجمه کرده و فقط مقدمه آن را اینجا در ما
دسیسه های شیطان بزرگ بخش آن قسمتی از هر تفسیر شرح و ترجمه کامل و با تا می گیرد قرار جراید

فاش گردد.
(1358/3/13) June, 1, 1979 تاریخ:

EB/OCA- LYNNE Lambert : از
NEA/RA -Rusty Graham : به

NEA/RA -Robert Day

NEA/IRN - Mark Johnson

NEA/IRN - Joseph Harray

BED/CAGNE - Micky SMITH

BED/CAGNE - DON RYAN

BED/OEPE - Charles Gendreau
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موضوع :FY 80 CAPFOR IRAN

پروژه گفته که: مورد در ابتدا
عمل کرد. که گفته است بتوان پیاده و تمام پیشنهاداتی را شرایط سیاسی ممکن است اجازه ندهد 1ـ

ایران می شود. آینده وارد برای تیمی است که در CAP تهیه کردن خطوط راهنما هدف 2ـ
ریخته ایم ممکن این طرح را واشنگتن که ما چون در پروژه داد؛ تغییراتی در می شود محل (تهران) در 3ـ

آید. تغییراتی پدید و بوده باشد محدود است اطالعات ما
commerical Action program (CAP)

اوضاع دوره ای از تحلیل و قسمت اول:
سال در بزرگترین بازارهای مصرفی برای محصوالت آمریکایی بوده است. ایران همیشه یکی از
مشکالت سیاسی تشکیل می داده. را دالر میلیارد رقم 3/6 آمریکا نظامی ایران از واردات غیر 1978

می شود. نتیجه صادرات آمریکا در باعث سقوط منحنی واردات ایران و 1979 و 1978
زیانهای قابل مالحظه به کارخانجات آسیب و بحران سیاسی ایران باعث اعتصابات گسترده کارگری٬
صادرات نفت که اصلی ترین منبع گردیده است. متحرک کشور خدمات زنده و فلج سرویس و امالـک و و
و همان سال کامًالمتوقف گردید دسامبر در و 1978سقوط کرد اـکتبر در معامالت خارجی ایران می باشد
دست داد. از آمد در دالر میلیارد 7 حدود این مدت ایران در در گرفته نشد. سر از مارس 1979 تا
منظره سال 1979 دیدگاه جالبی به دست نمی دهد. بیکاری و افزایش قیمتها به حد بحرانی رسیده
است. برنامه ریزهای کشور احتیاج به اعتماد به نفس پیدا کردن دارند و دوباره منظم کردن اولویتها و
شرایط سیاسی کنونی رسیدن به این اهداف مشکل به آینده اقتصادی که البته در پایه ریزی چارچوب رشد

می رسد. نظر
قابل باعث درآمد نفت کشور این بحران امیدواری بیشتری پیش می آید. پس از بررسی آینده٬ با
سال در دالر میلیارد الی 20 18 حدود در ایران احتماًال سطح کنونی قیمتهای نفت٬ در توجهی می باشد.
تأمین را دیگر دالر میلیارد 10 حدود آن ذخیره های ارزی٬ عالوه بر داشت. خواهد مالی آینده درآمد
ایران کمک به مؤسسات آمریکایی برای دوباره سازی در مهمترین عمل بازرگانی برای آمریکا می کند.
پروژه به خاطر می رود دنبال کردن موقعیتهایی که انتظار و می باشد قوی برای محصوالت خود یک بازار
است که باعث یک بازگشت به نقشه مدیریت واولویتها هدف این سنداجرای یک برنامه و Fy پیش آید. 80

دراین برنامه رهنمودهایی به بازرگانهای آمریکایی که نرمال سیاسی واقتصادی بشود. وضعیت معمولی و
گذاشته آنها اختیار گزارشهای آـگاه کننده ای راجع به پروژه های بزرگ در و می دهد می کنند ایران بازدید از
شناخته شده است.برنامه فقط اولویتهای باال به عنوان مسایل با توسط دولت (ایران) این قسمتها می شود.
گوناـگون می باشد. اخبار اطالعات و و تماسها بلکه مشتق از حول تصمیمات وزارت بازرگانی نمی گردد
اعمال ممکن است و اولویتها تصمیم دوباره راجع به اهداف و بازنگرش و می کنند همچنان که شرایط تغییر
بـین وزارت یک چارچوب برای مذاـکره راجع به طرح بازرگانی مذکور آغازگر این سند الزم باشد.
گزارش این مذاـکرات یک ماهه می باشد. فاصله های چهار در آمریکا پست در بازرگانی و ـکشاورزی و
برای در به ایران و کردن صادرات آمریکا زیاد رابطه با در کارمندان دولت آمریکا زمینه مناسب برای کار
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حوادث آینده می باشد. محصوالت در دست گرفتن کنترل بازار
دقیق شده است. برنامه ریزی زمان بندی شده و صحبت و پروژه راجع به مسایل زیر در

اولویت سوم) بازرگانی کشاورزی (با کشاورزی و 1ـ
اولویت چهارم) صنایع وابسته (با سیستم های خانه سازی و 2ـ

داده است: مسایل زیر رخنه در طرز رابطه با رهنمودهایی در و
سرویس های بازرگانی (اولویت اول) 1ـ

پروژه های بزرگ (اولویت دوم) 2ـ
آماده کردن تسهیالت برای سرمایهـگذاری (اولویت پنجم) محافظت و 3ـ

خارج (اولویت ششم) لیست بازرگانان معامله کننده با 4ـ
گزارش موقعیت های معامله (اولویت هفتم) 5ـ

برنامه ریزی برای ارتقای پیش بینی حوادث تجارتی (اولویت هشتم). 6ـ
سال برای ایران هر زمینه های اقتصادی مختلفی می باشد٬ که در قابل توجه است این طرح٬ ضمنًا
هم اـکنون دردست تهیه است ولی کامل Fy از 81 CAP به ترتیبی که برنامه برنامه ریزی ازقبل می شده است.
(اینجاست که اعمال نشد FY به دلیل انقالب ایران کامًال 79 CAP FY و 78 CAP پروژه های نشده است و
و اعتال پی می بریم که با خمینی کبیر٬ امام امت٬ تاریخ٬ به اهمیت انقالب اسالمی ایران به رهبری ابرمرد
که افشای این اسناد باشد به خاـک ذلت نشانده است. را روزهاش چگونه سلطهـگران چپاولگر هر رشد
صدای توفنده امام را در گذر پر تالطم تاریخ ما یاری تواند بود٬ تا انقالب اسالمی مان خلقهای در بند جهان

را رهنمون زنجیر بریدن گردد).
خط امام دانشجویان مسلمان پیرو
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58/8/18 اطالعیه افشاـگری شماره 4 مورخ :
الرحمن الرحیم بسم اهلل

پیش طرح ریزی شده مدتها از رفتن شاه به آمریکا متذکرشدیم٬ اطالعیه شماره 2 همان طوری که در
ایران در به سفارت آمریکا امورخارجه آمریکا٬ وزیر این سخن نامه ای است که سایروس ونس٬ مؤید بود.
بیدارمان معرض قضاوت ملت قهرمان و نسخه اصلی آن در ترجمه و همراه با این نامه را ما نوشته است.
شاه خائن حمایت از مورد در ضدخلقی امپریالیسم آمریکا ماهیت ضدخدایی و دیگر بار تا ـگذاشته٬

گردد. روشنتر
خط امام  دانشجویان مسلمان پیرو

: ترجمه نامه مذکور

جوالی 1979 ایالت واشنگتن (پایتخت) 26 : از
فوری تهران٬ در سفارت آمریکا به :

(ایاالت متحده) آمریکا درخواستهای شاه جهت اقامت در موضوع :
آمریکا درخواست وی برای اقامت در شاه و جستجوی این هستیم که به پرسشهای مکرر در ما
دنبال آمریکا بقیه فامیلش در و شهبانو کانالهای مختلف جهت اقامت وی و این موضوع از باشیم. جوابگو

مکزیک اقامت داشته باشد). در اـکتبر حداقل تا می تواند (او می شود
من عقیده شخصی شما را در رابطه با این جا به جایی و اثر آن در مورد سالمت و ایمنی آمریکاییهای
دولت ایران احتیاج دارم اـگر کارمندان آمریکایی سفارت) و روابط فیمابین ما و ساـکن ایران (مخصوصًا

نه : یا تغییری حاصل می شود پاسخ شما در آیا عنوان شود مسایل زیر
کند. تخت صرف نظر تاج و بر ادعای خود شاه از اـگر 1ـ

که هیچ گونه فعالیت سیاسی به هیچ عنوان نداشته باشد. شاه اعالم کند 2ـ
خطرات احتمالی برای آمریکاییان و یا و این امر واقفیم که راه حداقل کردن مخالفتهای با به این امر ما

دولت اوست. دست بازرگان و در کشور شدن روابط دو کدر یا
هیچ با این مسئله را اـگر متشکرخواهم شد واشنگتن مطرح می باشد٬ چون این سؤال به طرزحادی در

میان نگذارید. در کارمندان خود ـکدام از
فراوان باتشکر
سایروس ونس
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 اطالعیه افشاـگری شماره 5
الرحمن الرحیم  بسم اهلل

قهرمان ایران ملت مسلمان و
گوشه ای که نظر به هر جاسوسخانه نامیده بودیم زیرا را اطالعیه های قبل سفارت سابق آمریکا در
مشاهده خریدن افراد طرف که رفتیم مدرکی از به هر جاسوسی یافتیم؛ خبرگیری و افکندیم سندی از
ارگانهای مختلف مملکتی دیدیم اطالعات فراوان از که دست زدیم نقشه های حساب شده و به هر ـکردیم؛
انتقال در بود. مشهود مستقیم آمریکا غیر دست عوامل مستقیم و کلیه توطئه ها٬ پشت سر باالخره در و
برای نمونه سه سند لذا نیست٬ کم نبوده و ثروت ملی ایران به خارج توسط طاغوتیان نقش عوامل آمریکا

خلق ارائه می دهیم. مدعای ماست به پیشگاه قضاوت امام و که نشانگر ذیل را
ذیل می باشد: کشف شده است که شامل هدایایی برای افراد سفیر کشوی میز جعبه ای در 1ـ سند
که چاقوی آرم سفارت آمریکا معاونت سابق اداره اقامت اتباع بیگانگان. سرهنگ محبوبی٬ الف ـ

مخصوص می باشد.
ضمن مدال مخصوص ایاالت متحده که در ریاست سابق پلیس مهرآباد. سرهنگ خسرویانی٬ ب ـ

نوعی چاقوی مخصوص می باشد.
آرم مخصوص فندک مخصوص همراه با معاونت سابق اداره اقامت اتباع بیگانگان. سرهنگ خوشخو٬ ج ـ

سفارت آمریکا.
د ـ سرتیپ بیگلری. قیچی و چاقوی طال.

ه ـ سرهنگ ثقفی. مدال مخصوص ایاالت متحده آمریکا و چاقوی مخصوص.
رشوه در آمریکا نشان دادن سیاستهای خانمان برانداز این سند انتشار است که هدف از الزم به تذکر
مذکور وابستگی افراد چگونگی ارتباط و ارسال نشده٬ هنوز چون این هدایا است. خریدن افراد دادن و

نامشخص می باشد.
موقعیت امام شورای انقالب و کلمه سّری مشخص شده است تشکیالت سپاه پاسداران و که با 2ـ سند

ثبت کرده است. خمینی را
صفحه بعدچاپ در سفارت کشف شده و اسناد توضیح چارت سازمانی حکومت اسالمی ایران که در

شده است.

سپاه پاسداران انقالب اسالمی مورد در
به عنوان نیروی مخصوص امام و گوش انقالب اسالمی عمل می کند این سپاه به عنوان چشم و 1ـ
عمل وارد علیه دولت اسالمی باشد طرف که بر هر نوع حرکت ضدانقالبی از جهت درهم کوبیدن هر

می شود.
هرنوع بتوانداز شده٬ هم سطح آنها نیرو نظر اینکه از به عنوان نیرویی به موازات ارتش عمل کرده تا 2ـ

میان ارتش جلوگیری کند. انحراف در
اینکه مسئله ای غیرقابل تا کلیه وظایف کمیته امام نظارت داشته٬ سپاه پاسداران انقالب اسالمی بر 3ـ

حل نماند.
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نیروهای همچنین به دیگر سپاه پاسداران انقالب به عنوان یک نیروی محافظ درداخل عمل کرده و 4ـ
آماده کوچکترین اخطار با و احسن انجام دهند به نحو اینکه وظایفشان را تا قانونی داخلی کمک می کند٬

نقطه ای باشند. حرکت به هر
را این افراد سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان نگهبان سرسخت انقالب اسالمی عمل می کند. ـ 5

روحیه فداـکاری اسالمی تعلیم می دهند. ذوق میهن دوستی و شوق و با

اطالعات دیگر
مراحـل که در شد نیروی قوی خواهد آینده نزدیک دارای 30/000 سپاه پاسداران انقالب در الف ـ

شد. مختلف کامل خواهد
هرشهری طبق نقشه٬ و نیرودرسطح ایران دارد هزار 15 این سپاه 10تا (79 اـکتبر 16) حال حاضر در

گردد. مستقر سپاه آنجا نفری از 200 است یک واحد جمعیت است قرار ـکه دارای 5/000
قوی تحت عنوان نفرپاسدار هرکدام دارای 1000 بخشی که شامل شهرهای بزرگ می شود٬ تمام 21 ب ـ
مکان تغییر شرایط سیاسی مناطق مختلف٬ تغییر ممکن است با ـکمیته محلی انقالب خواهدداشت که آنها

دهند.
سلطنت آباد کیفیت باالی آموزشی در که هرکدام به تازگی از قوی٬ پاسدار 200 از بیست واحد ج ـ
دست داشته باشند. برجستگی خاص در شب با در تهران را که امنیت شهر مأموریت دارند برخوردارند٬
د ـ سپاه پاسداران تحت کنترل اداری اجرایی هیچ یک از وزرای دولت نیست. بلکه تحت کنترل مستقیم

امام٬ توسط کمیته مرکزی انقالب اسالمی خواهد بود.
تا دارای سنین بین 16 می توانند آنها هیچ نوع محدودیت سنی برای پاسداران نیست. حال حاضر در ـ ه

باشند. 60
رسیده است. واحد ایران به 42 واحدهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در ـ و

اردوی علی آباد جهت تعلیم در (PLO) سازمان آزادیبخش فلسطین مربیان تعلیم دیده در هیچ کدام از ـ ز
ارتش می باشند. مربیان همه از استخدام نشده اند.

این ارگان انقالبی آن است که دشمن باحساسیت تمام درصددجمع آوری اطالعات از نشانگر این سند
بوده است. ـکشور

بیان ایران را سازماندهی خروج پول از سرمایه داران وابسته و ارتباط سفارت با این سند 3ـ سند
می دارد.

سازمان سرمایهـگذاری ایرانی موضوع :
او تلفن کرد. راجع به یک ویزا امروز مدیرعامل کمپانی سرمایهـگذاری ایرانی٬ آقای ایرج کی نژاد

مشغول می باشد. ظرفیت %20 صنعت نفت با از غیر که بخش صنعتی ایران٬ تخمین می زند
مـیلیون تـومان پـول 30 او مـاههای آیـنده دارد. در را کـمپانیها ورشکستگی بسـیاری از انتظار او
(Pars) کمپانیهای که خیلی از شد متذکر او به خارج منتقل کند. که می خواهد سرمایهـگذاری شده دارد
که برای سرمایهـگذاری به وابسته به کنسرسیوم قدیمی می باشد کمپانی او نزدیک به ورشکستگی می باشد.
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بازجویی و دستگیر کمیته ها ناالیقی از توسط افراد ایشان چندین بار میل دولت تأسیس شده بوده است.
که گزارشات تجاری روزمره ای اعالم کرد و ایشان بازجویی کرد ولی باالخره شخص فهمیده ای از شدند

کاری خالف نبوده است. به لندن می فرستاده٬ ـکه او
زمانی ”حاال خط نامرئی این جمله نوشته شده: این است که البه الی خطوط نامه فوق با نکته اساسی در

است که انسانهای خوب برای کمک به کشورشان برگردند“!
توطئه برنمی داشته اند. انقالب هم دست از که حتی پس از توجه شود تاریخ سند در

خط امام  دانشجویان مسلمان پیرو

امام خمینی

ـکمیته مرکزی انقالب

 سپاه پاسداران انقالب اسالمی

بخش اقتصادی با
میلیون بودجه 200

ریال
الهوتی آیت اهلل

 بخش سیاسیبخش نظـامی

رهبـــــری

 رئیس ستـاد

تعلیم و واحد و مرکز
تــربیت عـلی آبـاد
پرسنل نفر 3000

فرماندهیهای
قبیل از دیگر
و حفظ حدود

ثغور

فــرماندهی
لجســتیکی
نفر 20000
پرسنل

فرماندهی مرکزی
سلطنت آباد
نفر تهران 4000

پرسنل

هاشمی رفسنجانی آیت اهلل
 (غالمعلی افروز)

سّری
تشکـــــیالت

 سپاه پاسداران انقالب اسالمی

محافظ دارای سه گارد

دوازده نفر

نفر 30000
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مقدمه افشاـگری شماره 6
واضح و شیطان دشمن آشکار همانا الشیطان کان ضعیفًا. ان کید .... مبین٬ ان الشیطان لالنسان عدو

سست است. حیله هایش ضعیف و و کیدها لکن ... انسان است ...
که به حق شیطان بزرگ نام انقالب٬ اسالم و دشمن انسانیت و و مکار روباه پیر و این حیلهـگر آمریکا٬
تداوم بخشیدن به سلطه جابرانه و حفظ اموال به غارت برده ملت ها و برای دستیابی به منافع بیشتر ـگرفت٬
تحلیل گران نظریه پردازان و وجود از ملت ها٬ مرگ زدن بر کردن و کید همیشه در ظالمانه خویش٬ و
بر مرکزیتی جمع و شده و سوی این کارآزمودگان نقد نظریات از و این تحلیل ها برده است. سود ـکهنهـکار
شدنی و الهی برپا امر تحقق یافتنی است و که سنت خدا آنجا لیکن از گرفت. تصمیم خواهند اساس آنها
مکراهلل و مکروا و که: حیله خواهدخورد و این حیلهـگری مکر در انقالب اسالمی مشیت خداوندی است٬

خیرالماـکرین. واهلل
ومزدوران رژیم ظلم وسلطهـگری است که نظراتی ازاین عوامل استعمار و ـکتاب حاضرحاوی تحلیلها
و شیوه های برخورد با تا رسید خواهد بزرگوار و به اطالع مردم عزیز انقالب تهیه شده است٬ از بعد قبل یا
آشنایی فتنه پردازی این دشمن آشکار٬ راههای حیلهـگری و امام و نسبت به انقالب و طرق اندیشه آنها
درون ملت٬ متمایل به آن در تفکر قطع ریشه هایش در در آـگاهی یابیم تا چهره او سیرت هزار از یافته و

پیروزی نزدیک است. به یاری خدا همت کنیم و
مبرای از دشمن است که خالی و شیوه های برخورد نظرات و و است که این مطلب تحلیل ها ذـکر به الزم 
اشتباه نمی تواند باشد؛ لیکن به خاطر امانت داری و آشنایی عموم از این نظریات٬ از هر گونه اظهار نظر کلی

خودداری شده است که قضاوت با ملت عزیز و شرافتمند اسالمی باشد. تحلیلی در مورد آنها و
رحمة اهلل والسالم علیکم و

خط امام  دانشجویان مسلمان پیرو
* * *

خط امام که موافقت نمودند دانشجویان مسلمان پیرو برادران٬ از را خاتمه تشکرات خالصانه خود در
ضمنًا اعالم نموده؛ شود٬ منتشر انتشارات جامعه مدرسین به صورت یک جلد جانب دفتر از این اسناد
خـواهـد ایـران قـرار مـبارز ملت شریف و اختیار آینده نزدیکی در در نیز مجلدات بعدی این اسناد
ـگرفت. انشاءاهلل

انتشارات اسالمی دفتر
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 اطالعیه افشاـگری شماره 6
الرحمن الرحیم  بسم اهلل

ملت مسلمان ایران
سفارت سابق به دست آمده از اسناد به رهبری خمینی بزرگ اوج گرفته٬ اـکنون که انقالب اسالمی ما

کند. روشن تر ایران را امور دخالت در خطوط سیاست جاسوسی و می تواند آمریکا
انسانی اقتصادی و نظامی٬ همه امکانات سیاسی٬ همچنین ایران از سلطه و کشورهای زیر در آمریکا
دولتهای کنترل منطقه به وسیله ایران و شاه خائن و دوام حکومت چپاولگر و جهت حفظ منافع خود در
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مرتجع عرب استفاده می نموده است.
سازمان ارتباطات و C.E.O ـ که به وسیله IBEX (آی بکس) طرح امنیتی است به نام بحث٬ طرح مورد
نیروی سرمایه ملی و با پول ایران و طرحی که با درایران طرح ریزی شده است. ـ الکترونیک ارتش آمریکا
حرکتهای انفعاالت شوروی و فعل و هدف آن کنترل الکترونیکی منطقه از انسانی ایران تهیه شده است.
ادامـه چـپاول امـپریالیسم جهت تحکیم قدرت شـاه خـائن و حفظ امنیت داخلی ایران در انقالبی و
ایران توانسته است در سلطه سیاسی اقتصادی خود با به خوبی می بینیم که آمریکا اینجا در آمریکاست.

به استخدام درآورد. جهت منافع خود در اقتصادی مملکت را انسانی و نیروهای نظامی٬
می گذاریم: اختیار در ناقص به دست آمده٬ که به طور اطالعاتی را اصل طرح٬ مورد در

ایران در ـ الکترونیک ارتش آمریکا سازمان ارتباطات و اوائل سال 1970توسطC.E.O ـ طرحIBEX در
ارسال سیستم جمع آوری و سیستم خبرگیری٬ برون مرزها٬ هدف آن جمع آوری اطالعات از و ارائه شد
تمامی مسایل باالخره استفاده از و به مرزهاست٬ تجاوز خبردهی سریع از کنترل و و کنترل مرزها عالئم٬
بهره برداری یک کانال اطالعاتی مستقیم مورد در نموده و به طریق الکترونیکی متمرکز اطالعاتی که بشود
زمینی وهواپیماهای هوایی و دریایی٬ این طرح به وسیله پایگاههای اطالعاتی الکترونیکی٬ در داد. قرار
چهار IBEX در طرح بدل می شود. و اطالعات رد هواپیماهای عکاس٬ آواـکس و نظیر پرنده“ ”رادار
بیلیون آن ساخته شده است 1/3 مدت که مقداری از بلند هزینه پروژه در مرحله طرح ریزی شده است و
حـلقوم کـثیف غـول در دسترنج رنجبران ملت ایران باید از خلقی شاه رأسًا است که رژیم ضد دالر
امپریالیسم می ریخت.اجرای طرح و همچنین هدایت و کنترل آن تمامًا به وسیله مستشاران آمریکایی بوده

است.
پول آن نیزپرداخت گردیده ولی بخشهای دیگرش شده و دوران شاه خائن اجرا این طرح در قسمتهایی از
به وسیله مزدورانش در دولت آمریکا زمان انقالب طرح متوقف می گردد. در تأمین شده اما آمریکا در
ملت ما دوباره بر این طرح را بتوانند تا سیاسی ایران برمی آیند مقامات نظامی و جلب نظر ایران درصدد

که موفق به گرفتن پول نمی گردند. همچنین تقاضای تصفیه حساب کرده اند تحمیل کنند.
در مزدوران خائن ارتش آمریکا است که از گُست٬ انقالب ژنرال هوایی٬ قبل از مسئول این طرح در
این پروژه به منطقه بوده است. ایران و در ضدخلقی آمریکا طرحهای امنیتی و اجراـکننده بسیاری از ایران و

از: شده است که عبارتند اجرا کمپانی آمریکایی طرح و وسیله چند
(Walking- واـکـینگ تـامسون ٬(Ford) فـورد ٬(PANAM) پـان آم ٬(Rockwell) شــرکتهای راـک ول
تـاچ راس ٬(Quest) ـکوست ٬(Syltech) سیلتچ ٬(ITeek) آی تک ٬(E-System) ای سیستم ٬Tomson)

تعیین تکلیف طرح نیز و تقاضای پرداخت بقیه صورتحسابهای خود این شرایط آنها در .(Touch - Russ)

مقامات ایرانی راجع به این انقالب کوشیده است با از به وسیله ژنرال گُست بعد دولت آمریکا و دارند را
انقالب تهدیدهایی توسط سایروس ونس به دولت ایران از بعد که موفق نمی شود. طرح به توافق برسد
هواپیمای خریداری دو آمریکا عدم تعیین تکلیف طرح٬ و صورت عدم پرداخت هزینه ها که در می شود
مالقاتهایی که با همچنین در داد. نخواهد را سیستمهای کامپیوتری هواپیماهای 707 نیز و شده 707
که پیش بینی نموده بودند آمریکاییها شده است٬ طرف وزارت دفاع آمریکا انقالب از از دولت ایران بعد
”شما به مستشاران گفته بودند: CIA چیست و IBEX با که ارتباط پرسید خواهند مقامات ایرانی حتمًا
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IBEX روشن می کند. در CIA را گفتگوی فوق به خوبی رد که هیچ ارتباطی ندارد.“ بگویید
این ارتباط با در پایگاه الکترونیکی بهشهر پایگاه الکترونیکی کبکان خراسان و به احتمال قوی دو
بوده است همه نوع عالئم واطالعات پنتاـگون آمریکا CIA و نفوذ پایگاه که مستقیمًازیر این دو طرح است.
داشته است. نظر در منطقه را انفعاالت در فعل و همچنین اطالعاتی از راجع به موشکهای شوروی و
که به اسکات به ایران می آیند دبلیو انقالب یک هیئت پنج نفره به سرپرستی سرهنگ چارلز از بعد
که دفاعی آمریکا دفتر مأمور ظاهرًا این پنج نفر ایران فعالیت کنند. در عنوان هیئت مستشاری آمریکا
ولی طبق نوشته های به دست آمده سرهنگ اسکات تهیه قطعات یدکی است بوده اند٬ و مسئول برآورد
اـکنون او چهاردستیار وی و وضعIBEX بوده است. برآورد به احتمال قوی تعیین تکلیف و مسئول امنیتی و

هستند. گروگانها جزو
منطقه کرده در وسیله به کرسی نشاندن مقاصدخود را ما واضح است که آمریکا توجه به اطالعات فوق٬ با
پنجه های خونین رژیم سفاـک پهلوی جان که زیر خلق محروم ما هزینه این سیستم جاسوسی قوی را و
ابتدایی ترین شرایطی زندگی محروم که ملت مسلمان از شرایطی بود این در می باخت پرداخته است و

بوده اند.
رهبری پیروی از سایه مبارزه استقالل طلبانه مردم مسلمان ایران است که می توان با در تنها نتیجتًا
رأس آن در و اسـارت ابـرقدرتهای خـونخوار از را مستضعفین کشور خمینی رهبر٬ قاطع انقالبمان٬

نجات داد. آمریکای جنایتکار
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام
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 اطالعیه افشاـگری شماره 7
الرحمن الرحیم بسم اهلل

خلقهای مستضعف جهان شریف ایران٬ و ملت مبارز
شیطان بزرگ نـام را آمریکا آخرین سخنرانیهای خود انقالب ایران در کبیر امام خمینی پرچمدار
یک طرف که از هرچند ”شیطان بزرگ“است. آمریکا براستی که امپریالیسم ازمصادیق شیطان و نهاده اند.
پشتیبانی بی دریغ ایران و در وحشیانه آمریکا عملکرد دیگرسو از نیست و سند احتیاج به حجت و ـکالم را
انسان آزاده ای روشن هر بر خلق قهرمان ما کشتار سرکوب و همکاری همه جانبه اش در شاه خائن و از او
سفارت آن را و دولت آمریکا افتاده است که به سادگی خطوط شیطانی عملکرد اسنادی به دست ما است٬
عالیرتبه خائن ایرانی را حبیب اللهی یک افسر زیر٬ سند بسی گویاست. زبان اسناد ایران روشن می کند. در
آن مهمتر از کرده است. فرار کشور پاسپورت جعلی از تیرماه با ازانقالب یعنی در بعد که ماهها می کند رسوا
همین جاست که برآمده است. به آمریکا جلب او درصدد آقای ونس٬ خصوصًا اربابان آمریکاییش٬
به نتوانند گرفت تا انقالب را این خائنان ضد فرار جلو چه زودتر هر می دهیم که باید سخت هشدار

به توطئه مشغول شوند. بیرون مرزها آسودگی در

(پنجشنبه 58/4/31) جوالی 1979 21 مذکور: تاریخ: ترجمه سند
به سفارت ایران خارجه آمریکا وزارت امور از:

 موضوع: متقاضی برای گذرنامه
دریاساالر کمال حبیب اللهی :NIV

متن داخلی) (.C ـ 1ـ
استفاده از با رژیم شاه بوده است اخیرًا سه سال آخر طول دو حبیب اللهی که فرمانده دریایی ایران در 2ـ
می برد. فرانکفورت به سر هم اـکنون در خارج شده و کشور از نام مستعار یک پاسپورت ایرانی با
نـام اسـتفاده از بـا کنسول آمـریکا در NIV را اطالع یافتیم که حبیب اللهی فرم درخواست ویزای 3ـ
به دارد قصد و (Edriss - Asmdigadjinکرده است (ادریس اصمدی گادجین پاسپورت پر مستعارش در
به هرصورت دریافت کند. نام اصلی خود با را که ویزا ترجیح می دهد و بپیوندد ویرجینیا خانواده اش در
خواسته ایم که در او از تماس گرفته ایم و او نیروی دریایی ایاالت متحده با طریق یک دریاساالر از
ترجیح کدام نام را که نام حقیقیش چیست و مشخص کند کامًال کنسولگری آمریکا مالقات آتی با

می دهد.
طول این چند مقامات رسمی دولت ایاالت متحده که در جانب بسیاری از حبیب اللهی از دریاساالر 4ـ

عالقه است. مورد به خوبی شناخته شده است و می کرده اند٬ وی کار سال با
گزارش به ما دارد٬ وجود برای ویزا نیاز چگونگی مدارک مورد یا و ویزا صدور مورد مسئله ای در اـگر 5ـ
دهید. ونس
ضد حمایت از ایران و امور در نشان دادن دخالت مستقیم سفارت آمریکا این سند انتشار هدف از
چگـونه ملت آمریکا جاسوسی را توطئه و انقالب ایران٬ براستی مسئولیت ضدیت با انقالبیون است.
خط امام می پذیرد. دانشجویان مسلمان پیرو
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اطالعیه افشاـگری شماره 8
الرحمن الرحیم 58/8/21 بسم اهلل
کشورهای مستضعف جهان به عنوان پشتوانه مستحکم امپریالیسم برای کنترل بر سلطه نظامی آمریکا
به اسلحه وجنگ افزار وابسته کردن ارتشها حرکتهای آزادی بخش است. انقالبات و جلوگیری از و ـکشور
همچنین تطمیع و اراده کنند آن را سیستمی که فقط کارشناسان آمریکایی می توانند استقرار آمریکایی و

جهان سوم است. بند کشورهای در ابتدایی ترین سیاستهای امپریالیسم در ژنرالهای ارتش از
شاه خائن توسط مستشاران نظامی آمریکایی چنین عمل کرده بود. آمریکای جنایتکار ایران نیز در
بسـیاری از تطمیع نـموده و امرای ارتش را اـکثر طرح ریزی نموده و جهت منافع آمریکا در ارتش را
مستقیمًا مستشاری٬ ایجاد آنکه با آن خطرناـکتر از آن پیاده کرده بود. در سیستمهای اطالعاتی وسیع را
که به جای دفاع از حقیقت ارتشی ساخته بود در آمریکا داشته است. کنترل خود آموزش و زیر ارتش را
در منطقه و در منافع او اسالمیت ایران برای دفاع از استقالل و به جای دفاع از منافع خلق مسلمان ایران و

مقابل انقالبیون عمل می کرد.
به آخرین جنگ که مجهز بود نیروی آمریکا زمان شاه خائن جزئی از حقیقت ارتش ایران در در
یافت ارتش آمریکا در تنها آنها که حتی بعضی از F-15 بود F-14 و افزارهای آمریکایی مثل هواپیماهای
منافع ملت ایران به فکر نمی تواند هرگز که قدرت چپاولگری مثل آمریکا منطق حکم می کند می شود.
جهت در ارتش صرفًا سیستمهای اطالعاتی وسیع در استقرار آموزش و اسلحه های آمریکایی٬ باشد.
منابع مستقیم آمریکا بوده است. اینک به جهت روشن تر کردن خطوطی که حکومت مستقیم آمریکا را در

ارتش سابق ایران ثابت می کند به ارائه اطالعات و اسناد ذیل مبادرت می ورزیم.
ارائه می گردد. سند این باره دو در مستشاری: ایجاد 1ـ

مستشاری را ایجاد از آن هدف آمریکا فعالیتهاست که در و به نام مأموریت ارتش آمریکا الف: سند
می خواند. منافع آمریکا ایران برای دفاع از در نظامی آمریکا حضور صریحًا

ارتش٬ جاسوسی در انقالب سعی در سراسر که چگونه در معرفی می کند نمونه را یک مستشار ب: سند
مأموریت های نظامی تهران داشته است. ماهرانه در باالخره حمایت مستقیم و ـکنترل آن و

فعالیتها و مأموریت ارتش آمریکا الف: سند
بردن کارآیی نیروهای نظامی هدفش باال ایران است. در نظامی آمریکا مستشاری مهمترین حضور

ایران است. در ادامه حفظ منافع آمریکا و مقابل تجاوز مقاومت در ایران به منظور
ارتش و آمریکا سازمان یافت (قرارداد 1947تجدید 1943و در و آمد به وجود 1941 این ارتش در
به ارتش کمک ارتش آمریکا که نظارت و دولت ایران این بود و توافق اساسی بین حکومت آمریکا ایران).
دولت کمک دفاعی مشترک بین دولت ایران و داد قرار 1950 از ادامه یابد. هوایی) دریایی٬ ایران (زمینی٬

گردید. سه زمینه منعقد در آمریکا
سازماندهی بود. زمینه کمک اداری و در ARMISH متفاوت بود٬ توافق ارتشی این توافق که با

اولین کمک بزرگ به ارتش ایران تحویل گردید. 1942 در
.MAAG ARMISH و شدند نزدیکتر 1958 در
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موفقیت این برنامه موجب قطع شد. برنامه های اعتباری آغاز فروش نظامی خارجی و 1965 در
هدف این مستشاری با و می گیرد Major دستور - Gonra MAAG از بود. 1972 ـکمکهای بالعوض در
جریان گذاشتن شاه انجام می شود. در با این کار و ارتش ایران می باشد مشاوره روزانه به باالترین افراد
ارتش شاهنشاهی مشاوره کامل می نمایند. فرماندهان ستاد کار ARMISH بر - MAAG ـکارمندان

برنامه هاست٬ و نقشه ها اطالعات تجسسی لجستیک (پشتیبانی) ایرانی که فرمانده عملیات ـ هرعضو
یک سرهنگ است. که معموًال راهنمای خارجی دارد یک نفر

ایران سـفارش می باشد. برنامه 1972 رابطه با مسئول مدرنیزه کردن ارتش شاهنشاهی ایران در
داده است. که شامل خدمات است به آمریکا دالر ده میلیارد خدمات به ارزش کمی بیش از وسائل و

مأموریت مستشاری دریایی ب ـ سند
تهران در وابسته دریایی سفارت آمریکا طول دوره منتهی به انقالب٬ هالینگ ورث در (ـکاپیتان) ناخدا
نیروی دریایی طول ماههایی که این انقالب نضج می گرفت به دقت تغییرات رخ داده در وی در بوده است.
برقراری دوستی منتج به گزارشهای اطالعاتی قابل در مهارت او خوش مشربی و گزارش می نمود. ایران را
وابسته های خارجی تماسهای نزدیک بسیاری از هفته با چند از کمتر در بموقع می شده است. اطمینان و
نیروی دریایی که در شکافهایی را و کشش ها او متقابل ترتیب داده است. مفید گفتگوهای تقریبًا ـگرفته و
انقالب ایران آخرین هفته های قبل از در او بحرانی گزارش می نمود. به طور بروزشان بود شاهد ایران خود
با شرایط تحت فشار متعددی مواجه شد٬ عکس العمل او تقریبًا در تمام این موارد که شامل اقدام به
هنگامی اندیشه منطقی همراه بود. و قاطعیت٬ با آرامش٬ نمونه وار بشود) (ممکن بود آدمکشی هم می شد
رل مؤثری در هالینگ ورث٬ ناخدا کشید به اخراج آمریکاییها ـکه موقعیت محلی بشدت وخیم گشته و
درک خبرگی و بزرگ به عهده داشت. فازهای عملیات این تخلیه (فرار) طرح نقشه به تناسب مراحل و
هنگام خروج از را خارجی دیگر سالمتی وحرکت به موقع هزاران آمریکایی و اقدام بموقع او٬ مسئولیت و
چنین فرار بدون خودخواهی وی کمک بی حدی در و کوششهای خستگی ناپذیر تضمین نمود. ـکشور
هم اـکنون او این سطح٬ در انجام داد. غیبت وابسته دفاع وظایف محوله را در بارها موفقیت آمیزی نمود.

به عنوان وابسته نظامی قبول کرده است. بسزایی را تأثیر مسئولیت و
(A.T.T) وابسته یک حرفه ای واقعی و میان همقطارانش و هالینگ ورث افسری عالی دست در ناخدا

شایسته می باشد. بسیار
برجسته را ادب وتواضعی که این افسر و عملکرد تحمل٬ توجه به استاندارد با شخصی وی طبعًا رفتار

نمونه است. می کند
قابل توجهی اثر تهران به طور مأموریت های نظامی در در وی را ماهرانه این افسر حمایت مستقیم و

افزایش داده است. وابسته دفاع را ـکلی دفتر
سندی اینجا در IBEX صحبت شد. طرح از افشاـگری شماره 6 در یک سیستم اطالعاتی وسیع: ایجاد 2ـ
این اینجا در به ایرانیان نیزنمی داده اند. اطالعات دقیق را که مستشاران آمریکایی بسیاری از ارائه می گردد
که داشته باشد می تواند ما کشور مهمی در که یک دولت خارجی چه اطالعات سّری و سؤال پیش می آید

به راستی چه کسی حکومت می کند؟ ندارد؟ صالحیت داشتن آن را دولت آن کشور
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محرمانه سند:
واشنگتن دفاعی ـ وزارت امور از:

ARMISH-MAAG تهران : به
ایران افشای اطالعات در برای حد راهنما موضوع:

اسفند 21 مطابق با است: مارچ به ترتیب زیر راهنمای فعلی مصوب 12/1979
افشای اطالعات محرمانه نظامی برای ایران

می کند: تغییر گفته می شود زیر ـکه به ترتیبی که در
زمینه:

که برای مدتی ادامه داشته می رود انتظار و این تاریخ جریان دارد نظامی که در بحران سیاسی و الف:
محرمانه نظامی دولت توانایی دولت موقت ایران برای حفظ اسرار رابطه با در برای ما سؤالی را باشد

مطرح می کند. آمریکا
مخاطره مورد بود برای دولت ایران آشکار که اطالعات محرمانه نظامی که قبًال این احتمال می رود ب:
زمان حاضرنمی تواندقبول کند. به هیچ وجه در دولت ایاالت متحده ادامه این مخاطره را گرفته باشد. قرار

موقعیت فعلی حداقل اطالعات ممکنه می بایست به دولت ایران داده شود. در ج:
برای افشای اسرار: خطوط کلی راهنما

کمیته سیاست بدون تأیید به دولت ایران بشود هیچ گونه اسامی رمزجدیدی که باعث افشای اسرار الف:
افشاـگری مستقر در واشنگتن نباید استفاده کرد.

ب: مسایل زیر فورًا باید عمل شود:
شناخته شد. مردود زیر موارد قابلیت دولت ایران برای دریافت اطالعات در

ضمیمه الف کتاب اول کمیته سیاست افشاـگری نوشته شده است: به طریقی که در
کارمندان نیروهای انتظامی و تعلیم دهی ـ تشکیالت ـ فصل اول:

مهمات نظامی تدارکات و فصل دوم:
اطالعات تولید فصل چهارم:

آمادگی برنامه ریزی و عملیات نظامی مختلط ـ فصل پنجم:
اطالعات نظامی فصل هشتم:

پیش آید: زیر موارد که یکی از باقی می ماند وقتی مؤثر این ممنوعیت تا
است که مناسبی قادر دولت ایران به طور که آیا بتواندتصمیم بگیرد کردنها کمیته ملی سیاست افشا 1ـ

حفظ کند. را محرمانه نظامی آمریکا اسرار
ژوئن تاریخ 6 که در راجع به امنیت عمومی اطالعات را کشور توافق نامه بین دو دولت ایران ظاهرًا 2ـ

بسته شده تحکیم کرده باشد. 74
شده ذـکر همه موارد در می شود پایین ذـکر ج که در مورد در این ممنوعیت فاش کردن اطالعات بجز

آینده پیش می آید. مواردی که در مسایل قبل هم در مورد هم در اعمال گردد. می باید
نمی شود: زیر این ممنوعیت شامل موارد

اینکه مقامات صالح مگر بصری مطالب برای کارمندان ایرانی که تعلیم می بینند برای افشای سمعی یا
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نباشد. به صالح آمریکا که این گونه افشاـگریها ببینند
نیزمی شود. ممکن است به ایران برسد شامل مطالب محرمانه ای که ازطریق پیمان سنتو این راهنماییها

برای دولت ایران نمی باشد. این مطالب هم قابل افشا خود
افشاـگری شماره 7 سند در افشاـگریهای قبل خصوصًا در وابسته کردن امرای بلندمرتبه ارتش: 3ـ

ارائه دادیم. نمونه هایی را
خط امام دانشجویان مسلمان پیرو
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 اطالعیه افشاـگری شماره 9
الرحمن الرحیم بسم اهلل

امکانات خویش درصدد و حیله ها و تمام قوا با روبه صفت٬ خونخوار این دیو امپریالیسم آمریکا٬
سیاسی و نهادهای فرهنگی٬ کلیه روابط و به وابستگی در اندیشه هاست که منجر و افکار رخنه کردن در
استفاده رابطه ای نزدیک تر فرصتی برای ایجاد هر از تا زخم خورده می کوشد این مار می شود. اقتصادی ما

تحمیل نماید. به ما زهرآلودش را و موجودیت پلید ـکرده٬
بـرگزاری جشـن ”هـجرت“ می خواست بـا پلید که چگونه این توطئهـگر نشان می دهد نامه زیر
جنایات سر سرپوشی بر شاید این حرکت به نفع خویش جذب نماید؛ در احساسات پاـک مسلمانان را
آوارگی سرپوشی بر کوخهای ویران و سرپوشی بر خون شهیدانمان٬ سرپوشی بر بی شمارش نهاده باشد٬
چه برگزاری هر مورد شورای انقالب در امام خمینی به دولت و دستور از این تصمیم بعد مستضعفان.

می گردد. پانزدهمین قرن هجرت اتخاذ آغاز باشکوهتر
متن نامه چنین است:

79 تهران اـکتبر در سفارت آمریکا از:
سی واشنگتن دی: آسیا٬ در کمیته داخل دولت آمریکا به:

ایاالت متحده در جشن ”هجرت“ موضوع:
1ـ آیت اهلل خمینی٬ امروز به شورای انقالب و دولت موقت ایران دستور داد که با برنامه های انقالبی به

استقبال آغاز پانزدهمین قرن هجرت بروند تا عظمت و فرخندگی این موقعیت را بنمایانند.
به را بزرگداشت ”هجرت“ زمینه طرحهای ایاالت متحده به منظور در نیاز اطالعات مورد فورًا 2ـ

پست نمایید. جشنهای ایران مرتبط باشد٬ نحوی که با
نماید٬ ایرانیان برگزار شرکت بعضی از با که جشنهای هجرت را دارد نظر ایاالت متحده در اـگر 3ـ

بفرستید. جزئیات الزم را
لینگن

تهران در سفارت آمریکا ـکاردار
نسبت به برگزاری جشن هجرت نظرات عمومی را شرکت در طرح ساده مسئله و با سعی می کنند چرا

منحرف سازند؟ امپریالیسم آمریکا
سلطه نیست؟ کشورهای زیر رابطه با در پیچیدگی حرکت منافقانه آمریکا دلیل بر این خود آیا

که جرأت می کند می بینند ایران اسالمی برای پوشاندن ماهیت پلیدخود در چه محیط مساعدی را آمریکا
کند. برگزار اسالم را جشن هجرت پیغمبر

با و این شیطان بزرگ پی ببرند توطئهـگر به ماهیت کثیف و دیگروقت آن نیست که ساده اندیشان ما آیا
آن به مقابله برخیزند. با تمام نیرو

خط امام دانشجویان مسلمان پیرو
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 اطالعیه افشاـگری شماره 10
الرحمن الرحیم بسم اهلل

شروع نظام شاهنشاهی بود در سندی که قباله مرگ حتمی ایران دیروز با دهمین بیانیه خویش را
و برنامه های مشخص برای خنثی کردن طرحها شتابگیرش با رشد انقالب اسالمی و تا باشد می کنیم.
ژانویه 78 جمهوریت اسالم گردد. 11 در اهداف امپریالیسم جوانه حیات ایران فردا

تلگرام
تهران محرمانه ـ تهران ـ در سفارت آمریکا : از

وزارت دفاع واشنگتن به :
ایران در سفارت آمریکا عملکرد هدف و موضوع:

شناسایی نکرده است غیرقابل تغییر به صورتی ثابت و را محدودیتها اینکه آن وزارتخانه اهداف و از
دقت مطالعه کردیم. با تلگرام ب را بحث در مسایل مورد ما متشکریم.

باوجود ایران می باشد. در قابل دسترسی ومنطبق بااهداف ما ماواقع گرایانه و مطالب آن به نظر کل٬ در
اهدافمان برای منطبق شدن کامل با گرفتن تغییرات وپیشرفتهای اخیر نظر برای در متن این بیانیه را این ما

داده ایم ـکمی تغییر
کامل می آوریم: به طور را این بیانیه جدید زیر٬ در

ب ـ شروع مطلب:
تقویت رابطه و ابقا بند... احترام متقابل شامل: اطمینان و مبنای اعتماد٬ اقتصادی بر رابطه سیاسی ـ 1ـ
بخش های گسترش محدوده تماسهای سفارتخانه با کرده ایم... شاه پیدا اطمینانی که با و اعتماد مبتنی بر
رابطه با گروههایی که در و نیروها کردن تماس با انتخاب گامهایی برای حداـکثر جامعه ایرانی و مهمی از
شامل نیز این عمل موقعیتهایی را هستند. ایرانی که به سوی مدرنیزه شدن پیش می رود در مهم اثر مراـکز
گرفتن نظر در با فعالیتهای سیاسی پیش می آیند. مورد بعضی ساده نگری های دولت در اثر که در می باشد
شوند. رد یا که می بایست آـگاهانه انتخاب و ریسکهایی ممکن است پیش بیاید موارد بعضی از اینکه در
ایران و مدت اقتصادی در برای ادامه برنامه های دراز کابینه او و (نخست وزیر) ...تشویق کردن آموزگار

برنامه ریزی یک طرح مشخص برای رسیدن به جهشهای اقتصادی.
پشتیبانی مقامات این رابطه تشویق کردن و در به اتمام می روند منابع نفتی رو هنگامی که به ناچار
بانک توسعه بین المللی و (IBRD) شنیدن توصیه های ایرانی برای کمک گرفتن متخصصین خارجی و
نظریه دادن مقامات تصمیم گیرنده و قرار ...جهت تحت تأثیر نیزقدمهای مؤثری است. منابع مناسب دیگر
امکانات ظرفیت و حداـکثر از روابط فیمابین٬ در موضعگیری های آمریکا و سیاستها از پردازان ایرانی٬

استفاده کنید. اطالعات آمریکا دفتر

زمینه های غیرنظامی در آمریکا رابطه قوی بین ایران و 2ـ
وابستگان نزدیکش سیاست معتدل قیمت گذاری برای و ادامه صادرات قابل توجه نفت به آمریکا در ...
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تشویق کنید. تنظیم و نفت را
سطوح قیمتهای قابل به نفت در دنیا احتیاج اقتصاد انرژی و مورد در را برنامه های آمریکا و سیاستها

توضیح دهید. تحمل٬
به عنوان نیز سفیر قدرت دفتر این راه از در و آسان کنید تجاری ایران را بازار در سهم آمریکا ازدیاد ...

پشتیبان استفاده کنید.
جمله اینکه از کنیم٬ مؤثرتر را آمریکا که چگونه می توانیم قدمهای کمیسیون ارتباط ایران و اضافه کنید ...

ایران تداخل دهیم. بازار در بیشتر را بخش خصوصی آمریکا چطور
جهت در آمریکا اتمی بین ایران و آخرین قرارداد رابطه با در را سازمان انرژی اتمی او و اعتماد دکتر ...

داشته باشید. نظر طرح عدم توسعه پرزیدنت مد
پشتیبانی و به دست آورید جمع کردن اطالعات (جاسوسی) مورد ایران در امتیازی در برای آمریکا ...
برای امتیازی را پیشنهاد هر پاسخ به این امتیازات ادامه دهید. در Pro را Quo liasion (QUID) برای
انداختن پیشرویهای موجود خطر که باعث در مطمئن شوید تا به دقت سبک سنگین کنید جدید

نشوند.
پاـکستان و که در مخدر تالشهای منطقه ای که برای کم کردن کشت مواد در بیشتر که ایران را سعی کنید ...

ایران کم شود. قاچاق از مخدر مواد ورود یا عبور تا شرکت دهید افغانستان صورت می گیرد
آماده شوند آمریکا جوانان ایرانی بیشتری برای تحصیل در تا وزارت علوم دولت ایران همکاری کنید با ...

و به عمل آیند.
موارد مناسب ارزیابی کرده و در پی تحصیل در آمریکا می باشند موقعیتهای محصلین ایرانی را که در ...

کنید. زیاد عزیمت را تعلیم انگلیسی قبل از مشورت و
غفلت خودش پیش آمده ادامه اثر پرداخت بدهیش که در مورد روی ایران در بر کردن فشار به وارد ...

دهید.

روابط نظامی مورد در 3ـ
ایران همکاری کنید. احتیاط کامل با جمله برنامه تجهیزات نظامی با از

تـا کنید احتیاجات نظامی اش برقرار مورد مشاوران اصلی نظامی اش در شاه و یک تماس دائم با ...
الزم ننماید. درخواست برای فروش لوازم نظامی غیر

به دقت سرپرستی کنید. آینده ایران را خریدهای خارجی تجهیزات نظامی حال و ...
قوانین که آنها مطمئن شوید تا به دقت دنبال کنید کنندگان اسلحه آمریکایی را فعالیتهای نمایندگان تولید ...
رابطه با که در را آمریکایی ها تعداد تا دنبال راههایی می گردند و می گیرند نظر در تازه فروش اضافی را

تقلیل دهند. می کنند ایران کار ـکنتراتچی های دفاعی در
به نظامی ایران کافی باشند حصول این اطمینان که برای قوای مجاز رابطه با در را تجهیزات نظامی ما ...
عمل چهارچوب راهنمای انتقال تجهیزات نظامی می باید در البته این کار داشته باشید. نظر دقت زیر

شود.
چهارچوب قانون عمومی که در مطمئن شوید تا دوباره امتحان کنید را آمریکا همکاری نظامی ایران و ...
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عمل می کنیم. 95 ـ 92
راهنمایی احتیاجش به کمک و بدون اینکه به هیچ وجه وابستگیش و تا تشویق کنید دولت ایران را ...
برنامه ریزی و موردتکنیکهای مدیریت و مسئولیت بیشتری در کم بشود٬ ارتش ایاالت متحده آمریکا

تشکیالت دهی کارمندان نظامی به عهده گیرد.
لنگراندازی کشتیهای نیروی خاـک و در هواپیماها حد بیش از پرواز مورد امتیازاتی در برای آمریکا ...

ایران به دست آورید. بنادر دریایی در

منطقه به دست آوردن موضع تعدیل شده ای برای ایران در ـ 4
پشـتیبانیش بـرای اسرائیل و درگیریهای اعراب و تعدیل شده با برای ادامه برخورد دولت ایران را

خاورمیانه تشویق کنید. در مذاـکرات صلح ما
توصیه کنید. را نفت به آن کشور جمله صدور اسرائیل از به ایران دستیابی به یک رابطه مثبت با ...

پاـکستان مخالفت کند. تحول دوباره ای در و تغییر هر با ایران باید ...
هرعرب دیگری درموردامنیت خلیج فارس حمایت و عمان ـ عربستان سعودی ـ همکاری ایران با از
داشته باشید. قرار کشورهای همسایه پیش می آید دیگر عراق و جریان تحوالت امنیتی که در در و ـکنید
اقتصادی تشویق زمینه های سیاسی و در هندوستان را پاـکستان و افغانستان٬ یک همکاری متعهدانه با ...

ـکنید.
... ایران را تشویق کنید تا از سیاستهای اصلی ما در آفریقا حمایت کند.

ایران در اجرای برنامه حقوق بشر پیشرفت در ـ 5
که روی بهبودی آمریکا موقعیت مناسبی راجع به سیاست حقوق بشر مسئوالن در دیگر شاه و با ...
در مخالف تغییر که این امر بگویید و صحبت کنید (ـکه قابل دستیابی است) شده باشد متمرکز حقوق بشر
اینکه یک نباشد). مثمرثمر و (چون ممکن است باعث دخالت خارجی باشد سیستم سیاسی می باشد
موقعیت بین المللی ایران در چه اثراتی روی موضع و می تواند این مورد ایران در عمومی بدی از تصویر

بگیرید. نظر در را داشته باشد مناطق دیگر و آمریکا
***

آغازین روزهای انقالب اسالمی ایران یعنی درست در که در نگاه دوباره به تاریخ تلگرام نشان می دهد
وظایف این سند داشته است. قرار سفارت آمریکا کار دستور هنگامه قیام خونین قم این برنامه ننگین در
تربیت مقامات چپاول نفت ارزان٬ داخلی٬ بازار سلطه بر بدین گونه شرح می دهد: را سفارت آمریکا
باالخره حکومت کامل بر جاسوسی و گرفتن امتیاز سرپرستی ارتش٬ تصمیم گیرنده به شکل آمریکایی٬

ایران.
سلطه وابسته کردن ارتش کشورهای زیر در را افشاـگری شماره 8خطوط شیطانی سیاست آمریکا در
که نشان می دهد و ترسیم می کند ارگانها سایر رابطه با در را سیاست کلی آمریکا نیز این سند نشان داده ایم.
تمام نکته آنکه برنامه فقط خاص ایران نیست بلکه در برای ایران چیست. رئوس کلی برنامه آمریکا
وارتش وسیاست سال اقتصاد ماه و گذران هر ازاین رو سلطه همین خطوط دنبال می شود. ـکشورهای زیر
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پیش آنجا تا این سیر می کند. آمریکا خصوصًا وابسته به غرب٬ بیشتر سلطه را فرهنگ کشورهای زیر و
می رسد. که مرگ همگانی فرا می رود

سوق دادن ایران سرپرستی ارتش ایران٬ بازار بر صراحت تمام حکومت انحصاری آمریکا فوق با سند
خط در دولت آموزگار هدایت شاه خائن و باالخره بر جهت سیاستهای آمریکاییان و اندیشه ایرانیان در
صف متحدان نزدیکتر در دولت او که شاه و آن دارد قصد خصوصًا می کند. تأـکید سیاست کاخ سفید
چه تماس هر بر مفید همچنین به عنوان یک برنامه عمل مشخص و آیند. آفریقای جنوبی در اسرائیل و
و اصراردارد ایرانی که به اصطالح مدرنیزه می شود در مهم نیرو مراـکز باجناحهای میانه روداخلی و بیشتر
به شیوه آمریکایی تربیت آنها کنترل و و دانشجویان ایرانی به آمریکا چه بیشتر جلب هر بر جای دیگر در

خالصه می کنیم: می ورزد. تأـکید
کشیدن همه جانبه ملت ماست. نشانه آخرین کوششهای امپریالیسم برای دربند این سند

است. آنها اربابی بر و چپاول خلقها امپریالیسم در حرص پایان ناپذیر نشانگر این سند
این در به سادگی حکومت همه جانبه آمریکاییان را برنامه های تمدن بزرگ است٬ که طالیه دار این سند
بند در ملتی را سلطه تمام عیار که با نوکرانش حساب کرده بودند و آری آمریکا خاـک نشان می دهد آب و
امامت خواست خدای مستضعفین٬ خوانده بودند. کور اما واپسین لحظات حیات بدوشند. تا و ـکشند
از آب کرد. نقش بر همت نسل جوان انقالبی همه نقشه هایشان را اراده آهنین مردم و خمینی بزرگ٬
این شعار پی می بریم. آزادی٬جمهوری اسالمی) عمومی انقالب ایران (استقالل٬ اینجاست که به عمق شعار
ـکه از متن توده ها بر می خواست به تمام برنامه های فوق جواب رد می داد. ”نه“ انقالبی امام انقالب هم همه
قرار بر را نوکرانشان فرار و رفتند عقب تر روز واشنگتن نشینان هر این رو از به هم می ریخت. محاسبات را
فرزندانی باالخره آخرین پایگاهشان به دست فرزندان مسلمان انقالبی خلق سقوط کرد. و ترجیح دادند
اولین اقدام تسخیر جهان امروز انقالب آزادیبخش در هر که پس از ـکه به این جمعبندی نوین رسیده اند
فردای خویش را تا می رود اینکه ایران امروز جمله جاسوسخانه آمریکاست. از جاسوسخانه امپریالیستها
روشنفکران تا بگذار نهد. خویشتن خویش بنا فقط متکی بر قیمومیت٬ وابستگی و مدار خارج از در
و پایه ابتکار متکی بر برنامه های استقالل طلبانه و گرفته اند قرار سیاستهای آمریکا غربزده که تحت تأثیر
به نظام اسالمی وحشت سیر جیره خواران امپریالیسم از تا بگذار بگیرند. به ریشخند قدرت توده هایمان را
نایافته تغییر ثابت و یک انقالب٬ از گذار جامعه مان حتی پس از و کج اندیشان ذهنگرای دنیا تا بگذار ـکنند.
به نحوی تقال روز هر میوه چینان تاریخ٬ فرصت طلبان و تا بگذار خواب بوده اند. گویی همه در بمانند.
تهمتی متهم به هر را صهیونیسم ما که بلندگوهای امپریالیسم و بگذار که رسم همیشه اشان است. نمایند
دقیقًا قدرتها ابر نزد در مجرم شناخته شویم که جرمها قدرتها دادگاههای بین المللی ابر در تا بگذار ـکنند.
علیرغم همه تالشهای انقالب اسالمیمان نیز خلق است و و پیشگاه خدا بی گناهیمان در اثبات پاـکی و

رفت. به پیش خواهد مذبوحانه شان شتاب گیرتر
خط امام دانشجویان مسلمان پیرو
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الرحمن الرحیم بسم اهلل
اطالعیه افشاـگری شماره 11
روابط سلطه مدار خارج شدن از راه رهایی انقالبات آزادیبخش٬ افشاـگریهای قبل نوشتیم که تنها در
توطئه و مرکز شدیم که جاسوسخانه امپریالیستها یادآور همانجا در خلق ستمدیده است. و بین ابرقدرتها
اجتناب ناپذیر قانونی بودن تسخیر مشروعیت و مبنی بر را خود نظر انقالب است و سازمان دادن ضد
می دهیم که حـتی عمومی قرار معرض افکار در اینک مدارکی را عرضه کردیم. جاسوسخانه آمریکا
راه دیگری برای چرای سفارتخانه آمریکا بستن بی چون و با که جز یقین حاصل آید ساده اندیشان را

نیست: فساد توطئه و جلوگیری از
که شده ای به دست آمد باقیمانده وسایل نابود ساختمان مرکزی سفارت٬ اتاقک پشت اتاق 225 در
پاـکتی را درهم پاشیده٬ میان اشیاء در مهرمی پرداخته اند. و این بخش به جعل اسناد در یقین حاصل شد
مخصوص پاسپورت است؛ مذکور٬ مهر دو عکس برمی آید٬ کلیشه و که از همان طور مهریافتیم. حاوی دو
به ادعای بنا باشند. به آن مهر ممهور پاسپورتها باید مرزهای کشور از خروج افراد و موقع ورود ـکه در
در مهرهای موجود است و جنب فرودگاه موجود اداره به خصوصی در فقط در این مهرها مقامات مهرآباد
برای تاریخ است صفحه ای که شامل تمام ترکیبات اعداد پاـکت مهرها در جعلی است. دزدی یا سفارت یا

استفاده شده است. آنها از که بارها برمی آید شکل ظاهری مهرها از شد. پیدا نیز
خارجی مجبور ایرانی یا واضح است که هرمسافر می آیند؟ به چه کار مسئله این است که این مهرها اما
است پاسپورت خود را با این مهرها ممهور کند. هرگاه دزد یا قاچاقچی یا جاسوسی از مرز وارد شود در
قانونی می کند. همچنین پاسپورت او را ورودی مهرآباد می رود ولی یک مهر نقطه امکان گرفتاری او هر
پاسپورت قانونی ایران مسافرت خارج با در و بگریزند مرز مهرخروجی از با می توانند ممنوع الخروجها
جواب این شده اند. پیدا سفارت سابق آمریکا در مهر این دو که چرا حال این سؤال پیش می آید ... و ـکنند
اجازه داده است سفرا که چرا به این سؤال جواب دهد باید دولت آمریکا مردم آمریکاست. دولت و سؤال با

جعل بزنند؟ دست به تقلب و دنیا کشورهای دیگر در نمایندگان او و
ولی جواب تاـکنون مانده است. بوده و اینجا زمان رژیم سابق در از البته ممکن است بگوییم این مهرها 1ـ
فرودگاه بین المللی مهرآباد در چون نه تنها الزم نبود رژیم سابق این کار در اوًال: این هم واضح است.
به حساب محترم تر و مقدم تر ایرانیان٬ خود تمام ارگانهای مهم مملکتی عمال آمریکایی از بلکه در
واحتیاج به بودند رأس کارها در مزدوران سیاخود و آن زمان ایادی آمریکا آن گذشته در از و می آمدند

چنین کاری نبود.
بزرگی خالف بسیار است٬ سفارت موجود حال در آن وقت تا از که مهر احتمال داده شود اـگر ثانیًا:
بـه حکـومت ایـن تا انقالب کردند که مردم٬ زیرا جانب این النه جاسوسی سرزده است. است که از
اسالم و و مردم٬ دهن کجی به انقالب٬ این خود و توطئه گران بین المللی خاتمه دهند قاتالن و جاسوسان٬
افراد بنابراین مسئولیت فرار و می رساند بطن انقالب اسالمی ایران را جاسوسی در طرح ادامه توطئه و
مطابق اسناد و دیگرانی که ممنوع الخروج بوده اند و خائنی چون حبیب اللهی (افشاـگری شماره 7) و مزدور

ایران است. در النه جاسوسی آمریکا با کرده اند٬ فرار آمریکا پاسپورت اقامت در مکشوفه همه با
مـا کشور از آدمکش جانی را خائن و هزاران دزد٬ فرار همه مسئولیت ناشی از ملت آمریکا آیا
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انقالب و ضد قانونی هزاران قاچاقچی حرفه ای و غیر جرم ورود شرکت در مردم آمریکا آیا می پذیرد؟
گول تبلیغات دروغین و آـگاه شود اـگر مطمئن هستیم که ملت آمریکا ما مامی پذیرد؟ به کشور جاسوس را
انسانی توطئه های ضد و مقابل این بی قانونیها نخورد را موساد و مطبوعات وابسته به سیا و خبرگزاریها
جاسوسان و قاتالن٬ خائنان٬ یاری با گناه نابخشودنی همکاری و هرگز خلق مسلمان ما ایستاد. خواهد

کند. بن بر از این ریشه های گندیده را مصمم است تا و بخشید نخواهد انقالبیون را ضد
خط امام دانشجویان مسلمان پیرو

IN THE NAME OF GOD THE BENEFICIENT THE MERCIFUL

Disclosing Announcement No . 11

In the previous exposures we explained that the only way liberation movements could be

freed was out of the norms of dominance relations between the superpowers and the

oppnessed peoples of the world and we noted that the embassy was the spy den of the

imperialists , the center ot conspiracy and plots againts the Islamic Iranian Revolution and we

presented the reasons which obliged us to occupy this den of espionage . Now we will present

documents to the general opinion of the world, documents which prove that this place had to

be closed so that plots end conspiracy would end. In the room behind room 225 in the main

building of the embassy among the remaining material we found instruments which indicated

that in this place illegalacts of forging documents and stamps took place and we found an

envelope containing two stamps which are used when entering and leaving countries . The

authorities of Mehrabad claim that these stamps should only be found in the airport office . A

tablet containing all numbers for the dates was also found. Apparently the stamps hace been

used before.

But the problem is what are these stamps used for smugglerss and spies used these stamps

to enter the country and criminals wanted by the police use them to escape from the country.

Now one must ask why these two stamps were found in the former U.S embassy . The

American government and people must respond to this Question . The American government

must answer why it allows diplomats and representetives to forge documents of other

countries . Does the American people sands of thieves murderers and criminals from our

country? Do the American people accept participation, in the crimes of the illegal entry of

thousands of proffessional smugglers and antirevolutionaries and spies to our country. We are

sure that the American people if the become aware and understand the decieving nature of

the propaganda of agencies depending on CIA and Moussad they will then protest to these

illegual acts and in human plots. Our moslem nation will never forgive the crimes of the

coopration of the traitors . crimnals spies and is determined to uproot these corrupted

systems. Moslem students Following The Line of Imam
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الرحمن الرحیم بسم اهلل
اطالعیه افشاـگری شماره 12
در نشان می دادکوشیدیم خطوط کلی نفوذامپریالیسم را اسناد که مدارک و آنجا درافشاـگریهای قبل تا
کًالکشورهای جهان سوم تبیین کنیم فرهنگی ایران و اجتماعی و سیاسی٬ نظامی٬ وجوه مختلف اقتصادی٬
سـلطه زیر و رهگشای ملتهای اسیر ناچیزی که باقی مانده است بتواند بسیار اسناد این مدارک و تا
نمایان می کنیم که سالهاست به عنوان خط جدیدی را ارائه این سند با استقالل گردد. به آزادی و ابرقدرتها
ایران دنبال در آن انگلستان) قبل از (و امپریالیسم آمریکا پایه های اصلی سیاست خانمان برانداز یکی از

ـگردیده است.
* * *

تهران در سفارت آمریکا : تلگرام از
محرمانه بخش واشنگتن ـ به :

آبان 1357 25 با برابر 78 نوامبر 16
سناتور رئیس کانون معلمین و درخشش٬ محمد سیاسی با پی مشاور چندی پیش چندشب پی در 1ـ
تمام مسایل این مالقاتها در حامی شاه مالقات کرد. شریف امامی و مشهور طرفدار علی مسعودی٬ محمد
پست دیگر پرورش)٬ شغل وزارت فرهنگ (آموزش و درخشش پس از هفده سال گذشته مطرح شد.
دولتی نداشته و همان شغل را در کابینه علم نیز نپذیرفته است. او یک هفته پیش٬ پس از دو هفته بستری
بودن در یک بیمارستان نظامی که به دلیل فشار خون آنجا بود٬ مرخص شده است. (چون او به خاطر
سراسر معلم در کانونی است که 400000 رهبر او شده بود.) مخالفتش توسط حکومت نظامی دستگیر
او آورد. نوعی سازماندهی به وجود نادری است که می تواند افراد درخشش از آن هستند. عضو ـکشور
شاه که اجازه می دهد راه بیندازد است که خط سازشکارانه ای را عالقه مند اشاره کرده است که شدیدًا
فعالیتهای مطالب و گروهش برای انتشار و تمام سعی های او ولی دولت از نه حکومت. وسلطنت کند بماند

سیاسی جلوگیری کرده است.
گـروههای طـرفدار اقـلیتی را اـکثریت معلمین می داند. هستند او که پیرو درخشش گروهی را 2ـ
که افرادی را او می نامد. مذهبیهایی که به وسیله خمینی رهبری می شوند٬ اقلیت بزرگتری را ـکمونیستی و
تجربیات خودش مثال می زند. از و معرفی می کند فاسد دولت داشته اند هفده سال گذشته در شغلهایی در
تمام این زنش زندگی کند. درآمد بوده با مجبور و سال قطع شده بود منجمله زمانی که حقوقش برای چند
آمادگی وی جهت دنبال کردن خط میانه ای که می توانـد نبوده اند. ناـگوار زیاد برای او مسایل ظاهرًا
مشاور نجات دهد٬ به سوی آن رانده می شود٬ حال حاضر ازجهت گیری های افراطی ای که در ـکشورش را

داد. قرار تحت تأثیر را (“ بازرسی قسمت ” آقای گریفین (مأمور سیاسی و
اـکنون نخست وزیری شریف امامی درپشت پرده فعال بوده است٬ 3ـمسعودی که درجهت حمایت از
وفاداری نمایانگر همچنین او به فعالیتش ادامه می دهد. وفادار عناصر هم با گروههای مخالف و هم با
مـرتکب که او اینکه تشخیص داده اند وجود با نسبت به شاه دارند؛ ایرانیها مداومی است که خیلی از
از دهه اخیر گناهان اطرافیان شاه که در مورد دخترانش به تفصیل در مسعودی و اشتباهاتی هم شده است.
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انتقادات مورد هویدا صحبت نمودند. بردند بسیار مردم سود نقش خویش به عنوان واسطه ای میان شاه و
گرفت. شدیدی قرار

گروههای نشان دهیم. پیچیدگی وضع داخلی ایران را گزارش می دهیم تا مالقات را این دو ما 4ـ
یافتن یک راه حل سازشکارانه که ضامن مـاندن شـاه و خواستار که شدیدًا مردم هستند مختلفی از
که کمونیستها شده اند متقاعد توسط ما افراد بسیاری از می باشند. پیروزی کامل خمینی شود جلوگیری از
قیام و مخالفتها کمی در اینکه نقش نسبتًا وجود با گرفت؛ به دست خواهند را دولت (آینده) امور تدریجًا
جلوگیری مذهبی خوانده می شود آنچه که ارتجاع (ـکهنه پرستی) که از دیگرمردم می خواهند فعلی دارند.
اجرای نقش اصلی ممکن است به زمانی که اوضاع بدین منوال پیش رود تا همه تشخیص داده اند ـکنند.

عهده نیروهای مسلح باشد.
سولیوان

به دام بیگانه جامعه را خود روشنفکران از و مردان متنفذ به انواع دسایس٬ که دیدیم آنها همان طور
بـرای خـود زمینه را و ارائه می داده اند آنها اصلی کار به عنوان محور را سیاست خود می انداخته اند؛
می نموده اند. سوار گرده مردم محروم ما بر را برنامه های زمان بندی شده آنها با کرده و فروختگان مهیا
وابستگی کامل که شدت خیانتشان از غربزده بوده اند روشنفکران لیبرال و فروختگان٬ عمده این خود
ولی نمایندگان امپریالیسم متفاوت بوده است؛ روابط حسنه داشتن با هماهنگی و عمله فکری بودن و و
نهایتًا همه این روشنفکران غربزده علیرغم تفاوتهایشان٬ در خط امپریالیسم و به منظور پـیاده شـدن
درجریان انقالب ایستاده ومی ایستند. خط حرکت آنها مقابل مردم خویش و در و می کنند کار طرحهای او
اصلی به انحراف کشاندن مسیر سعی در توطئه های خود با که آمریکای جهانخوار نیز شکوه ملت ما پر
به عنوان پایگاه تا دهد رشد مطرح کرده و را خط میانی (بختیار) تا برآمده بود انقالب داشت درصدد
ولی حرکت انقالب خلق قهرمان دهد. استفاده قرار منافعش مورد و اجتماعی جهت بقای خود سیاسی ـ
پیروز تنهاچیزی که باقی ماندو ودخالتش درخط امام نگذاشت. مجالی برای طرحهای جاسوسی آمریکا

خط امام بود. شد
خط امام دانشجویان مسلمان پیرو

IN THE NAME OF GOD THE BENEFICIENT THE MERCIFUL

Disclosing Announcment No .12

In the former revealing of documents showed , the general lines through which imperialism

penetrated in the different economic , military, political, social and cultural aspects of Iran ond

generally thirdworld countries. so that these very few documents which remain could open the

path of the enslaved and oppressed peoples towards freedom and independance. By exposing

this document we clarify a new line which has for years been one of the basic pilars of the

ruining policies of American (and before it English ) Imperialism.

Just as we will see in this document, they trap with different plots and conspiracies

influential men and alienated intelactuals and present their own polivies as the main basis of

these peoples work. Then they prepare the backfround for these agents so as to , in the
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proper time, impose them upon our deprived mation.

country? DO the American people accept participation, in the crimes of the illegal entry of

thousands of proffessional smugglers and antirevolutionaries and spies to our country . We

are sure that the American people if they become aware and understand the decieving nature

of the propanganda of agencies depending on CIA and moussad they will then protest to these

illegual act in human plots.

Our moslem nation will never forgive the crimes of the cooperation of the traitors .

Criminals spies and is determined to uproot these corrupted systems.

Moslem Students Following The Line of Imam
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الرحمن الرحیم بسم اهلل
 اطالعیه افشاـگری شماره 13

مردم آمریکا: خاسته ایران٬ ملت به پا
خصوصًا٬ خارجه آمریکا نشان دادیم که مقامات عالیرتبه وزارت امور 4 و افشاـگریهای شماره 2 در

طرح کرده بودند. به آمریکا قبل نقشه بردن محمدرضای فراری را مدتها از آقای ونس٬
داده تا بهانه قرار مریضی شاه را می بینیم که چگونه تبهکاران آمریکایی٬ سندی که ارائه می گردد در
نقش این مدرک نقشه فریبکاران را انتشار تا باشد گول بزنند. عمومی جهانیان را افکار ملت ایران و شاید

آب کند. بر
***

(58/7/8)79 سری سند سپتامبر
کاردار از:

نیوسام (ـکد) به:
درباره شاه ایران

سری است. این موضوع کامًال 1ـ
مردم ایران نسبت به آمدن شاه به ایاالت متحده با اعمال مقامات رسمی و من تغییرات چندانی در 2ـ
آنچه (اطالعاتی) که در اواخر ژوئیه گذشته برایتان فرستادم مشاهده نکرده ام. قانون اساسی به تأخیر
و فقط به آرامی پیش می رود روابط ما آمد. نخواهد امسال روی کار اواخر تا دولت جدید احتماًال افتاده و

بین برود. شدن شاه از وارد با تازه به آن اندازه نیست که بخواهد
اقدامی درباره شاه انجام دهیم ما من می ترسم که اـگر و قدرت هستند حال حاضرروحانیون در در 3ـ
لحن خیلی شدیدی فاالچی با اوریانا مصاحبه اش با هفته گذشته در خمینی در زیرا شود؛ عمومی بدتر جو
برگردد. به کشور گفت باید و سال جنایت کرده محکوم کرد خائن که 50 به عنوان یک فرد شاه را

در کنترل افکارعمومی را و آمده وتغییرشکل افکارعمومی به وسیله کسانی که نفوذ به وجود باجو 4ـ
چندانی در آمدنش اثر بیاید٬ شخص شاه به عنوان مریضی به آمریکا می کنم که اـگر من فکر دست دارند
بپذیریم احتمال حقوق بشر به صرف برخورداری از را او ما داشت اـگر عکس العمل مردم ایران نخواهد

شود. هم بهتر موضع دفاعی ما می رود
حتی برای قصدپذیرفتن شاه را ما اـگر شدید یادآور که شما همان طور گفته های باال از صرف نظر ـ 5
میان بگذاریم که این موضوع از در دولت ایران فورًا به آرامی با مدت کوتاهی هم داریم بایستی موضوع را
فوری آمدن شاه به آمریکا اـگر انجام دهیم و بخواهیم چنین کاری را ما اـگر است. اهمیت زیادی برخوردار
با دولت ایران این است که سایروس ونس موضوع را است بهترین وسیله برای جستجوی راه مذاـکره با

میان بگذارد. در می بیند سوم اـکتبر در را زمانی که او یزدی٬
(لینگن)
به ویژه هیأت حاـکمه آمریکا٬ آزادیخواهان جهان خواستاریم تا خصوصًا کلیه خلقهای آـگاه دنیا از

مردم ایران به محاـکمه کشند. به علت توطئه علیه انقالب و را ـکارتر
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خاسته ایران مقابل خواست توده های به پا در نمی تواند که شورای امنیت سازمان ملل متحد آنجا از
به علت را دولت آمریکا قاطعانه رسیدگی کرده و چرای محمدرضای جنایتکار بی چون و مبنی براسترداد
هیأت حاـکمه و ـکارتر باید نیز ملت آمریکا اساس قوانین بین المللی محکوم نماید٬ بر توطئه مسلمش٬

کند. رسوا لوای گول زننده حقوق بشر دروغگویی به همه جهانیان زیر به خاطر واشنگتن نشین را
خط امام دانشجویان مسلمان پیرو

IN THE NAME OF GOD THE BENEFICIENT THE MERCIFUL

Disclosing Announcment No .13

Revolutionary people of Iran American people we have reveaxled in the previous exposures

that high authorities of the American state Department specifically Vance had planned from

long ago to take the fuaitive Mohammad Reza to the United States .

In the document which will be disclised we see hoe the American criminals give assylum to

the shah under the pretext of sickness so to decieve the general opinion of the world we hope

the exposure of this dicoment will unravel the plots of imperialism.

We demand from all enlightend nations of the world specifically the freedom seekers to

put the ruling class of America and especially Carter on trial.

Since the Security Council of the United Nations cannot reply to the persistent demands

of the masses of the Iranian people based on the excondemn U.S. government for its crimes

according to international laws.

The American people must expose carter and the under his cover of humanrights.
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اطالعیه افشاـگری شماره 14
منافع چـه این جاسوسخانه مجهز خدمت چه کسانی بوده است؟ در سفارت آمریکای جنایتکار

تأمین می کرده است؟ را جامعه ما اقشاری از
پاسخ روشن است. روشن گردیده٬ خاسته ملت ما برای توده های به پا حال که توطئه های کثیف آمریکا
آدمخوار و منافع سرمایه داران مستکبر و خدمت امپریالیسم خونخوار در سفارت آمریکای جنایتکار

ایران بوده است. ایادی مزدورش در و سازمان سیای آمریکا آمریکایی و
ایران در در آمریکا انقالب اسالمی هم پایگاه امپریالیسم خونخوار از که بعد بود جای تعجب نخواهد
خدمت طاغوت در در را خود عناصری که عمر جنایت پیشه ساواـک و افراد بین سرسپردگان شاه خائن٬
کشورها دیگر ایران و در روابط کنسولگری آمریکا زیر اسناد باشد. رژیم سرسپرده شاه خائن گذرانده اند٬
این اسناد رژیم شاه سابق روشن می کند. و وابستگان آمریکا مزدوران ساواـک و و فراریان تبهکار با را
واشنگتن برای سفارت خانه های در برنامه هایی است که حکومت گران خائن آمریکا حاوی سفارشات و
فراریان خائن ساواـک٬ که برای عناصر خواسته اند آنها از و فرستاده اند کشورها دیگر ایران و مزدور
در کمکهایی به آنها تا نمایند رژیم خائن پهلوی ویزای مخصوص صادر و وابستگان به آمریکا و تبهکار

جنایتکارانه اشان باشد. فرار جهت ادامه خیانت و
***

سند شماره یک
58 مهر 4 مطابق با 79 سپتامبر 26  تاریخ:

ایران در سفارت آمریکا از:
فوری واشنگتن دی سی. خارجه در وزارت امور به:

فرانکفورت رم و در قابل توجه سفارتخانه های آمریکا
به عوامل رژیم سابق دادن ویزا موضوع:

گیرد. ذیصالح سفارت قرار دسترس افراد در این موضوع فقط می تواند 1ـ
ویزای پناهندگی به سیاستمداران یا (D) دادن ویزای مشروط و دال (A) و مراجع اطالعاتی الف 2ـ

دارند. تقاضا اعضای ساواـک تحت رهبری شاه را رژیم سابق و
که وزارت امور که به اطالع ایرانیان مقیم فرانکفورت برساند (B) این بود تلگرافی ب سند هدف از
(P) تلگرافی پ سند دهد. بررسی وپذیرش قرار مورد را ممکن است دادن ویزاهای مذکور خارجه آمریکا
انجام می شود. خارجه آمریکا ازطریق مجاری خاص وزارت امور این است که همه گونه تقاضا حاـکی از
که شد سفارت مجبور تهران انجام گرفت٬ اوایل سال مسیحی در که در شروع ناآرامی ها قبل از 3ـ
مراجعه به پرونده های با تنها بررسی حقیقی آنها لذا و به واشنگتن بفرستد یا و کند نابود یا را پرونده ها
با غنیمت شمرده و فرصت را خارجه بخواهد وزارت امور واشنگتن ممکن است. خارجه در وزارت امور

این قبیل موافقت نماید؛ ویزاهایی از
سفارت) لینگن (ـکاردار
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شماره 2 سند
58 مرداد 16 آـگوست ـ 7 

خارجه آمریکا وزارت امور از:
ایران در سفارت آمریکا به:

مریم ایزدپناه و برای علیرضا ویزا موضوع:
اوت قرار 8 مهاجرتی در مریم ایزدپناه برای تقاضای گذرنامه غیر و مطلع شده ایم که علیرضا ما

مالقاتی داشته اند.
فرزندان آقای علیرضا مریم و باشند. ـ دارد خانم عظیمه کمیلی که فعًالویزا همراه مادرشان ـ باید آنها
29 فوریه مطابق با 18 ایزدپناه تا معاون سازمان هواپیمایی کشوری بوده است. که قبًال ایزدپناه هستند
نیروی هوایی در او و تهران شود که معاون قسمت هواپیمایی نیروی هوایی در بود خیلی امیدوار بهمن 57
باعث قدردانی خواهد انجام دهید نوع کمکی که می توانید هر است. آمریکا در فعًال بوده است و مشهور
مزدوران یاران شاه خائن و همکاری با سعی در خارجه آمریکا می بینیم که چگونه وزارت امور شد.

دارد. پناه می بردند دیگرانی که به آمریکا ساواـک یا
به رهبری مبارزه گسترده ضدامپریالیستی خود بدین گونه است که ملت به پاخاسته ایران می بایست با
پای نخواهد متالشی کردن آن از تا که برده است و منافع شیطان بزرگ یورش برد٬ پیامبرانه امام خمینی بر

نشست.
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

IN THE NAME OF GOD THE BENEFICIENT THE MERCIFUL

Disclosing Announcment No .14

Who has the criminal Embassy of the U. S. of America served? What portion of our

society has been secured by this moblizied espionage house? Now that the dirty plots of the

Ameican Government has been known for our raised people the answer is clear, the Embassy

of United States has secured the imperialism, the CIA and its agents in Iran.

It would not be surprising that after the Islamic Revolution in Iran also we could see the bases

of the Omperialism among the shah,s regime supporters that have spent their life in serving

the shah,s regime. The following documents show the relation ship between the American

consulate in Iran and other elements who spent their life serving the oppressors.

These are including the plot of the treacherous of American Government in Wash D. C .

for the Embassy of U. S. in Iran and other countries , that has asked them to issue the special

Visa for the Iranian criminals and traitors to the country, who have been working for SAVAK

, to help them to continue their treacherous activities .
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 اطالعیه افشاـگری شماره 15

(امام خمینی) ای دریای بیکران انسانها به پاخیزید
ملتهای جهان:

تـاریخ نـمایانگر به عبارت دیگر بودند. قربانی یک اقلیت قدرتمند طول تاریخ همواره ملتها در
که سال همان طور است. چنگ قدرتهای سلطهـگر مبارزات ملل محروم برای به دست آوردن آزادیشان از
باالخره پیروز و مبارزه کرد برابرعظیم ترین قدرتها ایمان یک ملت در بودیم عزم و ایران شاهد ـگذشته در

شد.
قبال ملل محروم پرده برداریم. عملکردهای امپریالیسم در یکی از می خواهیم از این سند در

CIA در تمام جهان گسترش می دهد. در شبکه های جاسوسیش را امپریالیسم برای تثبیت مواضع خود
CIA پای پیداست. رد که سرکوبی بیرحمانه ملل صورت می گیرد کجا هر پیچیده ترین این نهادهاست.
اعمال شکنجه و در زمان مصدق یعنی زمانی که شاه را ایران در در آلنده٬ زمان دکتر شیلی در در آنجا
شصت هزار دادن بیش از به رهبری امام خمینی که با طی انقالب اسالمی ما حتی در و اختناق یاری کرد
هم که در بعد و نکشید آمریکالحظه ای دست ازحمایت این جنایتکار زخمی پیروزشدیم٬ شهیدوصدهزار
و دخالت می کند CIA داخلی ما نقض آشکار باز شد برکنار کار هّمت ملت ایران از مسایل این عروسک با

است. این همه حقوق بشر
و جالب اینجاست که هدایت و رهبری این عملیات توسط افرادی صورت گرفته که داعیه حفظ حقوق
دارند. در این سند می بینیم که سیا برای پیاده کردن نقشه های شوم خود از سفارت استفاده می کند. بشر

شماره 8933 سند
اـگوست 79 تهران تاریخ 9 در سفارت آمریکا از:

سی واشنگتن دی ـ خارجه ـ امور وزیر به:
ـگزارشگر

اف آر.  موضوع مأموریتهای اس.
متن کامل 1ـ

تلگرافهای قبلی تشریح شده آنچنان که در (ویلیام دارتی) و من درباره مأموریت (مالکوم کالپ) 2ـ
موافق هستم. بود٬

SRFپاـک تحت پوشش یک سابقه روشن و با به این مضمون که ما داریم٬ اختیار موقعیتی که در با 3ـ
محلی نسبت به هرگونه اشاره از شدید گرفتن حساسیت بسیار نظر در با اما می کنیم٬ آغاز این مأموریت را
اهمیت فوق العاده ای برخوردار است از مقدور آنجایی که برای ما CIA انتخاب بهترین پوشش تا فعالیت
ابهامی را مقام مسئول جای هیچ گونه سؤال و سوم برای این دو دبیر دوم و بنابراین عنوانهای دبیر است.

داشته باشیم. آن را باید ما باقی نمی گذارد.
من معتقدم که مأموریتهای ترتیبات پوششی تحت عنوان مأموریت داخل سفارت روی هم رفته 4ـ
افسر چهار به همین تعداد هرحال برای آینده قابل پیش بینی٬ شغلی فعلی سفارت هست. نمودار متناسب با



النه جاسوسی آمریکا 36 اسناد

متفرق نگه داریم تا و هم جدا از آنجائی که امکان دارد تا همچنین کارمندان کمکی را SRF بسنده نماییم و

اینکه ببینیم مسایل چگونه پیش می رود.
این کنیم. به داخل سفارت محدود SRF را کوشش می کنیم که اطالعات نسبت به مأموریتهای ما 5ـ
DAUGHERTY متعاقب برنامه جدیدی است که او DAUGHERTY مربوط است. به ـکوشش مشخصًا

به من اطالع داده شده است. درباره آنها آن است و حاصلی از
غیرقابل ظاهر در که به وزارت یادآوری نمایم که مسئله قدیمی و می کنم لزومی ندارد من تصور 6ـ
حدودی سبب تضعیف کوششهای پوشش تا و شد پیچیده خواهد SRF ناـگزیر حل انتصاب کارمندان
کنیم این مشکالت چه کار (هر داشت. تأثیری نخواهد این مورد در کوششهای ما و شد خواهد محلی ما
سفارت داشت که مأمورهای مختلفی به عنوان کارمند سیا نشان می دهد که سند همان طور بود) خواهد
و برای فریب ملتها این پوششها نگردد. ماهیت واقعیشان آشکار تا کدام پوششی معین کرده بود برای هر
فریب خورده که به پا این مدارک هشداریست به تمام ملل ستمدیده و می رود. به کار توجیه اعمال سیا

بپردازند. کشورشان به جستجو در ماهیت سفارتخانه های آمریکا مورد در و خیزند
خط امام دانشجویان مسلمان پیرو

IN THE NAME OF GOD THE BENEFICIENT THE MERCIFUL

Disclosing Announcment No .15

In this document we will expose one of the acts of imperialism . afore the oppressed

peoples.

To secure its untrests imperialism spreads spy networks in all of the world. The CIA is the

most sophisticated of these. Any where there is a ruthless opression of the people footprints

of the CIA are left behind in chilie at the time of Dr . Allendeh in Iran . at the time of

Mossadegh when the CIA helped the shah in acts of oppression. Even during the Islamic

revolution led by Imam khomeini which succeeded after 60 thousand matyrs were given and

100 thousand were handicapped the u. s. did not stop supporting this criminal fotr a moment

and later when this puppet was overthrown with the will of the Iranian people the CIA

continued its involvement in our internal affairs and this is all enidenvt violation of

humanrights. And it is interesting to note that the these acts were led by people who see that

the CIA uses the embassy for carrying out their dreadful plots.

Rise oh Infinite Ocean Of Humans.

“ Imam khomeini”
Peoples of the world !

In the course of history, peoples have always been victims of a poverful minority.

In other words history reflects the struggles of deprived peoples , seeking to obtain the

freedom from the claws of the dominating powers Just as we witnessed last year the will and

faith of a nation struggle afore the strongest powers and succeeded finally.
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چه منابعی کسب می نموده است؟ از را اطالعات خود ایران چه می کرده است؟ در آمریکای جنایتکار

می گرفته است؟ خدمت چه کسانی به کار در این اطالعات جاسوسی را
روشن شد طی انقالب اسالمی ایران ازساواـک جهنمی شاه خائن صورت گرفت٬ افشاـگریهایی که در با
تمام قسمتهای مختلف افرادش که در و خبرچینها شبکه منابع و از را خبرهای خود ـکه ساواـک اطالعات و
CIA بوده آنجایی که ساواـک دست پرورده سازمان از دریافت می نموده است. داشتند مملکتی حضور
همکاری ساواـک دارای شبکه های با ـ این مرکزجاسوسی سازمان سیا ـ است٬پیداست که سفارت آمریکا
اقسام منابع خبری بوده است کـه اطـالعات انواع و خبرچین و وابسته و خودی و افراد جاسوسی و
مزدوران خائنی که به طرق اسرع وقت به سفارت می رسانده اند. در خبرهای دست اول را جاسوسی و
مقابل مشت انقالب در ولی پس از علیه ملت مسلمان ایران فعالیت می کردند بر مختلف درخدمت بیگانه و
ذیل سند بین نرفته اند. از هنوز اما عقب نشسته اند؛ انقالبی ما اراده آهنین خلق رزمنده و ـگره کرده و

سفارت است. منابع جاسوسی با و نشان دهنده سردی روابط بین شبکه ها

سند
 محرمانه

از: سفارت آمریکا در تهران
به: واشنگتن

بین رفتن منابع اطالعاتی سفارت از موضوع:
کل مطلب محرمانه است. 1ـ

مشکالت مربوط به تمایل ایرانیان به مالقات آمریکا نتایج تیره شدن روابط میان ایران و خالصه از 2ـ
به افزایش تلگرافهای قبلی گفته شده رو که در این مشکالت همان طور است. کارمندان سفارت آمریکا با
و اتهامات مداومی که به آمریکا و آمریکا به عنوان سفیر منصوب کردن (ـکاتلر) مورد در اصرار است.
صحبت کردن با دیده شدن یا از ترس ایرانیان را ایران می زنند امور دخالت در مورد در سازمان سیا
در جایی که این موضوع به نابودی زحمات ما زیادی افزایش داده است تا ـکارمندان سفارت به حد

جمع آوری اطالعات می انجامد.
بین برده از را منابع اطالعاتی خوب ما خیلی از آمریکا عواقب نامطلوب تیره شدن روابط ایران و 3ـ
افزایش را کارمندان سفارت آمریکا صحبت کردن با و برخورد ایرانیان در بی عالقه بودن عده ای از است و
(محکوم کردن اعدامهای دادگاه ماه مه سنای آمریکا زمان تصمیم 17 از این عکس العملها داده است.
آنگاه نظرات ماه مه و 26 و تاریخ 24 در مقابل سفارت آمریکا تظاهرات در سپس با شروع شدو انقالب)
به را این عمل موقعیت ما رسانه های گروهی اوج گرفت. حمله شدید مطبوعات و در یزدی درباره کاتلر

اوایل انقالب. از حتی بدتر قابل مالحظه ای متزلزل کرده است٬ طور
ایرانیانی می گویدخیلی از سال سابقه تجربه کاری دارد کارمندان قسمت اقتصادی که چهار یکی از 4ـ
حال حداـکثر تلفنی به تقاضاهایش پاسخ می دادند یا و مالقات می گذاشتند اداره شان قرار در او با ـکه قبًال
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شب بکنیم. مکالمه تلفنی در یا ایشان تقاضای مالقات خصوصی و می توانیم از
میان می گذاشتند در ما هشت ماه پیش آزادانه با عمومًاازصحبت کردن درباره مسایلی که شش یا آنها
که قرارمالقاتهای تجارتی و خجالت می کشند ما به واسطه روابط گرم با آنها چه تعدادی از اـگر اـکراه دارند.
فارسی زبان شرکت نفت که سه سال یک کارمند به عقب می اندازند. بنابراین مدام آن را کنند رد معمولی را
دیگر بعضیها تماسهای زیادی که داشته گزارش می دهد. مورد در مشکالت فوق را ـکارآموزی دیده عینًا

اـکراه دارند. ما صحبت کردن با از تمامی آنها تقریبًا و ندارند دسترسی به منابع اطالعاتی سابق را
مـنابع مـوارد خـیلی از در مشاهده نموده اند. تمامی کارمندان قسمت سیاسی همین پدیده را 5ـ
کارمندان بخش سال دوستی نزدیک با حتی کسانی که مدت چهار ترک کرده اند. را کشور اطالعاتی ما
آنان به چه تعدادی از گر این کارمندان نشان نمی دهند؛ عالقه ای به مالقات با سیاسی سفارت داشته اند
مایل به ادامه هنوز البته بعضی افراد عالقه مندند. منازل خود کارمندان سفارت در مالقات خصوصی با
که ما کسانی نیستند براینکه این افراد کافی نبوده مضافًا ولی آنها کارمندان بخش سیاسی هستند مالقات با
حتی از این واـکنش را تهران بوده اند کارمندانی هم که مدت زیادتری در به مالقات آنان باشیم. عالقه مند

دیده اند. دوستان قدیمی خود
می شناخته٬ را آنها تماس بوده و در آنها با سابقًا سفرای قبلی ایران که او موردتعدادی از در کاردار 6ـ
بازنشسته خبره به کارمند یک سفیر تماس نگرفته اند. ما برگشتن به ایران با از بعد آنها هیچ کدام از می گوید
یک کارخطرناـک درجمهوری اسالمی ایران تلقی همکارانش تماس باسفارت را گفته است که خیلی از ما
می کنند. باید دید به جای کسانی که با ما همکاری داشته و در ماه آینده ایران را ترک خواهند کرد چه تعداد

از ایرانیان با ما همکاری خواهند کرد.
بوده بهترین موارد مسایل یهودیهای ایران یکی از به دست آوردن اطالعات از تجربیات گذشته در 7ـ
همگی از آنها کمک کنند٬ به ما منبع اطالعاتی بودیم تا کردن چند به دنبال پیدا ولی وقتی که ما است.

نگران بودند. بود که متوجه آنان خواهد آمریکا تماس با عواقب ناشی از
دوستانشان نسبت به به اینکه سوءظن همکاران و تهران اشاره کرده اند منابع خبری در بعضی از 8ـ
جایی که کرده است. به شکل حاّدش بروز دانشگاهها در این حالت مخصوصًا به افزایش است. آنان رو
منابع که یکی از آن طور می دهند. حمله قرار آمریکایی مورد مواضع ضد از روشنفکران را افراطیون٬

بین می روند. این موج از با دارند قرار جریان کار در حتی کسانی که بیشتر خبری گزارش می دهد
را ما نیاز به دست آوردن اطالعات مورد 9ـشک نیست زمینه ای که درجریان این وقایع شکل می گیرد
روابط کارکنان کشورهای جهان سوم که آنها شرایط به سطح بعضی از چه هنوز گر مشکل می کند؛ بسیار
ایران را هفته اخیر٬ نرسیده است ولی فشارهای چند تحت کنترل دارند شدیدًا مردم محلی را سفارت و
بسوی چنان موقعیتی سوق می دهد. ناس
ایران مورد در را اطالعاتی آمریکا روابط شبکه های جاسوسی و که گوشه ای از باال توجه به سند با
کـه ایـنجا کنند باور نمی خواهند هنوز آقای ـکارتر٬ خصوصًا واشنگتن نشینان٬ آیا می دهد قرار تأیید

جاسوسخانه بوده است؟
خط امام دانشجویان مسلمان پیرو
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IN THE NAME OF GOD THE BENEFICIENT THE MERCIFUL

Disclosing Announcment No. 16

What Was the criminal American Government doing in Iran? How have they been

gathering their information and how have they been using these Intelligence Reports . With

revealing the Shah´s SAVAK during the revolution in Iran , it became clear that SAVAK has

been recieveing his informatin from its sourses in all of the part of the country . As SAVAK

was brougth up by CIA it is clear that the U. S. embassy, this den of Espionage of the CIA

with cooperating with SAVAK has had spy network and all kind of information sources in

Iran. Who have been delevering the Intelligence Reports and First _ hand information to

them.

The traitors, who have been inserving the foreigner have been against the Moslem people

of Iran. But after the revolution they were set back by the clenched fist and strong will of the

militant and revolutionary Moslem Iraninan people , But they are not destroyed yet. The

following documents show the relationship between their intelligence network and the

American Embassy in Iran.
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الرحمن الرحیم بسم اهلل
اطالعیه افشاـگری شماره 17
سلطه استفاده ممالک زیر پود و تار جهت رخنه در همه امکانات خود از آمریکا امپریالیسم خونخوار
به وسیله اطالعات حاصل از بتواند تا ادامه می دهد نیز انقالب ملتها پس از را این عملکرد و می نماید
در سازد. سیاست آنان برقرار و اقتصاد بر را خود لشکری سلطه مجدد ارگانهای کشوری و جاسوسی در
داشته است٬ دادن به ایرانیان را بخش کنسولگری سفارتش که مسئولیت ویزا آمریکای جنایتکار ایران نیز
به مهره های جاسوسی به نفع را آنها فعال٬ افراد کردن تعدادی از جهت اجیر جهت مسافرت به آمریکا
می کنند ویزا بررسی مقدماتی مبادرت به صدور از بعد کنسولگری ها معموًال تبدیل می کرده است. آمریکا
قبال در گرفتن امتیاز درصدد این حربه استفاده نموده و انقالب از ایران پس از در ولی کنسولگری آمریکا

برآمده است. ویزا صدور
به منبع خبری نموده و اجبارًا اطالعات مفیدی به سفارت بدهند که می توانند افرادی را یعنی بعضی از
کسب با نظر به شخص مورد ویزا به عبارت دیگر ایران واداشته است. جمع آوری اطالعات دست اول از

معامله می گشته است. مفید اطالعات دست اول و
و آمریکا آنان قول همکاری با از کرده و خود تبدیل به مزدور را نظر مورد افراد بدین وسیله سفارت٬

علیه انقالب اسالمی ایران می گرفته است. خیانت بر
نمایان می کند: ذیل این عمل کثیف را سند

سند شماره 1
58/6/27 مطابق با 1979 سپتامبر 18 محرمانه ـ

نیروی هوایی آمریکا دفاعی در نظامی ـ وابسته امور سرهنگ شیفر از:
تهران در تمامی وابسته های دفاعی آمریکا به:

ویزا شرایط قبول توصیه برای صدور موضوع:
آـگوست 1979 مورخه 19 درباره همین موضوع ـ نامه سرکنسول مورفیلد عطف به:

توصیه هایی که برای در تا می باشد این نامه شامل راهنماییهایی به وابسته های نظامی آمریکا 1ـ
رعایت کنند. آن را می نماید ویزا صدور

توصیه ویزا رأی صدور می توانند زیر درباره فامیل درجه یک افراد وابستههای نظامی آمریکا 2ـ
نمایند:

باشند. به باال سرگرد شهربانی ایران که از ژاندارمری و ارتش٬ افراد الف:
هواپیمایی کشوری. افراد ب:

همکاری مستقیم وابستگان نظامی آمریکا دفتر خارجی که با دیپلمات درجه یک ایرانی یا افراد ج:
داشته باشند.

این قاعده مستثنی هستند. از فوق الذکر دوستان افراد
که اطالعات جاسوسی مفیدی برای آمریکا برای افرادی پذیرفته می شود تنها ویزا توصیه برای صدور
دارای موقعیتهای فوق العاده ای بـاشند اما نداشته باشند را متقاضیانی که مشخصات باال داشته باشند.
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شوند. تأیید توسط سرهنگ شیفر باید تهیه نموده اند) همافرهایی که اطالعات باارزشی برای ما (مانند
مراجعه به اداره قبل از باید ج باشند ب و قسمت الف و شده در متقاضیانی که دارای شرایط ذـکر

گیرند. قرار تأیید مورد معاون او ـکنسولگری توسط وابسته دفاعی یا
استفاده به عنوان وسیله ای برای جمع آوری اطالعات جاسوسی مورد می تواند ویزا بخش صدور 3ـ
توجه داشت که باید نیست و امکان پذیر راههای دیگر دسترسی به آن از اطالعاتی که معموًال گیرد؛ قرار
کـه اطـالعات مهم هستند وقتی برای ما تنها افراد نگیرد. قرار استفاده شخصی افراد مورد ویزا صدور

راهی برای رسیدن به این اطالعات ارائه دهند. یا و جاسوسی باارزشی فراهم نمایند
دارم گزارشهای مفیدی به انتظار ویزا) مقابل صدور این معامله پایاپای (ـگرفتن اطالعات در من در

دست آید.
نداشته ویزا توصیه برای صدور 5 هفته بیش از که در توجه داشته باشد وابسته نظامی می باید دفتر 4ـ
دوستان نزدیک وابسته ج نبوده ولی از ب و قسمت الف و در به افرادی که دارای شرایط مذکور باشد.
یک کارت بیش از حال نباید هر در به آنان داد. کنسول را هستندمی توان کارت مصاحبه با دفاعی آمریکا
شود. توماس شیفر وابسته دفاعی برای مصاحبه صادر طرف دفتر از روز در

شماره 2 سند
(58 (مهر 79 اـکتبر  محرمانه ـ

از: واشنگتن (وزارت امور خارجه)
به: سفارت آمریکا در تهران و سفارت در رم و فرانکفورت

ایران. به سرکنسول در خارجه آمریکا امور آقای ونس وزیر تلگرامی است از
برای اعضای رژیم سابق ویزا صدور در تا سرکنسول خواسته اند این تلگرام از ایشان در

انتخاب گردند. شایسته ترین افراد تا دقت بیشتری بخرج دهند
برای اعضای سابق رژیم ویزا صدور دقت در موضوع:

رژیم سابق افراد حین مصاحبه با سرکنسول در این عقیده است که اـگر بر خارجه هنوز وزارت امور
به وسیله وزارت امور بررسی سابقه افراد امنیتی یا مشاور نظر باید شایسته ندید٬ را آنها ویزا جهت صدور
خواسته شود. ونس منابع اطالعاتی دیگر یا خارجه و
ارتش افراد جمله گروهی از از انقالب اسالمی ایران٬ خائنین به ملت و اشاراتی به بعضی از این سند در
نیروی هوایی باید در ارتش به ویژه برادران همافر است نیروهای انقالبی در رفته است که الزم به تذکر

خیانت پیشه به عهده داشته باشند. خودفروش و شناسایی این افراد نقش بسزایی در
که وادار همه مردمان جهان به خصوص آمریکاست که قضاوت کنند مردم مسلمان ایران و اینک بر

به جاسوسی علیه انقالب اسالمی ایران چه معنایی می دهد؟ ـکردن سرسپردگانی چند٬
ازاین روست آزادی به پاخاسته است. به ملتی است که برای کسب استقالل و خیانت آشکار این عمل٬
به رهبری قاطع امام خمینی علیه آمریکای قیام سراسری خود که فقط با ـکه مردم مسلمان ایران می دانند

هم کوبند. در خیانت های شیطان بزرگ را و همه توطئه ها است که می توانند جنایتکار
خط امام دانشجویان مسلمان پیرو
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IN THE NAME OF GOD THE BENEFICIENT THE MERCIFUL

Disclosing Announcment No. 17

The American Blood thirsty Imperialism has been using all its facilities to penetrate in all

aspects of the dominated country and the have countinued after the revolution of the people,

They have countinued their activities, to be able to govern the political and economical policy

of these countries by getting the intelligence reports from their Agents. In Iran the criminal

American government in its visa section in the U. S. Embassy in Tehran has been

cooperationg with the shag,s regime Agents and has used them as the intelligence sources.

Also they tried to get the information from the top Iranian officials in exchange of Visa The

people who could give the helpful information to the American Embassy were forced to

become a source of Information. They have been dealing the visa with Intelligence Reports.

Through this way , the American Embassy changed cooperation with U. S. against the Islamic

Iranian revolution. The following documents show these dirty activities
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الرحمن الرحیم بسم اهلل
78/9/15 اطالعیه افشاـگری شماره 18

مردم آـگاه جهان
علیرغم می خواهیم بگوییم که آمریکا ما برداریم. اعمال ننگین دولت آمریکا می خواهیم پرده از ما
به آمریکا پامی گذارد. زیر را بلکه حقوق همه ملتها به حقوق بشراعتنایی ندارد٬ نه تنها ادعای حقوق بشر٬

حفظ منافع خویش است. فقط درصدد نیست او هیچ قانون مشخصی پای بند
دارند٬ نفت خواران بزرگ جهان قرار سرمایه داران و اختیار که در دستگاههای تبلیغاتی بزرگ عالم نیز
جعل که با سعی دارند و عوض سعی داشته اند در و نگه می دارند چشمهای مردم دور از همواره حقایق را
میلیون انسان برای درموردحقی که ملت ایران یعنی 35 دگرگون جلوه دهند. حقایق را وتحریف آن٬ اخبار
دارند دست آنهاست٬ سازمانهای بین المللی که در و او دول متحد و دولت آمریکا خاسته اند٬ آن به پا
نقض قوانـین تروریسم و نوعی آنارشیسم ـ را عمل حق طلبانه ما و فریب می دهند ملتهای جهان را

بشنوند. زبان ملتها از مردم جهان است که حقیقت را این بر و بین المللی تلقی می کنند
بر هفت سال به دستیاری آمریکا سی و که بیش از شخصی هستیم (شاه مخلوع) خواهان استرداد ما
ما کشت. مردم ایران را از نفر شصت هزار انقالب ایران بیش از سال آخر دو در این مملکت جنایت کرد.
جوانان ما. از بود پر سیاه چال های رژیم او دوران انقالب داریم. علیل بازمانده از مجروح و هزار صدها
آغوش در کدامین دیکتاتور٬ کودکان چند ماهه را کدام مملکتی و در اره کردند. را پاهای جوانان ما
مادرانشان به قتل رساندند؟ در منطق کدام دیکتاتور و کدامین خون آشام جواب مشتهای مردم را با
که دم ازحقوق شرم ندارند ـکارتروطبقات حاـکمه آمریکا آیا ـگلوله هاوسالح های آمریکایی پاسخ گفتند؟

می زنند؟ بشر
یا حقوق بشرمی داند بهتر پناه داده است٬ کشورخود در تاریخ را که بزرگترین تبهکار دولت او و ـکارتر
همه مردم بر تا یک دادگاه عدل محاـکمه کنند در قاتل فرزندان خویش را میلیون ایرانی که می خواهند 35

آوردند. ملتها چه به روز حامیان آمریکایی آنها و که دیکتاتورها جهان روشن شود
پس دادن با باید ـکارتر به حقوق همه آمریکاییان توهین کرده است. راه دادن شاه به آمریکا٬ با ـکارتر
مأمن جنایتکاران را آمریکا این توهین بزرگ که کشور به خاطر مردم آمریکا از عمًال شاه به مردم ایران٬
به شما به محاـکمه نکشیدید؟حال ما شماجنایتکاران جنگ جهانی دوم را مگر ـکرده است عذرخواهی کند.
اهانت به حقوق ملتهاست آنچه که عمل می کند است و می زندحقوق بشر فریاد نشان می دهیم آنچه ـکارتر
کرده است. دراز به سوی آنها حتی اهانت به سازمانهای بین المللی یی که اـکنون دست خویش را و

مردم جهان!
به افشای این سند با ما و دیپلمات نیستند آن نیز افراد اشغال کرده ایم سفارت نبوده و که ما محلی را
دولت آمریکا عمومی همه مردم جهان دارد. فریب افکار سعی در نشان می دهیم که دولت آمریکا شما
ولی تروریست تر تالش می کنندتروریست می داند ابرقدرتها قید که برای رهایی انسان از آزادیخواهانی را
CIA مهم مهر جعل پاسپورت و با آمریکا جهان است. در کس دیگر پوشش قدرت جهنمی هر خودش در
جعل با ـکارتر کرده است. تجاوز علنًا کشورهای جهان به حق حاـکمیت ملی آنها مملکتِی بسیاری از از
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فرستاده است. جاسوس به خانه ما آسیا٬ و مهرهای کشورهای اروپا و اسناد
احقاق حق مردم. مبارزه به خاطر ظلم و از آرزوی آزادی همه انسانها با

می پردازیم: اینک به افشای سند

”محرمانه“
پاسپورت است) (منظور جلد مالحظات در

8 Antwwerp بـلژیک٬ آنـتورپ متولد مجرد٬ شما پاسپورت شما٬ بنابراین اطالعات شخصی در
شغل نماینده بازرگانی و متر٬ 1/88 تقریبًا قد عالمت مشخصه٬ فاقد رنگ چشم آبی٬ جوالی ٬1934

تجارتی هستید.
قسمت در Flemish صحبت می کند ممکن نیست که یک بلژیکی االصل که به زبان فلمنگی این غیر
با آمده ای؛ آنتورپ به دنیا می توانی بگویی که در Jette تو مانندجه ته فرانسوی زبان بلژیک زندگی بکند.
براسل منتقل شده ای به اداره اصلی در بعدًا کرده ای و کار آنتورپ داشته٬ یک کمپانی که اداره ای در
جه ته٬ توتصمیم گرفتی که درحومه براسل٬ آنتورپ 90دقیقه رانندگی است٬ علیرغم اینکه فاصله براسل و
براسل کار حالی که در در کرد. توجیه خواهد را محلِی مدارک شما صدور این (مطالب)٬ زندگی بکنی.
به قسمت حاال و نوشته شده است) پاسپورت تو مسافرت تجاری کرده ای (ـکه در می کردی به اروپا

است: زیر به قرار جه ته٬ در آدرس تو خاورمیانه کمپانیت منتقل شده ای.
174 - Aven de Jette

Jette, Belgium

صفحه دوم
”محرمانه“

جریان است). در استفاده و دستورات برای پاسپورت فعال (یعنی پاسپورتی که مورد
16 N# در 745653 شماره Jette با حومه براسل جه ته٬ (ظاهرًا) صادره از پاسپورت بلژیکی شما
سفری به مادرید٬ آن اضافه شده است٬ در سفرهای زیر کردن آن٬ برای معتبر دارد. اعتبار مارس 1977
ژانویه 1978؛ سفری به دهلی در آـگوست 1977؛ پرتغال در سفری به لیسبون٬ آوریل ٬1977 در اسپانیا
سفری به آتن٬ ژوئن 1978؛ در فنالند سفری به هلسینکی و مارس 1978؛ در اسپانیا سفری به مادرید٬

.1978 نوامبر یونان در
در به ایران ندارد؛ برای ورود یک بلژیکی احتیاجی به ویزا برطبق مقررات جاری (آـگوست 1979)
خارج و به ایران وارد ظاهرًا برای فعال کردن این پاسپورت تو ایران بماند. در روز 90 می تواند عوض او
که چه نوع سیستم تحقیق کنی (مطمئن شوی) اول باید تو دارد. وجود پاسپورت تو در مهر اثر شده ای و
مشاهده کرده است: آن را سه نوع از استفاده می شده است. خروج ظاهری تو یا و زمان ورود تاریخ در

تاریخ ایرانی (شاهنشاهی). استفاده از 1ـ
رقم آخری سال آن (شمسی هجری). دو فقط با (اما تاریخ اسالمی٬ استفاده از 2ـ

رقم سال آن (شمسی هجری). 4 استفاده از تاریخ اسالمی با استفاده از 3ـ
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صفحه سوم
”محرمانه“

در باید روی قطعه چوبی نقش دارد خروج که در و ورود مهر استفاده است٬ تاریخ ایرانی مورد اـگر
صحیحی را روز تاریخ و گیرد) استفاده قرار تاریخ ایرانی مورد از جدا جدا و ریزه (قسمت ریز رابطه با
# برای 280 شماره بالشتک جوهر جاـگذاری کنید. قسمت بریده مهرها در را آن ریزه ها انتخاب کنی.
آن گذاشته شده است٬ در به مهری که قسمت تاریخ روز 295# برای خروجیها. بالشتک جوهر و ورودیها

روی پاسپورت بیندازید. آن بر اثری از و بمالید جوهر
روی پالستیک خروجی که بر ورودی یا مهر از بعد٬ اول قسمت تاریخ و برای تاریخ اسالمی شما

استفاده کنید. تمیزی نقش دارد٬
جوهر بعددر انتخاب کرده و را سال) 4رقمی از سال یا تاریخ صحیح به هم بسته شده (2رقمی از اول٬
(خروجی یا مهر بعد کنید. پاسپورت وارد در تاریخ را بعد کرده و فرو (#295 خروجی # و 280 (ورودی
بیش در به طوری که تاریخ کم و روی پاسپورت٬ در جوهری کرده و بالشتک صحیح آن٬ از را ورودی)
مطمئن تا میزان بکنید و برابر تاریخ را داخل پالستیک٬ از بیندازید. بگیرد٬ باقی مانده قرار وسط این اثر
تاریخها) و قالبی (مهر برای نمونه های حقیقی و را صفحه 4 لطفًا که به درستی جای گرفته است. بشوید

رنگ جوهر). چه در شکل و (چه در گونه تغییری توجه داشته باشید به هر است شما بهتر ببینید.
بعدًا عکس (رنگ نمونه) هر قطعه رنگ در ضمیمه کردن اندازه و با Eznova بفرست. برای رنگی را

Eznova مواد مورد احتیاج را دوباره تهیه و آنها را برایت می فرستد.

A صفحه سوم /
”محرمانه“

کاغذهای در چرکی نکنید. که روی آن را روشن باشدسعی کنید و بایدخیلی خوانا چون مهرهای شما
پاسپورت انجام دهی. هستی در احساس کنی قادر تمرین بکن تا ضمیمه٬

N.B تذکر:

بندرت اتفاق دارای شماره های بازرسی مختلف است و خروجی مهرآباد چون که مهرهای ورودی و
بنابراین مهرهای ضمیمه را سفرهای مختلف دارای شماره های یکسان باشد در که یک مسافر می افتد

پاسپورت استفاده نکنید. در یکبار بیش از
مدارک به یا و ازEznova خواسته شود باید باشد ورودی ایرانی بیشتر مهرهایی که احتیاج به خروجی٬

درآید. به تاریخ روز تا فرستاده شود آنجا

صفحه چهارم
”محرمانه“

هست 23 و به شماره 22 تصویر دو
(توضیح برای شکل 22)(توضیح برای شکل 23) ویزا

نمونه
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تاریخ ایرانی ورودی با مهر
تاریخ اسالمی (شاهنشاهی) خروجی با مهر

سال آن رقم آخر 2 استفاده از  و

صفحه پنجم
”محرمانه“

(توضیح برای شکل 19) (توضیح برای شکل 18)
تقلیدی (جعلی)

تاریخ اسالمی. رقم با چهار استفاده از خروجی با مهرهای ورودی و

صفحه ششم
”محرمانه“

تقلیدی (جعلی)
سال رقم آخر 2 استفاده از تاریخ اسالمی و خروجی با مهرهای ورودی و

صفحه هفتم
”محرمانه“

دستورات برای مدرک بین المللی واـکسیناسیون
زده شده است (یعنی در وبا تب زرد٬ آبله٬ برای واـکسیناسیون٬ (ظاهرًا مهرهایی هم اـکنون برای شما
تزریق کنید. امضاء و تزریق بنویسید هر زیر در اسمتان را لطفًا همان مدرک بین المللی واـکسیناسیون).
Eznova یا با لطفًا دارد. احتیاج به تمدید جوالی 1978 در (یعنی) دارد سال اعتبار واـکسن آبله برای 3

این تاریخ تماس بگیرید. از آن برای بعد Wolok برای تمدید

واـکسن که برای این واـکسن انجام دهید. چیزی نمی خواهد دارد. سال اعتبار برای 10 واـکسن تب زرد
توجه به برگ با ساخته شود. اوایل ژانویه 1980 در ورودی باید مهرجدید است. فقط شش ماه معتبر وبا
آبی استفاده رنگ جوهر با Ossoms را - Fi,Dr.R.COSSEMANS اسم پشت برگ است) ضمیمه قالبی (ـکه در
ماه آن (باید کنید ورقه وارد ماه سال مناسب در خودنویس یک تاریخ روز٬ یا خودکار استفاده از با بکنید.
تاریخ روزجدیدی که به هر را واـکسن وبا بکن. امضاء دکتر باالی مهر در و به طریق رومی نوشته بشود)
نباید رنگ قبلی استفاده بکنیدوپاسپورت شما و همان مهر از می خواهی هرشش ماه یک بارتبدیل بکن و

تهران بوده اید. تاریخ واـکسن در تجدید که در نشان بدهد

صفحه هشتم
ورقه بین المللی واـکسیناسیون وبا نمونه ای از

تذکرات مترجم:
پاسپورت شخص مزبور توجه به اینکه در با شهریور. 10 تا مرداد 10 است با ماه اـگوست برابر
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هم برای جعل را مهرهای کشورهای دیگر این سفارت باید نوشته شده است٬ سفرهایی به کشورهای دیگر
یونان. فنالند٬ اسپانیا٬ پرتغال٬ قبیل هند٬ شده از که توهینی است به کشورهای یاد داشته باشد

خط امام دانشجویان مسلمان پیرو

IN THE NAME OF GOD THE BENEFICIENT THE MERCIFUL

Disclosing Announcment No. 18

We want to disclose the shameful activities lf the American government . We want to say

the American government , Although it claims to defend humanrights, not only it doesnot

conform to that. On the contrary it violates the rights of the nations. American government

does not conform to any laws. To secure their own benefits. The great world propaganda

systems which are in try to deep the truth away form the people of the world and try to forget

and distorv the news. The American government and its ally govenments ans international

organizations which cooperate with them are decieving the people of the world and call our

just activities, Anarshism, Terorism and violation of interantional laws. We are asking for

delivering of the shah who has been committing Iran. In the past two years of the Revolution,

he has killed more that 60,000 people of Iran . We do have more than 100,000 injured and

invalids from the revolution. His Dungeons were full of our youth , they have sawed the leg of

our youth in which country and which dictatorship , has killed the small children in the arms of

their mothers. In which logic of which dictatorship it he answer of the people fist, is with the

American weapens and Bullets.

Aren't Carter and the American government ashamed to talk abuat the humanrights . Do

carer and his government, that have given assylum to greatestthe criminal of the history know

the humanrights, or the 35 million Iranians who want to try the murderer of their children in a

court of Justice to clarify for all of the world that what these dictatorships and their supporters

have done with the nations . Carter by giving as sylum to the shah , has insulted the American

people.

carter with delivering the shah to Iran should apologize , in practice from the American

people Because of this insult which made America an assylum for criminals. Did not you try

the criminals of the second war? Now we will show you that what carter claims to do is

following human rights, but what he does in reality is violating all the humanrights.

Oh ! people of the world

The place that we have occupied, has not been the embassy and its staff are not diplomats

and we by disclosing these documents show you that the American government trys to decieve

the public opinion of the peoples ot the world. The American government calls the freedom

seekers who strives for freedom and independance as terrorists and anarchists. But it is itself

the worst terrorist equipped with the deadly CIA network. The U. S. by forging passports and
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stamps has violated the sovereingnity of the nations. carter by forging documents and stamps

has sent spies to our home.

With the hope of the liberation of all mankind from evil and the success of their struggle for

obtaining the just rights of the people.
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الرحمن الرحیم بسم اهلل
58/9/17 اطالعیه افشاـگری شماره 19

مقدمه:
ایران ملت غیور

که متعلق مدارک این جاسوسخانه را و کرده بودیم که اسناد عهد اشغال النه جاسوسی آمریکا آغاز از
کرده بودیم که خطوط عهد دهیم. جهان قرار عمومی ایران و افکار اختیار به تمامی ملت ایران است در
سـاختن رسـوا کرده بودیم که همراه با عهد ایران نشان دهیم. در را آمریکای جنایتکار شیطانی نفوذ
ویران در را اعمال شیطانی آمریکا دست ملت شیوه های عملکرد در جاسوسان آمریکایی اسیر مزدوران و
بتوانیم به افشاـگری علیه آن گذاشتیم تا بر کوششمان را تاـکنون بیشترین تالش و ـکردن ایران فاش سازیم.
ازاین طریق به ملتهای جهان به ویژه ملت مسلمان ایران نشان دهیم جاسوسان سفارت پرداخته و و آمریکا
تاحدودی هم موفق شدیم و بیش نبوده است و ـکه سفارت آمریکاپوششی جهت اعمال جاسوسی آمریکا
سفارت به کار پاسپورت جعلی به عنوان افراد چگونه با که مأموران سیا واضح شد اخیر افشای اسناد با
رهـبری هـدایت و تخریب علیه انـقالب اسـالمی ایـران را برنامه های توطئه و و مشغول شده بودند
مأموران سیای برای ملت ایران روشن گردید٬ مشخصًا 17 و افشاـگریهای 12 که در می کرده اند.همان طور
روشـنفکران غـربزده و مـالقات بـا دعوت به مـهمانی٬ سفارت به طرق گوناـگون٬ منجمله تماس و
سرمایه داران وابسته٬ سعی در جلب نظر این افراد جهت منابع اطالعاتی و کسب اخبار داخـلی ایـران
در مردمیشان به سادگی خود را سرمایه داران وابسته بنا به ماهیت غیر روشنفکران غربزده و می کرده اند.
این در خیانت به امت مسلمان ایران هیچ گونه ابایی نداشتند. در داده و قرار آمریکای چپاولگر اختیار
نماییم. ایران افشا جهت آـگاهی ملت عزیز را این اسناد نمونه هایی از برآمدیم تا رابطه است که درصدد

سند
(Secret) سری ایران طبقه بندی: در سفارت آمریکا از:

خارجه (فوری) وزارت امور به:
Stemple سیاسی به نام جمع آوری شده توسط مأمور

کمیته واسط (بینابینی)  موضوع:
خالصه:

رابط بتواند تا بیاورند به وجود که کمیته بزرگی را دارند نظر ـگروهی به رهبری آقای مهدی روغنی در
ترتیب اسفند) تاریخ دهم مارس (19 است که تا کمیته امام خمینی باشد.امید بین دولت موقت بازرگان و

زمانی آن داده شود.
اسفند) صبح پنجم مارس (14 (Stemple) در سیاسی سفارت روغنی به مأمور معتمد مهدی روغنی:
مشغول تشکیل آنجا در قم سپری کرده و در هفته گذشته را تعطیالت آخر ـگفت که وی (مهدی روغنی)
تاریخ چهارم مارس اظهارداشت که از او کمیته امام بوده است. ـکمیته هماهنگی رابط بین دولت بازرگان و
همچنین اظهارداشت که هم بدوخراب بوده است. کمیته امام بسیار رابطه بین دولت بازرگان و (13اسفند)



النه جاسوسی آمریکا 50 اسناد

دولت بازرگان اطاعت نمی کند. کمیته امام از مکانها بسیاری از اـکنون در
نفره می باشند 10 تا درواحدهای 8 نفر 100 روغنی به دنبال تشکیل دادن گروهی است که مشتمل بر
ولی گفت که متشکل اسمی نمی برد این افراد روغنی از مسئول باشند. مسایل مشخص مورداختالف٬ ـکه در
این کمیته رابط در مرکز جنبش انقالبی می باشند. در تمام جناحهای موجود نفوذی از با و معتبر عناصر از
قدری تا به خطی بکشاند همچنین اظهارداشت که هدف اصلی کمیته این است که کمیته امام را تهران است.
مارس (18 10 تاریخ 9و در که تا بود وی امیدوار همکاری داشته باشند. دولت بازرگان ارتباط و با بیشتر

بدهد. ترتیب نهایی را تا سفری به قم نماید اسفند) 19 و
وی از دولت بازرگان ادامه دارد. با گو ااۤلن گفت و پسندیده است و همچنین گفت که امام این عقیده را
نه؟ یا بود جوابگوی مشکالت خواهد تشکیل یک کمیته دیگر که آیا سیاسی) (توسط مأمور پرسیده شد
انقالب ناراضی بود از سه هفته بعد قانونمندی در عدم وجود روغنی که به وضوح نسبت به مشکالت و

انجام پذیرد. کارهایی حتمًا باید است و که امیدوار جواب داد
تقاضای روغنی شاید گزارش به واشنگتن: در مذاـکرات٬ از سیاسی بعد طرف مأمور نکته توضیحی از

مدت باشد. ارزیابی شخصی وی برای دراز بهتری از نشانگر برای ویزای تجارتی به آمریکا

سند
ماه مه 79  محرمانه ـ

از: سفارتخانه آمریکا در تهران
به: وزیر امور خارجه٬ ونس

مهدی روغنی مالقات با موضوع:
این مطلب به کلی محرمانه است. 1ـ

(Plof) ترک کرد. آمریکا شش هفته ای به مقصد چهارتا برای یک سفر تهران را روغنی صبح امروز 2ـ
روغنی از پرشت تماس بگیرد. که با کرد پیشنهاد به روغنی قویًا و داد را شماره تلفن او اسم پرشت و به او

مالقات کند؟ را او کسی هست که باید که آیا (Plof) پرسیده بود

گوهای محرمانه دیگران نیز ممکن است به گفت و و پرشت صحبت کند روغنی مایل است که با 3ـ
تمایل کند.

ناس اطرافیان خمینی باشد. منبع اطالعاتی مفیدی از امام خمینی می تواند علت رابطه اش با به وی

 سند
تهران در سفارت آمریکا از:

واشنگتن خارجه ـ وزارت امور به:
مهدی روغنی موضوع:

با فاصله او اشاره می کنیم که خوشبینی روغنی به فراخور به بدبینی٬ توجه به امکان متهم شدن ما با
مورد در او شش هفته رفت٬ تا ماه مه فقط برای چهار وقتی که در شده است. تصاعدی زیاد ایران به طور
وضع برگشته اـگر انقالب خراب شده است. که کجای کار این بود فکر در و ناراحتی می کرد وضع قم اظهار
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روزنامه های فارسی زبان به مطلبی دریکی از ما اومی خورد. Green) به چه درد Card) (ـگرین کارد) باشد
کرده است. فرار کشور برخوردیم که یک ماه پیش از

کمپانی لندن. شرکت فورد به معامالت با رجوع شود
روغنی داده شده است. یک گزارش وضعیتی از به وزارت داده شده است. اطالعات٬ نظر ـکپی از
طی مراحل بوروکراتیک البته در عمده مسایل اصلی حل شده اند٬ که به طور اشاره کرده بود فورد
کنیم که آیاپیشرفت حاصل شده موضعی نمی توانیم تأیید به طور ما داشت. کردن آن را دیر می توان انتظار

ایران است. موقت خارج از به طور وکیل ایرانی فورد است و آمریکا روغنی در نه. است یا
 لینگن

سند
محرمانه  طبقه بندی:

تهران در سفارت آمریکا از:
واشنگتن خارجه ـ وزارت امور به:

تجارتی امور مورد شکایتی در موضوع:
داده شده است. به وسیله آقای مهدی روغنی به سفارت آمریکا شکایتنامه تجارتی زیر 1ـ

به خارج تبعید (1343) سال 1963 اینکه آیت اهللخمینی در که قبل از مهدی روغنی فردی بود پدر
شود به مدت 15 روز او را در خانه اش پناه داده بود. بنابراین خانواده روغنی روابط نزدیکی با خمینی و
(S.G.T. اطرافیان او دارد. خود مهدی روغنی هم در آزاد کردن تفنگدار دریایی٬ اس جی تی کـراس
بهمن ماه به حمله 25 از دریایی بعد این تفنگدار خیلی کمک کرده است. (KRAUST به سفارت آمریکا

بازداشت شده بود. روز به مدت 7 سفارت آمریکا
شکایت ایشان قدردانی می شود. مورد اقدام فوری در بنابراین از

ایـران پـیش خرید در را سال آینده فروش ماشینهای کارخانه فورد خانواده روغنی مدت 27 2ـ
کرده است که برای تمام تعهد که کارخانه فورد لندن توافقی شد جریان مالقاتی در در اـکتبر در ـکرده اند.
درصـد مـیزان چـهار به ایران آورده می شوند٬ و ایران خریداری می شوند خارج از ماشینهایی که در
مـورد اطـالعاتی در خواستار شرکت فورد این توافق٬ از بعد ـکمیسیون به آقای روغنی تعلق بگیرد.
مرتبه دو و آنان گذاشته شده بود اختیار تمام این اطالعات در گفته می شود شد. ماشینهای داخل کشور
مبلغ پرداختی روغنی درمورد با ماشین مطرح است و 500 درحدود بررسی شد. توسط نماینده های فورد
به او می خواهد این پول را که چه موقع کمپانی فورد بداند آقای روغنی می خواهد حاال به توافق رسیدیم.

بدهد.
آقای رودلف بنی فیس است. آفریقا عملیات خاورمیانه و معاون دیگر لندن٬ رابط در

موقع جواب دادن مطلع سازید. در وزارتخانه را لطفًا برای لندن: 3ـ
نباشد. یا باشد نامه ممکن است بجا اساس اطالعات تهیه شده درلندن تماس و بر برای وزارتخانه:
مورد که در دارد شرکت فورد دومی هم با روغنی یک اختالف نظر مشکل کمیسیون٬ عالوه بر 4ـ
این است که ادعای او دستگاه کامیونهای سنگین به شرکت ملی نفت ایران است. فروش شصت (60)
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است که واسطه می باشد. حق او قیمت فروش به شرکت نفت٬ و شرکت فورد تفاوت بین قیمت صدور
جبران برای او است باید طلبکار می کند فکر مبلغ پولی که او داده است. مستقیمًا را شرکت نفت پول فورد
اطالعاتی که شما هر از حل نشده. هنوز و سال پیش برمی گردد چهار به حدود این مشکل ظاهرًا شود.
قـدردانـی بـرای انـجام پـرداخت تـهیه کـنید٬ آمادگی آنها و موضع شرکت فورد مورد در می توانید
می شود. سولیوان
خط امام دانشجویان مسلمان پیرو

IN THE NAME OF GOD THE BENEFICIENT THE MERCIFUL

Disclosing Announcment No. 19

Courageous people of Iran !

From the begining of the occupation of the American nest of spies which belong to the Iranian

people so as to expose the devilish lines of penetration of the criminal America in Iran and

exposing the American spies and agents now captives of the Iranian people , and show to all

peoples of the world specially the moslem people the espionage acts of America . We have

been successful to a great extent to show how CIA agents begin work here with forged

passports as diplomats and monitor plots against the Islamic Revolution . The CIA agents of

the embassy used different methods like inviting western educated intellectuals to different

parties so as to absorb and use them as information sources, of the internal news. The

prowestern intellectuals and dependant capitalists due to their unpopular nature placed

themselves in the hands of the plundering America and continue to betray the moslem nation

of Iran.
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الرحمن الرحیم بسم اهلل
58/9/17 اطالعیه افشاـگری شماره 20

جامعه مشخص بود. بین نیروهای مطرح شده در جریان در ابتدای انقالب دو از
تضعیف و بودند جریان اول که به انقالب اسالمی تحت رهبری قاطعانه امام خمینی سخت وفادار
با انقالبی دانسته و اقدامی ضد که یکپارچه به فرمان امام حرکت می کرد٬ رهبری وتفرقه اندازی بین ملت را
بلکه در ارتجاع٬ و استبداد دیکتاتوری و برای انقالب نه در عمده را این گروه خطر آن مبارزه می کردند.
دوره و هر به اسالم به عنوان مکتبی که در درک نکرده و عظمت انقالب را عمق و که هرگز افرادی می دید
مقابل فرهنگ و افرادی که در نمی نگریستند. جوابگوی مشکالت جوامع بشری باشد زمانی می تواند
درجهت حاـکم را تمام تالش خود تسلیم شده و باخته و را خود به خصوص آمریکا فریبنده غرب و ظاهر
قلمداد رادیکال و... روشنفکر٬ ملّی٬ را خود چند این جریان هر می بردند. ـکردن ارزشهای غربی به کار
تمام این در دشمن شماره یک ملت ما٬ این شیطان بزرگ و آمریکا اصل وابسته به آمریکاست. در می کند
خودباخته به عنوان پایگاهی این روشنفکران غربزده و ایران حکومت می کرده از پنج سال که بر بیست و
خیانت به حد راه خدمت به اجنبی تا در موارد بسیاری از در نیز این افراد مطمئن استفاده می نموده است و
متوجه این را نوک تیزحمالت خود خمینی بزرگ٬ این روست که امام امت٬ از پیش می رفته اند. ملت خود٬

خیانت می کنند. که به راحتی به ملت خود غربزدگانی می کند
اعتقادی نداشته و و به حرکت ملت اعتماد انقالب اسالمی ایران مخالفت کرده٬ با ابتدا جریان دوم که از
نوک تیز حمله خود را متوجه امام نموده بودند و در بسیاری موارد به تـقویت روز افـزون مـوقعیت
در مقابل انقالب و ملت یک خط و در نهایت با خود در زیرا آنها را نیز روشنفکران غربزده می پرداختند
با استفاده کرده و این موقعیت برای خدمت به اربابان خود از نیز عوامل آمریکا غربزدگان و می دانستند.
جمع کنند. پشت سرخود نیروهای مخالف بیشتری را سعی می کردند روز انقالبی هر و تیز و شعارهای تند
وابسته به عناصر از صادق انقالبی را حدودی عناصر انقالب تا ماهه پس از تجربه های این چند

ساخته است. ملت آشکار بر را چهره آنها کرده و جدا نوکران آمریکا امپریالیسم و
برای ملت مسلمان را انقالبی ـ این روشنفکران به ظاهر یکی از ـ چهره آقای ”مقدم مراغه ای“ اینک ما

ایران روشن می کنیم.
که عمری در را شده پای آمریکای جنایتکار نحو بوده است که به هر درصدد آقای ”مقدم مراغه ای“
کوتاه کشور از پای آن را هزارشهید ملت به بهای خون دهها غارت مشغول بوده و این مملکت به چپاول و
آقای مراغه ای آنچنان دلسوزانه به جاسوسان آمریکا برمقدرات ملت حاـکم کند. دوباره برگردانده و ـکرده٬
منصفی به خوبی فرد هر امام خمینی مالقات کنند. با ایران فعالیت کنند٬ در برای آنکه بتوانند توصیه می کند
خدمت جهت منافع دولت آمریکا در گام بردارد٬ راه منافع ملت خود که ایشان به جای اینکه در درمی یابد
که ایـن گـناهش نـیز منتسب به بزرگان دین هم می کند را متأسفانه این خائن غربزده خود می نماید.

نابخشودنی است.
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سند
مقدم مراغه ای نهضت رادیکال٬ رهبر  ـگزارش مالقات با

متن کامل 1ـ
مورد در را نظرات خود سرپرست دپارتمان٬ ضمن تماس با مقدم٬ جنبش رادیکال٬ رهبر خالصه: 2ـ
را ایرانیها (خمینی) که او خمینی تماس بگیرد با که کاردار کرد خیلی تأـکید داشت و مسایل جاری اظهار

تمام پذیرفته است. انقالب ایران را که دولت آمریکا کند متقاعد
طی بحثهای گوناـگونی که او با بررسی قانون اساسی است. مجلس خبرگان در مقدم مراغه ای عضو 3ـ
چگونه می تواندروابط پاسخ به این سؤال که آمریکا در تاریخ سپتامبرداشته ایم٬ درباره مسایل مختلف در

خمینی تماس بگیرد. با چه زودتر هر آمریکا کاردار گفت: بخشد٬ ایران بهبود با را خود
کرد تأـکید ماه مه هیچ گونه تالشی برای مالقات نکرده است و از آمریکا که: می رسید مقدم دلواپس به نظر
وقتش می گویید اینکه شما مقدم اشاره کرد تقاضای مالقات بکند. فورًا باید باشد چقدر ـکه مشکالت هر
اـگر کامًالغیرقابل انعطاف. که خمینی اـکنون پیراست و وقت مناسب هیچ وقت دست نخواهددادچرا نشده٬
موافق نیستند خمینی کامًال که با حتی میانه روها فوت کند او با مالقات آمریکا خمینی ناـگهان قبل از
عدم پذیرش ایشان٬ با گفت که عدم مالقات آمریکا خواهند و داد خواهند قرار انتقاد مورد را آمریکا

دانست. مرگ خمینی خواهند مقصر را آمریکا خیلیها انقالب بوده است و
که خمینی احساس می کند او بدون اینکه خوشبین باشد. بود٬ مقدم درباره وضعیت سیاسی امیدوار 4ـ
در حال حاضر از پشتیبانی توده ها برخوردار است و در طول چند هفته گذشته پافشاری زیادی روی
می کند و به زودی متوجه این اشتباه شده و جمهوری اسالمی کرده است. او روشنفکرها را از خود دور

داد. صورت خواهد و سر اوضاع را
قدرت سیاسی است که فقیه نباید ولی معتقد می کند تأیید مقدم گفت که خمینی عقیده والیت فقیه را

هفته تمام می شود. 4 یا 3 قانون اساسی در می گوید او داشته باشد.
احتمالی قوانین تصویب شده تغییر مورد بهشتی در با (Precht) گفت که او پاسخ سؤال پرخت در
آماده است باثبات نبودن قوانین تصویب شده٬ صورت هماهنگ و بهشتی گفته است که در صحبت کرده و
اوچندان امیدوار بهشتی کرده بود. از را قبًالهمین تقاضا گفت که بازرگان نیز او کند. دوباره مرور را ـکه آنها
کردستان مشکالت فعلی در که با نمی کند مقدم فکر فرم فعلی قانون اساسی داده شود. نیست که تغییری در
اوضاع رفراندم سنی عوض نشوند به خصوص شیعه و متون اصلی٬ اـگر وقت مناسب برای رفراندم باشد.

پیش نرود. مساعد برای دولت٬ شاید
صورتی که این انتقاد در می کنند عدم رهبری انتقاد ازشریعتمداری به خاطر مقدم گفت که خیلیها ـ 5
ولی البته وقتش مقابله کند؛ او با بتواند آن است که شریعتمداری فعًال از خمینی قدرتمندتر نابجاست و

اشاره اوست. که آذربایجان مترصد افزود او رسید. خواهد
شرایط فعلی هیچ امکانی برای در جواب داد کردستان سؤال شد٬ مقدم درباره احتمال صلح در از 6ـ
امکان داشت ولی شش ماه پیش می کرد دولت چنین اقدامی را اـگر ندارد. موفقیت مذاـکرات صلح وجود

هیچ گونه پیشنهادی برای صلح نداشت. او شده است. اـکنون دیر
مانند رسمی٬ غیر رسمی و که مالقات کنندگان بیشتری به طور کرد مقدم تأـکید پایاِن صحبت٬ در 7ـ
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مختلف سیاسی به ایران امور قانع کردن ایرانیان در برای جلب رضایت و کاتم٬ ریچارد رمزی کالرک و
بیایند.

خط امام دانشجویان مسلمان پیرو
IN THE NAME OF GOD THE BENEFICIENT THE MERCIFUL

Disclosing Announcment No. 20

From the begining of the revolution two lines and currents existed within the society.

The First line is strongly faithful to the Islamic revolution under the leadership of Imam ,

Khomeini, they considered weakening the leader ship and divigingthe people who were united

on orders of Imam khomeini as anti revolutionary acts and they fought this . This group saw

the main danger for the revolution not dictatorship despotism or backwardedness but they saw

this danger in individuals who never understood the depth, and greatness of the revolution

and who did not view Islam as a school which could in any age present solutions to the

problems of human societies . Individuals who lost thir identity a fore the decieving

appearances of the west and particularly America. And who desperatly sought to impose and

dominate western values, although this line claimed to be popular, intellectual radical, and etc.

in reality it was dependant on America. American government this strong devil and number

one enemy of the people , in all of this twenty _ five years that it reigred in Iran it used these

westernized intellectuals as a secure base. Thus Imam of the people great Khomeini directs

his attachs on these westernized people who betray their people very easily.

The second line which has from the begining opposed the Islamic Revolution of Iran had no

faith and assurance in the people,s movement and they directed their attacks against Imam

Khomeini and strenothened in many cases the position of the westernized intellextual. The

experiences lf the past months has separated to some extent the noble revolutionary elements

from the elements dependant on imperialism and has exposed their face to the peoples of the

world.

Now we expose the face of moghadam Maraghaie one of the apparently revolutionary

intelectuals.

Mr . Moghadam Maraghaie was seeking to reimpose US dominance on Iran after it had

exploited the resourcers of the people and at the expense of the blood of thousands of

Martyrs.
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الرحمن الرحیم  بسم اهلل
مقدمه افشاـگری شماره 3

مورد همچنین ملتهای مستضعف در ذهنیتهای ملت مظلوم و توطئه آمریکا مرکز فتح جاسوسخانه و با
متزلزل را گسترده وجهنمی شیطان بزرگ به عینیت مبدل گشت آنچنان که آمریکای جنایتکار نقش بسیار

گرفت. قرار بشری خود سیاستهای ضد به دنبال رسوایی بزرگی در او و نمود
شرایطی برای ایجاد که با نهاده بود این بنا ایران بر در را هدف خود استراتژی و آمریکای جهانخوار
و امواج طوفانزا جلو تأمین و را وابسته منافع خود عناصر متشکل از و آمدن یک دولت میانه رو روی کار
ایران یعنی منطقه و در هدایت توطئه های آمریکا این رابطه مرکز در بگیرد. دشمن شکن انقالب اسالمی را
دستگاههای اجرایی و گسترده ای جهت به انحراف کشیدن مسئولین و فعال و نقش بسیار النه جاسوسی٬
مانندروحانیت ایجادجومسموم علیه آنها زدن انقالبیون و همچنین کنار غیره و ارگانهای دولتی و در نفوذ

نهادهای انقالبی تعقیب می نمود. سپاه پاسداران انقالب و مبارز٬
فوق است به امور تحلیلهای النه جاسوسی در و اسناد منتخب یکسری از که حاصل و این کتاب را
هوشیاری نقشه های دشمن شماره یک با وقوف کامل بر با رزمنده تقدیم می داریم تا خدمت ملت آـگاه و

خنثی نمایند. نقشه های این توطئهـگران را و گام بردارند آنها جهت مقابله با عزم راسخ در دقیق و
هم کوبنده توطئه های تـوطئهـگـران است که در راه امام امت را بزرگ توفیق پیروی از خداوند از

خواستاریم.
 دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

راجع به انقالب اسالمی ایران کلی آمریکا دید
بخش.

کلی) ایران (دید راجع به اوضاع کلی انقالب در آمریکا نظر
و علیه برتریها درفوریه گذشته روبروشدشورشی بود ”ازدیدگاه من انقالب که ناـگهان باپیروزی خود

مزیتها...
گرفتن این مسئله که نظر من در به نظر غربی شدن سریع رخ داد. و خالصه انقالب علیه برتریها به طور
البته میل برای گذارد. ایرانیان اثر باشیم بر امور توسط مداخله در پی افزودن منافع آمریکا در همه جا ما

اختالف طبقاتی پوشانده شده است. غربی شدن و ولی توسط مخالفت با دارد ارتباط وجود
همکاری های بین المللی آمریکا (CIA) دفتر برنامه های با تا بپیماید باید راه زیادی را ایران هنوز
یا اعدام شده اند یا اعضای رژیم سابق اـکثرًا آورده و به در یک انقالب خالص سر از کشور منطبق گردد.

برزخ طاغوت زندگی می کنند. در یا متواری اند
به رأس می گذارد؛ در را آیت اهللها دیگر خمینی و انقالب٬ از ایران بعد ساخت قدرت در یک تحلیل از
حال تدوین قانون اساسی هستند. اـکنون در و روحانیون شیعه که برای مجلس انتخاب شده اند همراه دیگر
وتشکیالت شبه نظامی کمیته ها دادگاههای انقالب٬ داخل دولت موقت٬ که در می رسد سپس نوبت مالها
را خـود که توانسـته انـد جای می دهم (مثل بازرگان) درجه سوم من سیاستمداران را در و دارند قرار
شبه دولت سکان تشکیالت دولت موقت یا یک کنترل عاریه ای بر و ارزشهای اسالمی غالب تطبیق بدهند
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درجه چهارم دزدان دریایی که فرماندهی گـروههای شـبه نـظامی جمله صنعت نفت داشته باشند. از
که به پایان مالهای ساده جای می گیرند در می باشد. به عهده گرفته اند کمیته های انقالب را (پاسداران)
بزرگترین منبع قدرت خمینی و که پشتیبانی متعصبانه آنها خدمت می کنند شهرها دهات و در توده ها
آژانس اطالعات بین المللی کوران ـ روابط عمومی سفارت به تد از نامه جان کریو (از می باشد.“ آیت اهللها

58 مهر 12 (D.C واشنگتن واشنگتن آمریکا

جریان امام خمینی
بخش 1

راجع به امام خمینی
گوش می کند را صبربی پایان همه نقطه نظرها با او روش اتخاذتصمیم خمینی آرام وسنجیده است. ...”
آن دفاع قاطعانه از وقتی وی تصمیمی می گیرد بدون واسطه اقدام می کند. و تنها تصمیم او به هنگام اخذ و

می کند...
بی تفاوت است و خمینی بسیار که تمایلی به غرب دارند آنها یا غربیها جلسات انفرادی با در ...
قاطعانه به روش معمول خود بگوید مطلبی می خواهد اـگر بحث ندارد. مقابل مطالب مورد عکس العملی در
جایی برای سازش و او در خمینی مفهومی ندارد. با بستان) مذاـکره به روش معمول (بده و بیان می دارد.
کم بسیار قابل توجهی تعدیل کند به مقدار عقایدخمینی را احتمال اینکه کسی بتواند ندارد. مصالحه وجود

است زیرا او به این گونه افراد با دید تحقیر و ظن می نگرد...“

سپاه پاسداران مورد در
به عنوان نیروی مخصوص امام جهت و گوش انقالب اسالمی عمل می کند این سپاه به عنوان چشم و ”1ـ
عمل می شود. وارد علیه دولت اسالمی باشد هرطرف که بر انقالبی از نوع حرکت ضد درهم کوبیدن هر
نوع هر از بتواند و شود هم سطح آنها نیرو نظر اینکه از به عنوان نیروی به موازات ارتش عمل کرده تا 2ـ

میان ارتش جلوگیری کند. انحراف در
اینکه مسئله ای غیرقابل حل کلیه وظایف کمیته امام نظارت داشت تا سپاه پاسداران انقالب اسالمی بر 3ـ

نماند.
نیروهای همچنین به دیگر داخل عمل کرده و سپاه پاسداران انقالب به عنوان یک نیروی حافظ در 4ـ
آماده کوچکترین اخطار با و به نحواحسن انجام دهند اینکه وظایفشان را تا قانونی داخلی کمک می کند

نقطه ای باشند. حرکت به هر
با را این افراد سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان نگهبان سرسخت انقالب اسالمی عمل می کند. 5ـ

روحیه فداـکاری اسالمی تعلیم می دهند. ذوق میهن دوستی و شوق و

(تحلیل ارتش ایران) (58 مهر به کوران 12 ساندرز (از
وزرای دولت نیست ؛بلکه تحت کنترل مستقیم اجرایی هیچ کدام از سپاه پاسداران تحت کنترل اداری و 6ـ

افشاـگری شماره 5)“ (از بود. توسط کمیته مرکزی انقالب اسالمی خواهد امام٬
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مردم مورد در
برای مدتی با که احتماًال دارد دیدگاه مردم ایران وجود مسایل جدی نسبت به ایاالت متحده در ...”
داخل آمریکایی که به طرف ایران در اطالعات ضد این مسایل با ایران مقاومت می کند. ـ روابط آمریکا
شاه و اسرائیل و با هم آواز که ما معتقدند مظنون بوده و شدیدًا ایرانیها جریان است نضج می گیرد. ایران در

هستیم. مشغول توطئه علیه آنها کمونیستها حتی عراق و عربستان سعودی و

(58 مهر تحلیل قوه ابتکارات سیاسی شماره 20313 (از
قدرت واقعی منوط بدین حدضعیف می باشند انقالب که گروهها از ایران بعد مورد من معتقدم که در ...
و اعتماد گروهی که بتواند جلب احساسات توده مردم است هم اـکنون هیچ گونه تشکیالت و و به اعتماد

ندارد.“ وجود جلب کند واقعی باشد هم غیر چقدر هر احساسات برانگیخته شده مردم را

(58 مهر تاریخ 12 کوران در به تد نامه ساندرز (از
راجع به کمیته ها

کمیته های انقالب که به وسیله امام ”دستگاه حکومت ایران بین دولت موقت اسالمی مهدی بازرگان و
زیادی مستقل از به تعداد تشکیالت کمیته ها تقسیم می شود. رهبران مذهبی هدایت می شوند خمینی و
برخوردهایی بین این دوتشکیالت غالبًا می دهد. که دستور به هر خمینی شخصًا حکومت عمل می کنندو
صورت می گیرد و اینها در سیاست خارجی ایران انعکاس دارد. کمیته ها خارج از ضوابط دولتی گزارشات

را مستقیمًا به خمینی می رسانند.
دولت موقت برمی خورد. به موضوع امام و راجع به کمیته ها ادامه پاراـگراف باال *

در مسایل امنیتی را که سیاست خارجی ایران و تمایل دارد ـ همقطاران او بسیاری از و ”بازرگان ـ
کـًال آنـها سنگینی مـی کند. دوش آنها روسیه بر تاریخ روابط ایران و قالبهای سیاسی رایج حل کند.
گرفتن نیازهای نظر که سیاست شاه بدون در هزینه های زیادی بود دعوای اصلی آنها بودند. محافظهـکار
و خارج مرزهایش برای نگهداری سیاست غرب (آیت اهلل گرفتاریهای ایران در نیز و خرج می کرد ـکشور
بر این لحظه مقدمتًا در ولی دیدگاههای خارجی آنها طرفدارانش بدبینی قابل مالحظه ای به روسیه دارند
عملیات انقالبی بنیان گذاشته شده پایهـگذاری اسالمی و کارهایی که کرده است و شاه و پایه دشمنی با

است).

اردیبهشت 58) مورخ 20 خارجه آمریکا ناس به وزارت امور نامه چارلز (از
سیاست خارجی آن رسمی تقسیم یافته٬ غیر شاخه رسمی و داخلی ایران به دو که امور ”همان طور
سیاسیون جریان محافظهـکارانه ـ انقالبی اسالمی و جریان افکار این سیاست بین دو چنین است. هم٬
عرصه بین المللی یک گرایش که در مشاهده شد آنجا نشانه های مشخص از درحال نوسان است٬ ـ ملی گرا
حمالت دائمی لفظی به آمد: پدید اعراب میانه رو دوری جستن از نیز به سوی کشورهای رادیکال و
و دوستها تمایل به همکاری دولت با جناح دیگر بدگمانی نسبت به ابرقدرتها صهیونیسم و اسرائیل و
نشده باشد زمانی که دولت دائمی مستقر این سیاستهای دوگانه تا مدرن. ـکوشش درجهت بنای یک اقتصاد
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موقعیت برای معتدل کردن سیاست رادیکال در کوشش ما ادامه دارد. این دولت تعویض نشده باشد یا و
است. محدود فعلی بسیار

این دوگانگی پیشرفتش. کوششهای داخلی رژیم و تابعی است از دیدگاهها بین این دو ادامه برخورد
درجه ترکیب شده و رفتارها و افکار و گراییدسپس اندیشه ها به سردی خواهد کمیته ها بین دولت رسمی و
اوضاع خارجی ایران تأثیرخواهدداشت در به آرامی نگراید این برخورد اـگر کسب خواهدکرد. باالتری را
یا و اینکه دولت ساقط شود یا و نشود مستقر موقعی که یک تشکیالت اسالمی نهایتًا این حالت تا و
به مشاوران نزدیک خمینی ـ یکی از یزدی ـ دکتر انتصاب اخیر ادامه خواهدداشت. عوض کند رفتارش را
برای کوششی بود قسمتی از کریم سنجابی ـ دکتر رهبران ملی ـ خارجه به جای یکی از امور سمت وزیر
احتماًال دنیای پیشرفته است و یزدی از ضمنًا جهت نظریات امام خمینی. تغییرجهت سیاست خارجی در

به بازرگان مرتبط کند. امام را بقیه٬ از بهتر درک کرده و شرایط را می تواند
روبرو یک تشکیالت ناپایدار زمینه سیاست خارجی ایران با در دولتیها دیگر و ما ماههای اخیر٬ در
به عنوان مثال آیت اهلل به وسیله آیت اهللطراحی شده. خارجی ـ مخصوصًا بوده ایم.خطوط اصلی سیاست ـ
خارجه بازیچه دست آیت اهلل واقع وزارت امور در دولت داد. بدون مشورت با را قطع روابط مصر دستور

رئوس کلی سیاست خارجی ایران چنین است: است.
اسالمی کوشش فراوان برای اتحاد 1ـ

اسرائیل دشمنی عمیق با 2ـ
3ـ روابط نزدیک و حسنه با سازمان آزادیبخش فلسطین

4ـ کشش به سوی رادیکال شدن و مواجهه با کشورهای عربی. وارد شدن از کشـورهای عـرب
رفقای نفتی ایران. و محافظهـکار

زیمبابوه جنبشهای انقالبی دنیای سوم مانند حمایت شفاهی از 5ــ
کوبا مثل لیبی و روابط نداشت؛ آنها کشورهایی که شاه با برقراری روابط با 6ـ

شوروی و حمالت پراـکنده به آمریکا بدبینی و ادامه بدگمانی و 7ـ
متعهد جنبش کشورهای غیر شرکت در 8ــ

OPEC در بردن قیمتها باال 9ـ
اقتصادی بین المللی صحنه سیاسی و سیاستهای تندروانه در اتخاذ 10ـ

اردیبهشت 58)) 20 خارجه آمریکا ناس وزارت امور نامه چارلز (از
راجع به کمیته ها

و لوازم خـانه آمـریکاییها انتقال بی دردسر مانع از کمیته ها رنج آور ”قانونهای به ستوه آورنده و
مـحوطه را فعالیتهای شخصی خارج از از %45 خالل هفته اخیر در می شود. فرستادن آن به آمریکا
جستجوی کمیته خواستار آنجایی که افراد از افتاده. اطالع ثانوی به تأخیر Maag تا پرواز محبوس کرده.
به به نتیجه ای نمی رسد٬ شود هم برقرار اـگر تماسهای رایزنی خیلی کم شده است و وسایل هستند. 100%از

باشد.“ کار پای کمیته ای هم در خصوص اـگر
طرفه برای متعادل کردن روابط دو کرد کوشش خواهد من معتقدم که دولت سعی و طرف دیگر ”از
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تمایالت وهمردیفان وزیرش٬ نخست وزیر بنده با کشورهای غربی مالقات اخیر وسایر آمریکا سیاسی با
مستشاران در حضور اقتصادی شامل قطعات یدکی و تکنیکی و واضح برای بستن قرارداد به طور را آنها
نظامی استفاده امکانات اقتصادی و که برای گسترش اسالم از عالقه مندند آنها زمینه نظامی نشان دهد.
قابل اندازهـگیری نیست و می کنند علیه ایدئولوژی ادعا نام ملیت بر که محافظهـکاران درزیر حدی را نشود.

خارجی. یک فشار به برداشتهای سیاسی مردم تا ربط دارد بیشتر
که یک موقعیت بهتری برای بود سیاسی چنان خواهد روابط اقتصادی و کند این دولت دوام پیدا اـگر ...

آورد.“ به دست خواهد ما

محرمانه) ـ خارجه آمریکا تهران به وزارت امور در سفارت آمریکا (از
اردیبهشت 58 20 Charles ـ - Nass ناس نویسنده چارلز

راجع به امام
آمریکایی فعالیتهای ضد خمینی متفاوت است و بین دولت موقت و در وابستگی به آمریکا ”عقاید

خمینی افزایش یافته است.
قطع آمریکا مایل است که روابط کلی با او آمریکا. گونه خارجی است مخصوصًا هر عقایدخمینی ضد

نمود. خمینی آشکار برابر در ضعف دولت موقت را نپذیرفتن کاملتر٬ و شود
مثل گذشته استوار کرده است که اـگر براساس ضوابط دولت موقت ایجاد روابط تازه ای را دولت آمریکا
و محکم نیست ولی دوستانه و همکاری طلبانه است. با اینکه دولت موقت به اهمیت روابط با آمریکا پی

نیستند. برده است٬ خمینی و اطرافیانش در این فکر
است سخت است ولی روش بازرگان که میانه رو و سازش ناپذیر خمینی دارای عکس العملی قاطع و
را که اوضاع اقتصادی کشور قصددارد او خارج دارد. روابط بهتری با سازش ضعیف است و قدری توأم با

به راه کند.“ دوباره رو

جریان امام خمینی
به خصوص نشان می دهد؛ آمریکای جهانخوار با به خوبی مقابله انقالبی امام خمینی را زیر اسناد
متصل به مردم وخواست توده های مسلمان که کامًال آن را سازش ناپذیری٬ جریان امام خمینی و آمریکا.
اسرائیل دشمن سرسخت خود همانند را او ظنین بوده و به آمریکا هستندوسازش ناپذیر٬ مقابل آمریکا در
انقالب اسـالمی امام خمینی برای پیشبرد تأیید اول انقالب با نهادهای انقالبی که از می بیند. می دانند
می بیند مقابل آنها در را به خوبی خود آمریکا و دارند جریان امام قرار در آمریکا نظر در نیز تأسیس شدند

تعدیل نیّات انقالبی این واحدهای انقالبی دارد. متالشی کردن و سعی در و
افراطی انقالب اسالمی است چنین مقابل جریان خمینی که جریان رادیکال و در سیاست آمریکا

عنوان می شود:
معتدل نمایدنمی بینم. من هیچ راه حل سریع ومؤثری که سیاست خارجی نوین ایران را حال حاضر در ”1ـ
تعدیل کنیم.(از طرفدارانش را سعی می کنیم که ذهن امام خمینی و ما فرصتهایی که به دست می آید از

خارجه مورخ اردیبهشت 58) سفارت به وزارت امور
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آمریکایی سرسختی است و ضد چه او اـگر خمینی بفرستیم. نماینده ای نزد پیام یا چه زودتر هر باید ما 2ـ
و کرد نزدیک خواهد به او را ما یعنی مالقات٬ ولی این امر بکوبد را مالقات ما همچنین ممکن است در

کم می کنیم. را هم چنین سوءظن او برسانیم و می توانیم به او را مسایل مهمتر
خمینی می تواند با همچنین دیدار و دست بدهد از مذهبیمان را دوستان غیر نباید او ولی تماس با
ساندرز نمی پذیرند.(از را ما آنها نپذیرد را خمینی ما تا زیرا روحانیون؛ دیگر برای تماس با وسیله ای شود

محرمانه) ـ 58 شهریور به نیوسام ـ
مطمئن سازیم که بلکه بایدخمینی را آغوش کشیدن روحانیون نیست. در تصادفات و هدف ازارتباط٬ 3ـ
و ندارد اوضاع داخلی ایران را تصمیم به هیچ گونه مداخله در پذیرفته و انقالب اسالمی ایران را غرب٬

ضعف دولت بازرگان است. اوضاع فعلی سرچشمه ای از
این است که بگوییم اـگر شود پیشنهاد به آیت اهلل مالیمت باید کمال نرمش و موضوعی که خیلی با
مـا احـتیاج دارد. بگیریم بازرگان به یک پشتیبان دیگر را بخواهیم جلوی دخالت بیجای کمونیستها
گذشته هم پشتیبان که در فرانسویها نداریم ولی شاید اول پشتیبانی کند هیچ گونه پیشنهادی که کدام کشور
شماره (20313 58 مهر تحلیل قوه ابتکارات سیاسی 21 این بهترین وضع باشد.“(از و خمینی بوده اند

حساس)) سّری و
***

وعیدهای شیطانی خود وعده و و او مالقات با با سازش ناپذیری امام را قاطعیت و سعی دارد آمریکا
درهم بشکند و بدین وسیله وضعیت خود را در ایران مشروعیت ببخشد و ذهن دیگر روحانیون را برای

مالقات آماده نماید.
که بگوید و ثابت نماید را خود وجود موقعیت کمونیستها ترسانیدن امام از با همچنین می خواهد

این زمینه داشته باشد. نقش مؤثری در می تواند
آینده آنها در اـگر و دست ندهد از گروهها دیگر ارتباط با در را است که منافع خود همچنین درصدد و

دست ندهد. از عمل را ابتکار قدرت گرفتند
نه غربی٬جمهوری اسالمی است). (نه شرقی و اساسی انقالب اسالمی ما که شعار نمی داند ولی آمریکا
مشکالت به دامان مقابل جریانات مخالف و در هرگز خواسته٬ نه توده هاِی به پا بنابراین نه امام و
جانب آمریکایی از افراد نپذیرفتن هیچ یک از ماهه انقالب و جریانات 9 غلطید. نخواهند در ابرقدرتها

امام خمینی به خوبی گویای این مسئله است.
را آمریکا آمریکاجریان قوی وتوده ای امام خمینی است که اجازه نفوذ مقابل نفوذ بزرگترین سددر اما
کند. احساس خطر سازش ناپذیر محکم و مقابل این سد این آمریکاست که در و ایران نمی دهد در

مقابل حرکت توده های میلیونی در سیاست آمریکا
بین رفت. از علیه سنای آمریکا تظاهرات بر یک نقش فعاالنه داشتیم که با بهار در ”1ـ

محکوم مورد در علیه سنای آمریکا ایران بر سراسر تظاهراتی است که توده های مسلمان در (منظور
گردید.) ـکردن دادگاههای انقالب اسالمی برپا

روابط چه این موضوع با اـگر عوض کنیم. ایران به نفع خود در آمریکایی را ضد چگونه می توانیم جو 2ـ
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تعدیل کنیم. انقالب آن را تأیید و روی حقوق بشر بر تأـکید می توانیم با ما بستگی دارد آمریکا ایران با
ایران و شدن پیوند چه بهتر برای هر را بیشترین سعی خود (ICA) بین المللی آمریکا آژانس ارتباطات 3ـ

گسترش دهد. آمریکا
آمریکا. میتینگ به نفع روابط ایران و ایجاد 4ـ

عراق عربستان و اسرائیل٬ شاه٬ رابطه با در که ما ظنین هستند عمیقًا باوجودتکذیب های مکرر٬ ایرانیها 5ـ
مشغول نقشهـکشی هستیم. آنها ضد بر حتی کمونیستها و

آنها خیلی از نمی توانیم با ما می گیرند صهیونیست به کار لفظ امپریالیست و ما مورد در چون ایرانیها 6ـ
حاد و توجه به منافع ما بلکه با حقوق بشر) و صحبت عمیق بکنیم (مسئله اعدامها راجع به این حرفها

کنیم. ایران محدود با روابطمان را باید ایران ما نشدن روابط با
مطرح کردن با واقع شویم و مؤثر ایرانیها اسرائیل می توانیم روی افکار مسئله اعراب و استفاده از با ما 7ـ
رهبران مذهبی٬ از عملی کنیم ولی هنوز این مسئله را مناطق نفت خیز وقایع جنوب و در فلسطینیها نفوذ

سازمان آزادیبخش فلسطین دارند. روابط نزدیکی با
VOA بردن همچنین به کار مذهبی و غیر مذهبی و افراد مهم برای مالقات با برای مثال فرستادن افراد 8ـ
گردد.“ مجله منتشر و داده شود یاد زبان انگلیسی بیشتر و بدهد که پیامهای سیاسی را (صدای آمریکا)

محرمانه .58 به نیوسام شهریور ساندرز (از
***

سیاست آمریکا در ایران این است که بتواند اعتماد و احساسات مردم را بسود خود جلب نماید. مسئله
حقوق بشر که از حربه های پوسیده امپریالیسم آمریکاست برای دلسوزی و جلب انسان دوستی مورد
این نقشه های پوسیده را خود تظاهرات متعدد اینکه توده های میلیونی با گرفته است غافل از استفاده قرار

خودشان نرسیده است. این به تأیید و هم شکسته اند در
انقالب اسالمی مورد میتینگ های سیاسی در ایجاد انقالب اسالمی٬ تأیید طرح مسئله حقوق بشر٬ با
پخش مستقیم صدای استفاده از شخصیتهای ایرانی و برای مالقات با مهم آمریکا فرستادن افراد ایران٬
حتی مخالف یا و که طرفدار حالتی نگه دارند در عمومی ایران را افکار به زبان فارسی می خواهند آمریکا
به کار لفظ امپریالیست وصهیونیست را آمریکا مورد در دیگر ایرانیها و نباشد نفوذامپریالیستی او و آمریکا
عامل اصلی جنایات را او ظنین بوده و به آمریکا که ملت ایران شدیدًا می داند نیز خود ولی آمریکا نبرند.

ایران می داند. شاه خائن در
و منحرف کند آن را و تخریب نماید ایجاد عمومی توده های ما افکار که در سعی دارد همچنین آمریکا

بهره برداری کند. مغشوش کرده به نفع خود اغتشاش محیط انقالبی را جنگ روانی و ایجاد با
را آمریکا آرمان فلسطین٬ طرفداری یکپارچه ملت ایران از ناراحتی از مسایل فلسطین و استفاده از
خراب کردن وجهه فلسطین در به متهم کردن و و مخدوش کردن این حمایت می کند سعی در و می آزارد
که به وسیله عمال اغتشاش می کند و بلوا ایجاد سعی در طرحهای زیر٬ استفاده از با یا و ایران دست می زند
گویای این مسئله زیر سند عملی کُند را نیات خود هستند که سرسپرده امپریالیست ها منابع ایرانی خود و
است. (جان گریوز)

دارم. نظر در مرج گردد به هرج و منجر که می تواند را طرح) (برنامه و سناریو من دو
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اینها با اـگر و قومی تحریک شده باشند یکی نیروهای تمرکزیافته ای که توسط نارضایتیهای منطقه ای و 1ـ
بسته شدن مناطق نفتی ممکن است باعث تعطیل شدن و شوند به رو غلطی رو به اندازه کافی به طرز
رهبران مذهبی با که توده ها خراب کنند جوری ملی گرایی را یا و هم بپاشد از سنتی را اقتصاد یا و ـگردند

مخالف شوند. بی عرضه خود
محیط به بسته شدن مدارس یا که منجر دو هر یا مدارس و بین کادر مدارس بین محصلین و نفاق در 2ـ
از چهلم هایی بعد انقالب٬ همچنین به شیوه قبل از خشونتهای افراطی که باعث نارضایتی عمومی و

شماره 20547 (58 روابط عمومی سفارت به کوران مهر (از چهلم گرفته شود.
به رسمیت که سیاست قبول و انقالب اسالمی ایران به خوبی نشان می دهد این شیوه های مبارزه با
همه فریبهای این امپریالیست همه و علیه آمریکا رفع سوءظن های مردم بر شناختن انقالب اسالمی و
نهایت متالشی شدن انقالب اسالمی توده های ملت در ایران و سلطه دوباره بر است که هدفی جز خونخوار

ندارد.
به وسیله یک برای انقالب ایران تدارک ببیند می خواهد همه برنامه های فرهنگی سیاسی که آمریکا اما
ایران آن را در که ما ارتباطات بین المللی آمریکا مرکز (CIA) یا به نام مؤسسه فرهنگی اعمال می شود
بخشی جداـگانه به بررسی در به اهمیت فراوان این مرکز نظر می شناسیم. آمریکا به نام انجمن ایران و بیشتر

آن خواهیم پرداخت.
نسبت اـکرم احساسات مذهبی مردم را استفاده ازجشن هجرت پیامبر که با سعی دارد همچنین آمریکا
به آمریکا و به نفع آمریکای جهانخوار تحریک نماید و بهره برداری کند و یا حداقل از حمالت توده های

مردم نسبت به آمریکا بکاهد.
*** 

تهران در سفارت آمریکا از:
D.C واشنگتن کمیته داخل دولت آمریکا به:

ایاالت متحده. جشن هجرت در موضوع:
برنامه های انقالبی به که با داد دولت موقت ایران دستور به شورای انقالب و خمینی امروز آیت اهلل 1ـ

بنمایانند. فرخندگی این موقعیت را عظمت و تا پانزدهمین قرن هجرت بروند استقبال آغاز
به نحوی را بزرگداشت (هجرت) زمینه طرحهای ایاالت متحده به منظور در نیاز اطالعات مورد فورًا 2ـ

پست نمایید. جشنهای ایران مرتبط باشد ـکه با
جزئیات نماید٬ برگزار ایرانیها شرکت بعضی از با که جشن های هجرت را نظردارد ایاالت متحده در اـگر 3ـ

بفرستید. الزم را
تهران در سفارت آمریکا کاردار  لینگن ـ

سپاه پاسداران مورد در
الزم اطالعات کافی و و زیرنظرداشته باشد این داشت که همه حرکات سپاه را سعی بر سفارت آمریکا
این به و مردمی است داشته باشد انقالبی و فرماندهان سپاه که یک واحد و افراد و فکر طرز ازتشکیالت٬
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انقالبی بشدت وحشت دارد. ارگان مردمی و و واحد هر از که آمریکا خوبی نشان می دهد
به سفارت اطالعات الزم را داشتن افرادی که بتوانند آن٬ در نفوذ مقابل این واحد٬ در سیاست آمریکا

است. کنترل این واحد و برسانند
***

ملیتها دیگر و حتی آمریکائیها و چشم ایرانیها در مقابل ایران طوری بوده است که ما در ”سیاست ما
درسفارت پایین را ماه مه پرچم آمریکا 24 که در این پاسداران دولت موقت بودند و میرسد ضعیف به نظر
را ضعف ما اینها نپذیرفتن کاردار و این بی حرمتی ها کنندگان برای آتش زدن دادند٬ به تظاهر و ـکشیدند

را“ نه صبوری ما نشان می دهد
خارجه آمریکا) استمپل به وزارت امور ایران از در تحلیل نقش آمریکا (از
دقیق ازتشکیالت سپاه پاسداران انقالب اسالمی در که نشان دهنده یک برآورد ما افشاـگری شماره 5
تعداد سپاه است چارت سازمانی ـ از آمریکا حد تهران است نشان دهنده حساسیت بیش از و شهرستانها

بوده است. نظر نوع روابط آن مورد و فرمانده ها نظامی٬ افراد

قبال کمیته های انقالب اسالمی در سیاست آمریکا
اسناد و کل تحلیل ها ولی از دسترس نیست٬ در مشخصی راجع به کمیته ها که تحلیل کامًال آنجا از
روی به وسیله فشار سعی دارد دارد ماهیت کمیته ها توجه به شناختی که سفارت از که با می آید چنین بر
سیاسیون وابسته به سفارت به تعطیل کمیته ها کمک کند و کًال هدف سفارت منحل شدن و نابود شدن
عوامل خود سیاسیون و و بندهایی که با زد بسیاری از در عملیات جاسوسی و زیرا ـکمیته ها بوده است؛
در این امر ایران خنثی می شده است٬ سراسر کمیته های مختلف در عمل به وسیله افراد در انجام می داده اند٬

است. بوده بشدت مشهود این اواخر از تعیین کننده تر اوایل انقالب که عملیات کمیته ها
ایرانی سرسپرده افراد از کرده و مستقر کمیته ها در را منابع جاسوسی خود سعی دارد٬ همچنین آمریکا

عمل شود. مواردی وارد در یا اطالعات کسب کرده و امپریالیسم استفاده کرده و
همچنین مهدی روغنی این قضیه است٬ کمیته انقالب اسالمی اصفهان دال بر در ایرانپور وجودجمشید

بوده است. کمیته ها ـکه دارای نفوذی در
***

وحشیگری جاری مربوط مورد توضیح مختصری در به گفته یک منبع نزدیک به کمیته انقالب٬ ”بنا
پلیس افسران نظامی و دولت سابق٬ همه روحانیوِن مسئوِل محاـکمِه افراد که تقریبًا به این حقیقت٬ می شود
انـتقام جویانه عـمومًا تـلقی آنـها بنابراین طرز خودشان تحت بدرفتاری بوده اند٬ شده اند ـکه دستگیر

می باشد.“
***

واقع بودنش به خـوبی اندک توجهی غیر سفارت با برداشتهای منابع و طبیعی است که بعضی از
عمل منابع از غلط سفارت و جمله ادعای فوق به خوبی نشان دهنده دید از می شود هویدا مشخص و
ملت مسلمان بوده است. قاطعانه امام خمینی و تأیید اسالمی دادگاههای انقالب است که مورد انقالبی و
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اطرافیان خمینی
به همراه و رأس می گذارد در را آیت اهللها دیگر خمینی و انقالب٬ از ایران بعد ”ساخت قدرت در
سپس نوبت حال تدوین قانون اساسی است٬ که اـکنون در روحانیون شیعه که برای مجلسی انتخاب شده اند
تشکیالت شبه نظامی رخنه و کمیته ها که دادگاههای انقالب٬ داخل دولت موقّت٬ که در می رسد مالها
درجه چهارم دزدان دریایی که در مثل بازرگان ... جای می دهم٬ درجه سوم سیاستمداران را در ـکرده اند٬
پایان در و می باشد به عهده گرفته اند کمیته های انقالب را و فرماندهی گروههای شبه نظامی (پاسداران)
بزرگترین که پشتیبانی متعصبانه آنها که به توده های دردهات خدمت می کنند مالهای ساده جای می گیرند

می باشد. آیت اهللها منبع قدرت خمینی و
(58 مهر مورخ 12 ساندرز و کوران به وسیله جان گریوز نامه به تد (از

دولت موقت مورد در نظرگاه آمریکا
بخش 2

دولت موقت مورد در نظرگاه آمریکا
منافع ما٬ نقطه نظر از خواستارم. این مورد در عراق من راهنمایی وزارت را مورد اطالعات در مورد در 1ـ
ارزیابی های سهیم کردن دولت موقت در جواب مثبت می تواندعواقب سودمندی داشته باشد. اینجا در
منطقه خلیج فارس دارد. توجه زیادی به ثبات در که آمریکا معرف این باشد دولت عراق می تواند از ما
فرض کنیم که آنچه را ما به دولت موقت می دهیم معرف این باشد که دولت عراق قصد جنگ ندارد. این
پذیرش این دولت موقت٬ روابط دوجانبه ما با در مورد ممکن است از بعضی نظرات به ما کمک کند.
واقع متقابل مفید برای همکاریهای سودمند تمایل ما جلب اطمینان دولت موقت و در موضوع می تواند

شود.
کنیم که خطرات به دولت موقت تأـکید جائی که ممکن است باید می کنیم که درمالقاتهای اولیه تا فکر ما 2ـ
از را کنیم که ما طوری وانمود است و پشتیبانی کشورهای خارجی برخوردار از داخلی ایران کامًال
یک با ولی باید بود؛ مشکلی خواهد البته این کاِر سازد؛ کشوری ایران مبرا آشوبهای داخلی دولتی و
این آزمایش بایدسعی کنیم در ولی ما بود٬ مشکل خواهد احتماًالشروع کار تالش مداوم پیگیری شود.
پشتیبانی روش دولت موقت نسبت به عراق٬ مثال: داده شود. عوض به آمریکا در بعضی ازاطالعات نیز٬

حزب توده... دولت موقت٬ روابط مستقیم با روش روسیه در شورشیان افغانستان٬ ایران از
کاهش نسبت به آمریکا حمالتشان را که روزنامه ها است که به وسیله انتظام کاری کند امیدوار کاردار 3ـ

دهند.
سرنگون کند. نیست که حکومت ایران را این موقع حساس هیچ دولتی قادر در 4ـ

سیاسی تحلیل قوه ابتکار داریم.(از هدفهایش نامعلوم است سرکار دولتی که بی تجربه است و با ما 5ـ
.(58 تاریخ مهر شماره 20313

ایران در تحلیل نقش آمریکا (از خمینی متفاوت است. بین دولت موقت و وابستگی به آمریکا عقاید 6ـ
استمپل به وزارت خارجه)

مایل خواهد چه طرفدارسرمایه داری٬ چه طرفدارشوروی باشدو آید٬ کار سر ایران بر دولتی که در هر 7ـ
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که بدون غذائی داشته باشد٬ مواد مقداری کمکهای نظامی و و که دسترسی به تکنولوژی آمریکا بود
خمینی دولت موقت٬ بنابراین باید گرفت. نخواهد قرار آنها اختیار جزئی در این موارد احترام به آمریکا
ایران در تحلیل نقش آمریکا (از دهد. غیرقابل قبول است قرار جریان اینکه سیاست ایران برای ما در را

خارجه) استمپل به وزارت امور از

قبال دولت موقت در سیاست آمریکا
و کرده که مثل گذشته استوار اساس ضوابط دولت موقت برقرار بر روابط تازه ای را دولت آمریکا
پی آمریکا مادامی که دولت موقت به اهمیت روابط با همکاری طلبانه است؛ نیست ولی دوستانه و محکم٬

خارجه آمریکا) استمپل به وزارت امور ایران از در تحلیل نقش آمریکا (از برده است.
سـپرده های مـورد ایران در احتیاط سوءظن ایران در توجه به احتیاج ایران به قطعات یدکی و با
آینده مطمئن باشیم که در قدرت بدهیم و بازرگان را مسئوالنه عمل کرده و باید ما فروشهای نظامی آمریکا
به ساندرز (از باشند. راهگشا معضالت سیاسی مملکت را ارتش دوستانی خواهیم داشت که می توانند در

سّری) 58 نیوسام شهریور
چه بخواهد آمادگی داریم که ایران هر ما ایران مایل باشد. نهیم اـگر فراتر را آماده ایم که قدمها ما
و آوردن کار به وجود مخدر٬ توسعه کشاورزی کنترل مواد برای مثال تبادالت خبری٬ همکاری کنیم؛

مدیریت منافع نفتی. استخدام آنها٬
(Salt) و سودی که این موضوع برای حتی ما به باقی ماندن سایت های خبری برای تحقیقات سالت
بحث ایرانیها با این مورد آماده هستیم که در یک موقعیت مناسب٬ در هستیم و عالقمند صلح جهانی دارد
حـرکات امیدواریم که ایران این حـرکات را ما اداره کنند. را سایت ها اجازه دهیم که ایرانیها ـکرده و

(79 سپتامبر 13 B.D.C هنری پرشت به لینگن واشنگتن (نامه ای از خالصانه ای تلقی کند.
کمپانیهای خصوصی شویم؟ مشاجره بین ایران و چگونه می توانیم مانع بحث و

گرفته٬ دوباره به کار را قراردادها بعضی از کرده است و ایران شروع به پرداخت بعضی ازصورتحسابها
Amc بـه مـیلیون دالر همچنین 20 پروژه پاالیشگاه اصفهان و میلیون دالری گندم٬ 50 مثل قرارداد
شرکت هلی کوپترسازی بل با Gte و ماشینهای جیپ همچنین برای شروع بهره برداری از پرداخت شده٬

است. گو حال گفت و (BHI) در

کمک کندو که درجهت حل مسئله به ما توصیه شود آمریکا به اتاق بازرگانی خصوصی ایران ـ توصیه:
یک هیئت تبلیغی فعال برای این موضوع به تهران فرستاد. باید

موفقیت ایرانیان است و رابطه با فقط در به آنها به شرکتهای آمریکایی اطمینان می دهیم که کمک ما
(58 به نیوسام شهریور ساندرز (از ماست که شروع می شود. خود

داریم و اطالعات کمی درباره گروهها ما توسعه دهیم؟ را فعالیتهای سیستمهای خبری خود باید ما آیا
این باره احتیاج داریم که در ما قدرت باشند. که دارای یک پیوستگی و می رسند ـگروههای کمی به نظر
انتظام امیر یزدی ـ خوبی به بازرگان ـ (CIA) خبرهای مختصِر سیاسی سیا مفسر یک افسر بدانیم. بیشتر
خطری افغانستان و فلسطین ـ اوضاع عراق ـ مورد که در عالقه مندند بیشتر ایرانیها اوت داد. 21 روز در
ماه دیگر دو تا که این گزارش مختصر کردند تقاضا آنها مطالبی بدانند. ـکه شوروی برای دولت موقت دارد
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زمانی که این ایرانیان ادامه دهیم. با به ادامه تبادالت اطالعاتی خود باید ما دوباره داده شود. و شود تکرار
یک امتحان از گرفتن افسران نظامی ایران برای داخل شدن در برای به کار را جستجو تبادالت عملی شد

فوق) (سند کنید. نظامی آغاز تهدید
در از پس بـاید سرنگون کند٬ نیست که حکومت ایران را این موقع حساس هیچ دولتی قادر در
سیاسی شماره تحلیل قوه ابتکار (از به گسترش کارهای عملی کمک نمود. و ایران درآمد با مسالمت آمیز

(58 مهر 20313
بود. خواهد ثبات مؤثر در آینده به نوبه خود که در جهت کاهش عکس العملها رژیم در جلب اعتماد

برداشته است: قدمهای محدودی برای یک روابط جدید آمریکا ماههای اخیر در
فروش نفت طریق ایرانیان٬ قطعات یدکی از خرید شروع مجدد واـگذاری قطعات یدکی لوله های نفتی٬

هماهنگ کردن کوشش اداره ایالتی برای حل مشکالت تجاری. نفت گرم کننده٬ چراغ و
حمایت ایران و وضعی که نشانگر ـکوشش صبورانه ای برای بستن برنامه خریدهای ارتشی ایران در
دولت موقت با اعتبارات ما به موقعیتهایی که باعث تحکیم روابط و باید ما می شود. باشد٬ آمریکا نقطه نظر

فوق) بیندازیم.(سند جلو را خود زیاد جواب مثبت بدهیم ولی نباید می شود
***

مدت بلند برنامه کوتاه مدت و طی دو انقالب٬ قبال دولت موقت و در طرح کلی سیاست آمریکا
برنامه ریزی شده است.

سیاست کوتاه مدت:
مامی خواهیم تمام مسایل گذشته حل شود قبل ازتشکیالت یک دولت جدید) مدت زمان کوتاه (تا در
دولت جدیدی که اساس معامله با ما طول این ماهها در مجادله دوری شود. گونه بحث و بیان هر از و

طرح ریزی کنیم. بیشتری باشد امیدواریم دارای قدرت مؤثر

برنامه بلندمدت:
ناسیونالیست های مخالف مذهب تسلط بیشتری و باشد کنیم که میانه رو مامی خواهیم برای ایرانی کار
ایران را در می توانیم طریق نفوذ ما دولت جدید٬ استقرار قبل از ضمن تا در اداره مملکت داشته باشند. در
معتقدیم که بایستی ما ایران رواج دهیم٬ احترام در اطمینان و بایستی یک موقعیت توأم با امتحان کنیم.

ارائه می دهیم: را پیشنهادهای زیر طرف بکنیم و شروع به رفع مسایل دو حاال
به دلسوز و غمخوار بدون معطلی یک فرد ما همکارانش امیدوارند فرستادن سفیری به ایران بازرگان و 1ـ

انتخاب کنیم. انقالب ایران را
امام. تماس با 2ـ

توسعه دهیم. روابط نظامی را 3ـ
کمپانی های آمریکایی مجادله بین دولت ایران و بحث و جلوگیری از 4ـ
اندازیم؟ به کار چگونه می توانیم دستگاههای خبری پایگاههایمان را 5ـ

ایران مطمئن شویم؟ ادامه تهیه نفت در چگونه می توانیم از 6ـ
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ویرانی. توسعه کارهای کنسولگری و 7ـ
اطالعاتی. توسعه فعالیتهای خبری و 8ـ

چگونگی فعالیتهای حقوق بشر 9ـ
اعمال ایرانیان راجع به آمریکا و تصحیح نظر 10ـ

مایل خواهد سرمایه داری٬ چه طرفدار شوروی و چه طرفدار بیاید٬ کار سر ایران بر دولتی که در هر
بدون احترام به موادغذایی داشته باشد. مقداری کمکهای نظامی و و که دسترسی به تکنولوژی آمریکا بود
این در خمینی را دولت موقت و بنابراین باید گرفت٬ نخواهد قرار آنها اختیار جزئی در این موارد آمریکا
(58 به نیوسام شهریور ساندرز (از دهیم. غیرقابل قبول است قرار جریان که این سیاست ایران برای ما
درسطح عموم ولی هنوز داشته باشد٬ ما دولت قبول نموده که روابط دوجانبه براساس احترام متقابل با

مطرح نگردیده.
***

58 مرداد خارجه 29 نامه لینگن به وزارت امور از

دولت موقت مورد در خطوط اصلی سیاست آمریکا
برگزیده اند. حکومت راه مسالمت را سرنگون کردن دولت و توجه به عدم توانایی در با 1ـ

مساعدت وغمخواری برای ایران. کمک و تفاهم وحسن نیت ـ ایجاد و نسبت به آمریکا رفع سوءظن ها 2ـ
3ـ دولت موقت به اهمیت روابط با آمریکا واقف است و این زیر بنای سیاست آمریکا و زمینه سیاست

اوست.
انتخاب دولت موقت به جای جریان خمینی که سرسخت برروی میانه روی دولت موقت و تکیه آمریکا 4ـ

برای اجرای سیاستهای خود. آمریکایی است؛ ضد و
آمریکا. جریانات ضد مقابل دیگر در جهت تحکیم دولت موقت به عنوان یک نهاد همکاری در 5ـ

سیاست و اقتصاد در نفوذ گذاشتن و برای قدم جلو سیاسی ـ نظامی ـ اطالعاتی ـ همکاری اقتصادی ـ 6ـ
ووابسته رفع سوءظن ها نسبت به انقالب اسالمی و ایران وخوشبین کردن دولت موقت به کمک آمریکا٬

دادن اطالعات مهم سیاسی. نظیر ـکردن دوباره دولت موقت به کمکهای حساس آمریکا
دولت موقت در استفاده از با حکومت رسمی کشور و تعیین رئیس جمهور قبل از تا می خواهد آمریکا 7ـ

امتحان کند. را خود نفوذ عملیات سیاسی و کرده و نفوذ ارگانها
و نفوذ است. دولت موقت برنامه ریزی حرکات آینده آمریکا مورد در حقیقت سیاست آمریکا در 8ـ
در منافع سرشار امید بین المللی با کمپانیهای غارتگر رفع اختالف با ارتش ـ در عناصرخود استفاده از
دادن اطالعات جاسوسی مهم به دولت و معامالت کم سود دادن قطعات یدکی و مورد ریسک در آینده.
آینده ای در اقتصادی به آمریکا وابسته کردن ماشین نظامی اطالعاتی و نمودن و باز برای جا موقت٬

نزدیک.
کارهای فرهنگی٬ استفاده از با عمومی و جهت افکار ICA در شیوه های فرهنگی بوسیله استفاده از 9ـ
رهبران مذهبی انقالب. مردم و انقالب و در آمریکا آمریکایی برای رفع جوضد حقوق بشر و ... علمی و
اصل در که در اقسام شیوه ها آینده به وسیله انواع و برای شکست انقالب در برنامه ریزیهای مختلف٬ 10ـ
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درحقیقت این سیاست اصلی آمریکا آن استفاده کند. از بتواند صورت نرم نشدن انقالب به سوی آمریکا
راه مسالمت را موقتًا و تحمیل شده است. به آمریکا بودن شرایط که عمدتًا مساعد منتهی به خاطر است٬

برگزیده است.

قبال انقالب اسالمی ایران در سیاست آمریکا
بخش 3

انقالب٬ از ایراِن بعد در جریانات موجود و تشریح نیروها انقالب اسالمی ایران و توجه به تحلیل از با 1ـ
ایران مشخص می گردد. قبال منافعش در در سیاست آمریکا

ایران در منافع آمریکا
باالخره بودن و متعهد غیر دوستی و ارتقاء شوروی٬ نفوذ رد ایران دسترسی به نفت٬ در ”اهداف ما

برپایی یک دولت میانه رو.

قبال ایران در سیاست آمریکا
کافی است بگوییم استقالل و احتیاجی نداریم که روی مسئله اهمیت ایران برای غرب ایستادگی کنیم٬ ما 1ـ

ارزش دارد. زمان شاه بیشتر از برای ما حاال دیگری٬ چیز هر ثبات ایران از
2ـ ما می خواهیم برای ایرانی کار کنیم که میانه رو باشد و ناسیونالیست های مخالف روحانیت٬ تسلط
می توانیم طریق نفوذ ما دولت جدید استقرار قبل از ضمن تا در و داشته باشند اداره مملکت٬ بیشتری در
معتقدیم که ما ایران رواج دهیم. احترام در اطمینان و بایستی موقعیت توأم با امتحان کنیم. ایران را در
به نیوسام ساندرز (از ارائه دهیم. را طرف بکنیم وپیشنهادهای زیر بایستی حاالشروع به رفع مسایل دو

(58 شهریور
کم گروهها مادامی که قدرت روحانیت توسط دیگر نشده و مادامی که جهت سیاسی دقیق ایران اتخاذ 3ـ
حالی است که این در بتوانیم سازش کنیم و آمده٬ جناح روی کار کنیم که با بایدطوری رفتار ما نشده٬

کنیم. گروههای مخالف سیاسی برقرار دیگر محکم بتوانیم با یک پیوند
در از پس بـاید سرنگون کـند. نیست که حکومت ایران را این موقع حساس هیچ دولتی قادر در 4ـ
ارتش و جلب عناصری در به گسترش کارهای عملی کمک نمود. و آمد ایران در با مسالمت آمیز
جهت رژیم در جلب اعتماد داشت و آینده نقش حساسی خواهند مذهبی که در ـگروههای میانه رو

بود. خواهد ثبات مؤثر در آینده به نوبه خود ـکاهش عکس العملهایی که در
این در گونه مجادله دوری شود. هر از و مدت زمان کوتاه می خواهیم همه مسایل گذشته حل شود در 5ـ
خواهیم بیشتری شود دولت موقت جدیدی که امیدواریم دارای قدرت مؤثر با یک معامله را مدت ما
آنها جایی که ممکن است با تا برطرف و عرض این مدت سوءظن رهبران را می خواهیم در ما ریخت.

طرح دوستی بریزیم.
***

و مقابل آمریکا مردم در شناخت موضع امام خمینی و و ایران دارد در توجه به مشکالتی که آمریکا با
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آنـچه کـه در طریق معمول و از نمی تواند که این حکومت را به این نتیجه می رسد استحکام انقالب٬
دست به طرح یک سیاست لذا سرنگون کند. عمل می نموده اند کودتا طریق اشغال و از ـکشورهای دیگر
ایران حاـکم کند. بر را اقتصادی خود دوباره سلطه سیاسی ـ سال بتواند چند از بعد تا مدت می زند بلند
اداره حفظ و دوم٬ ایران عبارت است ازحفظ تمامیت ارضی ایران واستقاللش؛ در عالقه ما مسایل مورد 6ـ
رادیکال ایران به عناصر نزدیک شدن زیاد سیاست خارجی ایران که مانع از سوم٬ ـکارصنعت نفت ایران؛

(58 مرداد خارجه 29 نامه لینگن به وزارت امور (از می شود. متعهدها غیر
این سال از که طی 25 منافعی می کند تکیه بر و ایران بشمارد در را است که اهداف خود درصدد آمریکا
این است که فقط منافع تجربه کرده است؛ حیاتی بودن این منافع را لزوم و خوان گسترده برداشت نموده و

می شمارد: بر اختصار آن هم به طور را خود
قطع خود با می تواند و مهم است. حیاتی و دسترسی به نفت برای ماشین اقتصادی امپریالیسم بسیار

بخشکاند. را امپریالیست ها اقمار دیگر ژاپن و ـ آمریکا ـ شریانهای اقتصادی صنعتی اروپا
سوق الجیشی مورد موقعیت استراتژیک و سیاسی و نظر از موقعیت ایران را شوروی که می تواند ”نفوذ
رسیدن به سیاسی و منافع اقتصادی و نظر ایران از مورد در شوروی را و رقابت آمریکا و دهد. اهمیت قرار

آبهای گرم خلیج فارس نشان دهد.
نکنند فکر به طوری که ایرانیها باشد. غیرمتعهدانه نسبت به آمریکا ایران که به ظاهر یک دولت با ایجاد
یک فریب با حقیقت می خواهد در امپریالیستی نسبت به ایران دارد. تعهد تسلط و دوباره قصد ـکه آمریکا
سیاسی و بلند مدت با ایران از در دوستی درآمده تا ارگانها و نهادهای خود را دوباره محکم کرده و شروع

به نفوذ و حمله نماید. و باالخره برپایی یک دولت میانه رو.
است آمریکاوضداستبداد وضد به خوبی دریافته است که جریاِن امام تسلیم ناپذیر درحقیقت آمریکا
میانه روی و تنها و کشاند به حالت افراطی خواهد جریان کلی انقالب را و کرد سازش نخواهد هرگز و
جهنمی آن وجود نفوذ و آن جایی برای آمریکا که در این حالت انقالبی را محافظهـکاری است که می تواند

به عقب براند. به نفع آمریکا و متالشی کند ندارد
پایگاه آن تفکر که عمدتًا می کند درجای به خصوصی جستجو را این نیت خود طبیعی است که آمریکا
ایران است. در پایگاه این خواست آمریکا ... و میانه روها٬ محافظهـکاران٬ بود. خواهد خواست آمریکا و

انقالب اسالمی چنین ترسیم می شود. از شناخت او توجه به اهداف و با حال سیاست آمریکا
رژیم ایران. جلب اعتماد و کمکش نمود بعضی کارها در و ایران درآمد با مسالمت آمیز در از باید 1ـ
درایران انجام شده بایدبرطرف شود همه اعمالی که طی سالها درمدت زمان کوتاه تمام سوءتفاهمات و 2ـ

رفع سوءظن نسبت به آمریکا. و
این وضع). در ثبات ایران به نفع ماست (ـکًال زیرا تقویت نمود. قدرت دولت موقت را باید 3ـ

شود. مذهبیون قدرتشان بیشتر از ناسیونالیست ها و به میانه روی کشاند جریان انقالب را کًال 4ـ
دولت موقت بنماییم. یک مدت کوتاه معامله ای با در 5ـ

ایران امتحان کنیم. حکومت رسمی در استقرار قبل از تا ایران را در طرح نفوذ باید ما 6ـ
همکاری چه بخواهد آمادگی داریم که ایران هر ما اـگرایران مایل باشد نهیم. فراتر را آماده ایم که مدتها ما 7ـ
واستخدام٬ آوردن کار به وجود ـ مخدر توسعه کشاورزی کنترل مواد برای مثال مبادالت خبری ـ ـکنیم٬
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سودی که این (Salt) و موافقیم که سایت های خبری برای تحقیقات سالت حتی ما مدیریت منابع نفتی؛
این مورد آماده هستیم که در یک موقعیت مناسب٬ هستیم در عالقه مند موضوع برای صلح جهانی دارد
امیدواریم که ایران این حرکات را ما اداره کنند. را سایت ها اجازه دهیم که ایرانیها بحث کرده و ایرانیها با

خالصانه تلقی کند.
کنار گروهها روحانیت به وسیله دیگر زمانی که اهداف سیاسی رژیم ایران روشن نیست و همچنین تا 8ـ
در گروههای مخالف سیاسی نگه داریم تا دیگر با را ارتباط خود دوستی و باید ما زده نشده است٬

سازش کنیم. آنها بتوانیم به راحتی با صورت به قدرت رسیدن آنها
انقالب ایران وارد توجه به خط مشی اساسی خود با قضایای ایران و این تحلیل از با حال آمریکا
می کند جریانات اجتماعی سیاسی یک نوع سیاست اتخاذ نیروهای انقالب و یک از قبال هر در و می شود
سـلطه کرده و توده های مردم نفوذ در می خواهد نهایت به وسیله فعالیت فرهنگی گسترده خود در و
بخش در این قسمت فعالیتهای آمریکا در ایران دوباره زنده کند. در را نهایت منافع خود در و فرهنگی خود

ایران است. در فرهنگی مهمترین فعالیت آمریکا
می یابیم که این سیاست تحلیلهای آمریکاییان در و اسناد اندکی توجه دقیق به مطالب ارائه شده از با
این سرنگون کردن رژیم ایران است واال دوستانش در و عدم توانایی آمریکا به خاطر دقیقًا مسالمت آمیز

انقالب می باشد. از ایران بعد در اهداف آمریکا صدر هدف در
شکست انقالب اسالمی است که از که سرنگونی رژیم ایران است و حقیقت سیاست اصلی آمریکا در

نقاط زیر به خوبی استنباط می گردد.
***

زمانی که این تبادالت عملی شدجستجو ایرانیان ادامه دهیم؛ با به ادامه تبادالت اطالعاتی خود باید ما 1ـ
کند. نظامی آغاز تهدید یک امتحان از گرفتن افسران نظامی ایران برای داخل شدن در برای به کار را
سپرده های فروشهای مورد ایران در احتیاط سوءظن دار توجه به احتیاج ایران به قطعات یدکی و با 2ـ
آینده در مطمئن باشیم که در قدرت بدهیم و بازرگان را مسئوالنه عمل کرده و باید ما آمریکا نظامی در

باشند. راهگشا معضالت سیاسی مملکت را ارتش دوستانی خواهیم داشت که می توانند
از چنانچه محدوده ای وسیع تر ما٬ نظر از این خصوص اشاره کنم. که به یک موضوع در اجازه دهید ... 3ـ
افتاد... به مخاطره خواهد خواستهای ما ببرند مناطق دارای اقلیتها در آنچه الزم است پی به اعمال ما
آبان 58 مطابق 6 1979/28 مورخ اـکتبر برژینسکی ـ نامه لینگن به زبیگنبو از
کرده زیادی پیدا شنوندگان بسیار که به تازگی برنامه های خارجی رادیو٬ شد متذکر این رابطه باید در ... 4ـ
(VOA) صدای آمریکا از را خبرها می خواهند طرفداران آنها و خمینی می جنگند کسانی که با است.
برروی بیشتر راه تأـکید از استفاده کرده و رادیوصدای آمریکا در نفوذخود از شمامی توانید ـکسب کنند.
متقابل نشان روی اعمال مقاوم و کردن علل آن عکس العمل سریعتری بر بازگو و مشکالت مهم آنها
افراد بسیاری از و روانشناسی فوق العاده ای دارد ولی اثر است٬ کاری ناچیز من می دانم این صدا دهید.
(نامه نامه لینگن به برژینسکی) (از پی می برند. طریق این صدا از همفکری ما مقاوم به میزان همدردی و

فوق)
در از پس بـاید سـرنگون کـند نیست که حکومت ایران را این موقع حساس هیچ دولتی قادر در 5ـ
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به گسترش کارهای عملی کمک نمود. و ایران درآمد با مسالمت آمیز
ایران. آشوب در و بلوا ایجاد برای تخریب و برنامه٬ با سناریو طرح دو مورد همچنین در 6ـ

دارم. نظر در مرج گردند به هرج و منجر که می تواند را طرح) (برنامه و سناریو دو من (جان گریوز)
اـگر و قومی تحریک شده باشد نیروهای تمرکزیافته ای که توسط نارضایتیهای منطقه ای و یکی از 1ـ
بسته شدن ممکن است باعث تعطیل شدن و شوند به رو غلطی رو به اندازه کافی به طرز به اینها
با که توده ها خراب کند یاجوری ملی گرایی را و هم بپاشد از نفتی را اقتصاد یا و مناطق نفتی گردند

مخالف شوند. رهبران مذهبی بی عرضه خود
به بسته شدن مدارس یا که منجر دو هر یا مدارس و بین کادر مدارس بین محصلین و نفاق در 2ـ
انـقالب هـمچنین بـه شـیوه قـبل از محیط خشونتهای افراطی که باعث نارضایتی عمومی و

سقوط شاه داشت. شیوه ای که نقش بزرگی در چهلم گرفته شود. از چهلم هایی بعد
به دولت موقت تأـکیدکنیم که خطرات جایی که ممکن است باید فکرمی کنیم که درمالقاتهای اولیه تا ما 7ـ
از را کنیم که ما طوری وانمود است و پشتیبانی کشورهای خارجی برخوردار از داخلی ایران کامًال
تالش مداوم ولی باید بود مشکلی خواهد البته کار سازد. کشوری ایران مبرا آشوبهای داخلی دولتی و

پیگیری شود.
آن داریم خیلی الزامی است که هیچ گونه اثری که نشانگر اروپا تبعیدیان ایرانی در تماس هایی که با در 8ـ
گروههایی که علیه دولت اینکه با یا دارد قصدمداخله درجریانات داخلی ایران را که دولت آمریکا باشد

جدید ایران نقشه می کشند همکاری می کند باقی نماند.
کرده ایم. 9ـ ... من خاطرنشان کرده ام که ما پشتیبانی خود را از بختیار

***
تاـکتیک مقطعی که سیاست مسالمت آمیز باتوجه به وضوح مدارک فوق خطوط اصلی سیاست آمریکا
قبال انقالب اسالمی مردم ایران است. در پرده وایذائی آمریکا که این سیاسِت زیر آن است روشن می شود؛
متالشی کند. به نفع خود انقالب ایران را طریق می خواسته است حکومت و دو از حقیقت آمریکا در
فلج کردن مدارس به حکومت٬ با قراردادن ملتها رو در رو به اعتصاب کشیدن مردم٬ شیوه تخریب و از 1ـ
چه به طرق دیگر و ضرباتی که ارتش چه به طریق کودتا استفاده از تهاجمات افراطی٬ وسیله تخریب و
ایران می خواهداجرا در عوامل سرسپرده خود و به وسیله شبکه ها که همه این جریانات را بزند می تواند

آورد.) در به زانو (این درست شیوه ای است که انقالب شیلی را نماید.
ترسانیدن مملکت بدین گونه که با اقتصاد حرکتهای سیاسی و تسلط بر سیاسیون و در نفوذ استفاده از 2ـ
وابسته را کم کم او و دهد دولت قرار اختیار حساب شده در را هجوم شوروی امکانات خود سیاسیون از
غیره منطقه و مورد اطالعات در وقطعات یدکی جنگ افزارها٬ و... نفت سفید گندم ـ ـ نظیر کند؛ به خود
ساختمانی به وسیله شرکتهای آمریکایی کشاورزی و همچنین برقراری دوباره قراردادهای صنعتی و و
لیبرالیسـم و تعدیل انقالب به میانه روی و جریان سیاسی مملکت و گرفتن در قرار همه مهمتر از و
صحنه اصلی سیاست داخلی و خارج کردن جریان امام از عمدتًا رادیکال و دفع عناصر سازشکاری و

خارجی ایران.
عمدتًا و حسن نیت دارد نزدیکی با احتیاج به مسالمت و و مدت اتفاق می افتد بلند این روش در
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طرف هنگامی که از مثًال پیاده کنند. بدان وسیله نیات خودشان را که بتواند احتیاج به پایگاههایی دارد
بهترین فکر این طرز انقالب ایران باشد؛ غمخوار کبیری داریم که یار احتیاج به سفیر ما ایران گفته می شود٬

ایران است. در پایگاه سیاسی برای اجرای این سیاست آمریکا

میانه روها مورد در دیدگاه آمریکا
بخش 4

میانه روها: مورد در
حین انقالب) انقالب در (جریان قبل از

اـکنون به اندازه رهبران میانه رو می رسد این است که به نظر بود آنها نکته قابل توجهی که در ... به: ”نظر
شاه در نسبت به ابقاء را عین اینکه نقطه نظرهای خود در هراس دارند. کردن نگرانیهای خود ابراز ـکافی از
خط که در کنند چنین وانمود به دالیل دیگر به عنوان تاـکتیک یا تا چارچوب قانون اساسی ارائه می دهند

مأیوس می کند. دولتی را حدی هر این جدایی تا و خمینی هستند
آنها کار آغاز در البته شاید می کنند. اینکه چندان توجهی به آنان نشده انتقاد از دولت او شاه و از آنها
”البته نداشتند. است که شهامت انتخاب روش جدایی را وارد آنها به خود این انتقاد ولی بعدها محق بودند
از که آنها زیرا عمومی است٬ افکار از وحشت آنها خمینی شاید با دالیل مخالفت رهبران مذکور یکی از
مالهایی به عبارت دیگر معاش کرده بودند. امرار سایه دولت هویدا زیر سالها و دولت باج می گرفتند

هستند که احتماًال قبًال با خمینی کار می کردند و امروز با دولت سازش کرده و باج می گیرند.“
Lambrakis امضاء سولیوان)  (شماره 00471) تاریخ 9 ژانویه 79 گزارشگر

زمان بختیار) (در
درخشش داشت: با مالقاتی که پل کانسلر در

قراری جـامعه ای بر که هدف نهایی او چرا دنبال کرده است٬ که راه را می رسد ”درخشش به نظر
را آنکه خود به عنوان یک تاـکتیک هیچ راهی نداردجز او دموکراتیک خالی ازعقایدخشک مذهبی است؛
دولت هـر در است که می توانـد بنابراین امیدوار او دهد. قرار وفادار نیروهای خمینی هم پیمان و با
دیگر به درخشش و پل کانسلر نمی کند. رها به دست کمونیستها مردم مذهبی را و کند مذهبی ای نفوذ
میانه روی مذهبی مانند افراد مذاـکرات نزدیکی با راهنمایی بیشتر که به منظور نمود پیشنهاد میانه روها
جریان حرکت اصلی مذهبی باشد.“ به عنوان بهترین رابط در بازرگان می تواند و بازرگان داشته باشند
سولیوان) Lambrakis امضاء گزارشگر ـ ژانویه 79 تاریخ 30 (شماره ٬1478/1

نظریه سولیوان (راجع به حزب راما) انقالب: قبل از
به عنوان یک او مورد در برخیزد٬ متمایل به غرب که به مبارزه علیه (مالها) و گروه میانه رو هر اـگر ...”

عالقه تمام تبلیغ خواهیم کرد.“ با ـگروه (مترقی)
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مقدم مراغه ای) مورد (در انقالب: از بعد
مسایل مورد در را سرپرست دپارتمان تمام نظرات خود ضمن تماس با مقدم٬ جنبش رادیکال٬ ”رهبر
متقاعد را ایرانیها (خمینی) که او خمینی تماس بگیرد٬ با که کاردار کرد خیلی تأـکید داشت و جاری اظهار

پذیرفته است (افشاـگری شماره 20). انقالب ایران را که دولت آمریکا ـکند
مذهبی که گروههای غیر و مذهبیهای میانه رو ارتش٬ به خصوص در تقویت عناصر حفظ و در ...

تحلیل قوه ابتکارات سیاسی) (از اقدام کنیم...“ حکومت آینده بازی کنند نقش مهمی در قادرند
سیاست خارجیش نیز رسمی تقسیم یافته٬ غیر شاخه رسمی و داخلی ایران به دو که امور ”همان طور
در سیاسیون ملّی گرا انقالبی اسالمی وجریان محافظهـکارانه٬ این سیاست بین دوجریان افکار چنین است.
عرصه بین المللی یک گرایش به سوی که در مشاهده شد آنجا نشانه های مشخص از حال نوسان است؛
لفظی به اسرائیل و حمالت دائمی و آمد؛ پدید اعراب میانه رو دوری جستن از نیز ـکشورهای رادیکال و
کوشش درجهت و دولتها تمایل به همکاری دولت با جناح دیگر بدگمانی نسبت به ابرقدرتها؛ صهیونیزم و
این دولت یا و نشده باشد زمانی که دولت دائمی مستقر این سیاستهای دوگانه تا مدرن. بنای یک اقتصاد
موقعیت فعلی بسیار برای معتدل کردن سیاست رادیکال در کوشش ما ادامه دارد. تعویض شده باشد٬

اردیبهشت 58) 20) خارجه آمریکا) تهران به وزارت امور سفارت در (از است.“ محدود
معلمان و ”جبهه دمکراتیک ملی کوششهای همه جانبه برای به دست آوردن پشتیبانی مردم کارگران٬
فدائیان خلق پیامهای قدردانی برای رهبر گزارش داده شده که مجاهدین و شروع کرده. نویسندگان را

جبهه دمکراتیک ملّی٬ هدایت اهلل متین دفتری فرستاده اند.
حزب سیاسی نیرومندی در جبهه دمکراتیک ملی می تواند گروه٬ حمایت این دو با نظرات تهیه کننده:

دولت ایران باشد.
به تظاهراتی در به دنبال دستگیری فرزنــدانش که منجر تهران٬ طالقانی از جریان عزیمت آیت اهلل در
همبستگی بالفعل میان جبهه دمکراتیک ملی متین دفتری و مهمترین نتیجه (تظاهرات) احتماًال تهران شد٬
شدن اختالفات مخفی شده بین رهبران جنبش رو مهمتــرین نتایج٬ یکی از کنندگان بود. تظاهر سایر

اسالمی بود.
سطح عموم بر انتقادات در طالقانی افزایش حمالت و نتایج عمده جدایی بین خمینی و از یکی دیگر

علیه حکومت می باشد.“
که او باشریعتمداری به طورخصوصی صحبت کرده است وشریعتمداری صادقانه بیان کرد ”*اخیرًا
به اسالم است که دنیای غرب این اعمال را امیدوار شده است و اعمال دادگاههای انقالب به شدت ناامید از
این بنابراین دخالتی در اسالمی است و غیر قانونی و دادگاههای انقالب غیر او به نظر واقعی نسبت ندهند.
ابراز او بلکه براساس احساسات است. که ایران براساس عقل اداره نمی شود اضافه کرد او ندارد. دادگاهها
به عنوان احساسات تمام مردم آمریکایی گسترده کنونی را احساسات ضد نباید که آمریکا امیدواری کرد
آمریکایی کمک کرده ضد زیادی به این افکار حد زیرکانه گفت که اظهارات خمینی تا و ایران تلقی کند
البته این ادامه یابد. آمریکا که روابط ایران و عقل بیایندمی خواهند وقتی که مردم ایران دوباره سر است و
زمان به این برهه از در می تواند گفت که آمریکا او گذشته بوده فرق داشته باشد. آنچه در با روابط باید
به درخواستهای یک تنها آمریکاییها به ایران نفروخته است و به زور را که اسلحه های خود ایرانیان بگوید
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فرصتهایی که مـوجب از باید که آمریکاییها اضافه کرد او حکومت سلطنتی جواب مثبت داده است.
گفت او آمریکایی مبارزه نمایند. این توطئه ضد با و استفاده کنند ایران می شود با استحکام دوستی آمریکا
سفارت به از شماره 4253 (3اردیبهشت 58 مساعدی نسبت به ایران اشاعه دهد.“ بایداخبار ـکه آمریکا

ناس) (امضاء خارجه) وزارت امور
که بساط چپاولگران به شکلی عمل نمود ابتدای اوجگیری خود آنجایی که انقالب اسالمی ایران از از
سال 50 سال اسارت و 2500 کوفته از اساس جامعه خسته و تحول بنیادی در قصد و هم می کوبید در را
به این خوان گسترده داشت به وحشت انداخت و چشم امید که هنوز را آمریکا اسارت داشت٬ شکنجه و
و بود مهم خود بطوری که درجستجوی پایگاهی برای این مقصد سعی درتعدیل این حرکت انقالبی نموده٬
آن جهت نقش آفرینی در می توانند و طبقات مختلف جامعه ایران هستند و اقشار که از را میانه روها
بـه خـوبی خصوصیتهای مختلف شکل گرفته اند که با میانه روها مشخص کرد. مناسبی داشته باشند٬
به محافظهـکاری کشاندن سـیاستهای یعنی تعدیل انقالب و برای این سیاست آمریکا٬ پایگاهی شدند

خارجی انقالب اسالمی ایران. داخلی و
امام خمینی نهفته است٬ آن در قاطعانه وسازش ناپذیری که مظهر برخورد با محافظهـکاران نمی خواهند
مسایل در و پیش دارند سازش در راه مماشات و و نمایند رفتار شیطان بزرگ آمریکا مستکبران و با

اینگونه می اندیشند. تحوالت بنیادی جامعه نیز انقالب و تلقی از در داخلی و

سیاست آمریکا در مورد میانه روها
به نام علی شاهپوریان به سفارت ارایه داده اند٬ میانه روها از نفر ارایه طریقی که دو تحلیل و تجزیه و در
فارت نظریه ای داده است که: سابق سفارت بوده است٬ که شاپوریان کارمند انوشیروان افراسیابی٬ دکتر و
وفق داده اند. اوضاع روز با را به شاه که خود وفادار تحلیل افراد تجزیه و این نمونه دیگری است از ”
بایستی آنها که افرادی نظیر فکر این طرز با عمومًا آنها به همان طرف می روند) طرف بوزد هر از (باد
کشاـکش بحران که در برای آـگاهی آنها و میان طبقه میانه رو طرحهای مؤثرتری در تشکیالت وسیع تری با
پیش دارند. راه طوالنی در آنها معهذا موافقت کردند. ارایه دهند٬ برای تحرک آنها و سیاسی هستند

دیماه 57)(شماره 00585) مطابق با (زمان ژانویه 79 (سولیوان)
***

گفت: 79 دسامبر 28 پرت مقام رسمی سفارت در مالقات با در همکارش لیما ”ناتانسون و
و غرب باشد برای نجات ایرانی که طرفدار مهمترین چیز باقی بماند. پی برده ام که شاه نمی تواند حاال

رفتن شاه است.“ نگهدارد قدرت دور از افراطیون را
سولیوان) به امضاء ژانویه 79 تاریخ 9 (شماره 00397

***
تقویت تشکیالتی خط میانه به هر در را شاهپوریان به خوبی خط آمریکا افراسیابی و مالقات با *در
آینده جنبه میانه روی در از به شاه هستند٬ وفادار خمینی و به کسانی که ضد باال حتی در شکل می بینیم.
قدرت سیاسی دادن حمایت و ترویج میانه روی و پس هدف اصلی آنها سیاسی ایران اهمیت قائل هستند؛

است. فکر عمل و به این طرز
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***
سفارت دارند٬ میانه رو مشی سیاسی محافظهـکارانه و کسانی که عمدتًا و میانه رو افراد مالقات با در
اوج انقالب یعنی دی ماه 57شدت در انقالب شروع کرده و قبل از از این عمل را پیش دستی نموده است و

بخشیده است.
نقشهای گوناـگون برای تعدیل حرکت انقالبی و که از جبهه های مختلف٬ مختلف از افراد تماس با

انجام شده است. باشند٬ مؤثر رادیکال امام می توانستند
به خود (CIA) را مأموران سیاسی بوده است که سفارت و جبهه ها و حقیقت این خاصیت افراد در

جذب می نموده است.
***

از کارمندان عالی رتبه وزارت خارجه ضمن پشتیبانی آنها عزالدین کاظمی٬ داودی و مالقات با در
که: می گویند برود که به نفع خمینی کنار توصیه به بختیار خمینی و

اختصاص دارد است و کمونیستها از گروه سازمان یافته جدا که انقالب اسالمی تنها این عقیده بود بر او
و طویل المدت این مطمئن ترین راه حل برای آمریکا در و نگهدارد قدرت دور از را به اینکه کمونیست ها

دنیای غرب است.
طـول جـریان٬ در و ریشه ای نیستند اساسی و که گفته می شود طرفداران خمینی آنقدرها داودی:

پذیرفت.“ واقعیت خواهند با میانه روی را
”مخالفین میانه رو اولین میتینگ بزرگ و متشکل خود را اخیرًا برگزار کردند. از جمله گـروههای
ژانویه به 28 درخشش در درخشش می باشد. که رئیس آن محمد اتحادیه معلمین ایران می باشد مخالف٬
و تشکیل دادند ژانویه) قبل (23 روز 5 نفر هزار 5 تا یک میتینگ بین 4 گفت که گروه سیاسی او پل کانسلر
سه روزنامه تبلیغ نموده اند. در آنها موقعیت سیاسی اخیر٬ منافع مشترک در مورد بحث کردن در به منظور

استفاده کرده اند. پرورش است٬ وزارت آموزش و اختیار کلوپ معلمین که در همچنین از
شامل وکیل متین دفتری اینها سخنران اتحادیه معلمین صحبت نمودند. از جدا مخالفین برجسته٬ ...
گروه وکیالن رحیم صفاری به به خاطر وکیل الهیجی (دکترعبدالکریم الهیجی). (هدایت اهللمتین دفتری)
آقای مؤمنی و یک سازمان دکترها اشراقی از دکتر و متعلق به بنی احمد برای آزادی“ خاطرحزب ”اتحاد

کانون نویسندگان. از
جستجوی اجازه گرفتن برای ادامه چاپ مجله هفتگی درخشش می باشند.“ همچنین در آنها ...

سولیوان) امضاء تاریخ ژانویه 79 (شماره 1478/1
که ارتش به مشی خویش تندروی نمایدامکان دارد پاسخ گفت که اـگرخمینی در ”ـکنسولPoliucol در
بیان داشت که مخالفین عقیده شایعی را طبق خیلی از و شد این جواب کمی متأثر کاظمی از حرکت درآید.
نتوانست این او اما شد. بنابراین ارتش موفق نخواهد است و درون ارتش خیلی زیاد امکان تجزیه در
حال مقدار به هر دارد٬ بر اینکه چه نتیجه ای در از صرف نظر این جهش٬ اثر که بر نادیده بگیرد استدالل را
که اجرای قانون اساسی ارجح تر بی میلی به این نکته اشاره کرد با او شد. خواهد زیادی خونریزی به پا
که خمینی آدمی اشاره کرد همچنین به این نکته بارها است به اینکه انقالبی درسیستم حکومتی انجام گیرد.

نیست که اهل معامله باشد.“
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***
به میانه روی مجبور را چنان که آنها نشان می دهد؛ را ترسانیدن افراد و فوق به خوبی نحوه تهدید ـگفتار

قبول قانون اساسی مشروطه سلطنتی می نماید. و کشتار ترس از و
57/10/27 میناچی در نهضت آزادی و ارتباط با مورد در *

این برنامه مقداری پشتیبانی قوی دارد٬ و هم ادغام شوند در شورا که دو ”میناچی ترجیح می دهد
گروه یک نخست وزیر اعمال موازی (مثًالدو گروه یا مالقات مشترک این دو بررسی٬ مورد امکانات دیگر

انتخاب کنند).
بـین مـخالفین و کـه صـحبتها کرد تأیید شریعتمداری) میناچی (طرفدار صحبت جدایی دکتر در
شورای سلطنت پیشرفت کرده و راه حل اختالف بین شورای خمینی (اسالمی) مورد در نمایندگان بختیار٬

است.“
یک هیئت آمریکایی نهضت آزادی مایل است که با گفت: عوض کرده و سپس انتظام موضوع را ...”
و درگیری بین آمریکا تالش برای اجتناب از ایران و در منافع آمریکا مورد برای مذاـکره در مالقات کند٬

“.57/11/2 است. آمریکا روابط خوب با جنبش اسالمی که خواستار
خط سازش ناپذیرخمینی٬ با رهبران میانه رو باپذیرفتن همه احزاب که مطرح است٬ ازطرف دیگر ...”
سازش شوند٬ شرایط فعلی این است که احزاب داخلی متمایل به توافق و بهترین امیددر ـ ـکله شقی می کنند

سولیوان 57/11/2“ پیش گیرند. اینکه یک درگیری سرسختانه ای را تا
”بهترین امید در تقلیل خشونت٬ ظاهرًا نهضت آزادی است و رهبران میانه رو که سعی دارند خمینی را
متقاعد کنند که در موقع ورود زیاد سخت نگیرد. این می تواند یک پیشنهاد باشد.“ 57/11/9
پاریس به راه انداخته است. تهران و مذاـکراتی در و مالقاتها به پاریس می رود٬ اینکه او بر اعالن بختیار
بازگشت خمینی مورد در چه زودتر هر که او ترس خشونت می خواهند از ظاهرًا رهبران مذهبی میانه رو
متوجه یک سازش سیاسی است.“ 57/11/8 بیشتر نهضت آزادی ظاهرًا مذاـکره کند.

به خوبی مشخص می گردد. هدفهای آمریکا درخشش نیز مالقات با در
***

که اشاره کرده است٬ او آورد. نوعی سازماندهی به وجود نادری است که می تواند افراد ”درخشش از
نه سلطنت کند و شاه بماند که اجازه می دهد است که خط سازش کارانه ای راه بیندازد عالقهمند شدیدًا
فعالیتهای سیاسی جلوگیری مطالب و گروهش برای انتشار و تمام فعالیتهای او ولی دولت از حکومت٬

ـکرده است.“
ازجهت گیریهای کشورش را جهت دنبال کردن خط میانه ای که می تواند آمادگی وی (درخشش) ...”
آقای گریفین مأمور سیاسی و مشاور نجات دهد٬ به سوی آن رانده می شود٬ حال حاضر افراطی ای که در
آبان 57) 25) داد. افشاـگری شماره 12 قرار تحت تأثیر بازرسی قسمت را

***
نظریه سفارت چنین است: منزلش انجام شد٬ در ژانویه 76 14 سنجابی در مالقاتی که با ”در

رابطه با در گرایشات غربیش را و که عقیده خود می آید بر کل حرفهای سنجابی این طور از نظریه:
ما دست نیست که سنجابی مایل به همکاری با هیچ نشانه ای در اما تحمیل کند. می خواهد آمریکا حضور
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هیچ و جبهه ملی حمایت کند و او از است که آمریکا امیدوار او عدم تحریک ارتش است. رابطه با در
نکند.“ تهدید را خطری آنها

سفارت گرفته است گفته است: سنجابی با ژانویه دی ماه 57 23 مالقاتی که در در
چون جمهوری که او که کوتاه بیاید. شود است که خمینی متقاعد امیدوار او (سنجابی می گوید) ”

شد. سرانجام ختم به خونریزی خواهد می گوید
چهارچوب سلطنت در برای ایران کافی است. که همین قانون اساسی که هست٬ سنجابی می گوید
سنجابی گفت که در حمله به سلطنت خیلی تندمی رود. است که خمینی در سنجابی معتقد قانون اساسی.

خمینی موافقت کند. اـگر روشی موافقت خمینی شرط است. انتخاب هر
هنوز نام او به دنبال دوستهایی مثل ایاالت متحده می باشد. و سنجابی (احساس تنهایی می کند نظریه:
نقش مهمی برای بعدها تجربیاتش می تواند از مغزش و از حال او به هر می رود. مخالفین به شمار جزو

بازی کند.
را این کار احتیاج دارد او و کند کار روی جوانان می خواهد حزبش٬ رابطه با که وی در سنجابی گفت:
انجام دهد.“ (سولیوان)

***
مذاـکره باجبهه ملی و ثابت می کند. را به خوبی نشانهـگیری آمریکا کریم سنجابی٬ درمالقاتهای فوق با
جذب جهت تماس و انقالب به خوبی مشخص است و از تلقی آنها طرز انقالب و رابطه با در نقشهای او

ـگروهها و سازمانها را در حین اوجگیری انقالب یعنی دی ماه 57 نشان می دهد.
تمایل به ارتباط با احترام به قانون اساسی مشروطه سلطنتی ـ میانه روی ـ درحقیقت تمایل به غرب ـ

کشانده است. آنها به مالقات با مالـکهایی است که مأموران سفارت را آمریکا
هدفش و تقویت نیروهای میانه برمی خاست٬ در لیبرالها و میانه روها حمایت از در همچنین آمریکا
می گرفته گروههای میانه قرار و سازمانها ارتباط با این جهت در از و انقالبی امام بود و تعدیل جهت حاد

است.
سیاسی سفارت تماس گرفت. مشاور با ژانویه 1979) 4 ”رحیم سفری به درخواست خودش (در
کل آن نماینده مجلس٬ حزبی که دبیر برای آزادی٬ رئیس حزب اتحاد که او سفری توضیح داد (رحیم)
دراعالم آمادگی خودش برای شرکت نتیجه اشتباه تاـکتیکی او که از توضیح داد او احمدبنی احمدمی باشد.
شد مخالفین مجبور بعدتحت فشار روز و اول می باشد روز در مجلس٬ مخالفین دردولت شریف امامی در
و آمدند به گفته سفری سراغ او ناراحت شده اند بینی او این عدم تیز که از پیروان او دهد. تغییر موضعش را
اسم مصدق برای از بعضی رهبران جبهه ملی است که حاال از سفری٬ که رهبرشان باشد. اوخواسته اند از

استفاده می کنند. اهداف خود پیشبرد
جزوه انگلیسی که از یک کپی از کرده و رد را دولت بختیار حمایت از سفری روشن ساخت که او
گروههای خیلی شبیه به برنامه های دیگر می کند؛ پیشنهاد که برنامه ای را داد به ما فارسی ترجمه شده بود
مردم است. معتمد تحصیلکرده و افراد تأسیس شورایی از اولین نکته آن استعفای شاه و است؛ میانه رو
پایان حکومت نظامی و... فراهم گردد. امکانات سریع انتخابات آزاد و منحل شوند مجلس باید دو هر

تماس باشد. در ما با سفری گفت می خواهد ساواـک ...
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فرصتی فرق که امیدوارند می دانم٬ گروههای میانه رو به عنوان نمونه دیگری از را نمونه باال ما نظریه:
آینده سیاسی ایران ایفا (نقشی در به دست آورند. حوادث اجازه دهد اـگر که آینده شان را داشته باشند

ـکنند.)
Sullivan سولیوان

بـخش اقـتصادی بـه سابق سفارت٬ کارمند دانشگاه تهران و اقتصاد استاد عدنان مزارعی٬ ”دکتر
حمایت این مالقات خواستار مزارعی در Perett مالقات کرد. سیاسی مأمور ژانویه با 2 در تقاضای خود
این گروه مبتنی برایدئولوژی نوع شد. نوع دوستی مردم ایران) (پیام آور (راما) گروه سیاسی خود از آمریکا
گروه اسالمیهای افراطی نجات دهد. و قدرت مارکسیستها فشار از است ایران را دوستی است که قادر

متمایل به غرب است. رفرمیست و میانه رو٬ مزبور
به دیگری کدام موفقیت کسب گردد شده که هر قرار درخشش تماس گرفته و مزارعی گفت که با
موافقت کردیم ما و مرتب تماس داشته باشد به طور ما است که برای تبادل اطالعات با امیدوار او بپیوندد.

مخفی نگه داریم. را جریان تالش سیاسی او وی مالقات کرده و ـکه دوباره با
سفارت در در خدمت صادقانه او بیوگرافی استخدام و هوشیاری است. و مزارعی آدم ماهر نظریه ها:

است. موجود 58 ـ سال 59
متمایل به و گروه میانه رو هر اما نداریم؛ سیاسی او نفوذ قدرت و مستقلی از و جدا هیچ نوع تأیید ما
عالقه تمام تبلیغ خواهیم به عنوان یک گروه مترقّی با او مورد در برخیزد٬ غرب که به مبارزه علیه مالها

ـکرد.
(Sullivan) سولیوان

سازشکاران: و رابطه میانه روها انقالب اسالمی ایران در قبل از نقش سیاست آمریکا
برای قبوالندن بختیار تالش آمریکا 1ـ

مقابل امام. در کردن جهت انقالب و جهت میانه رو در میانه روها تماس با 2ـ
اهل معامله نیست. است و مقابل امام که سازش ناپذیر در گشودن یک جبهه قوی میانه رو 3ـ

سعی به حکومت انقالبی خواهدشد. آمدن یک حرکت انقالبی سریع که منجر کوشش برای به وجود 4ـ
شورای انقالب خمینی. ادغام شورای سلطنت و جلوگیری از در

به گفته خودشان حتی بنا وواسطه های سیاسی برای تعدیل تصمیمات امام که عمدتًا فرستادن داللها 5ـ
ناموفق است.

خاصیتهای روحیه و شناخت دقیق از سرنوشت انقالب و مورد در دادن گروههای میانه رو قیم قرار 6ـ
آنها. تفاهم با سپس مذاـکره و و سازشکارانه آنها

شجاع در امام بی باـک و و علیه حکومت می جنگیدند مسلحانه بر موقعی که مردم قاطعانه و عمدتًا 7ـ
عدم ایمان به انقالب قهرآمیز به خاطر ترس خشونت و از میانه روها جلوی مردم حرکت می کرد٬
آنها به خیال خودمی خواستند٬ و بردند فرو امپریالیزم خونخوار سازش با آخور در اسالمی ایران سر
اسالم راستین عمل جهت منافع مردم و در و این خوان گسترده بردارند که دست از کنند متقاعد را

ـکنند.
***
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ایران یعنی: در به یک هدف استراتژیک سیاست آمریکا انقالب بنا از بعد
ناسیونالیست های مخالف مذهب تسلط و باشد کنیم که میانه رو می خواهیم برای ایرانی کار ما 1ـ

اداره مملکت داشته باشند. بیشتری در
در از پس باید سرنگون کند. نیست که حکومت ایران را این موقع حساس هیچ دولتی قادر در 2ـ

ایران درآید. با مسالمت آمیز
***

سیاست داخلی و و ارگانها در نفوذ در سعی آمریکا ایران٬ در سیاست اصلی آمریکا توجه به دو با
قرار حاـکم کردن میانه روی به جای افراطی بودن و هدفش تعدیل انقالب اسالمی و خارجی ایران بوده و

مقابل حرکت انقالبی امام بوده است: در دادن میانه روها
برای عادی کردن را تمایالت آمریکا انتظام معاون نخست وزیر٬ آقای امیر مالقات مورخ 7جوالی با ”در

شدم. متذکر مجددًا ایران٬ روابط با
مورداقداماتش برای آسان نمودن حرکت به طرف عادی کردن روابط انتظام به خصوص در امیر من از
ژوئن در 21 مصاحبه اش در ما شدم که به نظر متذکر کردم و انقالب تشکر از دوره بعد دوجانبه در و مفید

بوده است.“ مفید بسیار این مورد
***

می آورند. اهدافشان در و خـــدمت خود در را آنها این نوع میــانه روها تفاهم با ایجاد یعنی با
ـگفتگوی انتظام و استمپل: مهمترین نکاتی که به وسیله امیر انتظام عنوان شده عبارتند از:

که نظرخوبی نسبت سوءظن کسانی را تا به آهستگی پیش برود باید آمریکا عادی کردن روابط ایران و
نینگیزد. بر ندارند به آمریکا

ایران عمل می کنند. در سیاسِی منافع آمریکا به عنوان مشاور حقیقت این گونه افراد در
طرف دولت از فوق العاده٬ به عنوان یک سفیر او دارد. آمریکا روابط ایران و انتظام نظراتی برای بهبود
خمینی اظهار دولت و مذهب افراطی در انتظام نسبت به نفوذ خدمت می کند. اروپا موقت انقالبی ایران در

نگرانی می کند.
***

CIA می کشد: به روابط با مدتی کار از حتی بعد
حاضریم تبادل اطالعات که ما که به انتظام اطالع دهد استکهلم می خواهد در آمریکا کاردار ”CIA از
تا شما٬ یزدی با و یزدی تماس بگیرد انتظام خواهدخواست که با از کاردار انجام شود. دهم سپتامبر از بعد
اطمینان (ـکاردار) انجام این روش این است که به شما از هدف ما تعیین کند. تاریخ دقیق تبادل اطالعات را

هماهنگی کامل دارند.“ مواضعشان نسبت به این مالقاتها انتظام در بدهیم که یزدی و
***

پدر برژینسکی٬ به مالقات با ایران هستند در میانه روهای موجود که بخشی از این افراد حتی کار و
برای سرنوشت انقالب ما دامی که آمریکا یعنی پای گذاشتن در می کشد؛ هویدا مقدم و بزرگ نصیری و

ـگسترده است:
امکان تمایل گرفت تا تهران تماس خواهد که با به من اطالع داد امروز الجزایر ایران در ”ـکاردار
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مـقامات دیگـر بـرژینسکی یـا دکتر برای مالقات با اعضای هیئت دولت ایران را یکی از بازرگان یا
سؤال کند.“ الجزیره دیدن می کنند که از آمریکایی٬

(1979 اـکتبر 32)
ریخته که مهره اصـلی آن دکـتر قدرت را طرح یک هیئت نمایندگی پر حقیقت دولت آمریکا در

Haynes برژینسکی است.“
***

به زعم اینکه شیوه میانه روی داشته است. عمدتًا دولت موقت٬ همچنین تبادل اطالعات جاسوسی با
تنها صورتی که جهت همه این عملیات آمریکا٬ در است؛ دلسوزی حسن نیت آمریکا این اطالعات از

منافع این شیطان بزرگ است:
***

یا داخل و فعالیتهائی که در مورد در که تبادل اطالعات داشته باشیم٬ خواهش کرد مجددًا انتظام) (امیر ”او
اهمیت امنیت داخلی ایران حائز نظر که این گونه اطالعات از چرا صورت می گیرد. کشورهای مجاور در
است. (لینگن)
برای مبادله اطالعاتی که مربوط به حمایت دولتهای خارجی از تماس دولت موقت را انتظام قویًا

(57 شد.“(17مرداد تهدیدهای داخلی ایران است خواستار
***

ضرورت و نیاز متقابل میانه روها و آمریکا ب٬ هم٬ آنها را جذب یکدیگر می کند٬ تا جایی که خود
میانه روهای ایرانی به دنبال آمریکا می گردند:

مسایل مورد در را نظرات خود سرپرست دپارتمان٬ ضمن تماس با مقدم٬ جنبش رادیکال٬ ”رهبر
متقاعد ایرانیان را (خمینی) که او خمینی تماس بگیرد با که کاردار کرد خیلی تأـکید داشت. جاری اظهار

پذیرفته است. انقالب ایران را که دولت آمریکا ـکند
اوطی بحثهای گوناـگون که درباره بررسی قانون اساسی است. مجلس خبرگان در مقدم مراغه ای عضو
را روابط خود چگونه می تواند پاسخ به این سؤال که آمریکا تاریخ سپتامبرداشته ایم در مسایل مختلف در

خمینی تماس بگیرد. با چه زودتر هر آمریکا کاردار گفت: بخشد٬ ایران بهبود با
موافق خمینی کامًال که با حتی میانه روها فوت کند٬ او با مالقات آمریکا اـگرخمینی ناـگهان قبل از ...
عدم ایشان٬ با گفت که عدم مالقات آمریکا خواهند و داد خواهند قرار انتقاد مورد را آمریکا نیستند
پذیرش انقالب بوده است.“ (افشاـگری شماره 20)

***
و سفارت بوده اند CIA و تحلیلگران بخش سیاسی منابع اطالعاتی و حقیقت افرادی مثل مقدم٬ در
ایران را در آمریکا دلسوزی تمام راه حضور با و می داده اند سفارت قرار اختیار در مسایل مهم مملکتی را

نشان می داده اند. به آنها
شریعتمداری ضمن صحبتهای آیت اهلل با (دیماه 57) ژانویه 79 10 انقالب در مالقاتی قبل از در

که: می دهد مختلف سفارت نظر
موضعش خوشحال است و جانب دولت آمریکا دیدن شخصی از از شریعتمداری آشکارا ”نظریه:
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بود.“ (موافق برای همکاری) مساعد منطقی و ـکامًال
*** 

انقالب هم: از بعد
(احساسات زیادی به این افکار حد زیرکانه گفت که اظهارات خمینی تا آیت اهللشریعتمداری ـ ـ ”او
که روابط ایران و می خواهند عقل بیایند وقتی مردم ایران دوباره سر کمک کرده است و آمریکایی) ضد
می تواند گفت که آمریکا او گذشته بوده فرق داشته باشد. آنچه در با البته این روابط باید ادامه یابد. آمریکا
تنها آمریکاییها به ایران نفروخته است و به زور را که اسلحه های خود زمان به ایرانیان بگوید این برهه از در
فرصتهایی از باید که آمریکاییها اضافه کرد او به درخواستهای یک حکومت سلطنتی جواب مثبت داده اند.
آمریکایی مبارزه این توطئه های ضد با و استفاده کنند ایران می شود با ـکه موجب استحکام دوستی آمریکا

آوریل 79) ـکنند.“
***

یک رابطه که امکان دارد آمریکا برای دانشجویان ایرانی در تکالیفی را کمک آمریکا ”روابط عمومی با
فوریه 79) (Rtcurron گزارش هفتگی 9 گرفته است.“ نظر در کنند برقرار روحانیون محافظهـکار با

***
محافظهـکاران به خوبی سازشکاران و برای برقراری رابطه ای فعال با را تمایل آمریکا فوق نیز اسناد
جنایات دادن راه حل برای تطهیر و آمریکا برای برقراری روابط با را تمایل میانه روها و نشان می دهد
آمریکا در اذهان مردم٬ به خوبی٬ درستِی انتخاب آمریکا را برای اجرای سیاستهای خود ثابت می نماید.

می توانستند در این جهات کار نمایند. در نتیجه بعد از انقالب میانه روها برای آمریکا
سعی مشی میانه روی داشتند٬ و دولت بودند نهضت آزادی که در افرادی از دولت موقت و در نفوذ با 1ـ

عملی کنند. را خواستهای خود داشتند
کاری هستند٬ میانه روی که مصدر طریق جهت دادن به افراد از کردن سیاست مملکت٬ میانه رو 2ـ

صورت می پذیرفت.
خود. برای مقاصد آنها استفاده از و میانه رو افراد کردن نقاط تفاهم با پیدا 3ـ

اوضاع مملکت. درست کردن منبع خبری جهت اطالع دقیق از خبرگیری و و میانه روها ارتباط با 4ـ
خارج کردن سیاست سعی در کردن انقالب و یعنی همان میانه رو ایران٬ در اجرای سیاست آمریکا 5ـ
انجام می گرفته میانه رو خط مشی انقالبی امام به وسیله افراد حیطه نفوذ خارجی ایران از داخلی و

بوده اند. پایگاه اجرایی این سیاست آمریکا حقیقت میانه روها در است.
نظر در را فکری آنها مشی سیاسی و آمریکا ارتباط بوده و در آمریکا انقالب با قبل از میانه روها ـ 6

آن استفاده کند. مواقع ضروری از در داشته است تا
مالقات با برقراری ارتباط و میانه انجام می داده است٬ روی افراد بر حداقل عملیاتی که آمریکا 7ـ
اطـالعات و آنـها نـظر دست گذاشتن روی نقاط مورد افسران سیاسی سفارت بوده است که با
اوضاع مملکت به دست می آورده که می توانسته است منابع خبری و از را تحلیلهای سیاسی آنها

اطالعاتی مهمی باشد.
و آمریکا به ارتباط با یعنی تمایل میانه روها آمریکا٬ و آنجایی که خاصیت متقابل میانه روها از 8ـ
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را اطالعات خود وامی داشته که به سفارت آمده و را ایران آنها سیاستهایش در و آمریکا حضور
این زمینه برمی خورده است. مهمی در افراد بدهند.سفارت به منابع خبری و

سیاسیون روشنفکران غربزده و از که بیشتر تیپ های مختلف سیاسی ایران بوده اند از میانه روها 9ـ
همچنین بعضی از و جریانات متحول انقالب اسالمی وفق دهند با را خود ـکهنهـکاری که نتوانسته اند

روحانیون محافظهـکار.

جریانات اقتصادی (سرمایه داران)
بخش 5

کرده اند. ایران پیش خرید در را فروش ماشینهای کارخانه فورد سال آینده٬ خانواده روغنی مدت 27
کرده است برای تمام ماشینهایی که تعهد که کارخانه فورد لندن توافقی شد جریان مالقاتی در در اـکتبر٬ در
کمیسیون به آقای درصد میزان چهار به ایران آورده می شوند بعدًا و ایران خریداری می شوند خارج از در
ماشینهای داخل کشورشد. مورد این توافق شرکت فوردخواستاراطالعاتی در از بعد روغنی تعلق بگیرد.
مرتبه توسط نماینده های فورد دو و آنان گذاشته شده بود اختیار تمامی این اطالعات در ـگفته می شود
حاال مبلغ پرداختی به توافق رسیده. مورد روغنی در با و ماشین مطرح است. 500 درحدود بررسی شد؛

بدهد.“ به او می خواهد این پول را که چه موقع کمپانی فورد بداند آقای روغنی می خواهد
چنین است: ناس راجع به او کرده است نظر سفری که روغنی به آمریکا در

”روغنی مایل است که با پرشت صحبت کند و ممکن است به گفتگو محرمانه با دیگران نیز اظهار تمایل
ـکند. وی به علت رابطه اش با امام خمینی٬ می تواند منبع اطالعاتی مفیدی از اطرافیان خمینی باشد.“

 (ناس)
واشنگتن: در ”نامه سولیوان به وزارت خارجه آمریکا

به این مشکل ظاهرًا جبران شود. برای او باید است٬ طلبکار می کند فکر (روغنی) مبلغ پولی که او
موضع مورد در می توانید اطالعاتی که شما هر از حل نشده. هنوز و سال پیش برمی گردد چهار حدود

قدردانی می شود.“ برای انجام پرداخت تهیه کنید٬ آمادگی آنها و شرکت فورد
سولیوان
 (افشاـگری شماره 19)

حین انقالب اسالمی سولیوان در
به هم بسته بودن بازار بازاریان که منافعشان از است که عده ای از زاهدی درصدد ”سولیوان می گوید:
مـردان قـابل ایـنها می گوید: او کند. موضعش صرف نظر خمینی از تا به پاریس بفرستد خورده بود٬

مرج زده فعلی صدمه دیده اند.“ هرج و اقتصاد که از مالحظه ای هستند
یک اصفهان است٬ منابع خبری نزدیک در که یکی از ایرانپور جمشید سیاسی سفارت با ”مأمور
احزاب ساواـک٬ دولت٬ انقالب روابط خوبی با روزهای قبل از که در ایرانپور مالقات طوالنی داشت.
کننده ثـروتمند صادر کننده و یک کنتراتچی وارد داشته است٬ سفارت آمریکا با انقالبیون و مذهبی٬

مهاجرت می نماید.“ آینده نزدیک به آمریکا در و می باشد
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خارجه واشنگتن نامه ناس به وزارت امور
ایرانیانی که قبًال خیلی از سال تجربه کاری داردمی گوید: کارمندان قسمت اقتصادی که چهار ”یکی از
حاالحداـکثرمی توانیم تلفنی به تقاضاهایش پاسخ می دادند یا و اداره شان قرارمالقات می گذاشتند اودر با
به واسطه روابط گرم با آنها چه تعدادی از اـگر شب بکنیم. مکالمه تلفنی در یا ایشان مالقات خصوصی و از
به عقب می اندازند.“ بنابراین مدام آن را کنند٬ رد که قرارمالقاتهای تجارتی معمولی را خجالت می کشند ما
(افشاـگری شماره 16)

ایران: در آمریکا کبیر سولیوان سفیر با گفت وگو ”هوشنگ رام رئیس بانک عمران در
اومی خواست به به دیدن من آمد. سیزدهم دسامبر شاه در معتمد هوشنگ رام رییس بانک عمران و 1ـ
معرفی وطرح زمینه های سازمان داده است که هدف آنها که گروهی ازروشنفکران جوان را من اطالع دهد
که این تمایل داشت بداند او که بین طبقه متوسط ایرانیان درجریان است. بحثهای سیاسی است٬ تازه ای در

باشد. ثمر مثمر طریقی برای ما به هر عمل می تواند
اعتدال در بتوانند امیدواریم که اینها تماس باشیم و این قبیل در گروهی از هر من گفتم که مایلیم با
من مردم دقت زیادی شدم که به نظر این متذکر وجود با باشند. بخشیدن به صحنه سیاسی ایران سودمند
رام حال سـقوط است. در کشور حالی است که اقتصاد این در و برای بررسی مسایل سیاسی ندارند
ملی بانک مرکزی و شرح مبسوطی راجع به مسایلی که بانکش با و قرارداد تأیید مورد بالفاصله نظریه مرا
داشته است تعریف کرد.“ سولیوان
 (افشاـگری شماره 21)“

قبال سرمایه داران ایرانی در سیاست آمریکا
متمایل به سرمایه داران وابسته ای که به سبب وابستگی شریان اقتصادیشان به آمریکای جنایتکار٬
ایران در آمریکا خدمت سیاست حضور به تبع اینان در ایران هستند٬ در آمریکا حضور طرفدار غرب و

CIA می شوند. سفارت و تحلیلگر جاسوسی و به راحتی منبع اطالعاتی و و می گیرند قرار
ویزای تجارتی یا چنان که گرفتن کارت اقامت دائم و حجت است؛ حتی حرکات اینان برای آمریکا
وضع سیاسی تلقی می شود: بهبود یا خرابی اوضاع و نشان از افرادی مثل مهدی روغنی برای آمریکا٬
ارزیابی شخص وی برای دراز بهتری از نشانگر تقاضای روغنی برای ویزای تجارتی به آمریکا ”شاید

مدت باشد.
و ناراحتی می کرد نگرانی و موردوضع قم اظهار در هفته رفت او 6 یا ماه مه فقط برای چهار وقتی که در
او به چه درد گرین کارد وضع برگشته باشد اـگر انقالب خراب شده است. که کجای کار این بود فکر در
کرده فرار کشور روزنامه های فارسی زبان به مطلبی برخوردیم که یک ماه پیش از دریکی از ما می خورد؟
است.“ (افشاـگری شماره 19)

***
کمپانیهای آمریکایی برای با حقوقی این افراد برای حل مسایل اقتصادی و همچنین کمک آمریکا
یک منبع اطالعاتی موضع یک دوست خوب و بتواننددر به خودشان تا مدیون کردن آنها خوش خدمتی و

جاسوسی برای سفارت به خوبی انجام وظیفه نمایند: و



انقالب اسالمی ایران 85 مورد در تحلیلهای آمریکا

فروش 60 مورد که در دارد شرکت فورد دومی هم با روغنی یک اختالف نظر مشکل کمیسیون٬ ”عالوه بر
این است که تفاوت بین قیمت صدور ادعای او دستگاه کامیونهای سنگین به شرکت ملی نفت ایران است.
را شرکت نفت پول فورد قیمت فروش به شرکت نفت حق اوست که واسطه می باشد. و شرکت فوالد
این مشکل ظاهرًا جبران شود. برای او باید است٬ طلبکار می کند فکر مبلغ پولی که او داده است. مستقیمًا
وضع مورد در می توانید اطالعاتی که شما هر از حل نشده. هنوز و سال پیش برمی گردد چهار به حدود
قدردانی می شود“. (سولیوان) برای انجام پرداخت تهیه کنید٬ آمادگی آنها و شرکت فورد
 (افشاـگری شماره 19)

***
تمایل دیگران نیز ممکن است به گفتگوهای محرمانه با و پرشت صحبت کند ”روغنی مایل است که با
اطرافیان خـمینی منبع اطالعاتی مفیدی از امام خمینی می تواند وی به علت رابطه اش با داشته باشد.

باشد.“
 (افشاـگری شماره 19

***
رفع کردن علت کمکهای اقتصادی و منبع جاسوسی بودن برای آمریکا توجه به خاصیت فوق و با

روشن می گردد. کمپانیهای آمریکایی کامًال اختالفات روغنی با
می کرده که به نفع وادار را آنها بازاریان ثروتمند٬ وعده به بعضی از تطمیع و انقالب با قبل از آمریکا
دستگاه و رژیم سابق ایران نزد امام خمینی بروند و او را از عواقب بسته شدن بازار که عمدتًا منافع آنها را به
CIA آمریکا خائن شاه نزد و پلید این عمل به وسیله اردشیر زاهدی عنصر دهند. هشدار می اندازد٬ خطر

صورت می گرفت.
***

به نحوی به حیاتی آنها که شریان اقتصادی و منابع خبری سفارت سرمایه دارانی بوده اند بسیاری از
به معامالت اقتصادی واعتقاد منافع نزدیکی در به خاطر ـکمپانیهای چپاولگرآمریکایی متصل بوده است و
سرویسهای با منافع سرمایه داران بزرگ می شد و تداوم سود به تأمین و ایران که منجر در آمریکا حضور
که قــرارمی داده اند آنها اختیار در را اطــالعات خود اطالعاتی سفارت همــکاری می کرده و سیاسی و
سفارت تماس با شدن دیگر ترس افشا که از آنها عدم همکاری بعضی از انقالب سفارت از از بعــد

می نالد: نمی گرفتند٬
***

او به دیدن من آمد. (57 آذر 22) سیزدهم دسامبر شاه در معتمد ”هوشنگ رام رئیس بانک عمران و
معرفی و سازمان داده است که هدف آنها روشنفکران جوان را که گروهی از می خواست به من اطالع دهد
تمایل او جریان است. بحثهای سیاسی است که بین طبقات متوسط ایرانیان در طرح زمینه های تازه ای در

باشد. ثمر مثمر طریقی برای ما به هر که این عمل می تواند داشت بداند
در بتوانند امیدواریم که اینها تماس باشیم و این قبیل در گروهی از هر مایلیم با من گفتم که البته که ما
باشند.“ (سولیوان) اعتدال بخشیدن به صحنه سیاسی ایران سودمند
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محرمانه تهران 12163 57 آذر 22 سفارت به وزارت خارجه آمریکا از
یعنی چپاولگران سرمایه داری که به خودش پایگاه معروف خود از که آمریکا به خوبی روشن می گردد
معتدل کردن سیاسی و برای مقاصد دسترنج مردم ایران شریک هستند منابع ملی و استثمار در و وابسته اند
به گروههای ساختگی سیاسی که عمدتًا با و استفاده می کند آمریکا رژیم خائن شاه و ضد انقالبی و جو
به انحراف کشیدن جهت راستین انـقالب سعی در وابسته است٬ هدفهای آنها و سرمایه داران چپاولگر
کردن انقالب به نفع شیطان بزرگ میانه رو معتدل کردن و حال که هدف مهم آمریکا اسالمی می نمایند.

بهترین وسیله برای اجرای این سیاست هاست. یعنی سرمایه داران بزرگ٬ این گونه عناصر است٬
***

جهت است٬ سرمایه دارانی است که وابسته به آمریکا که از ایرانپور افرادی مثل جمشید همچنین از
کمیته مرکزی اصفهان بوده است٬ که عضو ایرانپور ارگانهای انقالبی استفاده می نموده اند. و کمیته ها در نفوذ
جریاناتی به خوبی به وسیله ایشان از آمریکا خدمت امپریالیسم بوده و نتیجه در در منبع خبری سفارت و
این پایگاهش یعنی سرمایه داران بزرگ از درحقیقت آمریکا می شده است. اصفهان میگذردخبردار ـکه در

اوضاع ایران انقالبی استفاده می نموده است. تحلیلگر وابسته به عنوان جاسوس خبرچین و و
عامل کمپانی سرمایهـگذاری ایرانی که وی در مدیر ایرج کی نژاد٬ مورد همچنین گزارش سفارت در
گزارشاتی به سفارت می دهد. مسایل اقتصادی دیگر٬ اشتغال و درصد وضعیت اقتصادی ایران و مورد

خط نامرئی این جمله نوشته شده است. این شخص با سند نکته مهم اینکه در
(حاال زمانی است که انسانهای خوب برای کمک به کشورشان برگردند)

مطرح است این مسئله برای آمریکا نشان می دهد٬ انقالب را از بعد 79 که نوامبر توجه به تاریخ سند با
همانند (و برای اجرای مقاصدشان خوب باشند می توانند که عمدتًا وابسته به آنها افراد ـکه سرمایه داران و
که بر کارشان را به ایران بازگشته و باید به کشورشان خدمت کنند٬ به زعم آمریکا رژیم خائن او) شاه و
میلیون 30 گرفتن ویزا بوده است که با درصدد البته آقای ایرج کی نژاد علیه انقالب است شروع نمایند.

به کمک سفارت خارج نماید. ایران و در را تومان سرمایه خود
***

خارجه آمریکا: به وزارت امور توصیه لینگن کاردار قسمتی از
دنیای که در چپی هستند غیر مذهبی و نیروهای غیر زمینه اقتصادی همپیمانان طبیعی با در 17”
هماهنگ را خود و محکم به کارشان بچسبند آمریکایی که تصفیه نگردیده اند تجار باید سیاست فعالند.

نشان بدهند.“

58 مرداد 29 خارجه آمریکا لینگن به وزارت امور از
***

مشخص عمل نمایند جهت منافع اقتصادی آمریکا در که می توانند فوق اهمیت افرادی را سند در
آمریکایی است که از تجار و توسط شرکتها به آمریکا آنجایی که وابستگی تجاری این افراد از و می کنند
اقتصادی آمریکایی روابط تجاری و که تجار توصیه می کند کاردار لیست معامالت ایران حذف نشده اند



انقالب اسالمی ایران 87 مورد در تحلیلهای آمریکا

تـا نگه دارند هم چنان برقرار را رابطه وابستگی سرمایه داران ایرانی به آمریکا محکم کرده و را خود
بنماید. این عناصر از را سایه این وابستگی استفاده سیاسی خود در سفارت بتواند

قبال سرمایه داران وابسته سرمایه داران بزرگ چنین است. در سیاست آمریکا ـکًال
منحرف کردن گروه و اعم ازحزب و میانه رو برای راه انداختن جریانات سیاسی معتدل و آنها استفاده از 1ـ

حرکت انقالبی امام خمینی.
چه درقبل ازانقالب وچه بعد آنها از سفارت آمریکا و آمریکا کمپانیهای خارجی و باتوجه به ارتباط با 2ـ

جاسوسی استفاده می نموده است. انقالب به عنوان منابع مهم خبری و از
به فرستادن آنها و کمکهای مادی وحقوقی برای سرمایه داران جهت جذب آنها کردن تسهیالت و ایجاد 3ـ

کنند. نفوذ آنها در می توانند ارگانهای انقالبی که احیانًا
نخریدن قـطعات یـدکی کـارخـانجات٬ به اعتصاب کشاندن کارگران ـ سرمایه داران در استفاده از 4ـ
در رایج است و معمول و مصنوعی مسایلی است که کامًال احتکار مصرف و بخش و سوءمدیریت و
ولی حال انقالب عمل شده است٬ در سلطه و کشورهای زیر دیگر شیلی و نظیر کشورها بسیاری از

ندارد. وجود نشان دهد این اعمال را سندهای الزم که بتواند اینجا متأسفانه در
خدمت به و لفظ (خوب) که با را وابسته به خود عناصر است که سرمایه داران وابسته و درصدد آمریکا 5ـ
به وسیله را سیاستهای سلطهـگرانه خود و اجباری به ایران بازگرداند تبعید از ـکشورشان مشخص میکند

گذارد. به اجرا آنها

منابع و شبکه های جاسوسی آمریکا در ایران
بخش 6

ایران در شبکه های آمریکا منابع و
بین برده از را منابع اطالعاتی خوب ما خیلی از آمریکا ”عواقب نامطلوب تیره شدن روابط ایران و
افزایش را کارمندان سفارت آمریکا صحبت کردن با و برخورد ایرانیان در بی عالقه بودن عده ای از است و
(محکوم کردن اعدامهای دادگاههای ماه مه سنای آمریکا زمان تصمیم 17 از این عکس العملها داده است.
آن گاه نظرات ماه مه و 26 تاریخ 24و در مقابل سفارت آمریکا تظاهرات در شروع شدوسپس با انقالب)
به را این عمل موقعیت ما رسانه های گروهی اوج گرفت. درمطبوعات وحمله شدید (ـکاتلر) یزدی درمورد

اوائل انقالب. از حتی بدتر قابل مالحظه ای متزلزل کرده است٬ طور
دوستانشان نسبت به آنان به اینکه سوءظن همکاران و تهران اشاره کرده اند منابع خبری در بعضی از
جایی کـه کرده است؛ به شکل حادش بروز دانشگاهها در این حالت مخصوصًا به افزایش است. رو
منابع خبری که یکی از آن طور حمله قرارمی دهند. آمریکایی مورد مواضع ضد از افراطیون روشنفکران را

بین می روند. این موج از با دارند قرار جریان کار در حتی کسانی که بیشتر ـگزارش می دهد
ناس) سفارت به واشنگتن امضاء (محرمانه از
(افشاـگری شماره 16)
دیگران نیز ممکن است به گفتگوهای محرمانه با و پرشت صحبت کند ”مهدی روغنی مایل است که با
اطرافیان خمینی منبع اطالعاتی مفیدی از امام خمینی می تواند وی به علت رابطه اش با تمایل داشته باشد
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باشد.“
(ناس)“ (محرمانه ماه مه 79)
 (افشاـگری شماره 19)

***
کـه بـا درخشش منابع اطـالعاتی خـوبی بـرای سـفارت مـی باشند افرادی مثل مقدم مراغه ای و
بـه تـحلیل وقـایع روز جـهت اطـالعات و خدمات ارزنده ای در توانسته اند خوش خدمتی های خود

امپریالیسم بنمایند:
مورد به دست آوردن اطالعات الزم و جریان این وقایع شکل می گیرد٬ ”شک نیست زمینه ای که در
روابط کشورهای جهان سوم که آنها شرایط به سطح بعضی از گرچه هنوز مشکل می کند؛ بسیار را ما نیاز
هفته اخیر٬ ولی فشارهای چند نرسیده است؛ تحت کنترل دارند شدیدًا مردم محلی را ـکارکنان سفارت و
به سوی چنان موقعیتی سوق می دهد“. (ناس) ایران را
 (افشاـگری شماره 16)

***
وزارت یک میهمانی شام که توسط دوستش از Ro رسیده است که از توسط یک منبع به اطالعات زیر
ستوان ایرانی دو منبع یک تاجر از مهمانان غیر کسب شده است. شد آوریل برگزار 3 روز دادگستری در
مسایل کلی و مورد همراه صحبت زیادی در دریابی بوده اند. یک سرگرد یک سروان پلیس و پلیس٬
سیاسی٬ صحبت و بحث در مواردی که در مورد پلیس و نظم در ارتش است شد و مسایل دیگر ...“.
 (محرمانه شماره 460160 تاریخ 4 آوریل 79)

ادامه می دهند: و
(در محل بوده اند که در گزارش داده اند به ما منبع دیگر گزارشاتی است که 3 ”این گزارش منطبق با

میهمانی)“
***

داشته است که درخدمت امپریالیسم وشیطان بزرگ وجود منبع سفارت و آن میهمانی 4 درحقیقت در
به سفارت داده اند. را گزارشات خود کدام جداـگانه بدون اطالع یکدیگر هر

***
با و خیلی خوب فارسی صحبت می کند تجربه است؛ سرویس خارجی با منبع یک افسر نظر: ”اظهار
فوق) بوده است.“ (سند تبریز به حال کنسول سفارت در وی تا ایرانیان تماس دارد٬

***
غیر به میهمانیهای رسمی و فرستادن مأموران سیاسی خود یا و ترتیب دادن انواع میهمانیها سفارت با
نظامی بحث راجع به موقعیتهای سیاسی و و کشوری می کند لشکری و افراد صحبت با رسمی سعی در
شرکت کنندگان از نفر 4 واقعه فوق یک میهمانی بوده است و به سفارت می دهند. اطالعات را و می نمایند
کنسول تبریزاست.وی سیاسی سفارت و Metrinco افسر آنها که یکی از افسران سیاسی سفارت بوده اند٬
جزو رسوم ایرانی است و به آداب و وارد ترکی تسلط کامل داشته و ـ اردو عربی ـ به زبانهای فارسی ـ
آنهاست. کسب اطالعات از عامل ترتیب دادن منابع جاسوس ایرانی و ـگروگانهای ملت ایران است و
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***
خائن. آموزگار حکومت دکتر زمان قیامهای قم و در ژانویه 78 11 سفارت در نظر

و بـه دست آوریـد جمع آوری اطالعات (جاسوسی) مورد ایران در امتیازی در برای آمریکا ...”
برای امتیازی را پیشنهاد هر پاسخ به این امتیازات ادامه دهید. در Proquoliasionquid را پشتیبانی برای
نباشند.“ که باعث درخطرانداختن پیشرویهای موجود مطمئن شوید تا سنگین کنید به دقت سبک و جدید
سفارت به وزارت دفاع واشنگتن) محرمانه از ژانویه 78 11)
 (افشاـگری شماره 10)

ایران در شبکه های جاسوسی آمریکا منابع و مورد در
(سیاست آمریکا)

بنابرایـن اقتصادی ایران است. انقالب دستیابی دوباره به اوضاع سیاسی ـ از بعد سیاست آمریکا
کند. براساس یک سری اطالعات دقیق استوار باید را طرحهای خود

زمان انقالب ضربه دیده است و در ایران٬ در جاسوسی آمریکا اطالعاتی و منابع خبری و و شبکه ها
هم پاشیده است. منابع از و این شبکه ها انقالب هم بسیاری از از بعد

هدفهای بخش سفارت است. از جاسوسی ـ کشف منابع جدید سازماندهی دوباره ـ
سازمانهای دولتی با صحبت به افراد و افسران سفارت برای مالقاتها شیوه های فوق٬ از بنابراین به غیر
و به میهمانیهای رسمی و غیر رسمی فرستاده می شدند و با طرح سؤاالتی که جهت و هدف آن از قبل

مشخص است٬ سعی در کشیدن اطالعات دست اول و مفید می نمایند.
دلیل آن هم اطالعات دقیقی است که از و کامًالکارمی کند درحال حاضر ولی شبکه جاسوسی آمریکا
سازمانهای انقالبی که در دادن مهره های جدید همچنین قرار است و سفارت موجود اوضاع مملکت در

بوده است. هدفهای سفارت آمریکا انقالب تأسیس شده از از بعد
ادامه کارهای دادگاههای باشند. تأمین حقوقی برخوردار افرادشان از که منابع و احتیاج داشته اند آنها
شبکه های جاسوسی امپریالیسم و افراد مانع وجود حرکات انقالبی٬ بسیاری از تصفیه ادارات و انقالب٬
منابع اطالعاتی در داشتن شبکه های جاسوسی و حاـکی از ارتش نیز اطالعات دقیق از ایران است. در
اینکه به دولت بازرگان قدرت کنیم تا روی مسایل نظامی کار می خواهیم مسئوالنه بر ”ما ارتش است:
ارتش داریم که ممکن است در مطمئن باشیم که برای اوضاع آینده سیاسی مملکت دوستانی در دهیم و

باشند. معضالت سیاسی مملکت راهگشا
ایران هستیم.“ مساوی برای طرفداران خصوصی مان در مطلوب و همچنین خواهان یک رفتار ما ...
به نیوسام) ساندرز هارولد از 58 شهریور (محرمانه 14

***
قبال دادن در و جریمه استفاده می کند از کشف منابع جاسوسی جدید همچنین سفارت جهت تأمین و
صادر برایشان ویزای مسافرت به آمریکا احتیاجش که اطالعات ارزنده ای داشته باشند مورد به افراد ویزا

می کند:
تهران در نیروی هوایی به تمام وابسته های دفاعی آمریکا دفاعی در وابسته نظامی ـ سرهنگ شیفر ”از
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تهران. در سرکنسول آمریکا به مورفیلد و
توصیه ویزا رأی صدور می توانند زیر درباره فامیل درجه یک افراد وابستههای نظامی آمریکا ...

نمایند:
باشند. به باال سرگرد شهربانی ایران که از ژاندارمری و ارتش٬ افراد الف:

هواپیمای کشوری. افراد ب:
همکاری مستقیم وابستگان نظامی آمریکا دفتر خارجی که با دیپلمات درجه یک ایرانی یا افراد ج:

داشته باشند.
که اطالعات جاسوسی مفیدی برای آمریکا برای افرادی پذیرفته می شود تنها ویزا صدور توصیه:
دارای موقعیتهای فوق العاده ای بـاشند اما نداشته باشند را متقاضیانی که مشخصات باال داشته باشند.
شوند. تأیید توسط سرهنگ شیفر باید تهیه نموده اند) همافرانی که اطالعات باارزشی برای ما (مانند

استفاده به عنوان وسیله ای برای جمع آوری اطالعات جاسوسی مورد می تواند ویزا بخش صدور ...
توجه داشت که باید نیست و امکان پذیر راههای دیگر دسترسی به آن از اطالعاتی که معموًال گیرد. قرار
کـه اطـالعات مهم هستند وقتی برای ما تنها افراد نگیرد. قرار استفاده شخصی افراد مورد ویزا صدور

راهی برای رسیدن به این اطالعات ارائه دهند. یا و جاسوسی باارزش فراهم نمایند
دارم گزارشهای مفیدی به دست انتظار مقابل ویزا) این معامله پایاپای (ـگرفتن اطالعات در من در

آید.“
(18 سپتامبر 79 شهریور 58 محرمانه)(افشاـگری شماره 17)

***
ارتش وتشکیالت کشوری در عناصرسرسپرده خود استفاده از عالوه بر نظردارد همچنین سفارت در
عملیات جاسوسی و شبکه های خبرگیری و در و استفاده نماید شده اند خائن ساواـک که آزاد عناصر از

آینده استفاده کند: تخریب در
نظارت کنندگان سفارتخانه های خارجی همکاری می کردند٬ کارشناسان ساواـک که با بسیاری از ...”
آن در بتوانـیم از تا فرصتی بدهد به ما این موضوع می تواند و دست بگیرند در را آنها کار توانستند

بوده اند.“ آمریکا تمام این کارشناسان در استفاده کنیم. موقعیتهای آرامتر
آبان 58) نامه لینگن به زوبیک مورخ 6  (از

راجع به ارتش ایران آمریکا دید
بخش 7

بردن کارآیی نیروهای نظامی هدفش باال ایران است. در نظامی آمریکا مستشاری مهمترین حضور
ایران است. در حفظ منافع آمریکا ادامه و و مقابل تجاوز مقاومت در ایران به منظور

سازمان یافت (قرارداد تجدید 1947 و 1943 در و آمد به وجود 1941 در این ارتش (ارتش ایران)
کمک ارتش که نظارت و دولت ایران این بود و توافق اساسی بین حکومت آمریکا ارتش ایران). و آمریکا
کمک دفاعی مشترک بین داد قرار 1950 از ادامه یابد. دریایی) هوایی و به ارتش ایران (زمینی و آمریکا

گردید. سه زمینه منعقد در دولت آمریکا دولت ایران و
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سازماندهی بود. زمینه کمک اداری و در و Armish متفاوت بود این توافق ارتش
Maag نزدیکتر Armish و سال 1958 در اولین کمک بزرگ به ارتش ایران تحویل گردید. 1942 ”در
موفقیت این برنامه موجب قطع شد. برنامه های اعتباری آغاز فروش نظامی خارجی و 1965 در شدند.
هدف این مستشاری ارائه و می گیرد Magor دستور - Gonro Maag از بود 1972 ـکمکهای بالعوض در
جریان گذاشتن شاه انجام می شود. در با این کار ارتش ایران می باشد. مشاوره روزانه به باالترین افراد
عضو هر ارتش شاهنشاهی مشاوره کامل می نمایند. فرماندهی ستاد کار Armish-Maag بر ـکارمندان
برنامه هاست یک نفر و نقشه ها اطالعات تجّسسی لجستیک (پشتیبانی) ایرانی که فرمانده عملیات ـ

یک سرهنگ است.“ که معموًال راهنمای خارجی دارد
افشاـگری شماره 7) (از
ایران سـفارش می باشد. برنامه 1972 رابطه با مسئول مدرنیزه کردن ارتش شاهنشاهی ایران در
داده خدمات است به آمریکا که شامل خرید دالر ده میلیارد خدمات به ارزش کمی بیش از وسایل و

است.“
***

به گرفته می شود ایران به کار کارهای نظامیان در اجازه افشای رموزی که در همچنین دولت آمریکا
افسران ایرانی پنهان باشد. ایران از در کارهای مستشاری آمریکا سعی دارد و دولت ایران نمی دهد

***
در موقعیت فعلی حداقل اطالعات ممکن می بایست به دولت ایران داده شود.

کمیته افشاـگری بدون تأیید به دولت ایران بشود هیچ گونه اسامی رمزجدیدی که باعث افشای اسرار
افشاـگری شماره 8) (از استفاده شود. واشنگتن نباید در مستقر

***
یک سیستم فوق مدرن اطالعاتی جاسوسی که به وسیله پایگاههای الکترونیکی همچنین آمریکا
هزینه این بیلیون دالر که 1/3 به ایران تحمیل نموده بودند اداره می شد ماهواره ها و رادار خبرگیری و
تا الکترونیکی هستند و دار گشتی هایی که پایگاههای رادار این سیستم از ایران بود. سراسر سیستم در
هواپیمای پرنده آواـکس شامل می گردید گرفته تا بهشهر پایگاه های کبکان و از سیستمهای ساده خبری و
متمرکز به طور گرفته و اطالعاتی را اقسام عالئم خبری و انواع و منطقه و ـکه حرکت موشکهای شوروی و
اداره و نیروی هوایی رژیم خائن شاه عهده دار و مستشاری آمریکا می فرستاد. به وسیله امواج به آمریکا

Ibex مشخص است. این سیستم به نام سیستم ادامه طرح این سیستم عظیم خبری بوده اند.
 (ارجاع به افشاـگری شماره 6)

***
جهت ساختمان ساختمان ارتش ایران و در نقش آمریکا فوق عنوان گردید٬ توجه به مسایلی که در با

رژیم شاه خائن به خوبی روشن می گردد. اهداف این ماشین در چگونگی و ارتش و

مزایای سیاسی مستشاران نظامی مصونیت و موضوع:
تمام متن محرمانه است. 1ـ
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فرخ توسط رئیس دایره حقوقی٬ خوانده شد. خارجه فرا سیاسی به وزارت امور مأمور سپتامبر 18 در 2ـ
می 1979خطاب به وزارت خارجه به دولت اطالع تاریخ 16 پاسخ به نامه 187سفارت که در پارسی٬
به سفارت به عنوان کارمندان فنی طرف دولت آمریکا داده است که باقیمانده مستشاران نظامی ایران از
حاال (تا کارت ضمانت سیاسی صادرشود که برای آنها نامه خواسته شده بود در واداری اعالم شده اند٬

شده است). فقط برای گروهبان ویلیام دجرمان صادر
که مستشاران قوانینی را ندارد قصد دولت هرگز شده و لغو 1964 پارسی روشن ساخت که قرارداد 3ـ
دولت قانون بین المللی پارسی گفت: بیاورد. در به اجرا می سازد ایرانیان متمایز از را نظامی کشورها
بهرحال داده است. بررسی قرار مورد که عمل می شود مزایای مستشاران نظامی را راجع به حقوق و
اداری به عنوان کارمندان فـنی و را سفارت به مستشاران نظامی پاسپورت دیپلماتیک می دهد.آنها
پارسی روشن ساخت که مسئله مستشاران واقع نیستند. در حالی که آنها در خویش معرفی می کند

تاریخ این مسئله. به خاطر حساسی است؛ ایران برای دولت مسئله بسیار نظامی در
به 1964 در این قانون را دولت آمریکا که شاه و دولت ایران به این مسئله چنین می نگرد (نظرسفارت:

اغلب ایرانیان است.) این نظر ایرانیان تحمیل کرده و
بیان داشت که دولت موقعیت مستشاران نظامی به عنوان یک تقاضا می سفارت را آقای پارسی نامه 16 4ـ
که به مستشاران هیچگونه قانونی بگذراند ولی دولت نمی خواهد قانونی کند. دسته بندی بیان شده را و
(از روشن بود وجودی که پارسی خیلی مشخص صحبت نمی کرد٬ با مزایای سیاسی بدهد. مصونیت و
مکالمه اش) که وزارت امور خارجه دوست ندارد به مستشاران اجازه دهد به عنوان مأموران فنی و
منطقی است که اداری سفارت باشند. به هر حال آقای پارسی یک قاضی آموزش یافته در آمریکا و
را. هم مسئله مستشاران ما و کند امضاء که هم حساسیتهای دولت را کند راهی پیدا سعی فراوان می کند
مزایای سیاسی برای مستشاران نظامی راجع به درخواست مصونیت و دولت ایران حقیقتًا پارسی گفت: 5ـ
که تمام مستشاران نظامی تحت لوای قوانین ایرانی بـاید می کنند فکر آنها نیست. عالقه مند آمریکا
مسـئله بودند کار موردی که آمریکاییان خطا گذشته تنها پارسی خاطرنشان ساخت که در باشند.
تعجب می کرد٬ ندهند مستشاران نظامی راننده قرار اختیار اینکه ممکن است در پارسی از رانندگی بود.
مسئله صحت اـگر سیاسی گفت: مأمور جلوگیری کند. تخلفات رانندگی آنها این عمل می توانست از زیرا
چنین برداشت کرده که نظر کشورهای دیگر تجربیاتش در از او خوشحال خواهیم شد. ما داشته باشد
شک داشت که ایاالت متحده به پرسنل نظامیش او داشتن اختیارات قانونی است. قطعی بخش دفاعی٬
سیاسی سفارت راجع به مسئله انجام یا مأمور ایران خدمت کنند. که بدون داشتن حفاظت در اجازه دهد
اینکه این مسئله پارسی از و بود نامشخص (ناموفق) مذاـکرات کامًال نکرد. عدم انجام وظیفه چیزی ذـکر

اطالعات صحیحی نداشت. تاـکنون خاتمه یافته است٬ کشورهای دیگر چگونه در
نظامیانی (مانند داده شده است؟ آمریکا در چه پوشش بیمه ای برای پرسنل نظامی مستقر پارسی پرسید 6ـ
برای این چنین مصونیت سیاسی را شما آیا نیستند. ولی وابسته (ـگماشته) تدارکاتند و خرید ـکه مأمور
مستشاران خارجی مانند هیچ موقع پرسنل نظامی یک کشور آیا تضمین می کنید؟ آمریکا مردمی در
پرسیدن در اداری اعالم شده اند؟ فنی و واشنگتن به عنوان کارمند در ایران به سفارتخانه ها نظامی در
راجع به کمک آنها پارسی سعی فراوان داشت که به استانداردهای قابل مقایسه که اومی توانست با اینها
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توسل جوید. ایران بحث کند مصونیت سیاسی مستشاران نظامی در
طبق عقیده داشت که فقط بر او دارند؟ سفارت حضور مستشاران نظامی در از نفر چند پارسی پرسید: 7ـ
و بپردازد مستشاران نظامی را نفر آن 6 حقوق اضافه بر بخش دفاعی باید اجازه دارند؛ قوانین آمریکا
شده اـکنون لغو حقوق برای مستشاران نظامی خارجی بپردازد٬ تمام قوانینی که به دولت اجازه می داد٬
و کرد تهیه خواهد که هفت نفرند٬ سفارت برای پارسی لیست جاری مستشاران نظامی را (نظریه: است.
ایـران جهت اطمینان در اول اـکتبر تا مستشاران نظامی٬ افراِد که تعدادی از داد٬ اطالع خواهد به او
درصورت پرسنل تنها افزایشی در هر کاهش خواهدیافت. نفر به 6 آنها اـکتبرتعداد از بعد و بود خواهند

بود.) توافق خواهد
طرف سفارت) کارهای درخواست شده (از 8ـ

مصونیت سیاسی آمریکا بخش دفاعی مثالی ازخارجیان غیروابسته ای که در باعث قدردانی است اـگر
کشورهای مشابه ایران چگونه این مسئله را در اینکه ما چنانچه مثالی از بود٬ مفیدخواهد بدهد. به ما دارند

داده شود. اعمال می کنیم٬
نـامگذاری دوبـاره مـوضوع: دفاع ملی با خطاب به وزیر یک نامه به تاریخ 79/8/4 در نظریه: 9ـ
نیروهای به پایان عملیات مستشاران آمریکایی در نماینده عالیرتبه دفاعی آمریکا مستشاران نظامی٬
با Mond خواست نسبت به نام گذاری دوباره مستشاری نظامی اقدام کند. معاون از و ارتش اشاره کرد
نوع هر انتقال مثبت از مسئولیتی دریافت نکرده ایم. ولی هنوز دنبال کرده ایم٬ این مسئله را وجودی که ما
ارتباط مستشاری که به وسیله دولت ایران دنبال خواهد شد٬ می تواند ما را در موقعیتمان یاری دهد.
10ـ این مسئله مشکالتی در بردارد تا آنجا که به وزارت امور خارجه ربط دارد٬ مخصوصًا که پارسی
این تمایالت هـیچ گـونه در نمی دانیم آیا ما می کند٬ خارجه کار امور خیلی نزدیک به یزدی وزیر
سطح پایینی حل در به آرامی و این مسئله را ماامیدواریم بکوشیم٬ وزارت دفاع شده است؟ جهت یابی با
این یکی از است و که نسبت به این مسئله حساسیت فراوانی موجود بست می گوید پارسی در ـکنیم.
1964 این قـانون در مبارزه با با نامش را خمینی اولین بار آیت اهلل اهمیّت دولت است. مسایل با
موقعی که مسئله کامًال به مسئله مستشاران آـگاه است. موقعیت فعلی او شک داریم که در ما روساخت و
ملی گرایان که مانع این مسئله است انجام مامی توانیم مذاـکرات منطقی نسبت به افکار شد٬ عینی (علنی)
دهیم. (لینگن)

است پخش محدود محرمانه و ـکالسه:
1979 سپتامبر 23 تاریخ: تهران 10336/1 شماره سند:

دی سی فوری خارجه واشنگتن ـ تهران به وزارت امور در سفارت آمریکا از
( Roavis (نظامی: الیزابت سوئیفت و قسمت سیاسی: ـگزارشگر:

از یک نمونه دیگر شامل می شد٬ را (مستشاری) که مأموریت نظامی آمریکا 1943 قرارداد ”لغو
چه این حرکت باعث لغو اـگر خارجی می باشد. قطع نفوذ ـکارهای انقالبی این رژیم است که آشکارگر
نمایندگان پرسنل کار وضعیت قانونی یا ولی اثری در مأموریت نظامی می شود و دوجانبه 1947 قرارداد

تهران ندارد. نظامی در
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یک چنین حال حاضر که در وزارت جنگ می داند جزو را مستشاران نظامی آمریکا قانون 1943
کردیم٬ تمدید را رسمی این قرارداد به طور سالها چه ما اـگر موقعیت ایران غیرقابل تحمل است؛ چیزی با

مناسبت ندارد. زیادی بی ربط و گذشت زمان به طور ولی محتوی آن با
آن در فسخ نمود. مصونیت می داد که به مستشاران نظامی آمریکا را 1963 داد پیش دولت قرار ماهها
گذرنامه و بود فرستاده سفارت خواهند وابسته و نظامی ما به دولت ایران گزارش دادیم که افراد زمان ما
تهران کار در اـکتبر از نفری که بعد هیأت 6 و قبول کرده اند که ترتیبات را ایرانیها دیپلماتیک خواهندداشت.
احتیاج به هیچ گونه توافق نامه رسمی با و شد تأمین خواهند لحاظ مالی توسط آمریکا از کرد٬ خواهند

دولت موقت ایران ندارد.
این است که حرکتهای متعددی صورت گرفته که نشانگر اخیرًا برخالف این ادعای استقالل ایران٬ *
مثل کار گرفته شود. سر محدودی این مناسبات از یک حد که در فرماندهان نظامی مایلند بعضی از

آمریکا. حمایت قطعات با تدارکاتی و
79/17/9 ساندرز از خارجه آمریکا (به وزارت امور
قانون گرفتن در قرار حقوقی و نظر از نقش مستشاران را ـ نوشته فوق به خوبی موقعیت قراردادها
به خوبی نشان می دهد. هم پاشیدن آنها برای در تأثیرات انقالب اسالمی را استعماری کاپیتوالسیون و
را ما به فقط ده نفر٬ دنیا در بزرگترین تعداد قسمت کارکنان مستشاری رخ داده از ”ـکاهش زیادی که در

داشته باشیم“. تدارکات را که فقط نقش یک مشاور می کند قادر
(14 ژوئن 79 از اینکلمن به فرمانده جونز ـ فرمانده تجهیزات نیروی دریایی آمریکا)

***
به طوری ارتش ایران بوده است. در فراوان مستشاران آمریکا اعتراف فوق به خوبی نشان دهنده نفوذ

نداشته است. یک ارتش وجود آمریکایی در این نسبت مستشار هیچ جای دنیا ـکه در
***

دولت موقت به لزوم یک ارتش قوی چه خمینی و اـگر ”ارتش مدتی است که مأموریتی نداشته است.
قسمت مهمی شدن توسعه می داد به سوی خودکفا به سرعت قدرت مدیریتش را ایران که داشت٬ معتقدند.

بین رفته. از آن (مدیریت) از
باالترین تا از این حال هنوز با قابل توجهی توسعه داده بود. حد تا ایران قابلیتهای تکنیکیش را
تمام متخصصهای خارجی نه تنها قسمتی وابسته به تکنیکهای خارجی می باشد. هر پایین ترین سطح در
به جایی بدون در جا به جاشده اند. الاقل جا ترک کرده یا ایران را متخصصهای داخلی نیز بلکه بسیاری از

است.“ دلیل آن عدم تولید تخصص بوده است و گرفتن مقام یا نظر
امضاء) بدون تاریخ شماره و تحلیل ارتش ایران٬ (از
اما سازی آن نامشخص است٬ دورنمای جریانات برای باز چه اساس ارتش به هم خورده و ”اـگر

نیرویی است که امتیازات قابل توجهی دارد.
رهبری جدید این مسئله قابل سؤال است که آیا اما نیروی هوایی می بینیم٬ تحول برای بازسازی در ما

برای بازسازی تدارک ببیند؟ ممکن است که انگیزه های الزم را ـکه به وسیله خمینی گذاشته شده٬
بتواند تا ساخت سازمان یافته ای دارد٬ تربیت و ارتش اصول٬ ایران٬ در خالف سازمانهای موجود بر
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قسمت دیگردولت بازسازی ممکن است که درمقایسه با و چهارچوب اصلی باقی می ماند بازسازی شود.
کند. پیدا نمود

چه راهـی در که چگونه و بیاورد به وجود برای دولت جدید این حقیقت ممکن است مسایلی را
نیرویی تازه بدهد؟ به سرعت ارتش را می خواهد

مرتب به خمینی یعنی همان سازمانی که به طور مشترک٬ ستاد ارتش در و معتقدیم که کمیته ها ما
انـتصاب تـمام حداقل موافقت با انتصاب یا این کمیته ها وظایف دیگر از واقع است. ـگزارش می دهد

می باشد. سرگردان ستاد فرماندهای و واحد ـکارمندان ستاد٬
می کند. تأیید که قم انتخابات را می رسد چنین به نظر

افراد شواهدی از اما نداریم؛ این چنین کمیته هایی را قدرت تشخیص عملکرد درسرویسهای ارتش ما
میان وظایف دیگری که کمیته ها در نیروی هوایی مدعی است٬ داریم. پادگانها ارتش و مقر در ـکمیته را

گزارش می دهند.“ سگهای پاسبان عدم وفاداری به رژیم خمینی را مانند آنها دارند٬
تحلیل ارتش ایران)  (از

***
که از می بیند سازمان داده بود٬ مسلح و که برای مقاصدخود ارتشی را توجه به مطالب فوق آمریکا با

جهت دیگری افتاده است. تخصصهای آن در کیفیت و و دست می رود
سابق دوباره همانند سازمان خاصی شکل گرفته است٬ با که مشخصًا که ارتش را سعی دارد آمریکا
شکل دهد؛ یعنی سازماندهی و بازسازی ارتش به شکل سابق یکی از خواستهای آمریکاست. در این
صورت آمریکا بنا به ضرورتی که آن نوع سازماندهی و بازسازی الزم دارد٬ می تواند در ارتش نفوذ
به وسایل نظامی٬ به خرید دولت موقت است که منجر با البته این عمل مکمل سیاست آمریکا دوباره کند.
به برای یک سازماندهی مشخص ارتش٬ خصوص قطعات یدکی جنگ افزارهای فراوانی است که آمریکا

ایران فروخته است.
***

به ارتش را به خوبی کنترل شدید قراردادها٬ ایران و در مستشاران نظامی آمریکا همچنین وجود
بسیاری از از جاسوسی چنانچه آمریکا همچنین سیستم خبری و و وسیله این مستشاران نشان می دهد

دارد. انقالب خبر از جزئیات ارتش بعد
را آمریکا می تواند چه زمینی٬ انقالب چه نیروی هوایی ودریایی و از بررسی وضع ارتش بعد تحلیل و
قبال ارتش تنظیم و در را سیاست خود نهایت بتواند که در ارتش هدایت کند٬ به ارزیابی مشخصی از

مشخص کند.
***

نظامی که فقط به متن یک قرارداد نیست٬ سفارت موجود آنجایی که متن همه قراردادهای نظامی در از
طرف ژاندارمری از آمریکا شمسی یعنی اوایل حکومت دیکتاتوری محمدرضای خائن با سال 22 در

می کنیم. اـکتفا بسته شده است٬
سلطه امپریالیسم سیاه شده است که دولت ایران زیر موقعی منعقد است که این قرارداد الزم به تذکر

ایران تازه شروع گردیده بود: در آمریکا نفوذ و انگلیس بود
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قانون استخدام افسـران به استناد و دولت کشورهای متحده آمریکا تقاضای دولت ایران از ”بنابر
اجـازه رئیس جمهوری کشورهای متحده آمریکا مصوب ٬1322/7/28 آمریکایی برای ژاندارمری٬
افسران که تعداد متخصصین ارتش کشورهای متحده آمریکا درجه داران و افسران و که هیئتی از داده اند

ذیل منصوب شوند. طبق مواد اصالح ژاندارمری بر به منظور نمود٬ نخواهد تجاوز نفر 8 از آن
به جهت اطالع همگان به مطبوعات عرضه می کنیم. بقیه را می کنیم و مهم اـکتفا بند چند ذـکر حال با
امـور عـهده دار وزارت کشـور٬ به سمت مسـتشار رئیس هیئت را ایران٬ کشور وزیر ماده بیستم:
تـعیین ژاندارمری به ریاست کل تشکیالت ژاندارمری دولت شاهنشاهی ایران برای مدت این قرارداد
مشارالیه داشت. همه افسران ژاندارمری شاهنشاهی ایران تقّدم خواهد رئیس هیئت بر و نمود٬ خواهد
طبق مقررات انتصاب یا داشت٬ حق خواهد و بود کنترل ژاندارمری خواهد کلیه اداره و عهده دار مستقیمًا
تصویب ایشان به موقع اجرا یا و پیشنهاد کشور ژاندارمری به وزیر خدمتگزار اخراج هر تنزل یا ترفیع یا
خدمتگزار ژاندارم یا یا افسر هر داشت٬ حق خواهد نیز مقام دیگری حق مداخله نخواهدداشت. و بگذارد

دوباره تعیین کند. منتقل و کشور تصویب وزیر با ژاندارمری را
باقی است به قوت خود زمانی که این قرارداد تا دولت ایران موافقت می نماید یکم: ماده بیست و
ژاندارمری شاهنشاهی برای خدمت در دیگر هیچ کشور کارکنانی از یا افسرانی ازارتشهای خارجی دیگر
استخدام آن خدمت می نمایند٬ در آمریکا شعب آن که کارمندان هیئت نظامی کشورهای متحد ایران یا

ننماید.
ماده سی ام: نسبت به هر یک از کارکنان این هیئت که به طور صحیح و منظم و از روی صالحیت ثابت
هیئت وزیران حق است٬ قوانین ایران مقصر تخلف از یا که به جرم مداخله در کارهای سیاسی کشور شود

نماید. لغو که مربوط به چنین کارمندی باشد٬ را داشت مقررات این قرارداد خواهد
آذر 5 مطابق با 1943 نوامبر خارجه ودریفوس به تاریخ 27 امور وزیر ساعد محمد به امضاء قرارداد

رسیده است. آمریکا مختار شمسی وزیر 1322

انقالب از ارتش ایران بعد مورد در آمریکا دید
باعث سقوط شاه که آمریکا معتقدند خیلیها بیگانگان متنفرند. طبقات متوسط باالاز زیادی از ”مقدار
نسبت به تنفر که از عده ای هم هستند و فوق خوشحالند فکر که از بین این گروه افرادی هستند در ـگردید.
در ایران و درصورتی که شرایط در نسبت به بیگانه وجوددارد٬ ارتش حس تنفر در ناراضی اند. آمریکاییها
این اتفاق بیفتد اـگر و احساس خیانت می باشد آینده نزدیک خطِر در به احتمال زیاد نیابد٬ ارتش بهبود

بود.“ آمریکایی خواهد جبهه ضد رهبری ارتش در
تحلیل ارتش ایران)  (از

***
این گفته مشخص است. آمریکایی شدن ارتش به خوبی از ضد از ترس آمریکا

انقالب اسالمی از قبال ارتش بعد در سیاست آمریکا
سعی دارد قبال دولت موقت آمده است گفته ایم که آمریکا در سیاست آمریکا مورد مطابق آنچه که در
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جهت این وابستگی از وابسته نماید. اقتصادی به خود نظر از ایران را یک سیاست مسالمت آمیز٬ ـکه با
حال جریان قطعات یدکی آموزش آن می انجامد. نظامی به قطعات فنی ارتش ـمدیریت وسیستم ارتش و

سفارت می شنویم. در موجود اسناد و زبان تحلیلها از را
***

به نیوسام: طرف ساندرز توصیه ای از در
مقابل فروشهای نظامی سپرده مالیشان در مورد در ایرانیها توسعه دهیم؟ ”چگونه روابط نظامیان را
که ولی برای مسایل سیاسی می ترسند حفاظت تکنیکی نیازمندند؛ به قطعات یدکی و آنها سوءظن دارند.
قدرت دهیم و اینکه بازرگان را تا کنیم٬ مامی خواهیم مسئوالنه برروی مسایل نظامی کار کنند. تقاضا ما از
معضالت ارتش داریم که ممکن است در مطمئن باشیم که برای اوضاع آینده سیاسی مملکت دوستانی در
آماده باشید و مطالعه کنید گذاشتن قطعات حساس به آنها اختیار برای در باشند. سیاسی مملکت راهگشا

دهیم. قرار آنها اختیار در سطح پایین هستند ـکه قطعاتی که در
و است باشید٬ کمتر میلیون دالر 5 آماده برای تحویل قطعات یدکی دستگاههای قبلی که ارزششان از
کشورهای دوست و که از اجازه دهید مجاری دیگری تأمین کنید از قطعات یدکی را ایران مایل بود اـگر

تأمین کنند.“ را قطعات یدکی هلیکوپتر پیشرفته جهان سوم مثل ایتالیا
درباره ایران) تحلیل سیاست آمریکا از 58 شهریور به نیوسام 14 ساندرز (از

***
”ایرانیها به ما گفته اند که سیاست آنها این است که به صورت گوناـگون از وسایل نظامی آمریکا حمایت
ـکنند. ما به آنها جواب دادیم که در اساس هیچ گونه ایراد و اشکالی دیده نمی شود که از وسایل نظامی
فقط به چیزهایی که خودمان تهیه (ما سیاست ماست استفاده شود و طبق قانون کار بر آنها اروپایی که کار
مسایلی پیش آید. عمًال که امکان دارد خواهیم شد٬ همچنین یادآور ما اجازه خواهیم داد). خواهیم کرد
که آنجا تا که همگی ما موافقت شود امیدواریم که متفقًا ما دارد. حمایت وجود موانعی واقعی برای تعدد

برای آینده ما.“ گسترش دهیم که کلیدی باشد تقویت و می توانیم ارتش ایران را
(58 حساس مهر سّری و تحلیل قوه ابتکارات سیاسی ـ (از
 (شماره 30313)

***
فاقدشهامت آنها ولی بسیاری از آمریکایی مخالفند؛ تبلیغات ضد کارمندان با و سرهنگها ”بسیاری از
البـته٬ سوی دیگـر٬ بین برده است از از که خمینی سران ارتش را مشکل بتوان فراموش کرد هستند.
صورت کمبود اینکه در و تشخیص داده اند ارتش را کارمندان اهمیت تکنیک آمریکایی در و سرهنگها
نظر در این موضوع را باید ما مهم نیست که چه اتفاقی می افتد٬ افتاد٬ قطعات یدکی چه اتفاقی خواهد
احتیاج به فراـگیری تکنیکهای جدیدارتشی چگونگی مسلح شدن آن٬ اصالح ارتش و بگیریم که تحول و

داشت.“ خواهد فرماندهان ارتش وجود و صورت مهم است که رابطه طبیعی بین ما هر در و دارد
اشغال سفارت یک هفته قبل از امنیتی ـکارتر سفارت به برژینسکی مشاور نامه مهم لینگن کاردار (از

.(79 اـکتبر 28
آن چنان که به شکل آمریکایی٬ سازماندهی ارتش به طریق قبل و از به خوبی هدف آمریکا اینجا در
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به خوبی روشن می شود. مدیریت آمریکایی داشته باشد٬ وابسته به قطعات یدکِی تجهیزات و
داشت. آمریکایی خواهد احتیاج به نظارت افراد این سیستم حتمًا طبیعی است که با

ارتش امری است دیگر افراد سران ارتش و با این شکل ارتباط آمریکایی ها طبیعی است که با و
آمد. خواهد در کنترل آمریکا در سیستم ارتش کامًال و طبیعی٬

یک سیستم وابسته به این واقعیت است که در فرماندهان ارتشی حاـکی از و جمله رابطه طبیعی بین ما
امری است یعنی قابل کنترل بودن فرماندهان ارتش٬ چه تجهیزات این امر سازماندهی و نظر چه از آمریکا٬
دست بگیرد. در وابسته کردن ارتش ایران کنترل آن را می خواسته است با هدفی است که آمریکا و طبیعی٬

مدت به دست می آورده است. بلند در البته این مهم را
سایه سیستمی که در بتوانند تا ارتش حساب زیادی می کند روی دوستانش در همچنین آمریکا
ارتش سازمان و ایران انجام دهد در عملیاتی به نفع آمریکا دارد٬ تشکیالتی به آمریکا وابستگی فنی و
سلطه دوباره سیاسی ـ از آینده ای غیر آیا می بیند. کلیدی برای آینده خود یافته به طریق آمریکایی را

است؟ برای ایران برایش متصور فرهنگی آمریکا اقتصادی نظامی و
*** 

که: می شود چنان که دوباره تأـکید
بستگی زیادی به اطمینان دولت جدید داشت٬ خواهد حل مسایل ملتها نقشی که ارتش در ”درجه و
غرب و روابط خارجی با مهمترین عوامل برای بازسازی٬ دارد. رهبری ارتش به همدیگر انتخاب شده و
ـکمکهای تدارکاتی (لجستیکی) نظامی می باشند. موقعیتهای دلخواه در هر دو سطح ممکن است که تنها
اینکه غیر دادن افسران مبنی بر قرار توسعه یافته جدید را برای بازسازی٬ بلکه برای تحت تأثیر یک کار
دیگری ممکن است روی یک موقعیت متضاد تدارک ببیند. دوستانه نسبت به غرب نباشند٬ غیر و متعهد
نتیجه سرانجام شبیه ارتش دولت قذافی را یا غربی حمایت کند؛ یک سیاست خارجی ضد که از دهد

دهد“.
تحلیل ارتش ایران)  (از

***
جلب عناصر سازماندهی آمریکایی آن و سعی در به روی ارتش و به خوبی حساب آمریکا باال در

دست رفتن این پایگاه به خوبی روشن است. ترس از ارتشی به غرب و
***

سپرده های فروشهای مورد ایران در احتیاط سوءظن دار توجه به احتیاج ایران به قطعات یدکی و ”با
آینده در مطمئن باشیم که در قدرت بدهیم و بازرگان را مسئوالنه عمل کرده و باید ما آمریکا٬ نظامی در

باشد. راهگشا معضالت سیاسی مملکت را ارتش ایران دوستانی خواهیم داشت که می تواند
به نیوسام) ساندرز از 58 شهریور (محرمانه 14
را جستجو زمانی که این تبادالت عملی شد٬ ایرانیان ادامه دهیم. به اداره تبادالت اطالعاتی با باید ”ما
کنید.“ نظامی آغاز تهدید از یک امتحان٬ گرفتن افسران نظامی ایران برای داخل شدن در برای به کار
مسایل مورد شماره های سندی تحت عنوان سیاست ایران (توصیه های خالصه شده در ”یکی از

ایران)
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ارتشیهایی که تمایالت آمریکایی شدید کردن با روابط برقرار مسئله تحویل قطعات یدکی و ”16ـ
دارند.“

58 مرداد خارجه واشنگتن 29 لینگن به وزارت امور (از
از به خصوص به خاطر داریم٬ پایگاهها جمع آوری اطالعات از و بازدید توانی که هم اـکنون در با ما
سـفارت (از بشدت لطمه دیـده است. قدرت اطالعاتی ما مستشاری٬ دست دادن رابطه های نامحدود

خارجه واشنگتن تهران به وزارت امور در آمریکا
ژوالی 79) تاریخ 25
خیلی به طور پرسنل نیروی هوایی جمهوری اسالمی٬ سرکشی به تأسیسات و و آمد آزادی رفت و
و پایگاه مهرآباد بجز دیدن کنند. پایگاهها از بتوانند که آمریکاییها شده است وشک هست٬ فجیعی محدود

گیرند. قرار بازدید مورد می توانند ماه مه 1980 قبل از دوشان تپه که تا
با را روابط خود که مستشاران نظامی چگونه بتوانند بستگی به این دارد اطالعات که الزم است٬ بیشتر

کنند. نیروی هوایی جمهوری اسالمی برقرار
ژوالی 79) 29 Gillette گزارشگر تهران به واشنگتن٬ (از

***
شدن بهتر این تاریخ نشان داده است که در تجربه تا اما شده است٬ (Prc) ایجاد وابسته چه رابطه با اـگر

هیچ تغییری نکرده است. جمع آوری اطالعات ما
Gillette 15 ژوالی 1979) (از تهران به واشنگتن٬ گزارشگر

***
پاسخ داده می شود. طرف واشنگتن شده است٬ سؤال که از این نامه به دو در

بگویید؟ کردستان را نسبت به مذاـکرات صلح در آخرین خبر 1ـ
کردستان چیست؟ پاسداران در هم اـکنون نقش ارتش و 2ـ

معمولی است. اخبار پاسخ به سؤال اول تقریبًا در
ارتش بسیارخوب هستندو با که کردها پاسخ به سؤال دوم به قول چندین منابع مختلف نقل می کند٬ در
به جای اینکه به کردها برای سرکوبی می رود٬ کوهها فراز وقتی بر ارتش نیز بشدت می کشند. پاسداران را
ارتشیان پاسداران به گروگان گرفته می شوند٬ وقتی ارتشیان و بیابان می زند. سنگ و به کوه و عمدًا بزند
برای دیگران جریان را تا می کنند آزاد را نفر 3 تا فقط 2 و مثله می شوند پاسداران اـکثرًا و می گردند آزاد
پیام این بار هست٬ سفارت نیز قابل اعتماد منابع بسیار افسران زمینی که از قول یکی از از تعریف کنند.
به گشت مشغول هستند٬ ما گفته که پاسداران همراه با به وسیله یکی ازاقوامش به سفارت رسانده و را خود

دارند. کوهها مهارت خاصی در ولی کردها
(79 اـکتبر تهران به واشنگتن تاریخ 12 در سفارت آمریکا (از

***
که شبکه اطالعاتی و روشن می کند ارتش٬ مورد در را جاسوسی آمریکا نفوذ فوق٬ سند توجه به دو با
شناخت سفارت از جهت جمع بندی و گزارشات الزم را ارتش عمل کرده و جاسوسی سفارت به خوبی در
مشاهدات کوشش فراوان سفارت برای ارتباط نزدیک و موقعیت ارتش به مسئولین سفارت می رسانند.
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ارتش ایران است. در مستقیم آمریکا حضور و اهمیت نفوذ نشان از پایگاههای هوایی٬ عینی از
برساند. به آمریکا اطالعات مفیدی را می تواند به جاسوسی مشغولند٬ افسرانی که به نفع آمریکا وجود
مهره های سرسپرده طریق سفارت و از سعی دارد هنوز آمریکا ایران٬ توجه به همه تحوالت انقالبی در با

دارد. نظر زیر ارتش جزئیات را در آمریکا
ماهیت موقتی ندارد. وجود انجام می دهیم٬ اینجا مشخصی برای کاری که ما هیچ توصیف دقیق و
اساسی نسبت به درخواستهای متغیر به طور ما مستشاری پیاده شود. ارتش اجازه نداده که نظم ارتشی در
و ندارد هیچ تماس نیروی دریایی وجود مناسب جواب گفته ایم؛ به طور حفظ کرده ایم و را IIN تطبیق خود

به حدی که نوشته های ما دفاعیDAO گاهی اوقات مبهم است. دفتر تفاوت بین قسمت نیروی دریایی و
سایر همچنین امیدواریم با ما تدارکاتی. گزارشات عملیاتی یا تا جنبه خالصه های اطالعاتی دارد بیشتر
عادی وظیفه بدل کنیم یک کاری که بطور و اطالعات رد اروپا افسران وابسته دفاعی نیروی دریائی در
کسانی زمینه نظامی عمل کنیم. فقط در باشیم و سیاست دور سعی می کنیم از ما هرچند دفاعی است. (دفتر
ولی موفق نشدند که قبًالسعی کردند ما آنهایی از پاسپورت دیپلماتیک می آیند. یا می شوند ـکه االن وارد
طرف ایران از قطعنامه ژنو رد با شرف گرفتن آن هستند. طریق واشنگتن در از حاال پاسپورت بگیرند
می کنیم و تکنیکی سفارت کار به عنوان کادرمشورتی و رسمًا ما الزامی است. موضوع دیپلماتیک یک امر

ندارد.“ وجود Maag (ـکه همان مستشاری است)

ژوئن 79) 14  (R.A.Enjlman به فرمانده جونز
***

سالهای بین 34 ایران در در وجودمستشاری آمریکا و عملکرد فوق واطالعاتی که از توجه به سند با
ارتش ایران مدیریت در مستقًال می بسته و داد ایران قرار با می دانیم که مستشاری مستقًال داریم٬ 57 تا
سازمان داده و آمریکا برای مقاصد و به سیستم آمریکا ارتش را و طراحی وحتی فرماندهی می کرده است؛

رهبری می کرده اند.
توسط همین مستشاری و نظر تسلیحات فوق مدرن ارتش به وسیله ایران با سرسام آور همچنین خرید

تهیه می شده است.
نـپذیرفت و حاـکمیت ملی ایران بـود٬ که لغو مستشاری را دولت موقت وجود انقالب٬ از بعد اما
Armisn Maag ایران که به نـام در مستشاری خود برای حضور نموده آمریکا لغو را قراردادهای آنها
سفارت تأسیس نمود دفترامنیتی در دفاعی یا ودفتری به نام دفتر معروف است دست به فریب جدیدی زد
طبق قوانین بین المللی لذا نظامی سفارت به حساب می آمد؛ فنی و مشاور ـکه جنبه دیپلماتیک داشت و
مـصونیت دیـپلماتیک بـه برخورداری از با می توانستند آنها پاسپورت دیپلماتیک گرفت و برای آنها
پیشنهادقطعات ارائه و و امورخرید همچنین مشاوره در کنترل ارتش و ـکارهای مستشاری وجاسوسی و
که را مستشاری خود که افراد کوشش سفارت برای این است٬ لذا ضروری تسلیحات ارتش مشغول باشند.
پاسپورت دیپلماتیک به با خدمت استفاده می کردند٬ پاسپورتهای عادی یا زمان رژیم شاه خائن از در
زمان رژیم ژنرال سه در رئیس خائن مستشاری آمریکا به راحتی فعالیت کنند. بتوانند تا شوند٬ ایران وارد
افسر یک نفر بعدها انقالب هم گاهی به ایران می آمده. از ستاره نیروی هوایی گست بوده است که بعد
به عنوان رئیس مستشاری و گروگانهاست٬ که جزء سی اسکات را نیروی زمینی به نام سرهنگ چارلز



انقالب اسالمی ایران 101 مورد در تحلیلهای آمریکا

در وی را آن طی برنامه دقیق وحساب شده٬ قبل از و دفاعی به ایران می فرستد تحت پوشش رئیس دفتر
راجع به وضع ایـران تـعلیم واشنگتن دوره های مخصوص اطالعاتی را و اروپا CIA در ساختمانهای

می دهند.
***

به جای به عنوان رابط دفاعی و و به سفارت آمد (58 (25شهریور سپتامبر 16 ”سرهنگ اسکات در
شد. مشغول به کار ژنرال گست٬

مستشاری نظامی
با او به خوبی می داند. زبان فارسی را کرده است و ایران کار سمت معاونت وابسته نظامی در قبًالدر او
پیشبرد در می توانند این افراد و ارتش ایران دارد زیادی در افراد تهران روابط و توجه به سابقه اقامتش در
به و تجربه وحساس است که باسیاست نیزآشنایی دارد به عالوه اوشخصی با مأموریتش مفیدواقع شوند؛
روابط نظامی بود خواهد قادر این است که او اهمیت این خصوصیات در دارد٬ همکاریهای گروهی اعتقاد

سازد. استوار براساس جدید را آمریکا ایران و
(79 اـکتبر 24 آبان ٬58 لینگن به ژنرال وای هینک 2 (از
فوریه تسخیر اینکه محوطه در از تمام این البته بعد پنجره های نیمه شنی و گلوله و درهای ضد ما ...
می گذاریم مردم به یک فقط برمی گردیم به هیلتون و ما است. هدف تظاهرات اخیر سفارت هنوز شد٬
محوطه خالی شعار بدهند. ما هفته ای 7 روز کار می کنیم و تظاهرات موقع استراحت است. ما بـرای
طی در تاریکی٬ خانه هستند. قبل از اعالم کردیم٬ ولی همه عمومًا خودمان حکومت نظامی ساعت 10
جلب توجه رستوران بروی و راه بروی٬ خیابانها می توانی به راحتی در و به ندرت خبری می شود روز

به جان آدم می شود.“ دائمًا ولی البته تهدید نکنی٬
ژوئن 79) 14 (R.A.Englman به فرمانده جونز
مشخص می کند که اهداف آن را زیر ایران به سند در مستشاری آمریکا دفاعی و توجه به نقش دفتر با

توجه می کنیم.
***

Gerry Higbee فرمانده هستند: اینجا حال حاضر قسمتهای مختلف نیروی دریایی در از ”سه نفر
Donshorer به عنوان رییس قسمت فرمانده برای 14ـF (درقسمت نیروی هوایی آمریکاخدمت می کند)٬
هدف دو حال حاضر در ما نیروی دریایی آمریکا. Fms/Loglsties در من به عنوان خود نیروی دریایی و
انقالب هماهنگ پس از تا اسالمی که سعی می کند نیروی دریایی جدید برقراری ارتباط با داریم اول:
شروع کنیم تا آنها با را بلکه می خواهیم گفتگو شناسایی مهره های اصلی است٬ نه تنها ما قصد شوند.

به حمایت تدارکاتی برای نیروی دریایی اسالمی شود. منجر سرانجام این گفتگوها
وسایل و پرونده ها شویم و رؤسای نیروی دریایی دوباره وارد کار هدف دوم آن است که به دفتر

پس بگیریم. دوره تخلیه کردن مانده بود٬ که در غیره را انتشارات و
اغلب رئیس موقت نیروی دریایی ما آهسته انجام شده٬ تاـکنون خیلی آرام و این مورد در پیشرفت ما
به جای قدیمی خودمان را نبوده ما هم تاـکنون قادر ولی حتی رئیس آنها مالقات می کنیم٬ اسالمی ایران را
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درباره ارتش و (همین طور یک سازمان ارتشی مشخص ندارد نیروی دریایی اسالمی ایران هنوز ببرد.
جهت تصمیم گیری انتظار در آنها خیلی کم می توان از موقعی که به این صورت عمل شود نیروی هوایی تا

داشت).
ضعیفند. و اجرایی عاجز کار برای هر و هستند کمیته ها نفوذ تحت تأثیر هنوز این نیروها

نیروی دریایی اسالمی ایران (MAAG) نیروی دریایی با سرانجام ماهیت روابط آینده مستشاری
قطعات لجستیکی از پیشنهاد و (یعنی مشاور بود. FMS/Logestios خواهد همان ماهیت یک احتماًال

خودمان است).
ژوئن 79) فرمانده تجهیزات نیروی دریایی 14 R.A.Engdan به فرمانده جونز (از

کشور فراریان خارج از
بخش 8

خیلی الزامی است که هیچ گونه اثری که نشانگر داریم٬ اروپا تبعیدیان ایرانی در تماس هایی که با ”در
گروههایی که علیه اینکه با یا دارد٬ جریانات داخلی ایران را همه مداخله در که دولت آمریکا آن باشد

باقی نماند. همکاری می کند٬ ایران نقشه می کشند دولت جدید
که می کند گفت فکر او توصیف کرد. یک سلطنت خواه ولی نه یک شاه پرست٬ را نهاوندی خود
ایران روش پارلمانی شاهنشاهی بریتانیایی بهترین فرم حکومت در اما ممکن است. مراجعت شاه غیر
می باشد. او تصمیم دارد که در پاریس بماند و امیدوار است که دوباره یک نیروی هسته مخالفی را در
پیوستن مهاجرینی که جرأت فعالیتهای باز گفت که به خاطر او اول) (سند اطراف خودش جمع آوری کند.

کرد. خواهد شروع به کار جدیدًا یک کمیته به نام آزادی ملی٬ داشته اند٬ را
*** 

که: نهاوندی توضیح می دهند مورد در
از است او فرصت طـلب. یک سیاستمدار هم او باز تعریف کند٬ طوری که ااۤلن خودش را هر او
شـدید تنفر مورد کمک کرده است و سالهای اخیر نزدیک در از که شاه را چاپلوسترین افرادی بود
شدن نیروهای متمرکز توجه به این وضع شانس کمی در با ما ایرانیان می باشد. اـکثر و همکاران خود

اطراف این شخص می بینیم. مخالف رژیم کنونی در
ایران) در مقاله کوشش برای کودتا از اوت 79 13)

***
معتقدیم ما ولی متشکل نشده اند. که رژیم سرنگون شود٬ شده های خارج دوست دارند تبعید خیلی از

ایران موفقیتی ندارد. وجهه سیاسی در نظر هم از ـکه بختیار
کرده ایم. بختیار از را من خاطرنشان کرده ام که پشتیبانی خود

***
هیچ گونه قولی که حال حاضر در خارج هستند٬ مخالفان دیگری که در و داریم که بختیار اعتقاد ما
این گروهها گونه تماسی با هر تصمیم گرفته ایم که از ما آینده سیاسی است قبول نمی کنند. در برای نفوذ

پی برده شود) (به سیاست ما شود. سیاست ما تأیید باعث درک از که امکان دارد خودداری کنیم٬
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“(58 سیاسی سّری حساس مهر تحلیل قوه ابتکار (از
علیه ایران اقدام بر که بتوانند نداشتن تشکیالتی٬ و کشور به دلیل بیکفایتی فراریان خارج از ظاهرًا
به عنوان یک نیروی را ولی همیشه آنها ننموده٬ باز برای آنها حال حاضر حساب زیادی در آمریکا ـکنند٬

بالقوه به حساب می آورد.
اعـتماد نمی تواند نیز متفکرین رژیم شاه بوده است٬ که به اصطالح یکی از نهاوندی٬ افرادی نظیر

به خوبی جلب کند. را سیاسی امپریالیسم آمریکا
عین حال ولی در امیدچندانی ندارند. علیه ایران نیز فرانسه بر در حتی به حرکات خائنانه بختیار آنها

حمایت می کنند. آنها از
علیه انقالب عمل نمایند؛ بالفعل بر نمی توانند کشور فراریان خارج از حال حاضر خالصه اینکه در
علیه انقالب در جوتبلیغاتی بر ایجاد ایران و برای مقابله با آنها تجهیز دادن امکانات و از ولی هدف آمریکا

نظرش می باشد. به عنوان یک نیروی بالقوه مد غافل نیست و آنها از است و خارج کشور

دادگاه های انقالب اسالمی روحانیت ـ
بخش 9
روحانیت

به خود را آنها نتوانسته است نظر آمریکا سرسخت بوده و مقابل آمریکا دسته اول روحانیونی که در
جلب نماید. ”(هنوز رهبران سیاسی به خصوص روحانیون در گفت و گو با ما دلسردند).

... هنوز این مقاومت در بعضی از رهبران سیاسی مخصوصًا روحانیون وجود دارد که از صحبت و
کناره می گیرند. آمریکا مذاـکره با

جانشین فرهنگ غربی فرهنگ اسالمی را خمینی می خواهد و قدرت هستند روحانیت در خمینی و
بکند.

به و رأس می گذارد در را آیت اهللها دیگر خمینی و انقالب٬ از ایران بعد ساخت قدرت در یک تحلیل از
که اـکنون درحال تدوین قانون اساسی است و همراه دیگرروحانیون شیعه که برای مجلس انتخاب شده اند٬
تشکیالت شبه و کمیته ها دادگاههای انقالب٬ داخل دولت موقت٬ که در سپس نوبت مالهایی می رسد
خدمت می کنند٬ شهرها دهات و در که به توده ها پایان مالهای ساده جای می گیرند در و دارند نظامی قرار

می باشد. آیت اهللها بزرگترین منبع قدرت خمینی و ـکه پشتیبانی متعصبانه آنها
تحمل کنیم و زیادی ناراحتی را که مقدار می فهماند منافع خودی به ما مهم می باشد٬ ما نظر ایران از اـگر
کنیم. حتی فداییان خلق تماس برقرار پاسداران و مالهای مجاهد٬ مؤثری با بگیریم که به طور یاد

صف روحانیون کسانی در رفت٬ بین نخواهد ولی از شد روحانیون کم خواهد نفوذ اـگرخمینی بمیرد٬
روحانیون متشکل شوند. غیر با که می توانند هستند

آژانس بین المللی ارتباطات R.T.Curran و ایران به آقای در طرف روابطـعمومی سفارت آمریکا (از
واشنگتن) بین المللی آمریکا

58 مهر 79 اـکتبر تاریخ 4
مالقات آنها بعضی از با توانسته بود که آمریکا (سازشکار) روحانیت میانه رو روحانیت: دسته دوم از
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ـکنند.
***

زیرا عمومی است؛ افکار از شایدوحشت آنها باخمینی٬ دالیل مخالفت رهبران مذکور البته یکی از ...”
به عبارت دیگرمالهایی معاش کرده اند. امرار زیرسایه دولت هویدا سالها و ازدولت باج می گرفتند ـکه آنها

باج می گیرند. دولت سازش کرده و با امروز می کردند خمینی کار با قبًال که احتماًال هستند
گفت که آیت اهلل سیاسی سفارت گرفته٬ رایزن امور تماسی که با Abtin در پیش معاون سنا روز چند
دخالت از بوده) تبعید داخل کشور در حداقل دوبار است و برخوردار مشهد زیادی در نفوذ میالنی (ـکه از

ترک نکند.“ را امیدواری کرده که شاه کشور اظهار اوضاع نگران بوده و در
(79 تاریخ اول سپتامبر سولیوان شماره 00471 Lambrakis امضاء (ـگزارشگر
او خوشبین بود خیلی مهربان و آمریکا بین ایران و روابط آینده ما رابطه با در ”آیت اهلل(شریعتمداری)
که ایران همان اندازه محتاج به شد متذکر داشت و گذشته اظهار در کمکهای آمریکا از را قدردانی خود
خاطرنشان ساخت که ساخت ایران برای محفوظ ماندن آن و محتاج به خرید فروش نفت است که آمریکا
در این عقیده غلط که آمریکا از آمریکا انتقادات فعلی از احتیاج دارد. مقابل شوروی به کمک آمریکا در
روابط و کامل رفع شود به طور این مشکل می تواند سرچشمه می گیرد. داخلی ایران دخالت می کند امور

شود. دوباره برقرار پایه احترام متقابل می تواند بر آمریکا خوب ایران و
برنامه که در ابهاماتی چند نه تکذیب٬ کرده و تأیید را نه دولت بختیار داشت که او شریعتمداری اظهار
بختیار در رابطه با معنی سوسیالیزم در عبارت سوسیال دمکراسی و همچنین از نظرات دولت بختیار
هماهنگ اـکیدًا و بایدوضروری است که ابهامات کامًالرفع شود نسبت به عملیات حزب توده وجوددارد.

قانون اساسی عمل کنید. با
موضعش کامًال خوشحال بود. جانب دولت آمریکا دیدن شخصی از از شریعتمداری آشکارا نظریه:

بود.“ (موافق برای همکاری) مساعد منطقی و
خارجه ایران به وزارت امور در سفارت آمریکا از ژانویه 79 تاریخ 10 (محرمانه شماره 0513

سولیوان) فوری ـ فوری ـ ـ آمریکا

دادگاهها:
او لینگن) مطرح کرده (ـکاردار آورده اند به وجود آمریکا منفی که دادگاههای انقالب در جو عمومًا ...”
امینی به عنوان رضا دکتر شیبانی و شری٬ الکساندر جیمز همین طور عنوان کرده٬ جریان فالحی را
داخلی امور نمی خواهیم در گفت که ما کاردار درک کنند. نمی توانند رفتاری که آمریکاییها نمونه هایی از
چون این افراد نسبت به این مسایل نگران هستیم٬ زمینه های حقوق بشر به خاطر ایران دخالت کنیم ولی ما

داشته اند. آمریکا ارتباطی با یا تبعه و یا
روز سه اعدامی که در احکام مرگ ادامه می دهند. صدور با را خود دادگاههای انقالب به راحتی کار
حکومت شاه در در همکار افراد تن از 11 متکی به زمینه های سیاسی بود. کامًال مارس انجام گرفت٬ 12
معاون رادیوتلویزیون در جعفریان سرپرست سازمان خبرگزاری پارس و محمود مارس اعدام شدند. 13
به منجر که احتماًال بوده است٬ کردن اخبار که متهم به سانسور تئوریسین حزب رستاخیز رژیم پهلوی و
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سقوط رژیم پهلوی می شده است.
وحشیگریهای جاری مورد توضیح مختصری در به گفته یک منبع نزدیک به کمیته های انقالب٬ بنا
افسران نظامی و دولت سابق٬ همه روحانیون مسئوِل محاـکمه افراد که تقریبًا به این حقیقت٬ مربوط می شود
انتقام جویانه عمومًا تلقی آنها بنابراین طرز خودشان تحت بدرفتاری بوده اند٬ شده اند٬ پلیس که دستگیر

می باشد.
که ایرانیانی هستند حساسیت بین المللی موضوعات قضایی نمی کنند. مورد هیچ گونه توجهی در آنها
حقوق کمیته دفاع از مهدی بازرگان که یک عضو که شامل نخست وزیر توجه به نکات قانونی می کنند٬

شیوه اجرایی عدالت انقالب شرمگین است. وی از آزادی می باشد و بشر
ایران) در طرف سفارت آمریکا از توصیه به وزارت خارجه آمریکا (در

دولت موقت مرتب صحبت کرده ایم٬ با که ما آزادی زندانیان٬ و توجه به اطالعاتی راجع به اعدامها با
ممتاز که شامل خارجیان برجسته و ادامه دهید آن را و کنید تأـکید برای بررسی مسایل حقوق بشر شما

خوب بگذرد. را خود اثر که بتواند جهان سوم باشد٬

روحانیت رابطه با در سیاست آمریکا
دلسردند. ما با گفتگو به خصوص روحانیون در رهبران سیاسی٬ هنوز ...

به واسطه جریانات سیاسی مخالف رژیم ایران است). و گروهها (مقصود این گروهها ”هیچ یک از
قدرت نابود کننده ای که در دست روحانیون قرار دارد٬ جرأت درگیری ندارد؛ چرا که روحانیون از حمایت

بی دریغ توده ها برخوردارند.
(58 Curran مهر تهران به آقای روابط عمومی سفارت در از (محرمانه٬
یک که امکان دارد٬ آمریکا برای دانشجویان ایران در تکالیفی را کمک آمریکا روابط عمومی با ...

گرفته اند. نظر در کنند٬ برقرار روحانیون محافظهـکار رابطه با
مقاله روانشناسی ایران) (از
آنها جایی که ممکن است با تا و برطرف٬ عرض این مدت سوءظن رهبران مذهبی را میخواهیم در ما

طرح دوستی بریزیم.
روحانیت تسلط مخالف مذهب و ناسیونالیستها و باشد کنیم که میانه رو می خواهیم برای ایرانی کار ما

اداره مملکت داشته باشد. بیشتری در
ریسک کنیم. می داند٬ بد را غربزدگی ایرانیها است و متنفر آمریکا از روی مردی که عمیقًا بر باید ما
دست دادن دوسـتان به قیمت از روحانیون٬ مواظب باشیم که نزدیک شدن به خمینی و بنابراین باید

غیرمذهبیمان تمام نشود.
آمریکا ایران و شدن پیوند چه بهتر برای هر را بیشترین سعی خود آژانس ارتباطات بین المللی آمریکا

مذهبی مالقات کنند. غیر رهبران مذهبی و با برای مثال اشخاص مهم که بتواند ـگسترش دهد.
تحمل کنیم زیادی ناراحتی را که مقدار می فهماند منافع خودی به ما مهم می باشد ما نظر ایران از اـگر *
البته با کنیم. پاسداران وحتی فداییان خلق تماس برقرار مالهای مجاهد٬ مؤثری با بگیریم که به طور یاد و

گروه دیگر. حزب و هر یا آنها شناخته شدن با از احتیاط برای احتراز
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گرفتن عواقب آن نظر چپگرایان بدون در روحانیون و برای برقراری تماس با را سعی خود باید ...*
آمریکاییهایی که آماده نیستیم و این گروهها برای برقراری تماس با البته درک می کنیم که ما افزایش دهیم.

باشند. معرف نظریات ما که نمی توانند یانگ٬ مثل جیس آندرو هستند؛ این گروهها تأیید مورد
(58 مهر روابط عمومی سفارت به کوران ـ (از
Nea و پرورش متخصص مذهب اسالم جهت پلهای رابطی بـین اـکتشاف امکاناتی جهت تعیین و

خارجه آمریکا. کارمندان وزارت امور ICA و همکاری با رهبری اسالمی شکل مستقیم و
(57 مهر 79 اـکتبر 4 Curran به ساندرز (از
این مسئله که رهبران بر فرزندان خانواده اقبال می باشد) که از تحصیلکرده آمریکا اقبال (تاجر منصور
گفت که البته راه کرده و تأـکید آورده سخت عصبانی اند٬ موقعیتی که خمینی برایشان به وجود از میانه رو
هر چون در بکنند٬ آمریکا آورده است که نزدیکی بیشتری با فشار می گفت که به آنها و چاره ای نمی بینند

داشت. امید نمی شود ابرقدرت جهان٬ دو صورت بدون حمایت از
(Lambrakis گزارشگر 79 تاریخ اول سپتامبر (شماره 00471
سولیوان امضاء
بوده که با درصدد آمدن خمینی) زمان رفتن شاه تا در مشهد Abtic گفت که میالنی (آیت اهللمیالنی در

به شیوه ایرانی صورت بگیرد. سعی می کنیم که این کار ما و سفارت تماس بگیرد
***

وی (مهدی روغنی) به علت رابطه اش با امام خمینی می تواند منبع اطالعاتی مفیدی از اطرافـیان
خمینی باشد.

ناس) امضاء  (محرمانه ماه مه 79
***

ICA اجرا علمی که به وسیله یک تبادل فرهنگی ـ که با طرحهایی داشتند همچنین آمریکایی ها و
که فیضیه داشته باشند٬ در فردی را و به خصوص فیضیه نمایند حوزه علمیه قم٬ با تبادل دانشجو می شود٬

آن داشته باشند. عملکرد روحانیت و تحلیلی خوبی از منابع اطالعاتی و بتوانند
***

مذهبی. روحانیون میانه رو تفاهم با ایجاد برای جلب همکاری و مالقات آمریکاییها
مقابل شوروی به کمک آمریکا خاطرنشان ساخت ایران برای محفوظ بودن در (شریعتمداری) او
داخلی ایران دخالت می کند٬ امور در این عقیده غلط که آمریکا از آمریکا انتقادات فعلی از احتیاج دارد.

کامل رفع می شود... به طور این مشکل می تواند سرچشمه می گیرد.
خارجه آمریکا) سفارت وزارت امور شماره 4253از مالقات سوم اردیبهشت 58 (در
نگرانی و او موردتهدیدوحمالت ارتش موافقت کرد. بیانات کارمندسفارت در شریعتمداری فوری با
این توجه به شایعاتی در با و نشان داد نمی پذیرد٬ که ارتش خروج شاه را این مورد در را درک عمیق خود
در و شوند باعث سقوط دولت ملی (بختیار) کرده و آشوبهایی ایجاد تا شاه توطئه چیده اند با که آنها مورد
به چه درتوان دارد هر که آمریکا می کرد پیشنهاد مکرر به او به قدرت ممکن سازند٬ نتیجه بازگشت شاه را

جلوگیری کند. این امر از تا گیرد ـکار
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خارجه فوری ـ ایران وزارت امور در سفارت آمریکا از ژانویه 79 تاریخ 10 (محرمانه شماره 0513
سولیوان) فوری ـ

حاج حسن آیت اهلل مالقاتی با 79 اـکتبر 2 روز عصر مشهد سیاسی از مأمور اخیر طول بازدید در
که پدرش خوشحال گفته بود و سفارت دیدن کرده بود از قبًال او پسر طباطبایی قمی صورت گرفت.

بپذیرد. به حضور که نماینده سفارت را می شود
تبریک امام هشتم را تولد ادب کرده و اظهار طرف کاردار از که او سیاسی تشریح کرد مأمور ...
است که که امیدوار سپس بیان کرد او آرزوی خوبی نمود. و کرد این مالقات تشکّر از آیت اهلل می گوید.
نه برای ظالمان به نفع مظلومان و قدرت خود کرده از اعطاء به آنها قدرتهای بزرگ را ملتهایی که خداوند
قدرت بزرگی مثل آمـریکا غمگین کننده است که ببیند که این برای او ادامه داد آیت اهلل استفاده کنند.

فلسطین به مسلمانان ظلم می کند. لبنان و برده که در اسرائیل به کار حمایت از در قدرتش را
گزارش از قسمتی دیگر سیاسی در مأمور ...

***
خصوصی گفته است که خمینی نمایندگان به طور قمی وی به یکی از آیت اهلل مالقات نمایندگان با در
صحنه بودند٬ رهبران که در حالی که سایر در درخت سیب بنشیندوحکم بدهد. پاریس زیر می توانست در
در تسکین می دادند. را که پیروانشان متحمل می شدند رنجهایی را و خونریزیها و زحمت می کشیدند باید
شسته و را آنها تا قمی جمع می شد منزل آیت اهلل در شهدا اجساد مشهد٬ در خورد و بدترین روزهای زد
مخفیانه دفن کنند. قمی افزود: برای جلوگیری از کشتار او مجبور بود با مسئولین تماس بگیرد. آیت اهلل

قمی پرسید: ”در طی این همه٬ خمینی کجا بود؟“
(79 خارجه اـکتبر لینگن به وزارت امور  (از

***
آمریکا آمریکا٬ از دوری جستن آنها٬ امپریالیسم و و مقابل آمریکا توجه به سرسختی روحانیت در با
انتخاب نموده را روحانیون محافظهـکار برای این کار کرده و روحانیون نفوذ که به هرصورت در سعی دارد
به را آنها نظر مالقاتها توانسته است در دارد وجود باال اسنادی که در همانند موارد بعضی از است که در
را تالش فراوان آمریکا جاسوسی٬ سیاسی و شیوه های مختلف فرهنگی و طرح برنامه و جلب نماید. خود

برای این موضوع به خوبی نشان می دهد.

ایران در فعالیتهای آژانس ارتباطات بین المللی آمریکا
آمریکا) (انجمن ایران و

بخش 10
آینده تا مذهبیها (McAfee) که٬ قول مک آفی از ICA (آژانس ارتباطات بین المللی آمریکا) اخیر نظر

بود. ایران حاـکم خواهند قابل پیش بینی بر
درحقیقت ازحمایت اـکثریت مردم فقیرایران برخورداراست. حال بازگشت به عقب است و خمینی در

می رسد. مشکل به نظر آمریکا روابط ایران و کوتاه مدت بهبود در
موقعیت در مدت باشد. بلند روابط در ایجاد در بایستی متمرکز تحت شرایط فعلی تمام سعی دیپلماتها
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این مورد نظریات من در ایران باشیم. رابطه مناسب با فرصتهای مناسب برای ایجاد بایستی منتظر فعلی ما
خالصه می شود. ICA به شکل زیر NEA اساس توصیه بر 79 سپتامبر نامه مورخ 24 در

وجوتشنه جهت ایران مشارکت دارد با آمریکا سال است که ازطریق انجمن ایران و 50 آمریکاحدود
این زمینه برای فعالیت در خوبی را همچنین شهرت این انجمن موقعیت بسیار آموزش زبان انگلیسی و

کرد. ایجاد
این است ما نظر ایران است. در ما جهت حضور پنجره های باز٬ معدود ضمن اینکه این مؤسسات جزء
به شکلی هدایت کنیم که به طرف منظورهای برنامه را توسعه دهیم و هرچه بیشتر ـکه این مؤسسات را
ما اصفهان می باشد. تهران و در آمریکا این برنامه شامل توسعه کتابخانه انجمن ایران و خودمان پیش رود.

کرده ایم. آغاز شیراز در آمریکا جهت دوباره زنده کردن انجمن ایران و فعالیتهای پشت پرده ای را
پرورش متخصصین مذهب اسالم جهت پلهای رابطی بینNEA و ـکشف کردن امکاناتی جهت تعیین و

خارجه آمریکا. کارمندان وزارت امور ICA و همکاری با رهبری اسالمی به شکل مستقیم و
تعیین تحت شکل متخصصین فرهنگی با است) (R) (یک رمز پرورش یک بررسی جهت تعیین و
موسسات رهبری و با را تماسها تا فرهنگی ایران داشته باشند٬ زبان فارسی و فردی که زمینه قبلی در

فرهنگی تقویت کند.
برای سمیناری که میزبان آن آمریکا شکل ایجاد ساله هجرت با 1400 جشن سالگرد استفاده از
رابطه باعث وسعت ماامیدواریم که این مسئله و اطراف آمریکا. هم گردش در سمینار بعداز و ایرانیان باشد

روابط بشود.
شرکت ایرانیان در مجامع چند مذهبی بین المللی در صورت امکان.

پخش دریافت مطالبی که به شکل خبر جهت توسعه و VOA رادیوی صدای آمریکا کردن با ـکار
ایران شناسان آمریکایی و مصاحبه با و آمریکا روی ابعادی مثل مطالعات اسالمی و بر تأـکید و نمی شود

ترتیب دادن یک رابطه مردمی.
در دنیا سراسر مؤسسه فرهنگی گسترده ای است که در آژانس ارتباطات بین المللی آمریکا٬ ICA یا

مورد بررسی در غربی تحقیق و اشاعه فرهنگ آمریکایی و فرهنگی و به کار سلطه آمریکا ـکشورهای زیر
اقسام عملیات ارتباط همچنین انجام انواع و و نظر مورد سیاسی کشور فرهنگی و مسایل اجتماعی٬
تحقیق ـ طرحهای بررسی و مطالعات علمی ـ مراـکز مؤسسات تدریس زبان ـ کتابخانه٬ فرهنگی نظیر
زمینه های مجالت در روزنامه و نشر و اسالید نمایش فیلم و و تشکیل انواع نمایشگاهها ـ مبادله دانشجو
انجام آن کشور هیئتهای سیاسی در و فرهنگی سفارتخانه ها به عنوان فعالیتهای جنبی و مختلف می نماید

می شود.
شیراز تهران ـ شناخته شده است که در آمریکا به نام انجمن ایران و ایران بیشتر این مؤسسه فرهنگی در
اسالید٬ نمایش فیلم و به عنوان تدریس زبان٬ این مرکز فعالیت دارد. شهرها دیگر و مشهد اصفهان ـ ـ

ارتباطات فرهنگی عمل می کنند. دیگر مجله و نشر ـکتابخانه و
سلطه همیشه کشورهای زیر است و خیره تمدن غرب به خصوص آمریکا که چشمها دنیای امروز در
در انسانی این ملل فقیر آرمانهای اجتماعی و و غرب وابسته گردیده اند و فرهنگی به آمریکا نقطه نظر از
طرز فعالیت گسترده فرهنگی بهترین حربه برای گسترش این وابستگی و رسیدن به این تمدن خالصه شده٬
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مدت اقتصادی٬ یک برنامه بلند در عمومی جهان سوم به نفع آمریکا جلب افکار تلقی عمومی است.
همین طریق است٬ چه از باشد٬ فعالیتهای فرهنگی آمریکا مجاز زمینه اصلی و نظامی می تواند٬ سیاسی و
به طریق و می گیرند گمانه های علمی قرار و تحت انواع تحلیلها شناسایی شده محیط اجتماعی٬ ـکه افراد
طرحهای می توانند فرهنگی آن کشور مسایل بومی و سیاسی مردم و محیط اجتماعی و شناخت عینی از

گسترش دهند. را سلطهـگرانه اقتصادی سیاسی خود
فکری مختلف به جریانات سیاسی و میزان وابستگی آنها و اعتقادات آنها مردم و عقاید آمارگیری از

مستقیم داشته باشد. تأثیر سیاست عمومی آمریکا در می تواند
گسـترش آن کشورهای جهان سوم است که با در ICA شبکه عصبی حساس آمریکا حقیقت در
آمریکایی بشر تحلیلگران ضد تا مهمی برای این شیطان بزرگ جمع آوری می نماید٬ اطالعات گسترده و

تنظیم نمایند. را خود کشتار چپاول و سیاست غارت و اساس آنها بر بتوانند
در آمریکایی ندارد. اشاعه فرهنگ منحط غربی و این شناسایی و این مؤسسه هدفی جز ایران نیز در
وحتی مشغول است؛ به کارخود این مؤسسه نیز ایران٬ در زمینه سیاستهای سلطه طلبانه آمریکا حقیقت در
(به طریق نظامی و ایران عمل کند مستقیم در به طور نمی تواند دیگر انقالب آمریکا از زمانی که بعد در
ناچار آمریکا مشغول است و خود آخرین لحظه به کار تا آمریکا انجمن ایران و سیاسی) اقتصادی و
می دهد زنده قرار به عهده این واحد را بخشهای خود عملیات دیگر بسیاری از تحلیلگران و جاسوسان و

داد. به خوبی نشان خواهد این را ـکه جهت اسناد
(Ica) در ایران چه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب اسالمی ایران چشم و گوش و خالصه اینکه
می نماید. نقشی حیاتی ایفا ایران است٬ به طوری که برای آمریکا در اعصاب حساس امیرپالیسم آمریکا
سیاست خارجی و مطالعات اسالمی آمریکا ایران به خصوص از در آمریکاییها ـکشف امکانات بازدید

کشاورزی. اقتصادی و
مؤسسات ایرانی بشود. مؤسسات ارتباطی که شامل ایرانیان و ایجاد

ساندرز) کوران به هارولد تی ـ ـ Nea ار (از
(58 مهر 12 1979 اـکتبر 4 

***
طریق یک این سیاست از ایران مشخص می شود. در مدت آمریکا فوق سیاست بلند توجه به سند با

افتاده فرهنگی انجام می پذیرد. جا انجمن شناخته شده و
فرهنگی برای رسیدن به مقاصد یک پایگاه اجتماعی و استفاده از فرهنگی و سیاست نفوذ اتخاذ
بدان پی سفارت آمریکا در افشای اسناد ایران شیوه ای که با آخرچپاول مردم دلیر در سیاسی واقتصادی و

می بریم.
شناساندن فرهنگ به خدمت فرهنگ ایران و در ظاهر پوششی که در آمریکا درحقیقت انجمن ایران و
اصل مرکزی که به وسیله طرحهای مردم شناسانه اجتماعی در اصطالح متمدن آمریکایی به ایران است و
منحرف می نموده اند. به طرف آمریکا می کرده وجهت آنرا اجتماعی انقالبمان نفوذ جریانات سیاسی و در
نسبت به آمریکاخوشبین ایران را مسایلی است که نظر ـکالسهای زبان انگلیسی وجشن هجرت پیامبر
تعلیم دادن افراد حوزه های علمیه و همچنین داشتن افرادی به عنوان تبادل دانشجوی مذهبی در نماید.
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طرف آمریکا به ایران از گونه چراغ سبز هر رهبران ایران و به مسایل انقالبی ایران جهت ارتباط با وارد
به دنبال دارد. وابسته کردن فرهنگی را دوباره٬ که نفوذ شیوه هایی است٬

به طرف که جهت اینها هم می گوید آخر اشاره به طرح بلندمدت می نمایدودر که آمریکا بیهوده نیست٬
هدایت گردد. حقیقت همان چپاول دوباره مردم مستضعف ایران است٬ خودمان که در منظور منابع و

به وسیله تنها سند٬ به خود بنا چپاول نیست؛ ادامه غارتگری و ایران که چیزی جز در آمریکا حضور
تأمین می گردد. ادامه کتابخانه است٬ مشغول تدریس زبان و فرهنگی که تنها بی آزار این مؤسسه به ظاهر
به خوبی هویدا حساس این مؤسسه را و ایفاـگری مؤثر ایران و در آمریکا این مطلب نقش حیاتی حضور

می سازد.
***

ایران را از همچنین برداشت آمریکا و نسبت به آمریکا می توانیم اعمال عمومی ایرانیان را ”چگونه ما
مناسبات به صورت نیروی بازدارنده ای در قوی است و آمریکایی بودن هنوز تقبیح کنیم؟خصوصیت ضد
در و برداشت مغرضانه مطبوعات خارجی هستند خشمگین از ایرانیان به سختی ناراحت و ادامه دارد. ما
اوضاع بستگی به سختی و تغییر ظاهرًا می بینند. امپریالیست را پای جاسوس صهیونیست و یکرد آن
بهترخواهد طرف ما انقالب از تأیید و روی حقوق بشر تأـکید این حاالت با و طرف دارد تیرگی روابط دو

شد.
آمریکا ایران و شدن پیوند چه بهتر برای هر را بیشترین سعی خود آژانس ارتباطات بین المللی آمریکا الف:

ـگسترش دهد.
داده یاد اینکه زبان انگلیسی بیشتر بدهند و VOA که پیامهای سیاسی را بردن صدای آمریکا به کار

کنند. مجله منتشر و شود
بیان آمریکا روابط خوب ایران و بزرگ رسمی برای اهمیت ایران و گاه بیانات عمومی توسط مقامات و ب:

شود.
بیشتری شود. همان زمینه های قبلی تأـکید در ج:

خبرنگاران خارجی مهربانانه باشد. که اعمالشان با ایرانیان صورت گیرد اعمال آرامی با د:
شکاف تجربه٬ ایرانیهای با استفاده از آن با در یک تاریخ نزدیک یک میتینگ خصوصی ترتیب داده تا ه:در

عالج گردد.“ آمریکا بین روابط ایران و
به آقای نیوسام) ساندرز اچ. هارولد (از
(58 شهریور 14 ـ 1979 سپتامبر (تاریخ 5

***
قوی در ICA به عنوان یک حربه سیاسی بسیار نقش آژانس ارتباط بین المللی آمریکا نیز اینجا در

به خوبی روشن است. خدمت منافع آمریکا
نقش این صدای است٬ آمریکا که بلندگوی رسای امپریالیسم خونخوار روی صدای آمریکا تأـکید

به خوبی روشن می کند. خدمت به منافع امپریالیستها در بشری را ضد خائن و
تأـکید شناخته شده است و حربه ای کامًال خبرنگاران آمریکایی به عنوان جاسوسان سیا استفاده از

مشخص است. خبری کامًال مهربانی خبرنگاران تحت پوشش ارتباط فرهنگی و مورد در آمریکا
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حقیقت تالش ایران در مورد مهم در بیان کردن سخنرانیهای مهیج افراد دادن میتینگ به نفع ایران و
قلب مجروح دوباره بر را که خود دندان کوشش می کند چنگ و که با نشان می دهد را همه جانبه آمریکا

سازد. دوباره برقرار را سلطه سیاسی اقتصادی خود ایران تحمیل کرده و
و آمریکا دوستی بین ایران و تفاهم و ایجاد ایران و آمریکایی در حرکت ضد حقیقت جلوگیری از در
مقامات مملکتی هدفی است٬ بین مردم و در سمپاشی نسبت به آمریکا وابستگی فرهنگی و همچنین ایجاد
دریک مجموعه هماهنگ به پیشروی دنبال می کرده است و سیاسی خود باطرحهای فرهنگی ـ ـکه آمریکا

انقالب اسالمی ادامه می داده است. در خود
***

2ـ روحـانیون؛ 1ـ از: عـبارتند تـماس بگـیرد آنـها با باید ”افرادی که روابط بین المللی آمریکا
رهبران نیروی 3ـ اداره می کنند؛ سازمانهای مربوط به آن را روحانی که حکومت و سیاستمداران غیر
6ـ غرب آموزش دیده اند؛ متخصصان که در مدیران و رهبران کنونی ارتش 5ـ 4ـ انقالب؛ نظامی طرفدار
تحت تاثیر گزارشگران که تمام توده را خبرنگاران و 8ـ شاـگردان؛ معلمین و 7ـ منطقه ای؛ رهبران ملی و
میان آنها در نظر سرانجام توده های مردم که شامل توده هایی است که اشخاص مورد و 9ـ می دهند؛ قرار
که تمام هم پاشیدگی کنونی ایران وضعف مؤسسات به حدی است٬ معتقدم که از من هنوز و می شوند ظاهر
نیست که این احساسات را روشی قادر یا هیچ مؤسسه ای و شده است. بنا مبنای احساسات آنها قدرت بر

واقعی باشند. غیر که نامطمئن و چند هر تقلیل دهد٬
عدم دسترسی به اشخاص مورد نظر:

به لذا اعم برای مسایل داخلی ایران سرزنش می شوندو غرب به طور به طوراخص و که آمریکا آنجا از
انقالب تلقی می گردند. عنوان دشمن رسومات اسالمی و

ونمی توانیم تماس بگیرد٬ متنفذفوق الذکر افراد نیست که با قادر به همین علت آژانس ارتباطی آمریکا
افزایش نسبت به خود که ممکن است سوءظنهای خصمانه را چرا کنیم٬ راه حلی پیدا برای این تماسها
مبنای مسئله بر می رود٬ به وسیله این آژانس برای برقراری تماس به کار طرق که معموًال بسیاری از دهیم.
نشریات و هنر بین ایرانیان کم است. در طرفداران آمریکا تعداد می گیرد. قرار کشور روابط متقابل بین دو

منافع این اشخاص منطبق نمی باشد. با برنامه های ما و اسالم تلقی می شود ضد غربی مخرب و
خرابکاران مناطق نفتی بسیار و کردها پاسداران و و مالها معامله با معموًال ما برای مقامات برنامه ریز

مشکل است.“
آژانس بین المللی ارتباطات بین المللی .R.T و Curran تهران به روابط عمومی سفارت در از (محرمانه ـ

شماره 20547) 58 مهر و 79 اـکتبر 4 واشنگتن ـ
***

با تا پی گیری می کند٬ است که آمریکا انقالب اسالمی هدفی٬ افراد و اداره کشور در مؤثر افراد تماس با
آنها بعضی از درمواردی بتواند شاید دریافت کرده و را نقطه نظرها گفتگو حداقل برخورد یا تفاهم و ایجاد
که شریان اصلی حکومت در کسانی نام برده می شود درست از مطابق این هدف٬ نزدیک کند. به خود را

دست آنهاست.
و می شود ایجاد بار چند که هر آمریکا میان توده های مردم وجریانات ضد در آمریکا ضد حرکت تند
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را عواملی است که جلوی اجرای این مـالقاتها به خصوص روحانیت متعهد افراد٬ خود همچنین نظر
می گیرد.

بین که تحت پوشش ارتباط فرهنگی بیشتر چه بیشتر ارتباط هر با می خواهد صورت آمریکا به هر
آن پایگاه عملیات سیاسی ـ به خوبی از بتواند تا کند٬ ایران باز در جایی برای خود ایران است٬ و آمریکا

کند. اجرا به نفع امپریالیسم جهانخوار را اقتصادی خود جاسوسی و
عمل می شود. وارد دارد اندک امیدی هم که به پیروزی خائنانه خود با و پای نمی نشیند از آمریکا اما

***
این نباید توضیح داده شد٬ این مزاحمتهایی که قبًال ”موفقیتهای آژانس ارتباطات بین المللی آمریکا:
به رغم این مشکالت فرصتهای مناسبی حاصل شده است که ما مأیوس نیستیم و ما ناامیدسازد. آژانس را

استفاده کنیم: منابع اطالعاتی خود بدون توجه به کمبود آنها قادریم از
توانسته ایم برنامه های عملی ما (58 مهر 58/7/12 مطابق با 1979 اـکتبر 4) هفته های اخیر در مثًال 1ـ

تلویزیون داشته باشیم. ـگزارشی در
ساختمان شیراز٬ تالشهای استاندار اثر در شد. واـگذار به ما حساب بانکی مدرسه بین المللی شیراز 2ـ
طرحهایی برای شـروع و گردانندگان مدرسه دوباره تعیین شده اند گرفت. قرار ما اختیار مدرسه در

گشته است. آموزش زبان انگلیسی آغاز
دراختیار که به وسیله مجلس خبرگان درخواست شده بود نسخه های ترجمه شده قانون اساسی آمریکا 3ـ
آنها قرار گرفت که به عنوان یک سند مفید در مرحله تصویب قانون اساسی ایران مورد استفاده قرار

ـگیرد.
به گرفت و ابواب ارتباط جمعی قرار اختیار سرگیری مجددخدمات کنسولی که در از نشرهایی درمورد 4ـ
درضمن تمام شد. نتیجه به نفع ما کاهش داده ودر عدم تفاهمات را بی نظمی وشایعات زشت و نوبه خود

صحبت می کنیم. جمعیت حاضر با کارهای کنسولی مستقیمًا مورد در ما نصب یک بلندگو٬ با
زمان افتتاح و مدرسه بین المللی تهران می شود طرحی تهیه کردهایم که هفته های آینده باعث شروع کار 5ـ
یک مهمانی جهت نمایشگاههای هنری و کنسرت٬ اجرای برنامه هایی مثل نشان دادن فیلم٬ هم زمان با

دارد. دست اجرا در برنامه مشابهی را اصفهان نیز اعضای مدرسه بین المللی٬
ایالتی به معاون نخست وزیر. کتابهایی درباره حکومتهای محلی و 6ـ

فوق موارد عالوه بر ملی گفتگوشد. ارشاد وزیر و سخنگو اخراج روزنامه نگاران آمریکایی با مورد در 7ـ
جلب کرده و بخود را هزاران شاـگرد تهران نظر اصفهان و در آمریکا انجمن ایران و دوره های انگلیسی در

انقالب برسد. این رقم ممکن است به قبل از
را که سلطه دوباره او قدمی باشد برای آمریکا کوچک می تواند درحقیقت تمامی این قدمهای به ظاهر

دهد. سرنوشت ملت ستم دیده ایران نوید بر
***

نمایش زنده ای نحوه نشان دادن اخبار روابط عمومی ترتیب یافت در منزل افسر شامی که در ”در
بـرجسـته انـجمن میهمانان اعضاء نشان داده شد. مربوط به انقالب ایران توسط تلویزیونهای آمریکا
مـدیریت مـدرسه یک عضو و یک هنرمند یک نویسنده٬ خارجه٬ مسئولین وزارت امور خبرنگاران٬
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تـرتیب کـمک در دانشگاه تهران به تدریس حقوق مشـغول است. تهران که در در بین المللی آمریکا
یک یک مورد در و آن فیلمهای آمریکایی نمایش داده می شد که در منزل کاردار مهمانیهای شبانه در
استادان دانشگاه مهمانهای و وکیلها دکترها٬ مقامات دولتی٬ کرد. اجرا پیانیست آمریکایی برنامه ای نیز

تشکیل می دادند.“ را ـکاردار
***

برای جلب دوستی نظر مورد افراد خصوصی متشکل از یا این شیوه یعنی دادن میهمانیهای مجلل و
گزارشهای بسیاری از می گرفته است. استفاده قرار اطالعات مورد و گذاشتن اخبار اختیار در همکاری و
تورهای امپریالیستی برای گرفتن درحقیقت این میهمانیها سرچشمه می گیرد این گونه میهمانیها سفارت از

استفاده است. مورد و طعمه لذیذ
***

همچنین ایران اعتراض کنیم. در به نقض حقوق بشر علنًا باید ما ”من معتقدم که برای حفظ منافع خود
به مداخله در را ما یا و می کنند امپریالیست قلمداد شاـگردان صهیونیست و را مقابل رهبرانی که ما در باید
نسبت به اخراج را خود اعتراض شدید خاتمه باید در بشدت ایستادگی کنیم. ایران متهم می نمایند٬ امور

نماییم.“ آمریکایی ابراز روزنامه نگار
همان سند (همان سند)

***
عجبا بر فرض محال نقض حقوق بشر در ایران بعد از انقالب اسالمی! چه منافع انسانی از سنخ حقوق
به برای حفظ آن منافع٬ آن می دارد بر را که آنها دارد شیطان بزرگ وجود و برای آمریکای جهانخوار بشر
سیاست رابطه با آمریکایی در بنابراین مفهوم دقیق حقوق بشر ایران اعتراض کنند؟ در نقض حقوق بشر
اخراج خبرنگاران آمریکایی که نه به برای جلوگیری از این همه اصرار او به خوبی روشن می گردد. آمریکا
این است که هدف مشخصی در از غیر برای چیست؟ نه مأموریت خاصی دارند و مقام دولتی هستند ظاهر
که نقش جـاسوسی و ایران هستند CIA در مأموران کارکشته آنها خبرنگاران نهفته است و دنبال کار

به عهده دارند. خبرگیری را
***

بنابراین من توصیه می کنم که به یک نتیجه عالی دست خواهیم یافت. درازمدت ما ”من معتقدم که در
اختیار بدون فوت وقت در را روشها سازمان و و نقشه ها افراد٬ لوازم٬ باید آژانس روابط بین المللی آمریکا

این موقعیت بنماییم. از استفاده را بتوانیم حداـکثر تا بگذارد ما
سازمان وروشهای با پراـکنده ساخت و را ما افراد کرد٬ نابود را این انقالب وپیشامدهای آن وضعیت ما

پوچ تبدیل کرد.“ به هیچ و را ثبات ما
 (همان سند)

***
برای کوششهای آنها پی می بریم و انقالب اسالمی به درهم کوبیدن آمریکا به خوبی به تأثیر اینجا در
در وسیستمهای مشخص آمریکا روشها که سالهای سال از قبل٬ همانند سازمان دوباره ایرانیانی که بتوانند

نشان می دهد. ایران پیروی می کردند
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تمامی این کوششها٬ ریخته و جریان عظیم انقالب اسالمی فرو با روش آمریکا حقیقت سیستم و در
جوی رفته است. دوباره سازی این آب از

***
وقایع احتمالی و مشکالت محیط٬ آـگاهی از مورد طرحهای خانم مک آفی در ”من به خصوص از
انجمن حفاظت ملی به و خارجه ساندرز امور معاون وزیر عقایداستقبال می کنم وپیشنهادهای بعدی که از
طرح گسترش برنامه های فارسی صدای آمریکا من به خصوص با دارای اهمیت است. رسیده است نیز ما
طـرفداران که از تلویزیون ملی ایران است) تلویزیون (مقصود نمایش فیلم های آمریکایی از VOA و

است خرسندم. بیشماری برخوردار
چپگرایان بدون روحانیون و برای برقراری تماس با را سعی خود دارم که باید من اعتقاد اینها عالوه بر
آماده این گروهها البته درک می کنم که برای برقراری تماس با گرفتن عواقب آن افزایش دهیم. نظر در
نمی توانند هستند٬ این گروهها تأیید یانگ که مورد آندرو آمریکایی هایی مثل جسی جکسون٬ نیستیم و

باشند. معرف نظریات ما
مهم ایران برای ما اـگر برای مدت مدیدی حفظ کنند. را اهمیت خود چپگرایان نمی توانند یا ولی مالها
مـالها٬ راه مؤثری برای تماس با بپذیریم و این ناراحتی را که ما منافع شخصی ایجاب می کند است٬
گروه سیاسی هر یا و آنها عین حال مواظب باشیم که تماس با در حتی فداییان خلق بیابیم و پاسداران و

نگردد.“ آشکار دیگر
***

(همان سند)
نقش نفوذی او و سیاست آمریکا در فریادهای شیطان بزرگ ـ ـ به خوبی نقش صدای آمریکا اینجا در

مشخص است. ـکامًال
ایران رواج می دهد در آمریکایی را تفکر طرز فرهنگ و همچنین نمایش فیلمهای آمریکایی که عمدتًا

است. خرسندی آمریکاییها و تأیید طریق تلویزیون ایران مورد از
***

پایه این زمان پیشرفت این برنامه بایستی بر در کرد. خواهد بیشتر را روابط دوجانبه ما ”این ارتباط٬
احترام گذاشته شود. اطمینان و

رشته هایی که امکان دارد برای توسعه روابط الزم است. درک یکدیگر دولتی و مراحل اساسی٬ در
تـدریس زبـان انگـلیسی علوم فـیزیکی٬ انسان شناسی٬ ایرانولوژی٬ برای این موضوع انتخاب شود:

تمرینات ورزشی.
برنامه آقای فول برایت ولی این مأموریت در یک طرفه است٬ آمریکا جریانات ایران و اـگرچه هنوز
همان طوری که پشتیبانی کند؛ این کارها از ادامه داده و کمکهای مالی را ایاالت متحده باید بود. خواهد
با مشابهًا باشد. برقرار کشور بین دو مرکزی مؤسسات آموزشی ما عمومی بین قشر رابطهای خصوصی و
بایستی ترویج داده شود.“ آمریکا طرح مطالعه فعالیتهای مؤسسات آموزشی ایران و تشخیص صحیح٬

(79 سپتامبر 26 ساندرز اچ ـ (محرمانه به آقای هارولد
***
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کامًال هدف اصلی است٬ و به همراه دارد سلطه را و اصل نفوذ که در زمینه فعالیتهای پوششی آمریکا
است. فعالیتهای فرهنگی پوشش هدفهای آمریکا مطالعات علمی و مشخص است٬

تـمام که در دانشگاهی آمریکای امپریالیست است٬ جمله طرحهای فرهنگی و طرح فولبرایت از
کشورهای تحت افرادی از و می گیرد استفاده قرار مورد آسیا و جمله افریقا ـکشورهای تحت سلطه از
همه گونه برنامه ریزی جاسوسی و و به وسیله این طرح به بورسهای دانشگاهی دعوت می کنند سلطه را

انجام می دهند. به وسیله آنها ارگانهای مملکتی را در نفوذ اطالعاتی و
بررسی کرده که را موردهای زیر روابط عمومی ما توصیه مسئول افسر این پیشرفت عمومی و ”با
طرفه است. کردن روابط معامله ای دو زیاد از که هدف ما به روشنی بدانند آن را مسئولین ایرانی باید
به طور این بازدید باشد. زمان که امکان پذیر چهره های عمومی هر ایران به وسیله دانشجویان و بازدید 1ـ
داشته اعتبار اوضاع کنونی ایران وابستگی و کنندگان بایستی با بازدید یافت. خصوصی ترتیب خواهد

باشد.
هجرت در جشن سالگرد در شخصیتهای مذهبی ایران را امکان دارد اـگر دانشجویان مسلمان ایرانی و 2ـ
ملیتی که ماهیت چند باشند آنجا در نمایندگان اسالمی جوامع دیگر ایالت متحده تشویق به دعوت کنید.
که کمیته سالگرد بایستی به صورت خصوصی ترتیب داده شود برنامه ها و بودن آن نشان داده شود

کند. هجرت نقش بزرگی اجرا
یا م.) اساس جانسون (سازمان خیریه ـ خصوصی مثل شالوده و روی نهادهای (مراـکز) 3ـ بحث بر
سمینارهای دانشگاهی که شامل غرب و شرق و مرکز (موضوعاتی در زمینه این نواحی) گردد٬ ترتیب
عناوینی که مورد موضوعات و در دانشجویان ایرانی به ایالت متحده آورده شوند تا داده و گروهی از
رشته های ملتی باشد. که میتینگ چند ترجیح داده شود و صحبت شود نباشد٬ مباحثه انگیز و جدال انگیز

علوم آزادی باشد. توسعه آزادی و خیلی روزمره تر٬ نوشتن خالقانه یا قبیل ادبیات٬ امکانی از
رؤسای گروه پذیرش به عنوان رابط در و دقت انتخاب شده اند محصل خارجی که خیلی با چند با 4ـ
که: داشته باشند نظر زیر ایرانی را محصلین اسالمی و گوش باز چشم و با استفاده کرده تا دانشگاهها
کرده ظهور محصلین ایرانی٬ رفتار ایران که احتیاجات و طول مدت تغییرات در در ارزیابی شوند الف)

به طوری که.
گرفته شود. نظر ایالت متحده در مصاحبه آن شخص در تاریخ مناسب برای کنفرانس و ب)

دانشگاههای کشورهای اسالمی مبادله تحصیلی با حمایت و رابطه و در مؤسسات آموزشی آمریکا 5ـ
دانشجویان ایرانی برای امکان دعوت محصلین و پاـکستان بوده و در جهان سوم مثل دانشگاه نبراسکا
آینده خواهدشددر تماسهای بیشتر که تشویق به درک مصنوعی و طرح ها و شرکت درچنین سمینارها

گرفته شد. نظر
به طوری که مسئولین ادعا فرهنگی). زمینه تدریس انگلیسی و شده (در یادآور جریان پیشرفتICA را 6ـ

اشکاالت توسط مسئولین ایرانی تشخیص داده شده است. و که خرابیها ـکنند
مخصوصًا مذهبی شرکت دهید٬ برنامه های تنوعی چند فرصتی در هر در را که ایرانیها به هوش باشید 7ـ

توده متوسط را. ـگروه و
یک سری موضوعات مطالعاتی اسالمی در چارچوب سیاست٬ حوادث ایران خارج از برداشت: طرز
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نقطه شخصیتهای عمومی که نمایانگر ایران شناسان و دانشجویان آمریکایی٬ مصاحبه با ایالت متحده و
بود.“ نظرهای وسیع سیاسی خواهد

(79 سپتامبر 26 (محرمانه به آقای اچ ساندرز
***

فرهنگ و قوی شدن در ایران و ارتباط آنان با ایران و دانشجویان آمریکایی از بازدید استفاده از
جشـن سیاسی استفاده از برای طرحهای فرهنگی ـ آنها استفاده از مسایل ایران و اجتماعات ایران و
به خاطر اسالم که عمدتًا حسن نیت به ایران و برای ابراز آمریکا هجرت به وسیله دانشجویان ایرانی و
طرحهای مؤسسات استفاده از یا سلطه دوباره طرح گردیده است و نفوذ نمودن و باز جا مردم و جلب نظر
ICA می تواندتحت و کشورهای آمریکایی است که آمریکا ارتباط فرهنگی با استعماری که هدفش ایجاد

سازمان جانسون. نظیر حتی نظامی مشغول باشد سیاسی و آن پوشش به کارهای جاسوسی ـ
نزدیکی کشورهای اسالمی و یا تشکیل سمینارهایی راجع به مذاهب و و همچنین مبادله دانشجو
سلطه است. غایت نفوذ در و حسن نیت آمریکا ایجاد جهت ارتباط دوباره و همه در امثالهم که همه و
(VOA) که سیاست است رادیوهای صدای آمریکا کثیف آمریکا مهم و حربه های بسیار از یکی دیگر
عمومی به سوی انحراف افکار امپریالیستی و تحلیلهای استعماری و ـ رابطه جعل اخبار در را آمریکا

بیان داشت اعمال می کند. شایعه پراـکنی که می توان به طریق رادیو آمریکا٬ مقاصد
***

”امور خاور نزدیک زیر نظر معاون نیوسام کارهای گروهی را انجام داده است که:
خواهد اواسط ماه مارس شروع به کار در روابط عمومی صدای آمریکا زبان ایرانی روی موج کوتاه٬
در موج متوسط آنها یک ساعت از صدای آمریکا اجازه دهند٬ تقاضایB.B.C تماس گرفته که آنها با ـکرد.
رویدادهای ایران از و که اختصاص به فرستادن اخبار استفاده کنند (نزدیک سواحل عمان) جزیره مزیرا
که اجازه خواهدداد به ما کارش قبول گردد) متوسط (اـگر بخش موج کوتاه و بود. خواهد فرستنده بریتانیا
آمریکایی جلوی پخش ضد این کار با پخش کنیم و آمریکا قصد درباره سیاست و صحیح را اخبار

بگیریم.“ شوروی را
بعضی راه حلها) مسئله روان شناسی و مقاله ایران و از 9فوریه 1979 R.T.Curran یادداشت برای مدیر (از

***
زیادی پیدا شنوندگان بسیار شوم که به تازگی برنامه های خارجی رادیو٬ متذکر این رابطه باید ”در
VOA صدای آمریکا از را خبرها می خواهند طرفداران آنها و خمینی می جنگند کسانی که با ـکرده است.
روی بیشتر راه تأـکید از استفاده کرده و رادیوی صدای آمریکا در خود نفوذ با می توانید شما ـکسب کنند.
متقابل نشان دهید. کردن علل آن عکس العمل سریعتری برروی اعمال مقاوم و بازگو و مشکالت مهم آنها
مقاوم به افراد از بسیار و روان شناسی فوق العاده ای دارد ولی اثر است٬ کاری ناچیز من می دانم این صدا

پی می برند.“ طریق این صدا از هم فکری ما میزان همدردی و
امنیتی ـکارتر) مشاور آخرین نامه لینگن به برژینسکی٬ (از
آبان 58) 79 اـکتبر 28 (در
شروع سال جدید به زبان فارسی از را زمان پخش خود دارد نظر در VOA (صدای آمریکا) ”توجه:
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موضوعات ارتباطی و که نیم ساعت به برنامه صبحگاهی اخبار به مدت یک ساعت افزایش دهد (1980)
موضوعات فرهنگی است اضافه می شود.“ به برنامه عصرانه که بیشتر نیم ساعت دیگر و اخبار با

(79 سپتامبر 26 .R.T به ساندرز Curran (از
***

مردم و خیانت به خلقها فلسفه وجودی او هدفش و صدای رسای شیطان بزرگ است: صدای آمریکا
است کـه حلقوم کثیف امپریالیسم جـهانخوار مستضعف جهان به خصوص ایران است صدای آمریکا
خوشبختانه ملت آـگاه اما به طریق صوت به ملتهای ستم دیده تحمیل می کند٬ را وتوطئههای خود سیاستها

خورد. نخواهند فریب این شیطان بزرگ را ایران هرگز
دریدن ملتهای ستمدیده در آدمخوار انگلیس گرگ پیر همیشه با همانند این بار آمریکای جهانخوار
بر تا امپریالیسم شکست خورده انگلیس کمک می طلبد B.B.C صدای جنایتکار از و همکاری می کند

خیانت بپراـکند. توطئه و شایعه و و مسلمان قیام کند علیه ایران انقالبی و
گسترش دهد. خیانت خویش را قدرت صدای خود افزایش و با بتواند تا

***
ایران افزایش داده تا با را که تماسهای خود دارد توجه بیشتری به این امر ICA (روابط عمومی آمریکا)

طرف برسد. دو خبرهای صحیح به هر
کارمندان (ـکه شاملPod هم شروع به مشورت با سرنگونی رژیم گذشته ایران گرفتیم٬ درسی که از ما
هستند) و تشکیالت خصوصی آمریکا کرده ایم که به بینیم اـگر حالجیهایی در این زمینه احتیاج است٬

مخصوصًا از نظر مقدار فضولِی ما در کشورهای منطقه.
نهاده که امکان آمریکا عهده دانشجویان ایران در بر تکالیفی را کمک آمریکا ICA با روابط عمومی

اضافه است. نظر در کنند٬ برقرار روحانیون محافظهـکار یک رابطه با دارد
مشخص کند. بتواند که رهبری جدید بود روی چیزهایی خواهد تأـکیدش بر روابط عمومی بیشتر
کـارگری و مسایل مدرنیزه کردن پیشرفتهای سیاسی٬ روانشناسی٬ مقایسه مذهبی٬ قانون٬ فلسفه٬

بود.“ خواهد روی پایه اساسی ارزشهای ما بر روی این موضوعها بر ـکشاورزی تأـکید
فوق)  (سند

***
نظیرارتباط با ایران وخارج گذاشته شده٬ در اینک باتوجه به مسئولیتی که به نقشهای فرهنگی آمریکا
خبرهای دست اول ریختن جهت به دست آوردن اطالعات و ارتباط بیشتر ـ روحانیون محافظهـکار
می یابیم که هدفهای توجه به تجارب تلخ سرنگونی رژیم شاه خائن در واقع بینانه با طرحهای عینی و
نهایت سلطه در دوباره و فقط نفوذ اجتماعی فقط و ارتباطات خبری و توسعه روابط فرهنگی و از آمریکا
کشاورزی و کارگر فلسفه و حتی مطالعه قانون و الغیر٬ ملت ستم دیده ایران است و سیاسی بر اقتصادی و
ثروتهای ماست. منابع و سلطه بر دوباره و نهایت نفوذ در پیش درآمدی است برای وابسته کردن فرهنگی و

***
گشت و زنـدان آزاد مـاه از چـهار Usica آژانس ارتباطات بـین المـللی پس از ”باالخره کارمند
شرایط ذهنی ایرانیان را قدرت حاـکمه و کار طرز و علت زندانی شدن خود مورد در را دیدگاههای خود
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بودن کتابخانه های سودمند تأـکید و برنامه های ابتکاری پیشنهاداتی نمود رابطه با همچنین در بیان نمود.
کالسهای زبان انگلیسی نمود. و آمریکا انجمن ایران و

سفارت آمریکا در خدمت امپریالیسم آمریکا سال در پیری است که 37 امینی کارمند رضا (مقصود٬
گردید.) که آزاد زندان بود ماه در به مدت 4/5 و اوائل انقالب دستگیر در می کرده است و ایران کار در
افسران ارتش منجمله معاونین وزارتخانه و دیگر هیجده نفر یک سلول با روی زمین در شب اول را او
اعدام (ـکه بعدًا اطالعات کابینه بختیار عاملی تهرانی وزیر محمدرضا امینی٬ دکتر بعد روز ـگذرانده بود.
شد. خواهند که همگی آزاد ولی اطمینان می دهد متعجب می شود٬ دیدن دکتر که از مالقات می کند را شد)
و بازجویی شده بود و بایک مالمصاحبه وگفتگو آقای جاسوس ازسفارت آمریکامی گفتند امینی که به او
دکتر به عنوان مدرک نشان داده بود٬ به او هلمز اوو برایCIA کارمی کنی وعکسی از به امینی گفته که تو او

ICA توضیح داده بود. وظیفه اش در و کار مورد امینی در
گفت که هم این موقعیت است و روزنه مهمی در آمریکا که انجمن ایران و امینی احساس می کند
امینی کالسهای تدریس انگلیسی قایل بودند٬ سلولهایش اهمیت خاصی برای کتابخانه ابراهام لینکلن و
به دنباله روی قناعت برنامه ریزی ها در و مراقب باشد بسیار باید آمریکا که انجمن ایران و شده بود متقاعد
ایران برنامه هایی که امروزه در که انجمن باید می نمود پیشنهاد او باشد٬ پیشرو و که رهبر نخواهد و نماید
که به عـلت الهیون آمریکا فیلسوف یا مثل دیدار یعنی مسایل مذهبی تکیه کند٬ دارد جذابیت بیشتر
که یکی کرد همچنین پیشنهاد او مالقات نمایند. آزادند رهبران مذهبی ایرانی که بیشتر با شهرتشان بتوانند

از روحانیون روشن بین ایرانی را دعوت نماییم که در انجمن یک سخنرانی ایراد کند.
روحانیون دعوت نمودن یکی از کردن و محتاطانه به دنبال احتمال پیدا بسیار مسئول٬ نظریه وتفسیر:
فـیلسوفهای مـعروف همچنین تقاضای لیست مذهب شناسان و و انجمن می باشد٬ برای سخنرانی در
را گفتگوی خالقی داشته باشند طالقانی مالقات و به شخصیتهایی مثل آیت اهلل آمریکایی که می توانند
مدتهای که آمریکا بیاورد ایرانیان متنفذ این است که به یاد مسئله فوق الذکر دو هر در ما قصد می کند.

طوالنی است که به معنویات انسان دلبسته است.
در تهران به روابط بین المللی آمـریکا در سفارت آمریکا از اـگوست 79ـ (محرمانه شماره 8832ـ7

(D.C واشنگتن
بجز یعنی چه؟ قاموس آمریکای جنایتکار در آمریکا انجمن ایران و بودن کتابخانه و سودمند آیا

معنوی می دهد. سلطه٬ آخر در ایران و دوباره در زمینه سازی برای نفوذ
آوردن تایید و آمریکا روزنه امید به عنوان تنها آمریکا تأـکیدامینی خائن برروی مسئله انجمن ایران و
معنی دیگری دارد؟ خدمت به منافع آمریکای جنایتکار جز فی االرضش آیا هم سلولی های مفسد از
کمک بـه وقایع انقالب و عبرت گیری از زندان جز از امینی خائن٬ رضا واقع بینانه(!) دست آورد
روی مذهب و حد تکیه بیش از ایران مفهوم دیگری دارد؟ در جهت ادامه حیات خود آمریکای جهانخوار

سلوک است؟ حسن نیت و جو ایجاد و ادامه طریق نفوذ به عدم زیاده روی به جز هشدار
شده است خون رفیق ملتهای مستضعف جهان برپا آمریکایی که ستون فقراتش از این صورت چرا در

به چهره های ایرانیان بکشاند؟ را مذهب پسندی خود که انسان دوستی و این دارد سعی بر
مـیان مـردم و کـردن در سیاسی پـیدا اجتماعی و زمینه روانی فرهنگی و ایجاد به جز مگر باز
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سلطه می گردد؟ دوباره و به نفوذ که منجر دست اندرکاران انقالب اسالمی هدفی دارند٬
Usica مرکزی است که با ایران در آژانس ارتباطات بین المللی آمریکا یا آمریکا پس انجمن ایران و
به تجربه به این مهم دست آمریکا ایران است و در پوشش فرهنگی عامل اجرای سیاستهای دقیق آمریکا
ایران در آمریکا روزنه امید تنها را آمریکا انجمن ایران و امینی خائن٬ نیست که رضا بیخود یافته است.

می داند.
***

به عنوان دانشجوی عده ای را به عنوان تبادل دانشجوی مذهبی٬ Usica سعی داشته است٬ همچنین
شکل محتوی و بدین وسیله روحیات و تا آمریکایی برای تحصیل علوم مذهبی به مدرسه فیضیه بفرستد

استفاده نماید. آنها از جهت منافع خود در و مطالعه کند حوزه های علمیه را مدرسه فیضیه و
*** 

ایران قبال اقتصاد در سیاست آمریکا
بخش 11

انقالب قبل از
برگزار اـگوست سال 1976 تاریخ 7ـ6 تهران در در برای سومین بار آمریکا ”ـکمیسیون مشترک ایران و
این مالقات حضورداشتند.“ در آقای هنری کیسینجر مالی و اقتصادی و امور هوشنگ انصاری وزیر شد.

***
تشکیل شده است٬ شاه خائن نیز حاضر بود و پیامی خطاب به فورد این کنفرانس که در نوشهر در

وقت خوانده است. رئیس جمهور
***

بحث واقع شد. مورد کشور روابط حسنه بین دو جاری جهان و این گفتگو ”در

سرمایهـگذاری معامالت و
به گسترش است. رو می رود که انتظار همان طور کشور داشت که روابط بین دو رابط کمیسیون اظهار
گرفته نظر سال در برای مدت 5 نظمی) معامالت نفتی و (خارج از بیلیون دالر مبلغ 15 مارس 1975 در
همچنین توافق توافق نمود. برای طی سالهای 1980ـ1975 بیلیون دالر مبلغ 26 کمیسیون با شده بود٬
صورتی که صادرات نفت بدون در در برای رسیدن به هدف مشترک همکاری نمایند٬ کشور دو که هر نمود
بیلیون دالر 40 مرز از کشور ارتش دو جمع تجارت غیر گرفتن معامالت نظامی هم به حساب بیاید. نظر

شد. خواهد بیشتر طی 1980ـ1975 در
به صادرات آمریکایی همچنین نیاز و کشور اقتصادی بین دو تمایالت دولتین برای توسعه تجاری و
اعالم را گرفتن رابط آمریکایی آمادگی همکاری برای صدور قرار نظر برای کاالهای صنعتی ایران مورد

نمودند.“ پیشنهاد عمومیت دادن بیشتری به سیستم روابط را نیز ایرانیها و نمود
ایران) در آمریکا کمیسیون مشترک ایران و (ـگزارشی از

***
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به چپاول و سالها که حاـکی از را آمریکا روابط اقتصادی ایران و توجه به گزارش فوق به گوشه ای از با
چه توضیح درموردچگونگی این غارت اـگر بردن نیروهای مادی مملکت ایران است واقف می شویم. یغما
جنایاتی است ولی همین جمله فوق نشان از دارد٬ بیانی کاملتر بررسی و امپریالیستی احتیاج به تحقیق و

می باشد. به خوبی مشهود اوضاع اجتماعی اقتصادی ما آن در آثار ـکه هنوز
در 1978 نوامبر تاریخ 29 در جلسه ای را آمریکا ”بخش آمریکایی کمیته تجارتی مشترک ایران و
کمپانی آمریکایی که دارای روابـط و شرکت نمایندگان 30 این جلسه با نمود. D.C برگزار واشنگتن

صورت گرفت. ایران هستند وابستگی های تجارتی با
شرایط وموقعیت اقتصادی در و فضا مورد در اعضا ایران بود. این مالقات برای بررسی جریانات اخیر
مورد ادامه کاری که این کمیته در همچنین درباره نقش و تجاری بحث نموده و جو اثرات آن در ایران و

کردند. گو گفت و نماید٬ ایفا جانبه اقتصادی باید روابط دو
زیرا باشد؛ نظر مد که موقعیت اقتصادی کنونی باید پایان جلسه متفق القول بودند٬ اعضای کمیته در
بخش آمریکایی همچنین توافق نمودند پتانسیل اقتصادی قابل مالحظه ایران است. یک تنزل در نشانگر
اقداماتی که آرامش ایران قاطعانه از کمپانیهای آمریکایی در ـکه این ناپایداری اقتصادی فعلی گذراست و
اجـرای حال حـاضر در حمایت می نماید؛ دهد شکوفایی اقتصادی را و اجازه رشد گردانده و باز را

ایران بالمانع است. با قراردادها
ادامه افزایش سطح کوششهای دولت ایران برای برقراری ثبات اقتصادی و از را کمیته حمایت خود ...
زندگی ایرانیان اعالم می دارد و از هیچ گونه کمکی برای رسیدن به این اهداف مهم دریغ نمی ورزد.“

***
نوشته شده است؛ اوج مبارزات مردم ما توجه داشت که نامه فوق که گزارش مطبوعاتی است در باید

می آورد. به حرکت در انقالب را روز یعنی زمانی که خون شهیدان انقالب اسالمی هر
حمایت خود و دست دادن این خوان گسترده به مذاـکره می نشینند ترس از در کمپانی آمریکا حال 30
بین المللی زمینه سازی چپاول این کمپانی های غارتگر برای ثبات اقتصادی و رژیم خائن او شاه و از را

می دارند. ابراز
*** 

نامه کمیسیون فوق به شاه خائن حال٬

”اعلیحضرتا“
سی برگزار واشنگتن دی ـ در اخیرًاجلسه ای را آمریکا بخش آمریکایی کمیته تجاری مشترک ایران و
گزارش نمایم. به شما را که نتیجه جلسه خود من به عنوان رییس این گروه می باشد٬ باعث افتخار و نمود
مشـخص نـمودن و سال گذشته و این جلسه برای مطالعه پیشرفتهای قسمتهای اجرائی کمیته در
است برگزار آمریکا ارتباطات اقتصادی بین ایران و رشد ـگسترش دادن راه حلهای مسایلی که مانع از

ـگردید.
تضمین نقشی که کمیته در دنیای تجاری و در اثرات آنها و شما کشور در مسایل جدید همچنین از ما
به بحث نمودیم. نماید اجراء ثبات اقتصادی ایران می تواند و کشور تداوم همکاریهای تجارتی بین دو
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من میل دارم به علت تقاضای اعضاء امّا نشان می دهد٬ را که خالصه نتایج جلسه ما گزارش است٬ ضمیمه٬
ایران به حالت برای بازگرداندن اقتصاد وزیران شما و سیاست شما روش و از کامًال اضافه نمایم که ما
یک ایجاد برای بازگردانیدن نظم اجتماعی و کوششهای شما سالم قبلی اش حمایت می نماییم. و شکوفا
اجتماعی همچنین اوضاع سیاسی و و اقتصاد مرحله نوین در ایجاد نظامی منتخب مردم و حکومت غیر
و مجتمعهای تجاری شما با ما اعضاء شد. سبب خواهد خوشبختی نسلهای آینده را تضمین کامیابی و

می نماید. حکومتمان برای رسیدن به این اهداف مهم همکاریهای الزم را
مجتمعهای تجاری آمریکایی برای حفظ ثبات اقتصادی ایران است٬ مشهود گزارشها که از همان طور
کشور توسعه آتی اقتصاد و رشد به ایفای نقش فعال در حاضر و گونه فداـکاری می باشند آماده هر ـکامًال
می نماییم.“ برای موفقیت شما آرزوهای صمیمانه را تحسین نموده و را کوششهای شما ما می باشند. شما
احترام با
78 دسامبر هاروی کاپنیک 6
الزم به نوشته می شود. ازهاری٬ غالمرضا خون آشام٬ هم چنین ازطرف این کمیسیون نامه ای به جالد

بوده است. شاه جالد آن زمان نخست وزیر در است که ازهاری خائن٬ تذکر
نتیجه ثبات اقتصادی به سبک در اقدامات ازهاری برای ثبات شاهنشاهی و این نامه به حمایت از در
نامه مشابهی اشاره نموده است و بین المللی٬ زمینه چپاول برای کمپانیهای غارتگر آمریکایی یعنی ایجاد

نوشته می شود. که رییس اتاق بازرگانی ایران بود فراری ضیائی٬ هم به سناتور
***

اوج ایران است. جریانات انقالب در از نامه های فوق به خوبی نشانگروحشت آمریکاییهای چپاولگر
ایران مطالعه نمود. استحکام دوباره رابطه تجارتی با که برای ارزیابی و آن می دارد بر را انقالب اسالمی آنها

جریانات ایران مشخص نمایند. رابطه با در را نقش خود و
حمایت و لفظ فداـکاری و ازهاری ارایه می دهند. و به شاه جالد را کمکهای خود و حمایت خود و
حمایت به چپاول دوباره و فداـکاری به خاطر چه معنی جز قاموس آمریکاییهای چپاولگر پشتیبانی در
سیاسی سرنوشت اقتصادی و سلطه دوباره بر پشتیبانی به خاطر حاـکمیت اقتصادی دوباره و و نفوذ خاطر

ملت ایران می دهد.

وضعیت اقتصادی ایران
طرف دولت کوششهای زیادی از شد. خواهد ماههای آینده روبرو اقتصادی در وضع شدید ایران با 1ـ
بررسی شود. نتیجه این کوششها و احتیاج است بایستی انجام پذیرد این مورد برای اطالعاتی که در
جمله شده از یادآور گرفته شده که خوش بینانه توسعه هایی را نظر سال جاری در بودجه دولت در 2ـ

کشور. برای دوباره راه انداختن اقتصاد توسعه طرحها بازسازی و
سیاست نفتی ووضع در مسایل و مخصوصًا ببرید؛ نفت به کار برای گزارش ازتولید را کوشش زیادخود 3ـ

مناطق نفت خیز.
مـربوط بـه مسـایل داشت احـتماًال خواهد نفت سفید کمبود زمستان امسال هم احتماًال ایران در 4ـ
همچنین چه کوششهایی دولت برای رفع این و گزارش دهید این مورد در لطفًا می شود. پاالیشگاهها
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درباره واردات تولیدی ارسال دارید. را اطالعات خود و کرده؟ ـکمبود
این زمینه گزارش دهید. در گونه پیشرفتی را هر غذایی هم هست٬ مواد امکان کمبود 5ـ

زمینه شکستهای در گزارشها خواهدداشت٬ ماههای آینده احتماًالاوقات سختی را بخش خصوصی در 6ـ
بود. خواهد استخدام خصوصی مفید و سرمایه ها تجاری٬

جواب دهد. می شود طرف کلیه جوامع مختلف ایرانی وارد است که به فشاری که از دولت ایران مجبور 7ـ
قبیله ها و بازاریها گروههای بزرگ مثل کشاورزان محصلین٬ سیاسی و گزارشی که وضع اقتصادی ـ هر

بود. خواهد برای تشخیص سیاست اقتصادی آینده ایران مفید برداشته باشد در را
قسمت شرکتهای ملی جریانات تولیدی در برای ملی کردن تجارتهای خصوصی و کوشش دولت را 8ـ

گزارش دهید. شده را
مدت احتیاج است٬ شرکت ملی نفت ایران مورد گزارشهای اساسی مربوط به رابطه مالی دولت ایران و 9ـ

است؟ چقدر پول نفت به دست دولت برسد تا که طول می کشد زمانی را
برای سرمایهـگذاریش هم چنین٬ و نگه می دارد؟ شرکت نفت برای مخارج خود را این درآمد از چقدر
کارگران این امکان هست که بعضی از آیا کلی دریافت شده؟ بشکه به حساب آمده یا هر پول دریافتی از آیا

اغلب ممیزی می شوند؟ آنها آیا دزدی کنند؟ را این درآمد شرکت نفت مقداری از
کمبودهای آب بود. عالقه خواهد برنامه های آن مورد زمینه سیاست کشاورزی و گونه گزارشی در هر 10ـ
ولی بسته داشته٬ استانهای مختلف وجود در که سیستم قناتها نشان می دهد شایعه ها است. امکان پذیر

هستند.
در اـگر مخصوصًا بود داشت خوب خواهد خواهد چه اندازه وجود زمینه ای که آب تا یکگزارش در

تولیدات غذائی باشد. گزارشی از رابطه با
(58 مهر 76 ایران سپتامبر اقتصاد گزارشی از (محرمانه ـ

***
کامًال تحوالت اقتصادی ایران را سعی دارد آمریکا گزارشات فوق به دست می آید مطابق آنچه که از
طرح سؤاالت این است که با دست داشته باشد؛ این جریانات در از اطالعات الزم را و بگیرد تحت نظر
ایران اقتصاد ایران پاسخ داده و اقتصاد به زوایای جریانات جدید ایران می خواهد اقتصاد مورد فراوانی در
الزم به طراحی کند. را براساس آن سیاستهای خود تا ترسیم نماید٬ انقالب برای خود از به روشنی بعد را
از سعی دارد آمریکا انفعاالت سیاسی است و این مرحله مسایل اقتصادی تابع فعل و است که در تذکر
این مورد در نماید. احیاء را دوباره سلطه خود بتواند نفوذ با حل کرده و ایران را با طریق سیاسی رابطه خود

بحث نموده ایم. بخشهای قبلی مفصًال در
انقالب از بعد که ایرانیها بداند می خواهد اول اینکه آمریکا گزارش فوق به نکته اساسی پی می بریم. در
چگونه تنظیم وضعیت جدید در بودجه را اداره کنند٬ را خود به آمریکا بدون اتکا چگونه می خواهند
غذائی حل کمبودهای مواد مسایلی مثل مدیریت ملی کردنهای واحدهای اقتصادی مختلف و می نمایند.
کشاورزی و سنتی چه در بومی و اقتصاد استفاده از رابطه با در و سوختی چگونه حل می نمایند. مواد
بازاریان مردم بومی٬ که پای محصلین٬ تولیدی دیگر اقتصاد چه در غیره و سیستمهای آبیاری مثل قنات و
تمسک به روشهای با ایران می تواند آیا و است چه نوع تحوالتی اتفاق می افتد آن مؤثر حتی قبایل در و
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موقعیت صورت می تواند هر شناخت وضعیت ایران در حرکت کند؟ خودکفا انقالبی به سوی یک اقتصاد
سلطه و ایران به غرب جهت نفوذ وابستگی اقتصاد استفاده از ایران و اقتصاد مورد در را نشانه روی آمریکا

روشن کنند. دوباره برای آمریکا
ماشین صنعتی و آمریکا روی مسئله نفت است که شریان حیاتی اقتصاد بر آمریکا تکیه زیاد دوم٬
این ماده حیاتی بـرای از کشورهای اروپایی نیز ژاپن و نظیر آمریکا چپاولگر اقمار چه دیگر اوست؛
اهداف حضور یکی از تحلیلهای قبلی هم روشن شد٬ چنانچه در استفاده می کنند. چرخش صنایع خود
این است است. آن به آمریکا مطمئن بودن ازصدور دست داشتن آن و در نفت و ایران استفاده از در آمریکا
کردن اطالعات دقـیق از حتی جاسوسی پیدا بخش اقتصادی و فعالیتهای سفارت در ـکه بسیاری از
همه جریانات خبرگیری از شرکت نفت و شبکه های جاسوسی در استفاده از ایران است. وضعیت نفت در

اهمیت است. حائز آن برای آمریکا
***

ایران مطمئن باشم. ادامه تهیه نفت از ”چگونه می توانیم از
شد امضاء دسامبر که در سال 1980 داد قرار با را اینکه دولت موقت مخالفت خود هیچ نشانه ای از
به تقریبًا ما کند. توسعه سیاست منفی تغییر با این تصمیمات امکان دارد اما دست نیست؛ در کند٬ آشکار
چه کل اـگر بشکه) پارسال 900/000 بشکه٬ 750/000 اندازه سال قبل نفت خام دریافت می کنیم (حاال

پایین آمده است. ــ حال حاضر 1صادرات نفت ایران در
توصیه: موقع بحران انرژی ما می توانیم مذاـکراتی با ایرانیان مهم و سرشناس در مد نظر داشته باشیم.3

آقای دیک کاپر می تواند مالقاتی در آینده نزدیک داشته باشد.“
طرف سفارتخانه توسط نیوسام به وزارت از ایران به دبیر در سفارت آمریکا (از
درباره ایران) تحلیل سیاست خارجه آمریکا از 58 شهریور 14 اچ ساندرز هارولد
خارجه به سفارت تهران محرمانه وزارت امور  از

قدردانی موضوع:
نزدیک شدن او فروش نفت به ایران و رابطه با به اندی سنس برای کارچشمگیرش در را ما تشکر لطفًا

ارزش است ابالغ کنید.“ بی اندازه با گزارشات آـگاهانه اش که برای ما به شرکت ملی نفت ایران و
58 شهریور 79 سپتامبر  ونس ـ

***
انجام 58 شهریور به ایران است که در (نفت چراغ) فروش نفت سوخت سفید رابطه با این قدردانی در
به شرکت را خود انجام داده و رئیس بخش اقتصادی سفارت توانسته است این معامله را سنس٬ ـگرفته و
خارجه نموده امور توصیه های مهمی به ونس وزیر این نزدیکی اطالعات و رابطه با در نفت نزدیک کرده و

می گیرد. تشویق قرار که مورد است٬
(خطاب به آقای روزن) موضوع باال مورد در پاسخ یادداشت شما ”در

این بودجه شامل 42 بودجه سال 80/79یک نقطه آغازاست. ازخواستهای درآمدایران در تحلیل ما
بـلیون دیگـری جـهت 17 بیلیون آن برای اقـالم حسـاب جـاری و هزینه است که 25 بیلیون دالر
نمی شود. که شامل اضافات اخیر است٬ وپرداختها بیلیون فقط برای دستمزدها 130 سرمایهـگذاری است.
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برای نیروگاه های اتمی ادامه طرحهای نبوده٬ به دالیل برنامه ریزی خرج تسلیحات سنگین جدید
نیست. نظر هیچ خرجی برای طرحهای پتروشیمی در بزرگ و

وضع و توسعه روستایی٬ خانه ارزان٬ برای آب٬ (درسطح 78/79) مخارج مستمرخدمات اجتماعی٬
حقوق. و دستمزدها

1979/80ـــــــــــ 1978/79ـــــــــــ
18 13 پرسنل

5 12 هزینه جاری
ـ5ـ 17ــــ سرمایه
28 42 جمع کل

مشکل داشت. خواهد تأثیر سال مالی جدید خورده شده که در بیلیون دالر مؤلفه پرسنل توسط 5
باال کاری درادامه آن ممکن است با وتحت استخراج به ملیون است که هر بیکاری 3/5میلیون (یک به ده)

شد. خواهد ظاهر رادیکالیزه کردن کارگر رفتن دستمزدها٬
بیلیون دالرترقی 2 مخارج دفاعی (تا شامل باالنرفتن مخارج امورعادی٬ مدلها هزینه های جاری در
طرحهای صنعتی و ادامه دادن برخی از و مسکن) اقتصادی (آب کشاورزی٬ اجتماعی و مناسب امور

می باشد. %70 حدود هزینه های اصلی محتوی اغلب بنیه بودجه در حذف بقیه است.
سه دریافتی ایران از سال مالی 78/79 در است. مهمتر نقصان انعطاف مالی شاید جهت درآمدها از
منبع بود: (نفت 22 بیلیون دالر٬ مالیات 9 و وام 6 بیلیون دالر) در سال مالی اخیر ایران قریب 8 بیلیون از

بخش نفتی را از دست داد و شک در مورد تولید درآمد مالیاتی و عوارض گمرکی نیز هست.
است. برای سال 80/79 ما پیش بینی درآمد جدول زیر

1979/80ـــــــــــ 1978/79ـــــــــــ
5 9 مالیاتها

(قرضیه ها) 1 6 وامها
22ــــ 22ــــ نفت

28 37 جمع کل
قیمت هر با قرض بزرگی است. بیلیون دالر به دست آوردن 22 و دارد نفتی سهم عمده بودجه را درآمد
دالر قیمت 18 با نفت داشته باشد. 4/7ـ4/8تولید میلیون بشکه صادره از ایران بایستی 4 دالر بشکه 15
حد از وامها مالیاتی و درآمد اـگر ضرورت دارد. بیلیون دالر ملیون بشکه صادرات برای 22 رقم 3/3 نیز
کسری دارد. سیستم وجود مقیاس انعطافی در ندارد. کردن شیرها باز ایران راهی جز خارج شود طرح٬
می شود. رسیدن تابستان محو که با مبادالت ارزی دارد٬ ایران تکیه بر تازه ای نیست و بودجه چیز

درصدی به نرخ برای چند یعنی می شود تورم خرج دارد؛ ولی آثار ارزش کند٬ تجدید ایران میتواند
نیمه سال نزدیک شد. در رسیدن به %50

بین بردن آن پیش از احتیاج به از وضع اعتباری متزلزل ایران شدیدًا قرض امکان دیگری است که با
به انضباط قابل مالحظه مالی می گردد٬ پاسخ بدیهی سختگیری قانونی است که منجر بانکهادارد. قرض از

نشده است. ظاهر ـکه هنوز
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همچنین به مفهوم سخت کوشی مردم به (اینک برنامه ریزان دولت به راحتی ماه به ماه بررسی می کنند)
حقیقت که در می گوید این سناریو زمان خمینی هستند. کردن اوضاع در بهتر غلط که انتظار درستی با

به زوال برود.“ رو می تواند
جانسون م ـ محرمانه٬ ـ مارس 79 28

***
آمارهای مـهم را فراهم آورد. را (Cerp 425) نیاز مورد اخبار بود نخواهد ”سفارت امسال قادر
درطول دیگر موارد اـکثر در گردآوری اخبارمتوقف شده است و بعضی موارد٬ (در نمی توان به دست آورد
سفارت مأمور مالقات با از زمان انقالب منابع صنعتی (منابع خبری) از ماه انقالب قطع شده است). 6
اـکثرمواردتصمیم Npc در ومدیریت جدیدشرکت ملی نفت ایران“Nigc و دولت جدید خودداری کرده اند.
اطالعات کمی هم که ما آن مقدار شروع کنند). (یا تمام کنند چگونه پروژه های بزرگ را و کجا نگرفته اند
و گاز گزارش درباره نفت و زمان انقالب تعداد در داریم برای یک گزارش طبقه بندی نشده نامناسب است.
6963 گاز نفت و A-11-RF تهران به تاریخ 6/10/79خط مشی صدور جمله از پتروشیمی تهیه کرده ایم.

تحت عنوان ”ـگزارش وضعیت نفت.“ تهران به تاریخ 7/19/79 7519 تهران ـ
لینگن
تهران“ شماره 07839 خارجه آمریکا) تهران به وزارت امور در سفارت آمریکا از (ژوئیه 79

***
با توجه به اسناد فوق آمریکا کامًال درصدد است٬ هر گونه فعل و انفعال در بودجه تولید و توزیع و
طبیعی کند. پیدا نقطه قدرت آن را و نقطه ضعفها و دریابد وضعیت انقالبی جدید در ایران را مدیریت اقتصاد
در نقاط قدرت را و نمود استفاده سلطه طلبانه استفاده خواهد و شیوه های نفوذ از است که برای نقطه ضعفها
ولی حرکت انقالبی سیاست ایران است. وسلطه دوباره براقتصادو نفوذ سیاست آمریکا هم خواهدریخت.
هم مدت در یک جریان بلند در که همه این توطئه را ملت مسلمان به رهبری آـگاهانه امام خمینی است٬

نمود. خواهد پیروز آمریکایی ملت ایران را مبارزات ضد شکست و خواهد
***

فعالیتهای فراوانی انقالب نیز از بعد بانکی دارد. روی مسایل مالی و تکیه زیادی بر ضمن آمریکا در
در این موارد به خصوص بانک مرکزی به عمل آمده است که اسنادی در جهت شناخت وضع بانکها
به عمل همچنین کوشش فراوان برای شناخت دقیق همه مهره های اصلی بانکها است و سفارت موجود
دقیق بودن آنها و مسئله بانکها است به دلیل مهم بودن و سفارت موجود اسناد در بیوگرافی همه آنها آمده و

آینده ارایه گردد. در که شاید شود روی آنها دقیق تری بر می بایست کار
هماهنگ نماید. سیاست خود با اعتبارات را و جهت بانکها سعی دارد آمریکا

*** 

موضوع
پروژه گفته که: مورد در ابتدا

عمل کرد. که گفته است بتوان پیاده و تمام پیشنهاداتی را شرایط سیاسی ممکن است اجازه ندهد 1ـ
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ایران می شوند. آینده وارد CAP تهیه کردن خطوط راهنمایی برای تیمی است که در هدف 2ـ
ریخته ایم ممکن این طرح را واشنگتن که ما چون در پروژه داد. تغییراتی در می شود محل (تهران) در 3ـ

آید. تغییراتی پدید و بوده باشد محدود است اطالعات ما

Commerical Aclion Program (CAP) اوضاع دوره ای از تحلیل و قسمت اول:
سال در بزرگترین بازارهای مصرفی برای محصوالت آمریکایی بوده است. ایران همیشه یکی از
مشکالت سیاسی تشکیل می داد. را دالر میلیارد رقم 3/6 آمریکا نظامی ایران از واردات غیر 1978

می شود. نتیجه صادرات آمریکا در باعث سقوط منحنی واردات ایران و 1979 و 1978
زیانهای قابل مالحظه به کارخانجات آسیب و بحران سیاسی ایران باعث اعتصابات گسترده کارگری٬
صادرات نفت که اصلی ترین منبع گردیده است. متحرک کشور خدمات زنده و فلج سرویس و و امالـک٬ و
و همان سال کامًالمتوقف گردید دسامبر در و 1978سقوط کرد اـکتبر در معامالت خارجی ایران می باشد٬
دست داد. از درآمد دالر میلیارد 7 حدود این مدت ایران در در سرگرفته نشد. از مارس 1979 تا

بحرانی رسیده به حد افزایش قیمتها بیکاری و دیدگاه جالبی به دست نمی دهد. منظره سال 1979
و دوباره منظم کردن اولویتها و کردن دارند به نفس پیدا احتیاج به اعتماد برنامه ریزیهای کشور است٬
شرایط سیاسی کنونی رسیدن به این اهداف مشکل به آینده اقتصادی که البته در پایه ریزی چارچوب رشد
باعث درآمد؛ نفت کشور این بحران امیدواری بیشتری پیش می آید بررسی آینده پس از با می رسد. نظر
قابل توجهی می باشد. در سطح کنونی قیمتهای نفت ایران احتماًال در حدود 18 الی 20 میلیارد دالر در
تأمین را دیگر دالر میلیارد 10 آن ذخیره های ارزی حدود عالوه بر داشت؛ سال مالی آینده درآمدخواهد

می کند.
آـگاهانه می باشد. و بلکه مدیریت مؤثر بود٬ پیشرفت پول نخواهد و هرگونه رشد ـکلید

ایران کمک به مؤسسات آمریکایی برای دوباره سازی یک در مهمترین عمل بازرگانی برای آمریکا
Fy80 پروژه به خاطر می رود دنبال کردن موقعیتهایی که انتظار و می باشد٬ قوی برای محصوالت خود بازار

پیش آید.
دقیق شده است. برنامه ریزی زمان بندی شده و صحبت و پروژه راجع به مسایل زیر در

اولویت سوم) بازرگانی کشاورزی (با کشاورزی و 1ـ
اولویت چهارم). صنایع وابسته (با سیستمهای خانه سازی و 2ـ

داده است: مسایل زیر رخنه در طرز رابطه با رهنمودهایی در و
سرویسهای بازرگانی (اولویت اول). 1ـ

پروژه های بزرگ (اولویت دوم). 2ـ
آماده کردن تسهیالت برای سرمایهـگذاری (اولویت پنجم). محافظت و 3ـ

خارج (اولویت ششم). لیست بازرگانان معامله کننده با 4ـ
گزارش موقعیتهای معامله (اولویت هفتم). 5ـ

برنامه ریزی برای ارتفاع پیش بینی حوادث تجارتی (اولویت هشتم). 6ـ
سال برای ایران هر زمینه های اقتصادی مختلفی می باشد. که در قابل توجه است این طرح٬ ضمنًا
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ولی کامل نشده است دست تهیه است٬ هم اـکنون در به ترتیبی که برنامه از قبل می شده است٬ برنامه ریزی از
اعمال نشد.“ Fy به دلیل انقالب ایران کامًال 78CAP Fy و 79CAP پروژه های و

جوزف هاری) مارک جانسون ـ لیون المبرت به روبرت دی ـ (از
جان دریو) چارلز دان رایان ـ (میکی اسمیت ـ
“(58 خرداد 13  (اول ژوئن ٬1972

***
برروی بازارفروش وحساب پولی است که به عنوان برنامه ریزی بلندمدت آمریکا سندفوق حاـکی از
که خارج از مجرایی خرج شود که این پول در نمی خواهد آمریکا زیرا دریافت می نماید. نفت ایران ظاهرًا
حتی و سرمایهـگذاری تولید حاصل از سود و باشد مالی آمریکا اقتصادی و حیطه نفوذ فروش و بازار

نرود. ـگردش آن به جیب آمریکا
آینده طبق معادالت سیاسی که در طرح وابستگی اقتصادی ایران را طرحی است که طی آن می خواهد
به اینکه تا کما درهم می کوبد (حرکت انقالبی ایران است که تمامی این معادالت را فرض می کند برای خود
وابستگی استفاده از با و طراحی نماید درهم ریخته است) را معادالت سیاسی ابرقدرتها حال بسیاری از

گردد. فروش مهمی برای محصوالت آمریکا که بازار کند وادار اقتصادی به غرب ایران را مالی و
که باعث یک بازگشت به وضعیت است٬ اولویتها نقشه مدیریت و اجرای یک برنامه و هدف این سند
ایران دراین برنامه رهنمودهایی به بازرگانیهای آمریکایی که از نرمال سیاسی واقتصادی بشود. معمولی و
بازدید می کنند٬ میدهد و گزارشهای آـگاهـکننده ای راجع به پروژه های بزرگ در اختیار آنها گـذاشـته
شناخته شده است. برنامه فقط اولویتهای باال توسط دولت (ایران به عنوان مسایل با این قسمتها می شود.
گوناـگون می باشد. اخبار اطالعات و و تماسها بلکه مشتق از حول تصمیمات وزارت بازرگانی نمی گردد٬
اعمال ممکن است و بازنگرش وتصمیم دوباره راجع به اهداف واولویتها همچنان که شرایط تغییرمی کنند٬
بـین وزارت یک چارچوب برای مذاـکره راجع به طرح بازرگانی مذکور آغازگر این سند الزم باشد.
گزارش این مذاـکرات یک فاصله های چهارماهه می باشد. در آمریکا پست در بازرگانی و ـکشاورزی و
برای در به ایران و کردن صادرات آمریکا زیاد رابطه با در کارمندان دولت آمریکا زمینه مناسب برای کار

حوادث آینده می باشد. محصوالت در دست گرفتن کنترل بازار
***

ایران درباره روابط جدید مقامات عالی اقتصادی دولت جدید معتقدیم که الزم است مذاـکره ای با ما ”1ـ
به شرکتهای آمریکایی این کار داشته باشیم؛ (برمبنای خواستهای دولت جدید) آمریکا اقتصادی ایران ـ
تسریع بخشند. ایران را اقتصاد بهبود و ایران شروع کنند در را دوباره فعالیتهای خود تا کرد ـکمک خواهد
که او ناظران سیاسی معتقدند بازرگانی باشدزیرا وزیر صدر رضا می کنیم که شروع مذاـکره با پیشنهاد ما 2ـ
روی این برده و به سر هوستون) (در آمریکا در مدتها صدر نزدیکان خمینی می باشد. از اطمینان و مورد
آمریکا در سفارت ایران و قبًالدر او کرد. تأییدخواهد را کشور حساب برقراری روابط بازرگانی بین دو
سالهای گذشته اوعضوحزب مردم در و آورد به وجود که شورای موقت سرپرستی را کسانی بود یکی از

بوده است.
میان بگذارید. در او تماسهای تلفنی با در یا و صدر رضا تماس با در را نکات زیر باید شما 3ـ
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ادامه رابطه اقتصادی آنها مهم نگاه می کنند. به ایران به عنوان یک بازار شرکتهای آمریکایی اصوًال
اهمیت می دهند. بسیار را ایران به آمریکا

خواهان امتیازات ویژه ای آنها داشته باشند. کشور روابط تجاری به نفع دو می خواهند این شرکتها
شرکتهای ایرانی هستند. منصفانه تجاری با داد بلکه فقط خواهان قرار نیستند٬

سرمایهـگـذاری مـی توانـند شغل و ایجاد زمینه تکنولوژی٬ معتقدیم که شرکتهای آمریکایی در ما
امیدواریم که این شرکتهای آمریکایی فقط کارهای تجاری انجام اما ـکمکهای مفیدی به ایران بکنند٬
در را شرایط ویژه ایران امروز و کرد دخالت نخواهند سیاسی) دیگری (جاسوسی ـ کار در و داد خواهند

گرفت. خواهند نظر
در برنامه ها پیشبرد و دادها تنظیم قرار زمینه پرداختها٬ مشکالتی در شرکتهای آمریکایی با بعضی از
این شرکتها صحیح بین مقامات ایرانی و نبودن ارتباط کافی و ناشی از این مشکالت٬ شده اند؛ ایران روبرو
اـکنون این شرکتها رعایت نکردن قراردادهای قبلی٬ اشکال و برای ایجاد این شرکتها تعمد نه ناشی از بوده٬
رسمی یک موافقت غیر ما به نظر هستند. پذیرا نحوه فعالیت آنها مورد در گونه توصیه مقامات ایرانی را هر
طرف جانب دو اقدامات قانونی از از شرکتهای آمریکایی بهتر بین ایران و مشکالت موجود حل برای 
بین مقامات برای برقراری روابط مجدد گونه تسهیالتی را است هر حاضر دولت آمریکا بود. خواهند

شرکتهای آمریکایی فراهم کند. ایرانی و
عین حال امیدواریم در قابل پیش بینی نیست. ایران فعًال تشکیل یک مجتمع کارشناسان آمریکایی در
ـکه شرایط سیاسی و امنیتی آماده شود تا دوباره شخصیتی آمریکایی به ایران برگردد. البته درخواست برای
ارسال متخصصین از طرف ایران باید صورت گیرد و ما نمی خواهیم چیزی را به ایران تحمیل کنیم.

راهنمایی بتواند زمینه فعالیت شرکتهای خصوصی آمریکایی دولت آمریکا به ویژه در مواردی٬ در اـگر
زمینه تولید می کنیم شرکتهایی که در فکر ما حال حاضر در کرد٬ کمال میل خواهد با کمکی به ایران بکند٬ و
عین حال خواست ایران در بود برای ایران سودمندخواهد توسعه کشاورزی فعالیت می کنند٬ موادغذایی و

خواهیم داد. درجه اول قرار در ایران فعالیت کند اینکه چه شرکتی در مورد در را
فراهم کند. آمریکا روابط بین ایران و برای برقراری مجدد زمینه را مقامات ایرانی باید با بحث شما
بلکه فعًالمی خواهیم مشخص کنیم کنیم٬ وارد که می خواهیم فشار احساس کنند نمی خواهیم آنها البته ما

گیرد. قرار چه مرحله ای می تواند در ـکه روابط ما
تهران در به سفارت آمریکا خارجه آمریکا وزارت امور از
شماره 780 اپریل 79 22 سایروس ونس٬ ـ فوری محرمانه گزارشگر

***
دوباره در حضور رابطه با در شرکتها چراغ سبز ایران و با آمریکا شیوه برخورد فوق حاـکی از سند
این مسئله درحقیقت نتیجه اما نشان می دهد. ایران را روابط تجاری ایران به خوبی نقش حیاتی تجارت با
ایران فعالیت در سایه آن شرکتهای آمریکا در که بتواند است٬ فعالیت های سیاسی آمریکا بسیاری از

اعمال نمایند. را سلطه اقتصادی خود نهایت بتوانند در و اقتصادی داشته باشند
این به سبب آوانس است است و دادنش به ایران کامًالمشهود امتیاز و فوق عقب نشینی آمریکا سند در
این ایران به دست می آورده است. از افتادن منافع تجاری عظیمی است که سالها به خطر به خاطر ـکه آمریکا



انقالب اسالمی ایران 129 مورد در تحلیلهای آمریکا

رابطه با خارجه در امور ونس وزیر که این توصیه های سیاستمدارانه را نشان می دهد٬ اهمیت قضیه را
می نماید. شرکتهای آمریکا

و آنها %20 نیروهای کارآمد میلیون از 3 تا بیکاری 2 به روست: تورمی رو شدید یک فشار ایران با
فعالیت و ایران یک مقدار هنوزاقتصاد اما به طورواقعی %20 GNP (درآمدسرانه ناخالص ملی) ـکاهش در
70 تا نفت بیش 60 درآمد هستند٬ حال کار در بانکها نشان می دهد. خود موقت از به طور پیشرفت شاید
دراز ولی نگرش اوضاع در رضایت بخش است. برنج هم ظاهرًا شخم گندم و است و روز در میلیون دالر
سالح نفت عوض با را که جای خود ندارد افق اقتصادی وجود در هیچ چیز مدت تشویق کننده نیست.
دولت بازرگان کماـکان وارث به تدریج کم می شود. به بعد سالهای 1980 مادامی که تولیدنفت خام در ـکند٬
برنامه هایی که درخالل قطع نفت پرستیژ یک میراث از به یک دوقلوی لعنتی است: اقتصادی است که مبتال
امکان داشت که یک آمد. انقالب به وجود خرابکاریهای تالفی جویانه ای که به وسیله خود و شروع شد

پوشش نقره ای داشته باشد.
ولخرجیهای (اقتصاد) عهده این تخت سنگ برآیند که از طراحان انقالب یک فرصت نایابی داشتند
پیشرفتها وضعیت سیاسی با حال حاضر در آورند. معقولی به وجود اقتصاد و بین ببرند از ـگذشته را
برای برطرف کردن ماهر همه آینده نامطمئن است که باعث جدایی افراد از بیشتر هماهنگ نیست و

ایران می شود. مشکالت اقتصادی در

از تحلیل (موقعیت جاری ایران) 15 اـکتبر 1979 محرمانه
***

را قراردادها بعضی از شروع به پرداخت کرده است و محدود به طور را صورتحسابها ”ایران بعضی از
حال تمام شدن پروژه پاالیشگاه اصفهان در برای گندم داده و میلیون دالر 50 گرفته است. دوباره به کار
ماشینهای جیپ دریافت کرده است. برای شروع بهره برداری از میلیون دالر 20 AMC همچنین است و
حال شرکت بل در به تهدیداستGTE و ایران هم رد ثابتی باقی است وضمیمه مالی ودرآمد به طور بحثها

هستند. شریکهای فعال ما مذاـکره با بحث و

توصیه:
شاید کمک کند جهت مسایل به ما که در توصیه شود آمریکا به اتاق بازرگانی خصوصی ایران ـ الف:

هم یک هیئت تبلیغی فعال برای این موضوع به تهران ارسال شود.
موفقیت خود ایرانیان و رابطه با فقط در به آنها به شرکتهای آمریکایی اطمینان دهیم که کمک ما ب :

ماست که شروع می شود.“
اچ ـ طرف هارولد نیوسام به وزارت خارجه از سفارت توسط پ. ایران به دبیر در سفارت آمریکا (از

درباره ایران). تحلیل سیاست آمریکا از 58 شهریور 14 ساندرز
واـگذاری قطعات برداشته است. قدمهای محدودی برای یک روابط جدید ماههای گذشته آمریکا ”در
در ایرانیها زیرا سرگرفته شود٬ جانب ایران از قطعات یدکی از که خرید آماده باشید یدکی لوله های نفتی ما٬
به وسیله اداره ایالتی کوشش شود نفت گرم کننده٬ فروش نفت چراغ و بوده اند. تحویل گرفتن خیلی کند
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F.M.S (خریدهای ارتش) کوشش صبورانه ای برای بستن برنامه فصل گردد٬ قراردادهای تجاری حل و
باشد). آمریکا نقطه نظر حمایت ایران و وضعی که نشانگر در ارایه شود

نیوسام به وزارت خارجه آمریکا) تحلیل قوه ابتکارات سیاسی از (از
شماره 20313 محرمانه٬ 79 اـکتبر مهر 21
تـوسعه برای مثال تبادل خبری٬ هستیم... گونه برنامه جدیدی برای همکاری بیشتر آماده هر ”ما
که چیزی را که هر مدیریت منابع نفتی ... استخدام٬ و آوردن کار به وجود مخدر٬ کنترل مواد ـکشاورزی٬

آماده هستیم. کند ایران تقاضا امکان دارد
D.C به لینگن) هنری پرشت واشنگتن (نامه ای از
محرمانه 1979 سپتامبر 13 

***
ایران در واردات بانک آمریکا بانک صادرات و ”موضوع:

پرداخت سالحهای خریداری شده به وسیله ایران توسط بانک کرد دیر بهره اضافی از ـگرفتن یک روز
می کند سفارت پیشنهاد دالر. 11196712/33 عبارت است از کرد مبلغ دیر واردات آمریکا. صادرات ـ
وصدای سر که این برنامه با چرا شود قانونی تعیین شده است بالفاصله لغو غیر و این بهره سرخود ـکه اـگر
تیلور. ناس ـ ـ شد.“ ـگزارشگر خواهد ایران روبرو زیادی در
ایران به در سفارت آمریکا از (محرمانه می 79
٬D.C شماره 5570 تهران) وزارت امور خارجه آمریکا واشنگتن

***
گرفتن نظر در با سلطه سیاسی اقتصادی دوباره است و و که نفوذ توجه به سیاست کلی آمریکا حال با
ارگانهای تعیین کننده و نمودن در باز جا و ظاهری برای تحمیل خود تأیید کمک و شیوه مسالمت آمیز
یعنی فروش خدمت این اهداف می بینیم٬ در را سیاست اقتصادی آمریکا وابسته کردن ایران به آمریکا٬
اقتصادی نشان دادن برای کمکهای بیشتر چراغ سبز٬ فروش نفت چراغ و نظامی ـ قطعات یدکی نفتی و

نمودیم. ذـکر باال خدمت همان سیاست اصولی است که در همه در همه و
نفی آمریکا جهت آن هم در ایران انقالبی مردمی اتفاق افتاده است و که در می داند حقیقت آمریکا در
نشان دادن و مذاـکره تهدید با بگرداند٬ به طرف خود جهت این حرکت را که بتواند دارد است ولی امید
عین حال آینده برایش ولی در تحقق دهد٬ را این امر امپریالیستی می خواهد واقعیت های سوق الجیشی و
گونه حرکت اقتصادی هر لذا سالهای آینده به خوبی ارزیابی نماید. نمی توانددر ایران را نامشخص است و
فروش قطعات با حقیقت آمریکا در سلطه خود و برای نفوذ ایران یک ریسک سیاسی است. در آمریکا
سوق دادن به و میلیون دالر) 5 از کمتر (غیرحساس و محدودیت خاصی اعمال می شود یدکی که آن هم با
چه موفقیتهایی برایش که اـگر دست به یک ریسک حساب شده می زند٬ ایتالیا وسایل نظامی از خرید
توجه به شناخت دقیقی این است که با مطمئن باشید. به آینده اش صددرصد ولی نمی تواند حاصل نموده٬
توجه به با و ایدئولوژیکی ایران دارد تیپ بندی های اجتماعی سیاسی و اوضاع سیاسی ایران و ـکه از
راه حل هایی باتوجه به شناخت خود اطالعاتی که ازوضعیت اقتصادی ایران حاصل نموده است سعی دارد
حل مسئله استخدام و نظیر انقالب باشد. حتی زمینه پذیرش در و گیرد پذیرش قرار که مورد ارائه دهد
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اولیه صنعتی مواد قطعات یدکی و مسایل مربوط به کشاورزی ـ معتادین ـ و مخدر بیکاری حل مسئله مواد
بتواند آمریکا و گردد آمریکا جهت انقالب ایران متمایل به غرب و سیاست ایران و طبیعی است که اـگر ... و
سایه آن قدم به قدم در در می تواند اعمال نماید٬ را ایران سلطه سیاسی خود در پایگاههای خود متکی بر
وابستگی از عمیقتر و که این به مراتب زیادتر اعمال کند٬ را ایران رابطه سلطه امپریالیستی خود اقتصاد
آن است ارث رژیم منحوس پهلوی دچار از که هم اـکنون ایران به طریق اجتناب ناپذیر اقتصادی است٬

اولیه صنعتی). مواد وسایل صنعتی ـ وسایل نظامی٬ (مثل گندم٬



الرحمن الرحیم  بسم اهلل
مقدمه کلی

انقالبات نوادر از بی گمان بزرگترین حادثه قرن و انقالب پرشکوه اسالمی ایران به رهبری امام خمینی٬
وارزشهائی خدائی که طوفان خشمش معیارها با الهی٬ انقالبی درحدنهضت های انبیاء تاریخ جهان است.
پانصد و هزار دو و هم پیچید در خونخوارترین رژیم های جهان را دیکتاتورترین و بساط ننگین یکی از
هم چنین نسیم آزادیبخش٬ به زباله دان تاریخ فرستاد. ظلم را و کفر سال شاهنشاهی آلوده به شرک و
با روانه کارزار و خواب غفلت بیدار از آنان را و نوازش کرد تکیده مستضعفین جهان را چهره خشک و

مستکبرین نمود.
چرا که آنان مرگ شیطان بزرگ و دیگر شیاطین و تعالی خود را در آینه این انقالب دیده اند.

امپریالیسم آمریکا را در رأس آنها قدرتهای شیطانی و چون صاعقه ای٬ چنین انقالبی با این عظمت٬
به لرزه که امواجش اسرائیل غاصب را زلزله ای بود جانی٬ ”مناخم بگین“ به تعبیر و بشدت تکان داد.
قیام ملتهای مسلمان منطقه در نشود٬ این انقالب مهار که اـگر می بیند اطمینان دیده و با آمریکا درآورد
نابودی موقعیت جهانی و نهایتًا و قیام همه مستضعفین را باالتر و پاـکستان و... ترکیه٬ عراق٬ عربستان٬

داشت. به دنبال خواهد را جهانخواری آمریکا
روح ستیزنده و از حداقل آن را یا و نابود انقالب اسالمی را تمام قدرت خویش٬ با آن است تا بر لذا
نهایت کمترین که در می کند شیوه هائی استفاده کرده است و از او بدین منظور و رهائی بخشش تهی سازد.
یک کودتای خشن فرمایشی ترتیب یا و که اـگرحمله نظامی کند می داند آمریکا برایش داشته باشد. زیان را
اینکه این صورت عالوه بر در و کرد کشورش قیام خواهد انقالب و یکپارچه برای دفاع از ملت ما دهد٬
که منطقه خاورمیانه به باعث می شود می سازد٬ ازویتنام اسیر گردابی به مراتب هولناـکتر در را آمریکاخود
ملتهای محروم منطقه و امن گردد نا ژاپن“ غرب و تنگه هرمزشاهرگ حیاتی ”آمریکا٬ آشوب کشیده شود٬
مدارک و و اسناد به دنبال خواهدداشت. مرگ زودرس امپریالیسم را که همه اینها به قیام عمومی برخیزند

می کنند. تأیید صحت مدعای فوق را تحلیلهای داخل النه جاسوسی نیز
آمریکا این است که: ومدارک النه جاسوسی برمی آید٬ آنچه ازتحلیلهای ”ـکتاب حاضر“وسایراسناد
و برخوردها تضادها٬ درون دچار از را به وسیله آن انقالب ما پی شیوه ای بوده است که بتواند همواره در
انقالب نهایتًا تا خاسته بپاشد ملتهای به پا سایر و دل ملت ما یأس در تخم بدبینی و و سازد جدایی ها

خویش منحرف گردد. مسیر حداقل از یا اسالمی متالشی و
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میان ”نژادهای در نفاق“ ”تفرقه و اغلب تحلیلگران آمریکایی ایجاد کرد٬ چنان که مشاهده خواهید
سقوط تدریجی انقالب مرج و جهت هرج و میان دانش آموزان را و مختلف اجتماع“ ”اقشار مختلف“٬
در مؤثر ارگانهای مملکتی را در سازشکار عناصر یا ایادی وابسته و هم چنین نفوذ و می کنند. پیشنهاد

انحراف انقالب می دانند.
گروگان اغلب آنها ایران صاحب نظرو امور که در تحلیلگران آمریکایی ـ تحلیلهائی از این کتاب٬ در ما
که دشمن اصلیش در بداند ملت ما می دهیم تا ملت مسلمان ایران قرار معرض دید در را ملت ایران هستند٬
به که آمریکای جهانخوار بداند ملت رشید تا امامش چگونه می اندیشد٬ مورد در انقالبش و و او مورد

می کند. اعتراف کرده و بارها و اصالت انقالب اسالمی بارها
آـگاه و شدن انقالب اسالمی کامًال پیشتاز جهانی شدن و فراـگیرشدن و که شیطان بزرگ از ملت بداند تا

هراس است. آن در از
می داند. بیدارترین دشمن خود سازش ناپذیرترین و سرسخت ترین٬ امام را که آمریکا٬ ملت بداند تا
باالخره تا و هراس دارد چه حد توده های مسلمان تا اسالم و از که آمریکا بداند پرور ملت شهید تا
همواره به توطئه ودسیسه چینی علیه انقالب اسالمی مشغول می باشد.... که آمریکای توطئهـگر ملت بداند
به پیروزی نهایی برسانیم. انقالب اسالمیمان را توطئه های شیطان بزرگ٬ چه بیشتر شناخت هر که با باشد
می رسد. این کتاب ضروری به نظر در تحلیلهای موجود مورد در تذکراتی چند مطالب و ذـکر اینجا در
دیدگاههای تحلیلگران و حاوی نقطه نظرها گزارشات)٬ بعضی موارد (در کلی این تحلیلها به طور ـ 1
آمریکایی٬ درباره انقالب اسالمی٬ فرهنگ حاـکم بر انقالب٬ نیروهای سیاسی موجود در ایران... و هم
چنین بررسی مسایل اقتصادی کشورمان بر پایه اطالعاتی که آنها کسب می کرده اند می باشد. و نیز در

سقوط انقالب ارائه شده است. یا پیشنهاداتی جهت انحراف و و طرحها اغلب تحلیلها٬
کلی به طور که اینها دارد خالف واقع وجود مطالبی چند و نارساییها این تحلیلها٬ بدیهی است که در

باشد: می تواند دوی آنها هر یا و مسئله زیر دو معلول یکی از
مجاری مطالب خالف واقع معلول اطالعات ناصحیحی است که آنان از و این نارسائیها الف) *

مختلف به دست آورده اند.
ما کشور سیاسی واقتصادی و... اجتماعی٬ مسایل فرهنگی٬ از تحلیل غلط آنها و معلول تفسیر *ب)

می باشد.
به وسیله کسانی نوشته شده است که اغلب ازجاسوسیان سیا( نظرداشته باشیم که این تحلیلها در *2ـ
نقاط جهان جاسوسی می کرده اند. دیگر ایران و در سالها و می باشند دشمنان انقالب اسالمی ما و (
مطالبی خالف واقع آنها که ممکن است در چرا بپردازیم٬ دیده ای تیزبین به مطالعه این تحلیلها با باید لذا

سرچشمه گرفته باشد. ناآـگاهی تحلیلگر یا غرض و که از باشد
حدممکن در که سعی شده است تا نمود مشاهده خواهید بعضی تحلیلها ازاین مطالب خالف واقع در و

توضیح داده شود. پاورقی ها
درواشنگتن ارسال می شده تا خارجه آمریکا به وزارت امور نهایتًا گزارشات٬ و تمامی این تحلیلها ـ 3
قبال انقالب اسالمی در سیاستهای امپریالیستی آمریکای جنایتکار داده های آنها براساس اطالعات و
شناخت کافی نسـبت بـه تـوطئه و تا کرد کمک خواهد به ما مطالعه دقیق اینها لذا شود. ایران اتخاذ
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است که تحلیلهای داخل النه جاسوسی٬ همچنین قابل ذـکر دسیسه های ننگین شیطان بزرگ داشته باشیم.
مدت زمانی است که انحراف انقالب اسالمی در برای نابودی یا اساس نقشه های شوم آمریکای جنایتکار
النه جاسوسی به دست فرزندان این ملت تسخیر بگوییم اـگر واضح تر النه جاسوسی می گذرد. تسخیر از
حساب به توطئه های خطرناـک و اطالعات این تحلیلها مطالب و استفاده از با امپریالیسم آمریکا نمی شد
ضربات مهلکی کنون توانسته بود تا چه بسا و ایران دست می زد ملت رشید شده ای علیه انقالب اسالمی و

آورد. ملت مسلمان وارد انقالب اسالمی و پیکر بر
از تأـکیدها و بوده ودرضمن پاورقی ها تحلیل مفید مطالعه تحلیلهاتوجه به تاریخ نوشته شدن و در 4ـ

خط امام می باشد. طرف دانشجویان مسلمان پیرو
تا را آمریکا مبارزه با توطئه های ننگینش٬ و ماهیت امپریالیسم جهانخوار آـگاهی از امیدواریم که با
بعیدی این امید و ادامه دهیم. نابودی همه مستکبرین است٬ فتح نهایی که رهائی تمامی مستضعفین و
را کاخ جباران جهانخوار تا خاسته اند به پا دریای بیکران انسانها که اـکنون به فرمان ”امام“ چرا نیست٬

کنند. تعالی بنا رهائی و از لبریز دنیائی نو٬ ویرانه ها بر ویران و
آتش فروزان انقالب اسالمی روشنگرطریق جهادمستضعفین چه نخواهد و چه بخواهد آمریکا آری ـ
پایان مهر تجاوزگران جهان خوار سایر قرن و حیات ننگین ام الفساد بر و سوزنده بساط مستکبرین بود. و
زد. انشاءاهلل خواهد
قیام دالورانه انقالب پرشکوه اسالمی ایران. به رهبری امام خمینی هرچه گسترده تر باد پیروز باد
مستضعفین علیه مستکبرین ننگ و نفرت بر جهانخواران خون آشام به سرکردگی آمریکای جنایتکار

نابود باد توطئه های ننگین امپریالیسم علیه انقالب اسالمی ایران.
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1979 اـکتبر 4 ”معرفی سند“ بنام خدا
برای افزایش منافع آمریکا باید تحلیل گر کارهائی است که به نظر رابطه با حاوی مطالبی در این سند
نشان دهنده اول آنکه می تواند است. جنبه مفید دو بدین سبب از و آینده صورت پذیرد در ایران٬ در
دوم و باشد آنها با آمریکا به خصوص شیوه برخورد ایران و ارگان های مختلف در از برداشتهای آمریکا

گرفته شود. به کار سیاستهای آمریکا برخوردهای آتی با به عنوان الگویی در آنکه می تواند
برخی نقش توده های مردم و قبیل نقش رهبریت امام٬ انقالب از در روشنی عوامل مؤثر وضوح و
مردم آن غربی شدن آداب در پایمال کردن فرهنگ مردم٬ برتری٬ و قبیل تبعیض ها زمینه های انقالب از
این اعتراف به اعتراف به آنان شده است اما مجبور علیرغم میل باطنی خود چنان بوده است که تحلیل گر
به این واقعیت نبوده است بلکه سیستم سودپرستی آنان به گونه ای بوده است (و سبب تن دادن یانکی ها
نکته جالب توجه در و هیچ کوششی دریغ نمی کنند از منافع غیرمشروع خود که جهت افزودن بر می باشد)

که: کرد ذـکر سند این جمله از می توان در این زمینه را
همکاریهای بین المـللی دفتر (USICA) برنامه های با تا بپیماید می باید راه زیادی را ”ایران هنوز
همکاریهای بین المللی ثـابت است و این یعنی که برنامه فرهنگ زدایی دفتر و منطبق گردد“ آمریکا
این نکات و آن منطبق کند با را به گونه ای ساخت که خود باید ایران را یافت و ـکوچکترین تغییری نخواهد
فرهنگ انقالبی اسالم به جای فرهنگ منحط غربی چه سریع تر به سوی جایگزینی هر را ما است که باید
ازروابط دیپلماتیک خود حتی اـگر آمریکا زیرا آنان فراهم نگردد زمینه های رشد بار تادیگر رهنمون شود
با ایران نیز چشم پوشی کند به معنی سکوت و یا عدم مداخله اش در امور ایران نمی باشد و فقط بدین معنی

است که شیوه های دخالت پیچیده تر و گنگ تر خواهد شد.
فرماندهان پاسداران به عنوان دزدان دریایی یاد ایران از ساخت قدرت در از تحلیل خود در سند
سلطه اش مانع ایجاد کشورهای زیر دیگر ایران و در راه منافع آمریکا که بر واضح است که هر پر و می کند

دریایی است! دزد دارد!! که این منافع تعلق به رژیم آمریکا آنجا از ـکند
انقالب حاشیه عدم دخالت در نظر حاشیه نشینان انقالب (ـکه به راستی هم از با برخورد در لحن سند
جرأت دم زدن قدرت و حمایت توده برخوردارند از وقتی اسالمی ها یعنی کسانی که تا نشین بوده اند!)
این این نشان دهنده اهمیت عملکرد و رنج می برد این ماجرا از به گونهای است که گویی تحلیل گر ندارند٬
”مخالفین که: بیان می شود به فرمی واضح تر قسمت بعدی نیز این نکته در است و برای آمریکا نیروها
این و دنیای قرن بیستم حساب می کنند“ اداره یک جامعه در در روی عدم توانائی مالها خاموش بر
تکنسین ها٬ مدیران غرب زده و ارتش سنتی٬ فرماندهان در قبیل: از مخالفین خاموش کسانی هستند

باالخره کمونیست ها. رمانتیک های شبه نظامی و لیبرال٬ سیاستمداران دمکرات و
اینجاست که مسـئولیت شده است و صراحت تمام ذـکر با سند این نکته ای اساسی است که در و
از تا فرصتی هستند نیروهای خاموش مترصد همیشه جلوهـگرمی شود. از سخت تر و روحانیت سنگین تر
نقاط و نیاید روحانیت به خود اـگر نمایند. خویش باز برای نفوذ راه را نقاط ضعف آنان استفاده کرده و
به ویژه جوانان انقالبی انقالب و متعهد مؤمن و اقشار روحانیت با اـگر طرف نسازد. بر ضعف خویش را
اـگر درون صف خودنپردازد٬ ناشایسته در روحانیت درصددتصفیه عناصر اـگر نسازد٬ اصولی برقرار اتحاد
بی امان تـوده های روحانیت به مبارزه قاطع و اـگر عمل نکند٬ کارها ظرافت در دقت و روحانیت با
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اثر در روحانیت پشتیبانی توده ای را اـگر علیه جهان خواران به گونه ای انقالبی شکل ندهد٬ مستضعف بر
نـیروهای آنوقت است کـه زمـینه بـرای رشـد اـگر... دست بدهد٬ انقالبی از اعمال سیاستهای غیر
راستای توحیدی خـویش ایران از انقالب اسالمی خلق دالور خاموش آماده گشته و حاشیه نشین و
منفعت طلبان پـایمال دست فرصت طلبان و گلگون کفن انقالب با خون هزاران شهید منحرف گشته و
قسمت بعدی سند کردن انقالب اسالمی ایران در جهت نابود در اوج برنامه ریزی تحلیل گر شد. خواهد

خالصه شده است. سناریو دو طرحهای پیش بینی شده در می شود. ظاهر
جهت ضربه قومی ایران در نارضایتی های منطقه ای و طریق تشدید یافته از تحریک نیروهای تمرکز 1ـ
به اندازه کافی به آنها صورتی که با به خصوص تعطیل مناطق نفتی در سنتی ایران و کردن براقتصاد وارد

نکته اصلی همینجاست. و شدند. به رو غلطی رو طرز
تضادهای قومی و تشدید درصد نشست و پای نخواهند شک نیست که دشمنان انقالب هیچگاه از
افـتاده (مـثًال انقالب به خـطر اثر که منافعشان در شک نیست که آنها آمد٬ خواهند غیره بر نژادی و
دست از زمین دارها)٬ انجمنهای عمده قاچاقچیان گردن کلفت و وارد داللها٬ بورس بازها٬ سرمایه دارها٬
نمی توان انقالب را همگامی فرصت طلبان با شک نیست که انتظار داشت٬ نخواهند تحریک بر توطئه و
آنچه که به انقالب و که پایگاه مردمی ندارند چرا به انقالب ضربه زنند هیچیک نمی توانند اینجا داشت اما
توده ها است که ممکن است به جدایی رهبران مذهبی و این اقشار ناصحیح با غلط و برخورد ضربه می زند

گردد. موجب شکست این سناریو است که می تواند شیوه ای برخورد دقت در تنها و بینجامد
نفاق در مدارس بین محصلین٬معلمین که ممکن است به تعطیل های دراز مدت و یا خشونت های 2ـ

افراطی منجر شود.
به خوبی این اسناد در وحدت کلمه می باشد ایمان و پیروزی انقالب اسالمی ایران که همانا رمز

بر ملت است که می توان پوزه جهانخواران را طریق برقراری وحدت بین اقشار از تنها می گردد. آشکار
روی تکیه بر با اـگر آن هستند مظاهر امپریالیسم و که به راستی خواهان مبارزه با آنها بس و و زمین بمالند
نهایت به تفرقه بین طبقات مردم گردد که در تلقین آن به دیگران بخواهندپیش روند و دگم های ذهنی خود
پیش پایشان گسترده است. این شیطان بزرگ زمانه٬ دامی که امپریالیسم٬ افتاده اند دامی بزرگ فرو در
سـیاستمداران روحـانیون٬ مراجعه با همکاریهای بین المللی در برای موقعیت طرحهای دفتر سند
باالخره چپ های معلمین و محصلین و منطقه ای٬ رهبران قومی و مدیران غربزده٬ رهبران ارتش٬ لیبرال٬
که انقالب انقالب مردم چرا که جلب کننده احساسات توده مردم باشد می کند پیشنهاد هی را افراطی را

این توده های میلیونی نمی باشند. برابر به انجام کاری در قادر این گروهها هیچیک از است و
که به گفته تحلیل گران آمریکا آنها و نیستند نیز به پذیرش منافع پایاپای آمریکا مردمی که حتی حاضر
ضداسالمی آن را و آمریکایی نیزپرداخته اند هنر مردمی که به طرد انقالب تلقی می کنند٬ دشمن اسالم و را
می گیرند این قبیل تشکیالت قرار با برخورد ایکاش آنان که به عنوان نمایندگان مردم در و فاسدمی دانند و
زمینه خویش شانس هایی هم داشته است که در دفترهمکاریهای بین المللی در گویا اما این گونه بودند. نیز
جـهت شـیراز فرماندار تماس گرفتن با بعضی مقامات٬ شام خوردن با قبیل: آمده است از ادامه سند
مورد برای کتابهائی در انتظام) (امیر درخواست معاون نخست وزیر آمریکا٬ ایران و بازگشایی انجمن در
آمریکا انجمن ایران و باالخره بازگشایی مجدد و که درجهت همکاریهامی خواستند حکومت ها ایاالت و
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داشته است این مطالب مشوش کننده ای هم برای آمریکاوجود کنار برای تحویل فرهنگ غرب به ایران در
اقلیت ها بدرفتاری با اخراج خبرنگاران آمریکایی تعطیل کردن روزنامه های محلی٬ جمله اعدام ها٬ از
باید به راستی چرا به عنوان امپریالیست حامی صهیونیسم٬ آمریکا اسم بردن از و بهایی ها و کردها مانند
اعـدام چـرا مشوش گردد؟ کردها رفتاری با بد تعطیل کردن روزنامه های محلی یا از آمریکا خاطر
مهم بستن روزنامه های محلی برای آمریکا و به اندازه امپریالیست خواندن آمریکا هویداها و نصیری ها
این از آمریکا با که برای حفظ منافع درازمدت خود ترجیح می دهد تمام این تفاصیل آمریکا با اما است؟
آمریکاست. قبال رابطه با این نشان دهنده اهمیت تصمیماتی آتی ایران در و مسایل هم چشمپوشی کند
درجه خصومت میزان و مدت آمریکا٬ برای حفظ منافع دراز به پیشنهادهای تحلیل گر نگاهی گذرا

استقالل ایران به خوبی روشن می سازد. با را رژیم آمریکا
روحانیون مجاهد با درون پوک سازند از روحانیت را کنند٬ آرام آرام نفوذ تا می خواستند یانکی ها

پاسداران تماس حاصل کنند. با تماس بگیرند٬
و متالشی کردن آن نمایند ایران انقالبی و در نفوذ به لطایف الحیل سعی در تا می خواستند یانکی ها

نشست. عقب نخواهند هرگز یانکی ها
برقرار روزی که سنت اهلل تا سرلوحه کارهایمان باشد این باید و حمله می کنند حمله نکنیم آنها ما اـگر

زمین جاری گردد. حاـکمیت مستضعفین بر و ـگردد



النه جاسوسی آمریکا 138 اسناد

رسمی غیر رسمی ـ
(58/7/12 با (برابر 1979 اـکتبر 4 تاریخ:

آقای
آسیای جنوبی شرق نزدیک و افریقای شمالی٬ امور مدیر

واشنگتن ـ آژانس ارتباطات بین المللی ایاالت متحده آمریکا
عزیز: تد

که تحلیلی از باشد مفید هم برای شما شاید تهران ممکن است برای من و انتهای دومین ماه اقامتم در در
ایران می بایست در افزودن منافع آمریکا رابطه با شش ماه آینده در که در کارهایی را اوضاع کنونی بکنم و

بگویم. انجام داد٬
علیه به روشدشورش بود فوریه گذشته رو در پیروزی خود انقالب که ناـگهان با ازدیدگاه من٬ انقالب:
سنت گرایـان شـیعه٬ توده نامتجانس از از: نیروهای مخالف شاه عبارت بودند مزیت ها. و برتری ها
که بیرون کردن که همگی برای یک منظور مارکسیست ها و سوسیالیستها غرب زده٬ لیبرالهای دمکرات و
شاه گشتن با به رو که برای رو این گروههای نامتجانس همه نیرویی را هم ائتالف کرده بودند. با شاه بود
پشتیبانی توده های متعصب که توسط جذبه روحانی با مگر هم آورند٬ گرد نمی توانستند احتیاج بود
به عمیقًا شاه جنگیدند که با امتیازات تجاوزگرایانه خیلی ها مخالفت با عالوه بر خمینی متشکل شدند.
ناراحت شده می کرد جامعه ایران نفوذ که در آمریکایی) اثرات غربی (مخصوصًا تغییرات ناـگهانی و خاطر
بودند. از این دید که خیلی ها اصول و ارزش های سنتی را زیر پا می گذارند عصبانی و آزرده خاطر گشته

بودند.
من هنگام تحکیم بخشیدن به بنظر غربی شدن سریع رخ داد و خالصه انقالب علیه برتری ها به طور
البته میل برای ارتباط داشت. نظر در را مسئله باال باید نفوذ ایرانی های با با طریق گفتگو از منافع آمریکا

اختالف طبقاتی پوشانده شده است. غربی شدن و توسط مخالفت با دارد وجود
دفـتر (USICA) بـرنامه های تا بپیماید می باید راه زیادی را ایران هنوز نفوذ: ساخت اثرگذاری و
اعـضای آورده و بـدر یک انقالب خالص سـر از کشور منطبق گردد. همکاریهای بین المللی آمریکا
برزخ طاغوتی بودن زندگی می کنند. در یا فراری اند یا اعدام شده اند یا انقالب اـکثرًا سازمانهای قبل از
پنهان یا (مثل بختیار) فراری اند شاه هم اـکنون یا لیبرالهای قدیمی مخالف با و چپیها سرشناس و افراد
در که همراهان بی اشتیاقی (مثل حزب توده) شده اند برای زمان حال مجبور یا (مثل متین دفتری) شده اند

راه رسیدن به اسالم اصیل باشند!
روحانیون بهمراه دیگر را آیت اهللها دیگر انقالب خمینی و از ایران بعد ساخت قدرت در یک تحلیل از
رأس می گذارد. در حال تدوین قانون اساسی هستند٬ هم اـکنون در و شیعه که برای مجلس انتخاب شده اند
تشکیالت شبه و کمیته ها دادگاههای انقالب و داخل دولت موقت٬ که در می رسد سپس نوبت مالها
با را که توانسته خود جای می دهم (مثل بازرگان) جه سوم من سیاستمداران را در در نظامی رخنه کردهاند
شبه دولت از یک کنترل عاریه ای به سکان تشکیالت دولت موقت یا ارزشهای اسالمی غالب تطبیق دهدو
درجه چهارم دزدان دریای یکه فرماندهی گروههای شبیه نـظامی در شد. جمله صنعت نفت داشته با
که به پایان مالهای ساده جای می گیرند در و می باشد به عده گرفته اند کمیته های انقالب را و (پاسداران)
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بزرگترین منبع قدرت خمینی و که پشتیبانی متعصبانه آنها جذب می کنند شهرها دهات و در توده ها
می باشد. آیت اهللها

هیچ فرم ثابت و هنوز گذاشته و پشت سر جامعه ای که دوران یک انقالب را در آهسته: ساخت نفوذ
که این حاشیه نشین هیچ کدام همچنین شامل حاشیه نشینان انقالب می باشد نگرفته و مشخصی به خود
جهت در حرکتی در بتوانند هستند برخوردار حمایت توده ها از وقتی که این اسالمی ها تا نمی رود انتظار
مخالفین خاموش که روی ساخت تأثیری عبارت است از یک تحلیل خوب از دست گرفتن قدرت بکنند.
دست که بتدریج شانس در دنیای قرن بیستم حساب می کنند اداره یک جامعه در در عدم توانائی مالها
چون آنها بگذارد اثر به صورت وزنه ای برای تصمیم گیری ها حداقل بتواند یا به آنان بدهد ـگرفتن قدرت را
این گروه من فرماندهان را جزو دارند. را فشارهای امنیتی بربیایند پس مسایل اقتصادی یا مهارت اینکه از
رمانتیک های شبه نظامی لیبرال٬ سیاستمداران دمکرات و تکنسین ها٬ مدیران غرب زده و ارتش سنتی٬ در
نمی توانند این گروهها هیچ کدام از جای می دهم. را جمله کمونیست ها سرسخت از باالخره چپی ها و
حمایت بی دریغ تـوده ها که هم اـکنون از دست های اسالمی ها زیر (بدون ریسک نابودی در آشکارا
این ضربه پذیر وجود سنت گرایان اسالمی با برای به دست گرفتن قدرت حرکت کنند. هستند) برخوردار
در را مرج وسقوط تدریجی بینجامد به هرج و منجر که می توانند برنامه را و سناریو من حداقل دو هستند.
با اـگر و قومی تحریک شده باشد یافته که توسط نارضایتی های منطقه ای و یکی نیروهای تمرکز دارم. نظر
بسته شدن مناطق نفتی ممکن است باعث تعطیل شدن و شوند٬ به رو غلطی رو به اندازه کافی به طرز اینها
ـگردند یا اقتصاد سنتی را از هم بپاشند یا جوری ملی گرائی را خراب کند که توده ها با رهبران مذهبی بی
باعث می تواند دو هر بین کادرهای مدارس و مدارس بین محصلین و نفاق در مخالف شوند. عرضه خود
تـبدیل بـه یا نتیجه باعث نارضایتی عمومی گردد در و بسته شدن مدارس برای مدت طوالنی بشود
از سقوط شاه داشت را که نقش بزرگی در دوره های چهل روزه عزاداری را و خشونت های افراطی بشود
بقیه جهان هم چنین مانند و طبیعی برای عزاداری دارند غیر و یک عالقه شدید (ایرانی ها شروع کنند سر

خواسته های جوانانشان تسلیم هستند). برابر سوم در
شکل نفوذ تحلیل قبل تصورصحیح ودقیقی از اـگردرتئوری و مخالف که بایدهدف قرارگیرند: حضار
روحانیون٬ مواجه است: زیر افراد با همکاریهای بین المللی آمریکا دفتر انقالب باشد ایران پس از در
اداره می کنند. تشکیالت شبه حکومتی را و به عهده دارند روحانی که اداره حکومت را سیاستمداران غیر
سیاستمداران لیـبرال٬ تکنسین های غرب زده٬ مدیران و رهبران ارتش٬ رهبران گروههای شبه نظامی٬
وسایل ارتباط جمعی که روی همه این معلمان٬ محصلین و رهبران قومی ومنطقه ای٬ رهبران چپی تندرو٬
میان شنونده های ممکن است کج اندیشی ای در بعالوه توده ها باالخره توده ها. و میگذارند اثر ـگروهها
قدرت بدین حدضعیف می باشند انقالب گروهها از ایران بعد مورد ولی من معتقدم که در کنند مبتدی ظاهر
گروهی که هم اـکنون هیچ گونه تشکیالت و جلب احساسات توده مردم می باشد. و واقعی منوط به اعتماد
ندارد. وجود جلب کند واقعی باشد هم غیر چقدر هر احساسات برانگیخته شده مردم را و اعتماد بتوانند
و خصوصًا اینکه آمریکا به خاطر گیرند): هدف قرار مخالف (افرادی که باید عدم دسترسی به افراد
به عنوان و می گیرند سرزنش قرار مورد به ستوه آورده بودند مسایل که ایران را برای بیشتر غرب عمومًا
هـمکاریهای فـرهنگی دفـتر (USICA) شناخته شده اند هم انقالب٬ هم اسالم سنتی و دو٬ دشمن هر
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ریسک با بجز و ندارد. را باال شده در ذـکر مردم متنفذ دست یابی خوبی به خیلی از بین المللی آمریکا
خیلی پیشقدم شویم. نمی توانیم ابتکارهائی به خرج داده و خصومت عملی ایرانی ها برانگیختن عداوت و
عنوان کردن مسئله و با همکاریهای فرهنگی بین المللی آمریکا دفتر (USICA) که معموًال عواملی را از
انقالب غیر از ایران بعد در استفاده می کنند نظر مردم مورد مورد استفاده های پایاپای در طرف و منافع دو

عملی هستند.
به عنوان ضداسالمی انتشارات غربی معموًال و هنر هستند: آمریکا کمی ایرانی طرفدار تعداد اینجا در
ما نظر مردم مورد توجه بیشتر نسبت به احتیاجات و برنامه های تبادالتی ما و نامبرده می شوند فاسد و
خرابکاران مناطق و کردها پاسداران و و مالها عادت به معامله با با مقامات برنامه ریز تطبیق داده نشده اند.

ندارند. نفتی را
این لیست موانع نباید همکاریهای فرهنگی بین المللی آمریکا: دفتر (USICA) پیشرفتهای و پیروزیها
ماخم نه کمر امیدشده ایم و نا نه افسرده و افتاده است ما پا ناامیدانه از (USICA) که باعث این برداشت نمود
پس ایـن منابع تحلیل رفته مان از با ما و می کند برعکس موقعیتهای بیشتری برای عمل ظهور شده.
دستیابی های هفته های اخیر در عمل می کنیم. آنها فقط روی قسمتی از به آسانی برنمی آییم و موقعیت ها

از: عبارت بودند ما
شبکه تلویزیون ملی جای دادیم. در علمی را ـگزارشات عینی و

پس برای باز شیراز فرماندار از کردیم و دسترسی پیدا شیراز در آمریکا به حساب بانکی انجمن ایران و
ـگرفتن ساختمان ایران و آمریکا در شیراز کمک گرفتیم.

ـکادر انجمن ایران و آمریکا را دوباره متشکل کردیم و برنامه هایمان فقط شروع تدریس انگلیسی
است.

کشورهای آمریکای دیگر با روابط کوبا مورد خارجه برای اطالعات در درخواست وزارت امور با
کـنفرانس خارجه برای آمـاده شـدن در تالش وزارت امور این مطلب قسمتی از التین پاسخ دادیم.

بود. هاوانا در ـکشورهای غیرمتعهد
طرف دفتر پاسخ به درخواست آن از در انگلیسی و به فارسی و قانون اساسی آمریکا ـکپی هایی از
که هم اـکنون دست اندرکار قابل استفاده برای مجلس را مجلس خبرگان که مسئولیت جمع آوری اسناد

تهیه شد. تهیه قانون اساسی برای ایران می باشد
شده به روزنامه های مهم دوباره باز عمل کنسولگری که اخیرًا رابطه با چندین نوبت خبرهایی در در
کمک کرد. اختراع کردیم که به کم شدن بی نظمی ها عالماتی برای عمل کنسولها و امضاها داده شد.
این ناشرین که داستانهای کمک کننده ای در توسط مصاحبه های طوالنی یا سوءتفاهمات را شایعات و
جمعیت کار خارج کنسولگری برای ارتباط مستقیم با یک سیستم بلندگویی در رابطه نوشته خواباندیم.

ـگذاشتیم.
تدارک دیدم. تهران برای هفته های اخیر در آمریکا برای بازگشایی دوباره انجمن ایران و برنامه ای را
انجمن ایران و یک گردهم آیی شبانه برای اعضاء نمایشگاههای نقاشی و یک کنسرت٬ یک سری فیلم٬
خانه مسئول روابط در یک برنامه شام را و تدارک می بیند. برنامه مشابهی را نیز آمریکای اصفهان و
فیلمی به مهمانان نشان دادیم که تلویزیونهای آن توسط تلویزیون ویدئو عمومی مان تهیه دیدیم که در
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و اعضای برجسته روزنامه ها از مهمانان عبارت بودند گزارش کرده اند. چگونه انقالب ایران را آمریکا
تهران که در آمریکا انجمن ایران و کادر یک عضو یک نقاش و یک نویسنده٬ خارجه٬ مقامات وزارت امور

می باشد. حقوق شناخته شده دانشگاه تهران نیز همچنین یک استاد
آن مهمانی های فیلم های آمریکایی کمک کردیم که در منزل کاردار به تدارک مهمانی های شام در
شامل مقامات باالی دولتی و مهمان ها زد. یک پیانیست آمریکایی پیانو یک مورد در و نشان می دادند

استادان دانشگاه می شوند. و وکال و دکترها
موردخواستش برای همکاری ـکتابهایی درموردایاالت وحکومتهای محلی به معاون نخست وزیردر

دادیم.
خبرنگارهای آمریکایی صحبت کردیم اخراج های اخیر مورد در سخنگوی وزارت ارشاد وزیر٬ با
اصفهان هزاران ایرانی را تهران٬ در آمریکا انجمن ایران و دوره های زبان انگلیسی در نکات باال عالوه بر
انقالب برسد. قبل از ترم دوم به حد ممکن است در اشخاصی که نام نویسی کرده اند تعداد و شامل می گردد
نظر انقالب مطالب مشوش کننده بسیاری از از ایران بعد مورد در مطمئنًا محفوظاتی درباره رژیم:
اخـراج خـبرنگاران جمله اعـدام هـا٬ از گذاشتن های حقوق بشر پا زیر جمله: از دارد وجود آمریکا
اسم بهایی ها٬ و کردها مانند اقلیت ها بدرفتاری با روزنامه های علمی٬ خیلی از تعطیل کردن٬ آمریکایی٬
سیاستهای خارجی خـصمانه و حامی صهیونیسم٬ به عنوان امپریالیست و آمریکا از بردن های مکرر
درباره ایرانیها خیلی از نیستیم که با قادر علت بایدبگوییم که ما بر به عنوان مزید منافع آمریکا مخالفت با
این موضوعات وارد بحث عمیق شویم. قابل ذـکر است که برای منافع دراز مدت آمریکا بهتر است که ما
محدود باشد منافع٬ و اعمالی که مخالف آرمانها و شدن سیاست ها حاد از ایران برای احتراز با روابطمان را

ـکنیم.
ایران در حقوق بشر مورد راجع به تجاوزاتی که در عقیده مان را ما من معتقدم که اـگر پیشنهادات:
می بایست موضع مستحکمی نسبت به آن ما بود. خواهد درازمدت به نفع آمریکا کنیم در ابراز می شود
امور متهم به دخالت در را ما یا پادوی صهیونیست می خوانند امپریالیست و را رهبران ایرانی که ما دسته از
اخراج خبرنگاران آمریکایی با را مخالفت خود می باید مصرًا باالخره ما بگیریم. داخلی ایران می کنند
اقدام متزلزل است که هر سست و آنقدر شده ام که ایران امروز من متقاعد طرف دیگر از داریم. ابراز
مستقیم می بایست احتراز برخورد بنابراین از بچه ای نشان می دهد٬ همانند بیانیه ایران را هر شتابزده یا
ما محدودی عکس العمل نشان دهیم متشابهًا بیانیه ای به صورت مخصوص و حادثه یا هر با ـکرده و
موضوع بدون ربط و حدشایستگی خود صحبت در موقعیتی برای بحث و هر موضوع و میبایست باهر
نقشه ریزی و جانب ما من متوجه این هستم که چنین موضعی از کنیم. برخورد مسایل دیگر دادنش با
تمام مدت به نفع ما دراز چنین زمینه ای در داریم که با ولی این اطمینان را مشکل می سازد مدیریت منابع را
کارمند٬ وسایل٬ می کنم که اولویت خاصی به تجهیز ایران پیشنهاد (USICA) بنابراین من به شد. خواهد
موقعیت ها که از بدهید منابع را این انعطاف و که به ما برنامه هایی بدهد تشکیالت و ساخت٬ بصیرت٬
متفرق را کارمندان ما بین برد٬ از را پیامدهایش تمام قدرت فیزیکی ما (انقالب و بکنیم. استفاده را حداـکثر
مسـایل من بـا دقیقتر به طور منسوخ نمود) خنثی و برنامه هایمان را و را تشکیالت قدیمی ما و ـکرد
و دورنما و چشم اندازها مشکالت محیط زیست و عنوان ارتباطات با msmcfee با مقاله پیشنهادی در
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برای ساندرز را همکاریهای بین المللی آمریکا پس آیینه های پیشنهادی دفتر کلی موافقم و به طور عقاید.
قبول دارم. شورای امنیت ملی را معاون امنیتی و

جا وموفقیت اخیرمان در نقشه طوالنی کردن برنامه فارسی رادیوصدای آمریکا من علی الخصوص با
این ارتباط توده گفتم در که قبًال چون همان طور مثبتی دارم. تلویزیون ملی نظر دادن فیلم های آژانسی در
بکنیم و می بایست این کوشش را بعالوه من راضی شده ام که ما اولویت خاصی برخوردارند٬ مردم از

مذاـکره شویم. وارد چپی ها روحانیون و متحمل شویم که با ریسک آن را
آن نوع آمریکایی ها نداریم و گروه را این 2 با وسایل کاملی برای تماس مؤثر می کنیم که ما من فکر
یک نماینده جانب دستگاه ما از می باشند. آنها قبول بیشتر که مورد اندی یانگ) (مثل جسی جکسون و
نظر آن از اثر اـگر باشند. که برای مدت طوالنی حکمفرما می رسد به نظر چپی ها یا مالها اما باشند. نتوانند
بگیریم که به طور یاد تحمل کنیم و زیادی ناراضی را که مقدار می فهماند منافع خودی به ما مهم باشد ما
از احتیاط برای احتراز البته با کنیم. فداییان خلق تماس برقرار پاسداران و مالهای مجاهد٬ مؤثری با

گروه دیگری برای آن موضوع. حزب و هر یا آنها شناخته شدن با
Jahn Gravesگرمترین سالمها با

روابط عمومی ـکارمند
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مقدمه
نگرش به آن انقالب وابسته است. به دیدگاه و انقالبی دقیقًا برداشت هر

رضـایت سنجش اصالت یک انقالب در معیار مالـک و وراثت مستضعفین٬ دیدگاه اسالمی با در
دیدگاه مستکبرین (منجمله گزارشگر واز می باشد مرفه) مخالفت اقشار نارضایتی و طبعًا ) محرومان و
کیف کم و است به طوری که می بینیم برای تحقیق در مفسدین تبهکار هدف رضایت اشراف و آمریکایی)
در ناراضی را افراد دل سوزانده است و برای منافع این گروهها مرفه جامه رفته و به سراغ اقشار انقالب٬

می کند. جستجو و... وکالء تجار٬ مهندسین٬ بین اطباء٬
مضرات سرنگونی شاه و منافع یا تأثیر هنوز که تبریزیها می کند اظهار توجه به یاوه های آنها با و
چپ نـمایانه ماهیت رؤسای مخالفت های افراطی و آیا هضم نکرده اند را برنامه های حکومت جدید
به جنگ نورخدا حرفهای پوچ خود که با پیروزی انقالب) از روزه (بعد دو آتشه و انقالبیون دو اشراف و

نمی شود. آشکار آمده اند شمشیر) (پیروزی خون بر
پشتیبانی توده های محروم و از به این دلیل اصیل است که هنوز این انقالب شکوهمند آییم! بخود

کمین آن! در اشراف چپ نمایانه مخالف و است و میلیونی برخوردار

تهران ـ سفارت آمریکا از:
DC واشنگتن خارجه ـ وزارت امور به:

ـگزارشگر: کندی ـ مت ـ تامست
طبقه بندی: محرمانه

انقالبی ایران تأثیر سال ـ 5 پس از تبریز موضوع:
تمام متن) (C ـ 1ـ

دوستی های TDY فرصت تجدید عمومی مأمور به تبریز اـکتبر 21 تا بین روزهای 17 سفر در خالصه: 2ـ
74در تا ایشان درسال 72 علیه انقالب یادآوری کرده است. حتی بر یافته وعکس العملهایی را سابق را
سال 77 77طی مالقاتهایی شخصی حفظ کرده ودر درسال 75تا را مقامهای خود تبریزخدمت کرده و

آنکارا. حین اقامت در در
انقالب آرزوهای شده. تغییرات بزرگی کرده است بزرگترین ییالق ایران بوده که شهر عمًال تبریز
توجه به حفاظت باعث امیدواری طبقه متوسط نشده است. برآورده نکرده است و اقتصادی توسط مردم را
بین رفتن روانشناسی از نقطه نظر از است. کمیته برقرار نیروهای اسالمی و ترس از شده و شخصی زیاد
برای مراقبت آمدن آزادطلبی های بیشتر باعث به وجود خواسته ها به دست آمدن آزادی بیان و ساواـک و

زیاده رویهای انقالبی شده است. از
کامیون 800 تا 600 حدود سال 77 جاده های شلوغ ایران است در تهران از ـ تبریز شاهراه بازرگان ـ 3ـ
محاسبه رانندگان اولیه ایران به تهران بوده اند. طریق ترکیه ـ TIIZ روزانه مشغول حمل از نقل حمل و
هم صدای کامیونهای هنوز تقلیل یافته است و نقل به 200 برای حمل و رومانی اخیرًا ترک ـ بلغاری ـ

بگوش می رسد. جاده ها غیره در سیمان و حبوبات٬ پنبه٬ داخلی حامل فوالد٬
به یک حال حاضر در سال ٬74 کامیونی در 150 صف انتظار ـکارخانه سیمان آبیک نزدیک قزوین با
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کامیون تبدیل شده است. حتی کمتر و صف 50
4 ساختمانهای بیش از به شهری تبدیل شده است. کرده و صورت یک روستای بزرگ رشد از تبریز 4ـ
خیابان اصلی طبقه ساخته شده است. 16 تا ساختمانهای 12 حال حاضر که در طبقه نداشت (1974)

جاده های اصلی رقابت می کند. دیگر خیابانهای کمربندی و ترافیک با اثر در شهر
است. صدها طرحهای کوچک بیش از است و تهران راـکد همانند تبریز طرحهای بزرگ ساختمانی در
مغازه مشغول خانه سازی یا نفر 5 تا کردن 3 اجیر حاشیه جاده های کمربندی هرکسی با به خصوص در
سقوط کرده %50 ماشین بحد ابزار بال بلبرینگ و موتورهای دیزلی٬ تراـکتور٬ حالی که تولید در است.

رفته است. باال نرخهای دستمزد کسی اعدام نشده است و (سال 71)
است که از خیابانهای شهر مردم بی هدف در نفر بیهوده گردی صدها علل تلقی روستائی تبریز یکی از 5ـ
مشغول به کسب درآمدهای کم از نفر صدها جریان انقالب بی اندازه بوده است. در شده و سال 74زیاد
بالغ می شوند. بی هدف به هزارها این افراد جریان آن هستند. در راه فروش به علت عدم استخدام یا
نقل مکان کرده می گفت تراژدی اقتصادی دوران به وسط شهر بازار از یک بازرگان دوست که اخیرًا
به علت دستمزدهای باالی ساختمانی شـده انـد پهلوی باعث سرگردانی روستاییان که جذب شهرها
به راحتی گرایش به سوی آشوب طلبان ملک٬ فاقد بیکار٬ انقالب دهقانان آموزش ندیده و اثر بر می باشد.

گرفته است. جای رهبران مذهبی را و ـکمونیست پیدا
خریدهای توجه به پایین رفتن لحظه ای وضع اقتصادی است. اطالع از دوستان تاجر مباحثات با 6ـ
اعتباری مصرف کنندگان تحمل پذیر نیست که قبل از انقالب از سه طریق جریان داشت. بانک٬ بازار و
بازرگان اینک بکلی معامالت اعتباری قطع شده و نقدًا عمل می شود. به طوری که یک دوست وکیل
که ندارند. وجود (حاـکم شرع) وکیل بجز قاضی٬ دادگاهی٬ نبوده و الزم االجرا تمام قراردادها می گفت:
وکیلی راضی به یا هیچ تاجر به حاـکم شرع بدهند. محکومیت زندان را زندگی و مردم بایستی اختیار
دالر هزار وکیلی می گفت مبلغ 300 معامله می کنند. همه نقد لذا دادگاه شرع نیست و در بستن قرارداد

نشسته است. حکم حاـکم شرع به انتظار به امید و مقروض دارد دستمزد
کارگاه٬ مدیر دانشگاه٬ استاد وکیل٬ دکتر٬ بودند: تبریز طبقه متوسط در سفارت از دوستان مأمور اـکثر 7ـ
که اـکثر نشان داد ولی جستجوی دوستان دکتر درتبریزهستند اـکثرًا که هنوز دفتردار مهندس و بازرگان٬

ترک کرده اند). ایران را 78 اواخر تا دکتر هزار 13 از هزار 5 تا 4) کردند فرار مغزهای متفکر
به شخصه نسبت به عملیات آنها مسایل ایران بحث می کنند٬ مورد دوستان طبقه متوسط اغلب در
امیدهای طبقه متوسط تهران سهیم طریق در به هر و می زدند تعصب طلبی شدید خمینی اتهام ارتجاعی٬
منتظری خمینی ـ وضوح در که به طور بهبودی تعصب گرائی را تعادل و که شریعتمداری می تواند بودند
که حقیقت قابل مالحظه این توجه به باالرفتن محبوبیت شریعت مداری اشاره کرده اند با هست تعدیل کند٬
(از به نمایش آشکاری گذاشته می شوند بیشتر و بزرگتر تبریز در S-MS (شریعتمداری) است که تصاویر

به یک شمردند. 10 نسبت را و خمینی) تصاویر
می زند: سه سؤال دور محور بر دوستان طبقه متوسط غالبًا با طرح گفتگوها 8ـ

افتاد؟ ایران چه اتفاق خواهد در الف ـ
برویم؟ بمانیم یا آیا ب ـ
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در او حمایت کردن از آمده و به قدرت رساندن خمینی به وجود با درگیری آمریکا چه تغییراتی در ج ـ
بایستی رخ دهد. دست می دهد از را حالی که محبوبیت خود

دارد وجود قطب زاده وچمران) بحثهای جداـگانه قابل مالحظه درباره قدرت (مثلث آمریکایی یزدی٬
ضد بلوغ پذیرفته شده است و حد سه در روحانیت هر می رسند٬ حکمران حقیقی ایران به نظر ـکه آنها

ایران انقالبی شده است. کردن قدرت در آمریکایی بودن یک تاـکتیک الزم برای مهار
برچسب طاغوتی٬ که تصفیه های دمدمی بدون اساسی با وقتی استادان دانشگاه برای من تشریح کردند 9ـ
ماه پیش نسبت به دو اخیرًا دوستان احساس امنیت بیشتر جریان است٬ در دانشکده ها ساواـکی از
دارند. اعدامها عده کمی سابقه از زندان دارند. اقوامی در حالی که اغلب دوستان یا در احساس می کنند.
و(جستجوی کمیته نیمه شب) زدن کمیته در قبیل (در شوخی های ترسناـکی از حوادث برای دوستان با

PLAYBOY همراه است. باعث آتش زدن مخفیانه مجله برای مشروب)
در بـودند که حاضر زمان انقالب داشتند در دخالت روسها مورد افسوس کمی ترس در تبریزیها
سال خاطره پیشه وری هنوز 40 سن بیش از با میان افراد به خصوص در صورت لزوم به ترکیه بگریزند
آمریکایی این هزار تمام موضوع برای اخراج 45 دوستان می گفتند. قوی است همان طوری که برخی از

به این آسانی خارج نمی شوند. حالی که روسها در که احتیاجی به آنان نبود بود
هضم نکرده اند. را برنامه های حکومت جدید مضرات سرنگونی شاه و منافع یا تأثیر هنوز تبریزیها 10ـ
اینک ایران بر دایر وقتی دوستان سؤال مشورتی کردند کرد سفارت درک تجربه مخاطره آمیزی را مأمور
را ترک کنند و یا بمانند٬ به دولت ملحق شوند یا منزوی گردند هنوز برای همه شکستهای انقالب یک نفع
در حتی خیلی بلند معرض عمومی (یا در این حقیقت که کسی جرأت نمی کند بجز و دارد وجود آشکار
نکردنی باور بسیار برای آزادی بیان حدود چند هر رژیم گذشته شاه بکند حمایت از محل خصوصی)
اجتماعات وصریح درباره سیاست در برخمینی) تلفن بگویند(... در دوستان جرأت کردند دارد وجود
و بدگوئیها ایران شکل می گیرد در روش آمریکا انتقادات از زمانی که اـکثر در بزرگ صحبت کنند٬
جهت سیاست دو در منافع سالمی را تحقیقًا حال حاضر کردن ساواک در جابجا حقیقت٬ در توطئهها

حیات می دهد. خارجی تجدید داخلی و
امثال مراغه ای و آقایان نزیه و (7 روی قرائن دوستان مأمورسفارت (بند از می رسد به نظر مترجم: نظر
LAINGEN ایشان باشند.

سمینار نکات مطرح شده در موضوع:
july 58/5/4 یا 3 انقالب تاریخ: ـ 1

از: عبارت بودند عوامل انقالب٬
انحراف تباهی و و فساد 1ـ

شاه فساد
خاندان پهلوی است.) مقصود شاید (مترجم: پهلوی) انحراف خانواده اش (شامل بنیاد

وزیرهای شاه انحراف (تباهی)
انحراف دوستان شاه
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سازمانهای نظامی انحراف در
اجتماعی تحوالت بزرگ اقتصادی ـ 2ـ
دالری بحران اقتصادی یک میلیارد

وسایل مدرن تیرکمان تا از ارتش بزرگ مدرن٬
شدن قیمت نفت برابر چهار

تکنسین های ماهر تربیت شده ـ فقدان اداره کننده (مدیر)
لطمه فرهنگی

اصالح نکردن کشاورزی
آمریکا ناحیه با تشریک مساعی در همدستی و

ثبات اوضاع اشتباه گرفتن سکوت با درک نکردن وضع مردم و لذا٬ اوضاع و بودن شاه از دور 3ـ
ازجمعیت ایران توجه به اینکه فقط٬ــ با نه اجتماعی٬ 1انقالب درطبیعت خودیک انقالب سیاسی است٬

هم دورند).3 از و هم فرق می کنند مردم با اجتماعی٬ نظر (یعنی از خانه فارسی صحبت می کند در

دسته هایی که دخیل بودند و گروهها 2ـ
فشارهای دولت (ظلم) برابر مردم معمولی در این بوده است که از رهبران سیاسی همیشه٬ کار ـ آیة اهللها 1ـ

توان بیشتری اینچنین باشد. توش و بازسازی و روحانیت با آینده نیز که در امید 1ـ

روی بر نفوذی که آیه اهللها دولت نداشتند. تاریخ ایران هیچگاه مردم سهمی در در محافظت نمایند 1 و
مردم معمولی دارند٬ خیلی بیشتر از نفوذی است که پاپها در قرون وسطی بر روی اروپایی ها داشتند.
دارند تیپ قدیم را این تجار اعدام شده اند٬ یا و کرده اند که فرار اصلی) (51سرمایه دار متفاوت با ـ بازار 2ـ
با به مدرنیزه شدن مظنون می باشند. و مذهبی هستند خیلی (عمیقًا) می کنند. ارزشهای غربی پرهیز از و
جهت انقالب فراهم می شد٬ بازار برای انقالب از نیاز پول مورد هستند بد افراد٬مخالف و دولت و فساد
پولهای کالنی به دست مذهبیون میانه بین و مسلمانهای مذهبی همیشه خیرات می دهند هم همین طور٬

برخالف دولت. می شود)٬ (صرف این امور نمی ماند دست آنها پول در توزیع می شود٬ مردم فقیر
سرمایه دارها٬ از عبارتند آنها مردم ایران٬به روش غربی تربیت شده اند %12 حدود در تکنوکراتهاـ 3ـ
دسته شاه پولدار و که دار مشاهده کردند آنها لیبرال هستند جوان و آنها٬ خیلی از رؤسا و دانشمندها
این گروه برای میان می رود٬ تورم از اثر بر انجام می دهند معامله پولی که اینها حالی که هر در می شوند٬

ضروری هستند. اداره کشور
که بـه وسیله استادان جوان بودند دانشجویان و انقالب٬ ممتازترین گروه قبل از شاید ـ دانشگاهها 4ـ
اسـتفاده قـرار مورد یا رهبری می شوند٬ لیبرال٬ رادیکال گرفته تا گروههای زیرزمینی از رهبران و

در نظر به تجدید گشته است که نیاز تشتت وناهماهنگی شدید دچار پیروزی انقالب امروز قبل از در علیرغم نقش مؤثر جنبش دانشجویی نیز 2ـ
به بازوی سازنده انقالب تبدیل نشده اند. هنوز اما گوش انقالب هستند هم چشم و چه دانشجویان هنوز اـگر و دارد فعالیتهای خود

تهران بودند.2 سمعی انقالب در پیروان عینی و اینها می گیرند.
کمونیستها. کردها) و شامل گروههای اقلیت قومی (عربها احزاب ناشناخته سیاسی٬ 5ـ

شاه است. بودن از آن منزجر و میانه وچپ به یک علت به هم متصل هستند راست و از ناجور این اتحاد 6ـ
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آـگاهی دادن 3ـ
فقط سرنخهای او اقتصادی درک نکرده است. یا مذهبی و فرهنگی٬ نظر از ایران را ایاالت متحده هرگز
اهمیت گزارشی که به مشکالت اساسی اشاره می کردند٬ به چند عمق نارضایتی مردم داشته٬ مورد ـکمی در

داده نشد.
خوب است همه چیز گزارش کرد٬ اواسط سال 1978 CIA در 1ـ

نمایندگان مجلس گزارش اعضاء 2ـ
که این روزی بود و نگه می دارد. را اینکه شاه قدرت خود مبنی بر هشتم دسامبر در حرفهای ـکارتر 3ـ
گزارشهایشان در مطبوعات آمریکا خیابانهای تهران کشتند. در کننده را تظاهر سربازان ایرانی صدها

بـی شـتابزدگی و با اراجیف قدیمه برنداشته است و دست از هنوز هم آقای ـکارتر امروز زیرا سرعقل نیامده اند هم بر هنوز یانکی ها گویا 1ـ
موقعیت کسب اداره حکومت آمریکا الاقل در بین میرود ایران از هم منافعش در الاقل اـگر شاید تا پرتاب می کند آن سو و به این سو را مباالتی خود
ایران ادامه مربوط به انقالب امت دالور اخبار انتشار در را منصفانه خود شیوه غیر هنوز نیز مطبوعات آمریکا سوی دیگر از که نکرده است و ـکند
جمع بندی مزدوران باز انقالب ایران بخورد اثر شکست های افزون تری در آمریکا و بگذرد صباحی دیگر چند اـگر گفت شاید باالخره باید و میدهند

فریب دادن خودشان. هم و درگیریهای جناحهای امپریالیستی با امثالهم و و یعنی یکدندگی ـکارتر هم همین باشد

اینگونه استدالل می کنند.1 آنها منصف بودند٬ غیر

ـگزارشهایشان بدین گونه است):
متعصب مایل به یکسو 1ـ

برای مثال٬ گزارش می نویسند. نداشتن اطالعات درباره فرهنگ کشور٬ یا داشتن کمترین اطالعات و با 2ـ
نفر) 300 حدود (در ولی خالصه آنهایی که اعدام شده اند گزارش کردند را مطبوعات جزئیات اعدامها
و قاتلها جنایتکاران: %9 بوده اند. شکنجهـگر پرسنل امنیتی و پلیس مخفی و که %83 نشان می دهد

به را هم جنون یانکی ها این رهگذر از تا بکوشند محاـکمه وابستگان آمریکا در چه تمامتر هر جهد و جد هم با ایکاش دادگاههای انقالب هنوز 2ـ
هم شادی ملت قهرمان ایران را. برسانند اعال حد

سرمایه داران برجسته 2 %1 دست شاه٬ سیاستمداران زیر %7 و قتلهای ناحق) (بیشتر تجاوزگرها

4ـ وضعیت حاضر
آنها مقابل دولتها٬ در همیشه حامی مردم بوده اند آیت اهللها یک مرحله انتقالی زندگی می کند. ایران در
که می توانند نیروئی هستند تنها آنها اما حکومت کنند٬ نمی توانند اصًال آنها هیچوقت حکومت نکرده اند٬

این زمان به هم نگه دارند. در مملکت را

وضعیت آینده
که: همه موافق بودند اما داشت (ـگرفته بود) سخنگوئی نتایج مختلفی برای خود هر

گرفته شود. سر دوباره از باید اقتصاد 1ـ
شود. قوی تر نیروی نظامی باید 2ـ

دریافت کنند. مداوم غذا به طور مردم باید 3ـ
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دولت آینده ـ 5
دولتی تحصیل کرده های غربی هستند٬ و بازار تجار ارتش جدید٬ رهبران مذهبی لیبرال پلی بین مردم٬ 1ـ
را عنصر این چهار اسالمی٬ عقاید طرفدار اما دولت موقت) دولت کنونی (مترجم: از خیلی لیبرال تر

بیاد و نمود خواهد قوی تر را بعضی موضع دفاعی آنها کردن آن دارند لیبرال تر سعی در آنها وقتی دولتی لیبرال باشد طمع های امپریالیستی! 1ـ
حمله می کنند. آنها حمله نکنید شما اـگر که: بیاوریم حرف امام را

(اسم شخصی به هم بپیوندد)1 پیوست (می تواند به هم خواهد تحصیل کرده ها) تجار٬ ارتش٬ (مردم٬
است).

سازمان اقلیت کمونیست که بسیار دیگری٬ زیاد موارد مانند ماند٬ دولت کنونی درقدرت باقی نخواهد 2ـ
این عمل عربستان سعودی خیلی از قدرت کند٬ داخل خال خودش را به آسانی می تواند داده شده اند٬
این شخص باشد). نظر مطلب فوق اظهار (شاید Ftamle (اسم شخصی است) Memalce می ترسد
ایران یک خط بیفتند٬ ضربتی در همه عناصر و به درستی تنظیم کنند حرکتشان را کمونیست ها اـگر 3ـ
عدم وقوع چنین حادثه ای رفت مواردی که داللت بر پیش خواهد کمونیستی بودن٬ به سوی یک کشور
این و شد. تجزیه خواهد کرد٬ فارس٬ ایران به قسمتهای قبیله ای عرب٬ احتماًال هستند. زیاد می کنند
سرحدات نژادی عربی قرار چون حوزه های نفتی در شد٬ به جنگ منتهی خواهد به احتمال زیاد اتفاق٬

یا و شرقی باشند باید یا اساس برداشت آنان دولت ها بدین ترتیب که بر استقالل قائل شود برای رژیم ها نمی تواند است که آمریکا الزم به تذکر 2ـ
پیروزی انقالب داریم که قبل از البته بیاد رفت و به سوی شرق پیش خواهد حتمًا غرب برید دولتی از بنابراین اـگر دیگری امکان ندارد چیز غربی و
ال و که کمونیستی بوده انقالب می دانند چه از هم مثل رقبایشان فقط هر آنها ایران داشته (زیرا در وقوع یک انقالب کمونیستی را تصور آمریکا نیز

جاهای دیگر. شیلی و ویتنام و در ایضًا و غیر)

پاراـگراف آمده است.2 آخر که در (uncertain (ـکلمه نامعین) (نامعلوم ـ شک دارد دارد.

تجارت. (وضع) شرایط٬ 6ـ
تحسین می شود. تکنولوژی ما و دوست دارند را ما می شود٬ آمریکا ضد مخالفتهائی که بر وجود با

موقعیت اقتصادی خوب است ـ شعارها االن در جهت تجارتهای کوچک هستند.
می فرستند. آلمانها و ژاپنیها دوباره برگشته اند و بهترین آدمهایشان را

گشت با بر برگشت ـ هم عوض شده است) جایشان با چیزها تأخر عوض شده اند(تقدم و ضرورت ها
بود. خواهد زمان احتیاج کمک کنند در او کسانی که به یاد ایران به یاد قدرت ـ

احتمال می دهی که ایران به تحریم اسرائیل بپیوندد؟ چقدر JR (نام شخصی است) سؤال:
برای مدت اسرائیل قطع شده است و روابط ایران و (نام شخصی است): ـ (Dom Weldom) جواب
دفتر لیست و ایران آنها تمام مشکالت در وجود من شک دارم که با اما ماند٬ باقی خواهد درازی این طور

تحریم تشکیل دهند.
بود. دمشق کرده اند تحریمی که دفاتر من فقط منظورم تحریم اسرائیل مانند :JR سؤال:

خیلی خیلی احتمال دارد. بلی٬ (DW) جواب
گران تمام دوباره ما گرچه حضور به ایران برگردیم٬ که باید همین االن گفتید شما آقا :(JR) سؤال
ایران شدیم و وارد شدیم و پیروز جنگ کردیم و ما کنید٬ تصور دارد٬ عالمت سؤال قرار زیر شد٬ خواهد
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یم (سیلی خوردیم). سپس به وسیله تحریم اقتصادی ایران عقب رانده شد
شجاعت عقیده ندارید؟ بهم پیوستگی و به یکی شدن و شما آیا :(DW) جواب

چه سنی؟ در :(JR) سؤال

دولت ایاالت متحده 7ـ
هر که مشخص شده دولت ژاپن٬ آن طور داشته باشد٬ نمی تواند دولت ما کمکی از تجارت هیچ انتظار
ایران سرمایهـگـذاری مـی کند٬ که به وسیله کمپانیهای ژاپنی در را پول ژاپن) واحد ین٬ (مترجم: ”ینی“
دولت سیاستهای اخیر دولت ماست. ضد طبیعی بر جریان دولت ایران به طور حمایت می کنند. ضمانت و
که قطعنامه جاویتس ارائه شد٬ وقتی شروع شد بدترین حرکت از میانگین پایینی دارد. آمریکا) برابر (در

اول ژانویه در

حقوقی قانونی و 8ـ
به رسمیت شناخته است. ایران را دولت جدید ایاالت متحده٬ 1ـ

االن وقت می کنند٬ زمینه های سیاسی کار در اما مشغولند٬ خود هم به کار دادگاههای ایران هنوز 2ـ
نیست. جریمه کردن آنها دادخواست کردن و

و هستند خود کار سر در آنها از نفر وکالی ایرانی فقط 7 خارجه از نفری وزارت امور لیست 23 از 3ـ
سرشان خیلی شلوغ است.

بود٬ یک مشکل خواهد این مورد ارزیابی می کندپیوستگی مذهبی در اعضایش را انجمن تهران باز 4ـ
Dave فرستاده شده است. Maelamen برای آنها تائی از ورقه هائی که به مسایل حقوقی مربوط بودندچند
Competition

مرحله تکاملی وپیشرفت بود. انقالب در نمی کندقبل از اصفهان کار ـکارخانه ”پلی آـکریل دوپانت“در
شامل الیاف سال و در پوند 200 حدود ظرفیت آن در سطح ضایعات٬ تولیدات هم داشت ولی فقط در
این سهام وارد %40 با ”دوپانت“ الیاف بریده شده اـکریلیک بود. و الیاف بریده شده پلی استر پلی استر٬
الزم بود. آراء اصلی %75 اختیارداشت برای تصویب هر در نفره را هیئت مدیره 11 از عضو 4 و پروژه شد

دست دولت ایران بود. بقیه در %10 و سرمایه داران اصلی بود از نفر دست 5 در سود %50
آن و دوپانت شریک جدیدی دارد کشته شده اند یا ترک کرده اند را کشور یا گانه ”دوپانت“ 5 شرکاء
به طریقی با سهامش را %40 دوپانت می تواند دولت اسالمی است که توسط شورای کارگری اداره می شود.

نکردن باشد. برای کار این مبلغ به نظرم حقوق کارگرها به دست بیاورد. دالر دادن 100/000
گروه محترم مخصوصًا رقابت نیست٬ مشکالت ناشی از دل از ارائه این اطالعات تجاری درد هدف از
می باشد. حال رشد کشورهای در عدم سرمایهـگذاری در بر بلکه برای تأـکید ”دوپانت“٬ فعالی مانند و
احساس کردیم که اما ایران کارخانه بسازد. در که ”دوپانت“می خواهد سال 1973وقتی شایع شد در
بتواند (اـگر استراتژی ما رهبران سرمایه داری دارند. ارتباط محکمی با چون آنها عقب زده٬ را ما ”دوپانت“
روی شانس از بازار یعنی تجار بود کارخانه های کوچکتر کارگران با استراتژی بنامید) یک احساس را

موفق بودیم. این برخورد در ما نه مدیریت خوب٬ خوب و
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آماده ای برای تولیدات خودمان داریم. بزرگ و بازار ما زمانی که مشکل پی اـکریل حل نشود تا
شاید آن بودیم. که ماه گذشته شاهد همان طور خواستارتولیدات هستند٬ بسیار مشتری هایمان سرزنده و

حال تجارت است. ولی بهر این تجارت فرصت طلبانه باشد
اینکه: مبنی بر فرضیه مبهمی را حال رشد کشورهای در خالل تجارت با در سال اخیر طی چند در ما
شکل دادیم٬ وابسته های نزدیک به دولت نپذیریم“٬ یا اعضای دولت و مقابل دولت٬ ”هیچگاه تعهدی در

ثابت کرد. تقریبًا ایران این فرضیه را تجربه دوپانت در

برای تحلیل شماره 3 معرفی سند مقدمه یا
اوضاع رابطه با یک سمیناردر وسؤال وجوابهائی است که در تبادل نظرها و این تحلیل نتیجه بررسیها
نظرهای افراد تحلیل نتیجه اظهار کًال به عمل آمده است و فرهنگی ایران ـ سیاسی و اقتصادی٬ اجتماعی٬

مختلفی می باشد.
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خارجه ایران (آقای یزدی) امور وزیر بررسی روابط دوجانبه با موضوع:
تمام متن محرمانه 1ـ

داخلی ایرانیها تقسیم امور اهمیتی در که ممکن است نشانه پر یزدی زمانی مالقات می کنید با شما 2ـ
این امکان مورد قضاوت های سریع در بیننده ای مهم است که از زمانی که این موضوع برای هر در بگذارد.
تمام مخالفین نقشه هایشان بر نتیجهـگیری اینکه روحانیون می خواهند ولی سخت است که از باشد برحذر
حزب جمهوری اسالمی به عنوان حزب حاـکم کامًال اسالم به عنوان ایدئولوژی و اسالمی و مبنی کشور

باشیم. حذر بر کنند نابود

عنوانها
این موضوع درسی داده شده باشد. در نیز اقلیتها که به دیگر به طریقی ساـکت شدند شورشیان کرد :
به نیز به عضوهای مخالف دیگر و رهبری آن به عنوان ضدانقالب مارک زده شد جبهه دموکراتیک و :

این وسیله آـگاهی داده شد.
که قوانین جدی شیعه را تحت رهبری مذهبی برای بررسی قانون اساسی تعیین می شود یک شورا :

برای دولت پایه ریزی کند.
که قم تصمیم می رسد به نظر ادامه دارد. عفو صحبت از حتی برای جنایتکاران عادی باوجود اعدام ها :

باشد. بخشش برحذر تأسف و گونه اظهار هر از دارد
: رئیس سپاه پاسداران وزیر دفاع شده است.

یادآوری است به غیرروحانیون یک نشانه قوی و (شرکت ملی نفت ایران) ٬(Niocd) برکناری نزیه از :
نفت جلوگیری کنند. مخصوصًا که باشد جا هر تحلیل قدرتش در ـکه قم مصمم است که از

(هـیچ خـبرنگار انقالب ایران مـی باشند. اینکه مطبوعات غرب ضد مورد یک خیال پردازی در :
آمریکایی اـکنون مقیم ایران نیست).

طرف خمینی عامل کمک کننده اصلی صهیونیست برای عقیم گذاشـتن انـقالب از هنوز آمریکا :
کننده به عنوان نیروی متحد انقالب را حقیقت خمینی خودش و در محکوم می شود. فلسطین معرفی و

مردم منطقه برای احقاق حقوق فلسطین می داند.
حال صعود که روحانیون در شود این نکته تأـکید کافی است که بر اما است٬ جای حرف بیشتر 3ـ
نه ارتش٬ درتنظیم قانون اساسی تأثیرکند٬ آنها بر که بتواند که هیچ چیزوجودندارد می رسد به نظر هستند
نه ناامیدعمومی مردم نسبت به ( PGOT) دردولت موقت میانه روها نه بازرگان ودیگر ازپاریس٬ نه بختیار
رسمی نقطه نظر از فاالچی گفت: اوریانا یک مصاحبه مطبوعاتی با در بازرگان امروز دستاوردهای مادی.
اداره را کشـور شورای او خمینی و انقالبی٬ ایدئولوژی و نقطه نظر از اما اداره می کند را دولت کشور

می کنند.)
آنچه که هست از قدردانی بیشتری از زمان٬ با آن هم تنها کم کند٬ را فاصله ها چیزی که می تواند 4ـ
ایـران بـا اقـتصاد مـانند اقتصادی نیمه مدرنیزه شـده٬ گانه و مشکالت اداره یک ارگان سیاسی چند
می دهند. را امور روحانی در غیر مذهبی که امکان کمی برای دخالت عناصر دیدگاههای مدرن کامًال
نیز او حتی اـگر کننده نیست. این امیدوار و نه. یا می پذیرد خمینی این را سؤال اینجاست که آیا 5ـ
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علیه اطرافیانش در بر را تسلط خود می تواند او آن اینکه آیا و دارد یک سؤال اساسی وجود هنوز بپذیرد
کند. برقرار می باشند خیلی لجوج تر او از قم که حتمًا

و زد خواهد کنار را نیروهای میانه رو پیش است و جواب ساده این است که یک روش سخت در 6ـ
زد. خواهد شرکت ملی نفت ایران کنار مثل نزیه در نیز بازرگان را

لحاظ سیاسی احمق نیست از ماه قبل امیدوارم اماخمینی اصًال از من کمتر مطمئن نیستم. من آنقدر 7ـ
زمینه سیاسی اجتماعی آینده ایران از تفوق اسالم در پایداری سیاسی و ممکن است برای اطمینان از و

آنان است استقبال کند.) ضعیف ولی اصلی نمایانگر (ـکه بازرگان به طور میانه روها
چگونه می بیند آینده این منطقه را که او ببینید و خوب آزمایش کنید ممکن است آقای یزدی را شما 8ـ
به (PGOT) دولت موقت در موجود همه افراد یک انقالبی است که از معتقدی است و یک آدم عمیقًا او
واقعیت استقبال و ایده آل خود احتیاج به موازنه کردن عقاید ممکن است از او اما است. خمینی نزدیک تر
که به عنوان اولین تماس او با صحبت شما باورکرده ام. او از من تقریبًا من صحبت کرده است و با این را ـکند.
یک اقدام قاطع درجهت منظورهای ما و رهبریت دولت انقالبی داشته ایم محسوب می شود٬ با باالیی که ما
واقع پیشرفت ایران در ایران قبول کرده ایم و در واقعیت را که ما (یزدی) اینجاست برای تصدیق کردن او در
عدم رؤیت جنبه که رؤیت یک سرسختی و بداند باید یزدی نیز دولتی می خواهیم. نهادهای جدید در را
ندارد. ایران امروز در این دیدگاه جایی برای حقوق افرادی میانه رو نگران کرده و را انقالب ما انسانی در
مثل یزدی هستند که به دیگر ولی افراد اهمیت نمی دهد چه وجهه ای دارد آمریکا خمینی به اینکه ایران در

این موضوع اهمیت می دهند.
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به ساندرز کوران ـ از
وضعیت های مختلف ایران. تهران و اصفهان و ـ شهرهای شیراز در آمریکا درباره انجمن ایران و

58/7/12 ـ 1979 اـکتبر 4
ایران از قول آقای مک آفی براساس مالقاتی که اخیرًا از ICA (آژانس ارتباطات بین المللی) اخیر نظر
آینده قابل آن است که تسلط مذهبی تا داشته است جهت اطالع سفارت تهران حاـکی از شیراز) (تهران و
کارگران با دولت بایستی گفت که بزودی متخصصین از مورد در و بود ایران حاـکم خواهد پیش بینی بر
حال گویای آن است که خمینی در (MC AFEE) برخوردهای مک آفی داشت. دولت گالیه خواهند

جاهالنه این دید با است. ایران برخوردار حمایت اـکثریت مردم فقیر چیست حرکتی است که از مریکا ادعای آ ارتجاع مورد برگشت به عقب یا 1ـ
ارتجاعی نیز بود اوباش زمان خود باصطالح مستکبرین اراذل و محروم و و اـکثریت توده های فقیر تائید که مورد نهضتهای انبیاء و تمام حرکتها

است.
پیام است که امام در به همین خاطر و ارتجاع می نامند حرکت به دست پان اسالمیک را ارزشهای اسالمی و بر تأـکید نفی ارزشهای غربی و آنها

عمل می کنند. آمریکا خط شاه و نهایت در در ارتجاع می دانند که روحانیت را همه آنها می فرماید: نوروزی خود

است. ایران برخوردار حمایت اـکثریت مردم فقیر حقیقت از در و برگشت به عقب است 1
فعالیت می باشند. در بازارها و ایران می گذرد عادی در امور

ارزشهای غربی تغییر خمینی مبنی بر تائید اظهارات مردم در نکته ای که به خصوص برای من جالب بود
خمینی مصمم اسالمی مخالف است. ارزشهای غیر با و می کند رد است آیت اهللخمینی ارزشهای غرب را
در جهان می داند قانون گذار را که خود می کند طوری رفتار و است که به طرف یک پان اسالمیک برود
تحت شرایط فعلی تمام سعی دیپلماتها می رسد مشکل به نظر آمریکا روابط ایران و ـکوتاه مدت بهبود

آمریکایی ملت مسلمان٬ ضد اوجگیری شور ”اـکنون که با مدت باشد رابطه بلند بایستی متمرکز تحت شرایط فعلی تمام سعی دیپلماتها 2ـ
فرونشاندن یا و خویش می باشد مدت برای تسلط مجدد برنامه ای دراز فکر در کند رها آرامش را شده است که این جزیره ثبات و مجبور آمریکا
وکالسهای آمریکا این راه چون انجمن ایران و در و دارد. را نسبت به جهانخواران خیال بازگشت مجدد حساسیت مردم ما نفرت و تدریجی و

پنجره داخل می شود.“ که بیرون کنی از در از ایران است ”امپریالیسم را در آمریکا حضور آموزش انگلیسی پنجره های باز
اسالم پناهانه اعمال نظام هر شیطنت است و حتمًا الصالح آنها عمل ظاهر بدیهی است که هر شیطان بزرگ می نامد را توجه به گفته امام که آمریکا با
توسعه مهمانی آمریکایی نیتی جز هر مجلسی و داشته باشیم که هر به خاطر باید باز حیله گران حاصلی ندارد. رسوائی بر عوام فریبی و هم جز

دنبال نمی کند. ایران هدف دیگری را با روابط سلطه آمریکا

مدت باشد.2 بلند روابط در ایجاد در بایستی متمرکز
نظریات من ایران باشیم. رابطه مناسب با فرصتهای مناسب برای ایجاد بایستی منتظر موقعیت فعلی ما در
خالصه شده ICA/NEA شکل زیر به براساس توصیه و 79 سپتامبر مه ای مورخ 24 نا در این مورد در

است.
سال است که ازطریق انجمن ایران و 50 آمریکاحدود شیراز٬ اصفهان٬ تهران٬ در آمریکا انجمن ایران و
هم چنین شهرت این انجمن تشنه جهت آموزش زبان انگلیسی و جو ایران مشارکت دارد. با آمریکا
جهت ضمن اینکه مؤسسات پنجره های باز کرد. این زمینه ایجاد برای فعالیت در خوبی را موقعیت بسیار
به شکلی برنامه را چه بیشترتوسعه دهیم و هر این است که این مؤسسات را ما نظر ایران است. در ما حضور
این برنامه شامل توسعه کتابخانه انجمن ایران و هدایت کنیم که به طرف منظورهای خودمان پیش رود.
جهت دوباره زنده کردن انجمن ایران و فعالیتهای پشت پرده ای را ما اصفهان می باشد. تهران٬ در آمریکا
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کرده ایم. آغاز شیراز در آمریکا
NEA و پرورش متخصص مذهب اسالم جهت پل های رابطی بین اـکتشاف امکاناتی جهت تعیین و

خارجه آمریکا. کارمندان وزارت امور ICA و همکاری با رهبری اسالمی به شکلی مستقیم و
تحت شکل رمزی آمده است) به طور به همین شکل و (مترجم: “ R” بررسی جهت تعیین وپرورش یک
با را تماسها تا فرهنگی ایران داشته باشد زبان فارسی و تعیین فردی که زمینه قبلی در متخصص فرهنگی یا

مؤسسات فرهنگی تقویت کند. رهبری و

امثال با مردم ایران را یانکی ها البد منتفی گردید. و شد به رو شکست رو با این قبیل برنامه ها ایران٬ در اشغال جاسوسخانه آمریکا البته با 1ـ
فریب دهند. مردم را اطوارهای اسالم آمریکایی! و ادا با بودند که درصدد اشتباه گرفته اند ضیاءالحق ها

برای سمیناری که میزبان آن آمریکا شکل ایجاد با ساله هجرت 1 1400 جشن سالگرد استفاده از
روابط باعث امیدواریم که این مسئله و ما اطراف آمریکا. هم گردشی در سمینار از بعد و ایرانیان باشد

بشود. وسعت روابط ما
و پخش نمی شود دریافت مطالبی که به شکل خبر جهت توسعه و VOA صدای آمریکا کردن با ـکار
ترتیب دادن ایران شناسان آمریکایی و مصاحبه با و مطالعات اسالمی آمریکا روی ابعادی مانند بر تأـکید

یک رابطه مردمی.
سیاست خارجی مطالعات اسالمی آمریکا٬ ایران به خصوص از از آمریکایی ها ـکشف امکانات بازدید

کشاورزی. اقتصادی و
مؤسسات ایرانی بشود. که شامل ایرانیان و طرفه) دو مؤسسات ارتباطی (نه لزومًا ایجاد
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آمریکایی تظاهرات ضد
آبان 58 11 

معرفی
54 سند

کارگران مسلمان به توسط دانشجویان و چهارم خرداد روز مربوط است به تظاهراتی که در این سند
نسبت به اعدام این سناتور صهیونیست آمریکایی انجام گرفت. مناسبت اعتراض به گفته های یک سناتور

صهیونیست توسط دادگاه انقالب اعتراض کرده بود. انقالبی یک سرمایه دار

آمریکایی تظاهرات ضد موضوع:
ندارد تظاهرات دیروزوجود تکرار شواهدی مبنی بر ظهرجمعه اطراف سفارت آرام است. امروز از 1ـ

دارد. معمولی وجود پلیس به تعداد و
تـرک مـی کردند٬ خیابان روزولت را گذشته استادیوم ورزشی واقع در ظهر از جمعیتی که بعد 2ـ

مسئله حادی پیش نیامد. می دادند٬ ما ضد صدایی بر و سر شعارهای پر
نعمت ازتظاهرات دیروزپوشیده شده است. پالـکاردهای جدید با دیوارهای خارجی سفارت کامًال 3ـ

قوطی های رنگ روی سفارت مشخص است.
است. برخوردار یک ”تم“ شعارهای مختلف ولی از

ــ مرگ بر امپریالیسم آمریکا و اسرائیل
ــ آمریکا و اسرائیل دشمنان ما هستند

دشمن ماست آمریکا ماست٬ خمینی رهبر ــ
شود لغو باید آمریکا تجاری با قراردادهای نظامی و ــ
گردد النه جاسوسان تعطیل باید سفارت آمریکا٬ ــ

ترک گویند ایران را مستشاران نظامی آمریکایی باید ــ
دشمن ملتهای مستضعف آمریکا٬ مرگ بر ــ

تمام مشکالت داده شده که می گوید خیابان روزولت پرچمهای بزرگی قرار واقع در روی در بر 4ـ
برداشتن پالـکاردها٬ نامشروع آمریکا فرزند صهیونیزم٬ مرگ بر و ـکارتر باد نابود آمریکاست. جهان از
گروهی تظاهر برای برداشتن این پالـکاردها نتیجه تالش ما دیروزدر احتیاج به مذاـکره ومخفی کاری دارد.
ما داخل سفارت می شوند. جایش نگذاریم. سر را پالـکارد که اـگر کردند تهدید و برخوردند ـکننده به ما

تصمیم داریم مقاومت کنیم. پوشاندیم و خودمان را غرور
تظاهرات که توسط حزب جمهوری اسالمی در میلیون نفر 3 می کند ادعا رادیوتلویزیون)٬ (مترجم: 5ـ
این ارقام بدون استانهای دیگر٬ در دیگر نفر میلیونها و شرکت کردند شده است٬ تهران برپا در نوامبر 1 در

تهران نشان می دهد. در فیلمبرداری تلویزیونی جمعیت زیادی را شک غلط است اما
فرق گذاشت و دولت آمریکا بین مردم و واضح دقیقًا به طور منتظری که سخنران تهران بوده٬ آیة اهلل

محکوم کرد. را آمریکا
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شماره 57 معرفی سند
نشان دهنده و می باشد اشغال النه جاسوسی) قبل از روز قربان (3 مربوط به تظاهرات عید این سند
به خوبی دریافته است که وقتی آمریکا آمریکایی است زیرا تظاهرات ضد حتی از آمریکا وحشت شدید
به اجرا حتمًا ایران) در یعنی که بایدخواستشان (برچیده شدن بساط سلطه آمریکا می آوردند مردم فریاد
آنچه که زیرا به وضوح عیان می شود کشور امور شرکت در اینجاست که اهمیت نقش مردم در درآید.
به واشنگتن را تظاهرات خود مردمی که با انرژی بیکران مردم است. تنها به وحشت می اندازد را ابرقدرتها
به پنهان شدن وامی دارد. مردمی که مشت های گره کرده شان جاسوسان آمریکایی را و نگرانی وامی دارند

بروس لینگن از:
1979 / نوامبر ایران ... 1 تهران٬
دوستان عزیز 58/8/10
ولی باالخره معلوم نگران کرد روزی که همه را ایران بود... آن روزهای مخصوص در هم یکی از امروز

نبود. هم بد که زیاد شد
و دعا مراسم جشن و و جشن می گیرند یک تعطیلی اسالمی که قربانی کردن را قربان بود٬ عید امروز
با همزمان ن بود ولی امروز شدخوب این مسئله ای نبود٬ شهرهای ایران برقرار اـکثر و اینجا عظیم در نماز
به عنوان آمریکا برای پذیرفتن شاه در مذهبی علیه آمریکا موج عظیم انتقادات تحریک کننده دولتی و
معالجات در نیویورک. و بنابراین جشن عید تبدیل به یک هیجان عمومی عظیمی نیز علیه ما شد. اینجا در
جمعیت دسته دسته به طرف سفارت جنوب شهر تهران اعالم شده بود که بعد از یک اجتماع بزرگ در
شعارهائی داده خواهدشد. و شد خواهد سخنرانیهائی علیه آمریکا آنجا در و کرد حرکت خواهند آمریکا
یعنی اطراف سفارت داشته باشیم. کننده در یک میلیون تظاهر آماده کردیم که حدود را خود بنابراین ما
دفترخانه در تفنگداران دریائی همگی برای حفاظت از بیرون بردیم٬ الزم سفارت را تمام اعضای غیر
در بود موقع حمله احتمالی نیاز دفترخانه به وجودمان در که در ما از آن تعداد و شدند٬ داخل آن متمرکز
بی سیم با تماس دائم تلفنی و در کنیم و نابود ارتباطی را دستگاهها گزارشات و و اسناد دفترخانه ماندیم تا
مطمئن باشیم که نوعی کمک مقامات دولت ایران باشیم تا تماس دائم با در همین طور واشنگتن باشیم و با
مشتاق دفـاع از و البته تفنگداران دریائی لباسهای رزم پوشیده بودند می رسد. برای ما جانب آنها از
شب گذشته اواخر الزم نبود٬ این کارها که هیچ یک از ولی خوشبختانه باالخره معلوم شد سفارت بودند.
یک مایلی جنوب یک میدانی که حدود عوض تا در رفت اما سفارت نخواهد که دسته تا اعالم کرد رادیو
این بود دلیل این کار خواهدشد. ایراد شعارهای علیه ما و سخنرانیها آنجا در رفت و سفارت است خواهد
فامیلها مالقات با نیایش و و مردم به وقت زیادی برای دعا و بود بعالوه تعطیل عید و بود ـکه فاصله زیاد
صبح تظاهرکنندگان 9 کردیم وحدود برای مواقع احتمالی اجرا را طرح خود حال ما به هر احتیاج داشتند.
سازمان یافته به وسیله کمونیستها این گروه که احتماًال پیش بینی شده٬ تعداد از خیلی کمتر اما آمدند٬
این بوده که تاـکتیک آنها می آمد به نظر نفررسیدند. 4000 به حدود و نفرشروع کردند 50 ازحدود بودند٬
و بودند ما با ظهر از بعد ساعت چهار تا نگرانی نگهدارندزیرا در حالت عادی و خارج از را ما ـکه تمام روز
(ما شعارمی دادند علیه ما گره می کردندو همه حال مشتهایشان را در می آمدندو برسفارت می رفتندو دور
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چنانچه کرد٬ کنسولگری درخواست ویزا از و آمد برای یک هفته هرکس اینجا حاال تصمیم گرفته ایم که از
کالسکه وحتی بچه هائی در میان جمعیت زنانی باچادر در بیرون کنیم.) را بالفاصله او می کرد ـگلویش درد
که رنگهای زیادی موفق شدند ولی آنها روی دیوارداخل شوند که از به هیچ وجه سعی نکردند آنها هم بود
ما باقی مانده بود. ما روی دیوار زیادی بر تظاهرات های قبلی آثار اینکه از وجود با بریزند٬ ما روی دیوار
به ظهر از بعد اواخر مشکل اساسی ما تنها می آوردیم. نگرانی در از تلفن واشنگتن نگران را تمام وقت با در
تصمیم گرفت که افسران حفاظتی ما یکی از حال پایان یافتن بود. آن هم وقتی که تظاهرات در و آمد وجود
پایین بکشد که به نرده های درب آهنی مخصوص ورودرسمی نصب شده بود پارچه ای بزرگ را یک شعار
نفراز وازخمینی ستایش کرده بود.خوب٬چند نوشته بود روی این پارچه یک چیزخفت باری علیه ـکارتر
عصبانی درحقیقت جمعیت بسیار هیچ خوششان نیامد... و دیدند کننده این برنامه را آخرین نفرات تظاهر
سفارت از امروز نفر 50 ـ 45 شدند(حدود متحد آنها این عصبانیت نیروهای امنیتی پلیس هم با در و شد
همگی و نبودند)٬ توقفشان بد جلوگیری از حرکت دادن مردم و در و مسلح٬ غیر حفاظت می کردند٬
به شرط ی که جای گفتیم بسیارخوب٬ ما جایش دوباره نصب شود. پارچه ای سر که شعار شدند خواستار
داخل سفارت می شویم. دیوارها از همکاری نکنید که اـگر گفتند و آنهاموافقت نکردند دیگری نصب شود.
ما عمل شود وارد به اینکه پلیس هم علیه ما شود منجر مقاومت ما تصمیم گرفتیم که اـگر ما آنجا خوب در
شـرمساری وجود جایش (با دوباره رفت سر بنابراین شعار بشکنیم. ترجیح می دهیم که غرورمان را

ولی بدون خشونت... یک ساعت شعارهای عصبانی علیه ما... هم حدود باز بعد و تفنگداران ما)
خوب تمامش همین بود٬ ضمنًا یک دستپاچگی مختصر هم امروز غروب پیش آمد و آن هم به خاطر
گذشتند و جلو ما از یک استادیوم ورزشی نزدیک سفارت بیرون آمدند این بود که جمعیت زیادی که از
بود ولی تظاهرات مختصر دفترخانه پناه گرفتیم٬ همگی در دوباره ما عصبانیت علیه مادادند. شعارهایی با

پانزده دقیقه تمام شد. در و
مثل بدانید٬ کنم شما چه فکر گر باعث شد٬ که چه چیزی این مسایل را گیج شده باشید ممکن است شما
مبنای بر شاه برای معالجات بیشتر اـگر و دارد هیجان افزاینده ای وجود این مورد در هم گفتم٬ باال اینکه در
به باالترین اینجا ما دردسرهائی خواهیم داشت. ما بماند آمریکا در (ohah - out patient basis) بیماری
به عنوان را او ما کرده ایم که قبول کردن شاه فقط براساس انسانیت بوده٬ تأـکید آیت اهلل خود از غیر مقامها
ما می کنیم)٬ دولت فعلی معامله می کنیم (ـکار با ما ایران٬می پذیریم٬ یک شخص بدون هیچ مقام سیاسی در
به نماینده شاه (حزب شاه) ما آن حمایت می کنیم. از تمامیت ارضی ایران احترام می گذاریم و به استقالل و
و است نمی تواندفعالیتهای سیاسی داشته باشد آمریکا زمانی که در تا یادآورشده ایم که او (shah's paety)
که ما ـکارتر مورد در این قصددیگری را و را٬ نه مطبوعات٬ کرده و متقاعد غیره ولی این مطالب نه دولت را
برای محاـکمه به او می خواهند و اساس جنایتکاران می بینند به عنوان پایه و شاه را و انجام داده ایم می بینند٬

ایران بیاید.
برای مدتی می ترسم که ما حال حاضر ولی من در ختم می شود٬ روشن نیست این مسایل به کجا هنوز
جای تأسف بماند. آمریکا برای معالجات بیشتری در او هوای سنگینی داشته باشیم به خصوص اـگر آب و

بودیم. این مبارزه دشوار به نفس در حال کسب اعتماد آرام آرام در ما زیرا است٬
درحد را سعی کرده ایم که مواقعی که می توانیم زندگی معمولی خود ما نبوده٬ دردسر اینجا همه چیز اما
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جامعه یک دوره مسابقات دوره ای والیبال ترتیب داده بنام سری مسابقات والیبال معقول ادامه دهیم٬
جالب یک مراسم بسیار و باختیم٬ بریتانیا و به سفارتهای ایتالیا را بازی های تنیس خود ما دعوتی لینگن٬
و هم خوب بود٬ هوا رقص هالووین داشتیم که به وسیله جوانهای اداره وابسته نظامی ترتیب داده شده بود.
خوبی برای شام بسیار را نفر 250 بنابراین موفق شدیم که حدود تراس بچینیم و در را توانستیم میزها ما
مسابقه رقص آنها سه صبح رقصیدیم ـ شام تا از بعد جمع کنیم و ترتیب داده بود عالی ایتالیائی ما ـکه آشپز
در درحقیقت ما به همه بسیارخوش گذشت. ورقص آرام و پولکا والتز٬ همین طوردیسکو٬ و ترتیب دادند
جامعه منظور (مترجم: می شویم. پارتیهای این سفارت داریم مشهور به خاطر جامعه دیپلماتیک اینجا

ایران است). سفارتخانه های خارجی در
دور خیابانها به اندازه کافی از یعنی این محل (محل رقص) هستیم٬ چون مجزا هیچوقت نمی ترسیم٬
یک جـمع البـته مـعموًال ایرانی هم مـی آیند٬ چند ناراحت نکنیم... اسالمیهای اصولی را هست که ما
سـرگرمیهای بی رودربایستی تشنه این جـور ایرانیها) (منظور که اینها خصوصی است٬ دیپلماتیک و
به انگلیسی به فارسی ترجمه لینگن آن را به زبان انگلیسی کلمه طاغوتی آمده و سند (در طاغوتی هستند
شایع شده که بعضی مواقع در برها البته این دورو ندارد٬ شهروجود این نوع در هیچ سرگرمی از زیرا ـکرده).
فقط 10 آنها هست که اـکثر هتل خوب اینجا چند است٬ مراسم رقص برپا رستوران (روی بام هتل آریامهر
عدم هم به وسیله دانشجویانی که از هتلها بعضی از و رفته اند٬ تمام توریستها شده زیرا پر درصد 20 تا
در مشکالت زیادی روی دست مانده و اشغال شده... بیچاره این دولت٬ خوابگاه ناله می کنند وجود
ناراحت کردن دانشجویان هم که بهر حال نقش بزرگی در بیرون راندن شاه داشته اند کمال خونسردی را
مسئله شاه وجود با هیچ پیشرفتی حاصل نشده٬ اینجا در انتصاب یک سفیرجدید مورد در نشان می دهد.
من از اخیرًا مسایل ندارم. بر آن تسلط الزم را حال حاضر من در مناسب نیست و زمان برای این کار هنوز
از اورشلیم قبول کنم ولی من درخواست کرده ام که مرا در خواسته شده که به عنوان سرکنسول مأمورین را
که فعالیتهای اصلی در می آید به نظر مشخص نیست) (این قسمت دقیقًا خارج کنند. نظر مورد لیست افراد
البـته نـباید فعالند٬ عمان بسیار قاهره و تل آویو٬ در چه اینکه سفارتهای ما خاورمیانه ترجیح دارد٬
جای خوبی برای ممکن است که آنجا فراموش کرد٬ بقیه بازیگران را استراوس و مانند بازیگران دیگر
این زندگی پرنقل و در هم خوب نباشد٬ ولی برای مدرسه رفتن جیم ممکن است آنقدرها زندگی باشد
بررسی داریم برای خدمات خارجی ایاالت متحده مسئله تحصیالت جیم اولین مسئله مورد انتقالی که ما
بروسی شما خواهیم رفت... دوستدار جای بعدی است که ما مورد برای تصمیم در
دوباره بررسی شود. باید انتهای نامه است که اشکاالتی دارد که در دست نویسی می آید زیر در

درخواست مالقات مجلس سنا در رهبران مذهبی (مالهای پیش تاز) یکی از هفته پیش از P.S ما

بشنود٬ را حرفهای ما بود حاضر ولی ظاهرًا ظنین بود به ما مردی که عمیقًا مذاـکرات جالبی بود٬ ـکردیم ـ
جالبترین شاید اما مربوط نیست. که به ما به رسمیت شناختن این مسئله که ایران مشکالت دارد البته با
بود که بیرون منتظر دید را که لیموزین چایل سیاه ما 12ساله ای بود 14ـ قسمت این گفتگومربوط به دختر
آمریکایی است او که متعلق به کارمند وقتی جواب شنید این ماشین مال کیست٬ ازافسرامنیتی من پرسید و
به عنوان او بیرون خواهیم کرد. را آنها ما اینجارفته اند. از کرده بودم که تمام آمریکایی ها ولی من فکر ـگفت:
تبلیغاتی نشان می دهد٬ مطبوعات را اـکثر تبلیغات در تأثیر زدمقداری از یک نمونه نیست ولی حرفی که او
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ـکه بعضی اش برای بیان حقیقت است بعضی اش برای تأثیرگذاری عنوان می شوند. تمام
ایران تهران ـ از:

استفاده بازجوئی مورد در می تواند کلی نامه حاوی نکات برجسته ومشکوک ولی مبهم است و به طور
گیرد. قرار

قربان مردم ماجرای تظاهرات عید کپی شده تحت عناوین مختلف با عینًا ـ نفر به حداقل 9 کاردار از
آماده باش سفارت انجام می شود. مقابل در راهپیمایی ولی تظاهراتی باالخره در مسیر تغییر و کند آغاز
گاردهای به نفع امام به وسیله یکی از پالـکاردهای علیه ـکارتر کندن یکی از ـکامل گاردسفارت برای مقابله.
شاه به که علت خشم مردم حضور تحلیل می کند نصب دوباره آن بعد خشم مردم و اعتراض و سفارت و
توضیحات این سفارت به مقامات ایرانی راجع به منع فعالیت سیاسی شاه است و آمریکا بهانه بیماری در

قانع کننده نبوده است.
چند راحتمان ادامه می دهیم و به زندگی عادی و خطرات ما و تمام این حرفها که با سپس می افزاید
هم هستند ”طاغوتی“ عیاشی که بعضی ایرانیها مجالس رقص و مسابقات ورزشی و از نمونه می آورد

می کند). ذـکر (عین لغت طاغوت را
که می نویسد اسرائیل به عنوان (سرکنسول) به وی در طرف دولت آمریکا مأموریت داده شده از از

(اوضاع خاورمیانه). اشاره می کند عمان نیز به قاهره و برود می خواهد
که مبهم است. حرف می زند کاخ سنا مالهای در یکی از مالقاتش با قسمت دستوریش از در



الرحمن الرحیم بسم اهلل
انقالبی که با درون توده های مردم. انقالبی جوشیده از انقالب اسالمی ایران انقالبی است مردمی.

پیامبرانه امام خمینی شکل گرفته است. رهبری قاطع و با و وحدت یکپارچه ملت ما
خاستگاه راستین محرومین و توده های مستضعف است٬ این انقالب که متکی به رهبری امام خمینی و
آمریکای جنایتکارسرکوب گشته بودند شالق رژیم خائن شاه و زیرچکمه و در که سالها مستضعفینی شد
که می خواهد استثمار و استعمار ظلم و شکنجه و سالها سال سلطه طاغوت و 2500 زنجیر از اینک آزاد و
را سازندگی خود به امیدجامعه توحیدی تالش و و براساس اسالم عزیز و به دست گیرد سرنوشتش را خود
تصمیم گیرنده در صحنه سـیاست و توانسته است خود انتخابگر امت اسالمی ایران این بار کند. آغاز
مملکت گردد. و آغازگر تالش در محو آثار سالها استثمار و استعمار از چهره این وطن پهناور باشد.
ستمدیده و استعمار شده و همچنین وجدان انسانی انقالب ایران بدین دلیل در دل ایرانیان محروم و
واستبداد استثمار و نفی استعمار که اساسش بر چرا تحت سلطه جای گرفته است؛ همه ملتهای تحت ستم و

جامعه توحیدی می دهد. به مستضعفین همه جهان نوید بوده است و
و تعالی انسانی داشته باشند رشدو و انتخابگرشوند عقیده نمایندو که بتواننداظهار می دهد امید به آنها
باشند. حتی عاطفی برخوردار انسانی و برابری اقتصادی و از و جامعه ای براساس قسط زندگی نمایند در
طول مستکبرین که در علیه مستکبرین است. نهضت مستضعفین بر نهضت ما همچنان که امام فرمودند
مستضعفین بوده اند؛ حاـکم بر نظاماتی متعفن و به شکلهای مختلف عهده دار زمان حاضر در و تاریخ بشر
ملتهای سرسپرده حاـکم بر به شکل رژیمهای خائن و و مستکبرین که به شکل شیطان بزرگ ”آمریکا“
می گردند. ظاهر سرمایه دارانی که مکنده خون مستضعفین هستند به شکل استثمارگران و ستمدیده و

از برده اند. به یغما دسترنج این ملت را ایران سالهاست که مستکبرین به اشکال مختلف حاصل کارو در
سویی سـرمایه داران وابسـته و از چپاول نموده و را سالهاست که ثروت ما سویی امپریالیسم آمریکا
میل میلیاردها حیف و چپاول و از بعد نیز تشکیل می دادند وابستگان رژیم شاه که عمده مستکبرین را
هستیشان کسانی که هنوز بسیاری از اـکنون نیز و نمودند فرار ارز دالر چندین میلیارد پول ایران با میلیارد
در عادالنه به دست نیاورده اند راه صحیح و از حاصل زندگیشان را یا است و چپاول آنها خون مردم و از
شرایط انـقالبی ایـران را که همپای وضعیت اقتصادیشان نمی توانند اینان کسانی هستند ایران فراوانند.
نفوذمردم مستضعف در غربی وحاـکمیت و بار به هم خوردن روابط بی بندو تحمل کنندوقطع شدن منافع و

می آزارد. را ادامه جامعه آنها
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کنسولگری از و نموده اند آمریکا اقامت دایم در اینان سعی در بسیاری از انقالب بزرگ اسالمی٬ از بعد
کارت البته صدور شدند؛ مهاجرت) (برگ اقامت دایم و دریافت برگ سبز ایران خواستار در آمریکا
ملت ایران قداره بند دشمن اصلی و مشخصات الزم برای آمریکا٬ صورتی است که شخص از مهاجرت در

کند. وارد به آمریکا به صورت ارز سرمایه مشخصی را و باشد ملتهای محروم برخوردار دیگر و
برگ برای صدور تقاضای افراد اسنادی به دست آمده است که حاـکی از بخش کنسولگری آمریکا در

دسته تقسیم می کردند: به 4 متقاضی را افراد است. سبز
چپاول و از را سرمایه داران خرده پایی که سرمایه های خود یا زمینداران و کارخانه داران٬ سرمایه داران٬ 1ـ
بخشهای صنعتی و در کار امالـک و فروش زمین و و طریق خرید از یا دیگران و استثمار یا وابستگی و
استثماری رژیم خائن پهلوی به دست آورده اند. آن هم براساس نظام اقتصادی منحط و خدماتی و
سرمایه ای به حق هرگز مستضعف باشند٬ مردمش محروم و سرزمینی که میلیونها طبیعی است که در

رژیم خائن شاه. آن هم در انباشته نمی گردد٬
فارغ التحصیل شدن از بعد و رفته اند به آمریکا باالتر دیپلم و یا دبیرستان و دبستان و از کسانی که یا 2ـ
باقی مانده و آمریکا دوستار همچنان عاشق و و تحمل کنند انقالبی ایران را شرایط مشکل و نمی توانند
مستضعفین حاصل دسترنج محرومان و پول ملت ایران و اینکه اینان با غافل از اقامت دایم دارند. قصد
را نیروی انسانی خود نه مهارت و وطن خویش خدمت کنند درخدمت اینان در باید و تحصیل نموده اند

دهند. دشمن قسم خورده خلقهای مستضعف جهان قرار خدمت آمریکای جنایتکار٬ در
3ـ افراد لشکری و کشوری که منافع خود را بر منافع ملت مستضعف ترجیح می دهند و پولی را که از طریق
ـکار و کوشش فراهم ننموده اند به خارج برده و نمی توانند شرایط انقالبی و متحول ایران آزاد شده را

تحمل کنند.
مریض رژیم شاهنشاهی زندگی عادیشان بوده و فضای آلوده و غربزدگانی که فرهنگ منحط غربی و 4ـ
روابط فرهنگی غرب وجود جایی برای خوشگذرانی های آنچنانی و اـکنون که روابط به هم ریخته و
با و تحمل نمایند انقالب اسالمی توده های به پاخاسته را حرکت توده های مسلمان و نمی توانند ندارد٬
کسانی که بلعنده منافع مستضعفین جهان می شوند. این حلقوم فراخ و کردن زندگیشان راهی آمریکا٬ نقد
به سرمایه های ملی ایران را خون ملت و و خالف نیات راستین انقالب اسالمی ایران حاصل کار بر
مقابل منافع توده های در مقابل مردم و حقیقت در در اصلی ایران می برند دشمن قسم خورده و آمریکا
به وسیله شاه را ارز دالر خاطره تلخ خروج میلیونها ملت ایران هنوز خواسته ایستاده اند. میلیونی به پا
بدیهی است که فراموش نکرده است. بود همکاری امپریالیسم آمریکا ایادی جنایتکارش که با خائن و
به نفع ملت مستضعف عهده سازمانهای مسئول انقالب است که جلوی خروج این سرمایه های ملی را بر
به دست آمده سابق کشاورزی دولت موقت٬ وزیر علی محمدایزدی٬ دکتر از همچنین یک سند بگیرند.
زمان اوج مبارزات حق طلبانه ملت مسلمان بر ٬57 خرداد است که نشان دهنده تقاضایی است که در
به به آمریکا ارز دالر خروج 500/000 و آمریکا برای اقامت دائم در آمریکا٬ علیه شاه خائن و
مسلسلهای آمریکایی سینه ملت مستضعف زمانی که رگبار 57 خرداد داده است. ـکنسولگری آمریکا
انقالب اسالمی را انقالبی خلق مستضعف٬ خروش فریاد و خون شهیدان ما و هم می کوبید در ایران را
پشت کردن به این مردم محروم آغشته درخون و که با آقای ایزدی چگونه می خواستند پیش می تازاند٬
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که اجازه می دادند چگونه به خود و گردند آمریکا شهروندی خوب برای امپریالیسم جهانخوار آتش٬
اجازه انقالب چگونه به خود از بعد و بریزند حلقوم کثیف آمریکا در را بند سرمایه این محرومان در
وخون همان کسانی اـکبر اهلل شعار همان انقالبی که با کشاورزی انقالب اسالمی شوند٬ که وزیر می دهند
که چنین امکان دارد این صورت آیا در شکل گرفته است. به آنان پشت کردید 57 خرداد در ـکه شما

محرومان باشند؟ ـکسانی مدافع حقوق مستضعفان و
کل زمین. وراث مستضعفین در تحقق حاـکمیت و به امید

دیده اسالمی ملتهای زجر سر سایه امام خمینی بر باد چه طوالنی تر هر
خط امام جهانی آمریکا دانشجویان مسلمان پیرو کفر نظام شرک و باد نابود

ایران تهران ـ 57 خرداد 20 مطابق با ژوئن 1978 ایزدی 9 علی محمد فرستنده نامه:
I.V بخش کنسول آمریکا ـگیرنده:

صندوق پستی 50 ایران٬ ـ شیراز سفارت آمریکا٬ تحقیقات کشاورزی دانشگاه پهلوی٬ مرکز
عالیجناب

قرارگرفتم. تحت تأثیرآمریکاییها من بسیار اوت 1974) تا 1968 (سپتامبر آمریکا درطول اقامتم در
آمریکا در بازگشت به ایران سالها من قبل از خارجیها٬ و نسبت به یکدیگر آنها حسن رفتار مخصوصًا
یک بررسی دقیق اـکنون احساس عالقه می کنم که برگردم و از بازگشت بعد از بهرحال بعد تحصیل کرده ام.

بکوشم یک شهروند مفیدی برای آمریکا باشم٬ چنانچه اشکال زیادی نداشته باشد.
اضافه بر کشاورزی و لیسانس در آموزش کشاورزی و اقتصاد فوق لیسانس در من مدرک دکتری و
من بیست سال سابقه می باشد. دالر هزار داراییم پانصد کشاورزی عمومی دارم. آن مدرک لیسانس در
می کنم با من فکر تحقیقات کشاورزی دارم. آموزش و اداره یک مزرعه بزرگ هم زمان با تجربه در
خسارتی برای بدترین موارد در مطمئنًا باشم و امتیازی برای آنجا می توانم سرمایه و مهاجرت به آمریکا
تحقیق کردم و شیراز در کنسولگری آمریکا من راجع به فرمهای الزم از نداشته باشم. منتخب خود ـکشور
I.V سفارت آمریکا به قسمت آن را کنم و پر جهت ویزا را فرم اطالعاتی بیوگرافی 179 به من گفته شد

تهران ایران بفرستم. صندوق پستی 50
که اطمینانی نیست 1977فرستادم همچنین به من گفته شد سپتامبر در آن را انجام دادم و را من این کار

جواب دریافت کنم. تا ماه طول می کشد 12 تا بین 9 نیز و شود. صادر ـکه ویزا
برایم اهمیت آنجایی که این امر از دریافت نکرده ام و این زمان من هیچ جوابی راجع به پیشرفت کار در
تهران بفهمم بخش مهاجرت در من کوشیدم به وسیله تماس گرفتن با تاحدودی نگران شده ام. بزرگی دارد
به سپس من شخصًا موضوع ندارند هیچ نسخه ای از دریافتم که آنها اما چه پیشرفتی حاصل شده است.
هم نسخه ای از متوجه شدم که آنها نوبت گذراندم و در روز دو رفتم و ویزا مهاجرت تهران قسمت صدور
به او مهاجرت تهران تماس گرفتم و دفتر شخصی در با هشتم ژوئن 1978 سرانجام دیروز تقاضایم ندارند.
بررسی این موضوع با آیامی توانید 3سال طول می کشد. ماه بلکه 2تا 12 5تا من گفت که این مسئله نه تنها

که: جریان بگذارید در مرا به من کمک نموده و
چه مرحله ای است. تقاضایم در 1ـ
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کنم. زمان تقریبی که مجبورم صبر 2ـ
برایم انجام دهید. این را اـگر قدردانی می کنم٬ شما از من واقعًا

سپاسگزاری با
ایزدی علی محمد

طـول آمریکا برای مهاجرت در که پذیرفته شدن تقاضای او ایزدی وقتی می بیند علی محمد توضیح:
سفر به آمریکا مهاجرتی (معمولی) پاسپورت غیر ولی بالفاصله با می کند صرف نظر تقاضا از و می کشد

می کند.

57 شهریور 22 مطابق با 1978 سپتامبر ایزدی 11 علی محمد فرستنده نامه:
ویزای مهاجرت کنسول ایاالت متحده بخش صدور ـگیرنده:

ایران ـ شیراز تحقیقات کشاورزی دانشگاه پهلوی٬ مرکز
ایران تهران ـ صندوق پستی ٬50 ٬I.V بخش

عالیجناب
فرم من قبًال نوشتم٬ راجع به مهاجرت احتمالیم به آمریکا ژوئن 1978) نامه قبلی به شماره (9 من در
در که کنسولگری آمریکا همان طور این فرم را کرده ام و پر جهت ویزا اختیاری 179اطالعات بیوگرافی را

I.V صندوق پستی 50 فرستادم. شیراز دستور داده بود به سفارت آمریکا در تهران بخش
حاال فکر می کنم که مدت دو یا سه سال برای این عمل (ـگرفتن ویزا جهت مهاجرت به آمریکا) من
به من برگشت داده و می کنم که تمام فرمهای پرشده را تقاضا شما از من بدین وسیله رسمًا خیلی زیاداست.

پایان یافته تلقی نمایید. تقاضایم را
متشکرم تمام زحماتی که برایم متحمل شده اید از

ایزدی احترام علی محمد با
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شماره 11066 سند
58/7/25 مطابق با شنبه 79/10/17 تهران محرمانه ـ سفارت آمریکا از:
اداره امنیت منطقه ای پاریس فوری 0407 ـگزارش دهنده: سفارت آمریکا به:
پاریس 3235 ـ تهران 10767 مرجع:

شبکه قاچاق پولهای تقلبی (رسول کاظمیان) موضوع:
مایل به مالقات کاظمیان پرسیدیم که آیا از 1979 اـکتبر 15 شده در مرجع ذـکر همان گونه که در 1ـ
این مالقات موافقت کرده٬ با او است که ترکیه باشد) (بهتر نه؟ خارج است یا در سرویس مخفی آمریکا
پلیس با (پولهای تقلبی) است که شبکه مزبور معتقد او است. مردد محل مالقات (ترکیه) مورد ولی در
کـاظمیان کشف کنند. را دولت آمریکا با همکاری او می توانند احتماًال و ترکیه روابط خوبی دارد
حاضراست به خرج سرویس مخفی آمریکا هرجای دیگری که بخواهید در را عامل شما که او می گوید:

مالقات کند.
ولی مدعی است که ترکی را انگلیسیش ضعیف است٬ زبان مادری کاظمیان فارسی است٬ (توضیح:

خوب می داند.)
کمکی را است که می تواند معتقد او شده. ذـکر مرجع پاراـگراف 10 خالصه در وضعیت کاظمیان به طور 2ـ
رسیدن محموله دوم دالرها بعداز نظرگرفتن اینکه اوتاریخ مالقات را در با انجام دهد٬ ـکه قبًالذـکرشده٬

خودش بیاورد. با را نمونه های این اسکناسهای جدید عامل شما٬ مالقات با در
3ـ کاظمیان باز از همکاری در یک فعالیت کامًال غیر قانونی اـکراه دارد.

(توضیح: اداره امنیت منطقه ای معتقد است که همکاری او در عملیات تقلب اسکناسها بیش از آن
منبع به عنوان یک به احتمال زیاد کند. روابط برقرار رؤسا توانسته با زیرا می کند. چیزی است که ادعا

می کند.) جریان پولهای تقلبی کار بی طرف در
داد: قرار اختیار در را کاظمیان اطالعات زیر مالقات اخیر٬ در 4ـ

مارکی تقلبی یک اسکناس 100 به نرخ روز)٬ 100دالر )ـیک اسکناس 10000ریالی تقلبی (تقریبًا )
شماره سریال 12086360 با

این صورت ما در به رابط آلمانی بدهد. مارکی را اسکناس 100 می خواهد سرویس مخفی آمریکا
نمی خواهیم که هویت منبع مطلع (توجه: پاریس خواهیم داد در به سرویس مخفی آمریکا آن را مستقیمًا
تهران دنبال کرده و در را بازجوییهای ما احتماًال این صورت آنها در روشن شود. برای آلمانیها (ـکاظمیان)

شناخت). خواهند را منبع ما
متعلق به شرکت دریا و می کنند استانبول کار پولهای تقلبی به وسیله اتوبوسهایی که بین تهران و )ـ )

قاچاق می شود. هستند٬ توریست (استانبول)
)ترکیه متولدشده٬تاریخ ماراس ( روایتی در بنابر نام هولیس معرفی شده٬ سوژه ای که با )ـ )

تولدش معلوم نیست.
برای فرستادن محموله بعدی هم اـکنون درترکیه منتظردستور نام شافکی معرفی شده٬ )ـسوژه ای که با )

به تهران است. دالرها
به ارزش یک میلیون آن تقریبًا عالوه بر اسکناس تقلبی به تهران رسید. 500000دالر درسوم اـکتبر )ـ )
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شد. وارد عربستان سعودی بود٬ ارز ریال ایران و که شامل مارک آلمان غربی٬ ارزها سایر از دالر
که به می دارد ولی منبع اظهار رسید. به دست ما مارک بود نمونه اسکناسهای این محموله که ریال و
به افرادی که همان روز در این دالرها به دست آورد. را نتوانست نمونه آنها فروش رفتن دالرها خاطر

فروخته شد. ترک می کردند ایران را
ریالی تقلبی به مردم اسکناسهای 10000 اـکتبرمطبوعات تهران درموردوجود 14 در برای اطالع شما: 5ـ
جـواهـراتـی بـا حین خـرید بلغاری در که 3 مطبوعات خبری داشتند اـکتبر 17 در دادند. هشدار
جزییات این اسکناسهای تقلبی دقیقًا اـکتبر). 15) شده اند دالری تقلبی دستگیر اسکناسهای 10000

که منبع اداره امنیت منطقه ای گزارش داده بود. همان بود
 لینگن

تقاضای ویزای جاسوسخانه آمریکا که از خالصه پرونده های افرادی می باشد فهرست زیر توضیح:
خروجی آنها. میزان ارز و نموده اند آمریکا در مهاجرتی جهت اقامت دائم را

نام خانوادگی تاریخشغلنام و
تولد

اموالیکه شخص می خواسته به ارز
 تبدیل کند

کاظم تک اجرایی گمرکات1ـ کل امور مدیر
جنوب

مقداری پول نقد1937 و ملک متعلق به او 4 

(انیس حکیم تناغو) امین حکیم تناغو شرکت خصوصی2ـ ملک1929ـکارمند پول و  همه اموالش از
119700 دالر پول نقد برده و1929صاحب مشروب فروشی در متل قو3ـ جهانگیر توکلی

4950000 ریال در بانکهای ایران
 دارد

مهدی تهرانچی شغل آزاد4ـ قبًال پلیس تهران و خارج کرده و1942افسر پول نقد دالر 70000
شرکت در سهم در دالر 45000

 آمریکا
افخری احمد شرکت خصوصی و5ـ ـکارمند

ـکارخانه دار
و آمریکا سهم شرکت در دالر 57000

نقد دالر 100/000 
آرام طوماسیان 6ـ

طوماسیان (خواهرش) تامار

دامپزشک وزارت کشاورزی و دکتر
عمران روستایی نرس وزارت
بهزیستی (شوروی) بهداری و

1920
(تفلیس)

1918
(شوروی)

ریال دارایی آرام و 7/560/000
یک ملک) و لیزا) آرام ـ (همسر و  تامار

توفیقیان منوچهر تهران7ـ بعد اتریش و به1914مهندس در دالر 29000 ماه یک بار چند هر
آمریکامیفرستد48/000دالرسهام
ویکزمین دارد  درـشرکتی درآمریکا

علی بالتی ترکمن ماشین8ـ کار سهمش در1952تعمیر دالر 40/000
آمریکا  شرکتی در

علی توحیدی محمد شیمیایی خاـکی9ـ مواد دکتر
مؤسسه بررسی آفات و در

بیماریهای گیاهی

1937 

مصطفی واقعی دست نیست10ـ و1918اطالعاتی در آمریکا سهم هتلی در %50
خارج کرده نقد دالر 200/000
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هارتیون وارترسیانس 11ـ
انستیتو عضو آرشیتکت و

آرشیتکتهای ایران

1927
بانکهای در دالر 181/500

دارد.  آمریکا
قایقران فرانکو 12ـ

و داروساز دکتر
1928مرض شناس دارای مطب

و پول نقد دالر 80/000
ملک دالر 150000 

کریم قرائتی ملک دارد1936نقشه بردار13ـ 3 
قوانلو (اسعد) انعد 142ـ آمریکا این خانم در دختر شوهر

دالر خانه روی هم به ارزش 163000
دارد پول نقد دالر 11000  و

جالل گالب تونکار 1931680000صاحب هتل15ـ پول نقد سرمایهـگذاری و
ایران. هتلی در %50 و  دالر

نیکالباغداسرگریگوریان ساختمان16ـ  1932ـکارگر
فتح اله گرزسر یک شرکت17ـ سرمایهـگذاری1941ـکارمند دالر 100000 

حاجیان بهمنی محمد و1930رییس بانک صادرات18ـ بانکهای آمریکا در دالر 80889
یک ملک سهم بانک صادرات و 500

ایران  در
ابراهیم هانوکائی 19ـ
هاشمیان جواد و201918ـ همسرش دارند و ملک او 3

ریال دارد. 5250606 
ساسان هدایت امیر  1933رئیس سازمان توریستی ایران21ـ
66000 دالر سرمایهـگذاری در آمریکا221953ـ ناصر حکمت نژاد

 95000 دالر سرمایهـگذاری در آمریکا
امریک هندی آزاد کننده23ـ یک کمپانی وارد در ـکار

فرش ایرانی
آمریکا1939 سرمایهـگذاری در دالر 52000 

حسین تجارهنگامی آمریکا1951تجارت24ـ سرمایهـگذاری در دالر 49000 
همامی احمد سید یک خانه25ـ و پول نقد دالر 895868

آمریکا  در
آراـکس انگی بگیان(بگنازاریان) آمریکا261925ـ در پول نقد دالر 90394 

انتظار فتح اهلل 27ـ
ارم منوچهر داردمهندس28ـ آمریکا ملک در دالر 339000 

فغانی علی اـکبر  پزشک بیمارستان29ـ
فخرشفایی منوچهر طب وزارت بهداری و30ـ دکتر

حقوق بهزیستی و
همسرش1309 و ملک متعلق به او 8 

حسین نوین فرحبخش بانکهای آمریکا31ـ پول در دالر 68400 
بهنام فرامرزی و321943ـ پول نقد دالر 261000

 سرمایهـگذاری
فرخی محمد مالی شرکت بیمه33ـ امور سرمایهـگذاری1923مدیر دالر 70000

نقد دالر 195000  و
فربد عبدالغفور متخصص داروسازی صاحب34ـ

آزمایشگاه ابن سینا
یک ملک1931 و ریال پول نقد 4725065 

خدیجه قانعیان فسائی سرمایهـگذاری351946ـ دالر 113400 
فتح محمد هتل36ـ در سرمایهـگذاری1945مدیریت بازرگانی کار دالر 40000
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معصومه فشاری 371926ـ
چاپخانه ای به ارزش
ریال 46750000 

فروغی ابری ناصر آمریکا381950ـ سال تحصیل در مدت 3 در
برایش فرستاده شده دالر 406000 

 391905ـدیکرانوهی بوداغیان میرزائیان
ماـکروهی بوزاسیان  1907معلم40ـ
برومندان مهشید 41ـ
سنگاـکروز دوناتو  1942مهندس برق42ـ

دکران مسیح دباغیان فروش43ـ در1929جواهر پول نقد دالر 50000
 بانکهای آمریکا

نعیم شمعون دانپور معادن44ـ اتاق بازرگانی صنایع و سرمایهـگذاری1917عضو دالر 115000
آمریکا  در

جمیل داورهانیان دکوراسیون خانه45ـ  1944تزیینات و
حسن دستمالچی سرمایهـگذاری461922ـ دالر 150000 

غالمحسین دیرمینا یک ملک1309حسابدار47ـ و ریال پول نقد 9900000 
برادران جوادی منصور آمریکا481952ـ سرمایهـگذاری در دالر 45400 

وان ایگناتیان یک ملک491936ـ و ریال پول نقد 4410240
آمریکا شرکت در %50  و

 501896ـ مانوک ایگناتیان
550000 دالر سرمایهـگذاری و511947ـ جهانگیر جاوید

قیمت خانه اش 40000 
نجات اله کهولی زاده شرکت نفت52ـ یک خانه1926ـکارمند حقوق و دالر  ماهیانه 3305

رافی الزاری کاراپیتیانس آمریکا1948مدیریت53ـ در پول نقد دالر 540000 
هایراپت گارپتی کاراپتیانس سرمایهـگذاری541333ـ دالر 40000 

شهیندخت کارگر برده551943ـ به آمریکا دالر 140371 
فرخ کاشانیان خارج کرده1934مدیریت شرکت بیمه56ـ دالر 700000 

شوشتری علی کتانی (ـکتابی) محمد وزارت امور57ـ ـکارمند
دارایی اقتصادی و

یک ملک1927 خارج کرده و دالر 48047
به اضافه ماهیانه تهران دارد در

دالر 41800 
منیژه شاه کاوسی ایران581925ـ سرمایهـگذاری در دالر 100000

درآمد دالر ماهیانه 1500 و  دارد
کاظمیان مجید سرمایهـگذاری591958ـ دالر 400000

آمریکا  در
کاظمیان جواد محمد سرمایهـگذاری601955ـ دالر 400000

آمریکا  در
کراچی باقر محمد (31200)1946ـکارخانه دار61ـ دالر روی هم 220000

آمریکا ایران و سرمایهـگذاری در
و آمریکا در پول نقد دالر 50000

درآمد دالر  ماهیانه 5500
خاچیکیان مارتا همسرش621905ـ این خانم و دالر 341617
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 داشته اند
مهدی خندان تبریزی و1939سرهنگ بازنشسته ژاندارمری63ـ آمریکا در پول نقد دالر 51000

و ریال دارائی او 10495388
 همسرش

مهین تاج خلیلی بروجنی دانشکده پزشکی64ـ در اموالش1310دکتر ریال سهام داشته و 2300000
ایران دارد ریال در 80000000 

علی خواجه خلیلی شرکت نفت ایران65ـ 1928ـکارمند
پول طی یک سال دالر 30000
ماه اجاره هر فرستاده به آمریکا
به آمریکا حقوق او یک خانه و
یک ملک هم دارد  می رود

کیایی ناصر کارخانه فوالد66ـ ایران داشته اند1935مهندس معدن در ریال در 13892175
شرکتی در یک ملک هم داشته و

 سهام داشته
پاول یوسف زاده کهنه شهر دالر67ـ 30000 پول خانه و دالر 70000

آمریکا  سرمایهـگذاری در
آصف خلدانی آمریکا681936ـ سرمایهـگذاری در دالر 75000 

خوانساری مسعود آمریکا1930تعمیرات ساعت69ـ سرمایهـگذاری در دالر 45000 
ملوک مکاری بانکهای701942ـ در دالر 120000

 آمریکایی دارد
عبدالکریم ملک آمریکا711936ـ سرمایهـگذاری در دالر 75000 
40842 دالر سرمایهـگذاری در721941ـ مولود منصوری

 آمریکا و 8050 دالر پول نقد
حائری موسی اعتماد شرکت طالسراست و1291سرهنگ بازنشسته73ـ سهامدار

و به نام پسرش دارد دالر 1532540
دارد درآمد دالر  ماهانه 783

میرزایی نادر خلبان نیروی هوایی74ـ پول نقدسرهنگ و دالر 3000000 ملک و 2

 دارد
زینلی فیض اهلل ساختمان75ـ جاده و داردـکنتراتور نقد دالر 308750 

ملوک میشکانیان آنهاخانه دار76ـ سه قطعه زمین که یکی از
کًال و ارزش دارد دالر 714285

سرمایه دالر 2463714 
مختارمعصومی عبدالرضا ایران77ـ شاه مخلوع گرفتهـکلینیک در یک قطعه زمین از

دالر 391193  و
الهی خوانساری محمد رئیس چاپخانه78ـ

دالر ملک 110127 7
پول به نام1297 دالر 3386844 ملک و 3

فرزندانش به گفته خودش و خود
ملک زمین و پول و دالر 20000000
سوئیس دارد. و آمریکا ایران و در

 شرکت ایران شرق
هاشمی عبداهلل است791919ـ %3125 سهمش درشرکت مذکور

دالر کل سرمایه اش 1118500 و
است.

حال در دالر 250000 حدود
 سرمایهـگذاری است

قمیشی محمد میرزا یک شرکت آمریکایی80ـ در است1928صندوقدار %3125 سهمش درشرکت مذکور
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دالر کل سرمایه اش 1118500 و

است.

حال در دالر 250000 حدود

 سرمایهـگذاری است
فرنگیس قادری تفرشی زمینهای زیادی متعلق به شرکت قادران1936شرکت قادران81ـ

سرمایه و دالر 130571 حدود و
سرمایه سود دالر  سالیانه 6857

حسن اسماعیل حدادی سازی82ـ 19421416928ـگراور کًال و دالر ماهیانه 7450
سرمایه  دالر

میناسیان حاجی آبادی پروانه در 1927ـکارخانه دار83ـ
و ماهیانه 9500000 درآمد ملک٬ 5

سرمایه دالر 1200000 
دامغانی منوچهر ملک که چندتایش اهدایی از1933ـکارهای ساختمانی84ـ 13

تایش شریکی. دو شمس پهلوی بوده و
و همسر و به نام خود دالر 178571
قصد فرزندانش سرده ثابت داشته و
آمریکا در دالر داشته 45000

 سرمایهـگذاری کند
محمدعلی عالئی احمدآبادی کارهای کشاورزی و85ـ در سرمایه دار

تجارت ساختمانی و
یک شرکت در دالر 200000 حدود

حدود و آمریکایی سهم دارند
خانم و سرمایه دارند دالر 244000
50 تا 40 ابوترابی زارچی حدود
آپارتمان دارد که ماهانه مبلغ

 11615 دالر اجاره آنها را می گیرد.
بهرام خرسندی باقرزاده شرکت آمریکایی86ـ دو (به گفته خودششریک در دالر 3882388

دارد). پول نقد دالر 330000 
پژوه علی آذر اقلید87ـ شرکت قند سهامدار و تاتاجر متر 2000 قطعه زنین (از 17

دالر 171428 و متر) 32000 
ایرج نعیمی اـکبر سرمایه یک هتل درهتلدار88ـ دالر 475166

سرمایه دالر ماهانه 60000  آمریکا
آهنچی احمد بنیادـکارخانه دار89ـ قطعه زمین بزرگ که از چند

دالر پهلوی منتقل شده است 42857
دالر ماهانه 668 و  نقد

جامعی ناصر دالربانک رهنی90ـ 11000000 
آندرانیک باغدارسریانی دالرشرکت نفت91ـ 1800000 ملک و  چند

صغری حسین نظری(مسعودی) ملک وبانک ملی92ـ 3 و دالر ماهیانه 5542
دالر 501175 

حسین کاویان ملک داردشرکت نفت93ـ 11 و دالر  ماهیانه 949
هادی تربتی مقدم معادن94ـ اتاق بازرگانی صنایع و عضو

حزب رستاخیز عضو
ملک به ارزش حقوق وچند

دالر 4285714 
موسی یاشار دالرشرکت پارس95ـ 1126453 

عزیزاله عرب زاده سید ملک که دوتایششرکت نفت96ـ 4 و دالر ماهانه 855
814584 و دالر به ارزش 457142

سرمایه نقد. دالر
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آندرانیک باغدارسریانی ریالشرکت نفت97ـ 126550000 ملک و  چند
بنونی شالم سعید دالردبیر98ـ 45000  سهم و
بهی راد امین آقا دالر1933پزشک99ـ  حقوق 89500

بیگی محمد اصغر ملک1311دبیر100ـ 6  حقوق و
بهنام شکراهلل سالهشهربانی101ـ ریال85 5300000 ملک و 5  حقوق و

بهروان ملکشرکت سهامی102ـ 4  حقوق و
منصوربن کمن واردات103ـ دالر1929شرکت صادرات و 100000 

بوداغی علی محمد دالر1918وزارت نیرو104ـ 205000 
بغیری محمد دالرشرکت نفت105ـ 306428  حقوق و
کهن جاوید دالر1922وزارت دادگستری106ـ 115000 

عبدالعلی دبیریان ریال1910شرکت ملی ذوب آهن107ـ 4400000 ملک و دو  حقوق و
بروجردی السادات موحد افتخار ریالماما108ـ 4379379 ملک و  حقوق ودو

غالمحسین دیرمینا ملک1309وزارت راه109ـ جا)و حقوق (ازدو
ریال 9900000 

بهاالدین درخشانی دالر1934وزارت بهداری110ـ 150000 ملک و 3  حقوق و
مهدی دیباجی بودجه111ـ دالرسازمان برنامه و 40000  ملک و

ماـکوی علی جاللی پور دالروزارت راه وترابری112ـ 249000  حقوق و
جامعی ناصر ریالبانک رهنی113ـ 77000000  حقوق و

 ملک و 31136 دالر114ـ حسین ابراهیمی اصفهانی مقدم
 75000 دالرشرکت نفت115ـ منوچهر افتخاری

همایون عنایتی کاشانی دالرشرکت نفت116ـ 59000 
(غفاری) فاطمه فرزین خو ریال1927دبیر117ـ  حقوق 60246779

مهدی فرازداغی دالر(وزارت فرهنگ وهنر)118ـ ملک 16040000  حقوق و
کاظم گنجی دالر1324(شرکت نفت)119ـ 88000 

حسین قدک محمد دالر1933شرکت نفت120ـ 20000  حقوق و
قلی قهرمانی امیر اجتماعی121ـ امور و دالر1933وزارت کار 20000  حقوق و
قاراخانیان خسرو دالر1921شرکت نفت122ـ 481255 و دالر  سالیانه 67450

کاظم قوام دالر1931بانک ملی123ـ 249486 ملک و 5  حقوق و
یوسف بی غم غازانی دالر1925راه آهن124ـ 80000  حقوق و
هوسپ هاـکوپیان دالربانک ایرانیان125ـ 40000 

حاجیان بهمنی محمد دالربانک صادرات126ـ 259460  ملک و
حاجیان محمد دالربانک صادرات127ـ 259460  ملک و

صادق حاج میرصادقی ملکدولت128ـ 6 سالیانه و دالر 40000
دالر 50000  و

حلویاتی جهانگیر معادن129ـ دالروزارت صنایع و 150000 خانه و  حقوق و
دالربانک مرکزی130ـخانم سیروارت هامبارسیون سرکیسیان 6115 ملک و  دو

حسین حمیدی نوین محمد دارایی131ـ اقتصادی و آپارتمان برای اجارهوزارت امور چند  خانه و
حاج محمدرضا قمر  معلم132ـ

حقوقی منصور دالروزارت دادگستری133ـ یک چک 20000 خانه و
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سیدصادق کمالی شرکت نفت134ـ دانشجو
ـ 1281
1955

دالر 75000  حقوق و

کریمیان علی اـکبر ملک و1928شرکت نفت135ـ 2 و دالر ماهیانه 2461
دالر 83928 

کریمیان رضا پول1923شرکت نفت136ـ بهره٬ ماهیانه 3907
دالر  نقدش 500

علی کتابی شوشتری محمد دارایی137ـ اقتصادی و و1927وزارت امور دالر ماهیانه 41800
دالر  ملک 48047

علی خواجه خلیلی ریال ماهیانه1928٬شرکت نفت138ـ 54995
به خارج دالر 30000  ملک شریکی و

پلی یوس خاچی ملک دارد1928شرکت نفت139ـ 11 و دالر  ماهیانه 949
حسین کاویان ملک دارد2921شرکت نفت140ـ 11 و دالر  ماهیانه 949
خاتمی اـکبر بانک کلی141ـ دالر1928ـکارمند 729400 ملک و 5 
مرتضی خیام دالر1935بانک ملی142ـ 1669  ملک و
خازنی خسرو 194480700بیمه های اجتماعی143ـ تای آنها ملک (بهای 6 6

دالر ماهیانه 1000  دالر)
تقی خراسانی محمد دالر1932بانک سپه144ـ 86928 ملک و 3 
حکیم معانی ناصر دالر1925شرکت نفت145ـ 24103 ملک و 2  حقوق٬
 ملک و 100000 دالر1931شرکت نفت146ـ علی اصغرمانوسی

تلگراف147ـ زهرا مهیاری  خانه و ماهیانه 2325 دالروزارت پست و
دانیال ماخانی تلویزیون ملی148ـ دالر1945رادیو 30000  ملک و
مسعودی عزیز  501175آزاد149ـ

ابراهیم قراضی بهمنیر دالرشرکت نفت150ـ 462755 و دالر)  حقوق (369
مهران طاهر محمد دالرشرکت نفت151ـ 153000 و دالر  ماهیانه 3490
ایرج میرهاشمی دالرسازمان آب152ـ 423627 و دالر  ماهیانه 2514

ایوب میرزایی بوئینک شرکت شکرپارس153ـ دالرحسابدار 57142 و دالر  ماهیانه 3000
مریم مومن پدر دالردبیر154ـ ملک وماهانه 16980 10 

تقی فکری محمد دالربانک ملی155ـ 100000 ماهانه و دالر 3750 
مکی علی محمد بهزیستی156ـ دالربهداری و 120580 تومان و  ماهانه 11264

نقی منتخب دالربانک عمران157ـ 222857 و دالر  ماهانه 1000
ضیاءاله موجدی شیخی پلی تکنیک158ـ ملکپرفسور 2 و دالر ماهانه 1100

دالر 413969  و
مطهرنیا احمد دالر159ـ  ماهانه 1432

مطلق لوایی سرور (953115311معلم دبستان160ـ و دالر ماهانه 368
پسرش)  دالر

شریک محسن موحدی نقدبانک صادرات161ـ دالر 119500  ـکًال
هوشنگ عظیم زاده صدری فرهنگی وهنری تهران162ـ دالرمرکز 151300  ـکًال

حسین مزینی دالرــ163ـ 123155 
طوسی نسل موسوی پرورش164ـ ملکآموزش و حقوق و
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مستقیمی منوچهر ملک165ـ 2 دالر٬  ماهیانه 109920
نهضت جاوید پرورش166ـ دالرآموزش و 125517 
یپرم نبی زاده (آپارتمان وشرکت نفت167ـ دالر ماهیانه 12000

63291 دالر) خانمشان 131428

 دالر
نخست احمد دالرآموزش وپرورش168ـ 4179  ملک و
کاظم تک 1937ـگمرکات169ـ

حقوق و
ملک 3

ملک 3  حقوق و

مصطفی طالبی خرمشهر170ـ دالر1327معاون شهردار 307430 
انیس کلیم تناغو  1711929ـ

توسلی محمود سید 172ـ
مجلس وزارت کشاورزی (عضو
حزب ایران نوین) عضو شورا

دالر 21428 ملک و 2 حقوق و
 بنام همسرش

اسماعیل تیموریان کانون وکال173ـ عضو ملک1301قاضی و دو و دالر ماهیانه 1523523
دالر 30338  و

آرام وتامارطوماسیان دالر1920سازمان دامپروری نرس174ـ 93714 مجموعًا  ملک و
آرمن طوماسیان دالر1939بانک اعتبارات175ـ 428434 
هادی تربتی مقدم اتاق بازرگانی صنایع و176ـ عضو

حزب رستاخیز عضو معادن و
ملک به ارزش چند حقوق و

دالر 4285714 
 وزارت کشاورزی و منابع طبیعی177ـ محمد علی توحیدی

 حقوق و 9020 دالر1312آموزش و پرورش178ـ هوشنگ وفی
محترم خانم وحدت دالر1921دانشگاه تهران179ـ 19685 

یوخان گوارگیس وزیرا  1909بازنشسته180ـ
حسن یحیایی دالربانک ملی181ـ 22000 ملک و 3  حقوق و

ملیزاده جهانگیر دارایی182ـ و 100000وزارت اقتصاد و دالر ماهیانه 101970

 دالر
باریک اهایرابتیان پرورش183ـ به گفتهآموزش و و دالر 107857 حقوق و

میلیون ریال دارد  خودش 3
موسی یاشار دالرشرکت پارس184ـ 1216453 

سلیمان یونان پور وشرکت نفت185ـ دالر حقوق ماهیانه 668
دالر 139156 

فرزانه ذبیحی مقدم کًالشرکت نفت186ـ ملکی به مساحت 291 حقوق و
دالر  ماهانه 186

علی ذاـکری ملک وفرودگاه مهرآباد187ـ دو و دالر حقوق 800
دالر 8142 

کاظم زرافشار محمد تلگراف188ـ دوپست و و دالر اجاره 12257 حقوق و
دالر 48684  ملک و

زرکوب منوچهر وزارت دارایی189ـ ملک وشرکت کوماـکیدام٬ 3 و دالر حقوق 443
175714

سپرده ثابت  دالر
کریم ضرغامی ملکوکیل دادگستری190ـ 6 و دالر ماهانه 1000



 افشاـگری 173

سرکیس زوماالن دالرسازمان انرژی اتمی ایران191ـ  ماهیانه حقوق 131
حسین آبنوسی پرورش192ـ وآموزش و دالر به گفته خودش 913304

دالر 25276 
افضل باقر محمد وشرکت نفت193ـ دالر حقوق سالیانه 25305305

دالر 117038 
خانم رفیقه آقامحمد یک خانه٬بیمارستان تاج پهلوی194ـ دالر٬ ماهانه 2857

دالر 59488 
اسغیک الیاسیان دالرهتل کنتینانتال195ـ 31000 و آمریکا  مغازه در
هوشنگ امینی  120480شرکت نفت196ـ
منیرامیرکاشانی تلویزیون197ـ آپارتمان ورادیو و دالر حقوق 714

دالر 105714 
منوچهرامین صادقیه دالردانشگاه تبریز198ـ 3000 تا  ماهانه 2500

امینی رضا دکتر بهزیستی199ـ بهداری و ملک ودکتر و دالر 2472 ماهانه مجموعًا
دالر 600000 

شهیدی پروین آموزگار معادن200ـ وزارت صنایع و
دالر 200285 و دالر ماهانه 10154

یک باب خانه  و
سیدعزیزاله عربزاده ملک یکیشرکت نفت201ـ 4 دالرو ماهانه 855

دیگری ریال و 25000000
814584 ریال و 7000000

سرمیله نقد.  دالر
ماهانه 796 دالر و یک زمین و زمینبهداری و بهزیستی202ـ عزیز ارجمندی سیسیان

ـکشاورزی 24000 دالر و یک خانه
وی ک آپارتمان و دالر 186000
دالر 215000 پول نقد دالر 5000 

هلن آناتوش شیرآباد دالرشرکت نفت203ـ 400000  حقوق و
خدیجه آذرجوی اصلی 204ـ

حسین مدنی نام همسر٬

بانک مرکزی

وزارت دادگستری

ملک 3 و دالر ماهانه 354 ـکًال
41428 و  دالر

سلیمان شومر کشاورزی ارتش205ـ دالرامور 400000 زمین و هکتار 100
 سرمایهـگذاری

علی سهرابی انارکی رییس حسابداری شرکت سیماره206ـ
دولت ـکارمند

دالر 23062 

سوداـگران محمود شرکت کشتیرانی بین المللی207ـ
 نفت ایران

میرطباطبایی باقر سرمایهشرکت پهله208ـ دالر 350 و  حقوق 21000
سیدهادی طباطبایی پور دالردادگستری209ـ  ماهانه 3600
هومن طبیب زاده بهروز شرکت طبیب210ـ پهلوی و 45000بنیاد سهم شرکت طبیب و %50

 دالر
تفضلی مسعود دالرشرکت نفت211ـ حقوق شرکت نفت 25000

ساالنه
ساختمان سه طبقه و دالر 42859 و

 به نام زنش
هوشنگ طاهرپور تلویزیون212ـ و وام رهنی گرفته 29000رادیو دالر 84000
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نقد  دالر
همایک آمنجیان فروش213ـ دالرجواهر سالیانه 24000 دالر 157420

 اجاره مغازه می دهد.
جلیل احمدیان قالی فروشی214ـ دوخانهـکارخانه قالیباقی و از سرمایه و دالر 898392

اجاره می گیرد. دالر 4400  مجموعًا
ایرج نعیمی اـکبر یک هتلهتل دار215ـ سرمایه٬ دالر 475166

دالر ماهانه 60000 و  آمریکا
آهنچی احمد بافندگی216ـ بنیادـکارخانه دار قطعه زمین بزرگ که از چند

دالر پهلوی منتقل شده است 42857
دالر ماهانه 668 و  پول نقد

یعقوب اهدوت مبادالتی باشرکتهای آمریکایی داشتهتاجر217ـ
 مبلغ نامعلوم

محمدمهدی ابریشم چی واردات پالستیک218ـ سهمصادرات و 2500 و دالر 115000
شرکت ابریشم  از

لئون اـکوبیانتر شرکت سی219ـ نقل و شرکت حمل و
الین ترانس

سرمایه 324671 

حسینی افشار محمود کتاب فروشی220ـ دالررستوران و 40000 
خلیل بنیاد کارخانه دار221ـ و و1925معمار همسر و ملک به نام خود 7

درآمد٬ دالر ماهانه 600 فرزندانش٬
خانم وسهدخترش228571دالر
سپردهثابتداشته اندوسنگبری

 بنیاد درشیراز
مدن الل بهین سرمایهـگذاری در1928شرکت تجارتی هریوم222ـ دالر 100000

به نام دالر 104857 و آمریکا
همسرش سپرده ثابت و و خود
سپرده ثابت. روپیه هند 500000 

علی عالئی احمدآبادی محمد کارهای223ـ سرمایهـگذاری در
تجارتی ساختمانی و ـکشاورزی و

شرکت در دالر 20000 حدود
و خود آمریکایی سهم است و

سرمایه و دالر همسرش 244000
دارند.  پس انداز

نام همسرش سکینه ابوترابی زارچی حسابهای بانکی باال224ـ و شرکتها در
تا 40 حدود شوهرش شریک است. با

که به اجاره آپارتمان دارد 50
ماهانه مبلغ 11615 داده است و
می گیرد. را اجاره آنها  دالر

یوسف بخشاینده شرکت پیکان (ـکالیفرنیا)225ـ سهم ازسهامدار 8000 دالر٬ 160000
رستوران

شرکت پیکان سهم از  فونیکس 3500
صالح الدین بختیاری شرکت سهامی خاص صنایع226ـ

آلمان مرغداری ایران و
(به گفته خودش یک دالر 491221
است) دالر  سرمایه اش 350000

علی بهرامی محمد مکانیکی اتومبیل227ـ و آمریکا٬تعمیر یک مکانیکی اتومبیل در
دالر 123400 

بخشنده فرهاد شرکت پیکان کالیفرنیا228ـ لس آنجلس٬سهامدار یک قهوه فروشی در
شرکت سهم از 4000 و دالر 92000
رستوران سهم از 4000 پیکان و

فونیکس
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بهرام خرسندی باقرزاده شرکت آمریکایی229ـ دو شریک در
(خودش می گوید دالر 3882388
دارد) پول نقد دالر 330000 

پژوه علی آذر اقلید230ـ شرکت قند سهامدار و قطعه زمین (ازتاجر 17 و دالر 171428
متر) 3200 تا 2000 

فرهنگ اسدی تبار سرمایه دار231ـ و شرکت نیکروشتاجر با مغازه ای خریده اند
دالر 92820 کًال و به قیمت 123650

 سرمایه
آزادمنش غالمرضا  داروخانه سعادت (مشهد)232ـ
مائیس آرتونیانس آمریکا233ـ رستوران در و سهامدارـکافه تریا دالر 700015600 ـکًال

 شرکت فرانک نایدا
عمادی داود رییس شرکت234ـ و یک شرکت آمریکاییسهامدار در دالر 14571

 شریک است.
علی آبادی محمد آمریکا235ـ سرمایهخشکشویی در دالر 169594 

حسین قمیشی میرزا یک شرکت آمریکایی236ـ در است1928صندوقدار %31/5 شرکت مذکور در سهم او
دالر کل سرمایه اش 1118500 و

است.
حال در دالر 250000 حدود

 سرمایهـگذاری است.
آرمین قافاقیان کار237ـ توسعه و و خرید

90000 و آمریکا شرکتی در %50
سرمایه  دالر

محل کارش مال خودش بوده ومعامالت تخت طاووس238ـ هوگاس گارپت
سرمایه دالر 131252 

فرنگیس قادری تفرشی زمینهای زیادی متعلق به شرکتشرکت قادران239ـ
دالر 1130571 حدود قادران و
سرمایه سود دالر  سالیانه 6857

مهدی فارسیان سرمایهـگذاری1927شرکت شیشه سازی240ـ دالر 461/667 
فربد عبدالغفور دالر1931صاحب آزمایشگاه ابن سینا241ـ 67/501  ملک و

عبدالرحیم فروتن بازرگان242ـ ـ ملک1901تاجر در تهران و بخش 2 ملی در
و خیابان میرعمادسهم دارد

سرمایه دالر 275000  مجموعًا
حسن اسماعیل حدادی سازی243ـ دالرـگراور 1416928 و دالر  ماهیانه 7450

الیاسی خسرو آمریکا1944تاجر244ـ سرمایه در دالر 75000 
الهی خوانساری احمد 5معاون خانه چاپ245ـ فرزندان و و ملک به نام خود 6

ریال ماهانه 500000 درآمد ملک و
سرمایه دالر 1200000  و

میناسیان حاجی آبادی پروانه در  ـکارخانه دار246ـ
وارژان داویدیان سرمایهشرکت247ـ دالر 134000 

تقی داورفرا محمد فروشی248ـ یک مغازه1925طال  یک خانه و
دامغانی منوچهر تایش اهدایی از1933ـکارهای ساختمانی249ـ ملک که چند 13

دوتایش شریکی شمس پهلوی بوده و
و همسر و بنام خود دالر 178571

 فرزندش سپرده ثابت
سیروس بل کهن و1942تاجر250ـ تایش اشتراـکی) ملک (دو 6
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ماهانه دالر 5000 و دالر 426035 
ساموئل بنیادی نمایشگاه مبل1315٬نمایشگاه مبل ساموئل251ـ کارخانه و خانه و

خانه آپارتمانی اشتراـکی٬ دو زمین٬
آمریکا در دالر 207000 

فیض اله زینلی ساختمان252ـ جاده و دالرـکنتراتور 3085750 
هوشنگ زیبایی مهندسین مشاور253ـ 3553860ریالشرکت ساختمانی و  (50769دالر)

ذره بین ایرانی خسرو دالررییس تولیدات خوشخواب254ـ 293540 ملک و 2 
روح اله یوسفیان یک آپارتمان دربوتیک دار255ـ طبقه و مغازه دو

تهران  بخش 11
اسماعیل یازاریانی تبریز ثریا دالرتاجر256ـ 1000000 

دیگومیانس آلفرد شرکتهای مختلف کارکرده257ـ دالردر 85260 
فرج اله احدیان خیابان258ـ صاحب داروخانه در

محمدرضاشاه (مخلوع)
دالر 830100 

موسی کلیمی یادگار رادیوگرام259ـ شاملفروشنده ضبط و آنها قطعه زمین که یکی از 4
سه باب مغازه است.  یک ساختمان و

نجیبه وکیلی دالربوتیک260ـ 112100 
مارتیروس مارتین ویکتور آمریکا261ـ دالرفوق لیسانس مهندسی از 546600 و  بین 146600

وجدانی مجید فنی شرکت آتمسفر262ـ مدیر
دالر 17857 یک آپارتمان و

 سهم شرکت
وسایل263ـ سیاوش وخشرپور صاحب یک شرکت تولید

چوبی در آمریکا
شرکت سرمایه در دالر 92000 

هوشنگ ترابی تهرانچی امیر ملک به ارزش یک میلیون دالرصاحب یک شرکت ساختمانی264ـ چند
دالر 154877  و

علی بالتی ترکمن صاحب شرکت تعمیر265ـ
آمریکا اتومبیل در

سرمایهـگذاری دالر 40000 

حمزوی تهرانی ناصر کننده)266ـ (تولید پولش نقدش 100000ـکارخانه دار (به گفته خود
شرکت سرمایه در دالر 100000  دالر)

طالع احمد بوده267ـ زمینهایمهندس آزاد قیطریه و قطه ملک در دو
دالر 205500 کرج و  زیادی در

ظهوری بهبود مسافرتی268ـ یک آژانسمشاور آمریکا همسرش در با
دالر 91263 و  مسافرتی دارند

طاهرآبادی احمد عمده فروش269ـ دالربازرگان و 514285 دوزمین و  خانه و
طاهری شبستری جاوید دالرـکارخانه دار270ـ 32836  یک پیکاه دولوکس و
سرودی شیطانه (مقدم) دالردکتر271ـ 730000 
حسین صلح جو محمد دالرپارچه فروش272ـ 217700 

نسیم نعیبی زار فروش273ـ تهران وجواهر جواهرفروشی در تا 4
یک خانه آمریکا٬ یک مغازه در

طبقه مغازه دو دانگ دو 6  به دانگ از
نسترین(داودکلیمی) منوچهر حوالهفروشنده کتاب274ـ 5000 ـکتاب فروشی نسترین٬

دالر 190346  ارزی٬
حسینعلی نواب تاجر275ـ و دالرسرمایه دار 250000 

احتشام رضوی نقاش زاده جمشید بفروش276ـ و لس آنجلس وبساز یک خشکشویی در
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دالر 55000 
نعلبندیان فرد الکساندر آمریکامکانیک اتومبیل277ـ  یک مکانیکی در

ابراهیمیان هراند آمریکامکانیک اتومبیل278ـ  یک تعمیرگاه اتومبیل در
موثقی شاهپور فئودال279ـ دالرـکشاورزی ـ 114285 شرکت و  سهم در
مظفریان محمد فروشی شریک بوده280ـ یک جواهر دالردر 152955 
حسین متقیان بازرگان281ـ دالرتاجر٬ 43000 آمریکا٬ یک خانه در

آمریکا شرکت تجارتی در  و
مرتضایی فرد مجید دالرجاده ساز(سرمایه دار)282ـ 470000 

وجیه اله محبی بازنشسته283ـ 579714معمار همسرش حدود با ـکًال
سرمایه  دالر

ملوک میشکانیان یک زمین به ارزشخانه دار284ـ قطعه زمین٬ دو
دالر 2463714 کًال و دالر 714285 

ایرج مدحت کننده لوازم برقی285ـ وارد و صادر
الکترنیکی و

تاریخ 57/3/6 قطعه زمین که در دو
قسمتی ارزش داشت. دالر 357/142

سهام شرکت  از
هایقاس ردونی ماطاووسیان لوازم برقی286ـ و ژنراتورها سهیمتعمیرکار آمریکا شرکتهای مختلفی در در

 است که سهمش معلوم نیست.
جورج متسیان الکساندر ساختمان287ـ کنتراتور و معمار دالرناظر٬ 100316 

مهدی خازنی راد زیادی کاالی وارداتیتاجر288ـ مقدار ملک و 4
 ـکه گمرکشان 67857 دالر شده

 90000 دالرهتل امپریال و شرکت نیک روش289ـ ژاـک یونسیان خرازی
سیامک خواجه ئیان برایش فرستاده شده وشغل آزاد290ـ دالر 36500

سرمایهـگذاری دالر  خودش 40000
کراچی باقر محمد سرمایه وـکارخانه دار291ـ دالر 312000 حدود

درآمد دالر  ماهیانه 5500
فرخ کاشانیان سرمایهشرکت بیمه292ـ دالر 700000 

محمدحسن کمال کمونه (سید 293ـ
آل کمونه)

دالرسرمایه دار سالیانه 100000 ملک و 2
دالر 347/013  سرمایه و

هوشنگ کمالی سهیم درشرکت ساختمانی294ـ آمریکا٬ رستوران در
دالر 150000  شرکت ساختمانی و

حسن ایلخانی دالرجواهراتی گالو295ـ 60000 
حسن جعفرزاد دوکمپانی296ـ مدیر و دالرسهامدار 209548 ملک و 3 

علی همایون پور محمد دالرشرکت ساختمانی297ـ 50000 
یقیش هایراپتیان یک کارواش خریدهفروشگاه لوازم یدکی فروشی298ـ آمریکا  در

ماشازرهارطونیان گریگور ساختمانی299ـ که صددرصدـکار دارد آمریکا شرکتی در
50000 حدود مال خودش است و

دالر
آن سرمایهـگذاری کرده است.  در

چهارمحال علی کاید حیدر صددرصدشرکت ساختمانی300ـ آمریکا شرکت ساختمانی در
 مال خودش است.

معلم زاده حقیقی جعفر مشهد301ـ آمریکاخشکشویی در در دالر 51/335 
گوهری فیروز دالرتجارت آزاد302ـ 92857 
قبادی هرمز بانکی بازرگانیتجارت آزاد303ـ به اظهار بنا
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دالر 746764 
اعظمی احمد ارتش304ـ جراح در دستگاهدکتر دو پول و دالر 100/000

دالر یکی 1000 ساختمان که از
 اجاره می گیرد.

آرین عبداهلل بازنشسته305ـ یک قطعهافسر پول و دالر 200/000
حقوق دالر 1200  زمین و

بنان پرویز بازنشسته306ـ یک آپارتمان (به گفته خودشافسر
و پول نقد) دالر 330/000

دالر  ماهیانه 2589
میرفتاح عدنانی فرقانی وسرهنگ307ـ همسر و ملک به نام خود 6

فرزندانش
ماهانه دالر 1068  و

غالمحسین حاجی وزیری دالرسرهنگ بازنشسته308ـ ماهانه 876 و دالر 85714

 حقوق
ناصرالسادات جنت پور تهران وحقوق ماهیانهبازنشسته نیروی هوایی309ـ ملکی در

دالر 750 
جوادی نصرت اهلل ماهیانهسرهنگ بازنشسته ژاندارمری310ـ و دالر 118639

حقوق دالر 798 
عباس کمالی زنوزی محافظت شرکت نفت311ـ پولافسر دالر به گفته خودش 190/000

ماهانه و خارج می کند خود با
 1396 دالر درآمد (باحقوق)

 ملکی در شمیرانـــ312ـ خانم ضیاءالملوک کهیاری
غالمعلی کهیاری تهران313ـ وملکی در آمریکا خانه ای در

بنام فرزندانش و دالر 23000 و
درآمد دالر 7150  ماهیانه حدود

حسن خشایار محمد سرمایهـگذاریژنرال بازنشسته ارتش314ـ آمریکا در دالر 50000
70000 تا بین 60000 کًال ـکرده و

دالر
برده است.  به آمریکا

میرمطهری منوچهر دالرسرهنگ بازنشسته ارتش315ـ ماهانه 500 و دالر 562947  ـکًال
متقی غالمرضا بازنشسته نیروی دریایی316ـ ماهیانهافسر دالر 1528 و دالر 227990 
میرزایی نادر خلبان317ـ پول نقدسرهنگ و دالر 3000000 ملک و 2 

علی میرغفوری محمد بازنشسته شهربانی318ـ دالرسرلشگر  ماهانه 1524
ایرج شعاع آذر دالرسرخلبان319ـ  مشروب فروشی 127379

داریوش طهماسبی قره شیران توپخانه320ـ یک ماشینسرگرد دالر٬ ملک 27621 3 
ابوالفضل طوماریان دالرسرهنگ321ـ 768  یک ملک و

توتونچی محمد  ــسرهنگ322ـ
یوسفی عزیزاهلل ماهانهدکتر323ـ دالر 1264 ملک و 4

دالر 75980  و
ذره پرور عنایت اهلل ملک٬سرگرد324ـ 2 سرمایه٬ دالر 114285

حقوق  سرمایهـگذاری و
حسن زکی زاده خانه به ارزش 242857سرهنگ325ـ زمین و

حقوق. دالر 914 و دالر
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محمدمهدی دری سرمایه326ـ دالر 202000 همسرش٬
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مقدمه
سقوط رژیم دست نشانده محمد از بعد چپاول کردند٬ هستی این ملت را کسانی که سالها مزدوران و

ایران داشته اند. از خروج ارز سعی در آمریکا خانی٬ رضا
پرونده وی در این طایفه است و از صاحب دارالترجمه واخذپذیرش ”شهاب“ شهابی پور جناب سعید
وجودی که تحت تعقیب دادگاه بوده است ازطریق مزدوران که سعی داشته با النه جاسوسی نشان می دهد

مملکت خارج کند. از آمریکایی اموال غارت شده این ملت را
از تقاضای او به دادگاه و اعالمیه جلب او آدرس بعضی دوستان او٬ نشان دهنده مشخصات او٬ اسناد٬
کردن شکل خروج ارز مزدوران آمریکایی برای پیدا با تماس او دادگاه شمیران برای تعویق محاـکمه و
بن کنده بیخ و از این مملکت سوزانده شده و غارتگران در روزی که ریشه چپاولگران و به امید می باشد.

انشاءاهلل. شود.

آبان 1358) 8) 79 اـکتبر 30 
شرحی درباره آمدن یک ایرانی

بودم. قسمت کنسولگری مشغول کار من در 79 اـکتبر یکشنبه 28 روز در
ساله نزدیک پنجره آمدوشروع 30 موقعی که یک مردایرانی حدود بودم و من پشت پنجره صدورویزا
آن نوشته شده بود. که اسمش در به من داد شماره تلفنش را و شغلش را او من کرد. به صحبت کردن با
نامش شهابی بود. من به او گفتم فعًال مشغول کار هستم اما به او گفتم که ساعت 3/5 بعد از خاتمه کار با او
زنگ بزنم. رفتم که به او به آپارتمان خود تمام کردم و ساعت 3/15 در من کارم را تماس خواهم گرفت.
عمو٬ پسر با من خواست تا از برداشت و گوشی را آقای شهابی کردم او من سؤال از سکرترش جواب داد.
به اندازه کافی خوب نبود. انگلیسی او صحبت کنم زیرا خاله زاده اش آقای ... عمه زاده یا پسردایی٬

در مرا گفت که او او گذاشتیم. وعده نهار اـکتبر 29 روز برای ساعت 12 ما و پشت خط آمد آقای ...
تلفن کردم تا روزدوشنبه صبح من به او ماشین خواهدکرد. خیابان تخت جمشیدسوار پول در درب موتور

برای دوشنبه شب گذاشتیم. قرار داشتم و من کار کنم زیرا لغو مالقات را
با ماشین بیوک قرمزش (؟174) پول با موتور در از کرد٬ سوار مرا او ظهر از بعد ساعت 11/45 در

سقف پالستیک سفید.
رفتیم به هتل هما سپس ما صندلی عقب نشستیم٬ ریموند من و و رانندگی می کرد شهابی٬ برادرش٬
مشغول مباحثه بیخود خالل این مدت ما در رستوران قهوه رفتیم. به زیرزمین٬ نام داشت و شرایتون) (قبًال
نوشیدن٬ چیزی برای خوردن و دستور اینکه ما پس از رستوران قهوه و دقیقه از 10 حدود از بعد بودیم.
بیشتر انتقال دهد٬ ایران به آمریکا پول از گفت که می خواهد او به کاری که داشت کشاند. بحث را او دادیم٬
او من دوست داشتم که مبلغ زیادی پول به دست آورم. که اـگر من پرسید از او کالیفرنیا. به لوس آنجلس و
البته تمام داد٬ به پاسپورتی است که به من خواهد انجام دهم دادن ویزا کاری که من باید که تنها توضیح داد
پایان وقت اداری در انجام دهم زیرا من توضیح دادم که من نمی توانم این را شب انجام خواهدشد. در اینها
توسط ماشین گرفته و را مهر با روزی بتوانم کلید سپس گفت ممکن است در او قفل خواهدشد. همه چیز
نفرخواهد دو به ما دالر 1000 ویزا گفت که برای هر او انجام دهم. را که کار ـکپی بگیرم وشب داخل شود
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گفت ( او جریان بگذارد٬ در معاونین کنسول را انجام دهم بعضی از را من نتوانم این کار گفت اـگر او داد.
این من خواست در از او می داند. محل زندگی آقای کوئین را او کوئین. ریچارد کسی دیگر یا (
که به که پول دارد به من نشان داد همچنین او کمک کنم. مایل باشم به او اـگر تلفن کنم؛ به او کنم و باره فکر
جیبش. در ریال پول نقد 150000 از همچنین بیشتر ایاالت متحده و از صورت سه دفترچه چک بود
یک ماشین دیگری برای کارش دارد همچنین گفت که او خیابان پهلوی گذشت و محل کارش در از او
30 بامداد من ساعت 2 زنگ بزنم. فقط به او من به وسیله نقلیه احتیاج داشتم٬ گفت اـگر او یک شورلت 73.
به من این حادثه را تماس نگرفته ام؛ او با خبری ندارم و او آن موقع من از از به سفارت برگشتم. اـکتبر
هرمنینگ امنیت منطقه ای صبح سه شنبه گزارش کردم. ـکوین ـ مسئول کارمند درجه دار

شبکه بین المللی جعل پول
... و اقتصاد فرهنگ٬ سیاست٬ بر جهان حاـکم است؛ تقلب برکل شئونات جامعه های بیمار دزدی و جعل٬

میان تهی. غول قداره بند آمریکا٬ کیست؟ این میان شاه دزد در
مکنده شریانهای پولی به عنوان سمبل وابستگی اقتصادی و نقش دالر گذاشته شود٬ کشوری پا به هر

قتل عام های دسته جمعی آن ... و چنان واضح است که جنایات ماشین جنگی آمریکا آن کشور
و تاریک ترین مکانها زجرکشیدگان تاریخ در تباهی. است و فساد بگذارد که پا کجا به هر دالر
بی هیچ زجری به بی هیچ رنجی و مارک ها و ریالها و جاعالن دالرها و سخت ترین شرایط زندگی می کنند
یمن شبکه های قدرتمند ”جعل“٬ ”رشوه“ و ”فساد“ و ”جنایت“ و رهبری سازمانهای کثیف و ”مافیا“ و
می باید ”علی وار“ که شمشیر قصرهایی زندگی می کنند و کاخها در ... و ”انتلیجنت سرویس“ و ”موساد“

بن ویران سازد. از آن را
ایران بشدت فعالیت داشته و نشان دهنده شبکه بین المللی جعل پول است که در آمد اسنادی که خواهد
در دولت ایران را عوامل آن٬ ارتباط با این شبکه و مورد علیرغم اطالعات وسیع در النه جاسوسی آمریکا
دیده پولی این ملت زجر کارش تخریب اقتصاد شبکه ای که وجودش و نداده است. جریان این شبکه قرار
غولی که ستونهای نگهدارنده اش آمریکا٬ علیه غول جهانخوار اعالم جرمی است بر این سند بوده است.

می باشد. ... کودتا توطئه و و کشتار فریب و جعل و دزدی و خیانت و جنایت و شقاوت و
آن چنان درهم پیچد را مسلمانان جهان آمریکا رزم مستضعفان و خروش و و که فریاد آن روز به امید

”تاج نشان“. نه از نشان ماند ”تاج“ ـکه نه از
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10367 شماره سند
(1358 مهر 3) 79 سپتامبر تهران تاریخ 25 در سفارت آمریکا از:

فوری خارجه واشنگتن ـ امور وزیر به:
اطالعاتی درباره شبکه پولهای تقلبی  موضوع:

محرمانه متن تمامًا 1ـ
اطالعاتی که او می دارد اظهار امنیتی تماس گرفته و دفتر رسول کاظمیان با ٬1979 سپتامبر 20 در 2ـ

دارد. بین المللی که دالرهای تقلبی چاپ می کنند٬ درباره یک باند
لیست درست به همان روشنی که در را مصاحبه شده اطالعات زیر او با مورد دو ـکاظمیان که در

داد. قرار ما اختیار در دارد٬ دالرهای تقلبی وجود
قاچاق به طور مارک آلمان تقلبی را و که دالر دارد یک سازمان بین المللی وجود برطبق اظهارات منبع٬ 3ـ

کشورهای خاورمیانه می کند. سایر ایران و برای فروش وارد
منبع ترتیبی داده یک نمونه استانبول چاپ می شود. در اسکناسها درپاریس تهیه و این اسکناسها ـکاغذ

برای اداره امنیت منطقه ای به دست آورد. دالرهای تقلبی را از
طول هفته 10 یک محموله نیم میلیون دالری است که در تهیه کرده قسمتی از اسکناسهایی که او

قاچاق به تهران رسیده است. به طور سپتامبر
بر رسید. به تهران خواهد هفته اول اـکتبر در احتماًال می شود یک میلیون دالر محموله دوم که حدود
طبق اظهارات منبع اسکناسهای سری اول٬ بر روی کاغذ خوبی چاپ نشده و درست بریده نشده. تصور
عجله کردن اسکناسها که دروارد منبع اضافه کرد بهتری چاپ شده باشد. کاغذ که محموله دوم در می شود

هنگام بازگشت حجاج است. زیرا دارند
ایران قانونی در غیر که به طور ترک (اهل ترکیه) مرد طریق دو قاچاقچیان از باند که با منبع بیان کرد 4ـ
ساله 35 تا 33 و نام دارد می دانیم (شافکی) اولی که فقط نام کوچکش را تماس گرفته است. ساـکن هستند٬
می رسد. ساله به نظر 30 تا 28 مشخص شده و اسم کوچک (هولیس) فقط با دوم نیز نفر می رسد. به نظر
ضمن خریداتومبیل اتفاق افتاد. سه سال پیش در شافکی تقریبًا که اولین تماسش با منبع اظهارمی دارد 5ـ
به شافکی درخریداتومبیل کمک کرده او ازطریق یک دوست معرفی شده و منبع که ترکی صحبت می کند٬
آن از پول داده ولی شافکی بعد یک اتومبیل برای او به شافکی برای خرید که او منبع ادامه می دهد است.
او با باالخره می تواند قبل منبع شنیده که شافکی به تهران برگشته و روز 25 تقریبًا شده. ناپدید دیگر
وارد این تماس شافکی به منبع٬پیشنهاد در اوپس گرفتن پولش بود. انگیزه منبع برای تماس با مالقات کند.

می کند. توزیع دالرهای تقلبی را شدن در
تحویل به عنوان دزد شافکی را او زیرا گرفته است. شافکی قرار اعتماد مورد که او می دارد منبع اظهار
ترکیه است کار برای شخص دیگری که در مرد منبع این گونه فهمیده است که این دو پلیس نداده است.
دست قاچاق پولها بلکه اشخاص دیگری در ایران نکرده اند٬ وارد را پولها شخصًا همچنین آنها می کنند.
را سعی خود دو هولیس هر شافکی و به وسیله کامیون حمل شده. پولها است که بیشتر معتقد و داشته اند
جوانان خارجی وجود از داشت که آنها منبع اظهار نیز و راضی کنند به فروش اسکناسها منبع را تا ـکردند
ایران مناسبی برای پولهای تقلبی در هم اـکنون بازار (توضیح: برای خارج کردن پول استفاده می کردند.
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مأیوس شده اند) کشور خارج کردن پولهایشان از ایرانیان از بسیاری از زیرا دارد وجود
صورت موافقت مایل است در این شبکه موافقت نکرده اما به داخل شدن در که هنوز می کند منبع ادعا 6ـ

شود. وارد اطالعاتی داشته باشد٬ نظر نفعی از اـگر اداره٬
فرانسه و در هویت تهیهـکنندگان اسکناسها مورد اطالعات دقیقی در که بدین ترتیب او منبع می گوید

آورد. ترکیه به دست خواهد
اداره امنیت منطقه ای توصیه این شبکه است. شدن در وارد مورد در شما کسب تکلیف از منبع منتظر

دستورات بعدی باشد. منتظر باید که او ـکرد
ناشناس مرد دو که شافکی و گفته شد به او اداره امنیت منطقه ای تماس گرفت. منبع با سپتامبر 25 در 7ـ

کرد. آلمان ترک خواهند اتوبوس به مقصد با تهران را سپتامبر تاریخ 29 در دیگر
گرفت امیدوارم آزمایش قرار مورد ارزیابی اداره امنیتی فرستاده شده و اسکناسهای مشکوک به مرکز 8ـ

نتایج آزمایش راضی باشیم. از
پاریس احتماًال در سرویس مخفی آمریکا تهیه شده. این اطالعات برای ارزیابی سرویس مخفی آمریکا 9ـ
کرد. خواهد شد) ذـکر باال اشخاص مربوطه به آلمان (ـکه در سفر مورد ـکاوشهای ارزشمندی در

از اطالعاتی را یا نوع عملیات و هر بخواهید سرویس مخفی آمریکا از برای سرویس مخفی آمریکا: 10ـ
توصیه کند. این اداره الزم دارد٬

راهنمایی کرد٬ دنبال خواهد اینکه به وسیله چه کسی این اداره اطالعات را مورد در اداره امنیت: از 11ـ
بخواهید.

لینگن
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552814 شماره سند
58 مهر 20 مطابق با 1979 اـکتبر 12 پاریس محرمانه ـ در سفارت آمریکا از:

استانبول واسطه ناشناس ـ تهران موضوع: در سفارت آمریکا به:
تمام متن است. 1ـ

لکن نمونه جعلی درپاریس پرونده قبلی ندارد. نظررسول کاظمیان درسرویس مخفی آمریکا فردمورد 2ـ
مشخصه پرونده تحت اعداد تلکس شماتعریف شده است در 100دالری که در اسکناس 50دالری و

کشف گردیده است. جوالی 1977 دمشق در در ضبط شده که اول بار
شده اند. خاورمیانه خیلی زیاد این نوع در آن زمان تاـکنون اسکناسهایی از از 3ـ

فرانک سویس را و دالرها گروه مادری (هسته مرکزی) یک کارگاه که گفته می شد مارس 1978 در 4ـ
دستگیر مسئول چاپ یعنی آیپک) استانبول کشف گردیده و منطقه آسکودار) چاپ میکرده است در
همچنین یک دستگاه عملیات معرفی کرده است. در به عنوان همکار را دیگر یازده فرد شده است و
به نامعینی پول قبرسی() ومقدار 1600اسکناس جعلی 100دالری آمریکا صفحه چاپ٬ چاپ نگاتیو٬

دست آمده است.
آمریکایی به گفته که یک میلیون دالر موقع بازجویی آیپک به چاپ پولهای جعلی اعتراف کرده و در 5ـ

شد. پخش خواهد تمام دنیا در آنجا سوریه فرستاده شده است که از
که یک عملیات احتمال می رود نه. یا گرفته شده اند صفحه ها و تمام نگاتیوها مشخص نیست که آیا 6ـ
چاپ هنوز به کار خود مشغول باشد٬ ولی اسکناسهایی که کاظمیان به آنـان اشـاره کـرده شـاید

باقیمانده های محسوب نشده یک میلیون دالری باشد که آیپک گزارش داده است.
ترکیه است در ولی مالقات بهتر کاظمیان مالقات کند٬ با پاریس می خواهد در سرویس مخفی آمریکا 7ـ
سرویس توافق بین کاظمیان و با (تهران) شما می توان توسط دفتر زمان مشخص را وقت و محل٬ باشد.

پاریس تعیین کرد. در مخفی آمریکا
که درپاریس توصیه می کند درموردقاطی شدن کاظمیان درعملیات جعل پول٬سرویس مخفی آمریکا 8ـ
سرویس شود توسط مقامات محلی دستگیر قانونی قاطی نکند.چنانچه او اعمال غیر در خودش را او

کمک بکند. نمی تواند مخفی آمریکا
ایران برای یک مالقات خارج از کاظمیان را آمد مخارج رفت و الزم باشدسرویس مخفی آمریکا اـگر 9ـ

کرد. تأمین خواهد
بگذارد ما اختیار اصلی در افراد تمام مسایل و مورد اطالعات تحقیقاتی در کاظمیان باید مالقات٬ در 10ـ

همراه داشته باشد. چه بیشتر اسکناسهای جعلی هر همچنین نمونه هایی از و
این به نتایج تحقیقات بستگی دارد. برای اطالعات کامًال سیاست پاداش سرویس مخفی آمریکا 11ـ

شد. خواهد کشف اسکناسهای جعلی اتخاذ یا دستگیری و هر از تصمیم بعد
پاریس را در سرویس مخفی آمریکا اطالعاتی که داده شدمالقات کنیدو کاظمیان با 12ـخواهشمندیم با

مطلع سازید. ما مأمور برای مالقات با تصمیمات او از
این زمینه متشکریم. هارتمن در همکاری شما از 13ـ
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ایران توسط وابسته دفاعی آمریکا قانونی از به شکل غیر خروج ارز مقدمه:
به عدم فرستاده آنها عده ای از بوده اند... خان همه مهره های آمریکا ارتش محمدرضا سران مزدور

... تحت حمایت اربابشان آمریکا کرده اند که فرار آنها و ... کردند عده ای فرار شدند٬
سیروس بهارمست آمریکا٬ وابسته دریایی ایران در این غالمان حلقه به گوش آمریکاییان٬ یکی از
آمریکا سیروس بهارمست در خانی آمریکا٬ رژیم محمدرضا پیروزی انقالب اسالمی بر از بعد می باشد.
نه مگر که بخواهد٬ از پناهندگی سیاسی نخواهد آمریکا از اـگر تالش پناهندگی سیاسی ... در و می ماند
سیروس بهارمست ضمن ترتیب پـناهندگی و آورد. رو به آمریکا نیز بزرگشان محمدرضا آنکه نوکر
توسط آقای و طریق سازمان اطالعاتی وزارت دفاع آمریکا از آمریکا درخواست پناهنده شدن دائمی در
ایران می نماید. قانونی از به شکل غیر ایران سعی به خروج ارز در وابسته دفاعی آمریکا ـکلنل شیفر٬
تدارک انتقال اموال باقیمانده آمریکایی در مزدور به تعبیری جاسوس و این وابسته دفاعی و شیفر٬

است. به خوبی نشان دهنده این امر اسناد ایران می شود. جناب سیروس بهارمست از
صحنه بین المللی. در آمریکا چه بیشتر رسوایی هر به امید

2746 شماره سند
آتکینسن سرلشگر (D.C) ـ اداره جاسوسی دفاعی واشنگتن از:

فروردین 1358 7 ـ مارس 1979 27 ایران سّری ـ ـ نظامی آمریکا دفتر به:
موضوع: همردیفان شما در واشنگتن فقط به کارمند کنترل تحویل دهید
ما نشانه های محکمی داریم که وابستگان نظامی داشته باشید انتظار 1ـ همان طوری که ممکن است شما
وابسته نظامی حقیقت٬ در نمود. برگشت به ایران سرپیچی خواهند دستور واشنگتن همه از ایران در
حـال دادن تـرتیب اعـالن سیروس بهارمست در سرهنگ (سروان) ـ وابسته نظامی دریایی اینجا
کمک خواسته است که این قضیه را ما از او اینجاست. درخواست پناهنده شدن دائمی در پناهندگی و

خاتمه بدهد.
ایران در توقیف اموال او و دست دادن درآمد آن روبروست از با او میان مشکالت مشخصی که فعًال در 2ـ
زن او خواهر باقی مانده نزد چه نقد هر و کند نقد آنجا در را قبًالشروع کرده که داراییهای خود او است.
ولی هرگز طریق بانک بفرستد از سعی کرده که مقداری نقد یعنی خانم فاطمه داوری است که وی قبًال

نرسیده است. اینجا
پاسخ این است که به درخواست او در تصمیم گرفته ایم که بهترین منافع آمریکا ما تحت اثرات گذشته٬ 3ـ
(شرایط تبدیل پول می شود دالر هزار 9ـ7 با که برابر کمک کنیم که باقیمانده دارایی او به او مثبت داده و
توافق برنامه های زیر مورد عمومی در مشاور و مدیر ایران خارج کنیم. از است) مشکل او اینجا در
طریق بسته از که این وجه را بدهد به سرهنگ شیفر که وجه را داد خانم داوری ترتیب خواهد دارند:
ترتیب سرهنگ وینر ارسال نمایید. وینر سی ـ طریق پست سیاسی به سرهنگ دان ـ ـکنترل شده از

داد. به بهارمست خواهد تحویل وجه را
طریق یک از را ما و بگیرید را شخصی سفیر انجام برنامه فوق تأیید قبل از درخواست می شود شما از 4ـ
خانم اینکه تماس اولیه با قبل از اـگر توجه: راهنمایی کنید. پیشرفت کارها مورد ـکانال کنترل شده در
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و سفیر نظر راهنمایی کنید. را ما گرفتن (نتیجه کار) نظر بدون در موضوع منتفی شد٬ داوری گرفته شود
برسد. سرهنگ وینر اتکینسون و فقط به دست سرلشکر تا کانال کنترل شده حفظ کنید٬ در مکاتبات را

شماره 2766سّری ـ31مارچ 79ـ11فروردین 1358 سند
گیرد) آمریکایی قرار غیر دسترس افراد در نباید تهران (این سند در وابسته دفاعی آمریکا دفتر از:
سرهنگ وینر اتکینسون و فقط سرلشکر به اداره جاسوسی دفاعی٬ سرهنگ شیفر از ریاست٬ به:

واشنگتن طرف مقابل در موضوع:
مارچ 79 به تاریخ 27 نامه سّری شماره 2766 عطف به:

دارد. برای آمریکا بیشترین نفع را آمریکا در مایل ما می کنیم که کمک کردن به افراد فکر ما (سّری) 1ـ
شده ما ولی پیشنهاد مناسب نمی داند٬ استفاده ازپست سیاسی برای فرستادن پول را چه سفیرسولیوان٬ اـگر

کرده ایم. را هم همین کار ما جستجوی طریق دیگری برای انجام انتقاالت باشیم و در
به صورت دیگری می توانیم این انتقال را ما باشد٬ دالر هزار 9 تا 7 تمام وجه درحدود اـگر (سّری) 2ـ

یک ماشین پرداخت کنیم. می توان به وابسته دفاعی به عنوان وجه خرید پول را انجام دهیم.
آمریکا در بانک او پاریس برای وابسته دفاعی یا یک چک از و تبدیل می شود سپس وجه به دالر
ریال است تهران 74 در بزرگترین مزیت این روش این است که قیمت تبدیل رسمی دالر فرستاده می شود.

است. دالر ریال به ازای هر که 150 آمریکا در است تا به نفع ما این خیلی بیشتر و
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فروردین 1358) 20) آوریل 1979 9 شماره 2ـ/4171 تاریخ:
ملیت های خارجی با غیرقابل رؤیت برای افراد اداره جاسوسی دفاعی آمریکا سّری: از:

تهران در وابسته نظامی آمریکا دفتر سرهنگ توماس شیفر به:
به جواب شما و (27مارس 79) به شماره 2749 به نامه ما لطفًا (طبقه بندی نشده): سرهنگ شیفرعزیز

مراجعه کنید. مارس 79) 21) شماره 79ـ100ـ
باشد). بهتر می آید (به نظر موافقت می شود روش پیشنهادی شما با متشکریم و به خاطرجواب شما
یک آن یک چک و که در می بینید این نامه یک پاـکت باز همراه با غیرقابل رؤیت برای خارجیها): (سّری:
که روی پاـکت نامه تمبر درخواست می شود شما از زنش موجوداست. نامه ازسروان بهارمست به خواهر
پست قبل از پاـکت نامه را در لطفًا محدوده سفارت پست کنید. خارج از در آن را و الصاق کنید ایران را
که نامه روز بعدازچند شده که شما این نامه اظهار در غیرقابل رؤیت برای خارجیها): (سّری: ـکردن ببندید.
(خانم داوری) او از و یک تلفن همگانی به خانم فاطمه داوری تلفن می زنید از تهران پست کردید در را

انجام گیرد. انتقال این وجه نقد تا مالقات کند شما با خواسته شده که طبق دستورالعملهای شما
فکرکردیم که ما انجام می گیرد به این خاطر اعمال باال سّری: شماره تلفن خانم داوری 687388می باشد.
طـریقه مراقبت بـاشد. تحت کنترل و داخل سفارت) پست محلی (در ممکن است تلفنهای سفارت و
حتمًا برمی آید دست ما کمکی از اـگر بود. خواهد شما به سروان بهارمست طبق نظر فرستادن پول نقد
ازکمک شمادراین موردمتشکراست همان طوری که تمام افراد ژنرال تیگ ( ) سّری: بگویید.
دیگری که در این مسئله هستند از شما متشکرند. در مورد این کار و تمام کارهای سختی که ااۤلن با آن

امیدوارم که اوضاع آنجا رو به بهبود برود. روبرو هستید برایتان آرزوی موفقیّت می کنم.
وینر دانـسی. ارادتمند

سرهنگ نیروی هوایی ایاالت متحده
رئیس روابط خارجی
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6426 شماره سند
58 /2/6 بخش ایالت واشنگتن تاریخ: از:

تهران (دارای تقدم) در سفارت آمریکا به:
موضوعات (پیام) گوشزد موضوع:

خواهند هفته های آینده بیشتر چون فرصتهای مناسب در و درخواست کردید همان طوری که شما
افزودن آن یا ادامه گرفتن اطالعات و در را ما که می تواند دارد عنوانهایی وجود یک مقدار این جا شد.

یاری کند.
روابط سیاسی درون رهبری انقالبی. 1ـ

چه کسانی بدون داشتن شغلهای رسمی (دولتی) داشتن یا با چه کسانی شخصیتهای مقتدری هستند٬ (A) ـ

به زندگینامه احتیاج داریم. داشته باشیم؟ برای آینده تحت نظر را
کمی در اطالعات نسبتًا ما قدرت سیاسی دارند؟ صباغیان چه پیوستگی سیاسی یا انتظام و امیر (B) ـ

داریم. این دو مورد
او آیا خارجه) مکانش به (وزارت امور تغییر از بعد گرفته است. چه سلسله مراتبی قرار یزدی در (C) ـ

کم شده است؟ قدرت او اینکه از قدرت به دست آورده است یا
قابل پیش بینی در هیچ اثر آیا چه بوده است و او برابر خارجه در عکس العمل کارکنان وزارت امور

آمده است؟ سیاست به وجود
2ـ برداشت مردم از بازرگان چیست؟ گروههای مخالف چگونه او را تلقی می کنند؟ آیا او رقیبی دارد؟

3ـ ما اطالعات جامعی درباره طالقانی و اطرافیان او در زمینه های مذهبی٬ غیر مذهبی نداریم.
این پایه مشـخص شـدن شناخت روندهای جامعه باشیم و به طریقه سیستماتیک درصدد باید ما 4ـ
متناوب به طور بداریم و تحت نظر را آنها تا برداشته باشد٬ در اقتصادی را زمینه های خاص سیاسی و

ـگزارش کنیم.
شده است: ذـکر بسیار مخابرات ما این زمره در از

چگونه می بینند.“ ”مردم آمریکا
صدمه زده است؟ به ما کمک کرده یا اواسط فوریه به ما از طرف دولت) رخوتهایی (از یا چه عملها 5ــ

عمل کنیم؟ می توانستیم بهتر چگونه ما
مشخص کردن همراه با خالصه کردن آنها (ـگاهگاهی) است. گزارشات گفتگوهای نظامی خیلی مفید 6ـ

باارزش می باشد. ژاندارمری نیز پلیس و اطالعاتی از بود. خواهد بخشی مفید در روندها
رسمی بیمه٬ موارد می توانستیم از ما قدردانی می کنیم. گزارشات اقتصادی ارزشمند بی نهایت از ما 7ـ
بیکاران چگونه زندگیشان استفاده کنیم. فشارها استخدام و (ـکمبودها) کسریها فروش٬ قیمتهای بازار٬

تأمین می کنند؟ را
جبهه ملی سنجابی (چریکهای چـپی قدرت دمکراتهای لیبرال (متین دفتری)٬ و فعالیتها و نقشه ها 8ــ

شاه چگونه بوده است؟ افراد و عناصر گروههای مختلف مجاهدین٬ ”فداییها“)
محصول. و فراهم بودن غذا نظر به خصوص از است؟ ایاالت به چه نحو و گذران روستاها 9ـ

ادوات نظامی اسباب و کشتی پس فرستادن وسایل و با یا فروختن و برای بستن یا وضعیت کوششها 10ـ
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چگونه است؟
شوروی مشغول چه کاری (بگیرید)؟ بگویید؟ چه می توانید دریافتهای سفارتخانه های مهم دیگر از 11ـ

است؟
وسایل ارتباط جمعی چگونه است؟ دیگر تلویزیون و وضعیت دانشگاهها٬ 12ـ

چگونه است؟ انتخابات گرفته می شود تصمیمهایی که برای قانون اساسی و و وضعیت نقشه ها 13ـ
دیگران انجام داده اند؟ و پلیسها عمومی ارتشیها٬ چه کاری برای عفو دولت موقت٬ خمینی٬ 14ـ

فراموش نکنید. چهارم جوالی را میان جشن٬ در ـ 15
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سفارت ایاالت متحده آمریکا
رسمی نامه اداری محرمانه غیر موضوع:

اسکوایتر سرم٬ پل برمر رال.
اجرایی وزارت کشور معاون دبیر

سی. واشنگتن دی.
(GERRY) عزیز جری

تصور مکاتبات به عمل آمده است. در بدین جهت کمی تأخیر خیلی مشغول بوده ام و من این اواخر
نـامه شـارن از انتقال داشته ای. و جدید کردن کار پیدا رابطه با هم گرفتاری زیادی در می کنم که تو
(MICHIGAN) ردیف می کند٬ میشیگان در کارهایش را (SHARON) چنین استنباط می کنیم که دارد

این مطلب سال آینده پس ازتعطیل مدارس به واشنگتن خواهدرفت. به زودی به اینجامی آید. نتواند اـگراو

دوستانشان هم! خانواده اشان و سیستم های سّری در نفوذ 1ـ

شنیدم.1 تو من از نگو٬ به او را
کمک به تجار وقت من صرف همکاری و از درصد 85 طبعًا مهیج می باشند. تهران کامًال جریانات در
اصل عادی شدن روابط تجاری را اختالف بین شکل انقالب الفاظی و بتوانند آنها تا آمریکایی می شود
بدین می باشند. شروع کارها و کار برگشت مردم به سر خواستار طرفداران خمینی جدًا تشخیص دهند.
صورتی در بنمایند) اصطالح انقالبی سازشهای الزم را در (و بنمایند که اقدامات الزم را حاضرند منظور
این من در انقالب باشند. براساس تغییرات حاصله از به اصالح قراردادهای خود حاضر ـکه آمریکاییها
زمینه موفقیتهایی حاصل کرده ام و مشکل عمده ام اغلب اوقات این بوده که بعضی از بازیگران آمریکایی که

به منظور مذاـکره با ایران می آیند متقاعد کنم به طوری که در اینجا سرشان به سنگ نخورد.
موضع من با بگویم٬ آشکارا ایران ادامه بدهم. در که من به فعالیتهای سیاسی خود موجب میشود این امر
می کنم که من تصور خمینی موافق نیستم. یک حکومت دوگانه بازرگان و وجود ایران مبنی بر در آمریکا
حداقل آن است که ما شده است که حاـکی از بدین جهت مشهور حکومتی) دو مفهوم حکومت دوگانه (یا
منبع قدرت است آن کنیم که خمینی تنها ادعا اـگر نماییم. سیاستهای دستگاه نفوذ بخشی از می توانیم در
به ازطریق ارتباط غیرمستقیم و صرفًا ایران را در چگونه می توانیم منافع خود وقت بایدتوضیح دهم که ما
تازه این امرخود بسیاری مسایل هم فکری نداردحفظ نماییم (و در ما٬ با وسیله یک شخص ثالثی که طبعًا

نیست). قبول مردم که اصل قضیه هستند چندان مورد
آمدن خمینی به عنوان منبع با داشته است٬ ایران وجود گانه در یک حکومت دو من حتی اـگر به نظر
رابطه انضباط در نظم و برای ایجاد خمینی٬ اخیر اقدامات شدید آن خاتمه داده شد. قدرت به سرعت عمر
محدودیتهای ایجاد ظاهرًا و به روشنفکران منتقد بی توجهی عینی او به چپگراها٬ حمالت او کردها٬ با
خارج شدن بی اساس که ناشی از من یک عکس العمل فوری و را هفته های اخیر موقتی برای مطبوعات در
قدرت توسط مردی است که یک نوع استفاده اصولی از بلکه آن را نمی دانم. کنترل خمینی باشد حوادث از
سالح انقالب را برخالف او و کرد نخواهد تکرار (KERENSKY) را اشتباه کرنسکی گفته است که او علنًا
خواهد به کار استفاده کنند خودشان می خواهد نهضت برای مقاصد علیه طرفداران راحت طلبی که از بر

می دانم. برد٬
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که تحت که مجلس خبرگان او خمینی می داند دارد. یک مسئله زمانی هم وجود اینجا میکنم در فکر
او نظر مشغول تکمیل کردن یک قانون اساسی دلخواه برای جمهوری اسالمی مورد می باشد٬ مالها نفوذ
و شد انقالب به عنوان یک موفقیت قطعی اعالم خواهد عمل٬ هفته آینده در ظرف چند در می باشد.
من بهترین هدیه الهی خمینی به انقالب ایران وجود به نظر افتاد. خواهد حکومت دائمی جدیدی به کار
حکومت دارد اطاعت از به فرمان و جمعیتی که نیاز دستهـدستهـشده و خلع سالح شده و ـگروه مخالفی٬

می باشد.
یک فرمان نیم میلیون از عرض چندـساعت با است در خمینی قادر زمان٬ این لحظه از در به عالوه٬
چه کرد٬ گروهی پرتاب خواهند به سوی هر را مشتاقانه خود سپاه انقالب او بکشاند. به خیابانها مردم را
جادوگری ناـگزیر مرحله رهایی از یک سال٬ عرض شش ماه یا در نه. یا دفاع کند خود از آن گروه بتواند
آن زمان ترجیح من در به تصور و شد خواهد انتقادات کمتر برابری با در قدرت او شد٬ شروع خواهد
قدرتمندی شروع نماید. رهایی از جهت آزادی و در اقدامات اصالحی را او که دولت جدید داد خواهد
را نخواهدتوانست آنها دیگر پذیرفته و آن وقت انتقادات را شود٬ به انجام این کار وقتی که خمینی حاضر

بریزد. به دور
به تحمل دوران رهایی از چنانچه خمینی قادر بود؟ چه خواهد نتایج این جریانات برای آمریکا اما و
برای تمامیت زمینه را بخشیده و به زودی بهبود دورنمای آینده برای ثبات داخلی را شما جادوگری باشد
نـظم ایـجاد ارضی خدشه ناپذیری آماده کرده اید. به عالوه برای من روشن است که خمینی عالوه بر
خواستار آن است که مردم را هر چه زودتر سر کار برگردانده و برای آنان یک زندگی آبرومند و حتی
افزایش سطح زندگی آنان را براساس مقیاسهای محلی تأمین نماید. (به من گفته شده که یک حکومت

عقب افتاده تلقی کرد). به عنوان یک حکومت بیهوده یا نباید جدی را و جمهوری اسالمی معتقد
مناطق آرامش در حفظ نظم و طریق توانایی دولت در از به نفت ایران باید تداوم دسترسی ما در منافع ما

انهدام و انفجار یافته و تغییر نیز بین رفته است شیوه آمریکا از قطع شده است یعنی منافع نفتی آمریکا نفت به آمریکا هم که صدور حاال البد و 1ـ
داده اند. قرار مدنظر تأسیسات نفتی را

نفت به بابت درآمد زمینه پرداختهای ایران از در منافع٬ نفت تضمین گردد.1 آن به درآمد نیاز و نفت خیز
ضربه عالقه ها پاسخ ندادن به ابراز با (اـگر بایدگسترده ترشود. توسط ایران) بیشتر (ازطریق خرید آمریکا
می کنند٬ کار نفت به فعالیتهایی که ایجاد حاصله از طریق انتقال دالر از ایران باید در افزایش منافع٬ نزنیم)
افزایش کاالهای معرفی را یا باید برای این کار روزافزونی روشن می شود. این احتیاج به طور انجام شود.
صنایع جهت ایجاد در را آنها و تأسیس نمود دارد زیاد طرحهای متمرکزی که احتیاج به کارگر یا و داد

آرزوهای امپریالیستی. 2ـ

نهایت موجب افزایش تولیدنفت نیزخواهدشد).2 نهایتًا (فکرمی کنم این امرخود ـکارگرپذیرهدایت نمود.
بدگمانیهای شک و و اوضاع واحوال درداخل کشور احاطه ای کامل بر با اینکه خمینی مطمئن به خود امر
روابط و زمینه ها بسیاری از مشکالت جدی زیادی در جریانات غربی برای ما فراوانی نسبت به غرب و
آینده نزدیک حداقل به همان اندازه به خمینی در ما آورد. خواهد به وجود چندجانبه ای (بین المللی)
(به کنیم نداریم. تهدید آن خمینی را چیزی که با بدین ترتیب ما احتیاج دارد. به ما احتیاج داریم که او
سیاست در مخصوصًا نمی توانیم بکنیم) را این کار خمینی نداشته و دلیلی برای تهدید ما عبارت دیگر
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به حساب بیاوریم. ناچاریم آن را که ما شد خمینی نیرویی خواهد مربوط به خاورمیانه٬
مالهای مهم که تمام این مطلب داشتم که می توانستم بگویم که تماسهای خوبی با آرزو تصادفًا جری!
جهان عوامل خمینی در بعضی از من تماسهایی با بدیهی است که چنین تماسی ندارم. دارم. بکنند تأیید را
مردانی که بعد از جوان و ولی نسبتًامنطقی٬ نیمه اصالح کرده (ته ریش دار) افراد نیم جین از با تجارت دارم.
این مورد در قدیمی (اصطالح ”مردان جدید“ افراد از تنی چند نیز و گرفته اند قرار جریان کار انقالب در از
ومنطقی تماس دارم. می باشند) انقالب مسئولیتی دارند از افرادی که بعد منظور برده شده و ـگروه هم به کار
ما من کارمی کندو من کارمنددیگری با عالوه بر آن است. معذالک بیشتراین مطالب نظریه شخصی وتعبیر
به یک من احتیاج فراوانی مخصوصًا می کنیم. کار بکنند٬ کار نفر است چهار یک دایره ای که قرار در دوـنفر
داوطلب کرده برای این کار ایران به نام مارک جانسون خودش را دفتر یک شخصی در اقتصاددان دارم.
برای این را او و بخواهید را کارمندان ارشد که یکی از دارد فرصتی وجود بوده است آیا دوـماه اینجا است او

بهترین آرزوها. با کشید. اینکه سخن به درازا متأسفم از بفرستید؟ ـکار
آندریو.دی.رسنز ارادتمند.
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سفارت ایاالت متحده
58/6/13 1979 سپتامبر ـ  تاریخ 4

یادداشت برای قسمت سیاسی آقای لی مبرت
سنز دی ـ ـ قسمت اقتصادی آ از

مربوط به صحیح و کامًال برمی آید تلگراف شما اثرات ترکیب سیاسی ایران به طوری که از عواقب و
روی منافع آمریکا اثرات سقوط حکومت دوگانه ایران را نهاده و فراتر را پا من شما به نظر می رسند. نظر
تلگراف بعدی در این باره اعالم نموده شایدبتواند در نظریاتم را من خواست تا (VIe) از بیان کرده ایدویک

واقع شوند. حدی مفید تا شما
از: این نظریات عبارتند

(بقیه نامه عینًا الی آخر. آمدن خمینی... با داشته٬ ایران وجود که حکومت دوـگانه ای در می رسد به نظر

آورده شد. عینًا برای حفظ امانت کلیشه سند لذا نسخ چاپ شده قبلی ترجمه نشده بود هیچیک از در دنباله این سند 1ـ

(JERRY) گرفته شده است.)1 نامه قبلی به جری از

5930 شماره سند
58/3/17 ـ ژوئن 79 7 سفارت تهران تاریخ: از:

دارای حق تقدم وزارت امورـخارجه ـ واشنگتن ـ به:
تامست ـگزارشگر:

طبقه بندی: استفاده محدود اداری
موضوع: خمینی غیرروحانی ها را از انقالب خود طرد می کند.

صورت خیلی مهم بودن ترجمه کامل) ترجمه خالصه مطالب مهم (در
تمام متن) (محرمانه ـ 1ـ

قیام سرکوب شده که برای خمینی ژوئن ضمن یادآوری شانزدهمین سالگرد گفتگوی 5 در خالصه: 2ـ
انتخاب به آنها و منحرف خواند بود اسالم ارتجاعی او که خارج از کسی را خمینی هر انقالب بود٬ آغاز

(پایان خالصه) نمود. انهدام را تسلیم کلی یا
ایران نگران تخفیف ماهیت خودرویانه سریع مقامات مسئول در فوریه ٬79 موفقیت انقالب در پس از 3ـ
چه جایی). از ادعای استمرار وقایع تاریخی (و جستجوی ریشه های آن در همچنین در و آن بودند
دوره مصدق ربط به سال 1953 آن را گروههای غیرمذهبی مبدأ اـکثر اغلب اعضای دولت ایران و
مرتبط سالهای 1950 اواخر تأسیس سازمان خویش در با افراطیون چپ فداییان خلق آن را می دادند.

می دانستند.
نه ژوئن 1963 که 5 کرد آیت اهللخمینی ادعا سخنرانی مخصوصی٬ عزای ملی در (15خرداد) یادبود روز

انقالبش مشارکت نداشتند. در نیز گروهها که دیگر می کند بلکه تأـکید انقالب بود مبدأ تنها
مسلمانان متعصب به رهبری روحـانیون زمینه داران و عناصر بازاریان٬ اتحادی از قیام٬ ژوئن روز 5
احیای حقوق زنان را این برنامه تسلیم زمین و شاه صورت گرفت. علیه انقالب سفید منجمله خمینی بر

داشت. دربر
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خمینی نیز و وحشیانه سرکوب شد به طور سخنرانی خمینی صورت گرفت و شورشی که پس از از بعد 4ـ
از شهدای آن شورش نیز گردید. اعدام احتمالی او اعمال رهبران مذهبی مانع محاـکمه و توقیف گردید٬

محصلین مذهبی بودند. و طبقه پایین بازاریان محافظهـکار
قبلی٬ نخست وزیر به مصدق٬ کم توجهی او اعتراض شده است. و انتقاد تشدید مواجه با خمینی اخیرًا 5ـ
گروه تروریستی فرقان مدعی گروههای غیرمذهبی سیاسی شده است (منجمله بازرگان) باعث انتقاد
که قوانین اسالمی برای قرن بیستم کافی اعالم کرد رئیس کانون وکال شد؛ ایده ”اسالم بدون آخوند“

نامید. دیکتاتور جبهه دمکراتیک ملی خمینی را نیست؛
چه کسی دنبال کرد؟ که آن را آورد؟ که به وجود ژوئن را حادثه 5 سخنرانی امام: قسمت انتخاب شده از 6ـ
این طبقه از مسلمانان شاغل بازار. کارگران... کشاورزان... طبقات پایین... آن است؟... این پس رهرو از
اسالم جز می کنند آنان که تصور دیگری حقی ندارد... می گردانند٬ را کشور که گفته می شود مردم هستند
ممکن اـگر شوند بایستی درست ارشاد مخالفت می کنند... ما آنان که با چیزی ساقط کرد. رژیم قبلی را
نه کرد٬ منهدم خواهند را این کانونها کردند٬ نابود این صورت همان مردمی که رژیم را غیر در است...
این از ما٬ کانون حقوق بشر قضات ما٬ شما٬ غربزدگی رنج دیده... ملتی که از اسالمی٬ عوامل انحصارًا
تحتـعنوان حقوق بشرشان.... رساندند به ثمر این طبقاتی که انقالب را تبعیت نکنید... قضات (غربی)
اینها غیرمقبول تلقی می کنند... کهنه٬ ساله را که اسالم 1400 آنها که نظریات تفرقهطلبانه دارند٬ آنها
اسالم نهفته در درجستجوی آن هستید آنچه شما برادران من٬ ـ کنند ملت جدا سایر از بایدموضعشان را
است. من به شما نصیحت می کنم از روحانیت جدا نشوید٬ اـگر این نیرو از بین برود شما هیچ خواهید شد.
این است... اینکه خودم ملبس هستم... روحانی نمی کنم به خاطر باش که من حمایت از شاهد تو خدایا

نـاس (از بـا ارتجاعی مـی دانـند روحانیت را دیدگاههای اسالم امام و که نظرات و آنها اسالم ارتجاعی خمینی حرف می زنند٬ که از آنها 1ـ
به را خودباختگان به ابرقدرتها واقعیات٬ چرا می کرده. روحانیت ابراز امام و مورد در که شاه نیز همان عقیده ای. هم عقیده اند. مزدوران درجه اول)

نمی آورد!؟ خود

(پایان قسمت منتخب سخنرانی امام). 1 آنچه مردم می خواهند.
جنگ ضمنی بروز بی تهدید تعهد صریح به نابودی علیه مخالفین چیزی جز برخی این تهدید به نظر 7ـ
اینکه مسئله جـدی گـرفته طرف جبهه دمکراتیک ملی به خمینی طی نامه شان نیست و داخلی از
سوی خمینی آن چـنان از تشریح ”انتخاب“ آنها به نظر دیگران وحشت زده اند. چند هر نمی شود٬
گذاشتن کنار انتخاب ائتالف کلی (و که گروههای غیرمذهبی اینک هیچ راهی جز خصوصیاتی دارد
بیان الهی با که وضع خمینی را هستند عده ای زیاد هنوز کردن راه مخالفت ندارند. باز یا اصول خود)
گروه مخالفی به حساب به عنوان اجازه ای برای تشنج علیه هر ممکن است این سخن را و تلقی می کنند

هـمان نشـان مـی دهد ضدانقالب را اختالفات) و نام فرقه ها نظر برای طیف وسیع (از دلسوزاندن آمریکا سند٬ کلی می توان گفت: به طور 2ـ
است. آمریکایی آشکار تفکر مواضع و با سنخیت آنها سخنانشان٬ از نغمه های شوم و از ـگروههایی که خواهـناخواه٬

آورند.2
نابودی منحرفین جدی است نشانه بارزشکاف مشخصی بین او مورد که خمینی در دراین مورد نظریه: 8ــ
کرده اند. انتقاد او که از آیات هستند دیگر گروهی که خمینی حمله نکرده٬ تنها منتقدین می باشد. و
مـنزوی کـردن ولی امـید آرام می کند گروههای غیرمذهبی این حمله را با همکاری آنها ترکیب یا
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تشنج امکان بروز دارد. وجود حاصل بشود٬ نوع تجمع نیروها اینکه هر ـگروههای غیرمذهبی پیش از
غیرمذهبی گروه منفرد علیه هر بر نیروی برنده را شده ولی خمینی آشکارا این سخنرانی زیاد پس از
که ممکن است به صورت تهورآمیزی برای همکاری بین گروههای مختلف سیاسی و مخالف دارد٬

رود. بکار متنفذیِن روحانِی خمینی٬ همچنین بین ایشان و

شماره 4 سند
58/1/28 استمپل تاریخ: ـگزارشگر:
4025/01 محرمانه شماره: طبقه بندی:

دوـماه“ ”انقالب پس از
اسلوبهای آشفته بوده است. هم ریخته و به حال در اجرایی انقالب اسالمی تا برنامه سیاسی ـ خالصه:
انقالب ممکن در نقش فلسطینیها برخوردهایی می کنند. تولید سبب شده و حکومتی مشابه مشکالتی را
هیچ و مغشوش می شود هم ریخته و واـکنش عمومی نسبت به عملکردهای انقالبی در است افزایش یابد.
آینده را برنامه اقتصادی مشکالت سیاسی فعلی و نشده است. انقالبی مردم پدیدار شور یکنواختی در

(پایان خالصه). می کند تشدید
شرق تهران بخش سیاسی جنوب و در دوستان ما چندین مالقات با یکـسری مکالمات و اثر در 3ـ

عرضه کرد. دوـماه اخیر ساختن چهره انقالب اسالمی در جهت آشکار در را مطالب زیر
4ـ برنامه های اجرایی حکومت علیرغم در نظر گرفتن مشکالت انقالبی به سوی تباهی ادامه یافته.
متعجبند؛ کارهایی انجام می پذیرد؟) دولت (اصًال کار در اینکه باوجوددخالتهای روزانه کمیته ها از خیلیها
محاـکمه کرده٬ دستگیر جایی که کمیته مردم را در می شود. امنیتی آشکار امور در ـگرچه این دخالت بیشتر

به اعدام مربوط می شود محاـکمه و جریان دستگیری٬ یعنی اوایل پیروزی انقالب نوشته شده است٬ تاریخ 58/1/28 که این تحلیل در آنجا از 1ـ
وقت آمده بوده سخنان نخست وزیر در نیز این امر دولت در و بین کمیته ها تضاد و نصیری و... و قبیل هویدا دستگیری مزدوران رژیم سابق از

است.

به همین نیز ارگانها دیگر این دوگانگی ساختمانی در بدون اطالع حکومت فعلی ایران می کشد؛1 ـکرده و
زمانی که کمیته تا اسناد تهیه مدارک و و تصمیم گیریها ادارات دولتی از مسئولین در آزاردهنده است. حد

خودداری می کنند. تصویب کند را صالحیت فرد
قابل رشوهـگیریهای مستقیم به طور نکرده است. هیچ تغییر یابد می رفت به نوعی بهبود اوضاع که انتظار

آمریکا. نظر اوضاع از در یعنی عدم بهبود این حساب کاهش قابل توجه رشوهـگیریها با 2ـ

که مدارک دولتی برای فروش زمین و داشته اند کسانی که این موقعیت را بجز توجهی کاهش یافته است.2
این است که در که مهارت ایرانیها احساس می کنند اینها فراهم کنند. این قبیل چیزها از اجاره ساختمان و
می رسد به نظر افراد نظر مورد بخشش به مسجد اخالق اسالمی بیابند. کنار به سرعت راههای جدیدی در
هنوز بخش اقتصادی تصمیم گیریها در جریان دارد. حال حاضر که در ـکه متداولترین طریقه ای باشد
عملیات بانکی را و انقالب پیش آمده بود از سستی که بعد حالت وقفه ای و از اما هم است. در مغشوش و
رسیده شیراز گزارشات از است. ناهموار و تولیدات صنعتی ناجور بیرون آمده است. متوقف کرده بود٬
اطـمینان و اعـتماد به عکس است: گزارشات تبریز اما افتاده اند٬ به کار که کلیه طرحها نشان می دهد
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دنبال به آرامی آن را کمین سیاستهای اسالمی است و بیکاری مسئله ای است که در اقتصادی کم است و
می کند.

گسترده ای حتی توسط به طور و محتوی بود رفراندوم پیروزی قالب بر سیاسی٬ فضای کامًال در 5ــ
تقریبًا اداره می کند٬ معمول انتخابات را که به طور وزارت کشور اینچنین شناخته شد. نیز ساده ترین افراد
که کمیته خمینی به تنهایی کلیه کارهای انتخاباتی را مسئولین وزارتخانه گفتند خط بود. کنار به کلی در
شمارش و مخفی بودن ورقه رأی خبری نبود از و اتفاقی می نماید کشور تشکیالت اداری در انجام دادند.
بوده است و طرفی کلیه این مسایل سودمند از مسخره می نمود. کلیه سطوح جامعه به یک چیز در آرا
البته این مطلب هیچ نقشی در این حکومت می رفت مأیوس ساخته است. که از انتظارات بیش ازحدی را
مسایل در را که حداقل خود حکومت فعلی ایران احتیاج دارد حکومت نداشته است. بازگرداندن اعتبار
مسایل اجرائی قابلـرؤیتی مانند در خصوصًا نشان دهد. قوی تر و محکم تر و جاری خیلی مستحکم تر

تدارک خدمات. ترافیک و
یـعنی دولت ساختهای حکـومتی مـتشابه٬ تشدید اجرائی٬ علت بزرگ سیستمی ضعف اعتبار 6ـ
به آنها بین رفتن کمیته ها٬ به جای از می باشد. طرف دیگر٬ کمیته های خمینی از یک طرف و بازرگان از
و جهت سر منفی برتواناییهای دولت فعلی (در تأثیر و دولتی ادامه می دهند اداری و امور دخالتهایشان در
شایعه استعفای وزیر و سنجابی٬ خارجه٬ استعفای وزیر می کنند. وارد سامان بخشیدن به کارهای خود)
برنامه های ناجوری که این مسئله است و بازرگان نمایشگر حتی استعفای خود مبشری و دادگستری٬
توسط کمیته های مختلف انجام شده است٬ انتقاد عموم را برانگیخته است. کمیته مرکزی وزارت کشور
جوادی از این هنگامی بود که حاج سید درگیر شد و کشور جوادی وزیر صدر حاج سید هفته گذشته با
به کارمندان وزارت کشور آپریل کمیته فرمان٬ 11 در امتناع کرد. ارشد انتصاب افراد مورد مشورت در

اعتصاب داد. دستور
حالی که در اوضاع ناپایداراست. اما بازگشته اند کارمندان به کار %80 کل درحدود مدیر طبق گفته دو
و مطلع شدیم که برخوردهایی بین کمیته ها ما به این بدی نبوده است٬ وزارتخانه های دیگر اوضاع در
دیگر شاید و پرورش ودادگستری) آموزش و (ـکار٬ وزارتخانه های دولتی درحداقل سه وزارتخانه دیگر

اتفاق افتاده است. کافی نیست٬ آنها مورد در وزارتخانه هایی که اطالعات ما
را توانسته امید حرکت اسالمی مشترکی هستند٬ از این درگیری داخلی بین عناصری که به ظاهر تأثیر
زنده کند. آن طرفداری می کرده٬ کردن چیزهایی که حرکت اسالمی از آنهایی که به تدریج شروع به رد در

دولت حفظ نموده اند. با را مخالفت خود این زمان هم) آن زمان (و گروههای اسالمی که در 1ـ

در خصوصًا باقی مانده اند.1 کمیته های انقالبی... میانه روی خمینی و به جای حرکت به سمت مصالحه و
احزاب مارکسیست جایگزین کردن ارزشهای اسالمی درجامعه.فداییان و رژیم گذشته و عناصر رابطه با
ضعیف نسبت به تشکیالت مسجدی اسالمیها حالی که آنها در جذب کرده اند. به خود نیروهای تازه ای را
نظامی به خرج می دهند. زمینه های سیاسی و در کوشش تشکیالتی شدیدی را سعی و باقی مانده اند٬
به نشان می دهد٬ را پوسترهایی که چهره چه گوارا قابل دسترسی است و تمام شهر نشریاتشان به راحتی در
کالس سیاسی یکی یک دوست قدیمی که در ایرانی صحبت کرده. دو با ما گزارشگر مأمور چشم می خورد.
این میهمانی شام نسبتًا در شرکت کرده است. هفته گذشته تشکیل شده بود٬ دو طرف فداییان در ـکه از
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علیه ازحرکت اسالمی بر که فقط دوـنفر 15متخصص جوان که درجلسه حضورداشتندمعلوم شد بزرگ از
چیزی که مشکل آفرین است این است که قطعی نیست. است و این خبر طرفداری می کنند. مارکسیستها
احزاب دیگر فداییان و و گرفته اند حالت تدافعی به خود مقام تدافع بوده و حرکت اسالمی در در مدرنیستها
که این پایگاه را آینده سازان کرده اند٬ بین جوانان و در یک پایگاه معتبر ایجاد مارکسیست شروع خوبی در
احتیاط شروع به که فداییان با می شوند دانشگاهیان ایرانی متقاعد عده ای از یکـماه قبل نداشتند. در
یزدی هم سهیم است). این نقطه نظر (در گروههای قبیله ای بزرگ هستند با پیوند جهت ایجاد پیشروی در
که نقشه های ماههای آینده به دست آورد یک فرصت غیرمنتظره این شانس را گزارش در مأمور 8ــ
حال مالقات در مسئول گزارش در بشنود. که توسط مسئول کمیته میدان ژاله تشریح می شد مجاهدین را
سیاسی به مأمور مهمان واردشدند. که چهار آوریل بود خانه دوست قدیمی نزدیک میدان ژاله درشب 13
سفارت بی خبر ارتباط با آن گروه چهارـنفری از و معرفی شد عنوان کسی که به صاحبخانه درس می دهد
چنین این روزها در چنان که اغلب گروهها ـ شد صحبتهای سیاسی آغاز به سرعت مجمع با ماندند.
به سرعت هفت موضع پنج ایرانی که جمع می شوند هر یک ضرب المثل معروف است که می گوید می کنند.
مسئول کمیته مجاهدین درباره نقش اساسی نشان می دهد. را این خصیصه ایرانیها و می کنند سیاسی اتخاذ
که سازمان توضیح داد گرفت٬ وقتی که به وسیله دیگران موردـسؤال قرار انقالب توضیح داد. در فلسطینیها
مقداری و کمکهای اساسی می کند فدائیها نظامی به مجاهدین و نظر از (PLO) هنوز آزادی بخش فلسطین
مورد مسئول کمیته که در ایرانی از هم کمک سازماندهی به جنبش خمینی می کند.وقتی که پروفسور
(PGOI) انتظام٬ که گفت دولت موقت به سازمان آزادی بخش فلسطین اظهارات سخنگوی دولت موقت
(PLO) چون ایران هر وقت غرب گفته شده٬ گفت که این حرف برای خاطر ـکمک نظامی نخواهد کرد و
ساختمان جنبش مسئول کمیته تصویری از سؤال کرد٬ کرد کمک خواهد به او احتیاج به کمک داشته باشد
باتوجه به شروع همکاری کمیته ها آینده خوبی را و (PLO) ترسیم کرد کمک اسالمی وتشکیالت آن که با
که همکاری وقتی مسئله پافشاری مسئول کمیته روی این موضوع بود٬ تنها دولت موقت پیش بینی کرد. با
که بین حرف پرید٬ یک نفر پیروی کند. بهتر که دستورات کمیته را که دولت موقت بیاموزد حاصل می شود
به قیمت مجاهدین را مخفی فداییها (PLO) به طور که دارد چه اطمینانی برای مجاهدین وجود پرسید
فداییان (PLO) و که می کردند فکر دیگر دوـنفر روی این نکته مطمئن بود. مسئول کمیته بر تقویت نکند.
طبق گروه موافق نبودند.تفسیر: اما مجاهدین٬ (PLO) و تا وجه مشترک بیشتری نسبت به هم دارند٬
به طور اصلی فداییها مرکز (PLO) در شعارهای و پرچمها جلسات فداییان شرکت کرده اند٬ منابعی که در
هر لبنان آموزش دیده اند به کمک معلمهای نظامی که در آموزشهای نظامی فداییها و دارد جدی وجود

انجام می شود. بمبها و مسلسلها روی تمام سالح های اتوماتیک و آموزش بر روزه انجام می شود.
قبول دارند. کلی آن را ولی به طور عمومی نسبت به انقالب نابسامان است٬ عکسالعمل افکار 9ـ
متوسط پایین شعارهای انقالبی می دهند طبقات پایین و نپذیرفتند. تأثیر اصًال خارج شهرها در خیلیها
ولی این مسئله عدالت اسالمی می ترسند طبقات متوسط از زندگیشان مشاهده نمی کنند. ولی تغییراتی در
به که دیگر طوالنی شدند آنقدر کمبودها تأثیری نگذاشته. هستند٬ ترازو قسمت پایینی از کسانی که در بر
حالی در زمستان سال گذشته است٬ از زندگی مقداری بهتر عنوان یک ناراحتی بی اهمیت تلقی می شوند.
آن را بیشتر مقدار به پای انقالب می گذارند٬ وضع اقتصادی طبقات پایین را حساب بهبود ـکه مقداری از
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که به کارهای روزمره آماده اند و کرده اند خودشان را لحاظ سیاسی مردم کار از می گذارند٬ پای آمدن بهار
ایرانیهای ساده حتی تعدادی از زمینه وحدتی تشکیل دهند٬ خمینی نتوانسته اند دولت موقت و بپردازند.
ـکه پایههای اساسی حمایت ازخمینی می باشندپیش خودشان سؤاالتی درموردجمهوری اسالمی خالص
به کار نیروهایی را اعمال قدرت کامل٬ ناتوانی دولت موقت در سیاسی و دست دادن جو از مطرح می کنند.
طی که بتوانند امکان دارد این نیروها کوتاه مدت کنترل کند. در را آنها انداخته که ممکن است کسی نتواند
اسالمی حالی است که تصویر این در و خراب کنند شش ماه آینده پایگاه قوی خمینی را سه اضافه تا
اعدامهای رابطه با عکس العملهای مغشوش نسبت به انقالب در شده و خدشه دار پی آنند بهشتی که در
که کشتن شده اند است متقاعد سال کمتر 30 آنهایی که سنشان از مثبتی عصبی می باشند. انقالبی به طرز
آنان که هیچ گاه از حتی خیلی از متین تر افراد والدین آنان و طرفداران شاه عدالت است. زیادی از تعداد
بخشهایی مسئولین سفارت در از نفر حداقل دو وحشت زده بودند. حکومت سلطنتی حمایت نمی کردند٬
عدالت اعدامهای مورد در جوانان کمیته عمًال و نسل بوده شرکت داشته اند اختالف بین دو ـکه ناشی از
دسـته های پدیده های جدیدی بود. طی هفته گذشته تهران شاهد می کشیدند والدین فریاد انقالبی سر
عینی تعدادی شاهد پاسداران انتقام بگیرند. از تا جمع می شدند جوانانی که پدرانشان اعدام شده بودند
می باشد جنوب شهر مغازه کوچک در یک ایرانی که صاحب چند که پاسداران کشته می شوند. دیده اند
حوالی مغازه هایش کشته اند. در را پاسدار 30 آوریل حدود 14 ـ 10 ـگفت کشتارهای شبانه مخفی از
به را جنوب شهر در جهت غیرانقالب خیلیها می باشند. سیاسی بدتر ولی تدابیر امنیتی خوب نیستند تدابیر
طرف خودش می کشاند. مخصوصًا آنهایی که داوطلب پاسداری توسط کمیته های محلی شـده انـد و
اوضاع بدتر وجودی که اوضاع در کوتاه مدت قابل کنترل است٬ اـگر ـکارشان گشتن خانه ها می باشد. با
که شاهدان ایرانی معتقدند تعدادی از به درگیریهای داخلی تبدیل گردد.11ـ انقالبی میتواند شور شود؛
هم که ضعیف این هرچقدر و موضع تهاجمی می گیرد و جانب انفعالی درمی آید ـکم کم طبقه حاـکم سابق از
مشکالت واقعی برای و این دومی توانندتهدید و نارضایتیهای اقتصادی تلفیق خواهدشد با تدریجًا باشد٬
هـمچنین عکس العـمل ضـعیف ولی قـابلـتشـخیص آورند. نهضت اسالمی به وجود دولت انقالب و
تکنیسین خارجی صحبتهای علنی مربوط به جایگزینی کادر این به خاطر آمده و ضدفلسطینی به وجود
بازی سیاسی اخیر در ایرانیها برده. باال توقعات را و انقالب قولهای زیادی داد فلسطینی بوده. توسط افراد
که به دارند نابسامانیهای سیاسی فعلی وجود عناصری در و خبره هستند کرده ای“ برای من چه کار ”تو
به تا وسوءاستفاده کنند. دولت موقت دامن بزنند به اختالفات میان نهضت اسالمی و فعال سعی دارند طور
موضعگیری های با خیلیهای سعی دارند٬ تشکیالتی نبوده و یا حال هیچ گونه زمینه وحدت ایدئولوژیک و
فقط ضعف تشکیالتی خودشان موجب شده که تهدیدی برای دولت و فرصت استفاده ببرند از جدید
نگران کننده او حمایت از سرعت فداییان در گروه خمینی و دادن طالقانی از این رابطه تمیز در نباشند.
تهران دانش آموزان که در دانشجویان و گروههایی از و گشته اند آوریل آغاز 15 تظاهراتی که در می باشد.
تجربه گذشته دوباره به طور و ژانویه می باشد و دوره گذشته نوامبر یادآور می خوانند سرود و راه می افتند

جدی مطرح می گردد.



 افشاـگری 199

شماره 5 سند
سّری تهران طبقه بندی: در سفارت آمریکا از:
ناس واشنگتن حق تقدم ـگزارشگر: امورـخارجه ـ وزیر به:

صدای آمریکا مصاحبه رادیو موضوع:
تمام متن سّری است پیام گزارشی می باشد. 1ـ

شـیوه انـتقادی کـه مورد شکایاتی در جدی٬ مقامات دولتی به طور کلیه تماسهای اخیرم٬ در 2ـ
مطرح کـردند. دولت انقالبی پیش گرفته اند٬ برابر آمریکایی در مخصوصًا رسانه های گروهی غربی و
آنها ممکن است٬ لذا خیلی حساس می باشند٬ و پیشینیان نیستند کم از زین هستند٬ بر افرادی که فعًالسوار
بختیار حمایت از در همچنین پیامهای روزانه ما غیره. صهیونیزم و جانب دولت آمریکا٬ از توطئه ای ببینند
هفته دولت بازرگان طی چند مورد در آن حمایت می کنم) از (ـکه من شدیدًا سکوت رسمی ما ژانویه و در
باید ولی من معتقدم که ما ندارد وجود البته هیچ عالجی برای بدبینی ایرانیها می آورند؛ ما به یاد را ـگذشته٬

مثبت تری نسبت به دولت ارائه دهد. دید بگیریم که آمریکا نظر در ـکوششهایی را
صدای رادیو واشنگتن بود٬ مارس در اواخر هنگامی که در سیاسی سفارت به من گفت٬ مأمور 3ـ
من برنامه عالی این به نظر تماس حاصل کند. شما ایران با مورد طریق یک مصاحبه در از بود قرار آمریکا
در می توانید و خبره هستید این کار در شما به زودی به دست بگیرید. را کار من امیدوارم بتوانید است و
دیـنامیسم تـغییرات منافع مشترک٬ پیوستگیهای تاریخی٬ عادی شدن روابط٬ موضوعاتی مانند مورد
اجتماعی و غیره صحبت کنید البته بدون نزدیکی بیش از حد به دولت که این یا به ضرر آن و یا به ضرر

خودمان خواهد شد.
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شماره 6 سند
58/7/4 یا 1979 سپتامبر 26 آژانس بین المللی ارتباطات محرمانه ـ
ایاالت متحده آمریکا واشنگتن دی سی 20547

اچـ.ـساندرز آقای هارولد٬ یادداشتی برای:
کوران تی ـ ـ آژانس بین المللی ارتباطات ار از:

فوریه 1980 ٬1979 ایران اـکتبر ارتباطات عمومی دیپلماسی بین ایاالت متحده و موضوع:
آژانس بین المللی ارتباطات موافقت سپتامبر تاریخ 7 دفترتان در براساس مباحثات انجامـشده در
زمینه ایران در و ارتباط بین آمریکا ایجاد که شناسایی محتاطانه امکانات اضافی به منظور می نماید٬

ضروری است. ماه آینده کامًال ظرف 5 در دیپلماسی عمومی٬
کلی از یک تصویر نهادها٬ که روابط بین مؤسسات و سعی خواهیم کرد ما به عنوان یک راهنمای عملی٬
روی روابط بر این گونه تماسها تشویق نماییم. گرفت٬ قرار تأیید مورد سپتامبر تاریخ 7 که در ارتباطات را
که بسط وتوسعه این گونه روابط بایدمتوجه بود دراین لحظه اززمان٬ تأـکیدخواهندشد. و دوـجانبه استوار
تفاهم روابط دوستانه و ایجاد مراحل اولیه٬ در احترام می باشد. و اعتماد حاـکی از یک جو بستگی به ایجاد
طریق چنین تماسهای شخصی به از اهمیت فراوان می باشد. شخصی حائز انفرادی و بین اشخاص به طور
روابط متقابل می توانند که این روابط به سهم خود آمده٬ مؤسسات به وجود و دقت روابط بین نهادها

استحکام بخشند. را پیشرفته تر
زمینه های مساعد به منظور ایجاد و یا تجدید روابط عبارتند از ایران شناسی٬ علوم انسانی٬ علوم

ممکن است راههای نفوذ اما شد٬ خواهد نهایت به منافع اقتصادی منجر گرچه در ممالک دیگر٬ امور در که دخالت امپریالیستها توجه کرد باید 1ـ
شده اند. متفاوت ذـکر راههای نفوذ نیز این سند در چنین نباشد٬

تجربی٬ آموزش زبان انگلیسی و امور ورزشی. 1
حرکت یک طرفه ایرانیان به مقیاس کمی می باشد٬ اـگرچه درسطح و ادامه دارد برنامه هایی که هنوز یکی از
ایالت متحده بایدحمایتهای مالی کارهای کمیسیون فول برایت می باشد. که یکی از ایاالت متحده می باشد
عمومی در نهادی بین بخش خصوصی و روابط بنیادی و به ایجاد نیز این عملیات ادامه داده و از را خود
مورد همچنین فعالیتهای قانونی برنامه ریزی شده در کشوراقدام ورزد. دو هر پرورش در زمینه آموزش و

تقویت گردد. مؤسسه آمریکایی برای مطالعات ایران شناسی باید
روابط کارمند و توصیه های کاردار پاسخ به پیشنهادات و در داخل این چهارچوب عمومی و در
صورتی که در برای انجام بعضی اقدامات بررسی نموده و امکانات ذیل را و می خواهیم راهها ما عمومی٬
به مرحله را آنها عالقه مندند٬ متقابًال گسترش روابط٬ به تقویت و که آنان نیز مقامات ایرانی نشان دهند

عمل درآوریم.
در ایران دیدن نمایند. از دقیقی انتخاب شده اند علمی که به طور کنیم که شخصیتهای کشوری و پیشنهاد 1ـ
بوده و معتبر انتخاب شده باید افراد به طورخصوصی ترتیب داده خواهدشد. صورت امکان این مالقاتها

شرایط فعلی ایران متناسب باشد. خصوصیتشان با
شخصیتهای مذهبی دعوت نموده تا صورت امکان از در شخصیتهای علمی اسالمی و دانشمندان و از 2ـ
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شد. هم خوردن تمام این برنامه ها سبب بر البته اشغال جاسوسخانه آمریکا 1ـ

یابند.1 حضور آمریکا مراسم برگزاری جشنهای هجرت در در
جنبه چند بر تا دعوت به عمل آورد کشورهای اسالمی نیز نمایندگان مشابه سایر از این جریانات باید در
به طورخصوصی انجام گرفته به طوری که کمیته برگزاری امرنظارت باید ملیتی بودن مراسم تأـکیدشود.

بازی کند. جشن هجرت نقش اساسی را
طریق دانشگاهها سمینارهای تشکیل شده از یا و جانسون“ قبیل ”بنیاد مؤسسات خصوصی از با 3ـ
در تا گروههای علمی ایران دعوت شده٬ و شخصیتها از مذاـکره شده و غرب“ شرق و منجمله ”مرکز
گردهماییهای چند جلسات و دهند. قرار گفتگو مورد را بحث انگیز موضوعات غیر آمده و گرد آمریکا

ملیتی ارجحیت دارند.
مربوط به علوم و امور یا و نویسندگی خالقه٬ ادبیات٬ از عبارتند انتخاب شوند زمینه هایی که می توانند

کتابداری. توسعه کتابخانه و
دقیقی انتخاب شده و مسئوالن پذیرش دانشجویان خارجی که به نحو مشاورین و از نفر چند تماس با 4ـ
اسالمی مشغول تحصیل دانشجویان ایرانی و آنها دانشگاههای مشهوری است که در آنان در محل کار
گرایشهای دانشجویان ایرانی و و بررسی نیازها الفــ این گروه عبارت است از: کار هدف از هستند.
طرح برنامه هایی برای تشکیل کنفرانس دانشجویان بــ تحوالت اخیر. اثر در آنها تغییرات حاصله در

آینده. تاریخ مناسبی در در آمریکا انواع مذاـکرات در سایر یا و
شخصیتهای علمی به دعوت کردن دانشجویان ایرانی و کردن راههای مختلف به منظور پیدا بررسی و 5ــ
سمینارها و شرکت در پروژه هایی که تفاهم و روابط روشنفکرانه را تقویت می نماید. این کار را می توان
امر در یا کشورهای اسالمی جهان سوم بوده و ارتباط با طریق مؤسسات آموزشی آمریکایی که در از

انجام داد. حمایت می کنند٬ آنها مبادالت دانشجویی از
پاـکستان (OMAHA) در (NEBRASKA) دراماها دانشگاه نبراسکا این دانشگاهها نمونه هایی از

می باشد.
آموزش زبان انگلیسی آمریکا) انجمن ایران و ICA/IAS (آژانس بین المللی ارتباطات و افتتاح مؤسسه 6ـ
اموال مصادره شده٬ آنکه ادعاهای اداری جهت پرداخت خسارات و مؤسسات فرهنگی مشروط بر و

بگیرد. قبول مقامات ایرانی قرار مورد
برنامه های مبادله چند شرکت آنان در فرصتهای مناسب جهت دعوت ایرانیان و از تا آـگاه بود باید 7ـ

مربوط استفاده نمود. امور مخصوصًا منطقه ای٬
مطالب مربوط به اخبار و یک برنامه 30دقیقه ای نمایش صبحگاهی که شامل اخبار صدای آمریکا تذکر:
نیمه اول شامگاهی تحتـعنوان در دقیقه ای دیگر به عالوه یک برنامه 30 نمود. پخش خواهد می باشد٬
برنامه شامگاهی گسترش یافته فرصت بیشتری برای پخش مطالب داشت. نمایش شامگاهی خواهد

داشت. خواهد تشریح عمیق آنها فرهنگی و

برنامه نظریات شامل:
ایاالت متحده٬ در آنها مراـکز اسالمی و مطالعات ایرانی و یکـسری از سیاسی٬ جو حوادث ایران خارج از
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شخصیتهای کشوری که شامل گروه ایران شناسان و شخصیتهای علمی آمریکایی و مصاحبه هایی با و
شد. خارجی خواهد نظریات درباره خط مشی های سیاسی و وسیعی از

توزیع:  
هاری پرفت کنستایل٬ می تر استراس٬ می تر اشیندمن٬ هارولد ازبتر٬ سای جمز الیس ایلکمن٬ مدیرعامل٬

(T.C) طبقه بندی شده توسط تی.سی
کاهش دوـسال یک بار فاصله هر به طوراتوماتیک در اجرایی 12065 سؤال طرح عدم طبقه بندی دستور

بین می رود. از 1985 سپتامبر 26 در یافته و

شماره 7 سند
57/11/20 تاریخ:
یادداشت برای مدیر محرمانه فوریه 1979

بعضی راه حل ها مشکل روانی و ایران ـ گزارش هفتگی ـ موضوع:
است. آن انجام می گیرد مورد اینکه چه کاری در وضع آن و مربوط به ایران٬ این گزارش آخرین اخبار
و حل کند بحران سیاسیش را ایران موفق شود تا دیدگاه ICA1 ممکن است مدتی طول بکشد از مخصوصًا
دولت درازمدت با ثبات تشکیل دهد. به هر ترتیبی که بحران فعلی حل شود مشکالت جدی در بینش
کرد. مدتی مختل خواهد تا را آمریکا روابط بین ایران و این احتماًال و دارد وجود ایرانیان نسبت به آمریکا
گزارش زیر می شود. داخل ایران تشدید در به داخل و آمریکا ضد این مشکالت توسط یک جریان اخبار

پیشنهاداتی می دهد. و مشخص می کند اعمال انجام شده را خالصه کرده و مشکل را

مشکل
همهـگیر و قدرتمند را آمریکا نفوذ می دهند٬ بروز خارجی را از حالی که تنفر در ایرانیان٬ خیلی از
واقعیت٬ به صورت مخلوطی از حال حاضر سنتی است که در تفکر این یک طرز و توصیف می کنند
چه زمانی در کدام دیدگاه و از که کی صحبت می کند٬ بستگی دارد ترس درآمده و دوراندیشی و خیالبافی٬

می باشد. دخالت آمریکا ترس ایرانیان از چیزی که خیلی روشن است٬
ولی کند درازمدت تنزل پیدا در آمریکایی است که البته امکان دارد جریان ضد این ترس و رابطه با در

کرد. مختل خواهد را کشور روابط بین دو
مسئله ریشه دارد: چند آمریکایی در ضد تفکر

ادامه آن زیاده روی های دولتش. در شاه و از حمایت ما 1ـ
غرب زدگی. مادی گرایی و هست مانند منفی نسبت به آنها تحت عنوانهایی که دید شناخت ما 2ـ
تصویری غیرضروری همراه با فروشنده اجناس گران و به عنوان تحمیل کننده اسلحه و چهره ما 3ـ

ایران سرچشمه می گیرد. پیشین هزاران آمریکایی در حضور امپریالیستی که از استعماری ـ
طرفداران برنامه های رادیویی و از او می شود. تشدید آمریکایی توسط شوروی یاری و مسایل ضد
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آمریکایی استفاده می کند. محلیش برای دامن زدن به شعله های ضد
حال فعالیتهایی که در از نیوسام شرکت دارد. گروه کاری معاون وزیر NEA در نزدیک خاور امور

انجام گرفتن است می توان نام برد:
برنامه در و مجوزدارد برنامه رادیوصدای آمریکا٬ برنامه رادیویی روی موج کوتاه به زبان فارسی در

شد. خواهد اواسط مارچ آغاز
بیـبیـسی با خواسته تا اون٬ خارجه دیوید امور وزیر از ونس (آقای وزیر) به درخواست گروه کاری٬
نظرات و برای پخش اخبار موج متوسط (پخش استاندارد) یک ساعت از اجازه دهند تا میانجیگری کند٬
متوسط موج کوتاه و استفاده کند. (سواحل عمان) جزیره مسیرا یک فرستنده انگلیسی در راجع به ایران از
را سیاستهای آمریکا و نقشه ها مورد دقیق در اخبار امکانات مؤثری برای نشر به ما تصویب شود) (اـگر

خنثی می کند. را مخفی دیگر اختالالت شوروی و این٬ و می دهد
وزارت امورـخارجه توجه بیشتری به تأمین مالی تماسهایی در (ICA) و آژانس ارتباطات بین المللی
هر اطالعات صحیح در و جریان اخبار منشأ این می تواند و می دهد آمریکا سطح روشنفکران بین ایران و
( مانند سازمانهای رسمی با ایران آموخته ایم و حال بررسی درسهایی هستیم که از در جهت باشد.ما دو
با مخصوصًا نه٬ یا الزم هستند این مورد ببینیم اقدامات درمانی در DOD) خصوصی مشورت کرده تا

منطقه. کشورهای دیگر در آمریکا زیاد به مقدار دخالت جویانه و توجه به حضور
را استادان آمریکایی (ایران شناسی) دارند٬ نظر آژانس ارتباطات بین المللی در خارجه و وزارت امور

به ایران بفرستند و آنها می توانند روابط مخصوصی با عناصر محافظهـکار مذهبی برقرار کنند.
تأـکید مشخص می کند٬ آنها با ایران خودش را زمینه هایی که رهبری جدید آژانس ارتباطات بین المللی در
سیاست های ـ مشکالت تجدد مذهب مقایسه ای جامعه شناسی ـ یعنی فلسفه حقوق ـ داشت؛ خواهد

بود. خواهد مشترک بودن ارزشهای اصولی ما بر تأـکید کشاورزی؛ و پیشرفت کار
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شماره 8 سند
 محرمانه

جزوه مقاله ای در مورد نامه سولیوان به جان گلدن در
استراتژی سیاسی آمریکا دفاع ملی تحت عنوان نقش ایران در

الرحمن الرحیم  بسم اهلل
مقدمه:

ننگینش درسرکوب انقالب اندونزی و که سابقه رسوا جاسوس جنایتکاری چون سولیوان خون آشام٬
جریان انقالب خونین مجروح در هزار صدها و شهید هزار رهبری جنایات 10 و کشتار یکـمیلیون نفر با
نبوده اند قادر چطور مبهوت مانده اند که مات و اعتراف می کند گشته٬ همه عالم آشکار بر اسالمی ایران٬ و
چنان طغیان مفسدین جهانخوار بشری و جنایات ضد بفهمند. این ملت گشته٬ که سبب اتحاد چیزهایی را
ختم اهلل سلب کرده: آنها از مشاهده حقایق را که توان فهم واقعیات و دلهای آنان افکنده٬ پرده سیاهی بر
دست از را این حتی نظرات غیرمنطقی ملت ما از بعد که عبرت گرفته و“ البته ”اعتراف می کند علی قلوبهم.
و دقیقتر هم تحلیل کرده تا را معمولی ما که حتی نظارت ساده و کرد. یعنی تالش خواهند داد. نخواهند

خیرالماـکرین. واهلل مکراهلل مکروا و ولی: کنند؛ فکر حساب شده تر
البته منظورش اوضاع مناسب برای شد. بهترخواهد سولیوان اطمینان داده که ”اوضاع سال آینده مطمئنًا“
امسال یا ملت ماعذاب می کشیدند٬ ”یانکی بروگمشو“ شعار که پارسال از آنها شده!؟ بهتر آیا آمریکاست٬
به دست ملت بزرگ ایران اسیرند و یا با هزاران دوز و کلک از دست انتقام ملت ما فراری (!) و حاال کار به
آمادگی تمام عیارجشن با قطع رابطه ظالمانه را ملت ما کرده و قطع امید ما قرن از جایی کشیده که ام الفساد

می گیرد.
57/10/4
ژورنال دفاع ملی چاپ کرده در ایرانی که شما مورد کپی مقاله در و تبریکات کریسمس بجای شما از
می باشد گمشو“ چیزی که می شنویم شعارهای ”یانکی برو این شب کریسمس که تنها در متشکرم. بودید٬

داده می شود. حال تظاهرات هستند ـکه توسط جوانهایی که در
قبول کنیم دو می کنم هر نبودم ولی فکر برخوردار اوضاع اینجا مورد در فیض نظرات شما مدتی است که از
ناراحتیهایی که داشتم در آنچه پارسال پیش بینی می کردیم خراب می شود. از عمیق تر و تندتر ـکه وضع٬

آینده دورتری بوده. مورد
خیلی دست داده؛ از اینکه کی ایران را مورد در بدون شک خیلی اتهامهای دوجانبه ای شنیده اید٬ شما
آن مورد در بین مذهبیون. و بازار در مخصوصًا مخالف برمی خورد٬ افراد به مسئله تماس سفارت با آنها از
گروه کردید این دو برای ارتباط با درباره افراد٬ کمکی که به ما به خاطر و شما دیگرمی خواهیم از یک بار
از ما عدم فهمیدن کامل تمام مسایل این مردم ناراحت هستم ولی این روزها از من البته هنوز کنم. تشکر

مضیقه نیستیم. در اصًال لحاظ گفته های غیرمنطقی آنها
بهترین با ایران باشد. مورد امیدوارم که سال آینده سال بهتری در و دوباره مالقات کنید را امیدوارم ما

آرزوها.
سولیوان
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خالصه ترجمه:
FBI CIA و این مقاالت نماینده که در شد واشنگتن برگزار یک کنفرانس در 76 ـ زمستان سال 77 در
پیش است اتفاق سالی که در موفقیت استراتژیکی روسیه در مورد در می خواستند اینها شرکت داشتند٬

مختلف. شرکت افراد کمیسیون با به چند بنابراین کنفرانس تبدیل می شود نظراتی داشته باشند.

می آید. که روسیه دارد کمیسیون اعالم کرد تیم یا
مقاله راجع به وضعیت نیمی از بیش از بوده است. مسایل استراتژیکی هسته ای نقطه اصلی صحبتها
که به تحریک کند شوروی را عواملی که شاید علت و و قسمت شرقی اروپا و جهان٬ در روسیه می باشد

بمباران کند. یا جنگ برود
اـکثرًا اصوًال آمریکا٬ سیستم استراتژیکی برای ایاالت متحد در دارد. را حکم یک سنگر ایران هنوز اما
صحبت می شود. جنوب روسیه دارند٬ در را خلیج فارس که حکم یک منطقه باز موقعیت ایران و از
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شماره 9 سند
57/11/27 ـ فوریه 1979 تاریخ 16 سّری ـ

عرضه وضع کاهش واردات ایران به وسیله شرکتهای خارجی ایران٬ موضوع:
مهم در سبب شده چندین قرارداد نیز بحران سیاسی ایران باعث قطع کاالیی که به ایران می آمده شده و
است نتواند رژیم کنونی که ازپشتیبانی خمینی برخوردار حتی اـگر به ایران فسخ شود. تحویل کاال رابطه با
برسد دالر میلیارد به حوالی 18 هم میزان کاالهای وارداتی مشکل بتواند باز بازگرداند٬ به کشور نظم را
محدودتری بازار خارجی مثل فرصتهای اقتصادی بیانگر مشکالت ارز (میزان ساالنه که چندی پیش بود.
کاهش واردات از این مقاله وضعیت تولیدکنندگان خارجی بعد ایران می باشد. برای کاالهای خارجی در
یک شرکت خاص نخواهد بر وارد این مقاله به میزان ضررهای حاصله یا بررسی می کند. توسط ایران را

(...) پرداخت.
نقش تولیدی کشورهای توسعه یافته:

واردات درصد 85) برای ایران می باشند ـکشورهای توسعه یافته به مراتب بزرگترین فراهم کننده کاال
و تأمین می کنند درصدواردات ایران را به سختی 10 کشورهای کمترتوسعه یافته٬ تأمین می کنند). ایران را

گزارش). است پاورقی صفحه 13 اطالعات مربوط به سال 1977 1ـ

درصد.1 5 ـکشورهای کمونیستی حدود
به میزان 13درصدوموادخام به میزان 6 خواربار اـکثریت واردات می باشد. ( ـکاالهای صنعتی شامل (
واردات از درصـد فـقط 8 تفاوت روشنی داشت و ترکیب قبلی در 1977 ترکیب اجناس با درصد.
ـکشورهای پیشرفته را خواربار تشکیل می داد و دوـسوم این مقدار از آمریکا بود. تقریبًا نیمی از موادی که

LDC به فروش می رسید خواربار بود. (..) توسط
میزان کاالهای 1977 ـ سال 78 در می بردند. بازار از ژاپن بیشترین سهم را آلمان غربی و آمریکا٬
ژاپن درصد٬ آلمان غربی 22 درصد٬ 24 آمریکا تأمین می شد: به این مقدار و وارداتی توسط این کشورها

ذیل داشتند: سهمی نظیر کشورها دیگر درصد. 18
اجناس درصد کاالهای صنعتی ساخته شده 90 درصد. فرانسه 6 و درصد 8 ایتالیا درصد٬ انگلیس 9
اقالم نمودار این رابطه تولیدات سرمایه فشرده ارجحیت داشتند. که در تشکیل می داد صادراتی به ایران را

ماشین آالت الکتریکی. صنعتی و مواد از فروشی به ایران به حسب ارزش عبارت بودند
سال در میلیون دالر 2/7 به ایران از صادرات آمریکا ایران به عنوان بازاری برای صادرت آمریکا:
احتساب اینکه 2/7 یافت با ارتقاء اولین نهـماهه سال 1978 در میلیون دالر به میزان ساالنه 3/7 1977
صادرات بقیه را و پنجم کل صادرت بود چهار کاالهای صنعتی حدود بود. آن صادرات آمریکا درصد
به ایران کل صادرات تجارتیش را درصد 8 تقریبًا صنایع هواپیماسازی آمریکا ـکشاورزی تشکیل می داد.
صنایع فسخ کند ایران سفارشات هواپیمایی را اـگر بود. این بزرگترین سهم برای صنایع آمریکا فروخت و
فروش کًال افتاد. خواهد جلو تقاضای مشتریان دیگر نیز و کرد حل خواهد آن را پشتوانه خود با هواپیما
ماشین آالت صنعتی آهن و و فوالد رابطه با در را ـ درصد 3 حدود جالبی ـ به ایران میزان بسیار مواد

داشت.
این به به ایران سال گذشته به میزان قابل مالحظه ای کاهش یافت و تحویل کاالهای نظامی آمریکا
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کاالهای ارسالی در 90درصد که خودحدود ووسایلی اینچنین بود٬ کاهش تحویل هواپیما دلیل سقوط و
”پرش“ سال 1978 وسایل حملـوـنقل در ارسال اسلحه و طرف دیگر از تشکیل می داد. را سال 1977
نشان می داد ارزش کمکهای نظامی محول شده را قبیل هواپیما٬ از ( ) تحویل اجناس پربها نمودار داشت.
امضای قراردادهـای کارخانه های آمریکایی با بود. دارا وقت تغییرات زیادی را ـکه چندـوقت به چند
افزایش 77 ـ طی سالهای 78 ایران را در عرضه محصوالت خود دالر٬ میلیارد 4/5 حدود تازهای در

دادند.
توسعه یافته: LDC به کشورهای کمتر

پـروژه های شـبکه های ارتـباطی و سرویسهای نـظامی٬ و این رابطه بیشترین میزان به کاالها در
بنای بزرگراه جهت تأسیس و دالر میلیارد به عالوه قراردادهایی به میزان 2/7 ساختمانی مربوط می شد.

فرانسوی سپرده می شد. به دست کمپانیهای آمریکا٬ مشترکًا
قراردادهای 7 تقریبًا اسلحه زده است. به کارخانه های تولید بیشترین لطمات را فسخ کردن قراردادها
)حفظ شده وساخت مبادالت خارجی ( تا فسخ شد دالری برای خریدسالح توسط دولت بختیار میلیارد
٬F/16 جنگنده های شامل قرارداد قراردادهای مهمی که منحل شدند٬ متوقف گردد. عظیم نظامی کشور
RF4E بود. هواپیمای شناسایی (SPRUANCE) و نابودکننده هواپیمای پیشرفته آواـکس دوسپرانس٬
انحالل بایستی به جرم فسخ و ایران اساسًا نقل نظامی هم تقلیل خواهدیافت. وسایل حمل و و فروش ابزار
که ایران سفارش داده بتوان به خریداران اسلحه هایی را اـگر بپردازد. متناوبًا قراردادهایش مقادیری پول را

دیگر فروخت ایران می تواند مقداری بازپرداخت ( ) دریافت کند.
صادرات 2/7 میلیون دالری آلمان غربی به ایران در سال 1977 و بعدًا صادرات 2/5 مـیلیارد
سیصد بیش از تشکیل می دهد. کل صادرات آلمان را درصد 2 بیانگر نیمه اول سال 1978 دالریش در
که اینان بودند قسمتهای مختلف ایران سرگرم کار در نفر جمعیتی قریب به ده هزار ـکمپانی آلمان غربی با
آلمان غـربی گفته می شود کارخانجات معظم صنعتی نوسان داشت. بین دفترهای نمایندگی فروش و
رابطه با در کرده که بیشتر امضاء 177 ـ سالهای 78 ایران در با میلیون دالر قراردادهایی به مبلغ 70
فوالدسازی ایران باالخص به صنایع راـکتورهای هسته ای و دست دادن بازار از تأسیسات برق است.
بیمه توسط دولت آلمان غربی٬ زیرا کرد خواهند کمی ضرر این کمپانیها وجود با آورد٬ خواهد فشار
اساسی درخط مشی صنعتی شدن ایران بیشترین تغییر هر صادراتشان تضمین شده است. سرمایهـگذاری و
زد. خواهد متصل اند کروپ که به همـدیگر یعنی اتحادیه کرافت ورک و کمپانی بزرگ٬ به دو را ضرر
تصمیم گرفته دو دالر میلیارد به قراردادی به میزان 5 (KRAFTWERK) که بنا اتحادیه کرافت ورک
در این شرکت آن را با فسخ قراردادها لذا زیادی دارد٬ اعتبار گنجایش و کند بنا بوشهر نیروگاه هسته ای در
اخیرًا آن تقاضای جهانی برای نیروگاه های هسته ای برق پایین است. در چون کًال داد٬ خواهد قرار خطر
شرکتهای دیگر از ممکن است بهتر الزم متوقف شد. مواد به علت کمبود بوشهر ـکارهای ساختمانی در
دولت جدید خریده است. درصدسهام آن را است که ایران 25 این بدان خاطر و ایران دوام آورد صنعتی در
میلیون دالری 175 سود تا بکوشد مدیریت کروپ به عهده گرفته و ایران ممکن است سهم فعالتری در

قطع کند. ایران را معامله با ساالنه از
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ساالنه
به آن را نه ماه اول سال 1978 در و کرد به ایران صادر کاال دالر میلیارد 1/9 سال٬1977 ژاپن که در
آنجایی که ایران از ماه گذشته متوقف کرده. به ایران در را دادن ورقه صدور رساند٬ دالر میلیارد 2/2
درصدصادرات سال 1977 در ایران بارگیری نمی شود. به مقصد چیزی به ژاپن نپرداخته هیچ کاالیی فعًال
کل صـادرات درصد 7 فوالد٬ زمینه آهن و در کل صادرات توکیو درصد 5 ژاپن به ایران چنین بود:
توجه به با سال 78ـ1977 در زمینه منسوجات. صادرات در درصد چهار کاری صنعتی و ـکاالهای فلز
برای پروژه های میلیون دالر آن 450 که از دریافت داشت٬ دالر میلیارد ایران 1/1 قراردادهایش با
پروژه گسترده برای تأسیس امکانات صنعتی. دیگر میلیون دالر 120 و مربوط به دستگاههای برق بود
ژاپن مـترصد نگرفته. انفصال قرار تهدید مورد هنوز شاهپور بندر تأسیس یک مجتمع پتروشیمی در
دولت با و کند هم منظور افزایش بهای تازه را آن بتواند تازه ای است که در قرارداد فرصتی برای امضاء

پیمان اقتصادی تازه ای ببندد. جدید
حدود که این خود بود 1978 در نیز و 1977 در دالر میلیارد 1 از صادرات انگلیس به ایران متجاوز
ایران زمینه تسلیحات بوده است. بیشترین موفقیت در محسوب می شود. کل صادرات آن کشور درصد دو
هم میلیون دالری 78ـ77 قراردادهای تازه 700 نیمی از بزرگترین مشتری سالحهای انگلیسی است.
4 صادرات وسایل نقلیه موتوری و از درصد انگلیس 6 سال 1977 در مربوط به کاالهای نظامی بود.
صادرات وسایل نقلیه برای بریتیش می کند. به ایران صادر صادرات ماشین آالت صنعتیش را از درصد
لیالند و کرایسلر انگلیسی که با یکدیگر متحدًا عمل می کنند٬ بسیار حائز اهمیت است. به خاطر قطع
صادرات به ایران کرایسلر 1500 کارگرش را کنار گذاشته. فسخ قرارداد از طرف ایـران ضـربه ای بـه
دالری که اغلبش میلیارد یک مجتمع 1/5 رابطه با طرحهایی در صادرات انگلیس محسوب می شود.
قطعات لوازم و تهیه مهمات و کارش اسلحه سازی و نزدیکی اصفهان بوده و در دست انگلیسیهاست و
تسلیحات به همچنین قراردادهای صدور متوقف شده است. توسط دولت بختیار یدکی تانک می باشد٬
شامل یک کنترات 800 این قراردادها افتاده است. به خطر نیز٬ می شود دالر میلیارد 2 ایران که بالغ بر
که یک سازمان دولتی می باشد دست هواپیمایی بریتانیا٬ بوده که در میلیون دالری تهیه وسایل ضدهواپیما
دست کارخانجات سلطنتی که در دالری برای تانکهای چیفتن می باشد یک میلیارد دیگری یک قرارداد و

وزارت دفاع است. نظر که آنهم زیر اردنانس می باشد٬
سال دو در صادرات آن کشور٬ ده درصد یا دالر میلیارد 1 به مبلغ حدود فروش محصوالت ایتالیا
میلیارد حالی که سفارشات 2 مهندسی ایتالیایی در شرکتهای ساختمانی و ـگذشته کماـکان جریان داشته.
این چنین سفارشاتی زمینه اصلی صادرات کاالهای بی ضمانت مانده اند. کامًال دالری دریافت داشته اند٬
درصد 18 می شد. میلیون دالر 355 بالغ بر سال 1977 وسایل الکتریکی بوده که در و ابزار صنعتی و
سال 78ـ77شرکتهای در ایران بوده است. به مقصد ـ اغلب هلی کوپتر ـ صادرات صنایع هواپیمایی ایتالیا
قراردادهایی گزارش شده برای کردند. ایران امضاء با دالر میلیارد ایتالیایی قراردادهایی به ارزش 1/5
یک خبرهایی هست از میلیون دالر. تجهیزات بندری به ارزش 600 سازی و ساختن یک کارخانه فوالد
بقیه می باشد. ـ دالر میلیارد 3 عباس ـ طرحهای مجتمع صنعتی بندر سری قراردادهای دولتی که همراه با
به همراه میلیون دالر طرحهای ساختمانی به ارزش 200 و میلیون دالر هلی کوپترهایی به ارزش 425
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انجام می گیرد. توسط ایتالیا نیز #IGAF برای لوله کشی گاز طرح
پیچ دیرکردنهای حاصله از ناآرامی های سیاسی و به اعتصاب کارگران٬ شرکتهای ایتالیایی که معموًال
در چه دیـرکردها اـگر ایران چندان ناراحت نیستند. رابطه با در خمهای بوروکراسی عادت کرده اند٬ و
که دولت دارند امید ایتالیاییها همچنان ادامه می یابند. لیکن پروژه ها باعث می شود٬ مشکالتی را پرداختها

نکنند. رها را می باشند دست اجرا طرحهای عمومی که در که رادیکال باشد٬ چه قدر هر جدید٬

فرانسه
اغلب فرانسوی ها زیرا است٬ خطر در کمتر کشورها سایر مقام مقایسه با وضعیت اقتصادی فرانسه در
700 سال گذشته حدود دو فرانسه در ژاپن می بازند. آلمان غربی و کنتراتچی های آمریکایی٬ رقابت با در
فرانسه این اخیرًا وجود با کل صادراتش. 1درصد کمی بیش از کرده است٬ به ایران صادر کاال میلیون دالر
پروژه های تحقیقی فرانسه ـ کنار میان کشورهای صنعتی بوده است در ایران در با قرارداد امضاء پیشتاز
خالص طی سال 1977 درآمد دالر میلیارد شرکتهای فرانسوی طی قراردادهای تازه ای 6/5 آمریکا٬
برق هسته ای. آن تولید بیشتر و برق بود مربوط به دستگاههای تولید این مقدار نیمی از ـکسب کرده اند.
توسط دولت بختیار اخیرًا دالر میلیارد 3 تا میلیارد قراردادهای پایگاههای هسته ای برق به ارزش 2/5
82 ـ طی سالهای 83 به وسیله فراماتوم ساخته و بود برق که قرار ساختمان دستگاههای مولد فسخ شد.

سفارشهای بیشتری برای است که بتواند این شرکت امیدوار کماـکان تحت اجراست و تکمیل گردد
پایگاههای تولید هسته ای برق در ایران نیز به دست آورد.

شرکت فراماتوم به خاطر کم شدن فعالیت برنامه های هسته ای در خود فرانسه و نـیز کـاهش در
تمایل برای داشتن مبنی بر نامه ای را اـگرچه فراماتوم اخیرًا اشکال است٬ دچار فعًال سفارشات خارجی٬
توسط ایران به طرزجدی شرکت فسخ قرارداد اما همان مدت زمان دریافت داشت٬ نیروگاه های مشابه در
توسط فسخ قرارداد ضررهای مالی مستقیم فرانسه از حال قسمت زیادی از به هر راند. عقب خواهد را

شد. (COFACE) جبران خواهد ایران به وسیله کمپانی بیمه تجارت خارجی فرانسه
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شماره 10 سند
تاریخ 57/2/14 تهران سّری ـ در سفارت آمریکا از:

سی. خارجه واشنگتن دی. وزارت امور به:
سولیوان ـگزارشگر:

روابط ایران اوضاع و اجمالی بر نظر موضوع:
این روابط دوباره توسط مسافرت شاه به واشنگتن در عالی است. آمریکا روی هم رفته روابط ایران و 1ـ
منافع مبنی بر روابط ما شدند. تأیید تقویت و دسامبر اواخر تهران در از رئیس جمهور بازدید و نوامبر
ایران با بین المللی می باشد. تمام جریانات مهم ناحیه ای و امنیتی دوجانبه ودیدمشترک نسبت به تقریبًا
تا کند٬ منطقه ایفا امور به طریقی نقش فعال تری در تا همواره آماده بود فزاینده ای که دارد نفوذ قدرت و

منافع خودمان تأمین گردد.
موضع منافع حیاتی دارد که برای ما نمونه دیگر این مسئله است؛ UNIFIL نمونه اخیر اهدایی آن به
افزایش قیمت نفت در مخالفت قاطع با به همراه عربستان سعودی در آمادگی آنها اوپک است و ایران در

.1978
طیف ولی ما ایران می باشد٬ جنبه های اصلی روابطمان با برنامه مشاورت ما اینکه تجهیزات نظامی و با 2ـ
سال در دالر میلیارد 2 به ایران ااۤلن به حدود نظامی ما صادرات غیر هم داریم. منافع دیگر وسیعی از
و فعال هستند کشور در بانکهای آمریکا و بزرگترین شرکتها بانک از شرکت و 155 بیش از رسیده.

اـکنون 39 هزار آمریکایی در ایران سکونت دارند.
ـکمیسیون مشترکی بین ایران و آمریکا برای پیشبرد هـمکاری عـمومی و خـصوصی آمـریکا در
تکنولوژی برای چهارمین بار علم و مالی و امور تجارت و کشاورزی٬ نیروی انسانی٬ زمینه های انرژی٬
دانشگـاه آمـریکایی بـا 50 از بیشتر تشکیل شد. ونس ـ خارجه ـ واشنگتن تحت ریاست وزیر در
اـکنون بیشتر آمریکا جمعیت دانشجویان ایرانی در نهادهای دولتی ارتباط دارند. یا دانشگاههای ایرانی و

تأمین می کند. را واردات نفتی ما درصد 8 ـ 9 حال حاضر ایران در می باشد. نفر 30000 از
متوسط متمایل به حد در میانه رو به موقعیت یک قدرت باثبات و حال حاضر به مفهوم واقعی ایران در 3ـ

پایان جنگ جهانی دوم بوده. از بعد این هدف سیاستهای ما رسیده است و آمریکا
و کادر مورد در نگرانی ما ندارد. وجود کنیم٬ ذـکر الزم باشد و مسئله مهمی که جنبه حیاتی داشته باشد 4ـ
احـتماًال شـده و پیامهای متعددی به وزارتخانه ذـکر در امکانات کافی برای قسمت کنسولگری ما

بخوانند. مراجعین می توانند
این اهداف اـکثر مشخص می کند. ایران را در آرمانهای آمریکا اهداف و تلکس شماره تهران 00307 5ــ
معتقدیم که هیئت کافی هست که ما مداوم می باشند. توجه نزدیک و نیازمند و انتهای مشخصی ندارند
مقداری توجه و با این اهداف را که ما این مسئله می باشد وزارتخانه که نمایانگر ـگزارش تبادالت با
همکاری در ارتباطات گسترده انرژی هسته ای٬ مسئله حقوق بشر٬ پیشرفت در موفقیت دنبال کردیم.
زمینه های پیاده کردن سیاست تأمین اسلحه رئیس جمهوری بعضی از و منطقه٬ در مخدر ـکنترل مواد

حال و میهن ما٬ آرامش گذشته حاـکم در ثبات و از پایکوبی آنها میهن ماست و خوان یغمای گسترده برای غارتگران در ارقام فوق بیانگر 1ـ

می باشد.1 سولیوان مهمتری که مطرح شده اند٬
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بدل نماییم. جهنم امپریالیستها به گورستان و مستقل را و ایران آزاد بایستیم و که روی پای خود بدان امید ایران برزخی برای چپاولگران است٬

ژوالی 10  تاریخ:
اوضاع کلی کشور موضوع:

پایه تفکرات شما بر مفیدمی دانم. مهم و یک کار آن را BCR قدردانی می کنم و مورد ازاظهارتان در 1ـ
خط و مطالب و BCR توصیه کرده٬ به عنوان را قسمت زیر SNOW ما McAFEE سرمایه نهاده شده از و
عملی می سازد که اوضاع کنونی پروژه پیشنهادی را نباشید به این معتقد تقدیم می کنیم. مشی های برنامه را
BCR و این زمان٬ در به تعلیق افتد. عملی شوند زمانی که آنها CP تا که این قسمت از می شود پیشنهاد
به عنوان یک اساس برای آنچه پشتیبانی واشنگتن را را احتیاجات وسایل شما خط مشی های برنامه باید
چنان در مؤثری مطرح کند. به طور عاقالنه به نظرمی رسد تمام عمل بعدی که امکان پذیرو نشان می دهدو
خاور به امور آن را لطفًا رسم شود. بامقداری اعتبار رسمی می تواند که یک آنالیز چنان که معتقدید زمانی٬

نزدیک بفرستید.
به سقوط کشانیده مـی گذرانـد. که محمدرضاـشاه را انقالب را دوران پس از ایران امروز الف: 2ـ
نژادی اقلیت های قبیله ای و می شود. میلیون برآورد 3 بیکاران بیش از ادامه دارد. اعدامها و دستگیریها
گروههای سیاسی مختلف بـه وسـایل و اقلیتهای مذهبی هراسانند برای خودمختاری تالش می کنند.

مانع شوند. سیاسی اصول اسالم را ظهور و ترفیع دهند را منافع خود تا مختلف می کوشند
رابطه با به خصوص در دارد٬ کشور کنترل بر ایجاد بازرگان سعی در میان رفته و قدرت مرکزی از ب:
انقالب آیت اهللخمینی می باشد. رهبر دست رهبران مذهبی به رهبری٬ ایران در قدرت حقیقی در ـکمیته ها.
ج: فعالیت اقتصادی در ایران به طور وسیعی فلج شده است. به جز صنعت نفت که دوباره تولید می کند
در گرفته است. سر مقیاس کمتری از در نیز را صادرات خود و می کند٬ به اندازه احتیاجات داخلی تولید و
آن صنعت زنده خواهدشد٬ نیرویی که با سرعت و یک وقفه مانده است. حقیقت تمام فعالیتهای صنعتی در
مدیران و زیادی از فرارتعداد و خارج کردن ارز اجتماعی و جو تغییرات سیاست٬ گرو در نامطمئن است و
میلیونی ایـران جمعیت 35 از میلیون نفر 3/5 بیکاران حدود می باشد. خارجی) (ایرانی و تکنوکراتها
سیاست تمام کشور در و خنثی کند٬ تثبیت شدن دولت موقت را مؤثر به طور که می تواند برآورده میشود

جدی خراب کند. به طور شکننده دولت را
شده کند اجرای برنامه هایی برای تحقق بخشیدن به حقوق بشر اساسی قول داده شده و قانون جدید د:
تجدید ولی انتخابات برای یک مجلس که آن را چه یک پیشـنویس قانون اساسی چاپ شده٬ اـگر است.
زندانیهایی که به جرمهای دوباره با انقالب خالی شدند زندانهای ساواـک که با عقب افتاده است. کند نظر
دادگاههای دربسته این اشخاص در شده است. پر زمان رژیم شاه متهم شده اند٬ مردم در مختلف که برضد
محاـکمه شده انـد. دادگستری ایران می باشد٬ از جدا و ـکه به وسیله دادگاههای انقالب هدایت می شود
قطعنامه سنای آمریکا مردم پس از عکس العمل شدید است و چنین محاـکمه هایی زیاد پشتیبانی مردم از

منعکس می کند. ایران خواهیم داشت٬ در تحکیم حقوق بشر در که ما مشکالتی را
به خصوص آمریکا فرهنگ غرب٬ ضد انقالب بر قسمتی از است. تخمیر فرهنگی ایران در نظر از : ه
غرب تأثیر پاـک کردن آن از تربیت و اسالمی کردن تعلیم و مبنی بر را آیتاهللخمینی عالقه خود می باشد.
به نمایشگاههای فرهنگ انقالبی برگردانده شده اند. یا و فرهنگی مهم بسته شده اند مراـکز اعالم کرده است.
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گره بازنشدنی و این نقطه کور و مالـکهای غربی بررسی کرده اند. با را ـ زنان انقالبی ما عمده ترین نیروی آن ـ و را هم انقالب ما باز آنها 1ـ
می باشد. تحلیلهای آنها

به مجبور تقریبًا میان رفته است.1 زیادی از حد تا زحمت فراوان به دست آمده بود حقوق زنان که با
به علت باالگرفتن آنان سلب شده. زمان شاه به آنان داده شده از بازگشت به چادرشده اندوحقوقی که در
بـه ایرانـیها همین زمان خیلی از در حال اخراج هستند. در کشور هر از خارجیها٬ خارجی٬ ضد جو
تحصیلکرده در به خصوص افراد خیلیها و ادامه می دهند خارج را نوعی تماس با تشخیص ضرورت٬
عالقه به فراـگیری زبانهای خارجی به خصوص انگلیسی٬ اسالم مخالفت می کنند. اصول سخت تر غرب با
را آمریکا هوای تحصیالت غرب و زیادی ازدانشجویان ایرانی هنوز وتعداد باقیمانده است. به قوت خود

دارند.
سنتی رو که به طور حتی آنها مرحله نزدیک قطع رابطه است٬ در آمریکا روابط مستحکم گذشته ایران و : و
یک کشوری که در می کنند. پرهیز آمریکا تماس علنی قابل مالحظه با از حال حاضر در به غرب دارند٬
سـوءظن شـناخته مـی شود٬ چیز مسئول هر اسرائیل) یا شوروی و آمریکا٬ یک دست پنهان (عمومًا
کوشش می کند دارد این سوءظن بدین شکل شایع است که آمریکا ـگسترده ای نسبت به آمریکاوجوددارد.
ساواـک به عنوان ترورکننده ها استخدام افراد این طرق از عقیم گذارد. ـکه به طرق مختلف اهداف انقالب را
علیرغم این ایران می باشد. انداختن پیشرفت اقتصاد کار از تا بین اقلیتها اختالف انداز و بمب گذارها و
مردم برای قسمتی از چیزهای آمریکایی هنوز اتهامات مردم متعصب مسلمان٬ وجود حتی با موضوع و
داشته خود در رهبران انقالب را خیلی از آمریکا باارزش می باشد. میانسال ها و ایران به خصوص جوانها
عمومی یک احساس همدردی می آورد٬ به طور اـکنون وطنی است برای هزاران دانشجوی ایرانی. است و

اما با فرق گذاشتن بین مردم و دولت آمریکا.
دارند٬ انتظار آمریکا از احتماًال یا سوءظن و درباره آنچه آنها وعقیم گذاریها ناامیدیها علیرغم ترس و
ادامه بسته است٬ سرنوشتشان به آمریکا به اینکه گذشته اخیرشان و به اعتقاد ایرانیها زیادی از تعداد
طریق از عمومی ـ ولی جو حتی اغلب صمیمانه است. منصفانه و خودـبهـخود ارتباطات هنوز می دهند.

می کنند. مطبوعات به صورت خصمانه ای برخورد
دولت موقت علیرغم پرخاش از با و بمانند ایران این است که باز در هدفهای هیئت تبلیغی آمریکا
یک برای رسیدن به این هدف در امکان همکاری کنند. حد تا افراطیها٬ رهبران مذهبی و طرف مطبوعات٬
که ریشه تمام می شود اظهار مطبوعات آمریکا) پیمان با (در آن دولت آمریکا روانشناسی که در جو
انقالِب مورد در پوشش مطبوعاتی آمریکا و که بهترین باشد حدس زده می شود مشکالت ایران باشد٬
حالت ناهمدردی روی آنچه غلط است با کردن آن و نه آنالیز دارد عالقه به اخبار صرفًا مردم ایران٬
که ایران مردم چنین نتیجه بگیرند پیش گرفتن چنین روشی باعث شده است که در در انگشت می گذارد.
هرصورت ایران یک که در بگوید به مردم آمریکا عکس می خواهد برطور عالقه ای ندارد؛ به آنها آمریکا

فاجعه است.
به زودی هم فراموش رژیم شاه فراموش نشده است و از ما پشتیبانی زیاد شاه و با روابط نزدیک ما
از مداخله که اعمال آن اصولش را یک قانون طرفدار در را آن این است که دولت آمریکا اثر شد. نخواهد
روحی برای قضاوت گذشته روی انقالب سند و می کند رد اعمال گذشته اش آن را و بیندازد بین می برد٬
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بازداشته شده اند. رشد حالی که موضوعهای بین المللی به علت نگرانیهای داخلی ایران از مردم ایران در
به عبارت و منعکس کند را شعبه شدن موضوعات داخلی ایرانیها که دو می رود سیاست خارجیش انتظار
کشورهای غربی حرکت دیگر و آمریکا دولت رسمی آقای بازرگان به سمت عادی کردن روابط با دیگر
گیرد. قرار دخالت او مورد می تواند و منعکس می کند همان زمان سیاست آقای خمینی را در و می کند

شامل اینهاست: می رود موقعیتهایی که انتظار وضع و
قطع پشتیبانی معمول سازمان آزادیبخش فلسطین٬ همبستگی نزدیک با اسراییل٬ ضدیت عمیق با ...
عالقه رادیکالهای کشـورهای کـمی خط مشی مورد پشتیبانی از کشورهای عربی میانه رو... ایران از
NAM سازمان ملی تولیدکنندگان. شامل شرکت در برنامه های سیاسی٬ بین المللی و اقتصاد پیشرفته در

اوپک. بردن قیمت در سیاست باال ...
افغانستان. شوروی در رژیم طرفدار ضدیت با ...

نفی هدفهای دولت شاه را و خط مشی های اقتصادی که به احتیاجات کوتاه مدت جواب می دهد
LDC'S موقعیت گروه رادیکال که عالوه بر می رود انتظار کامل معلوم نیستند. به طور هنوز می کنند٬
به خصوص نسبت به سرمایهـگذاری خارجی آنها بردن قیمت نفت٬ سیاست باال ـکشورهای کمی پیشرفته و
سیاست سوءظن دارند. احتیاجاتشان٬ تکنولوژی با ارتباط علم و ملیتی و ایران نقش شرکتهای چند در
به سمت گروههای روستایی برای مهاجرت ازطرف شهرها کشاورزی و بر تأـکید اقتصادی داخلی احتماًال
چگونه این موضوع کامل خواهد کاهش واردات غذا. تأمین فرآورده های کشاورزی و می باشد. روستاها
شد؟ هنوز معلوم نیست. انستیتوهای آـکادمیک ایران یکـسال پیش از معلمان و مشاوران و مـحققان
ومحیطهای دانشگاهی روی هم رفته در اـکنون بیش ازچندتایی باقی نمانده اند آمریکایی استفاده می کرد.
زیادی متخصص توجه به مهاجرت تعداد با آوردن استادان خارجی خودداری می کنند. از حال حاضر
به وقتی که حساسیت ضدخارجی و تا مطمئنًا اما این موقعیت ممکن است عکس شود. آمریکایی٬ ایرانی و

نیست. امکان پذیر این امر شدتش کاسته نشده است٬ آمریکایی از خصوص ضد
انجمن ایران و انقالب٬ تهران قبل از خارج از تهران و در ایران٬ با مهمترین انجمنهای فرهنگی ما یکی از
مشغول و (به طورعمدی) خرابیهای انقالب مصون مانده اند تهران از فرهنگی اصفهان و مراـکز بود. آمریکا
BNS قرارداد تهران در USICA در کتابخانه گرفته شده است. سر کتابخانه از تدریس انگلیسی و و ـکارند
به ما امیدواریم که دولت آن را و دارند خود اختیار در را فرهنگی شیراز مرکز نیروهای انقالبی هنوز
دراین زمان که روابط ایران و را ماادامه کاراین مرکز سرگرفته شود. آن از بازگرداندوتدریس انگلیسی در
USICA به قسمت مطمئن دادن مکان اداره تغییر لزوم٬ با مهم تلقی می کنیم. خیلی بحرانی است٬ آمریکا
می باشند. دریچه شنوندگان ایرانی ما اـکنون تنها BNC ـها خواهندکرد. اهمیت پیدا بیشتر همه آنها بایگانی٬

نگرانیها مطالب و
سوءظن به این شکل دارند. گسترده ای نسبت به دولت آمریکا یک عدم اعتماد ایرانیها مطلب اول:
چه بـه صـورت چه به صورت سیاسی و عقیم گذاشتن هدفهای انقالب٬ کوشش در است که آمریکا
که آمریکا احساس می کنند ایرانیها ایران٬ با همدردی مطبوعات آمریکا به علت روش غیر اقتصادی دارد.
حق و نفرت دارند آمریکا شاه از از پشتیبانی طوالنی آمریکا به خاطر ایرانیها نمی خواهد. خوب ایران را
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نمی دهند. به آنها انقالب را مورد قضاوت در
غرب به خصوص جامعه و فساد به خصوص رهبران مذهبی ماتریالیسم و ایرانیها٬ خیلی از مطلب دوم:
با مسئله حقوق بشر به خصوص سوءظنی در و می کنند رد ارزشهای آمریکایی را و فکر طرز فرهنگ و

شاه. از توجه به پشتیبانی ما
خرید و مصرف کاال روی صنایع شهری و بر به علت خط مشی اقتصادی شاه که تأـکید مطلب سوم:
در دولت موقت نسبت به این سیاستها کارشناسان خارجی داشت. سرمایهـگذاری خارجی و اسلحه و
کوشش برای عادی کردن اـکنون در داشت٬ تهیه قسمتهای باال که نقش اساسی در آمریکا بحران است.
سرمایهـگذاری خارجی در ملیتی و قانون چند ایران مشکالت فراوان دارد. تجاری با روابط اقتصادی و
بردن قیمت باال بود. خواهد توجه به زیاده روی های رژیم شاه بیشتر اـکنون با پیچیده بود٬ قبًال توسعه اـگر
به طور روی ساختمان اقتصادی جهان وابسته به نفت٬ قیمت آن بر عدم توجه آن به اثر نفت توسط ایران و

گذشت. خواهد اثر روی آمریکا جدی بر
موضوعهای خارجی سایه افکـنده است؛ اینکه نگرانیهای داخلی ایران بر وجود با مطلب چهارم:
به خصوص ایران یک شود. بحرانی تر آمریکا موقعیت روابط ایران با که موقعیت دولت و می رود انتظار
سازمان دولت از اسرائیل برای صلح خاورمیانه نشان خواهدداد. و ضدیت عمیق نسبت به کوشش آمریکا
عرب قطع کشورهای میانه رو با را پشتیبانی معمول خود و کرد آزادیبخش فلسطین پشتیبانی خواهد
دوره کشورهای کمی پیشرفته در خط مشی های رادیکال٬ داشت که رژیم از می توان انتظار کرد. خواهد
انفعالی اقتصادی و برنامه سیاسی به خصوص در شرکت سازمان تولیدکنندگان پشتیبانی خواهد کرد.

برنامه ها
آمریکا: روابط ایران و الف:

اختالل نمی کند. داخلی ایران دخالت و امور در ایران است و خواهان روابط همه جانبه با آمریکا 1ـ
کسانی که برای یک جامعه عادالنه با برای تغییرات مطلع است و خواست عمیق ایرانیها از آمریکا 2ـ

همدردی می کند. ـکوشش می کنند
بر و تشکیل می دهد ساخت اصلی جامعه آمریکایی را و هسته اصلی سیاست ما 3ـحمایت ازحقوق بشر٬
داخلی امور این راه متهم به دخالت در در حتی اـگر مقدم است حتی سیاستهای کوتاه مدت٬ چیز هر

شویم. ـکشورها
اخبار و تحلیل آن دارند نه تجزیه و نشان دادن وقایع ایران و سعی در دستگاههای ارتباط جمعی آمریکا 4ـ

کنند. واقع بینانه برخورد سعی دارند و منعکس می کنند که می بینند آن طور را
کشورها دیگر و آمریکا ولی در داشت٬ انقالب ایران به صورت گسترده ای وجود حمایت از آمریکا در 5ــ

شد. خدشه دار اعدامها دادگاههای مخفی و وجود این موضوع با

ایران: ارتباط با در ارزشهای آمریکا فرهنگ و جامعه و ب:
احترام برای مذهبها تاریخی از آمریکا عجین شده است. جامعه آمریکا تاریخ و معنویات با مذهب و 1ـ
احترام برخوردار مذاهب از ولی مثل دیگر شناخته شده است٬ برای آمریکاییها اسالم اـگرچه کمتر دارد.
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توجه زیادی به آن می شود. دانشگاهها در است و
دارد. زندگی تمام قشرهای آمریکاییها بهبود یک نقطه مثبتی در تکنولوژی آمریکا پیشرفت علم و 2ـ

غنی است. هنر فلسفه و اندیشه٬ لحاظ مذهب٬ فرهنگ آمریکایی از 3ـ
آن بهره ببرند. از می توانند نیز مردم کشورهای دیگر تربیت برای تمام قشرهای مردم است و تعلیم و 4ـ

سیستمهای خودشان استفاده کنند. این رابطه برای بهبود در حال توسعه می توانند ـکشورهای در
است. ایران معادل بهترین بورسهای کشورهای دیگر در بورسهای تحصیلی آمریکا 5ــ

کردن جدا و کشوری) سیاست (امور جدایی دین از که شامل فدرالی بودن و سیستم سیاسی آمریکا 6ـ
سیستم آمریکایی کوششی است برای دادن حق هر می باشد. زمره ناآـگاهیهای ایرانیها در است٬ قدرتها

امکانات عمومی. و متعادل کردن خواستها شخص٬
قابلیت انسان برای خوش بینی در امانت داری٬ سخت٬ به کار شامل اعتقاد ارزشهای جامعه آمریکا 7ـ
در نیست و به آمریکا منحصر و می باشد٬ خانواده و... وفاداری به دوستان و دادن پیرامونش و تغییر
ارزش آمریکایی فساد اینکه فقط ماتریالیسم و یکسان نیست و همه آمریکاییها در هست و همه جا

غلط است. است٬

تجاری ایران: روابط اقتصادی و ج:
شکننده روی اقتصاد درازمدت بر سریع و قیمت آن یک اثر نفت یک کاالی حساس جهانی است و 1ـ
جهان دارد. قیمت باالی نفت بیشتر از هر چیز بر روی اقتصاد کشورهای فقیر و در حال توسعه اثر دارد.
داشته باشد؛ و علت اصلی توسعه ملی کشورها یک نیروی مثبت در سرمایهـگذاری خارجی می تواند 2ـ
و ادامه دارد آمریکا سرمایهـگذاری بزرگ خارجی اـکنون در است و پیشرفت اقتصادی آمریکا و رشد

سیاسی خوب است. پایداری اقتصادی و استخدام بیکاران و و برای سود
صنعتی می باشد. شروع رشد کم خرجی برای تبادل تکنولوژی و و ملیتی وسیله مؤثر شرکتهای چند 3ـ
ایران در به همکاری با عالقه مند آمریکا کشاورزی است و یکی ازمؤثرترین بخشهای اقتصادی آمریکا 4ـ

تکنیک آن است. دادن تجربه و قرار اختیار زمینه در

سیاست خارجی د:
است. خاورمیانه عالقه مند مخاصمه در عدالت برای همه کشورهای درگیر به شدت به صلح و آمریکا 1ـ
هدفش صلح و و به خصوص آسیای غربی احترام می گذارد به تمامیت ارضی تمام کشورها آمریکا 2ـ

منطقه است. هر استقالل در
همچنین حمایت از و کشورهای توسعه نیافته واحتیاجات آنها همکاری با احساس همدردی و آمریکا 3ـ

توازن اقتصادی جهانی می نماید. حکومتهای دموکراتیک و
”پایان“
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شماره 12 سند
تهران محرمانه در سفارت آمریکا از:

فوری وزارت خارجه آمریکاـ به:
کشورهای: در سفارتخانه های آمریکا

تهران آنکارا مراجع: عمان٬ قطر٬ دوبی٬
کابل قاهره٬ بیروت بن٬ بغداد٬
کویت خرطوم٬ جده٬ اسالم آباد٬

مسکو تهران پاناما٬ لندن٬ پاریس٬
پروتاریا دهلی نو٬ پکن٬

تونس تریپولی٬ توکیو٬ تل آویو٬ رم٬ رباط٬
سیاست خارجی دولت موقت جمهوری اسالمی موضوع:

این یک تلکس گزارشی است. محرمانه است. متن کامًال 1ـ
سیاست رسمی تقسیم یافته٬ غیر شاخه رسمی و داخلی ایران به دو که نظارت امور همان طور خالصه: 2ـ
جریان محافظهـکارانه٬ افراطی اسالمی و جریان افکار این سیاست بین دو چنین است. خارجیش نیز
عرصه بین المللی یک که در مشاهده شد آنجا نشانه مشخص از حال نوسان است. در سیاسیون ملی گرا
حمالت دائمی با آمد پدید اعراب میانه رو دوری جستن از نیز ـگرایش به سوی کشورهای رادیکال و
لفظی به اسرائیل و صهیونیزم و بدگمانی نسبت به ابرقدرتها فقط در سطح لفظی و همراه با آمادگی معامله
ـکردن بر مبنای دولتی و متمایل به کشورهای کمی پیشرفته در سیاستهای اقتصادی. این سیاستهای
ادامه دارد. این دولت تعویض نشده باشد یا و نشده باشد زمانی که دولت دائمی مستقر دوگانه تا

پایان (خالصه). است. محدود موقعیت فعلی بسیار برای معتدل کردن سیاست رادیکال در توانایی ما
کمیته ای انقالب که به مهدی بازرگان و دستگاه حکومت ایران بین دولت موقت جمهوری اسالمی٬ 3ـ
به مقدار تشکیالت کمیته ها تقسیم می شود. رهبران مذهبی هدایت می شوند٬ خمینی و وسیله آیت اهلل
برخوردهایی غالبًا می دهد. دستور دو به هر خمینی شخصًا و حکومت عمل می کنند زیادی مستقل از
بـازرگان و سیاست خارجی ایران انعکاس دارد. در که اینها تشکیالت صورت می گیرد بین این دو
قالبهای سیاسی رایج حل در مسایل امنیتی را که سیاست جاری و تمایل دارند همقطاران او بسیاری از
دعوای و بودند محافظهـکار کًال آنها سنگینی می کند. دوش آنها روسیه بر تاریخ روابط ایران و ـکنند.
نیز و گرفتن نیازهای کشورخرج می کرد٬ نظر که سیاست شاه بدون در هزینه های زیادی بود اصلی آنها
طرفدارانش (آیت اهللخمینی و مرزهایش برای نگهداری سیاست غرب. خارج از ـگرفتاریهای ایران در
پایه بر این لحظه مقدمتًا در ولی دیدگاههای خارجی آنها بدبینی قابل مالحظه ای نسبت به روسیه دارند٬
عملیات انقالبی بنیان گذاشته است.) پایهـگذاری اصول اسالم و کارهایی که کرده است٬ شاه و دشمنی با
این دوگانگی اـگر پیشرفتش. کوششهای داخلی رژیم و دیدگاه قالبی است از بین این دو ادامه برخورد 4ـ
درجه باالتری را ترکیب و رفتارها و افکار و سپس اندیشه ها منتفی شود٬ کمیته ها بین دولت رسمی و
این داشت و خواهد اوضاع خارجی ایران تأثیر در نگراید٬ به آرا این برخورد اـگر کرد. ـکسب خواهند
رفتارش یا و اینکه دولت ساقط شود یا و نشود مستقر موقعی که یک تشکیالت اسالمی نهایتًا حالت تا
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یکی از یزدی ـ دکتر (آوریل) انتصاب اخیر داشت. ادامه خواهد داخلی تصحیح نشود٬ توسط افراد
دکترکریم سنجابی ـ رهبران ملی ـ به سمت وزیرامورـخارجه به جای یکی از مشاوران نزدیک خمینی ـ
درجهت نظم بخشیدن به سیاست خارجی درجهت پیاده کردن نظریات خمینی٬ کوششی بود قسمتی از
بقیه مشاوران از بهتر درک کرده و شرایط را احتماًالمی تواند دنیای پیشرفته است و یزدی مردی از ضمنًا

امام به بازرگان برادری کند.
روبرو یک تشکیالت ناپایدار زمینه سیاست خارجی ایران با در دولتها دیگر و ماههای آینده ما در 5ــ
دستخوش و شد کنترل خواهد خارجی به وسیله آیت اهلل خطوط اصلی سیاست مخصوصًا خواهیم بود.
دولت داد. بدون مشورت با را مصر قطع روابط با دستور به عنوان مثال آیت اهللـ دخالتهای اوخواهدبود.
رئوس کلی سیاست خارجی ایران چنین است: واقع وزارت امورـخارجه بازیچه دست آیت اهللاست. در

اسالمی ـکوشش فراوان برای اتحاد
اسرائیل دشمنی عمیق با

(PLO) سازمان آزادیبخش فلسطین حسنه با روابط نزدیک و
ـکشش به سوی رادیکال شدن

رفقای نفتی ایران و کشورهای عرب محافظهـکار شدن از دور کشورهای عربی و مواجهه با
زیمبابوه جنبشهای انقالبی دنیای سوم مانند حمایت شفاهی از

جمهوری دمکراتی خلق یمن. کشور :PDRY 1ـ

1 (PDRY) و کوبا رابطه نداشت مثل لیبی٬ آنها کشورهایی که شاه با برقراری روابط با
ادامه بدگمانی و بدبینی و حمالت پراـکنده به آمریکا و شوروی

شرکت در جنبش کشورهای غیرمتعهد
اوپک بردن قیمت در باال

اقتصادی بین المللی صحنه سیاسی و سیاستهای تندروانه در اتخاذ
سایر و آمریکا طرفه سیاسی با من معتقدم که دولت رسمی برای متعادل کردن روابط دو طرف دیگر از 6ـ
همردیفان وزیرش تمایالت و نخست وزیر بنده با مالقات اخیر کرد. ـکشورهای غربی کوشش خواهد
حـضور اقتصادی شامل قـطعات یـدکی و واضح برای بستن قراردادهای تکنیکی و به طور را آنها
اجازه ندهند تا انجام دهند کاری می توانند که هر عالقه مندند آنها نشان داد. زمینه نظامی٬ مستشاران در
زیر در که محافظهـکارها حدی را اسلحه به عنوان پشتوانه نظریات استفاده کنند. پول و جناح اسالمی از
به برداشتهای ربط دارد بیشتر قابل اندازهـگیری نیست و می کنند علیه ایدئولوژی ادعا نام ملیّت بر

یک موضعگیری خارجی. سیاسی مردم تا
نمی بینم. معتدل نماید مؤثری که سیاست افراطی نوین ایران را من هیچ راه حل سریع و حال حاضر در 7ـ
این تعدیل کنیم و طرفدارانش را سعی می کنیم که ذهن امام خمینی و ما فرصتهایی که به دست می آید در
ما قبال دولت خیلی خوب است. در موضع ما انجام می دهیم. نزدیک به او به وسیله افراد عمل را
مناقشاتی که قطعًا در ارتش پاسخ دهیم. در مشاور درخواست اطالعات سیاسی و برابر می خواهیم در
روابط اقتصادی و کند این دولت دوام پیدا اـگر نقش مثبت می خواهیم داشته باشیم. آمد خواهد به وجود
آورد. ناس به دست خواهد که یک موقعیت بهتری برای ما بود سیاسی چنان خواهد
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57/6/14 شماره 13 تاریخ:  سند
سفارت آمریکا از:

امورـخارجه وزیر به:
ماهیت جمهوری اسالمی ایران آزادی مطبوعات و موضوع:

تمام متن محرمانه است. 1ـ
مشخص می کند؛ اخراج تمام کارمندان آمریکایی دفترآسوشیتدپرس چهره اصلی جمهوری اسالمی را 2ـ
ایران تدوین بی کفایتی سیستم حکومتی که خمینی در وجود آن با فراموش کنیم و آن را نباید ـکه ما
ش٬2 نظری بر لفظی و تأـکید وجود با بود. خواهد خفقان آور به اندازه رژیم شاه دیکتاتوری و می کند
معنی عربی آن از مشخص شده که معنی این لغت برای خمینی غیر پیش برای ما مسئله آزادی بیش از
اجازه نمی دهد. موقعی که برخالف مصالح اسالم است٬ صحیح را گزارش خبر آزادی٬ مثًال می باشد.
حکام سعی کرده ایم روشن کنیم این بوده تا مسئله ای که ما رژیم خاص گذشته و ایران از در منافع ما 3ـ

بگذارند. کنار شاه سابق همکاری داشته ایم را با اینکه ما مورد تردیدهایی در اینجا جدید٬
دولت موقت مهدی بازرگان درجهت ازطریق همکاری با بهترین راه تأمین منافع ما ظاهرًا حال حاضر در
حدس می زنیم که موضع مشابهی در ما بود. خواهد آمریکا روابط دوجانبه بین ایران و برقراری مجدد
ولی ایـن امسال. اواخر یعنی در نخواهیم گرفت؛ شد٬ آینده انتخاب خواهد یک دولت که در برابر
راه سیاست ماست. دولت بعدی تنها با این دولت و که نتیجه بگیریم که همکاری با بود خطرناـک خواهد
اـگر روند فعلی به طرف دیکتاتوری سخت تصحیح و عوض نشود شاید ما خودمان را از نزدیک با رژیم
مسئول آن مرتبط نشان نخواهیم داد. تامست
مطبوعات مغرضانه ای که در بسیار اخراج خبرنگاران آمریکایی به واسطه اخبار ارتباط با موضوع در
به کشور لباس خبرنگار اینکه بعضی جاسوسان آمریکایی در با بگذریم٬ می باشد. می کردند٬ غربی منتشر
آن هم از حاـکم می شود. که دیکتاتوری دارد برمی آورد می آمده اند.می بینیم که چگونه امپریالیسم فریاد ما

خبرنگاران آمریکایی جلوگیری می کرد!!) ورود رژیم شاه خائن از (ـگویا نوع رژیم شاهی.
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شماره 14 سند
نوامبر 6  تاریخ:

سیاسی امنیتی. گزارشات٬ موضوع:
گسترده بود. کامًال حساب شده و خسارت دیروز

وحشیانه به وسیله رژیم خائن پهلوی کشتار روز آبان٬ فردای 13 آبان٬ 14 روز ازدیروز٬ فردای (مقصود
کـه اعتراف مـی کند ایران نیز در آمریکا می بینیم که جناب سولیوان سفیر دانشگاه تهران می باشد. در

گسترده بود.) کامًال حساب شده و خسارت دیروز
اجرای به دولت نظامی تحت ریاست ژنرال ازهاری داد. را دولت شریف امامی جای خود خالصه:
جمعیت به عنوان مخالفت شد. عمومی جدی صادر تهران به عنوان یک دستور قانون حکومت نظامی در

اتفاق افتاده است. حوادثی نیز و تجمع کردند٬
و سازمان رادیو ارتش٬ دیروز خواند. به آرامش فرا طالقانی مردم را آیت اهلل بدون راهپیمایی جدیدی٬
دیگری نیز (توقیفهای) دستگیریها تخریب جلوگیری کند. از تا توقیف کرد (NIRT) را تلویزیون ملی ایران
اطالعیه مشترک سنجابی و خانه بمانند. در به شهروندان آمریکایی گفته که امروز (سفارت) انتظارمی رود.
کامًال حسابـشده و خسارت دیروز غیرقانونی خواند. حکومت پادشاهی را و کرد رد سازش را خمینی٬

ـگسترده بود.
یک دولت نظامی تحت سرپرستی داده است و استعفا پی تظاهرات وسیع دیروز دولت شریف امامی در 1ـ
ژنرال غالمرضا ازهاری رئیس ستاد فرماندهی عالی به کمک رؤسای بخشهای انفرادی جایش را گرفته
دردست به روز به طورروز انجام امور سرپرستی می کندو فرمانده نظامی چندین وزارتخانه را هر است.

صبح سخنانی خطاب به ملت گفت. شاه دیروز معاونین است.
(یـادداشت: مـطمئن نـبود. (شاه) او اما شد. منحل خواهد گفته است مجلس احتماًال شاه به سفیر 2ـ

تلگراف جداـگانه SEPTEL ـ 1ـ

حاوی این مضمون نبود.) 1 SEPTEL در صحبتهای او
دسـتگیر پان ایرانیست (پزشکپور) یا طرفداران بنی احمد جبهه ملی٬ اما شد خواهند مخالفان دستگیر
نهضت آزادی مقدم و میناچی٬ مخالفان برجسته نظیر این ممکن است احتماًال (تفسیر: شد. نخواهند

دهد). معرض دستگیری قرار در ایران را
اطالعیه قبلی به دنبال تکرار کرد. جدی صادر تازه و صبح دستور اداره حکومت نظامی تهران امروز 3ـ
(MLA) قوانین اولیه اداره حکومت نظامی صبح٬ 5 شب تا ساعت 9 از مرور و منع عبور ساعات جدید
متخلف نسبت به به افراد ممنوع شده است. بیشتر یا نفر دو آن اینکه اجتماع مردم از و کرد تکرار را
سربازان بر اطاعت نکردند آنها اـگر و داده می شود اخطار قوانین حکومت نظامی به وسیله یک افسر
جنوب تهران و سربازان در بسته شده است. نوامبر 12 تمام مدارس تا گشود. رویشان آتش خواهند
شهر مرکز رودکی در نزدیکی تاالر تیراندازی در سفارت گزارشاتی از نزدیک دانشگاه متمرکزشده اند.
دانشگاه تهران (البته بیشتر محوطه (اطراف) به وسیله سالحهای اتوماتیک در تیراندازی شدید دارد.
را پلیس سپس آنها محوطه شدند. وارد دانشجویان به زور اما دانشگاه بسته بود٬ هوایی بوده اند). تیرها
مـردم محوطه اطراف دانشگاه به مقابله پرداختند. صف سربازان در با آنها و محوطه بیرون کرد از
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به تقاضای ما بنا و جمع شدند شده بود خساراتی به آن وارد همچنین نزدیک سفارت انگلیس که دیروز
حال تحت مراقبت نظامی است. به هر سفارت آمریکا سربازان برای حفاظت فرستاده شدند.

امـروز و (NIRT) اعزام کرد تلویزیون ملی ایران و ارتش شب گذشته نگهبانانی به سازمان رادیو 4ـ
و سرپرستهای سازمان رادیو فرق داشت. شنیده می شد آنچه معموًال که با صداهای افرادی پخش شد

شد. منتشر صبح فقط روزنامه رستاخیز امروز کرده اند. تلویزیون استعفا
و طریق رادیوی دولتی دعوتی برای آرامش شد٬ از امروز طالقانی٬ آیت اهلل قول مخالف برجسته٬ از 5ــ
ازـجمله پیش می آورد این مسئله سؤاالتی را و راهپیمایی نکنند؛ خیابانها اعتراض کنندگان در ـگفتند

چه کسانی هستند؟ اینکه تظاهرکنندگان امروز
(شاه) او انتظام مشورت کرد. رهبران ازـجمله امینی و تن از چند دولت نظامی با موافقت با شاه قبل از 6ـ
کرده است. تفسیر (غیرقابل انعطاف) تغییرناپذیر موقعیت جبهه ملی را و ندید میناچی را بازرگان یا
آیت اهللخمینی که کریم سنجابی بیانیه مشترکی با دریافتند نوامبر 5 روز ظهر از مأمورین سفارت بعد

که شامل سه نکته بود: کرده بود٬ پاریس منتشر در
حمایت مورد نباید فساد آدمکشی و قانون اساسی٬ تخلفات دائمی از حکومت پادشاهی با نکته 1)

گیرد. قرار
کند. تأیید یک حکومت پادشاهی غیرقانونی را ملی نمی تواند جنبش اسالمی ـ نکته 2)

”به وسیله صدای مردم تأیید براساس اصول دمکراسی باشد. ایران باید حکومت (دولت) نکته 3)
شود“ (جمله ”به وسیله صدای مردم تأیید شود“ را سخنگوی جبهه ملی برای مطبوعات ملی به معنی
”رفراندم به وسیله مردم“ بیان کرد٬ اـگرچه سخنگوی جبهه ملی شاهپور بختیار به مأمورین سفارت و
از بختیار تعبیر معنی می دهد.) انتخابات آزاد که آن صرفًا می کرد فکر (بختیار) بازدیدکنندگان گفت که او
ناظران محلی اما می کند٬ دولت باز در برای امکان دخالت مذهبی میانه رو که آن توافق راه را توافق آن بود
پاریس دریافت کرد یک پیام تلفنی از بختیار ازدیدپیروزی برای خمینی نگاه می کنند. برجسته موضوع را
بودند خیلی ناامید ”ـکنفدراسیون آلمان“ مخصوصًا که دانشجویان ایرانی رادیکال٬ آـگاه کرده اند را ـکه او

مالیم بوده است.“ ”ـکه خمینی اینقدر
بخشهای وسیع در سنگین بود بسیار و مترجم) قبل برنامه ریزی شده. انتخابی (یعنی از خشونت دیروز٬ 7ـ
و مشروب فروشی ها شرکتهای مسافرتی تئاترها٬ حال سوختن بود. در یا بانکی غارت شده و هر شهر
اتومبیلهای و شورشیان همچنین اتوبوسها به شدت آسیب دیده بودند. یا چندین هتل خراب شده و
هنگامی که برای طبق گزارشات کتک زده اند٬ را عاملی تهرانی٬ اطالعات٬ وزیر سوزاندند. زیادی را
تهران برای چندین ساعت مختل مرکز نظم عمومی در حمله شده بود. به آنجا آتش زدن وزارتخانه او٬
اقدامی (سربازان) آنها حمله به ساختمانها٬ برای جلوگیری از جاهایی که سربازان آماده بودند در شد.
هیچ اصفهان٬ و طبق گزارش کنسولگری های تبریز بر اقدام جزیی انجام می دادند. یا و انجام نمی دادند
طـبق گـزارشـات بر تظاهرات بدون خشونت بود. تبریز در نبود. آنجاها در آشوب خاصی دیروز
(تظاهرات این بار انجام شد. دیروز یکی دیگر و نوامبر 4 یک تظاهرات وسیع در شیراز٬ ـکنسولگری٬
گاز است. موجود نفر کشته شدن دو گزارشاتی از نتیجه اش به شلیک کردن سربازان منتهی شد. دوم)
حال چمن دانشگاه پهلوی در جمعیت زیادی در امروز باعث تخلیه بیمارستان سعدی شد. اشک آور
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ـگردـآمدن هستند. سولیوان

مقابل سخنرانی شاه اولین عکس العمل در موضوع:
او است. میناچی٬ مذهبی٬ فرد و طرف سخنگوی حقوق بشر داریم از یک عکس العمل مخالف که ما 1ـ
تا گذارد راهی باز و دولت نظامی کوتاه شود (مدت) اـگر نبود بد گفت سخنرانی (سخنرانی شاه) (میناچی)
سخنگوی جبهه همان روز٬ در مدتی پیشتر آید. به وجود مصلحتی موقت٬ به آسانی یک دولت جدید
صحبت کرده بود. ”هیجانهای غیرمنطقی“ خودداری از آرامش و و ملی راجع به لزوم نگهداری اتحاد
از تا داد مخاطب قرار را توده ها است که امروز طالقانی (حامی خمینی) ردیف سخنان آیت اهلل این در
نگیرند. سرزنش قرار خونریزی مورد تخریب و آتش سوزی٬ به خاطر تا ـکشمکش خودداری کنند٬
که سخنرانی (سخنرانی شـاه) همچنین احساس می کرد مقدم (مراغه ای)٬ مخالف٬ سیاستمدار رهبر
سخنرانی ”آرام و می کند فکر گفت که او به ما جبهه ملی بختیار باالخره رهبر می رسید. خوب به نظر

بود. منطقی“
از مخصوصًا منعکس می کنند٬ را معلوم عکس العمل شرکای ایرانی خود قرار که از آمریکایی٬ تجار 2ـ
با اتحادیه بانکداران ایرانی٬ عضو نظم خوششان آمده بود. برقراری دوباره قانون و مورد شاه در تذکر
محکم است. اراده ثابت و منظور یک دست محکم (شاید گذشته می توان گرفت٬ توجه به درسی که از

سخنرانی می دید. به وسیله شاه در مترجم)
3ـ یک خانم وفادار به شاه و دولت و عضو مجلس (پارلمان) فکر می کرد که سخنرانی خوب بوده٬ اما
بگذارد. یادآوری کرد که اهمیت آن بستگی دارد که چگونه بر روی تظاهرکنندگان در خیابانها تأثیر
روزنامه نگاران باسابقه به یک کارهای عملی دارد. نیاز خود٬ دولت برای به دست آوردن دوباره اعتبار
تنبیه که هیچ ذـکری از این بود این سخنرانِی خوب افتاده بود٬ که از که یک نکته مهم٬ شدند ایرانی یادآور
قلم که این یک از می کرد فکر (خبرنگار) او به میان نیامد. گذشته مرتکب اشتباه شدند٬ ـکسانی که در

گرفته شود. نظر در باید افتادگی است و
کـارمندان مـلی که به وسیله افسران انجمن روابط بین المللی از حاصل یک نمونه برداری مختصر 4ـ
اعضای هیئت رئیسه سازمان یک قاضی بین المللی بعضی از یک وکیل مجلس (سناتور)٬ عالیرتبه٬
یک ایرانی به عمل آمد٬ تاجر دو دانشگاه و یک استاد رئیس دانشگاه٬ تلویزیون ملی ایران٬ و رادیو

بود: توافقی کلی به شرح زیر
وازجنبش اعمال گذشته معذرت خواهی کرد این خوب است که شاه از سخنرانی کًالموردتوجه بود٬ الف)

مداوم برای دمکراسی پشتیبانی کرد.
شده باشد. ممکن است خیلی دیر می شد٬ قبل ایراد ماهها سخنرانی باید ب)

آرام کند. اوضاع را ممکن است فعًال اما دولت نظامی برای مدت زیادی دوام نمی آورد٬ ج)
مدت در داخلی بتواند امور بی تجربهـگیش در که به خاطر همه به تواناییهای ارتش مشکوک هستند٬ د)

بگیرد. زمان طوالنی جای دولت را
شریف و فسادناپذیر به عنوان یک افسر راجع به او می شناسند٬ شخصًا را آنهایی که نخست وزیرجدید ه)

صحبت می کنند.
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عقیده داشتند که آنها نشان می دهد بودند عیب جو دانشجویانی که کًال نمونه برداری خیلی کوچکی از 5ــ
به عقیده این مجوزی برای تحمیل حکومت نظامی باشد. تا دقت ترتیب داده شده بود با ـکه خشونت دیروز
شاه جای بسی سؤال است. سولیوان امضاء اعتبار مورد دانشجویان در

شماره 15 سند
58/3/29 ـ ژوئن 79 19 آنکارا محرمانه ـ ـ سفارت آمریکا از:
464/7/1 وزارت خارجه ـواشنگتن شماره سند: به:

اسپایزر ـگزارشگر:
خارجه ترکیه به ایران وزیر سفر موضوع:

(تمام متن یک پیام اطالعی است). 1ـ
مقامات رژیم انقالبی ایران با است که (مذاـکرات خوبی) امور”خارجه ترکیه اوکان معتقد وزیر خالصه: 2ـ
جزئیات موافقت کمی ولی در اقتصادی بوده٬ زمینه توسعه همکاریهای فنی و موافقت اصولی در دارد.
دلخوشی از آنها ولی سوءظن دارند٬ هستند٬ آمریکا روابط بهتری با ایرانیهاخواستار بود معتقد او بوده و

روابط بهتری با سوءظن خواستار بی اعتمادی و پذیرفت نمی توان با باید شیطان بزرگ است و که آمریکا کرده باشند همه باور باید دیگر حاال 1ـ
کشید. اسارت خواهد به بند را شیطان بزرگ ما یا قدرت الهی امت بسازیم و مسخر شیطان بزرگ را باید ما یا چه٬ شیطان بزرگ بود.

داخلی؟ یا متوجه مسایل خارجی باشد٬ بیشتر باید شیطان بزرگ است٬ با حال نبرد یک رژیم انقالبی که در 2ـ
می کنیم و به تمام عالم صادر انقالب خودمان را مکتبی می کنیم و جهان برخورد تمام گرفتاریهایی که داریم با با امام داده است٬ جواب این سؤال را

موجهی نمی باشد. اوضاع هم عذر عدم تسلط کافی بر و این راه گرفتاریها در
حفظ اوضاع این ضامن تسلط و و می باشد (پیام امام) آمریکا با عمر آخر تا نبرد خانه اش و به دشمن در به مرزها٬ راه تداوم انقالب توجه بیشتر

داخلی می باشد.
دارد. خارجه ترکیه اعتبار وزیر اظهارنظر حد این مطالب در 3ـ

شورشیان افغانی حمایت اخالقی از و وعالقه ای به سازمان عمران منطقه ای 1 اسرائیل نداشتند روسیه و
ندارند.

شروع ارتباط هدف از تهران داده شد. نتایج سفر توضیحات بیشتری توسط اوکان در به تقاضای سفیر 3ـ
(آغاز مذاـکرات مفید) با رژیم انقالبی ایران حاصل شده در مراحل وسیع همکاریهای اقتصادی ـ فنی
چند هر ترکیه دادند٬ سیاسی با پاسخ به ندای همکاری بیشتر ایرانیان ظاهرًا مستحکم شده است. پایه ها
بـنای زمـینه های مشـخص مـثل تـجدید به دلیل عدم آمادگی ایرانیان جهت بحث در مشکل بود.
به مسایل داخلی بیش از توجه اساسی آنها پیش بینی آینده روابط مشکل است. ـکمیسیونهای مشترک٬

ولی اوکان بدبین بود. دست دارند در کنترل کامل را می کردند ایرانیان وانمود خارجی است و
خارجه با به عالوه وزیر خارجه میزبان هیئت بوده اند. وزیر و معاون نخست وزیر جریان اقامت٬ در 4ـ
ضمنًا خمینی. آیت اهلل نیم با یک ساعت و حدود دقیقه مالقات داشته و 40 ـ نخست وزیر بازرگان ـ

رئیس شرکت نفت داشته است. و وزراء دیگر مالقاتهای ساده ای با
شریعتمداری: بازرگان و یزدی٬ خمینی٬ مورد خارجه ترکیه در وزیر اظهارنظر 5ــ

ایدئولوژی ها هیچ گذشتی برای دیگر نیست٬ یک انقالبی سرسخت اسالمی است که حاضر خمینی:
مخالف غرب به دالیل قویًا می رسید به نظر اسقف ماـکاریوس می انداخت. به یاد را او و داشته باشد
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تلویزیون بود. خبرنگاران و شرایط غیرمعمول حضور در آیت اهلل مالقات با مذهبی است. فرهنگی و
رابط بین او مدرن ولی زیربنای ایدئولوژی اسالمی قوی است. دید با خوب نشان داده و خودش را یزدی:
به نظراو وضع آینده روشن نیست و خمینی ودولت بازرگان است وروابطش بانخست وزیردوستانه است.

دارد. آمریکا کردن روابط با توجه به بهتر غربی نیست و یزدی ضد
شروع مذاـکرات خوشحال بود. از و بود ترکیه عالقه مند به همکاری با کهنهـکار یک سیاستمدار بازرگان:

بود. یزدی آزادانه تر نقطه نظراتش از
و تـرک خـیلی دمکـرات تـر دریافت که آیت اهلل او خارجه ترکیه بود. موردـعالقه وزیر شریعتمداری:
و چون روابط ضعیف بودند٬ بود آیت اهلل بین دو خواهان روابط بهتر و خمینی می باشد از انسان دوستتر

مسایل قانون اساسی نزاع داشتند. سر بر آنها
نفت. افغانستان و عراق٬ شوروی٬ آمریکا٬ روابط ایران با مطالب متفرقه: 6ـ

فرهنگی به اقتصادی و نظامی٬ قطع تمام وابستگیهای سیاسی٬ تا ”ما انقالب نام گیرد منشور بهمن امام که بحق باید توجه به فرمان 22 با 1ـ
بنای قصد به خودی خود٬ مبارزه خواهیم کرد. آمریکا با عمر آخر تا ما یا و بیرحم ادامه خواهیم داد. علیه این جهانخوار قاطع خود به نبرد آمریکا
درباره نظر روشنفکران خودباخته بگذارند. البته اـگر و غیرعملی گشته. خنثی و آمریکا (البته نه بزعم عده ای دوست) نظام غارتگر روابط خوب با

اطالعاتی ندارد. خبر یا تنظیم شده و جنبه سنِد تحلیل داشته و و جنبه اظهارنظر و می باشد اسامی تحلیل شخصیت ها

مورد در ولی شدیدًا است 1 آمریکا بنای روابط خوبی با ایران درصدد خارجه ترکیه٬ امور وزیر به نظر
احتیاط بایستی سعی در با وی توصیه کرد حساس شده است. حقوق بشر از سنا مسایلی مثل انتقاد
در سفیر به تهران معرفی کنیم. را که مسئول جدید بود امیدوار و اطمینان دادن به جلب همکاری اقدام شود
مشکل است. مسایل بسیار که برای واشنگتن هضم این طور قبول اولیه اشاره کرد پس از کاتلر رد مورد
ایران انقالبی داشته در قبال حقوق بشر دایره خویشتن داری قابل توجهی در که ـکارتر شد یادآور سفیر

داده است. قرار انتقاد این موضوعات مورد در نیز اـگرچه حکومت شاه را است.
در مورد روابط با روسیه وزیر گفت که ایرانیان تمایلی به روسیه ندارند و یکی از عوامل آن مربوط به

حمایت شوروی از گروههای مخالف است.
فعًالدرگیراین نوع مداخله درجریان شده که آمریکا گفته اندایرانیان معتقدنیستند به او برعکس نظراو

قبال اسرائیل است. بدترین موضع گیری در است.
مزاحمت بازمانده های ساواـک برای ایجاد اسرائیل با ایرانیان٬ به اعتقاد بوده و احساسات خیلی تند
بـه خـصوص در برای ایرانیان مـفهوم نـیست. بین گروههای مختلف همآهنگی می کند.وضع عراقیها

شده است. خوزستان که کمک به مخالفین باور
ایـران حکـومت به نظر برای شورشیان افغانستان حداقل ایرانیان همبستگی معنوی نشان داده اند.
RCD به مشکالت روـدرـرواست.ایرانیان عالقه ای به همکاریهای منطقه ای تحت سازمان ترهـکی مواجه با
معامالت دوجانبه هستند. عوض خواستار در و همکاریهای منطقه ای ندارند عنوان وسیله ای برای پیشبرد
به دلیل اعزام کاردار و کنسول برای استانبول) (و هستند آنکارا جریان معرفی کاردارسفارتی در در ایرانیها
توجه به با راضی بود٬ خارجه ترکیه بسیار مذاـکرات نفتی وزیر مورد در به ترکیه روشن نیست. جای سفیر

سال 80. افزایش حجم تجارت فرآورده های نفتی در
به ایران گزارش سفر مورد نظرات کامًالمثبت مطبوعات در نظر٬ از کمتر نظریات شخصی وزیر تفسیر:
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دارد. دولت انقالبی جدید با کردن وضع مشکل موجود بهتر سعی در حکومت ترکیه آشکارا٬ شده است.
چگونه اقتصادی٬ همکارهای های فنی و عمل٬ مواجهه با که کلمات شیرین در داد زمان نشان خواهد

بود. خواهد
سپیرز
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شماره 16 سند
58/5/27 ـ 19 آـگوست / / 79 سفارت تهران تاریخ: از:

به:
ـگزارشگر:

9174 شماره سند:
ساختن پلهایی به شیعه اسالم موضوع:

حتی قدرت پراـکنده است و دارد. ایران وجود در خطر مقداری بی نظمی و حال حاضر در تحلیل:
بنابراین غیرعملی است که چون مسئول آشکاری ندارند. اغلب عقب می افتند. ساده نیز تصمیمهایی نسبتًا
را نهادهای مؤثر و یک ساختمان قدرت آزمایشی که بعضی گروهها بیش از نقشه ای طرح شود سعی شود٬
حتی مهم تر٬ است که بدانیم چه کسانی بازیگران این یک سال و البته این حتی مشکل تر مشخص می کند.

ایران می باشند. بازیگران ده سال دیگر
محتاطانه پلهایی به که شروع به ساختن عملی و بسیارموردـعالقه ومهم است٬ این بدون شک برای آمریکا
ایران بازی کنند. طی ده سال آینده در حتم رلهای بزرگی در به طور می آید که به نظر ـگروههایی بکند
که رهبران همگی نشان می دهد حال حاضر به رفتن شاه شدوموقعیت در تاریخ ایرانیان٬حوادثی که منجر
حتی بدون توجه به ایران بازی می کنند٬ که رل مهمی در گروههائی هستند مذهبی شیعه به طورحتم یکی از

اقتصادی جامعه. ساخت اجتماعی و نوع حکومت و
3ـ در عین حال که ثابت شده در ایران ریشه های عمیق و زنده وابستگی به شیعه اسالم را دارد و همین سبب
این حال این نیز آشکار مداومی روی ایران داشته باشد. اما با بزرگ و شود که روحانیت تأثیر بسیار
آشنایی پیدا قالب فکری علما این طبقه و با بتواند تا قدرت کمی دارد حال حاضر در است که آمریکا
برای دانسته های کمی ازمفهوم اندیشه غربی دارند. به عکس علما آمده اند؟ کجا از نمی دانیم آنها ما ـکند؛
گمراهـکننده تحمیلی روبرو اطالعات سطحی و انبانی از طرف قضیه با دو ساختن موضوع هر بدتر

هستند.
این در ندارد. روحانیت شیعه وجود و کردن شکاف بین آمریکاییها بدبختانه راه حل سرعتی برای پر 4ـ
دستپاچگی تمایل آمریکایی برای برنامه های شکننده وسریع به طورناامیدانه ای نامناسب است. مورد٬
هم مغز در آنها برنامه هایی با یاحتی فکر برای روحانیت٬ فرستادن نشریات ما به نهار٬ ودعوت یک مال

می کند. بدتر بلکه وضع را کاهش نمی دهد٬ مشکل را نه تنها
ارتـباط مـیان ایـجاد کمی در مدارس مدرن ایرانی کار و انستیتوها تبادلهای قراردادی با انتقال و 5ــ
وقتی که اما اروپای غربی تحصیل کرده اند٬ یا آمریکا هزاران ایرانی در انجام می دهد. علما و آمریکاییها
و قبال ارزشها در علماء عقاید نظرات و تأییدی بر زندگی آنها طرز و آرمانها می گردند به ایران باز
دانشجویان ایرانی تکنولوژی خاص٬ یا یک دیسیپلین و ( به جذب ( اشتیاق آنها در مفاهیم غربی است.

بگذارند. می توانند آمریکاییها اختیار اطالعات اندکی درباره اندیشه سنتی ایرانی در و دیدگاهها
بدن بزرگ اندیشه از اطالعات کم آنها سیاسی زودرس و به امور اشتغال ذهن آنها یا مجذوبیت و
و آمریکاییانی که برای کشف نهادها معدود با شدن به بحثهای معنی دار وارد در را توانائی آنها اسالمی٬

کم می کند. را) (توانایی آنها آماده شده اند٬ قالبهای کلی خارجی (مثل روحانیت)
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دو به طوری که تحت طرح فولبرایت یک یا کرده است. را یک تبادل شاـگرد پیشنهاد POST (سفارت) 6ـ
در مؤثر رهبران مذهبی بسیار جایی که بسیاری از قم ـ مدرسه فیضیه در از را (مترقی٬ پیشرو شاـگرد

UNION THEOLO GICAL Seminary اتحادیه مدارس مذهبی 1ـ

برای به یک مدرسه مناسب آمریکایی مانند1 شامل آیت اهللخمینی ـ درس داده اند٬ تربیت شده و آنجا
سال دوم برای مطالعه زبان انگلیسی وکشف اندیشه غربی و سال اول صرف می شود سال منتقل کنند. دو
ممکن است شامل بعضی تدریسهای آمریکاییان مجرب و برای بحثهای عمیق با موقعیتی فراهم می کند
”یونیون“ جوان از پرفسور دو آمریکایی فارغ التحصیل یا دو همین موقع یک یا در باشد. رسمی نیز
گاهی اوقات هم در و آمد برای تحصیل خواهند شبیه دیگر انستیتوها یا تئولوژیکان (دین شناسی)

قم شرکت می کنند. در همشاـگردیها سایر بحثهای دسته جمعی با
کوشش٬ زیادی وقت٬ مدرسه فیضیه احتیاج به مقدار با تماس مؤثر POST دریافته است که ایجاد پُست 7ـ
کسانی پُست ارتباطهای دوستانه ای با اما موانع جلوی موفقیت بسیارند. حضورـذهن دارد. شکیبایی و
احتیاط البته بدون مطرح کردن هیچ ممکن است به عنوان یک واسطه با و دارد می شناسند ـکه فیضیه را
لحاظ آژانس طرح از که اـگر می کند٬ POST به عنوان اولین قدم پیشنهاد عمل کند. مأموریتی بتواند
ایـنجا در نـهادهای آمـریکایی مشـخص بـررسی کـند. بـا خـوب است آژانس امکـان تـبادل را

GRAVES ـگریوز
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مقدمه:
رفت. بین نخواهد زمان اندک از در به راحتی و مسلمًا ریشه های گندیده فرهنگ غرب (آمریکایی)
نابودی فرهنگی فرهنگ اسالمی و زمینه های رشد ایجاد راسخ به منحط بودن این فرهنگ و فقط اعتقاد
زمانی که دولت موقت به راحتی ومی بینیم که در می آورد؛ به وجود امکان ساخت فرهنگ انقالبی را غربی٬
النه و جهت عکس انجام می گیرد در چگونه کار ازـجمله این مسئله) (و همه مسئله می گذرد کنار از
همین حربه استفاده وضعش از جهت بهبود که برای اولین گام در می بیند این امکان را جاسوسی آمریکا
به این طریق کالسهای درس و آن ترویج مصرف کاالهای غربی است) نمایش (ـکه هدف از فیلم٬ ـکند؛
نسبت تاحساسیت و بین ببرد از می داند آمریکا از را که تمام بدبختیهای خود زمینه های خشم توده مردم را

شود. باز دست آقایان برای نوسازی دوباره همان روابط سابق٬ و شود به حرکات آمریکایی کمتر

شماره 17 سند
58/8/6 تاریخ: ـ اداری محدود تهران طبقه بندی: در سفارت آمریکا از:
1376 واشنگتن شماره سند به:

ح.ـگریوز ـگزارشگر:
ایران برنامه نیازمندیهای آژانس ارتباطات بین المللی در موضوع:

که برنامه پشتیبانی از کرد تقاضا کم کند. را فعالیت خود و الزم دانست که اعضا مرکز انقالب. از بعد 1ـ
سرویسها کاهش پیدا کند و یا به حالت تعلیق درـآید.

مرکز گرفته شود. سر از که فعالیتها اجازه می دهد شده است و ایران به اندازه کافی پایدار در اـکنون جو 2ـ

آمریکا انجمن ایران و 1ـ

IAS 1 به تازگی شروع تئاتر نمایش ایرانی در دو برای مثال یکـسری فیلم و تهران٬ در آمریکا ایران و
برای ماه کنسرت پیانو بچه های ایرانی٬ کارهای هنر همچنین نمایشگاه یک نقاش ایرانی و ـکرده است.
کالسهای انگلیسی ثبت نام کـرده انـد. در دانشجو 3500 حدود در برنامه ریزی شده است و نوامبر
می کنند. برای اطالعات پر تقاضا 30 تا 20 جذب کرده وحدود به خود را نفر 150 ـکتابخانه درحدود
فـرهنگی در مراـکز مشکل روبروست. با مقابل زیادی درخواستها سرویس مشاوره دانشجویی در
دولت ایران و شکل می دهد را ردوبدل کردنها کمیسیون دوباره دارد فعال می باشند. نیز شیراز اصفهان و

کاندیداهایی برای نمایندگی تعیین کرده است. اخیرًا
همه از حساسیت ایرانی ها می کنند. محدود بشدت نوع برنامه ریزی را اهداف ”پست“ ایران و در جو 3ـ
به طور نمایش یارقص که بتوان مسایل جنسی را هیچ فیلم و بجزموسیقی کالسیک احترازمی کند. چیز
به اسالم را هرچیزی که عالقه آمریکا مرکزمی توانداز به عبارت دیگر ممکن نیست. آن آورد آشکاردر
به نشان دهد پیشرفت جهان سوم و... ارزشهای معنوی و و فرزند احترام به خانواده و فرهنگ ایرانی و و
صلح خاورمیانه کمپ زمینه های (حقوق بشر٬ حساسیت ایرانیان در و خوبی استفاده کند بسیار طور

مشکل می کند. را ارائه طرحهای آمریکا نگرانی امنیتی آمریکا) و دیوید٬
نسبت به این را سوءظن ایرانیها این است که باید به آن توجه کند٬ باید مرکز نکته اساسی که (پست) 4ـ
برنامه هایی که ایران در با اینکه نمی خواهد یا و خراب کند انقالب ایران را می خواهد موضوع که آمریکا
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متوجه است که این موضوع بـرای البته مرکز کاهش دهد. را طرف است همکاری کند٬ دو به سود
برای برنامه ریزی آن برنامه طوالنی مدت ارتباطی الزم دارد. دستیابی مشکل است و

اختصاص به منابعی را باید آمریکا ایران و مرکز لذا می آورند. به یاد را روشهای گذشته آمریکا ایرانیها
به عبارت دیگر: برسد. که ممکن است حاشیه ای به نظر فعال کردن بدهد

فلسفه ایران٬ مذهب و فرهنگ ایران و برروی تاریخ ایران و یک سرویس که براساس کتابخانه است و
مسایل جهان فرهنگ فارسی و تاریخ اسالم٬ توجه به ارزشهای روحی٬ با سخنرانیها مشورت دانشجویی٬
محیط زیست حفاظت از و فرزند ارزشهای روحی وخانواده و در را که عالقه آمریکا ویدئو فیلم و سوم و

کند. متمرکز ایران انقالبی نشان دهد٬ داشتن روابط دوستانه با و...
به منجمله تهران را پشتیبانی کند. سرویسها که برنامه نمایندگی دوباره از می کند بنابراین تقاضا مرکز 5ــ

شرکت کنندگان معرفی کند. و عنوان یک آدرس برای دستیابی به خبرها
حال حاضر در به وسیله نمایندگی پیشنهادشده است٬ آنچه به مراـکز مرکزتشخیص داده است که بیشتر
استفاده مـی کند. که برای ایران مناسب است٬ آنها کمی از تعداد از مرکز اما برای ایران مناسب نیست.
توجه به احتیاجاتی که در برنامه ریزی که با ECA در ٬PGM که فعالیت می کند تقاضا همچنین مرکز

دخالت کند. نیز این پیام تهیه می شود پاراـگراف 4
USICA متعلق به ایران نمایندگی مـحدودیتهای بـرنامه پشـتیبانی مورد که در می کند تقاضا مرکز 6ـ
به که نسبت به پروژه های پیشنهادیشان اصلیت ندارد برای پیشنهادهایی را سرویسهایی را که مرکز
USICA متعلق به ایران٬ هیچ پروژه پیشنهادی ندارد. مرکز نیز به طور کامل حالت تعلیق درـآورند٬ چون
در برنامه ریزی آینده نمایندگی شرکت خواهد کرد. ـگریوز
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مقدمه
شکل غافلگیری که به خاطر و ایران می خورد شکست سختی که در به خاطر بدون شک آمریکا
شناسایی انداخت که عواملی را به این فکرخواهد طبیعتًا را تئوریسین ها دست می دهد٬ انقالب به آمریکا
تفکر موج نو انقالب و روح اسالمی حاـکم بر بدون شک فرهنگ و و اسباب این انقالب بوده اند که از ـکند٬
پی تحقیق وموشکافی دراین بدین روست که می بینیم در و بارزترین حربه های انقالب می باشد اسالمی از
یک نسخه ازمجالت راجع بی دلیل نیست که وزارت امورـخارجه آمریکا فرهنگ برمی آیندو نحوه تفکرو

خواهان است. را به دکتر

شماره 18 سند
سفارت تهران تاریخ از:
سفارت پاریس شماره 1327/1 به:

پترسون ـگزارشگر:
شریعتی مورد روزنامه فرانسوی در موضوع:

LES NOUVEL LESپاریس به نام گفت که مجله هفتگی در تماس گرفت و ما سفارت فرانسه با 1ـ
علی ایرانی دکتر به متفکر دسامبر 7 ـ همه 14 در را تمام مطلب خود LITTERAIRES اختصاص داده٬

ممنون خواهیم اختصاص داده. دارد). اینجا موقعیت کنونی در در را شریعتی (ـکه عقیده اش اهمیتی زیاد
شد اـگر یک کپی از این مجله را در اسرع وقت به سفارت آمریکا (قسمت سیاسی) ارسال فرمایید. مخارج

آن نیز تأمین می شود.
(INR (برای ایران و کپی می خواهد عدد دو که اداره یک یا بگیرید نظر در 2ـ

سولیوان
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محرمانه سفارت تهران طبقه بندی: از:
58/8/3 واشنگتن تاریخ: به:

لیمبرت ـگزارشگر:
دارد شانسی وجود مدرنیزه آیا اطالعات: ویهینگن:

لندن٬ کویت٬ کابل٬ جده٬ استانبول٬ دوبی٬ بغداد٬ آنکارا٬ سفارت ابوظبی٬ جهت اطالع کنسولگری در
پاریس مسقط٬ مسکو٬ پاناما٬

تمام مطلب محرمانه 1ـ
سابقه طوالنی در و زمان انقالب ایران فعال بودند ایرانی که خیلی در گروههای سیاسی میانه رو 2ـخالصه:

چراـکه باعث رنجش جهانخواران است٬ مسلمًا انقالب گردد ایدئولوژی حاـکم بر غرب بتواند شرق و اسالمی که بدون التقاط از اسالم اصیل و 1ـ
کوچکترین ناخالصی که از کمین اند در چراـکه مکاران جهانخوار زمان نسبت به اسالم نازک بین بود این برهه از که در باید آن محال است و در نفوذ

برای رخنه استفاده کنند.

تحت اسالم کوتاه بین متعصب 1هستند. گروههایی که درمورد توسط اشخاصی و شاه داشتند٬ مخالفت با
که تمایل به داشتن یک جامعه متعادل شبیه به هفته قبل گروههای میانه رو چند در گرفته اند قرار فشار

نه یک کلمه کمتر. و مسئله فقط جمهوری اسالمی نه یک کلمه بیشتر برابر در امام را بسیار بیاوریم تأـکید به یاد 2ـ

گرفته اند. موردـبحث قرار بیشتر هستند٬ سوسیال دمکراسی غرب 2
ضعفهای رژیم کنونی ایران را بلکه اـکثرًا مستقیم انگشت روی آیت اهللخمینی نمی گذارند؛ به طور آنها
چند با خودشان را آنها است. موقعیت این گروههای سیاسی ناپایدار می دهند. قرار حمله خود مورد
همین حال هیچ نیرویی ولی با روزنامه نشان می دهند٬ روحانی لیبرال وچند چند روحانی٬ سخنگوی غیر
که آنجا تا را که خود این موقعیت هستند فقط در این گروهها اوضاع سیاسی ایران ندارند. مقابل دولت و در

سازمان دهند. بیان کنند٬ نسبت به قانونگذاران جدید مخالف خویش را نظر
3ـ نقش افراد روحانی و غیرروحانی میانه رو:

سنجابی ـ ـ فروهر نزیه ـ انقالبی همچون متین دفتری ـ چون که افراد باهم بحث دارند. وراثت هنوز سر ....
می باشند. مذهبی می داند٬ که حکومت ایده آل را (!) همفکران او دوستان و بازرگان تحت الشعاع خمینی و
عمامه مثل قطب زاده٬ و آخوندهای بدون عبا آنها بعضی از همه حمایت کنندگان خمینی روحانی نیستند:
مجلس خبرگان مطبوعات شورای انقالب و روزنامه و اینها دیگران هستند. طباطبائی و چمران و یزدی٬

دست دارند. در را
نادیده گرفتند. و به ستوه درآوردند مخالفان خودشان را آنها

سنجابی نادیده گرفته شده و فروهر نزیه پنهان هستند٬ متین دفتری و بدون قدرت است٬ بازرگان هنوز
ترک کرده است. را کشور ترک و تنفر با ساـکت شغلش را

هفته قبل آثاری نشان داده اند چند در سیاسی خیلی حساس است. موضع گروههای میانه رو البته هنوز 4ـ
ماه اـگوست آهنگردر یعنی روزنامه های آیندگان و باوجودی که ارگانهای مهم آنها زنده هستند. ـکه اینها
توسط خلق مسلمان٬ مانند شروع کرده اند روزنامه های کوچک را انتشار آنها اما تعطیل شده است.
توسط حزب ایران؛ جبهه آزادی٬ جوادی؛ حاج سید توسط علی اصغر جنبش٬ حزب خلق مسلمان٬
کـمتری از بنابراین نفوذ است و محدود بسیار آنها البته تکثیر توسط جبهه دمکراتیک ملی. آزادی٬
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دارند. بامداد اطالعات و کیهان٬ روزنامه های یومیه مانند
نظرات رسمی متفاوت هستند. با اـکثرًا تحلیلها و می نویسند نیزحوادث را نکات حساس و معموًال آنها
کرده. تهران برقرار در خود مقر جمعه در بعدازظهر حزب خلق مسلمان جلساتی را شش هفته قبل٬ در 5ــ

شناسایی می کنند. را آنها بهتر و یعنی بیشتر شرکت می کنند٬ نیز مجامع آنها که در دلبسته اند چنان به این گروهکها 1ـ

در کمک یارانش به جلسه رفتند1 نماینده سیاسی سفارت و نفرشرکت کردند. 100 درجلسه اول حدود
جلسه شرکت کرده بودند. در نفر 1500 حدود در اـکتبر تاریخ 19

بعضی زیادی زن٬ تعداد و تحصیلکرده بودند افراد از طبقه متوسط یا از یا شرکت کننده اـکثرًا افراد
دیده می شدند. روحانی نیز فرد چند بچه و چادری و

مقدم مراغه ای رئیس نهضت رحمت اهلل معاون حزب خلق مسلمان و علیزاده: سخنگویان آقای احمد
مجلس خبرگان بودند. نماینده آذربایجان شرقی در رادیکال و

گویندگان هیچ عالقه ای به دولت قبلی (شاه)نداشتندمقداری کمی ازخمینی حالی که تماشاچیان و در
گفته نشد. مخالفت کند آمریکا هیچ جمله که با اما نام برده شد٬

قانون والیت فقیه را که این مجلس می خواهد کوباند٬ مجلس خبرگان را حسابی آخوندبازی و 6ـسخنگو٬

هستند. ایادی آمریکا از مسلمًا بین برود روحانیت از می خواهند و می کوبند گفته است آنانی که روحانیت را امام بارها و 2ـ

عمامه است.2 و که دیکتاتوری عبا تصویب کند
آن و نمی خواهیم“ مااسالم... می خواهیم و اسالم دکترشریعتی را ”ما وقتی که گفت: سخنگوها یکی از

شد. روبرو تشویق حضار با کند جمعیت پر خالی گذاشت تا قسمت را
”این موضوع که گفت: آنجا تا داشتند٬ علیزاده راجع به والیت فقیه انتقاد مقدم مراغه ای و نفر٬ دو هر
یک خیانت است که ما نسبت به نسل بعد مرتکب می شویم٬ ما انقالب نداشتیم که استبداد را به شکل

دیگری اعمال کنیم.“
که: جلسه خصوصی اعالم داشتند در

شکل در نیست والیت فقیه را مذهبی هم اـکنون تشخیص نداده که قادر مقدم مراغه ای گفت که رهبر
امیدوارم روی آن بگذارد. است جلسه ای شوری بر مجلس خبرگان قرار به ایرانیان قالب کند. ـکنونیش٬

آن اصالح شود. یک چیزهایی در
نوری و مثل آیت اهلل کرده اند٬ میان روحانیون هم پیدا والیت فقیه متحدین از مخالفت با در میانه روها 7ـ
سرانجام به دیکتاتوری منتهی تعریف شود؛ چنین اصلی کامًال اـگر شریعتمداری که معتقدند آیت اهلل

می شود.
خمینی به این بحث است. سیداحمد آیت اهللخمینی٬ پسر ورود این روزها چیزهای جالب در یکی از
عاقبت این والیت فقیه اـگر که می گویند میانه روها موقعیتی است که با در این موضوع خمینی جوان٬ در

است. همفکر خطرناـک است٬ تعریف نشود ـکامًال
کرد. جداـگانه بحث خواهد سفارت این موضوع را

جنبه های انقالب٬ سرخوردگی آنان نسبت به بعضی از از می تواند این روزها میانه روها حرف های تند 8ــ
بگیرد. به سوی انحصارطلبی روحانیون منشأ منجمله روندهای موجود

حزب مانند استفاده می کند عضو برای جذب نفرات و بعضی موارد نقاط ضعف دولت در از میانه روها
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دیگری شور و کردستان سبب تجدیدنظر مثًالشکست طریقه نظامی در حرکت رادیکال. جبهه ملی٬ ایران٬
اعضای سپاه پاسداران شده است. حتی با

که نیروهای نظامی عقیده دارد انگلیسی زبان تهران تایمز نویسندگان روزنامه محافظهـکار یکی از
کردستان اتهام دخالت شوروی در ارگان حزب توده که از روزنامه مردم. منطقه خارج شوند. از غیرکرد

می نماید. دعوت به بحث نیز این مورد در متعجب شده و
می داند آمریکا (روزنامه دست راستی)جمهوری اسالمی است که عامل اصلی دخالت کردستان را تنها

زیادی ایزوله شده. موقعیت خودش به طور ـگرچه حزب جمهوری اسالمی در
رشوه خواری در رسوایی دادگاههای انقالب٬ عجیب٬ سانسور افراد٬ ضعف دولت برای حفاظت از 9ـ
همه به آذری قمی هم دخالت داشته که اینها افرادی چون رئیس دادگاه انقالب آیت اهلل سطح وسیع و
حمله تندی به سیستم دادگاه های اـکتبر تاریخ 18 روزنامه آزادی در دامن می زنند. صحبتهای میانه روها
بزرگ آقای ایلیاوی معاون نادیده گرفتن پولهایی است که توسط دزد مورد آن در و انقالب می کند
مجبور مخدر به فروختن مواد نتیجه فقر که در حالی که کسانی را است در آزاد هادوی دزدیده شده و

به چوبه اعدام می فرستد. شده اند
درشت بنویسد: تیتر که روزنامه اطالعات با سبب شد مجلس خبرگان٬ در خبرنگار حمالت به دو
عجیبی بوده زمان شاه زیرفشار که در تبریز دراین مقاله به مردم قم و دوباره اشتباه تکرارشود“. ”نگذارید

اشاره شده بود. نداشتند را حق بیان نظرات خود حقشان پایمال شده و و
10ـ همه این ها چه چیزی را مشخص می کند؟ از همه مهمتر میانه روهای حزب ایران٬ جبهه ملی و دیگر

بدهد؟ باید چه کسی رهنمود ندهند اربابان رهنمود چراـکه اـگر بدهد٬ رهنمود سفارت آمریکا باید و 1ـ

راه بردارند. 1 سر از این موانع اصلی را باید برای این کار که صدایشان درآید. موقعیتی هستند در ـگروهها
دست نیروهای مخالف بماند. در مطبوعات اـکثرًا

برای نیروهای مخالف خطرناـکست. و می شود دیوانه تر بروز جمهوری اسالمی روز
روشـنفکر ”مـا مبنی بر صحبت ماه آـگوست او روشنفکران توسط اخطارهای خمینی خراب شده اند.

خاطره هاست. در هنوز نمی خواهیم“
نیز را کرواتهای خود رسوم غربی سبب شده حتی هواداران او غرب و مخالفت با در صحبت های او

بردارند.
که کرده اند٬ رها را بیرون ممکن است آنها سیاسی ایران ریشه دارند درجو هنوز این گروههای میانه رو 11ـ
سیاسی زیاد نسبت به جو چون آنها کنند؛ برگزار میتینگ هایشان را و بیرون بدهند روزنامه هاشان را

اثری ندارند.
به اعتراض آنها این به خاطر می کند طرد و می کوبد را آنها خود صحبتهای اخیر ـگرچه خمینی در

روحانیت است. والیت فقیه و
و به خلق مسلمان اشاره کرد مستقیمًا برای روحانیون تهران داشت٬ اـکتبر تاریخ 20 صحبتی که در در
که باید می کند فکر درباره اسالم نمی داند که هیچ چیز اینها یکی از میتینگ هایشان٬ یکی از در اخیرًا ـگفت:
برای مجلس رأی دادن شرکت نکردید که حتی در شما کشیدند) (همه هورا مجلس خبرگان منحل شود
چه می خواهید که هر کردند. آزاد را که شما این روحانیون بودند بزنید. این حرف را خبرگان حق ندارید
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شما حاال و مخالفت می ورزید پدرش علنًا شاه و وقتی که روحانیت با خانه هاتان بودید در شما بگویید.
به و متوقف کنید٬ می زنم این را من توی دهن شما ندارید. قدرتش را شما منحل کنید. مجلس را می خواهید

سامان بگیرد.“ و این مملکت سر بگذارید و دامان اسالم بیایید
اجازه ندادن و ممکن است به بستن روزنامه های آنها سطح حرف است و این جمالت خمینی فعًالدر 12ـ
رهبرانشان سوابق روشنی در و این گروهها خیلی از بینجامد. دستگیری رهبران آنها برای میتینگ و
دوستانشان با روحانیون و اما است. غیرقابل انکار عمل آنها و سلطنت دارند٬ مخالفت با رابطه با

سخت ایزوله کرده اند. را آنها فروهر نزیه و مثل متین دفتری٬ به میانه روها حمالت خود
قضاوت انقالبی به اعراب و روابط ایران و روی موضوعاتی مانند بر مقامات مسئول کارهایشان را 13ـ
به خودجذب آینده گروههای زیادی را در می تواند پیامهای این میانه روها صحیح انجام نمی دهند. طور
موقعیت با مخصوصًا مبارزه شوند؛ خمینی وارد آیت اهلل با مستقیمًا دوست ندارند همچنین آنها ـکند.
خمینی همصدا روی کسانی که با بر آنها احتماًال اشاره شد. باال در سؤاالتی که مستقیمًا ـکنونیش و

کنند. فشاری وارد می توانند نسبت به اوضاع ندارند٬ خاص مذهبی را آن دید و نیستند
مقابل نیروی روحانیت ممکن است در هم منسجم گردند با این نیروها با درازمدت اـگر در 14ـ

خمینی نیرویی شوند. از انحصارطلب بعد
در ولی برای آینده نزدیک این گروه شاید بود٬ انقالبی بودنشان خیلی مهم خواهد آن موقع اسناد در

کرد. ولی قدرتی اعمال نخواهد صحبت کند و بزند حوالی سیاست ایران دور
لینگن



ـکتاب هفتم

شاه و روابط آمریکا





الرحمن الرحیم بسم اهلل

کافی برای ولی شواهد سفارت به عنوان النه جاسوسی صحبت می کنید٬ قاطعیت از با شما خبرنگار:
ندارد... این مسئله وجود

کرد. آینده روشن خواهند دانشجویان مسلمان در انشاءاهلل ... امام :
مجله تایم مصاحبه امام با از

ارمغان دیگری که انقالب بزرگتراز گروگان گیری جاسوسان آمریکایی٬ اشغال النه جاسوسی و پس از
شیطان بزرگ بود؛ افشای جریانات وابسته به امپریالیسم و انقالب اول برای امت مسلمان ایران داشت٬
ـکسانی که پس از گذشت این دو سال مردم قهرمان ما آنها را در صحنه عمل نیز به خوبی شناخته اند.
داشته٬ وجود برای ما توطئه آمریکا افشای اسناد محدودیتهایی که در علیرغم عکس العملهای متفاوت و
اقتصادی شیطان نظامی و سلطه همه جانبه سیاسی٬ که نمایانگر را اسناد این مدارک و همواره انتشار ما
این تمام توان هرچه زودتر کوشیده ایم که با آورده ایم و به شمار وظیفه خود بوده است٬ میهن ما بزرگ بر
می تواند مجموعه این اوراق خود نماییم. منتشر که متعلق به تمامی امت مسلمانمان می باشد را اسناد
باالخص مستضعف جهان و قبال حرکتهای ملل محروم و که شیطان بزرگ در شیوه هایی باشد نمایانگر
با دشمنی عمیق آمریکا حکایت از خط کلی اسناد می کند. کرده و اسالمی ایران اتخاذ انقالب شکوهمند
دشوار بسیار به گونه ای که تحمل انقالب برای آمریکا رهبری آن امام خمینی دارد٬ انقالب اسالمی و
به نابودی است٬که انقالب را درصدد و توطئه غافل نمی ماند ساعتی از این است که لحظه ای و می نماید.
این رابطه الزم دیدیم که نکاتی چند در آن حاـکم نماید. بر منحرف کرده وخط سازش را آن را یا و بکشاند

شویم. متذکر اسناد با نحوه برخورد رابطه با در را
برداشت بوده تا دقیق تر نقل قول شده است٬ وشخصیتها افراد نخست آنکه مطالبی که به طورمستقیم از
کیفیت روابط مالقات و حاـکم بر طبیعی است که جو بدل شده بین آنها. و مطالب رد سفارت از مأمور
النه جاسوسی به توجه داشت که اسنادی که در ثانی باید در بوده است. کیفیت گزارش مؤثر طرفین در
طبیعی گزارش شده است و اساس بینشهای شیطانِی دیپلماتهای جاسوس نگاشته و بر تمامًا دست آمده٬
البالی از توجه به این بینش باشد. با جریانات اجتماعی باید رابطه با در اسناد مورد است که قضاوت در
معیارهای اسالمی برای مقابله با استفاده از با و این مدارک می توان به زوایای حرکت شیطان بزرگ پی برد
مالقاتهای کرده بود انقالب اتخاذ برای کسب اطالعات پس از شیوه هایی که آمریکا یکی از شد. تجهیز او
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اقدام به جمع آوری اطـالعات این دیدارها در زیرکی خاص شیطانی خود که با رسمی بود٬ به ظاهر
انقالب اسالمی مبتنی براطالعاتی است که رابطه با در دیدگاههای آمریکا و تحلیلها بسیاری از و می کردند
اینها عالوه بر می بریم. پی به اهمیت خاص این گونه مالقاتها اینجا از و به دست آورده اند؛ همین مالقاتها از
که مبین نیازهای ارسال خبر٬ نوع انتخاب و دقت در است و اخبار گزارشات وقایع و اسناد٬ برخی از
شناخت عالیق و در راهگشای ما می تواند تهران بوده است٬ در جاسوسهای او اطالعاتی شیطان بزرگ و
کنجکاوی وحساسیت خاص بوده است باشد. نکات برجسته ای که موجب حساسیت امپریالیسم آمریکا
ملت مسلمان بر لذا باشد. ترس او نقاط ضعف و نشانگر مشخص می تواند٬ موارد ایادی شیطان بزرگ در
نگـهداری حـفظ و توطئه های شیطان بزرگ در افزون از شناخت روز و کنکاش بیشتر ماست که با
که این نهضت به نهضت امام زمان باشد غرب بکوشند. هجوم شرق و دستاوردهای انقالب اسالمی از

متصل شود.
بضاعت این جمع حد مطالب منتشره در انتشار تنظیم و است که ترجمه و خاتمه الزم به تذکر در

می باشد.
خط امام  دانشجویان مسلمان پیرو

معرفی کتاب شماره 7
عمدتًا سه قسمت تنظیم شده و در نظرتان می گذرد٬ النه جاسوسی که از اسناد از مجموعه حاضر
بیانگر روابط نزدیک آمریکا با محمد رضای مخلوع و معدوم و خاندان او و هیئت حاـکمه جنایتکاری که
حکمروایی ما کشور چپاول بر غارت و ظلم و سال با طول 50 در دخالت مستقیم خود٬ شیطان بزرگ با
برای امتی که ظلم 2500 آمریکا با شایدسخن گفتن ازجنایات شاه معدوم وروابط او می باشد. ـکرده است٬
مجموعه هایی از که باید آنجا لیکن از ضرورت باشد؛ احساس کرده خالی از خود تمامی وجود با ساله را
مستضعفین تحت سلطه و باقی بماند برای نسلهای بشر مستند به طور حکم یک اعتراف٬ در این نسخ٬
قیام رهنمودی جهت آـگاهی و را مکیده می شود به خصوص ملتهایی که خونشان توسط آمریکا اجانب و
با روابط آمریکا ومدارکی که حاـکی از تاـکنون اسناد آن نموده ایم. باشد٬اقدام به انتشار علیه این بیدادگریها
آینده نیز در مجموعه های جداـگانه به چاپ رسیده و در ایران بوده است به یاری خدا سیستم حاـکم در
مشخص کننده روابط عمدتًا این کتاب جمع آوری شده٬ اسنادی که در اما یافت. آن ادامه خواهد انتشار
روابط فاسدی که در خصوصیات فردی و شیطان بزرگ می باشد. اطرافیان وی با نزدیک شخص شاه و
به دست آمده تأیید آنها مدارکی که از جاسوسان آمریکایی در همه را داشته٬ دستگاه حاـکمه وجود
تحلیل مختصر امام در مدفون ساختند. قیام یکپارچه خود روابط فاسدی که ملت قهرمان ایران با ـکرده اند؛

آنان چنین فرموده اند: مفاسد و کیفیت این عناصر عین حال جامعی از در و
که همه یک هیئت وزرایی بود همه آن زمانهایی که بودند٬ و ”من دیدم هیئت وزرای زمان طاغوت را
بین که جامع بود٬ یک تشکیلی کرده بودند و بودند؛ آن طاغوت ها همه از و سلطنت ها و ملک ها جزء
یعنی آن طبقه مرفه باالنشین. بودند٬ طبقه باالی کشور از خائن نبودند اـگر یا و اشخاصی که خائن بودند
توده مردم از آنهایی که به وزارت می رسند٬ حتمًا این زمان که باید اول تا از مرسوم شده بود همین طور
یعنی اطرافی دار کوپالدار٬ یعنی یال و یعنی ثروتمند٬ آنها به نظر طبقه ممتاز از آنها به قول خود باید نباشند٬
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بشوند.“ یک حکومت وارد در لیاقت نداشتند نبودند٬ این طور تا زمینهای زیاد٬ دارای پارکهای بزرگ و و
گواه همین نظامات فرعونی است. جاسوسان آمریکایی نیز مدارک به دست آمده از

ایران“ تقسیم قدرت در ”نخبگان و جزوه ای است تحت عنوان: بخش اول کتاب٬
CIA برای آشنایی مقدماتی افرادی که به منظور توسط آمده است٬ ابتدای آن نیز همان گونه که در و
واقع تهیه شده است در طرف شیطان بزرگ به ایران می آمدند٬ جاسوسی از مأموریتهای مختلف سیاسی و
آن از در اجتماعی موجود نیروهای سیاسی و ساخت جامعه ایران و جامع از نسبتًا یک مجموعه فشرده و
آن به وضوح می توان در و این جزوه دارای نکات برجسته ای است٬ دیدگاه جاسوسان درجه اول است.
صراحت تمام CIA با دید. رژیم دست نشانده شاه را حمایت از در آمریکای جنایتکار اعترافات آشکار
جهت تثبیت رژیم شاه به عنوان یک رژیم حامی منافع برنامه ریزیهایی که در ساخت قدرت و صحبت از

می کند. انجام گرفته است٬ آمریکا
وقاحت اشاره کرده است٬ حمایتی شیطان بزرگ با چتر جنایات بزرگ رژیم زیر و همچنین به مفاسد

: از آن جمله عبارتند ـکه از
این زمینه. شاه در اعمال نفوذ انتخابات مجلس و در تقلبات آشکار ـ

این رابطه. نقش ساواـک در و چگونگی انتخاب وزراء ـ
انتخاب نمایندگان قالبی مجلس. نقش ساواـک در ـ

ساخت ارتش. ـ
و همچنین وظایفی که در رابطه با مسایل داخل کشور و در منطقه خلیج به مثابه ژاندارم منطقه به عهده

ارتش ایران گذاشته بودند.
به ابعادفعالیتهای گروههایی که درداخل کشور CIA به بررسی میزان کارآیی و بخشی ازاین جزوه٬ در
خطر را آنها اشاره به گروههای مسلح٬ با یک سو از پرداخته است. برخاسته بودند٬ آمریکا شاه و مبارزه با

می گوید: و عمده برای برنامه های شاه به حساب نمی آورد
به صورت 2 این سازمانها برنامه هایش نیستند. تهدیدی برای رژیم شاه و ”ـگروههای تروریستی٬
فعالیت می کنند.“ یکدیگر با کمونیستها ائتالف مذهبیون و فداییان خلق با سازمان مجاهدین خلق و
رژیم و آمریکا مخالفت با رأس آن امام در در و متعهد به نقش اساسی روحانیت اصیل و سوی دیگر از

آن اشاره می کنیم: مورد که به چند اشاره می کند
هر علمای شیعه با (قرن شانزدهم) شد زمانی که شیعه اسالمی به عنوان مذهب رسمی برقرار ”از

سلطنتی مخالفت کرده اند.“
نهضتهای مشخصی در همچنین به طور و بوده است؛ خارجیان متنفر نفوذ ”روحانیت خودش بشدت از

خارجی مردمی شرکت داشته است.“ ضد
دولت درجبهه مخالفت مستقیم با هرشکل می شود٬ شامل هررهبرمذهبی با که تقریبًا ”احتماًال50درصد

حمایت هستند.“ پایگاه مردمیشان مورد به خاطر کًال گرفته و قرار
جامعه انعطاف داشته باشند.“ اقشار دیگر از مجموع کمتر روحانیون در می رسد ”به نظر
می کنند.“ تولید آنچه تعدادشان است٬ بیشتری از خطر امام) (روحانیت پیرو آنها ”اما

کنند.“ رژیم ایجاد ضد تظاهرات زیادی بر می توانند هستند٬ (امام خمینی) او ”طالب روحانی که پیرو
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آید.“ جامعه روحانیت به وجود که یک صلح بین رژیم و دارد ”احتمال کمی وجود
توجه به این اعترافات آشکار با به معرفی دشمنان واقعی خودمی پردازد. واقع شیطان به زبان خود در
اجتماعی قشر و کدام نیرو و رژیم پیش گرفتند؟ مبارزه با در صحیح را به راستی چه کسانی راه درست و
انقالب اسالمی ما امپریالیسم رهبری کند؟ مبارزه واقعی با سرنگونی رژیم و در ذیصالح توانست مردم را
پیروی از رأس آن امام امت٬خمینی بت شکن با ودر که روحانیت متعهد ـگواه غیرقابل انکاراین مدعاست٬
به تحقیق این شیوه و به عهده داشتند؛ اتکال به خدای متعال رهبری این نهضت را با تعالیم اسالم اصیل و
که دشمنان واقعی امپریالیسم آمریکا٬ سؤال کرد اینجاست که باید دشمنان خداست. مبارزه اسالمی با
همت به نابودی کدام جریان و کمر آمریکای جنایتکار و به راستی چه کسانی هستند؟ شیطان بزرگ٬
سیاستهای خط مشی و از جریانات اجتماعی دقیقًا و چه نیروها امروز و نیروی اجتماعی بسته است٬
دیدگاه البته از مشروع٬ ظاهری به اصطالح انقالبی و پوشش و با انقالب اسالمی٬ مقابله با امپریالیسم در

تبعیت می کنند؟ خودشان٬
به ساخت جامعه اسالمی ما طرح والیت فقیه در مرجعیت و اسالم و روحانیت پاسدار میزان نفوذ
نابود گروههای مسلح را بتوانند که نیروهای امنیتی اـگر CIA معترفند که کارگزاران اندازه ای بوده است٬
صحنه از نمی توانند هرگز روحانیت اصیل را موفق شده بودند) این امر در حدودی نیز اینکه تا (ـکما ـکنند
میان قدرت باطل در هر استقالل کاملش از به اسالم و به دلیل اتکاء که جایگاه این قشر چرا بیرون برانند٬

دلهای انبوه توده های میلیونی مسلمان ماست.
امروز دیگر میزان کارآیی نیروهای مختلف اجتماعی٬ در مقابله با سلطه خارجی چـه از جـانب
ـگروههایی از سنخ گروههای مسلح و چه روشنفکران غرب زده و شرق زده که سوابق درخشانشان در

روشن شده است. مسلمان ما امت انقالبی و بر هم آمده٬ همین جزوه دستگاه جاسوسی آمریکا
شکل روابط درونی بین نیروهایی که به هر البته طبیعی است که به واسطه ضعف اطالعاتی شیطان بزرگ از
که نکات مهم آن به دارد٬ متن وجود این روابط در زمینه حدود اشتباهاتی در رژیم مبارزه می کردند٬ با
مطالب خالصه ترجمه جامعی از مطلب٬ به حجم زیاد البته نظر صورت پاورقی به آن اشاره شده است.
کامل به بدیهی است متن اصلی انگلیسی به طور ترجمه کامل آن ارائه شده است. مهم تر موارد در جزوه و

چاپ رسیده است.
که توسط کارمندان ”تشریح وضع کلی ایران“ مجموعه ای است تحت عنوان: بخش دوم کتاب نیز
قسمتهای مختلف به بررسی و در زمان رژیم فرعونی شاه تهیه شده و در تهران٬ در جاسوسخانه آمریکا
همچنین ”جنایات روابط خارجی ایران و نظامات داخلی آن٬ تحلیل ساخت جامعه ایران وتقسیم قدرت و
مـورد اعترافـات آشکـاری در ٬CIA همچون جزوه نیز اینجا که در پرداخته است٬ دستگاه ساواـک“
ارتباطات پنهانی شاه معدوم و پرده از و داخلی ایران مشاهده می شود؛ امور در دخالتهای بی وقفه آمریکا
ترجمه کامل ارائه شده است. مهمتر موارد در این قسمت هم خالصه ترجمه و البته در برمی دارد. آمریکا
تاریخی٬ یک سیر حاوی اسنادی است که در آمده است٬ آمریکا“ ”شاه و بخش سوم که تحت عنوان:
جریان در خاسته ما مقابل امواج خروشان امِت به پا شخص شاه مخلوع در از را حمایت بی دریغ آمریکا
آن به لزوم حمایت استراتژیک کنار در و منطقه اشاره می شود به نقش شاه در ابتدا انقالب نشان میدهد.
پرداخته سوءاستفاده های مالی اینان“ بعدی به ”منافع خاندان سلطنتی در سند سپس در وی. از آمریکا
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شاه“ ”مالقات سناتورهای آمریکایی با شاهد رژیم٬ عین اعتراف به مفاسد بعدی در سند در می شود.
زمین می ریزند٬ بر خون بهترین مردمان این سرزمین را زمانی که جالدان رژیم شاه٬ سپس در و هستیم٬
شاه واعالم حمایت همه جانبه آمریکا با آمریکا مکالمه تلفنی رئیس جمهور می بینیم که حاـکی از سندی را
به ارزیابی روانپزشکی حفظ سلطه شیطانی خود CIA به منظور همین اوان در برنامه های شاه می باشد. از
سولیوان جاسوس مالقات سفیر شاهد دیگر سند سپس در می پردازد. شاه٬ حلقه به گوش خود٬ نوکر از
بعدی گواه ”حمایتهای مستقیم سند به شاه هستیم. ارائه رهنمودهای آمریکا شاه و ایران با در سیا سابقه دار
این حمایت به نوعی بیان می شود و است؛ دولت نظامی شاه“ تأیید مردم مسلمان ایران و کشتار از آمریکا
رئیس آلیس دیگر سند در ایران است. به هیئت حاـکمه فاسد ـکه گویی این همان برنامه دیکته شده آمریکا
در حمایت سرمایه داران کثیف آمریکایی را و شاه می شتابد به دیدار آمریکایی٬ پلید سرمایه دار چالمرز
مـتحدان هـمیشگی حالی است که دولتهای اروپایی٬ این در اعالم می کند. شاه به او ادامه حمایت از
دیگری به دنبال آن سند ادامه حیات سیاسی رژیم شاه اعالم می کنند. از را خود امپریالیسم قطع امید
مردم را به کشتار آن شاه معدوم امر افسران ارتش که در گفتگوی شاه با تلویحی ”نوار که به طور می آید
برای ادامه توطئه ای آمریکا در کشور شاه از فرار پس از بعد سند در می دهد. قرار تأیید مورد می کند“
همچنین وضعیت و زمان بختیار نقشه شاه برای بازگشت در گزارشی از انقالب اسالمی ایران٬ مقابله با

می بینیم. را بختیار نیروهای هوادار
که همچنان مبین ادامه پیروزی انقالب می باشد٬ مربوط به پس از آمد این پس خواهد اسنادی که از
حمایتهای مذبوحانه شیطان بزرگ از این جرثومه فساد٬ شاه معدوم است. ابتدا می بینیم که برای وی
که جنایتکاری با تالشهای گسترده ای انجام می دهند٬ پیگیر به طور و می بیند تدارک یک ویالی مجلل را
مأمن همیشگی در به خیال خود سرگردان شده است را آواره و همت این مردم شهیدپرور و یاری خدا
سایرحکام مستبدودست از را بدین وسیله حمایت تلویحی خود تا جای دهند٬ یعنی آمریکا جنایتکاران٬
ملت عزیز کرده است و برای ظالمین مقرر سرنوشت شومی را اینکه سنت خدا غافل از نشانده اعالم کنند٬
و خنثی نمودند نیز گروگان گیری جاسوسان آمریکایی این توطئه را و توطئه آمریکا اشغال مرکز با ما

به کشتن شاه می شود. وادار خود آمریکا که به فرموده امام٬ موجباتی فراهم کردند
اشغال النه جاسوسی به جاست: خاتمه یادآوری بیانات امام پس از در

توطئه جاسوسی و مرکز آن طوری که اطالع داده اند٬ گرفته اند٬ و رفته اند ”آن مرکزی که جوانهای ما
ایران برای پایگاهی هم در و مشغول توطئه شوند؛ و ببرد به آنجا که شاه را توقع دارد آمریکا بوده است٬

کنند.“ تماشا و بنشینند جوانان ما و توطئه درست کنند
ابرقدرتهای شرق و مقابل مستکبرین زمان و در قیام خود ایران با روزی که مستضعفان دلیر به امید
استقرار رساندن نهایی آن و جهت به ثمر (عج) مبارک بقیة اهلل آمادگی کامل پذیرای وجود با غرب بتوانند٬

حکومت جهانی شوند.
والسالم

خط امام دانشجویان مسلمان پیرو
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بخش اول
(سّری)

تقسیم قدرت ـکتاب نخبگان و
ایران در

”سازمان مرکزی اطالعات جاسوسی“
 صفحه صفر

یادداشت
نتیجهـگیری برای بخشهای خالصه و این کتاب برای استفاده خوانندگان مختلف تهیه شده است و
این همه درحال تجدد با مدت محدودی جوهراین جامعه پیچیده باستانی و آنهایی است که می خواهنددر
که مسئولیتهای حرفه ای ایشان می دهد٬ خطاب قرار مورد بخش اصلی این رساله کسانی را درک کنند. را
ارتباطات خانوادگی که نیروی محرک این ساخت اجتماعی و که شناخت دقیقتری از ایجاب می کند
بخش اصلی و طبقه اداری ایران هستند٬ ارتباط روزانه با در که عمًال برای آنها جامعه است داشته باشند.

یک متن مرجع تشکیل می دهند. یکدیگر ملحقات با
نظر و خوانده اند آن را واحدهای دیگر افرادی از اداره تحقیقات سیاسی تهیه شده است و این کتاب در

داشته اند. ابراز را خود
پیشنهادات ایشان بسیار مفید بود و بدین جهت از آنها عمیقًا قدردانی می شود. اما در این مورد که
نویسنده مایل معهذا٬ آن هماهنگی رعایت شده باشدکوششی نشد. لحاظ صوری در که از ـکتابی تهیه شود
1975 دسامبر تحلیل در تحقیق و دارد. CRS/NEA/NESA اظهار به را است تشکرات مخصوص خود
(خاـکستری برای نویسنده ارسال فرمایید. را آنها استقبال می شوند. عکس العملها نظریات و تکمیل شد.
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مرکزی اطالعات جاسوسی دفتر
مدیریت جاسوسی

اداره تحقیقات سیاسی
ایران“ تقسیم قدرت در ”نخبگان و

اونی آر. ارنست. توسط :
فوریه 1976

نتیجهـگیری  خالصه و

نخبگان ایران
تحلیلی از و بلکه سعی شده است تصویر نیست؛ بین المللی ایران منظور این کتاب افقهای سیاسی و در
معیارهای و کنترل می کنند تجارتش را و سیاست آن تسلط دارند بر اداره می کنند٬ افرادی که ایران را
ارائه شود. دهند هم تغییر شیوه های آن را حتی کوشش دارند و معین می کنند٬ اخالقی آن را فرهنگی و
روابط ارباب٬ در نفوذ سنتی ارتباط خانوادگی٬ همان موارد ایران لوازم دستیابی به موقعیت نخبگی٬ در

تحصیالت است. ثروت و ارباب رجوع٬
قرون متمادی به یادگار سنت ایرانی پادشاهی که از دارد. گروه نخبگان شاه قرار رأس ساخت٬ در
مردم ایران بدون شاه برای اـکثر بوده است. شخص زمامداری پابرجاتر هر سلسله یا هر از مانده است٬
تسلط داشتند٬ او دیگران بر و اوایل سلطنت دارای قدرتی نبود شاه در می رسد. موضوع متناقضی به نظر

قانون به حساب می آید. به حدی است که حرف او قدرت او ولی حاال
امور در به سادگی می توانند و که اعضایشان دائمًا قدرت ایرانی هستند خانواده پر 40 حدود در

دولتی دخالت کنند. سیاسی و
اینان تعداد محسوب نمی شود. سطح کشور که اهمیتشان در دارند وجود نیز خانواده مهم دیگر 150

می شود. زیاد مهارت اعضایش کم و حسب شانس و بر ثروت آنها همیشه ثابت نیست و
نفوذ برانداخت قدرت و دوران رژیمی که رضاشاه آن را قدرت در این خانواده های پر از ــ 1تقریبًا

نظر4 از خانواده شاه یک طبقه شهوتران و در می باشد. برنامه ها شاه محل طراحی خیلی از دربار داشتند.
دوقلویش اشرف است که صاحب طبعی حریص و خواهر که برجسته ترین آنها دارند٬ وجود مالی فاسد
شعبات زنی از با سال 1959 زمانی که شاه در وضع کاخ سلطنتی از تمایالت جنسی مفرط می باشد.
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در فرانسه تحصیل کرده بود٬ فرح که در شده است. بهتر ازدواج کرد٬ یک خانواده نخبه کشور ـکم ارج تر
برنامه های اجتماعی شاه نقش سازنده ای داشت. پیشبرد

که او می رسد به نظر و احاطه کرده اند شاه را مقامات وجیره خواران نیز خانواده اش خیلی از عالوه بر
برای اطمینان خاصی داشته و که به آنها نفر 12 حدود در شاید به گروه کوچکی تکیه داشته باشد. تنها
گروههای جامعه استفاده دیگر برای ارتباط با آنها همچنین از و استفاده می کند آنها ـکسب اطالعات از
مقامشان روابط خیلی از ولی صرف نظر اینکه مقام رسمی دارند٬ وجود کلی این اشخاص با به طور می کند.
باعث نزدیکی آنها البته این نفوذ نفروابسته به اقلیت پرقدرت هستند٬ 3 نفر این 12 از شاه دارند. نزدیک با
برای موجب این نزدیکی شده است. وفاداری آنها خدمات و مدت و بلکه دوستی دراز به شاه نشد٬ آنها
سال به شاه نزدیک بوده و است٬برای مدت 40 نفوذ یک خانواده با علم که از مثال وزیردادگستری اسداهلل
وجود ولی با سال دوست شاه بوده است. برای مدت 50 که پدرش یک گروهبان بود٬ ”فردوست“ تیمسار
معدودی در که تعداد چرا جستجوی مشاوره٬ نه در به دنبال اطالعات است و او زیرا است؛ این شاه تنها

می کنند. دیگران اجرا و تصمیم می گیرد او توصیه دهند. و پند به او جامعه می توانند
برآورده می کرده است و شاه را مقاصد سال گذشته مجلس آلت دست شاه بوده است و طول 12 در

حامی برنامه های شاه می باشند. دقت به وسیله شاه انتخاب می شوند٬ تمام نمایندگان که با
این طبقه تحصیالت حال شکل گرفتن است. طبقات سنتی رقابت کنددر با طبقه جدیدی که بالقوه می تواند
تحصیالت مدرن بر و نفی می کنند آن روابط سنتی را اعضاء طبقه متوسط اداری هستند و تخصصی دارند
تکیه دارند. اینان تجربیات وسیع غیر سنتی دارند و اـکثرًا اسالم را به عنوان راهنمای زندگی نمی پذیرند.
این طبقه شامل همه نوع متخصص می باشد: دکتر٬ وکیل٬ استاد٬ نویسنده٬ هنرمند و شاعرانی که اغلب
به عنوان پیشتازان یک و مخالفین شاه می دانند از این تیپ خودشان را افراد اـکثر هستند. سخنگوی آنها
زد٬ خواهـد کنار سنت قدیم را ساخت و متحول خواهد دمکرات که جامعه ایرانی را نیروی مدرن و

می دانند.
کنند. مشخص نیست که این گروه به عنوان گروه منسجمی رشد هنوز

مـجازات نـه تـنها زندانی و منافع غیرقانونی باعث دستگیری و ـکوشش شاه برای کنترل تورم و
شخصیت هم گشته است. با بلکه افراد مغازه داران کوچک٬

به صـورت دو این سازمانها برنامه هایش نیستند. ـگروههای تروریستی تهدیدی برای رژیم شاه و
فعالیت می کنند. یکدیگر با کمونیستها ائتالف مذهبیون و فداییان خلق با سازمان مجاهدین خلق و

خواستار آنها دست داده است. از را که سلطنت معنای خود این عقیده اند اقلیت تحصیلکرده بر بیشتر
بـلکه منتفی شدن سـلطنت نـمی شود٬ خواستار روحانیت احتماًال شکل سلطنت هستند. تغییراتی در
مذهبی به همان اندازه شاه کنونی یک دولت غیر برای آنها که شاه کنونی برود. شد خوشحال خواهد
که شاه کنونی مثل پدرش این عقیده باشند که بر می رسد به نظر رهبران روحانی بیشتر خطرناـک می باشد.

کند. ایران نابود در چنین تشخیص داده که اسالم را
بلکه روابط اجتماعی خواهدداشت٬ مذاـکره و و کار آنها با که آمریکا افرادی هستند زیرین نه تنها افراد

داد: ادامه خواهند نفوذ مقامهای با رسمشان به اشتغال در بدون توجه به اسم و این افراد
”چهل خانواده عالیرتبه“.
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دیبا دفتری ـ بختیاری ـ بوشهری ـ بیات ـ اردالن آشتیانی ـ امینی ـ علم ـ اعلم ـ ـ اـکبر افخمی ـ عدل ـ
هدایت ـ اقبال حکیمی ـ امامی خویی ـ فرمانفرماییان ـ امامی اسفندیاری ـ ابراهیمی ـ دولتشاهی ـ ـ
قوام ـقشقایی ـ قرهـگوزلو ـ نیا پیر پناهی ـ پهلوی ـ منصور مهدوی ـ جهانبانی ـخواجه نوری ـخلعتبری ـ

ذوالفقاری زنگنه ـ ـ زند وثوق ـ وکیلی ـ سمیعی ـ صفاری ـ ـ
هستند. نفوذ خیلی با عالمت ستاره مشخص شده اند٬ ـکسانی که با

باب نخبگان“ ”ـکالمی در
یک رابطه در نفوذ ارتباط خانوادگی٬ سنتی لوازم دستیابی به مشاغل خیلی معتبر ایران به طور در
وظیفه و بیشتر برای فهم ایران به بهترین وجه باید ثروت بوده است. تحصیالت و ارباب ـارباب رجوع٬
رسوم رایج آن بررسی شـود. اینکه ساخت دیوانساالری و تا فهمید٬ نخبگان سیاسی آن را عملکرد

میدان مبارزات شخصی بوده است. اغلب اوقات وسایل شخصی دالالن قدرت یا دیوانساالریها
را خود درهم شکستن الزم باشد٬ هرگاه که برای اجتناب از است. سیستم ایران به صورت انعطاف پذیر
را نخبگان هم برای حفظ موقعیت عالیق خود می کنند٬ زمانی که پایگاههای نفوذی تغییر می دهد. تغییر
عمده ای برای حفظ قـدرت و تجارت همگی به عنوان مراـکز و بانکها پارلمان٬ دربار٬ می دهند. تغییر

شد. خواهند و می شوند و گرفته شده اند موقعیت به کار
ایشان کار٬ به عنوان افرادی که آمریکاییها با نه تنها نامبرده می شوند٬ صفحات بعد افرادی که در
مذاـکره و مراوده خواهند کرد٬ بلکه به عنوان نمونه گروههایی در نظر گرفته شده اند که نامشان یا ظاهرشان

هرچه باشد٬ همچنان مشاغل با نفوذ را در اختیار خواهند داشت.

 ”بحث“
جامعه سنتی ایران : 1ـ

طرح ذیل خالصه شده است : قرن گذشته بوده است در دو بدان نحوی که در ساخت اجتماعی٬
طبقه حاـکمه :

شاه
خانواده های سلسله حاـکم

اشراف قبایل
مالـکین (فئودالها)

رهبران دینی حامی سیستم
رهبران نظامی

طبقه متوسط سنتی:
بورژوازی ـ جای می دهد. خود در بخشهای خدمات اجتماعی که کارگزاران دولت را ـ دیوانساالرها

بازاریها. اصناف و بازرگانان ـ ـ تجار
طالب ایشان. روحانیت و
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طبقه پایین:
ـکارگران

ـکشاورزان
قبایل کولی

وقایع تأثیر در شخصی٬ نفوذ و آنجا طریق نقشه چینی در از می توانند به صورت منفرد اعضای دربار
بین به عنوان گروه از تمامًا فئودالها اشراف قبایل و هیچ یک مشاغل اجرایی به عهده ندارند. اما بگذارند٬
ثروت به دست به اندازه گذشته قدرت و یاخاندان به خصوصی ممکن است تقریبًا به عنوان فرد اما رفته اند٬

آورده باشند.
هم مکانیسم هایی حتی طبقات پایین تر شرط نیست. و قدرت نخبگان بی قید علیرغم دوام طبقات٬
طبقات پایین و افرادی از کنند. فشارهایی برای پیش آوردن تغییرات ایجاد کمک آنهامی توانند که با دارند
شاه نمونه ایشان که رضا حتی شاه شده اند و نخست وزیر و به نخبگان سیاسی رسانده اند را متوسط خود

یافته اند. به مناصب قدرت ارتقاء پینه دوزها مهتران٬ سقاها٬ باغبانها٬ است.
کنترل در طبقه حاـکم را دخول در منتخب٬ طریق گماشتن افراد نخبگان سیاسی از به عرف معمول٬ بنا
ساخت مؤثر به تغییر برگرداندن احساس نیاز امکان همیشگی ترفیع به مرتبه نخبگی در و داشته اند؛ خود
مکانیسم مهمی برای فراهم آوردن نیروی جدید به طبقه باالتر٬ جدید قابلیت پذیرش افراد بوده است.

به قربانی کردن سیستم قدیم بوده است. بدون نیاز
امروز شاه مهارتهای فنی و تخصصی مدرنی را که برای اجرای برنامه اصالحات خود احتیاج دارد٬

بدین ترتیب به دست می آورد.
اصلی در عنصر دو و زندگی سیاسی ایران می باشند؛ رسمی مسبب حقیقی هرحرکت در تماسهای غیر

دیگری ارتباطات خانوادگی است. مجمع یاران و یا سیستم سیاسی ایران یکی دوره٬ عملکرد
دوره الف :

یک یا طریق عضویت در اجتماعی اغلب از اتصاالت الزم برای کسب موقعیت سیاسی یا و تماسها
را اعضاء تا روابط مشخص است؛ بنای شبکه ای از این مجامع٬ مهمترین عملکرد دوره انجام می گیرد. چند
عملکردهای دوره کارآیی آن به عـنوان دیگر از یاری بخشد. اقتصادی خود فعالیتهای سیاسی و در
دوره های معروف می توان باشگاه پوکری را از به پایگاه نخبگی برساند. نخبگان را مکانیسمی است که غیر
تیمسار (ساواـک)ـ حسین فردوست قائم مقام رئیس سازمان اطالعات امنیت کشور که تیمسار نام برد٬
مقاطعهـکار علوی کیا آن شرکت داشتند. در محمدخاتمی فرمانده نیروی هوایی وتقی علوی کیا مستوفی ـ
طریق فردوست این دوره از نیروی هوایی دارد. خانه سازی با قراردادهای خانه سازی پرسودی در است و

شاه داشت. خاتمی تماس مستقیم با و
خویشاوندیها ب :

نه را نفوذ و کوچکی از گروه نسبتًا مقام پادشاهی٬ از به غیر به حال معمول بوده است٬ که تا همان طور
اعضای این دارند. اختیار مشاغل در محدوده بازرگانی مبادالت اقتصادی و بلکه در سیاست٬ در تنها
حقیقتًا و بالعکس نقل مکان می کنند. فردی و فعالیتها دولت به مشاغل سیاسی تا سهولت از با خانواده ها
زیاد امری هستند به اندازه زمانی که مصدر فعالیتهای خصوصی ممکن است٬ سیاسی ایشان در میزان نفوذ
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طبقات متوسط چندطریق با یک یا از که آنها خاندانهای مادون دارند اـکثرًا خاندانهای نخبه بزرگ٬ باشد.
نخبگان سیاسی که جزیی از هرچند این قرابت منفعت یابند٬ ممکن است از متوسط ها مرتبط می شوند.
احتمال تعارض طبقاتی حقیقی تقلیل و سیستم طبقاتی به هم می خورد بنابراین دوباره حدود نشوند.

می یابد.
تغییر قدرت سیاسی بود. منصب و زمین٬ خرید تمکن٬ زمان قاجار عمده برای نخبه بودن در معیار
برابر به سرعت در اینها اما برداشت٬ در شخصیتهای نخبه را حصول نسل جدیدی از 1925 سلسله در
کردند٬ جایگزین قاجار پهلوی را و برگرداندند٬ داشتند؛ قاجار که با ـگروه متنفذین که به سهولت عهدی را
قرن آن چهل فامیل در که دوجینی از مشخص می شوند فامیل نخبه کشور فهرست ذیل 40 در شدند. محو

غالب بوده اند. بیستم نیز
: فهرست خانواده ها

دفتری ـ بوشهری ـ بیات ـ بختیاری ـ آشتیانی ـ اردالن ـ امینی ـ اعلم ـ علم ـ ـ اـکبر افخمی ـ عدل ـ
هدایت ـ حکیمی ـ فرمانفرماییان ـ اسفندیاری ـ اقبال ـ امامی خوئی ـ ابراهیمی ـ دولتشاهی ـ ـ دیبا
قوام قرهـگزلوـقشقایی ـ ـ نیا پیر پناهی ـ ـپهلوی ـ منصور جهانبانی ـخواجه نوری ـخلعتبری ـمهدوی ـ

ذوالفقاری زنگنه ـ ـ زند وثوق ـ وکیلی ـ سمیعی ـ صفاری ـ ـ
پادشاهی ج ـ

خاورمیانه سنتی روش حکومتی وی که در دارد. شاه قرار اجتماعی٬ رأس کلی ساخت سیاسی و در
معمول است 6 خصیصه دارد.

به استفاده ازتشکیالت رسمی دیوانساالری را گرفتن روابط شخصی خود به کار زمامدار فردیت : (1
طرق اغلب از رسمیت: غیر ( 3 نفوذترند. با نزدیکترند که به شخص رهبر آنها قرابت : (2 ترجیح می دهد.
هیئتهای مقننه برای اعمال تسلط مؤسسات رسمی چون احزاب سیاسی و از رسمی بیشتر نهانی غیر
طریق یک مشی زیردستانش از همچون اـکثر رهبر )تخاصم متعادل: 4 آمریت استفاده می شود. سیاسی و
برای حفظ تعادل اما تشویق می شود٬ مخاصمه بین رقبا سپس فرماندهی حکومت می کند٬ تفرقه و ایجاد
لیاقت نظامی و (5 داده شوند. تغییر که پستها دارد٬ این آمادگی وجود گروههای متخاصم٬ و بین شخصیتها
تاریخ در حکم اساسی دارد. داشتن نیروی نظامی برای رهبر اختیار این سیستم در در شجاعت فردی:
بـه صحنه کارزار در شکست) موفقیت (یا و یک جنگجوی قهرمان محبوبیت دارد خاورمیانه تصویر
زمامداران سنتی خاورمیانه توجیه دینی: (6 برجسته ای دارد. صحنه سیاست داخلی اثر در موقعیت رهبر
کرده اند. الطبیعه اقدام به توجیه زمامداری خود ماوراء با انحاء به نحوی از به وسیله ارتباط دادن خود

دربار و دودمان او پادشاه٬
را طول بقای او تخت بوده است. بر خاورمیانه٬ در رهبردیگر هر یعنی بیش از شاه ایران مدت 34سال٬
آمدن یک زمامدار پدید سیاسیش دانست که نه تنها تاریخی و می توان نتیجه ترکیب شرایط فرهنگی٬
چه سلسله اـگر باشد. بلکه اجازه داده که شاه فعلی شخص آن زمامدار مطلوب می داشته است٬ را مستبد
قدمت تاریخی فاقد دست داشتن زمامداری٬ به در حقانیت خود برای تأیید و پهلوی سابقه طوالنی ندارد
آن دورانی که ایران حتی در بهره می برد. سرمایه مهمتری که همان سنت کشوری باشد ولی از الزم است٬
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تبار وی اغلب از یک شاه درگوشه ای بود. مکرراتفاق می افتاد٬ واین امر مرج بود هرج و در قدیم (پارس)
داشت. خود این مقام قرین است با که با حاـکمیت سنتی را ـ بعد قیصرهای ادوار مانند ـ اما بیگانه بود.
اینکه اینها به مجرد بوده است. حاـکم متین تر شخص هر سلسله یا هر افسانه پادشاهی از یا سنت٬
و خـود عهده حفاظت از همین که از یا دست می دادند از قابلیت حفظ پشتیبانی بخشهای جمعیت را
مداومت سنت پادشاهی یک در می شدند. و شوند محو ممکن بود برنمی آمدند٬ قبال رقبا سرزمینشان در
حوزه سرتاسر بنابراین در کتاب شاهان عامل اصلی بوده. یا منظومه کالسیک فارسی به نام شاهنامه٬
حتی زمانی که زبان مادری ترکی٬ فرهنگ ایرانی افعال شاهان افسانه ای که به فارسی سروده شده بود٬
بنابراین٬ نسل جایگزین می شد. باطن نسل اندر در بود٬ چندین زبان دیگر یک از هر بلوچی یا ـکردی٬
توجه کمتری برخوردار از باشد٬ اینکه آن شاه چه کسی باید و شد٬ ترتیب ذاتی امور باشد اینکه شاه باید
وحق ایشان به زمامداری عالقه باب تأسیس قانونیت سلسله خود هم پهلوی دوم در هم پهلوی اول و بود.
منافع ایران همواره از هم افزوده است که به عنوان شخص خود شاه به مبحث پادشاهی این را نشان داده اند.

داراست. شایستگی انجام چنین کاری را او منحصرًا و حمالت خارجی دفاع کرده است٬ برابر در
پهلوی ها الف :

می رسدوی باعث به نظر مطلع بود. ولی زیرک و چه تحصیالت رسمی محدودی داشت٬ شاه اـگر رضا
آن زمان سعی در از که ولیعهد داد الگویی قرار را خود و شده باشد خود ولیعهد هم تحسین در ترس و

آن داشته است. برابری با
افتتاح حکومت محمد رضا شاه بی شگون بود. ایران به اشغال قدرتهای خارجی درآمده بود٬ تورم٬
مسایل ملی و غیره یک پادشاه مجرب را به میدان غذایی که گاهگاه به قحطی می انجامید و مواد ـکمبود
سیاستمداران مجرب به تعقیب منافع سیاسی و برداشته شدن سنگینی گیره آهنی رضاشاه٬ با می خواند.
ولی او برسد٬ خود سیاستمداران به پدر تسلط بر تصمیم گرفت در زمانی محمدرضا مالی خودپرداختند.
که گاهگاه اقدامات نشان داد٬ خود یک دهه شاه چهره ضعیفی از برای مدت تقریبًا نبود. این کار مرد
هماهنگ و رفع تجزیه آذربایجان ازپشتیبانی یک نخست وزیر حال وی در به هر قاطعی هم انجام می داد.
در حال شکل یافتن بـودند٬ آن زمان در که در را خود وی عقاید بود. برخوردار همچنین آمریکا و
میان انگلیسی در سفرای آمریکایی و نمایندگان دیپلماتهای خارجی خصوصًا ـگفتگوهای خصوصی با
نهایت این نظریه را وی در پادشاه مشروطه طلب باشد. جهت نصیحت آنان این بوده که شاه باید می گذارد.

غیرقابل استفاده تشخیص داد. نه حکومت کند سلطنت و باید ـکه او
به عنوان نتیجه تعارض نشان دادمی تواند ثلث اول حکومت خود عدم قاطعیتی که وی در رأی و تردید
یک از ـ نصایح خیرخواهانه تقویت می شد با و سوئیس بود نظریه هایی دانست که محصول اقامت وی در
سیاسی واقعیتهای رفتار آن هم با و پدرش برابری کند آرمان وی که می خواست با طرف دیگر از طرف و
مصدق دوران تازهـکاری شاه پایان یافت. (1951 ـ نخست وزیری مصدق (1953 با تحکیم می شد.
به مقام یک شبح شاه را لجوجانه ای مصمم بود به طور داشت و انجام امور به فردی در ناتوانی منحصر

تقویت کردند. را مورد قوت تمام هردو طرفدارانش با و توخالی تنزل دهد
خاندان سلطنتی ب ـ

یک زمان که همه در چند هر داشت؛ همسر صعودی تشخص اجتماعیش چهار سیر شاه در رضا



النه جاسوسی آمریکا 248 اسناد

قاجار٬ سلسله سابق٬ به یک شاهزاده از و سالهای اولیه شروع می شود یک صیغه در از احتماًال و نبودند٬
که دخترافسر همسردوم وی٬ انجام شد. ازدواج آخروی هنگامی که می رفت به شاهی برسد ختم می شود.

شاه فعلی است. مادر آن خدمت می کرد٬ که در قزاقی بود فرمانده بریگاد
زمانی دربار کرده است. دوران حکومتش ایجاد اـکثر در عمده ترین مشکالت وی را اهل بیت شاه یکی از
ممکن است تاحدی اعتدال یافته باشد. این تصور بوده است. اعمال نفوذ و فساد تباهی و مرکزشهوترانی و
بعضی و اذهان عمومی باقی است٬ اماتصورقدیمی همچنان در به عنوان شایعه درافواه جمع بگردد. کمتر یا
اعضای بالفصل خانواده شاه تن از دو می رسد به نظر ادامه دارد. رعایت احتیاط بیشتر با شاید غفلتها از

وی داشته اند: گذشته بر در را بیشترین نفوذ
دوران اولیه اش به دیده تنفر در شاه را ساله حرم نشین است٬ 80 وی که اـکنون یک عجوزه٬ مادر
دست است که کثیری در اخبار شاه) (مادر او از نمی دانست. خود شایسته همسر را چون او می نگریست٬

بنشاند. به جای او علی را خود دیگر فرزند تا نقشه می کشید وی علیه محمدرضا
به حال هیچ کس تا مالی وموفقیت درتعقیب مردان جوان شهرتی افسانه واردارد. اشرف به جهت فساد
در وی احتماًالپشتگرمی دادن به شاه را نکرده است و تردید دوقلوی خود اشرف به برادر تعلق خاطر در

مقاطع بحرانی گذشته به عهده داشته است.
پسرش شهرام به آن و کردن فعالیتهای مبهمی که او محدود در مؤثر تدبیر به اتخاذ قادر شاه مایل یا
سوم شاه همسر فرح دیبا بقیه خاندان سلطنتی یک مجموعه درهم است. نبوده است. اشتغال داشته اند٬
عالوه بر انجام فوری وظیفه به دنیا آوردن یک ولیعهد٬ فعالیت دیگری هم دارد٬ که به همان اندازه مهم است
وی توانسته است بدین نحو می کند. اجرای برنامه های شاه ایفا آن عملکردی است که به عنوان ملکه در و

ارائه دهد. دربار مثبتی از تصویر
اطرافیان دربار ج ـ

اعضای خاندان یکی از دفاتر در افرادی است که یا احاطه دسته بزرگی از خاندان سلطنتی در شاه و
آن اینکه عضو یا کارکنان دربارند٬ دوستان یا متعلقان ساده٬ از یا نیمه رسمی دارند٬ اشتغال رسمی یا
در شامل می شود. نفع پرست را چاپلوس و بیکاره٬ قابل تا الیق و انواع زیرک٬ جمع این افراد٬ هستند.

به جانب میانه سوق دارد. تعادل احتماًال مجموع٬
که درخدمت این وزارتخانه یک مقوله دیوان ساالری است که تمام مقاماتی را سلطنتی : وزارت دربار
یا کس که طالب عطف عنایت به خود هر جای می دهد. اعضاءخاندان سلطنتی هستنددرخود شاه ودیگر
ممکن باشد. البته اـگر دنبال کند؛ اعضای وزارت دربار طریق یکی از از که آن را محتمل است٬ باشد نفوذ
طرق معمول دیوان ساالری ممکن سازد. از بهتر دسترسی را حتی دون مرتبه ترین شخص آن می تواند زیرا
تضمین تا ارائه کند به شهبانو عرض حالی را هر وظیفه دارد حال حاضر در مخصوص شهبانو رئیس دفتر
آن آـگاه از شهبانو این امری است که خود فقط کمی ازقدرت اقدام مستقل برخورداراست. که شهبانو شود

است.
بخشهای مهم جمعیت را طرق ارتباط با و وی دارد بر را حلقه داخلی شاه بیشترین نفوذ حلقه داخلی:
عملکرد ظاهرًا اما اطرافیان شاه می باشند بقیه هم جزو هستند. تصویر اولین گروه در آنها فراهم می کنند.
عبدالکریم دکتر حسین فردوست است. امنیتی سرلشکر مقامات ارتشی و رابط شاه با متعادلی دارند.
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که گفته می شود بازرگانی است. امور مجرای اصلی مداخله شاه در ظاهرًا پزشک مخصوص شاه٬ ایادی٬
گزارشات این است که وی نیابت شاه ازدیگر همراهی کرد. شاه را ثریا٬ ماه عسل شاه با ایادی حتی درسفر
وصف فساد عدم کارآیی و ترکیبی از آن فعالیت را ناظران مطلع٬ عهده داشت. شیالت جنوب بر در را
عظیم بود آنقدر افتضاح این فعالیت ظاهرًا تیمسارهای بازنشسته بود. از که هیئت مدیره آن مملو ـکرده اند
ایادی بهائی است ویک ناظر٬ گرفت. تحت مدیریت دیگری قرار و ـکه تمام شرکت دوباره سازماندهی شد٬
مؤمنین شیعه حفظ کرد. تعقیب مسلمانان ایرانی متعصب تر از که این فرقه را کسانی خواند یکی از وی را
برانگیخته شدن پس از توده ها گذشته٬ در دارند. بهائیت به عنوان یک بدعت خطرناـک تنفر راستین از
بشوند. مانع این کار نیروهای امنیتی می توانند حاال کشته اند. را آنها و حمله کرده اند توسط وعاظ به بهائیها
پیشاپیش حمله وران در تهران تخلیه شد. در نتیجه تحریکات دینی محفل بهائیها در سال 1955 در اما

داشت. نظامی تهران قرار فرماندار ارتش و رئیس ستاد
حلقه داخلی شاه :

حسین فردوست سرلشکر
علم اسداهلل امیر

عبدالکریم ایادی دکتر
اقبال منوچهر دکتر
امیر عباس هویدا

حسن امامی
شریف امامی جعفر

زاهدی اردشیر
معینیان نصرت اهلل

خاتمی محمدامیر تیمسار
فرح

اشرف
اعلم جمشید

هوشنگ دولو امیر
فلیکس آقایان

هوشنگ انصاری
ثابتی پرویز

نصیری نعمت اهلل

رئیس بازرسی شاهنشاهی
دربار وزیر

پزشک مخصوص شاه
رئیس هیئت مدیره شرکت نفت

نخست وزیر
امام جمعه تهران

رئیس سنا
آمریکا در سفیر

مخصوص شاه رئیس دفتر
فرمانده نیروی هوایی و خواهر شوهر

شاه همسر
دوقلوی شاه خواهر

سناتور
سناتور
سناتور

دارایی و اقتصاد وزیر
رئیس امنیت داخلی ساواـک

رئیس ساواـک

است. چهل خاندان نخبه کشور اقبال که پزشک است یکی از منوچهر دکتر
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شاه که نخست وزیر زمانی به دست آورد٬ از حلقه داخلی شاه را در عضویت خود عباس هویدا امیر
شد.

مایل است او این واقعیتی است که می توان فهمید یک خانواده بهائی است. از ـگزارش شده که هویدا
منشی پدرش نیز مؤسس بهائیت و بزرگش که یک خیاط قزوینی بودپیرو که پدر می گویند مسکوت بماند.
هویدا پدر بیروت می شود. در این توجیه تحصیالت اولیه هویدا بوده است. ”عکا“ بهائی در یک رهبر
به خوبی سابقه هویدا به خدمت پرداخت. مشاغل نسبتًا با و سرانجام به دستجات دیپلماتیک داخل شد
نشان می دهد. انجام شود٬ می تواند طرقی که آن کار یکی از سیستم ایرانی و در را امکان نقل مکان به باال

بوده است. پدرش نخست وزیر خاندان باالی ایران است و 40 یکی از عضو منصور
مقداری وی به اقتضای موقعیتش از امام جمعه تهران چهره روحانی ملتزمان شاه است. حسن امامی٬
روحانیت اعتبار برابر به عنوان یک حامی مصمم رژیم شاه در اما است. سیاسی برخوردار دینی و نفوذ
60 سن متوسط تقریبًا مطرح می سازد٬ را سن روزافزون همدمان شاه مسئله جایگزینی آنها چندانی ندارد.
می رسد به نظر رئیس سازمان امنیت (ساواـک)٬ نصیری٬ نعمت اهلل تیمسار به استثنای احتماًال سال است.
ارائه می کنند متصدیان فعلی ایفا همان عملکردی که اـکثر نمی تواند صحنه قراردارد٬ که در هیچ کس دیگر
ممکن است به آسانی منافعشان باشد٬ به خاطر که شاید می کنند٬ به شاه ابراز وفاداری کاملی که آنها ـکند.
که همراهان آن چنان اطمینانی را که شاه احتماًال این باشد این مهمتر٬ از شاید یافت نشود. نسل جدید در
کنارش در احتیاج داشت٬ بیشتر قدیمیها هرگاه که به آنها نیابد. جدیدترها در قدیمی احساس می کند
بودند. بدین ترتیب شاه ممکن است خود را متکی به گروه مشاورینی یابد که روز به روز قلیل تر و پیرتر

می شوند و با شاه همسازند٬ ولی با نیازهای کشور هماهنگی کمتری دارند.

دیوانساالری
کارکنان بی مالحظه الف ـ

حال تحت حکومت پهلوی شیوه های به هر داشته اند. خود با ایرانیان همواره سنت دیوانساالری را
دست نویسهایی که نسل به از را معلومات خود دیگر دیوانساالرهای جدید و امروزی اعمال شده است.
ساخت دیوانساالری بر مدیریت٬ جدید حک صور نمی گیرند. فرا می آموختند٬ را امور نسل طریقه تدبیر
خدمت اقتصادی که ابهام آینده امری عادی است٬ در نداشته است. بر در سنتی همواره موفقیت کامل را
آوردن بخششهایی برای به آن به دیده فرصتی جهت گرد و مطمئنی محسوب می شود دولتی شغل نسبتًا
جانب این شرایط به اشخاصی که توقع خدمتی از در نگریسته می شود. خود ناچیز حقوق غالبًا بهبود
دانش و این کار که با تضمین شود تا بپردازند که ”حق الزحمه“ توصیه شده است٬ دارند دیوانساالری را
آن نوع فسادی شد این سیستم منشأ یک سطح خیلی باالتری٬ در لیاقت یک مقام رسمی بی ارج نمی ماند.
می گیرد. بر در وجوهات دولت را به این سبب که استفاده از عمدتًا می گیرد. هدف خشم شاه قرار ـکه غالبًا
مـقایسه فـرصتهای در و دستهای بـیشتری جـریان دارد در و زمان دیگری پول بیشتر هر امروزه از
فرا سیستم را اختالس سرتاسر بیگاه شاه٬ علیرغم فعالیتهای ضربتی گاه و است. سوءاستفاده پرمنفعت تر

ـگرفته است.
کابینه ب ـ
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برای کابینه انتخاب را کسانی که شاه آنها حال حاضر در دارد. رأس این دیوانساالری کابینه قرار در
بود گرفت بدان جهت خواهد وزیری رأی عدم اعتماد اـگر و نمی گیرند قرار تردید مجلس مورد در می کند
تلفیقًا آوردن گروهی که صالحیت فنی ووفاداری به شاه را دهه گذشته گرد در خواسته است. ـکه شاه آن را
که عنوان کرد می توان برای یک بحث خوب این مسئله را آسانی نبوده است. کار برای او داشته باشند٬
به تحصیالت بهتر با نسل جوانتر٬ و بین بروید که نسل قدیم از یابد استقرار تسلط شاه فقط موقعی می تواند
وجهه عمومی کسب طریق موقعیت سیاسی می خواست قدرت شخصی و نسل قدیم از بلوغ رسیده باشد.
به یافتن اقدام بی ثمر از احتراز با طریق لیاقت فنی و از را که نسل فعلی همان مقاصد می رسد به نظر ـکند.

می کند: جستجو سطح مملکت٬ سیاسی در نفوذ
در حسنعلی منصور سابق کابینه٬ می توان خلف مستقیم دوره ای دانست که توسط وزیر ـکابینه فعلی را
آرمانش انجام رسمیت یافت و ترقی“ عنوان ”مرکز با دوره منصور سال٬ عرض دو در 1959تأسیس شد.
و استاد مهندس٬ 200 جذب حدود با آن مرکز اقتصادی ایران بود. تحقیقات درباره مسایل اجتماعی و
خانواده های تحصیلکرده خارج واز اـکثرًا و سال جای می گرفتند 50 تا گروه سنی 35 ـکارمنددولت که در
دارای این گروه را ظاهرًا او آینده گروه به وسیله شاه تأمین شده بود. و توسعه داد٬ را خود مرفه بودند٬
حزب دو به عنوان وسیله ای سیاسی تشخیص داد. خود انعطاف کافی برای تأمین مقصود صالحیت و
به وسیله دیگری برای پیشبرد ووی شدیدًا شده بودند فرط القیدی بی ثمر از داشته بود پا سیاسی که وی بر
”مرکز ساخت که از شاه آشکار اواسط ٬1963 از احتیاج داشت. برنامه های جدیدی که شروع کرده بود
مترقی“ حمایت میکند. در دسامبر ٬1963 زمانی که ”مرکز مترقی“ خود را به حزب ایران نوین تبدیل کرد٬

هیچ کس خیلی متعجب نشد.
بعضی به دالیل تغییرات همیشه واضح نیستند. فعالی است. تغییرات کابینه عنصر انتصابات و شاه در
بقیه منعکس کننده توجه شاه به آنهایی است که به دنبال اما ضعف سالمت است٬ جهت عدم لیاقت یا
وی به حفظ جهت تدبیر اینکه در با یابند. نفوذ حد ممکن است بیش از و پی ریزی بنای قدرت می باشند
تغییرات هم تعارضات بعضی از ائتالفهای خطرناـک جلوگیری کند. از تا اختالف بین اعضای کابینه است٬

نشان می دهند. مرافعات داخل حزب ایران نوین را شخصی و
ایران: نگاهی به اوضاع مجلس های اخیر ج ـ

تن ازوکالیی انتخابات چند یکمین دوره انتخابات مجلسین انجام شد. بیست و 1963 17سپتامبر در
در ناحیه خود اصفهان گزارشی از در کنسول آمریکا توسط دولت انجام شد. ـکه مناسب مجلسین نبودند٬
دیگـری برگزاری انتخابات مرده است و قبل از کاندیداها یکی از این اشخاص فرستاده است. مورد
یکی عوض کردند. را بوده است که او شیرینی ساز و یک کشاورز او انتخابش خیلی مضحک بوده است.

که برای چه بوده است. تغییرات روشن نبود٬ سایر کمونیستی داشت و افکار دیگر
یکمین همان گونه که بیست و نوع سیاستش انتخاب کرد. بزرگ در برای یک تغییر را شاه سال 1975
(برنامه های جدیدی به مجلس عرضه کرد) کرده بود شاه بایک ساخت جدیدسیاسی آغاز دوره مجلس را
ملت ایران٬ یعنی حزب رستاخیز شکل دادن یک حزب جدید هم با چهارمین دوره مجلس را بیست و
رفراندم و حزب جدید که از چهارمین دوره مجلس چهره های جدیدی را انتخابات بیست و شروع کرد.
نمایندگان فرد که مربوط به فرد این کارقدرت مستقلی را شاه با مجلس کرد. وارد شاه پشتیبانی می کردند٬
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داد. قرار حیطه قدرت خود در می شد
ساختگی؟ انتخابات حقیقی یا

زمانی که فریب همراه بوده است که این نوع ریاـکاری حداقل تا تقلب و همیشه با انتخابات ایران تقریبًا
حوزه انتخاباتی هر در دارای شکل ثابتی نبوده است. ایران مسلط گشت٬ بر سال 1960 در محمدرضا
که این می توانست شامل مالکین انتخاب می شدند٬ ناحیه بودند پرقدرت ترین افرادی که در نمایندگان از
محل در مجلس می توانند دولت و فرماندهان نظامی باشند. یا اینکه رؤسای قبایل و یا و فئودالها بزرگ یا

بودند. هم درگیر انتخابات با عامل اغلب در این دو و برای برگزاری انتخابات عمل کنند
که ببینیم چگونه این به اندازه کافی نیست٬ هنوز انتخابات اواسط سال 1975 مورد اطالعات در
جانب از هنوز حال کاندیداها به هر نه. گذشته فرق کرده است یا وضعیت با آیا شده است. انتخابات برگزار
که نیروهای کرد خیلی مشکل می توان تصور معرفی می شوند. ـکمیته های محلی برگزارکننده انتخابات٬
بعضی نقاط شخصیتهای برجسته ای که توسط در نداشته باشد. انتخابات نفوذ اغلب در سنتی (محلی)
که قسمت گفته می شد به آنها و حزب شکایت می کردند به تلخی به ستاد ـکمیته محلی معرفی نمی شدند
نماینده ای که به وسیله کمیته یک مورد انجام دهد.حداقل در بایستی انتخاب نهایی را ـکمیته اجرائی حزب٬
شده شناسایی کاندیداهای پیشنهاد کمیته امنیتی٬ ساواـک و انتخابات برنده شد. در معرفی نشده بود محلی٬
توصیه می کرده است. چنین گزارش شده که ساواـک به ترتیب کاندیداهای دلخواهش را به عهده داشتند. را

نمی توان حدس زد. چه اندازه نتایج انتخابات نزدیک به توصیه های ساواـک بوده است را تا حاال
مجلس به عنوان تأییدی برای شاه محسوب می شود ولی با این حال در این مجلس بحث و سایر

چیزهایی که نشانه های یک مجلس مستقل هست٬ دیده می شود.
مورد هرگز برنامه ها خود می زند٬ چگونگی اجرای برنامه های شاه دور مورد در فعالیت مجلس بیشتر

نمی گیرد. سؤال قرار
ارتش شاه ـ د

نیروهای مسلحشان آنچه ایرانیان از یک پایه اساسی برای موقعیت شاه نیروهای مسلح وی است.
پشت در که سابقه ای ممتد کرده است٬ عدم تمایلی ایجاد و مردم عدم اعتماد بین ارتش و تجربه کرده اند٬
سنتی اذهان عموم آن تصور در اما شده است٬ آن کمتر در فساد و اـگرچه ارتش امروزحرفه ای تر سردارد.
عنایت مواردی باقی مانده است (ابراز نکات شیوه قدیم هنوز از حفظ کرده است. را همچنان وضوح خود
ارتش به تا کشید طول خواهد زمانی دراز و فساد) امتیازات ویژه و به اشخاص بدون رعایت موازین٬
که پایگاه اجتماعی که می رسد به نظر آن پذیرفته شود. از نه موجودی مجزا مردم و از عنوان یک جزء
اعضای خاندانهای نخبه در زمانی حضور می باشد. حال تغییر در هرچه بیشتر آن برمی خیزند افسران از
حفظ کند. منافع آن را چنین حضوری می توانست آن خاندان و جمع افسران به میزان زیادی محسوس بود.
حتی پایین به طبقات متوسط و هرچه افزونتری از که تعداد چنین برمی آید ناقص موجود٬ شواهد از
حـذف تمامًا که زمانی مزاحم عمده ای برای شاه بودند٬ افسران سیاسی٬ جماعت افسران راه می یابند.
جهت کسب محبوبیت مستقل حساس بوده است٬ افسران در شاه همواره نسبت به اقدام هریک از شده اند.
این رابطه در آورد. کار سر بر را شده که نظامیان نیرومند بوده است وی مجبور درمواقعی که تشنج زیاد اما
به عنوان دو هر نام برد. زاهدی 1953 فضل اهلل تیمسار و سال 1951 در علی رزم آرا تیمسار می توان از
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زاهدی به و شد ترور رزم آرا حذف شدند. هردو و مشاجره کرد هردو با به خدمت درآمدند٬ نخست وزیر
شد. تبعید به اروپا سیار عنوان سفیر

نمی توان همیشه به آسانی بین مخلصانه به شاه هم مأمن مطمئنی فراهم نکرده است. خدمت طوالنی و
به خصوصی را افسر آنها به عنوان دالیلی که شاه به اتکاء اشتباه کاری حرفه ای٬ جاه طلبی شخصی و
ذیل در آنها رئیس داشته است٬ مشترک چهار چهارده سال گذشته ستاد در گذاشت. تمایز اخراج می کرد

همراه محتمل ترین دالیل اخراجشان نام برده شده اند:
بیماری (1339) 1961 ـ (1342) عبدالحسین حجازی 1965
این شاه با داشت و به اقدام نظامی قوی علیه عراق اصرار ـ (1344) 1966 ـ (1347) 1969 بهرام آریانا

عمل موافق نبود.
ازحدی که شاه مایل بود٬ فراتر ـ (1347) 1969 ـ (1349) 1971 شاه) سابق خواهر فریدون جم (شوهر

عمل خواست. اختیار
ـ (1349) ازهاری 1971 غالمرضا

نشان می دهند: چنین الگوی مشابهی را فرماندهان نیروی زمینی نیز
بیماری (1339) 1961 ـ (1344) عظیمی 1966 رضا
شد. تعویض ناـگهانی که نشانه نارضایتی شاه تعبیر (1344) 1966 ـ (1347) ضرغامی 1969 عزت اهلل

دست نیست. دلیل به خصوصی در
فتح اهلل مین باشیان مشکالتی 1972 (1350) ـ 1969 (1347) را که از نوسازی نیروهای مسلح به وجود

می آمد نادیده می انگاشت.
(1350) غالمعلی اویسی 1972

افسران عالیرتبه ای که به سبب غفلتهای مشخص اخراج شده اند: دیگر
ردیابی حلقه جاسوسی شوروی در کوتاهی در مشترک) اطالعات ستاد پالیزبان (رئیس ضد تیمسار

ارتش.
فساد (فرمانده ژاندارمری) فرخ نیا سپهبد

مهارتهای به فرد ایران ارتش صاحب منحصر در حال توسعه٬ کشورهای در برخالف بسیاری از
انگیزه این جمیع افسران به عنوان یک طبقه٬ بر بنا عرضه خارجی نیست. مدیریت و تخصص٬ جدید٬
کس که هر دارد. وجود نجات دهد“ را ”ـکشور این احساس که فقط ارتش می تواند ـکمتری برای رشد
زمانی که شاه تا نمی رسد این احتمال به نظر اما داشت. خواهد به حمایت ارتش نیاز جانشین شاه باشد

زنده است ارتش دست به اقدام سیاسی بزند.
جامعه روحانیت ـ ه

نسبت به را می خواهیم وفاداری خود دلیلش این است که ما هستیم٬ سوگوار که ما می بینید شما اـگر
خداوند به دستور بنا ستم و ظلم و ضد به نام امامی می شناسیم که بر را که او چرا امام حسین نشان دهیم٬
می زنیم سینه خود و به سر ما ظلم برویم٬ بار برای اینکه نمی خواهیم زیر گریه می کنیم٬ امروز ما و جنگید
حال سال است که در برای هزار ما بپذیریم. آن را یا باردیکتاتوری برویم و نمی خواهیم زیر برای این که ما
گریه مقابل ظلم وستم 10میلیون سال دیگر که برای قراردادن عدالت در ـگریه کردن هستیم واهمیت ندارد
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تهران). بازار روحانی در سخنان یک رهبر (از ـکنیم.
سفرهایی به او که محافظت الهی شامل اوست. دارد ادعا و مردی مذهبی تلقی می کند را شاه خود
او ایران فرستاده است. عراق و اماـکن مقدسه در هدایای گرانبهایی به مکه و و مناطق مقدس انجام می دهد
مثل پدرش به قدرت سیاسی معهذا عمل کند٬ اصالحات او که مذهب بایستی برای پیشبرد ـگمان میکند

بشدت نفی می کند. رسیدن روحانیت را
روحانیون به علت محرومیت از شاه هستند. منتقدین شدید ایران روحانیون مسلمان از نتیجه در در
مجامع مذهبی به رژیم شاه حـمله انتشارات و و طریق خطابه ها از مجامع رسمی برای شکایاتشان٬
صریح شاه بعضی اوقات به طور این است که به طورضمنی و مردمی آنها یک شعاراحساساتی و می کنند.
این هم روحانیون از دوران قاجار (در مقایسه کنند. قرن هفتم مسئول قتل امام حسین بود٬ که در یزید با را

اقلیت شیعه از اختالفی که اـکثریت سنی را پاـکستان هم مشاهده می شود. لبنان و عراق٬ در قانون اساسی. مذهب رسمی ایران در مذهب شیعه٬ 1ـ
پیش آمده بود. مرگ محمد(ص) از که بعد اختالفات سیاسی مذهبی می باشد به خاطر می کند جدا

هسته مردمی اسالم تاریخ روحانیت شیعه(1) در این حادثه (شهادت امام حسین) حربه استفاده می کردند)
برگزاری مراسم غم انگیزی در ساله با این حادثه هر یاد و ایران این مسئله همواره دنبال می شود در است و

خاطرات زنده می ماند. در نقطه٬ صدها خانواده اش در سوگ امام حسین و
از چه روحانیون دالیل خاصی برای تنفر اـگر متوجه شاه فعلی نبوده است. مخالفت روحانیت منحصرًا
علمای شیعه با (قرن شانزدهم) شد زمانی که شیعه اسالمی به عنوان مذهب رسمی برقرار از دارند. پهلویها
چون ماهیت شیعه در ایدئولوژیکی دارد٬ یک پایه مکتبی و مخالفت آنها سلطنتی مخالفت کرده اند. هر
مجرای مجتهدین از آنها انسانها٬ امور راهنمای قانونی در قانونی می داند. غیر تمام مالکان مادی را اسالم٬
ـکه رهبران روحانی و نمایندگان امام و سخنگوی خدا و تنها منبع قدرت هستند٬ می تواند امکان پذیر باشد.
دیگر شاه و مورد اعمال آن در توجه به این روش و با تعالیم یک مجتهدپیروی کند. از هرشیعه ای باید
عوامل دیگری بازوی اجرایی روحانیت باشد. روحانیت این است که دولت باید نقطه نظر مقامات رسمی٬
از بنابرایـن دور عراق بوده و بزرگ شیعه در مرکز هم به افزایش قدرت روحانیون کمک کرده است.
کنترل که در را (سهم امام) (ده یک) روحانیون کنترل پولهای زیادی از دسترس فوری دولت تهران است.
کنترل در تحصیالت را تمام قوانین فقهی و روحانیون تقریبًا این اواخر تا به عهده دارند. دولت نیست٬
همچنین به طور بوده است و خارجیان متنفر نفوذ روحانیت خودش بشدت از داشتند. انحصاری خود
احترام ایرانیان از بیشتر نظر مجتهدین در خارجی مردمی شرکت داشته است. نهضتهای ضد مشخصی در
تاجران اصناف و روابط خیلی نزدیکی با آنها هم نباشند. پرنفوذترین افراد چه از اـگر زیادی برخوردارند٬

دارند. قربانی سیاست این خاندان می دانند٬ را گروههایی که خود و بازار
که شاه را کسانی بودند آنها دست یافتند٬ خود نفوذ اوایل قرن بیستم به حداـکثر قرن نوزدهم و در علما
به ناصرالدین شاه راوادار سال 1872 کرده ودر سال 1827 روس در دومین جنگ ایران و تشویق به آغاز
شده بود٬ همچنین اخراج نخست وزیری که باعث دادن این امتیاز و داده بود حذف امتیازی که به انگلیسیها
رهبری دیگری برای انگلیسیها٬ مقابل امتیاز در یک حرکت موفق مردمی را قرن هم آنها اواخر در ـکردند.
سیاسیون رادیکال برای تحمیل قانون اساسی به یک با یک ائتالف ناممکن را آنها سال 1906 در و ـکردند

شاه سرکش انجام دادند.
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٬(1951 ـ انگلیس (1953 کمپانی نفت ایران و جنبش مخالفت با هم رهبران روحانی در این اواخر
دائمی برنامه های اصالحی و شدید نقض قوانین مذهبی منتقد به خاطر و نقش برجسته ای بازی کردند٬
نتیجه تالشهای دولت برای خاموش مترجم.) ـ 42 خرداد 15) شورش خونین تابستان 1963 بودند.
رهبران روحانی و رابطه با دهه گذشته حوادث متعددی در در یک روحانی بود. ـکردن صدای انتقادآمیز
مذهبی قم باعث شهر در اوایل ژوئن 75 دولتی در ضد تظاهرات اخیر دانشجویان اتفاق افتاده است.

گردید. نفر دستگیری 270
روحانی نفر 100/000 حدود در شاید دسترس می باشد. روحانیت در رابطه با در اطالعات دقیقتر
شبه روحانی به عالوه تعدادی هم افراد مجتهدهستند. تا ایران است که ازپایین ترین طبقه روحانی (مال) در
سال قبل درآمد چند دارند. خوانندگان قرآن وجود خوانندگان مذهبی و مثل نویسندگان کتب مذهبی٬
تخمین زده می شد. میلیون دالر 30 حدود در که توسط روحانیت کنترل می شد سالیانه اموال (موقوفه)
ماه به روحانیون وابسته اش جهت حمایت ازطالب در دالر 200/000 برجسته درحدود یک مجتهد

پرداخت می کرد. تهیه غذای برای فقرا٬ و
حامیان شاه به می توان از را اینها و حمایت دولت برخوردارند٬ روحانی از افراد از فقط %10 احتماًال
کارمندان دولت فرقی عده زیادی با به نظر بنا کم نفوذترین روحانیون بوده و از احتماًال آنها حساب آورد.
جبهه مخالفت مستقیم در شکل می شود٬ هر مذهبی با رهبر شامل هر که تقریبًا درصد 50 احتماًال ندارند.
افراد باقی مانده از درصد 40 حمایت هستند. پایگاه مردمی شان مورد به خاطر کًال گرفته و دولت قرار با
محتاط در عین حالی که دارای حمایت مردمی می باشند٬ ولی از حمله زیاده از حد به دولت دوری می کنند.
هر پادشاهی مجبور بوده است خودش را در رابطه با رهبران روحانی هماهنگ کند. تازمان پهلوی
مدرنیزه شاه برای مرکزیت بخشیدن و رضا زیادی به دولت بیاورند. که فشار بودند روحانیون معموًالقادر
قدرت سیاسی جهت محو نیروی زیادی در با مستقیمًا و تحمل نکرد ـکردن ایران هیچ گونه مخالفتی را
دنبال کرده است. همان خط پدرش را به لزوم تقریبًا شاه هم بنا محمدرضا مجتهدین قدم برداشت.

بعد به ترکیه و سال 1963 در آورد٬ آشوب های جدی به وجود آیت اهللروح اهللخمینی که دستگیری او
در گزارش شده که حداقل یک نفر و خانه تحت بازداشت بوده اند٬ روحانیون هم در دیگر عراق تبعیدشد.
و پاداش داده می شود شاه قول داده است که به کسانی که همکاری کنند مانندموارددیگر زندان مرده است.
دیگر از مجموع کمتر که روحانیون در می رسد به نظر بشدت مجازات می شوند. ـکسانی که مخالفت کنند

جامعه انعطاف داشته باشند. اقشار
انطباق با بلکه فقط تزکیه و اصول مذهبی وجودندارد٬ مذهب یا برای روحانیت شیعه هیچ اصالحی در
این موضوع باعث و دارند به وسیله شخص خود را مجتهدین هنوزحق تفسیر دارد. اصالح وجود اصول و
بین در برآورده کند. احتیاجات زمان را و مدرن مقابله کند و مسایل جدید با که روحانیت بتواند شد
قانون مدنی 1928ترکیبی بود و اصالح شد چهارمورد در 1941شریعت (قانون اسالم) تا سالهای 1926
روحانیون تصویب شده (1967). مشاورت با از قانون حمایت خانواده بعد قوانین اروپایی. شریعت و از
وجودی که دولت اول تسلیم با و اعتراض واقع شد جانب روحانیت مورد شدت زیادی از آزادی زنان با
حال جامعه به هر بدون توجه به اعتراضات آنان پیش رفت. این مورد ولی در خواست روحانیت بود٬
مسئولین مملکتی هم که مسئول اجرای برنامه ریزی و شرکت داده نمی شوند مشاورتها در روحانیت دیگر
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خـواسـته هایشان چیزی نامناسب با که مذهب را آنچنان به سوی دنیوی بودن پیش رفته اند هستند٬
می دانند.

بـرای دولت گیرد٬ همین محدوده قرار در رژیم اـگر دینی مخالفت روحانیت با پایه های فلسفی و
می شود: ارزشیابی واقعی تفسیر پایه علمی خودش به چند نظر از حال حاضر در اما است٬ بی ضرر

می کند. نابود بنابراین اسالم را مذهبی است و حال تأسیس یک جامعه غیر شاه در الف ـ
نابودی اسالم هستندحمایت دوخواستار که هر جانب ایاالت متحده وصهیونیستها از او این مورد در ب ـ

می شود.
کردن اسالم است و هم هدف اصلیشان نابود احاطه شده که آنها به وسیله بهائیها (شاه) به عالوه او ج ـ
اضافه به این بدگمانی (روحانیت) دارد٬ قرار آمریکا اسرائیل و بزرگ بهائیت در این حقیقت که مرکز
چنین مواضعی در احتماًال هستند٬ دنباله روی آنها و کسانی که معتقد بیشتر توده روحانیت و می کند.
روحانیت یک تـوده مـنسجم و چگونگی مبارزه اختالف دارند. نوع و در ظاهرًا آنها اشتراـک دارند.
گروه که الزامًاجدای حال حاضرچهار در دید. بین آنها می توان در تمایالت گوناـگونی را یکدست نیست و

خشن. ـ خاموش 4 ـ 3 مدرن (امروزی) ـ سنتی 2 ـ 1 دارند: وجود هم نیستند از
دیدگاههای آنان قرون آموزش و هستند. روحانیت سنت گرا گروه زیادی از روحانیت سنتی: 1ـ
به عقاید هنوز ابتکارات فردی وقضاوت آنها اما حق تفسیردارند٬ چه مجتهدین آنها اـگر وسطایی می باشد.
تا سالگی شروع شده و سن 6 از که امکان دارد مطالعاتشان٬ یافته حکیمان الهی زمان قبل می باشد. استقرار
زمان مرگشان ادامه یابد٬ شامل قرآن و تفسیر قرن هشتم تا دوازدهم٬ سنت پیغمبران٬ قوانین مذهبی که
شامل تمام جنبه های انسانی با جامعه و دولت است و فلسفه اولیه یونان به طوری که در بین اعراب و
ممکن است شامل ریاضیات یک دوره آموزش آنها می باشد. رایج است٬ ادبیات آنها زبان و و ایرانیها
بهترین دارد. وجود قانون حفظ کردن هنوز و معلمین می نشینند پای منبر در محصلین هنوز سنتی گردد.
به امر توانایی برترشان در و تقوا علمشان بلکه به خاطر به خاطر که نه تنها مردان عالمی هستند٬ سنتی ها
که مسلمان الزم ولی دنیای ذهنی آنان زمانی که آنچه را احترام می باشند. مورد منکر نهی از معروف و
و آن زندگی می کنند واقعیتهای دنیایی است که در فقط بخش کوچکی از می گرفت امروز بر می دانست در

کم کم به این مسئله واقف می شوند. آنها
نمی کنند. هم طرد مکالمات سنتی را سنت و و کمی هستند تعداد آنها روحانیت امروزی (مدرن): ـ 2
که باعث جذب ایرانیهایی به زبان امروزی بیان کنند٬ که روش سنتی را کوشش کنند تا ترجیح می دهند آنها
هستند. اینها از فارغ التحصیل الهیات دانشگاه تهران جدا افراد شود. جذب اهداف سنتی نیستند٬ ـکه دیگر
درهم انحصارتشکیالت سنتی مذهبی را تا شد٬ شاه ایجاد اول به وسیله رضا این مدرسه برای این هدف٬
نقاط به عنوان روحانیون بیشتر فارغ التحصیالن مدرسه در به موفقیت جزئی رسید. این مورد در اما شکند.
به عنوان معلم دینی و آنها واعظ می شوند. نفری روحانی و چند واقع تنها در و واقعی پذیرفته نمی شوند
یک موقع رئـیس پـروتکل سـاواـک در دولت می شوند. وارد گاهی شغلهای دیگر ادبیات و عربی و

فارغ التحصیل همین مدرسه بود.
این است مالهای برجسته دنبال می شود سیاستی که توسط تعدادی از 3ـروحانیت ساـکت (خاموش):
روشن می شود. آنها عبارت یکی از این موضوع در باشند. مذهبی ”خاموش“ مقامات غیر رابطه با ـکه در
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در مقامات جلوگیری کرده و با شدن آنها درگیر این روش از این است که نصیحت کنیم جنگ“. ”وظیفه ما
این مدرن در گروه روحانیت سنتی و دو هر از رهبرانشان کوشش می کنند. جهت حفظ مؤسسات مذهبی و
این مخالفین ساـکت رژیم هستند٬ رهبران مذهبی که از که احتماًالبیشتر به نظرمی رسد ـگروه یافت می شود.

دنبال می کنند. سیاست را
(ـکـه شـامل مـی شود روحانیت امروز قسمت کمی از این گروه شامل تنها روحانیت خشن: ـ 4
تروریسم می کنند. تولید آنچه تعدادشان است٬ از خطری بیشتر آنها اما دانشجویان مذهبی هم می شود)
تهران فاصله مایلی از چند آدمکشهای قرون وسطی تنها ستاد مشخصه های دنیای اسالم است. مذهبی از
کوشش برای این 3 آدمکشی و فداییان اسالم مسئول حداقل 3 1956 تا دهه 1946 حدود در داشت.
سال 1956رهبرفداییان اسالم به وسیله نیروهای امنیتی در منجمله کوشش برای کشتن شاه بوده اند. ـکار٬
اسالم خشونت در روند ادامه می دهند. خود ولی گروههایی به نام فداییان سالهاست به کار اعدام گردید٬
سخنگوی محتمل که اغلب شاه و یک ائتالف غیر مارکسیستهای اسالمی تجلی می یابد. امروزه در شیعی٬
که از آنان کوششی بود یکی از آمد. به وجود به دالیل متعدد این ائتالف اخیرًا آن نام می برند. دولت از
جای خود در مخالفی را هر فلسفه ای که بتواند ایدئولوژی و دولتی برای ایجاد مذهبی ضد جانب افراد
می شد. اعمال شاه برای نابودی مذهب بودند٬ مذهبی که شاهد عناصر این شامل خیلی از بود. دهد٬
روحانیون برای سرنگونی شاه همکاری که با همچنین کسانی که تمایالت کمونیستی داشتند٬می پذیرفتند
خمینی که برای مدت یک دهه از روح اهلل توجه آیت اهلل تشکیالتی به نام مجاهدین خلق مورد ـکنند.
تبعیدگاه خود در عراق٬ جنگ خود علیه شاه را ادامه می داد٬ قرار گرفت. مجاهدین مشتق از تشکیالت
اسالف روحانی مجاهدین فعلی٬ مهندس طرفداران جبهه ملی بعد از مصدق می باشند. متعدد منجمله از
عمیقًا دو که هر طالقانی یک روحانی برجسته٬ محمود آیت اهلل استادان دانشگاه تهران و بازرگان یکی از
کـه قـبل از رهبران تشکیالتی بودند آنها می باشند. برای مدتی طوالنی مخالف شاه بودند٬ مذهبی و
تحت آنها رهبران فعلی سازمان امروزی باشند. که آنها نمی رسد به نظر داشته است. مجاهدین وجود
سال قبل تشـویق فعالیتهایی که 10 که جهت و می رسد به نظر این طور اما مراقبت دائمی می باشند.
به اجرای آن ولی قادر مبرم می دانستند که آنها اعمال خشونت آمیز٬ رسیده باشد. به ثمر امروز می کردند٬
احتماًالدستیابی به تجربه اینک توسط یک روش به مراتب حرفه ای تریک عمل انقالبی شده است. نبودند٬

باعث شده است. آموزش تروریستهای خارجی این تفاوت را و
اغـلب و دارند سالگی قرار 30 تا سنین 20 در عمومًا و زنانند٬ هم از مردان و هم از تروریستها
دلیل این شاید است و زیاد متخصص بسیار تکنیسین و میان آنها در دانشجویان فارغ التحصیل هستند.
کـه در نـمی رسد٬ دانشـجویان مـذهبی بـه نـظر روحانیون و تکامل نوع بمبهای آنان باشد. و بهبود
مجاهدین خمینی نبایستی به عنوان رهبر آیت اهلل احتماًال شرکت داشته باشند. ترورها یا بمب گذاری ها

مجاهدین خلق مورد در توجه به بیانات امام امت٬ ضعف اطالعاتی دستگاه به وضوح عدم صحت چنین موردی با به خاطر این مورد البته در 1ـ
همگان واضح گشته است. بر

طالب می باشد.(1) باعث تشویق بازاریان برای تقسیم کردن پول بین آنها بلکه حمایت او تلقی شود٬
کنند. رژیم ایجاد ضد تظاهرات زیادی بر می توانند هستند او روحانی که پیرو

آن دسته ازروحانیونی که یک صلح بین رژیم وجامعه روحانیت به وجودآید. احتمال کمی وجوددارد
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نمی خواهند و نیستند قادر ـ هم گروه زیادی هستند که احتماًال ـ پیش گرفته اند در ـکه سیاست خاموشی را
کنند٬ نابود نیروهای امنیتی مجاهدین را حتی اـگر بازدارند. خود اعمال خشونت آمیز از ـکه مجاهدین را
روحانیت رابطه یک روسی که با بشود. چه خشونت کمتر اـگر صحنه باقی می مانند؛ مخالفین روحانی در
یکی ازعطایای عمده آمریکا ادبیات فاسد٬ عریان ودیگر داشت براین نکته تأـکیدداشت که چاپ تصاویر
ترنرواقع شد؛ به دنبال ترورسرهنگ شیفرو به صحنه ادبی تهران بوده است.جدیدترین نمونه دراین موارد
بین وسایل اصلی٬ در گردانیده شد. باز متعاقبًا که توسط ضاربین برداشته شده بود٬ وسایل شخصی این دو
داده شده بود. پاره پاره های این مجالت قرار پلی بوی همراه با و مجالت ”پنت هاوس“ نسخه هایی از
چـاپ به آن اشاعه وسیع تری بدهند. و جذب کنند که مطبوعات قضیه را داشتند ضاربین امید ظاهرًا
محبوبیت دارد٬ آمریکا و اروپا نوع بی پرده آن که در اما ناآشنایی نیست. عریان برای ایرانیان چیز تصاویر
مذهبی بودن روحانیون غیرقابل مذهبی بودن دولت و غیر است. که افکاردینی دارندنفرت انگیز برای آنها
جنبه مهم این قضیه منافع آمریکا٬ نقطه نظر از به مصالحه نیست. هیچ طرفی هم حاضر و مصالحه می باشد٬
تمایل ضدخارجی ایرانیها است که دسترسی همیشگی به عامه مردم دارند٬ نفوذ با دشمنی یک گروه بسیار
چه این موضوع توسط احساس مهمان نوازی پوشانده اـگر بوده است. خاـکستر زیر همیشه مثل آتشی در
موقع که چنین هر آسانی بوده و خارجی مردم کار ولی همواره برانگیختن احساسات ضد شده است٬

حادثه ای اتفاق افتاده جنبه مذهبی داشته است.

داد. قرار احمقها از را که دشمنان ما سپاس خدای را ـ من الحمقاء الذی جعل اعدائنا الحمداهلل 1ـ

به عهده داشته است. 1 دلیلش هم تهران نقش پرورش رهبران مذهبی را سفارت شوروی در برای سالها
احتماًال دو موضوع است: اول اینکه آنها را به عنوان یک دوست اسالم بپذیرند و دوم اینکه مطمئن شوند که
کرده است روسیه شوروی تأـکید موفق بوده اند. دوجهت آنها هر در آمریکایی باقی بمانند. روحانیون ضد

کرد. شوروی حمایت خواهد در ـکه اسالم را
تمایل دیگر شوروی به چاپ رسانده اند. در کتب کالسیک ایران را قرآن و از گرانبها جلد چند آنها
خارجی بینجامد برای خاموش کردن عکس العمل مخالف روسیه که به قیامهای ضد شوروی امکان دارد
شاه ظاهرًا کنترل می کنند. را آنها و رابطه های روسیه آـگاهی دارند و تماسها بیشتر مقامات امنیتی از باشد.
مادامی که هیچ کوشش تا که هیچ گونه اعتراضی صورت نگرفته است. زیرا این موضوع نگران نیست٬ از
که شاه احتمال نمی رود انجام نگرفته است٬ مقابل او جانب شوروی برای قراردادن روحانیت در روشنی از

یک اعتراض به هم بزند. با را کشور روابط دوستانه بین دو

نخبگان؟ یک طبقه جدید ظهور
یکی از مشاهده می کنند. را یک طبقه بالقوه نخبه جدید که ظهور محققین دانشگاهی معتقدند بعضی از
یک طبقه متوسط صاحب فن نامیده است.خصوصیات یا طبقه روشنفکرصاحب فن دیوانساالر آن را آنها

ذیل می آید: این طبقه در
می شمارد. مردود جامعه سلطه دارد٬ که بر روابط سنتی قدرت را الف ـ

سعی به کسب آن یا دارند تحصیالت عالیه جدید به عوض تحصیالت سنتی حاوی مطالب دینی٬ ب ـ
دارند.
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اعضای آن است. استعداد متکی به مهارت یا نتیجه این تحصیالت قدرت این طبقه عمدتًا در ـ ج
است. پذیر رخنه های خارجی را و عقاید نسبت به طبقه متوسط سنتی طیف وسیع تری از ـ د

به اسالم به عنوان راهنمای نتیجه دیگر در انداخته است و به دور ارزشهای قدیمی را سیستم ارزش و ـ ه
یا عالقه شان به خدا و عالقه ای ندارند آن نبوده اند٬ اعضای آن به گذشته ای که جزو زندگی نمی نگرند.
ایدئولوژی های بقیه به کمونیسم با بعضی به بهائیت و طلب ارزشهای جدید اینان در است. ـگذشته کمتر
مـهندسان٬ مـعلمان٬ وکـال٬ دکترها٬ می گیرد٬ بر در این طبقه همه نوع صاحب فن را چپ گرویده اند.
کـارمندان و مـدیران٬ فـن سـاالران٬ مهارتهای خاص دارند٬ و دیوانساالرهایی که تحصیالت جدید
خیلی لحاظ سخنگوی این طبقه محسوب می شوند. هنرپیشگان که از به عالوه نویسندگان و دانشجویان.
انواع نظریه های سیاسی ناشی یکی از احتماًال داشته باشند٬ امکان انتخاب آزاد اعضای این گروه اـگر
تناقض در گزید. برخواهند معدودی حتی فاشیسم را کمونیسم و سوسیالیزم٬ دموکراسی٬ : غرب مانند از
تاریخ و فرهنگ٬ ریشه اش در شود بنا این فلسفه ها یک از اساس هر است که آن حکومتی که بر اینجا
ادارهـکنندگان چـنین تعداد احتماًال بود. ریشه پادشاهی خواهد از سطحی تر خصوصیات ممیزه ایران٬
سیستم ایرانی برای تازه واردین به این شرط که دیده ایم٬ همان طور بود. کم خواهد حکومتی به اندازه امروز
آنهایی که نکنند و پاداش می گیرند آنهایی که چنین کنند می کند. جای باز بازی شرکت کنند٬ ـکه در
به کار مهارتهای ایشان را مشاغل که صرفًا به زندگی خصوصی یا را خود مسیر یا و بازنشسته می شوند
انتخاب کرده اند. بازی را شرکت در روشنفکران صاحب فن دیوانساالر بسیاری از میدهند. تغییر ـگیرد٬
مرکز سر برآوردن روشنفکران صاحب فن دیوانساالر دانشگاه هاست. رؤسای دانشگاهها و نخبگان
سیستم آموزشی پیش از آنکه مدیر باشند٬ سیاستمدارند. کوتاهی در مهار ناآرامـی های دانشـجویی
انتصابشان به قبل از رئیس٬ 40 تن از سال گذشته 26 15 در باشد. موقعیت ایشان مؤثر در می تواند
از بود. نخست وزیر علم ـ اسداهلل یکی ـ کابینه و ایشان وزیر هفت نفر مقامات دولت بوده اند. دانشگاه از
ترک این مقام به مناصب دولتی بازگشتند. پس از نفر 18 رئیس دانشگاه نیستند٬ که دیگر نفر این 26
ازدواج متصل با یا یافته اند تولد آنجا بوده اند٬حال در نفوذ اعضای خانواده های با از آنها از چندین نفر

برای نمونه: شده اند.
اشرف ازدواج کرد. پسر سپس با کوچک شاه و برادر با دخترش ابتدا اقبال: منوچهر

دومش از همسر معلم سابق شاه٬ نعیمی فرزند حبیب اهلل شهبانوفرح٬ یکی ازاقوام دور هوشنگ منتصری:
است. معروف دربار دوست نزدیک شاهزاده اشرف و و چهل فامیل مسلط) خاندان عدل (یکی از

عموی علم ازدواج کرده است. دختر سابق کردستان و استاندار فرزند زریندخت قوام٬ با عباس صفویان:
یک خاندان سرشناس آذربایجان ترکیه. از شفیعی امین: محمد

ازدواج کرد. سابق (1944) مرتضی بیان نخست وزیر برادر مصطفی بیات٬ دختر با سیاسی: علی اـکبر
قریب محمد دختر با خانواده های مهم خراسان٬ تاش ها٬ تیمور و قرائی ها حسن ضیائی خانواده مرتبط با

ایران ازدواج کرد. برجسته ترین پزشک اطفال در
منازعات داخلی سیستم ایرانی دخیل در اغلب شخصیتهای سیاسی و بدین ترتیب رؤسای دانشگاهها

بوده اند.
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به سوی آینده
نمودار ثبات را میزان باالیی از گروه نخبه ایرانی که وصف شده است درخالل سالها٬ عملکرد ساخت و
گروه نخبگان خصلتهایی چون قابلیت مصالحه که در عواملی هستند از عدم اعتماد بدبینی و ناامنی٬ است.
حداقل خسارت به میزان با ساخته است٬ قادر را چنین خصلتهایی آنها کرده اند. انعطاف پذیری ایجاد و
نخبگان کنونی مصلحت دانسته اند٬ برند. زیرتیغ تحوالت جان به در است از که برای ایشان عزیز نفوذخود
نخبگان جاه طلبی سیاسی رفتار در معهذا آورند. فرود نیروی فائقه یک پادشاه مسلط سر برابر ـکه در
شاه فعلی به جانشین انتقال حکومت از باقی مانده است. لوا همچنان به عنوان نیروی محرک در شخصی٬
ایشان دور که مشتاقانه به سوی قدرتی که این همه مدت از داد خواهد نخبگان این فرصت را به وی 
کنترل در را این روند بود نخواهد قادر کس که جانشین شاه بشود هر هجوم آورند. نگهداشته شده بود
فراهم کند. برای خود پهلوی دارد٬ که محمدرضا همان موقعیت مسلطی را اینکه بتواند مگر داشته باشد٬
جایی باز که به موقعیت نخبگی دست نیافته باشند٬ هرچند این بوده است که برای مدعیان قدرت٬ سنت بر
زمانی که شاه کنونی برودطبقه برگزیده آن شده اند. هم پاشیدن سیستم جزیی از ایشان بدون از شده است و
صاحب فن گروه روشنفکر بود. نیرومندتری مواجه خواهد و مدعیان بیشتر با پیشینیان خود قیاس با در
به مراتب شاه پیش می آورد٬ تغییراتی که خود بسیاری از که با است٬ حال رشد طبقه ای در دیوانساالر

باالتری دست یافته است.
اـگر است. متمایز نخبگان سنتی٬ مشخصی از به طور جامعه٬ ایشان از دید و موضعگیری ها و ارزشها
چه خیلی از آنها در ساخت موجود جذب خواهند شد٬ ولی صرف تعدادشان جای برجسته ای در جامعه

ایرانی به ایشان وعده می دهد.
که را اقتصاد افزونی کنترل بخشهایی از روز به طور صنعتی که تعدادشان کم است٬ نخبگان تجاری ـ
قدرت سیاسی اینان خواستار دست دارند. در می شود٬ نتیجه برنامه شاه به سرعت زیاد اهمیتشان در
نخبگان تجاری ـ عناصر بعضی از شاه می تواند ایران پس از در به ادامه بقا به هرصورت نیاز شد. خواهند
وادارد. یکدیگر به همکاری با را بوروکرات) (تکنوکرات ـ روشنفکران صاحب فن دیوانساالر صنعتی و

کند. جامعه ایرانی ایجاد کیفی در تغییر این ائتالفی است که می تواند
به شکلی منحصرًا درآوردن آنها رسوم بیگانه و آداب و و جذب طرحها جامعه ایران توانسته است با
ماحصل٬ و دارد معرض آزمایش قرار در دیگر این قابلیت انعطاف یک بار پشت سرگذارد. قرون را ایرانی٬
خارجی به ایران سنتی مدیون باشد. نفوذ ممکن است بیش از که نمی توان پیش بینی نمود٬ چند هر

درباب خاندان سلطنتی بیشتر آمار
بقیه باراول است اشاره شده است. متن اصلی به آنها در اینجامطرح می شوند٬ اشخاصی که در بعضی از
به عنوان خاندان سلطنتی داخل شده اند افرادی که به وسیله ازدواج در بعضی از ذـکری می شود. آنها ـکه از
دست یابی به مقام٬ یعنی اهمیت ارتباط خانوادگی در این رساله آمده٬ نکات اصلی که در مصادیق یکی از
کینه های درون فامیلی و ازدواجها تجدید خیانتها٬ طالقها٬ و سابقه ازدواجها گرفتهاند. بررسی قرار مورد
ارتباطات خانوادگی برای منافع ایجاد خانواده های برگزیده است. خاندان سلطنتی نمونه وضع بسیاری از

است. همان طور مالی نیز سیاسی و
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ملکه مادر
حتی برای شاید سن دقیق او٬ اهل بیت خاندان سلطنتی حکمروایی می کند. شاه بر مادر تاج الملوک٬
درباره خان میرپنج بود. باقر وی دختر سالگیش باشد. دوران هشتاد در باید اما خودش هم معلوم نباشد٬
قـزاقسـتان بـودند. اینکه می دانـیم خـانواده اش از جز دست نیست٬ دیگری در باقرخان میرپنج چیز
با سوم وی٬ خواهر عالمتاج٬ کم است. اطالعات درباره آنها داشت و یک برادر و تاج الملوک سه خواهر
یک شاهزاده اشرف ازدواج کرده است. مین باشیان با برادر به نام سرهنگ مین باشیان ازدواج کرد. یک نفر

محسن حجازی درآمد. پزشک بنام سناتور وی به همسری یک دکتر دیگر خواهر
که تاج الملوک که به تهران بازگشته ویک نفر طولی نکشید شاه درتبعیدفوت کرد. رضا سال 1944 در
به عقدیکدیگر سال 1948 عاقبت در آنها برگزید. به نام غالمحسین صاحبدیوانی به عنوان فاسق خود را
یک شاخه خانواده وی از بود. تاج الملوک جوانتر قابل مالحظه ای از صاحبدیوانی به طور درآمدند.
لیاقتش برای همین کار٬ صاحبدیوانی جز استان فارس بود. نفوذترین خانواده در با قوام الملک شیرازی٬
مجلس به نمایندگی یک دوره در و وی دارای تحصیالت متوسطه بود خصوصیت برجسته دیگری نداشت.
وی دوباره به به دست آورد. ملکه مادر به واسطه نفوذش در این شغل را احتماًال فارس اشتغال داشت.
تاج الملوک خیلی کم بیرون از تاج الملوک به هم خورده بود. روابطش با شاید نمایندگی انتخاب نشد٬
که یکی از چنین گزارش می دادند٬ ملکه مادر از سال 1971 تا حلقه کوچک دوستانش دیده می شود.

شاه بوده است. در متنفذترین افراد

فریده٬ مادر ملکه
عهده خواهدگرفت. ملکه بر مادر فریده دیبا که اودارد٬ مقام ارشدی را رود دنیا از زمانی که ملکه مادر
خاندان که عامه از تصوری را می تواند و تسلط طلبی کمتری دارد و تحصیالت بهتر است٬ وی که جوانتر

بخشد. هم بهبود باز سلطنتی دارد٬

شاهزاده اشرف
و تکذیب می کند این را ملکه سابق ثریا اما شاه بوده است. درباره اشرف گفته شده که وی محبوب رضا
هرگاه که می توانست و ترجیح می داد شاه شمس را رضا والدینش بود٬ واقع دون نظر ”اشرف در می گوید:
دربار در اشرف برای نفوذ و چون او بافته است٬ که ثریا شایعاتی باشد (این می تواند به وی ضربه می زد.“
تحصیل کرد. یک مدرسه دخترانه که توسط زردشتیان اداره می شد٬ اشرف در رقابت وحشیانه ای داشتند)
یک مصری به نام با فرزندقوام الملوک متنفذ٬ اول وی و همسر علی قوام٬ اشرف سه سال پس ازجدایی از
ویک به ”پوزی“ بنام شایان مشهور پیش ازطالق درسال 1959یک پسر این دو احمدشفیق ازدواج کرد.
فامیل 40 اعضای یکی از مهدی بوشهری از دکتر اشرف با سال بعد آوردند. به دنیا به نام آزاده٬ دختر

مسلط ازدواج کرد.
شده که ادعا شد شرکت هواپیمایی ”پارس ایرالین“ شفیق مدیر همسران اشرف خوش عاقبت بودند؛
بوشهری که مناصب رسمی بالعکس استفاده می کرد. آن برای فعالیتهای قاچاق به سوئیس و است از
سال قبل چند عهده داشت٬ بر رئیس هیئت مدیره فستیوالهای هنری را و سیار پرمسئولیتی چون سفیر
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معامله ای که ایران داشت. در اجازه فعالیت به شرکت ”آیروفلوت“ ترتیب دادن صدور دخالت زیادی در
داشت. بر منافع مالی برای وی در ظاهرًا

شهرت پرسروصدایی فراهم کرده جذاب٬ مردان جوان و عالقه به فهرست طویلی از ابراز اشرف با
شروع شود. سال 1943 علم در نام اسداهلل با این فهرست شاید است.

شاه را (مصدق) او سال 1951 در و نفرت مصدق بودند اعضای خاندان سلطنتی مورد دیگر اشرف و
ماه پس از 8 برابرحدود اوایل 1954 نیم یعنی تا سال و دو اشرف تا خارج کند. کشور از را آنها کرد٬ وادار
دومین از وی را زیرا خارج راضی بود٬ وی در اقامت هرچه بیشتر شاه از علیه مصدق بازنگشت. ـکودتا
تقلیل یافته است٬ که دخالت سیاسی وی آشکارا هرچند می داشت. بازی یعنی نقشه چینی سیاسی برحذر
غیر چه کامًال اـگر قانون است٬ از تجاوز مرز فعالیتهای بازرگانی که اغلب در ولی عالقه وی به تجارت و
فراهم کردن قراردادهای دولتی در خود نفوذ استفاده از در وی هرگز است. همچنان شدید قانونی نباشد٬
سالهای اخیر که در گفته می شود نکرده است. تردید اجرتی بپردازند٬ آشنایان که بخواهند برای دوستان و
بتواند اـگر بود که خوشحال خواهد می کند بلکه فقط اظهار حق العمل طلب نمی کند٬ معاملهـگران٬ وی از
می کند که شاه فکر می دارد اظهار اوایل دهه 1950 گزارشی در اطمینان کند. مواقعی که الزم است به آنها
مانعی ندارد. نگیرد٬ برای پشتیبانی اشرف به کار را نفوذخود زمانی که وی (شاه) اقدامات تجاری اشرف تا
سفارت گفت که وی بانکهای ایران به یک کارمند یکی از مدیر آن٬ مدت مدیدی پس از مقطعی دیگر٬ در
شاه به نظر می داد موقعیت ناپسندیده ای قرار در (اشرف را) که وی را اقدامات تجاری اشرف را بعضی از
رساند٬ شاه صرفًا مسئله را بی اهمیت تلقی کرد. مدیر بانک به کارمند سفارت اظهار داشت که چنین
معامالت ”برای اشخاص دیگر ده سال زندان در بر دارد“. شهرام٬ فرزند ارشد اشرف٬ در بعضی موارد
تهران به عنوان یک معاملهـگر نامطلوبی در وسیع و وی به طور دنبال کرده است. جای پای مادرش را
تبلیغات بخش عمده ساختمانی و کلوپهای شبانه٬ شرکت شامل ترابری٬ 20 وحدود زرنگ شهرت دارد
عتیقه های هنری و فروش گنجینه ها برای ایرانیان صاحب اطالع٬ جای داده اند. خود در داراییهای وی را
که یک موضوع باستان شناسی ماقبل تاریخ وحائزاهمیت زیاد ـکشورازجمله ساخته های دستی مارلیک٬

بی مسئولیتی وی می باشد. بدنام ترین عمل حاـکی از است٬

شاهزاده شمس
لحاظ سیاسی از اما بوده است. اشرف بهتر وی همواره شهرتش از شاه است. بزرگتر شمس خواهر
وجوهات شمس سالها تجارت دارد. بقیه خاندان سلطنتی وی منافع معتنابهی در مانند اهمیتی ندارد.
جدیدترین طرح وی یک ”شهر فراهم می کرد. تهران را برجسته ترین تاجر سرمایهـگذاری حبیب ثابت٬
چندین شرکت ساختمانی که وی در مشغول بنای یک قصراست. آنجا وی در غرب تهران است. در نمونه“
شاهزاده سروناز٬ درباره وی از نظر آخرین اظهار می کنند. روی این طرح کار شریک است بر منفعت آنها
وصف نمود. احمق“ و بی آزار شیرین٬ ”دوست داشتنی٬ ناتنی وی است که وی را برادر عبدالرضا دختر

غالمرضا
مقام سرتیپی حرفه ای است و اینک یک سربار توران امیرسلیمانی٬ شاه از رضا فرزند تنها غالمرضا٬
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آنکه که بیش از عهده دارد بر فرماندهی عالی بازرسی مخصوص ستادمشترک را حال حاضر وی در دارد.
روشنی فاقدقوای شخصیت و بی تشخص٬ یک فرد را غالمرضا تشریفاتی است. یکمنصب کاری باشد٬
سیاستمداران و متجانس از تالش مختصری توسط یک گروه غیر اوایل 1959 در وصف کرده اند. فکر
که شاه این توقع انجام شد با ظاهرًا این کار به مقام والیتعهدی ترفیع یابد. غالمرضا که تا نظامیان انجام شد٬
(به ازدست داد. را این امرمصداق عملی خود سیروس٬ تولدوالیتعهدرضا با ممکن است قریبًاسقوط کند.
بزرگ) گرانداورینت (خاور لژ تمام اعضای آن گروه با داشت که تقریبًا اظهار عنوان اطالعات فرعی باید
ایران تأسیس کرده در برای تأمین منافع خود انگلیسها معلوم٬ قرار که از این تشکیالتی بود مرتبط بودند.

بودند).

شاهزاده عبدالرضا
چهارم همسر شاه از اول رضا فرزند انگل. از می رفت چیزی غیر ناتنی شاه که زمانی امید برادر تنها
روشن ترین بهترین تحصیالت و این موضوع که وی حائز در عمومًا عصمت الملوک دولتشاهی بود. خود
فاصله بود این واقعیتی است که زمانی سفارت معتقد اتفاق رأی وجوددارد. درخانواده سلطنتی است٬ فکر
به این دلیل عمدتًا بقیه برادران حسادت می ورزد٬ بیش از شاه به او توجیه می کند٬ شاه را و بین عبدالرضا
درتحصیالت و او از ولی دریافته است که عبدالرضا آید٬ به نظر هرزمینه ای سرآمد در ـکه شاه دوست دارد
درست فهم دانش اوسطحی بوده و همان زمان سفارت اظهارداشت که ”بیشتر در فرهنگ کلی برتراست.
D ـ 1954 ـ سّری) او مطمئنًا هرگز فرصتی نیافت تا معلوم نشده است“. (سفارت آمریکا در تهران 266
که گزارش می شد عبدالرضا از دهه پنجاه٬ اواخر در تجربه اش کم بود. اینکه صرفًا یا بی لیاقت بود آیا ـکند
که خاندان سلطنتی این بود میان مالیم ترین آنها که از داشته است٬ اظهارات گزنده ای درباره شاه ابراز
را نیست محیط خود اینکه شاه قادر و آن سرافکنده است٬ واینکه وی ازعضویت در شده بود“ ”ـکامًالفاسد
به منحصر توجه داشت که این سنجشها باید به تباهی می کشاند. را اعمالش کشور و سالم بیاالید افراد با
اظهار سفارت در آن سهیم بودند. ایرانیان در غیر ایرانیان و آن زمان بسیاری از بلکه در نبود؛ عبدالرضا
پیش در بدون شک به جهت زندگی که باید که عبدالرضا اشاره کرد بدل کردن این صحبتها و درباره رد نظر

یأس می باشد. از وجودش سرشار مقصد٬ و معنا یعنی یک زندگی عاری از داشته باشد٬ رو

این کتاب نظریه درباره منابع اسناد
گرفته شده است. چه بدون طبقه بندی برای تهیه این بررسی به کار منابع زیادی چه طبقه بندی شده و
محافل خصوصی که اوراق جاری در مقاالت و رساالت تک موضوعی٬ کتابها٬ اسناد٬ یک دسته از شاید
سه دهه رسمی که مدت زمانی پیش از سند صد چند داشته اند. بیشترین استفاده را بدون طبقه بندی بودند٬
رابطه با مقاالت فرستاده شده خدمات خارجی در آنها بیشتر استفاده گردیده است؛ می گیرند٬ بر در را
این هیچ کدام از ارتش می باشد. لحاظ اهمیت) سوم (از سندهای درجه دوم و و ـگزارشهای سازمان سیا

البته برای احتیاج به مطالعه مثل چنین جزوه ای تهیه نشده است. ـگزارشها
کرده اند. زیادی تغییر کیفیت به طور کمیت و نظر از گزارشها می رود که انتظار سال همان طور خالل 30 در
اهمیت ایران برای رابطه با نشده ای در بلکه مطالب بازگو مأمورین بوده٬ فرد انعکاس دانش فرد ـکه نه تنها



النه جاسوسی آمریکا 264 اسناد

ایاالت متحده می باشد.
دارد. هم ارزش خواندن را که هنوز کرد تشکر و نام برد سفارتهای متعدد از برای گزارش گذشته باید
زمینه خوبی برای درک حکومت سلطنتی و 1967 و شاه بین سالهای 1951 مورد در یک سری گزارشها
خانواده اش و خیلی خوب شاه و این گزارش خیلی خوب نوشته شده و پیشرفتهایش فراهم کرده است.
اـگرچه دراین کتاب به محمدمصدق تنهااشاره ای شده رسومات اجتماعی راتشریح کرده است. سیاست و
کتاب در پیوسته بودند. اول به او که از منجمله بعضیها دارد؛ نفوذ ایرانیها روی خیلی از هنوز ولی او است٬
زمینه های این است که از در مصدق چیزهایی نوشته شده که اهمیت این کتاب بیشتر مورد در سال 1953
اسامی مشهد در کنسول آمریکا سال 1959 در بحث می کند. هم ارزش دارد ملی گرایی که هنوز دیگر
یک گزارشهای مربوط به بیوگرافی افراد در گزارش کرد. بررسی و را این ناسیونالیستها از نفر 120 حدود

است. موجود گزارشهای سیا سری از



 بخش دوم
سّری

ـکتاب تشریح وضع کلی
ایران

ـکتاب تشریح وضع کلی ایران
خالصه ترجمه به واسطه حجم زیاد نیز قسمتها سایر از ترجمه شده و قسمتهای مهم این کتاب کامًال

جامعی به ضمیمه آمده است.
همه جانبه این کتاب که یک گزارش جامع و کامل به چاپ رسیده است. البته متن انگلیسی آن به طور

است: شامل بخشهای زیر زمان رژیم شاه است٬ اوضاع ایران در از
می باشد. تهیه کرده اند٬ که کتاب را کارمندان آن٬ سفارت و که شامل معرفی آن قسمت از مقدمه ـ 1ـ
وضع گروههای سازمانهای بین المللی و و کشورها سایر روابط ایران با قسمت امورداخلی ـخارجی ـ

تشکیالت امنیتی است. سیاسی داخلی و
ایران سلطنتی است. در راجع به نحوه تصمیم گیری٬ A که کًال قسمت
روابط داخلی آن است. A/1 که وضعیت خانواده سلطنتی و قسمت

تفویض قدرت. A/2 چگونگی انتقال و قسمت
سلطنت مدرنیزه ایران. A/3 ارزیابی از قسمت

A/4 حزب رستاخیز. قسمت
A/5 سیستم تک حزبی. قسمت

ایران. قدرت در A/6 تحول اخیر قسمت
شخصیت ارتش. A/7 نقش و قسمت

مخدر. A/8 مواد قسمت
درجه تحصیلی آنها. و کابینه هویدا A/9 لیست اعضاء قسمت
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1977 ـ سالهای 1955 56 ـ ـکتاب تشریح وضع کلی ایران سالهای 34
 محرمانه

سیاسی نظامی سفارت قسمت سیاسی و
همچنین دادن توصیه هایی این قسمت ارزیابی پیشرفتهای اوضاع سیاسی است؛ کار قسمت سیاسی: 1ـ

می باشد. سیاستهای ما و برنامه ها و عملکرد مورد در
دیگران سفارت و سیاسی کاردار امور کنسول سیاسی جورج لمبراـکیس بوده که به عنوان مشاور مدیر
روابط خوبی از گزارشهای نسبتًا معموًال خارجه بوده و وزارت امور ارتباط با در او سفارت می باشد. در

خارجی ایران می فرستد.
امور حوادث محلی و رابطه با در معاون شاخه سیاسی سفارت است که کارش بیشتر جان استمپل٬

روابط خارجی گزارش می دهد. گاهگاهی از و مخدر مواد
سیاست محلی و کارهایش صرف امور بعضی از قسمت روابط خارجی است و مارتین که کارش در جونا

ـگزارشهای بیوگرافی می شود.
اوضاع مورد در قسمت روابط خارجی مخصوصًا کنسول سیاسی در همچنین دستیار هارت٬ هاوارد

خلیج فارس است.
سیاسی محلی به نام به عالوه یک مشاور می کنند. این قسمت کار هم در تمام وقت دیگر سکرتر 5

آقای جعفر بهوی و یک مترجم به نام آقای پطروسیان در استخدام این قسمت هستند.
2ـ قسمت سیاسی نظامی

بزرگترین برنامه های رابطه با که در این شاخه به وسیله کنسول سیاسی رابرت مارتین سرپرستی می شود.
قسمت ارتش و 3 قسمت مستشاری و این قسمت با جهان می باشد. فروش تسلیحات آمریکایی در
همکاری نزدیک عالیرتبه ارتش روابط و افراد دیگر جنگ و معاون وزیر طوفانیان٬ تیمسار همچنین با
است. ایـن قسـمت دارای یک سکـرتر این شاخه دارای مسـئولیتهایی است. هم در هام٬ جیمز دارد.

تهیه شده است. سیاسی نظامی) (شاخه سیاسی ـ توسط این قسمتها ـگزارشهای زیر

A قسمت
داخلی امور 1ـ

صحنه سیاسی بر در بدون رقیب او تسلط تقریبًا چرای ایران مدرن می باشد. بی چون و شاه رهبر الف)
نایل آمده دهه اخیر به پیشرفتهای قابل مالحظه ای در او برجاست. ساله سلطنتی پا روی رسوم 2500
اوموفق گردیده است که یک وجهه مؤثری در هم به همراه داشته است. که درجای خودمشکالتی را است.

صحنه بین المللی برای ایران کسب کند.
باوفایی نسبت به شاه اوفرد ایران بوده است. نخست وزیر عباس هویدا دردوازده سال گذشته امیر ب)
مؤثر برآوردن آرزوهای شاه به طور کابینه و به انجام نقشش در توانایی او در قدرت هویدا می باشد.
رقیبانش مثل دبیرکل حـزب با را تعادل خود و سرپرست یک کابینه تکنوکرات می باشد او می باشد.
وزیران کابینه حفظ دیگر و هوشنگ انصاری ـ دارایی ـ و اقتصاد وزیر و ـ آموزگار جمشید ـ رستاخیز
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برخالف دوره های .(A/4 به تکامل سیاسی ایران به آهنگی پیشرفته است (مراجعه شود سیر ـکرده است.
دهه سلطه شاه در کامل زیر به طور مجلسین ایران تقریبًا سیاسی گذشته که دارای اهمیت خاصی بود٬
رعایت می کند. که تصویب مجلس الزم دارد٬ قانون اساسی را دقت مواد با چه او اـگر ـگذشته بوده است؛
به را که قدرت سیاسی خود این بود بوده است) موفقیت آمیز سال گذشته (ـکه بیشتر 25 ـکوشش شاه در
این او آورد. به وجود شد) مجلس ظاهر گذشته در اثرات آن در وسیله یک مبارزه رادیکال (ـکه بعضی از
پلیس امنیتی ساواـک انجام داده تحکیم وفاداری کامل ارتش و به وسیله حفظ تسلط سیاسیش و را ـکار
زیادی کاهش داده به مقدار یا و بین رفته اند از یا این راه مخالفتهای سیاسی سازمان داده شده٬ در است و
یک آفت دارند چپهای رادیکال را یا و گروههای کوچک تروریستی که نظریات اسالمی تندرو شده اند.

صحنه سیاسی ایران نیستند. یک عامل مهم در حاال مهم بوده و
18 ولی اعتصابات در زمان مصدق تاـکنون عامل مهم سیاسی نبوده اند٬ از گروهها دیگر کارگران و ج)
با که سیستم چندحزبی شیوه غلط غربی است. شاه می پندارد قدرت بیشتری یافته اند. ماه گذشته تشکل و
حزب مردم ایران منحل شد٬ حزب ایران نوین و سوی شاه دو از آمدن حزب رستاخیز اعالن به وجود
نمایندگان را مجلس و ولی نقش گام به گام دولت و سنتی یک حزب دولتی نیست٬ به طور حزب رستاخیز
یک تیم جوان تکنوکرات که بیشتر و آموزگار کلی جمشید این حزب به دبیر حال حاضر در نظردارد. زیر

تشکیل گردیده است. تحصیل کرده اند٬ آمریکا در آنها
تشکیل شده اند. اساس الگوی سپاه صلح آمریکا ترویج شاه بر سپاهیان دانش بهداشت و

برنامه های سیاسی شاه بر پایه انقالب شاه و مردم استوار است که در سال 1962 برنامه رفاهی آن که
نویسندگان بایستی دارد٬ اما مطبوعات وجود در مقدار کمی سانسور شامل 17 نکته بود٬ آغاز شد.
به برنامه هایی که مستقیمًا و سیاستها سلطنت و شاه و از انتقاد داشته باشند؛ نظر زیر قوانین خاصی را
سیستم می شود. شکستهایش گاهی انتقاد دولت و از اما نمی باشد. مجاز وسیله شاه رهبری می شود٬
اتهاماتی که بر اما قوانین اسالم سنتی می باشد و بریتانیا قوانین فرانسه و ایران مخلوطی از دادگستری در
کـه تـوسط که حقوق عادی را به وسیله دادگاههای نظامی بررسی می شود٬ امنیت ملی می باشد ضد
انتقادات خارجیان از برابر ایرانیان مواضع سختی در رعایت نمی کنند. دادگاههای مدنی رعایت می شود٬
برنامه ریزی برای آینده و پروژه ها و حال تحول است٬ جامعه ایران در ایران گرفته اند. وضع حقوق بشر
بـنیاد ولی تشکل سیاسی ندارند. که تعدادی مسلمانان ارتجاعی مخالفت می کنند٬ چرا مشکل است٬
در منافع آمریکا نیامده است. به وجود است هنوز پایه کشورهای غربی استوار اساسی سیاست ایران که بر
تشویق کند. به مدرنیزه کردن را عالقه مند عناصر و ایران داشته باشد این است که روابط نزدیکی با

گروههای جامعه ایران حفظ کنیم٬ دیگر با روابطمان را باید ما ایران تسلط کامل دارد مادامی که شاه بر
شناسایی کنیم. شاه ممکن است به قدرت برسند از که بعد کسانی را تا

درصد که 60 ایران به این وسیله مشخص می شود٬ دولت جدید زمینه تحصیالت در در آمریکا درجه نفوذ
گذرانده اند. آمریکا در تمام تحصیالتشان را قسمتی یا حال حاضر ـکابینه در

خارجی امور 2ـ
گذشته به راهنماییهای کشورهای غربی از یافته است کمتر خود وجود به نفسی که در اعتماد شاه با
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که چرا پیش رود٬ ولی به هرصورت این نادیده گرفتن تاحدودی می تواند توجه می کند. آمریکا خصوصًا
غرب دارد. احتیاج به ادامه روابط با ملت ایران اساسًا بقاء

آمریکا روابط ایران و
که این روابط به طور آمریکاست. روابط ایران و به خاطر اساسًا غرب است٬ سیاست ایران که طرفدار

زیادی افزایش می یابد.
این باعث به عنوان یک قدرت بزرگ تکیه داشته و آمریکا سلطه شوروی بر مبارزه با ایران به خاطر

قسمت اجتماعی گردیده است. تکنولوژی و قسمت تسلیحات و سرمایهـگذاریهای کالن ایران در
دستگاههای حساس جاسوسی اطالعاتی آمریکا از شاه اجازه داده است که یک تعداد طرف دیگر از
بخش برده است. سود قسمت اطالعاتی آمریکا روابط صمیمانه با از چه او گرفته شود؛ به کار نصب و
کشور هر ایران بیش از و دولتی اقتصادی ایران احترام خاصی به تولیدات آمریکایی می گذارند خصوصی و
دانشجویانش برای دوره های تکنیکی و تماس بوده است و در دیگری باشرکتهای بلندپایه تجاری آمریکا
قسمتهای جهان به اندازه دیگر روسیه شوروی و و اروپا تجارت با ترک می کنند. ایران را مطالعات٬ دیگر
را آمریکا بهترمی توانیم روابط ایران و چه ما خوب است؛ این تجارتهای ایران برای ما و نمی باشد٬ آمریکا
منطقه به دست گرفته در یک دهه است که ُرل رهبری را ازجنگ جهانی دوم بیش از ایران بعد ارزیابی کنیم.

است.
با توجه به امپراطوریهای باستانی ایران و دشمنی کشورهای دیگر٬ حکومت ایران در وضع موجود٬
منطقه با ایران برای رودررویی با رقیبان ناسیونالیست مثل عراق٬ در جستجوی تثبیت رهبری خود در
در که می تواند که ایران قدرتی بتواند دکترین نیکسون این بود می باشد. آمریکا پشتیبانی غرب مخصوصًا
مداخله نظامی که دیگر به تسلیحات نظامی٬ مجهز کرده و برای حصول منافع غرب برقرار منطقه ثبات را
که نگران هستند مشاوران او شاه و ـکارتر٬ مسئله حقوق بشر مورد در نباشد. نیاز مورد مستقیم آمریکا

امنیت منطقه گردد. موجب تضعیف ثبات و آمریکا این زمینه با اختالفات آنان در

شوروی روابط با
که مبادا که دولت ایران نسبت به این رفتارمظنون شد٬ سال 1976شوروی به ایران فشارهایی آورد در
روابط ایران فعالیت مخالفین مخصوصًاحزب توده به وسیله رسانه های خارجی پشتیبانی کند. شوروی از
ویتوگرادوف شوروی والدیمیر جدید سفیر یافت. هواپیماربایی بهبود ضد قرارداد امضاء شوروی با و

زمینه مسایل خاورمیانه است. خبره در متخصص و

جمهوری خلق چین روابط ایران و
به عنوان یک دولت قانونی به ایران جمهوری خلق چین را پکن٬ بازدیداشرف از از بعد دراوت 1971
و تبادالت نظر چین ملی به صورت تعلیق درآید. که روابط ایران با این عمل باعث شد رسمیت شناخت؛
ایران و سطح پایین می باشد. فرهنگی در روابط اقتصادی و حال حاضر ولی در شد انجام خواهد ـکاالها
چین از کرده اند. مقابل شوروی برقرار در بیشتر برای اتحاد را جمهوری خلق چین روابط نزدیک خود
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پشتیبانی کرده است. اقیانوس هند منطقه خلیج فارس و طرحهای ایران در

عراق روابط ایران و
زمانی که الجزیره آرام گرفت. دوجانبه سال 1975 عراق به وسیله قرارداد مدت ایران و دشمنی دراز
کشور صحیح بین دو درعوض عراق مرز و که ازحمایت کردهای شورشی دست بردارد ایران موافقت کرد
با به صورت آشکار حال حاضر در یافت و روابط بهبود منطقه استراتژیک نفتی شط العرب پذیرفت٬ در را
این از بیرون رفتن انگلیسیها از ابوموسی درست بعد تنب و اشغال نظامی جزایر دشمنی نمیکنند. یکدیگر
روابط معهذا تیره نمود. بسیار آغاز کشورهای عربی خلیج فارس در با بدون سکنه روابط ایران را جزایر

جمله : به بهبودی است از عامل رو چند به خاطر تدریجًا
پس گرفتن بحرین. ادعای درازمدت ایران برای باز لغو الف ـ

عربستان سعودی. کشور با سازمان اوپک مخصوصًا کشورهای عضو همکاری ایران با ب ـ
به هواپیما و سرباز ایران هزاران نفر طرف دیگر از عراق. بین ایران و الجزایر بسته شدن قرارداد ج ـ
ازسقوط هواپیمای فانتوم ایران توسط بعد فرستاده است. شورشیان ظفار عمان برای مقابله با ـکمک کشور
جنازه کمک خلبان و و برای بازگرداندن الشه هواپیما عربستان سعودی نقش میانجی را یمن جنوبی٬
عربستان مشکالتی به وجود قیمت گذاری نفت برای ایران و مورد نقش رهبری در خلبان بازی کرده.

شد. آورده که به زودی به فراموشی سپرده خواهد

موضع ایران در جنگ اعراب و اسرائیل
(... و مصر (شاه اردن و مقابل کشورهای دوست عرب خود در را وجودی که اعمال اسرائیلیها ایران با
انجام کشور بین دو در اینکه تبادالت سفیر با و اسرائیل دارد روابط خصوصی خوبی با محکوم می کند.
وتکنیسینهای بدل می شود و منظم رد به طور کشور ولی پیامهای جاسوسی واطالعاتی بین دو نشده است٬
درصد 50 بیش از دارند. آینده حضور غیره مربوط به حال و پروژه های کشاورزی و بیشتر اسرائیلی در

نفت اسرائیل به وسیله ایران تأمین می شود.

اروپای غربی روابط ایران و
اینکه انگلستان به خاطر کشورهای بزرگ اروپای غربی تاریخ خیلی قدیمی دارد. روابط ایران با
اشغال نموده مرحله هم تمامیت ارضی ایران را دو در دست داشته و در ـکنترل کشورهای همسایه اش را
شواهد معهذا یک دوست؛ تا کننده به حساب می آمد تهدید گذشته به صورت یک کشور در بیشتر است.
و جهان سیاست به حساب می آورد در دومین کشور دست است که شاه انگلستان را قابل توجهی در
آلمان ایران مورد در برای برقراری روابطش ادامه می دهد. این کشور با را نظامی خود تبادالت اقتصادی و
شاه را روابط خوبی داشته چه کشورهای هم پیمان آلمان رضا 1930 و سالهای 1920 از این کشور با
حال در سال 1941شد. پسرش در به سود رفتن او این موضوع باعث کنار و هم پیمان آلمان می دانستند
کشورهای ایران مثل دیگر فرانسه در نفوذ آلمان غربی یک شریک مهم اقتصادی ایران می باشد. حاضر
جنگ جهانی دوم ترجیح سیستم آموزشی ایران قبل از زبان فرانسه در قسمت فرهنگی است. جهان در
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به وسیله طرحی که پیوندهای نزدیکی آمده٬ قسمت فرهنگ فرانسه به وجود چیزهایی که در داده می شد.
تحسین شده است. فرانسه دارد٬ با

روابط ایران با ایران دیدن کرد. از 1976 اـکتبر که در برجسته غرب بود آخرین فرد دستن٬ ژیسکار
بیانیه های حقوق بشر مواقعی به خاطر در هلند و سوئد کشورهای کوچک اروپایی مثل سوئیس و دیگر
به دنبال آن اخراج یک و سال 1976 ایران در ـ حمله یک ایرانی تبعیدی به بیانیه کمیته ژنو تیره بوده است.
تهران از یک دیپلمات سوئیسی را که شاه نه تنها عملیات جاسوسی باعث شد این کمیته به خاطر عضو

برای اسکی ساالنه اش به سوئیس عزیمت نکرد. آن زمان به بعد بلکه شاه از اخراج کند٬

کشورهای کمونیستی ایران و
یک رهبرحزب توده ایران در با مالقات فیدل کاسترو به خاطر کوبا با را ایران روابط دیپلماتیک خود
کشورهای اروپای شرقی سال گذشته روابط فرهنگی خیلی کمی با در قطع کرد. سال 1976 در اروپا
روابط عمل. به صورت حرف بوده تا بیشتر این کشورها روابط سیاسی ایران با معهذا بوده است. برقرار
ولی کًال رومانی افزایش یافته٬ لهستان و آلمان شرقی٬ بلغارستان٬چک اسلواـکی٬ سال گذشته با تجارتی در
در دارد. سطح خیلی پایینی قرار در این مقدار آمریکا کشورهای اروپای غربی و تجارت با مقایسه با در
که این این قرار و بست٬ آنجا در بلغارستان یک ایستگاه رادیویی مخالف ایران را سال 1976 دسامبر
این عمل بلغارستان به که آیا این سؤال باقی می ماند تحقق نیافت. هرگز کند٬ لیبی شروع به کار ایستگاه در
دست خودش انجام گرفته و یا در جواب تقاضای شوروی بعد از برگشت خلبانهای شوروی از ایران به آن

ـکشور است؟

سازمان ملل روابط ایران و
مواضع شرق و مورد اغلب در این سازمان فعالیت دارد. سطح پایینی در سیاسی ایران در موارد در
جنوب دارد٬ زمینه مسایل اقتصادی شمال و عالقه به فعالیت در ایران بیشتر آمریکاست. کنار غرب در
به خاطرسیاستش و هنگامی که غرب شاه را سازمانهای وابسته به سازمان ملل نبوده است. ولی همیشه در
مطرح کشورهای عقب افتاده٬ برای اجرای عدالت در را عالقه خود او می گذارد٬ مسئله نفت تحت فشار یا
سال 1970 در قسمتهای مختلف سازمان ملل دارد. حال ایران نقش قابل مالحظه ای در به هر می کند٬
IFAD شود. ستاد که ایران مرکز عالقه دارد و سپاه صلح سازمان ملل بود داوطلبان ایجاد ایران یکی از

تهران تأسیس شد. در فوریه سال 1977 پیشرفت در ESCAP برای زنان و قسمت

پیمان سنتو ایران و
احاطه شدن به وسیله رژیمهای تحت نگرانی ایرانیان از به خاطر ایران نسبت به سنتو روش تردیدآمیز
حالی که آـگاه است که عضویت پیمان سنتوحرکتی درجهت خالف هدف اصلی در نفوذشوروی می باشد.
که پیمان سنتوحداقل یک شکل رسمی به تعهدات غرب برای ایران تشخیص داد ”استقالل ملی“است. آن٬
(شاه) حتی او و اشاره نشد. به پیمان سنتو عام زیاد مأل بنابراین در می آورد. حفظ امنیت ایران به وجود
ضررهای آن از به این نتیجه رسیده است که منافع آن بیشتر شاه ظاهرًا ندارد. وجود ـگفت که پیمان سنتو
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مالقات دارند. یکدیگر با سنتو اعضاء دیگر و می بیند اغلب شاه را ـ بوتو پاـکستان ـ نخست وزیر است.
که این باعث روابط نزدیک همکاریهای پیشرفت منطقه ای هم پیمان بوده اند٬ ترکیه در پاـکستان و ایران٬

است. فرهنگی سه کشور اقتصادی و

آفریقا و آسیا روابط ایران با
چه شاه نگران جنبش شوروی درآمده افزایش یافته؛ اینکه افغانستان تحت نفوذ از ایران نگرانیش بعد
زمانی که از افغانستان شک دارد. نسبت به همدستی هندوستان در او بلوچستان می باشد. جدایی طلب در
شده است. این روابط بهتر کرده است و هندوستان برقرار ایران روابط جدیدی با برابرشد٬ قیمت نفت چهار
می نماید؛ جانب کشورهای آفریقایی جنوب صحرا باالخره ایران توجه زیادی به درخواستهای کمک از
به می تواند کند شاه فکر این بیان خیلی بی ربط است که اـگر کند. خیلی بخشنده قلمداد را این ایرانیها شاید

غرب عمل کند. شرق و مورد جهان سوم در عنوان رهبر

گروههای تروریستی مخالفین و 3ـ
زمان شاه از مخالفین که با و ندارد به طورمنظم وجود هیچ گونه تشکیالت مخالف رژیم درحال حاضر
سیاسی مهمی ندارد نفوذ دیگر روحانیت مرتجع٬ ترک کرده اند. را کشور بیایند کنار مصدق نتوانسته اند
اساس تفکرصفوی بر است که طرحها چون معتقد سازد راـکد که طرحهای دولتی را دارد ولی قدرت این را
است. امکان مرگ شاه و یا یک فاجعه نظامی و یا یک آشفتگی همه جانبه می تواند طرفداران آنها را به
خیابان بکشاند. چون آنها در نظرشان دولت شاه وابسته به آمریکا می باشد. روحانیت همواره بر علیه
سیاسی قرار تحت حمالت شدید آمریکا ملی گرایی مذهبی دوباره اوج گیرد٬ اـگر جنگیده است. استعمار
نقش مهمی در کشورها دانشجویان دیگر رابطه با در کشور دانشجویان ناراضی خارج از گرفت. خواهد
گروههای تروریستی گسترش بیشتری یافته اند انجام می دهند. کشور خارج از کردن رژیم شاه در لکه دار
تشکیالت این جنبش تروریستی به دو باعث شده اند. ایرانیهای زیادی را آمریکایی و کشته شدن 6 و
جانب منابع خارجی مثل از که احتماًال فداییان خلق٬ دیگر یکی مجاهدین خلق و بزرگ تقسیم می شود.
هم٬ با حالی که دارای ایدئولوژیهای متفاوت هستند گروه در سال پیش این دو 2 از لیبی حمایت می شوند.
مجاهدین شـاخه مسـلح پذیرفته اند. ایدئولوژی مارکسیستی را و شروع کرده اند همکاری نزدیکی را
اینکه رهـبر با لحاظ تاریخی به شاخه مذهبی جبهه ملی برمی گردد. از و مذهبی مخالف شاه هستند

دارد. وجود برای جان آمریکاییها هم تهدید به قتل رسیده باز بهرام آرام ـ ـ عملیاتی آنها
شاخه قدیمی حزب توده کمونیست ریشه دارند. که در گروه مارکسیستی هستند (فداییان خلق) چریکها
اولین ارتباط دارند. که رادیکال هستند٬ کشور گروههای خارج از و ایرانیها بیشتردانشجویان و این گروه با
که چریکهای کرده اند٬ رابطه برقرار گروه جرج حبش٬ این اوان با در ظاهرًا و ـگروه چریکی ایران بودند
(سّری) سیاسی نیستند. ولی دارای نفوذ توانایی عملیاتی زیادی دارند چریکها آموزش داده اند. ایران را

تشکیالت امنیتی (سّری) 4ـ
ندرتًا ایران تلقی می کنند٬ به عنوان یک سازمان پرقدرت امنیتی در ساواـک را چه عقایدمشهوری٬ اـگر
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بین مسئولیتهای امنیتی در می گیرد. قرار دیگر بین سازمانهای قدرتمند در یا درجه اول و این سازمان در
تقسیم شده است. به شاه گزارش می دهند٬ ازطرف مأموران خود که مستقیمًا تعدادی سازمان مستقل دیگر
ساواـک در می شود. سرپرستان صادر مشاورت با از فتوی به وسیله شاه بعد سؤاالت و مورد قضاوت در
خارجی برای کنترل که مسئولیت اولیه اش یک سازمان امنیتی اطالعاتی داخلی و این امر با سال 1957
به کمیته مشترک راهنماییهایش را و دارد عضو 6000 حدود در آمد. به وجود رژیم باشد٬ فعالیتهای ضد
که این کمیته بازوی دولت برای کـنترل فـعالیتهای می دهد خرابه کاری) ساواـک (ـکمیته ضد پلیس و
که متهم به اتهامات امنیتی شخصی را دستگیری هر دستور مستقیمًا ساواـک می تواند تروریستی است.
ساواـک پرونده های مربوط به امنیت توسط پلیس شرکت می کند. اغلب دستگیریها در اما کند؛ صادر است٬
امنیتی حتی اداره بازرسی ارتش که موارد دادستان ارتش همکاری نزدیک داشته٬ با و آماده می کند ملی را

نصیری رئیس ساواـک می باشد. نعمت اهلل تیمسار کنترل می کند. دارد نظر زیر را
داشتن نظر زیر مناطق تحقیقات جنایی و تأمین نظم عمومی در به کار کارمند 26000 پلیس ملی ایران با

سرپرستی می شود. صمدیانپور صمد این قسمت به وسیله تیمسار فعالیت خارجیان اشتغال دارد.
افتاده ایران است. نواحی دور نظم در مسئول اجرای قانون و نیرو 50000 ژاندارمری شاهنشاهی ایران با
عباس کریم قره باغی تیمسار مناطق ایلی به مشکالت رسیدگی می کند. در و هم کنترل می کند را مرزها
اطالعات ضد مشترک ارتش مسئول اطالعات و ستاد از به عهده دارد.رکن 2 فرماندهی ژاندارمری را
مقدم است. ناصر فرمانده آن تیمسار و دارد٬ اختیار در تمام موضوعات مربوط به ارتش را ارتش بوده و

5ــ اعتیادات
قسمت مواد (DEA) مخدر با پلیس همکاری نزدیک دارد. ایران کشوری است که در دام اعـتیاد
قانونی معتاد غیر هم به طور نفر 350000 و دارند را مخدر مواد استفاده از نفرجواز 160000 می باشد.
میان آمریکاییهای مقیم در اعتیاد هروئین مصرف می کنند. نفر هزار 40 تا 20 کًال بین اینها که در هستند
آن شده است. گمرک باعث گسترش بیشتر ژاندارمری و روش بوروکراسی بین پلیس و ایران فراوان است.

بیشتری بیاورد. کنترل مرزهایش فشار مورد کرده ایم که به پاـکستان در به دولت ایران پیشنهاد ما



شاه 273 و  روابط آمریکا

 بخش سیاسی استمپل
A/1 قسمت
محرمانه

ژوئیه 1976 22
ایران تصمیمات در

روشی که شاه کرده است. تفسیر گزارشهای فراوانی را سالها بیشتر رهبری شاه در مورد سفارت در
سیاست مدرنیزه مجرب کرده است. مصمم و را او طی سالها به وسیله مشاورانش اداره می کرد٬ مملکت را
15 ایران نقش مهمی دارند اشخاصی که درتصمیم گیری در مردم ارائه کرد. به وسیله انقالب شاه و ـکردن را
یکی نفر این دو شاه هستند. امورتصمیم گیری مشاور که در زن می باشند نفر 2 نفر٬ این 15 که از نفرهستند
جـمله که از هم نقش عمده ای بازی می کنند این بین قسمتهای دیگر در دیگری اشرف است. فرح و
شاه کمیسیون شاهنشاهی هم تحت نظر و شورای عالی اقتصاد نیروهای مسلح هستند. قسمتهای امنیتی و
وزرا ولی تـعدادی از نـقش مـهمی نـدارد٬ این تصمیم گیریها در هویدا کابینه تحت نظر فعالیت دارند.
مستشاران خارجی هم برای دادن نقش سفیران و به شاه می دهند. مستقیمًا را توصیه های سیاسی خود
شاه بدون مشاورت با زمینه سیاسی اغلب٬ در تصمیم گیریهای شاه دارای اهمیت است. تغییر اطالعات و
اجرای اهداف انقالب شاه رابطه با در تصمیم گیریها خودش تصمیم می گیرد. خلعتبری٬ خارجه٬ امور وزیر
زمینه سیاسی واقتصادی پیشرفتی ایران در بدیهای این تصمیم گیریها٬ و نارسایی ها وجود با مردم است و و

چشمگیر داشته است.

حکومت کن و تفرقه بینداز
افرادی طرح رهبری شاه چنین ریخته شده که او مؤسسات است٬ از به علت اینکه اهمیت مردم بیشتر
این موضوع درجه عامل مهم در باشند. دنبال می کند٬ اساس همان سیاستی که او که بر انتخاب میکند را
کنترل او و مقامات اطمینان دارد خیلی کمی از شاه به تعداد بیابد. افراد در می تواند اطمینانی است که او
مثل روزولت حکومت کن دنبال می کند. و سیاست محتاطانه تفرقه بینداز برروی مقامات ایرانی با را خود
بین مقامات تقسیم را شاه اغلب مسئولیتهایی که به هم ارتباط دارند ـکه چنین کارهایی انجام می داد.
صحیح بودن گزارش کامل بودن و از می تواند او گزارش داده و جداـگانه به او به طوری که آنها می کند٬
کرده٬ پیدا آنچه که شاه می خواسته نفوذ که بیش از می آید وقتی که مقام به خصوصی به نظر آـگاهی یابد.
دو مقام پایین تری داده می شود. ساده به او به طور یا به دیگران محول می شود٬ مسئولیتهای او مقداری از
را سرپرستی رفراندم زمینها زمانی که او سال 1963 در کشاورزی ”ارسنجانی“ وزیر مورد در طریق باال

گرفته شد. به کار قدرت سیاسی مبدل می کرد٬ و به یک عامل نفوذ

جزییات بیشتری راجع به ساواـک
(NSE) وشورای امنیت ملی ان اس ای (FBI) و (CIA) واف بی آی سازمانهای سیا ساواـک ترکیبی از
رئیس ساواـک نعمت اهللنصیری به گوش شاه استفاده می شود. مانندزمان داریوش به عنوان چشم و است و
ساواـک برای پروژه هایش و به شاه گزارش می دهد. مستقیمًا و هم می باشد عنوان معاون نخست وزیر
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مقاالتشان رهـنمود مورد در ساواـک به روزنامه ها بودجه نامحدودی دارد. پروژه هایی که شاه بدهد
مـجلسین٬ کسب مـقام رسـمی٬ تحقیق مـی کند. افرادی که مقاماتی کسب می کنند مورد در و می دهد
دست در امنیتی را ضد شاه و ضد محاـکمه افراد تحقیق و بازرسی و شاه و هماهنگی مالقاتهای خارجی با
بیشتر زیادی در دارای نفوذ افرادی است که به شاه دسترسی فوری داشته و محدود نصیری یکی از دارد.

است. تصمیم گیریها

نیروهای مسلح
او شاه عالقه زیادی به تمام جنبه های آمادگی نظامی ارتش دارد. به عنوان رئیس کل نیروهای مسلح٬
که یک حمله ناـگهانی مثل حمله ای که کند٬ باجدیدترین تجهیزات نظامی مجهز تشخیص داده که ارتش را
پای درآورد. از را آنها نتواند خلیج فارس به نیروهای دریایی ایران کردند٬ در سال 1941 در انگلیسیها
برای این کار به همین دلیل او شاه گرفته می شود؛ ارتش توسط خود رابطه با تمام تصمیمات مهم سیاسی در
زیادی محدودیت عمل به طور در که این کار مسئولیتی برای اجرای دستوراتش دارد به نمایندگان با نیاز
شاه برای رفتن هلیکوپترها سالهای گذشته دولت ایران می بایستی از زمانهای مختلف در در می کند. ایجاد

داخل ایران اجازه می گرفت. به مأموریت در
هلمز ریچارد ـگزارشگر:

از: عبارتند مشاوران نزدیک شاه بودند تصمیم گیریهای مملکتی از نفری که در 15
1ـ اسداهلل علم

2ـ نعمت اهلل نصیری
به عنوان رئیس ژاندارمری به سمت خود از (1353) سال 1974 در غالمعلی اویسی: تیمسار 3ـ
دادگاه نظامی برای محاـکمه افسران 1938عضوی از سال (1317) در او رئیس نیروی زمینی برگزیده شد.
فرماندهی گارد بعد شاهنشاهی و شغلهای دیگری به عنوان رئیس اداری گارد او توده ای بوده است.

مسئول گزارشات کردستان برای شاه بوده. او شاهنشاهی داشته است.
رابط ایران در به عنوان افسر بعد پاریس تحصیل کرده است و لندن و لبنان٬ در او عباس هویدا: امیر 4ـ
1956 تا سال های 1945 در ژنو اشتوتگارت و پاریس٬ پستهای دیپلماتیک در کرده. کار ارتش آمریکا
به عنوان وزیر سال 1964 در هیئت مدیره شرکت ملی نفت بوده است. سال عضو طی دو بعد داشته و

بوده است. دارایی کابینه منصور
شاه به گزارشهای او فراهم آوردن تجهیزات نظامی نقش مهمی دارد. در حسن طوفانیان: تیمسار 5ــ
کمک منابع آمریکایی این با یا این زمینه یاخودش می دهد در اطالعات را او ارتش اطمینان دارد. مورد در
تحصیل دانشگاه آموزش پزشکی آمریکا در بچه او 3 دیدن می کند. آمریکا اغلب از او می کند. را ـکار

ستایش می کند. تکنولوژی ارتش آمریکا طوفانیان از می کنند.
رئـیس و رئیس شاخه اطالعات ویژه دادگاهها شغل٬ دارای دو او حسین فردوست : تیمسار 6ـ
همکالسی شاه در او خوانده می شود. گوش شاه) به عنوان (چشم و او بازرسی شاهنشاهی می باشد.
تا سالهای 1962 در او دارد. مدیریت گزارشهای روزانه آماده شده برای شاه را او سوئیس بوده است.

می کرد. ساواـک کار به گزارشهایی در آن بنا از ولی بعد معاون ساواـک بود 1973
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اهمیتی دارد. مرگ خاتم موقعیت پر از بعد ارتش است و رئیس ستاد او ازهاری : غالمرضا تیمسار 7ـ
شاه نداشت. شخصی در ارتش به اندازه خاتم نفوذ که هیچ کس در چرا

کانال اطالعاتی دفاتر او خصوصی شاه بوده است. رئیس دفتر سال 1966 از معینیان : نصرت اهلل 8ــ
خارجی است. دولتی داخلی و

او سازمان اوپک است. هم به عنوان نماینده ایران در و هم به عنوان وزیرکشور او : آموزگار 9ـجمشید
دانشگاه در و رفت (سال 1944) مهندسی دانشگاه تهران به آمریکا قسمت حقوق و ازتحصیالتش در بعد

واشنگتن تحصیل کرد.
شغلهای تحصیل کرده است. توکیو انگلستان و در دارایی است. و اقتصاد وزیر هوشنگ انصاری: 10ـ
خارجه ایران٬ امور معاون وزیر توکیو٬ قسمت اقتصادی در سفارت ایران در کارمند از: عبارتند قبلی او
برقراری رابط تجاری که نقش مهمی در ) آمریکا ایران در سفیر اطالعات و وزیر پاـکستان٬ ایران در سفیر

دارایی است. و اقتصاد وزیر سال 1969 از داشته است). سال 1966 در آمریکا ایران و
در را او نفوذ به شاه وضدکمونیست بودن او٬ او باوفایی شدید دوصفت اقبال٬ اقبال : دکترمنوچهر 11ـ
دکترای پزشکی فرانسه تحصیل کرده و در او رئیس شرکت ملی نفت ایران می باشد. او کرده است. شاه زیاد

ازدواج کرده است. شهریار٬ اشرف٬ پسر اقبال با دختر سال 1926 ـگرفته است.
شغلهای او می باشد. رئیس مجلس سنا گذشت سیزده سال هنوز از بعد شریف امامی : جعفر 12ـ
به سوئد سال 1935 در به آلمان و سال 1930 برای آموزش درقسمت راه آهن در او متعددی داشته است.
رفته است. او از سال 1943 تا 1945 به عنوان طرفدار حزب نازی توسط متفقین زندانی بوده است.

13ـ فرح پهلوی
اشرف پهلوی 14ـ

در 1945 تا سالهای 1942 در آمریکاست. ایران در سفیر حال حاضر در زاهدی : اردشیر 15ـ
کودتای شاه از ستاره زاهدی بعد رفته است. به آمریکا بعد مدرسه آمریکاییهای بیروت تحصیل کرده و
اردشیر سال 1957 در رهبری کرد. را زاهدی این کودتا فضل اهلل که پدرش تیمسار چرا درخشان گشت٬
امور وزیر سال 1971 تا طالق داد. را شهناز سال 1964 در او ازدواج کرد. شهناز شاه٬ دختر زاهدی با
و ناراحت شد او از هویدا گزارش می کرد٬ ولی به علت اینکه به شاه مستقیمًا بود٬ خارجه کابینه هویدا
این بین برنده شد. در ولی هویدا هویدا. من یا یا به شاه گفت: رفت و به آمریکا سال 1971 زاهدی در
به او بوده است. آمریکا ایران در به عنوان سفیر سال 1973 از و به ایران برنمی گردد زاهدی گفت که دیگر
دعوت به عمل کنگره آمریکا اعضای برجسته واشنگتن و از و می کند چشمگیری پارتی برگزار طور
شاه برای تماس داشتن با اما آورده است. برای ایران مشکالتی به بار مهمانیها در ولخرجیهای او می آورد.
ایران چگونه برای ترقی جوانهایش ببینید گفت: آمریکا به دانشجویان ایرانی در او ارزش قایل می شود. او
دارد. بله ولی شاه فقط یک دختر دانشجویان گفت: یکی از من به چنین پستی رسیده ام. مناسب است و
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A/2 قسمت
محرمانه

خانواده سلطنتی
به غیراخالقی و خانواده سلطنتی به درجات مختلف فاسد٬ اعضاء که اـکثر می رود کلی تصور به طور
پارتی گران قیمت آنان٬ زندگی های تجمالتی و ملت ایران بی عالقه هستند. زیادی نسبت به ایران و مقدار
بین مردم شده که دو باعث گسترش این نظریه در خصوصی٬ تجارتهای دولتی و دخالت آنان در بازی و

شرکتهای تجاری دست دارند. سوءاستفاده های مالی در در عمیقًا شهرام٬ و شهریار اشرف٬ پسر
خانواده سلطنتی اعضاء احتماًالتعدادی از اما طرف شاه گرفته می شود. اندازه ای از تصمیمات سیاسی تا
مورد عمومی٬در انظار در فرح مؤدبانه اما سال 1975 سپتامبر کنفرانس رامسر در دارند. نفوذ این امور در
سال٬ طی دو در آن زمان اوشروع به صحبت کرده و از و شاه مخالفت کرد تحصیالت با حقوق اجتماعی و
نزد خانواده پهلوی در فرح محبوب ترین عضو کرده است. کردن رژیم ایفاء قدرتمند نقش عمده ای در
نمی رسد به نظر اما حرکت است٬ به سوی قدرت مرکزی در حال حاضر پهلوی در رضا ولیعهد مردم است.
متوسط نام برده حد به عنوان محصلی در او از کرد. پیدا او در شاه است٬ وجود که در آن موفقیتی را
پایان حداقل تا که او دارد ولی شاه اصرار دارد٬ تحصیالتش شایعات زیادی وجود مورد در می شود.
امور خانواده سلطنتی در دیگری از شاه به عضو اشرف٬ فرح و بجز ایران بماند. تحصیالت دبیرستانی در
بـرادرانش نـزدیک هسـتند. فاطمه به او خواهرش شمس و کسان شاه٬ دیگر سیاسی اطمینان ندارد.
غالمرضا و عبدالرضا از صحنه سیاسی به دور هستند. تعدادی از اعضاء خانواده سلطنتی تا اندازه ای
مشاغلی که هم زندگی اشرافی و به خاطر این بیشتر و بی عالقه به مردم تلقی می شوند فاقداخالق و فاسد٬

می باشد. بخش خصوصی دارند٬ هم در دولت و در

خصوصیات شاه صفت مشخصه و
در رفتارش ایرانی است و و شاه نژاد کلیه تحصیالتش به صورت غربی است٬ شاه و چه ظاهر اـگر
یک سیاستمدار که او به این واقعیت متکی است٬ رهبری کشورش بیشتر در حقیقت موفقیت قابل توجه او
خانه یک ایرانی غرب زده در واقعًا اما می کند یک محیط غربی کار در اقتدار با چه او اـگر ـکامل ایران است.
نتیجه در پیش برده است. هنرپذیرش اجتماعی را مساوی استفاده کرده و فرهنگ به طور دو بلکه از نبوده٬
از خود چه او نموده اـگر تفسیر گرفته و توسط مفاهیم ایرانی به کار بیانیه های غربی را اغلب تصمیمات و او
را این صفت ممتاز او کند به دنیای مدرن وارد ایران را برای اینکه شاه٬ وصفات غربی آـگاهی دارد. ارزشها
منجمله طبقه تحصیلکرده ایرانیها که برای بیشتر خصیصه ملی آن٬ با بوده و جانب خداوند ـکه سلطنت از
برای خداوند را این عقیده است که او واقع شاه بر در می برد. ملت به کار برای اداره مؤثر دارد٬ جذبه زیاد
به ایران را ذـکاوت او فردی و تشخیص فکری و طالیی فرستاده است. رهبری ایران به طرف یک عصر
می توان گفت که حکومت این معنا از زمان صفویه به این طرف سابقه نداشته است و که از قدرتی رساند
این موضوع که پیشرفت می باشد. برای وحدت و یک نیروی مؤثر برای ایران مناسب بوده و سلطنتی هنوز
مشاوران کامًال کرده که نمی تواند ایجاد این مشکل را برای او مقدس است٬ غیرقابل تخلف و تصمیمات او
بدون این که زیانی متوجه ایشان باشد٬ علم می توانند اشرف و معمول فرح و به طور و کند اعتمادپیدا مورد
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زیادی هم در تعداد و گزارش می دهند به او نفردیگرمستقیمًا ازطرف دیگرحداقل 6 شاه مخالفت کنند. با
تماس هستند. در او قسمتهای مختلف جامعه با

آمریکا روابط شاه با
طرف دیگر از است. متشکر نداشته ایم٬ ایران را بهره برداری از قصد این حقیقت که ما و آمریکا شاه از
حال حاضر در ایران به صورت قدرت منطقه ای درآمده٬ یافته است و باز را به نفس خود چون شاه اعتماد
مشکل شده است. استفاده می کردیم٬ آنها از بخشهای جامعه متمدن ایران که قبًال به خیلی از دسترسی ما
متوجه ما پایه منافع دوجانبه است. بر که روابط ما چرا کند٬ تیره تر را آمریکا این نبایستی روابط ایران و اما
اینموضوع که امکان دارد خاموشی دارند پایه تمایل به سکوت و بلند افراد شده ایم که اغلب مقامات و
واقع در اما رژیم نامطمئن هستند. با هم نسبت به همکاری ما افراد بعضی از و ساواـک باشد٬ برای ترس از
جستجوی راهی که در ایران می باشد در سال گذشته ما تمایل نتیجه موفقیت سیاست 20 و کار این طرز
ثروت و ایمنی و وقتی که ایران از کنند. متکی به خود قوی و رهبرش بوده که آن را برای کمک به ایران و
به ایرانیان دیگر فرق گذارد. حامی خود و به اندازه کافی بین منافع خود می تواند باشد٬ اطمینان برخوردار
چه اندازه حقیقی است. تا و چه اندازه تظاهر تا که موضوع آنها بفهمند آنها تا اجازه نمی دهند خارجیها
منابع خرید برای این کار و کند کمتر آمریکا از که وابستگی آن را ارتش هم شاه کوشش دارد در
آن است و تسلیحات پیچیده که اوخواستار پی برده است که بیشتر او اما گوناـگون کرده است. تسلیحات را
بیشتر مستشارانی که او برای آموزش پرسنل خود به آنها نیاز دارد٬ در هیچ کجای دیگر به جز آمریکا
بیشترسطوح ارتش به طوری است که کم کردن تسلیحات در در آمریکا نفوذ حال حاضر در نداردو وجود
این روابط و منفی می گذارد آمادگی جنگی ایران اثر در قسمت دیگر کم کردن سریع در یا یک قسمت و
است که ارزش ایران برای آمریکا شاه معتقد کرد. آینده نزدیک تغییری نخواهد در آمریکا ارتشی ایران و
برخورد درتصمیم گیری ندارد. گذاشتن او آزاد لذا حمایت ایران و چاره ای جز است که آمریکا زیاد آنقدر
آن به از و حفظ کنند٬ زمانی که منافع ایجاب می کند تا زمینه سیاست است که روابط حسنه را ایرانیان در

روابط ارزشی ندارد. بعد

طرح برای آینده
وسعت بخشد. دمکراسی را پذیرفته است که یک مقدار این را اغلب گزارش کرده ایم که شاه عقًال ما
که این نوع دمکراسی چرا آمریکایی می خواهد. نیست که شاه دمکراسی نوع اروپایی یا البته این به آن معنا
مردم در است که موجب دخالت بیشتر نیاز دمکراسی ای مورد احتیاجات جامعه ایران تطبیق نمی کند. با
عقیده شخص و یک طرف فردگرایی ایرانیها از جهت کشیده می شود. به دو او برای این کار ملی گردد. امور
هم دارد یک رهبری قوی که قدرت مجلس را موهبت الهِی حکومت سلطنتی ایجاب می کند مورد شاه در
سیاست شاه در زمان مصدق دارد. دمکراتیک شدن ایران در بیشتر تجارب تلخی از او زیرا حکومت کند.
به نظر طرف دیگر از گذاشته. کنار مخالفان را علیه مخالفانش سیاست دیرینه سازش با اعمال قدرت بر
بنابراین افزایش و تضمین نمی کند که توسعه بیشترخدمات دولتی حمایت مردم را آـگاه باشد که او می رسد
نوشتن مقاالت انتقادی از طریق برگزاری انتخابات آزادتر٬ از این کار شرکت همه جانبه مردم الزم است.
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احزاب آوردن انواع حکومتهای محلی و به وجود دیگران و روشنفکران و توسط استادان٬ او انقالب سفید
به این عقیده هستیم که شاه درصدد بر ما انجام می گیرد. محدودیتهای تعیین شده٬ و چارچوبها سیاسی با
این همان مصالحه سنتی و آن باشد هم کنترل در آوردن راه حلی است که هم شرکت همه جانبه و وجود

ایرانی است.

ملکه فرح
به نفس یک زن جوان بدون اعتماد او سلطنت پهلوی است. خانوادگی شاه در بزرگترین یاور هنوز
به یک شخص حال حاضر در به عهده داشته و کودکان را آسایش و رفاه و سرپرست مسایل هنری و بوده٬
بنیادخیریه 24 در را فعالیت خود او وتوانایی ندارد. سیاسی نفوذ امور در هنوز او معروف ملی تبدیل شده.
به بازدید را او استفاده کرده و صمیمی او گرم و برخورد شاه از مقابل رقیبش اشرف ادامه می دهد. در
دادن فرح قرار همچنین با او کردستان فرستاده است. عقب مانده ای مثل بلوچستان و افتاده و مناطق دور
به تنها را شاه او 1972 و سالهای 1970 در داشت. ابراز به او را خود اعتماد به عنوان نایبالسلطنه٬
اشرف که شهرتش افزایش می یافت مقابل رقیب خود در سال 1973 ولی فرح در چین فرستاد٬ شوروی و
دخالت و سفرهایش به مناطق بیابانی ایران نفوذ دوباره با سال 1973 در او اما نفوذی کسب نکرده بود.
که رهبران بیشتردرک می کرد میدان سیاست می شد٬ که فرح وارد همان طور نشان داد. سیاست را در خود
ساله 18 به عنوان نایب السلطنه تا را زمانی که شاه او نقش او چاپلوسان گرفته اند. را آنها دور و هستند تنها
شدن ولیعهد انتخاب کرد٬ افزایش یافت. محبوبیت او در بین مردم باعث خواهد شد که به هنگام جانشینی

بهتر با اشرف مبارزه کند.

اشرف
اولین در شخصًا او بی پروا. اراده ای قوی و با صحنه بوده و اشرف دارای قدرتی در اوائل رژیم شاه٬ از
زن شاه و برای 3 ملکه مادر با توطئه های او کمک کرد. نمودن او سالهای نامطمئن برادرش به استوار
سلطنت به دست آورد٬ در را که شاه اطمینان خود دهه 60 از اما معروف است. ـ عبدالرضا نابرادریش ـ
نماینده او بوده است. حقوق بشر زنان و امور مورد در کارهای او بیشتر شخصی اشرف و سیاسی و نفوذ
صحنه سیاسی نقش مهمی داشته است. در همچنین او سازمان ملل بوده و کمیسیون حقوق بشر ایران در
کارهای مؤسسات خیریه اشرف٬ ایران شد. با کشور هندوستان باعث روابط خوب این دو به چین و او سفر
زمانی که شاه زنده است روش زندگی اشرف دارای اهمیت کمی تا ـکمی برای مردم ایران انجام داده اند.
آمدن ولیعهد روی کار شاه قبل از ولی اـگر ندارد. بر شرمساری برای رژیم پهلوی چیزی در بجز است و
هویدا٬ اشرف پشتیبانی کنند: کسانی که ممکن است از فرح می شود. صحنه مبارزه با اشرف وارد بمیرد٬
علم٬ این بین اسداهلل در بود. علی رضایی خواهند رشیدی و بهادری٬ کریم پاشا نصیری٬ شریف امامی٬
تحلیل سفارت این است که کرد. فرح پشتیبانی خواهند ارتش از احتماًال فریدون مهدوی و اقبال٬ منوچهر

اشرف سرسخت را. تا پشت پرده کنترل کرد را می توان او چون بهتر می شود٬ اشرف پیروز فرح بر
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ولیعهد
که از می رسد به نظر او مورد ساله است که برخالف تحسین مقامات در 14 شاه آینده ایران یک پسر
محوطه کاخ سعدآباد٬ در و خانه خود اوایل دوران جوانی در از باشد٬ معمولی برخوردار هوش متوسط و
موقع اولین مرتبه در او مراقبین زندگی کرده است. حضور با خواهرهایش و و برادرها والدین و از جدا
خارجی اولیه در نفوذ دریایی خلیج فارس حضوریافت. مانور سپس در سال 1976و تاجگذاری شاه در
دالیل به خاطر بیشتر انگلیسی هم مطالعه می کند. چه او اـگر زبان فرانسه است؛ تحصیالت ولیعهد فلسفه و
که آموزش دارد ایران تکمیل کند.ولی تأـکید در را که جانشینش تحصیالت خود امنیتی شاه می خواهد
فرانسه باری به سوئیس و چند ولیعهد خالل مسافرتهای خارجی به پایان برساند. در اقتصادی را نظامی٬
اول از است که ولیعهد شاه امیدوار داشت. یازده روزه به آمریکا یک سفر سال 1973 در مسافرت کرده و

کند. ثبات کار قدرت برای ایرانی با زمامداریش با

A/3 محرمانه قسمت
مشکالت جانشین

داشت. خواهد به دوگونه اثر دست بدهد از شاه را سال آینده ایران٬ 10 یا طول 5 در اـگر
فرح طبق قانون اساسی٬ بر کشته شود٬ یا و بمیرد ساله شدن ولیعهد 20 شاه قبل از اـگر کوتاه مدت : در
نیروهای امنیتی ارتش و کرد. اداره خواهد را همکاری شورای سلطنت کشور که با بود خواهد جانشین او
و طرفداران مدرنیزه شدن٬ از او پشتیبانی کرده و سیاست دولت به شکل قبلی باقی می ماند. ولی اـگر
جانشین شاه رهبر قادری نباشد احتماال دوره بحران به دنبال خواهد داشت و خرابکاریهایی از جانب
از یا نیروهای امنیتی دخالت کرده و گرفت که ارتش و مسلمانان مرتجع صورت خواهد چپهای رادیکال و
که تحولی است٬ امکان ضعیف تر شاه. رضا مقتدری مانند یک مرد از یا و کرد سلطنت پشتیبانی خواهند
سلسله جدیدی آغاز یا تحت چنان شرایطی٬ شورای سلطنت شود. برکناری فرح و باعث مرگ شاه و
ملی گرایی به خاطر ممکن است٬ و آمد یامردی تحت عنوان رئیس جمهوری روی کارخواهد و خواهدشد
انتقال قدرت سال ازدست برود 15 تا مدت 10 شاه در اـگر مدت : دراز در بیرون کند. کشور از خارجیان را

شد. خواهد قدرت کمتر سر رقابت بر جنگ و و بود خواهد شاه آسانتر به یک جانشین طرفدار
نفوذ بود٬ صحنه خواهد خروج شاه از از این بازی قدرت که بعد موضوع مهم در دردسرها: مشکالت و
ولی ما نقش دارد٬ که شوروی آمادگی برای ایفاء می رسد به نظر حال حاضر در قدرتهای خارجی است.
به میانه روهای داخل ایران گرفته و نفوذش جلوی کوشش شوروی را استفاده از با امیدواریم که آمریکا
آمدن یک باروی کار اینکه اوضاع به صورت عادی برگردد. تا دست بگیرند در را که مسئولیتها اجازه دهد
ایـران٬ دسترسی بـه بـنادر تجهیزات اطالعاتی٬ ادامه استفاده از رابطه با سؤاالتی در حکومت جدید
ما گشت که به نظر تجارت مطرح خواهد امر در آمریکا روابط آتی ایران و نفت و گاز٬ هماهنگی هوایی٬

بود. به اندازه حال نخواهد دوران حکومت جدید این تجهیزات در استفاده از
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تهران 8776 : شماره سند
A/4 تهران قسمت در سفارت آمریکا : از
55/4/10 سی تاریخ : دی. خارجه واشنگتن ـ وزارت امور به :

یک ارزیابی سیاسی مدرنیزه شدن رژیم سلطنتی ایران؛ موضوع :
استمپل : ـگزارشگر

ارسال آدرسهای دیگر و که به قسمت پستی شما A می باشد ـ تهران 123 زیرخالصه ای از سند 1ـ
شده.

نیاورده مشارکت سیاسی به وجود در مالزم را پیوسته و توسعه سریع اقتصادی ایران یک رشد 2ـ
به حفظ کرده اند٬ برای منافع خود سیاسیون را روابط کافی با حالی که مناسبات و در گروهها بیشتر است.
شاه فعالیت سیاسی بیشتری خودداری کرده اند. از بدگمانی نسبت به سیستم سیاسی فعلی٬ بدبینی و خاطر
ایران بـاید ولی برای افزایش ثبات در دارد٬ نفوذ ایران تسلط و در سیاستهای حاضر کامل بر به طور
حال ترکیب نخبگان ایران در جریانات سیاسی دخیل باشند. موفقیت آمیزی در به طور ـگروههای موجود
مقامات افسران ارتش٬ تجار٬ مانند اصل پشتیبان رژیم هستند که در گروهها بیشتر و تحول می باشد و تغییر
جدی نسبت به وفـاداریـهای خـودشان روشنفکران ممکن است تهدید بیشتر و رسمی طبقه متوسط٬

قدرت تقسیم کند. مرکز بین دو را بحرانی که وحدت این افراد در مخصوصًا احساس کنند؛
مذهبیون محافظهـکار ندارد. مخالفت چندان آشکاری نسبت به دولت حاضروجود حال حاضر در 3ـ
بیشتر از جنبه های مدرنیزه کردن ناراضی و ناخشنود می باشند٬ ولی تاـکنون فقط مشکل بالقوه ای بوده اند.
عملیات تروریستی نظرات مردم را جلب می کنند و تحریک جدی به شمار مـی روند٬ ولی فـقط اثـر
کرده شکار را موفقیت آنها دولت ایران با این گذشته اخیرًا از قوه محرکه سیاسی ایران دارند. حاشیه ای بر
رژیم مـخالفت با خارج هستند روشنفکران به خصوص آنهایی که در دانشجویان و تعدادی از است.
زمانی که تا باشند. حمایت عمومی برخوردار از که بتوانند طوری متشکل نشده اند ولی آنها می کنند.
این قدرت باشد٬ یک جانشین قانونی در یا شاه و و خوب باقی بماند وضعیت اقتصادی ایران نسبتًا

داشت. تکاملی وضعیت سیاسی ایران نخواهند روی سیر مهمی بر اثر احتماًال مخالفتها
علیرغم توسعه اخیر دوستان وابسته است. اقوام و نفوذ و به شخصیتها سیاست ایران شدیدًا هنوز 4ـ
قدرت مجلس کاهش برداشته شده است. جهت تشکیالتی کردن کشور اقتصادی گامهای کوچکی در
ایفا نقش مهمی را به آن صورت سازمان یافته نیست که بتواند هنوز جدید٬ و نوپا حزب رستاخیز یافته و
شیوه های تکنولوژی جامعه زیادی هستند. دارای نفوذ دفتری سیاسی٬ طریق کار گرچه رهبران آن از ـکند؛
که می خواهند حزب می گویند دولت و شاه٬ هستند. پدرانه ایران متضاد روشهای سنتی استبداد مدرن با
صورتی که عوامل در دهند٬ مدیریت حزب تغییر دولت و عدم تمرکز با موروثی را ارزشهای اجدادی و
توانایی سیستم سیاسی ایران برای تطبیق و موفقیت این مرحله میزانی از پیش نمی برند. بازدارنده کاری از

مدیریت یک اجتماع مدرنیزه می باشد.
سال مدت دهها از این بعد تأثیرگذاری روی محیط خارجی کرده و ایران شروع به سعی در ظاهرًا 5ـ
به عنوان دشمن شماره یک شوروی هنوز جماهیر اتحاد تأثیرگذاشته اند. و کرده اند ایران نفوذ است که بر
حال به هر ابرقدرت پشتیبان اصلی ایران می باشد. ایاالت متحده آمریکا و عمومی محسوب می شود
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مبادرت به کرده است و بحرانی تر و دوستان وخیم تر با روابط دولت را ناسیونالیسم رستاخیزی ایران٬
حال افزایش است. اقتصادی در توسعه صنعتی و شناختن بی کفایتیهای خارجیان در مقصر

ایران مشکالت مدیریت اقتصادی مثل ترک ناـگهانی شاه٬ حوادث مهم پیش بینی نشده٬ گذشته از 6ـ
قرار انتقاد مورد بیشتر گروههای حزبی که دولت را این به همراه دخالت بیشتر داشت و فزاینده ای خواهد
متقابًال فعالیتهای سیاسی و شدن بعضی از نتیجه اش باعث محدود که این احتماًال بود. خواهد داد٬ خواهند
بـرای را حال رشـد ایران مواضع الزم برای اداره یک جامعه در بود. خارجیان خواهد از بیشتر انتقاد
نـه مسـتقیم٬ سـازش غـیر شد. این روش خیلی آسان نخواهد اما آورد٬ خواهد اصالحات به وجود
خودش پنج الی ده سال آینده شاه یا در و ماند روش سیاسی کامل ایران باقی خواهد رودررویی مستقیم٬
به این کار مجبور او بمیرند٬ یا وقتی اطرافیانش بازنشسته و یا و دیگران شریک خواهدشد مسئولیت با در
شورای ابتدا در احتماًال سال آینده اتفاق افتد٬ الی 7 6 حدود در یک بحران دنباله دار اـگر شد. خواهد
ثبات بدانند٬ ازوحدت و مهمتر منافع خودشان را گروهها اـگر و بود کشورخواهد سلطنت حافظ سلطنت و

گرفت. مسابقه قدرت صورت خواهد
ایران و حفظ روابط نزدیک با در منافع آمریکا آینده می رود٬ توجه به تحولی که احتمال آن در با 7ـ
وتحمل صبر الزمه داشتن این روابط دیپلماتیک زیرکانه٬ مدرنیزه ساختن آن می باشد. توسعه و حمایت از
کـه ایـن جهت حل مشکالت می باشد٬ صادقانه در و آمادگی برای صحبت آشکار و تندیها برابر در
تـمدید است را خارجی که کـًال بـه نـفع مـصالح آمـریکا موجودیت این تحول داخلی و مشکالت٬
می کند. هلمز

A/5  قسمت
محرمانه

می کند شروع به کار حزب رستاخیز
و آمـاده افـزایش فـعالیتها حزب رستاخیز مقامات مقدماتی٬ دیگر انتخاب دبیرکل و با خالصه:
ـ آموزگار جمشید ـ کل جدید دبیر سیاست ایران بازی کند. نقش بزرگتری در تا می شود تشکیالت خود
گمارده است که این گروه جدیدروحیه فعالتر رتبه های حساس این حزب به کار در را به خود وفادار افراد
برآوردن به روست٬ آن رو بزرگترین مسئله که رهبری این حزب با دارند. کردن را مدرنیزه تر ـکردن و
موفقیت این حزب درتوانایی برای مقابله با شرکت همه جانبه حقیقی مردم می باشد. مورد خواست شاه در

این سه مسئله است:
شده اند. گسترش امکان شرکت فعاالن عالقه مندی که به دلیل عدم گسترش سنتی حزب دلسرد آـ

به رهبری ملی. برای کانالیزه کردن عقاید تشکیل سازمانهای میانه رو ب ـ
تمام سطوح دولت را در دولت به طریقی که بتواند گسترش آرام قدرت حزب برای همکاری با ـ ث

دست ندهد. از نیز را خود طرفی نفوذ از و ـکمک کرده ولی داخل دستگاه دولتی نشود
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A/6 قسمت
جوالی 1975 10 تهران تاریخ : در سفارت آمریکا : از
خارجه محرمانه وزارت امور به :

ایران تک حزبی در موضوع :
تحول ایران به سیستم تک حزبی و نتایج حاصل از و انگیزه ها این گزارش تحلیلی است از خالصه:
تمایل شاه به تسلط از معتقدیم این عمل عمدتًا ما دوم مارس. جانب شاه در از تشکیل حزب رستاخیز
به اعتماد ناسیونالیسم و دوران رشد چه چنین اقدامی در اـگر کم کردن انتقادهای داخلی برخاسته؛ و بیشتر
که به سبب کفایت را می خواست بعضی ایرانیان با به عالوه او می رسد. ضروری به نظر نفس ایران غیر
این حرکت با کند. جریانات سیاسی وارد در گذاشته می دیدند٬ کنار را خود احزاب مخالف٬ عضویت در
فرهنگی تجارب تاریخی و برای ایران با آن را و دموکراسی سبک غربی دارد وضعی که شاه اغلب از

سازگاری دارد. می داند٬ باز نامتناسب و بی ثمر٬ مخصوصش٬
که شاه برای کاستن قدرت ایران اقدامی بود در حزب واحد که ایجاد آنند عالیم حاـکی از بسیاری از
شده است. چنین نتیجه ای ظاهر هرچه بوده باشد٬ او حال مقصود افزون نخست وزیرش انجام داد. روز
شم سیاسی برخوردارند٬ توجه آنان که از باعث شرکت و مردم ایران٬ ژوئن حزب رستاخیز انتخابات 20
عوام ایجاد سیاسی شاه چندان تغییری در که این مانور نمی رود انتظار حال حاضر در اما انتخابات شد. در
این درسطوح پایین می باشد. عدم دخالت او با رشددادن نهادها شاه مبنی بر واین مسئله برخالف نظر ـکند
امر باعث می شود که نهادهای سیاسی نتوانند یاد بگیرند که چگونه بدون صدور راهنمایی از جانب او

فعالیت خود را ادامه دهند. (پایان خالصه)

امنیت جنبه مؤسسات و بررسی قضیه از
از اینکه سیستم چندحزبی نتوانسته است٬ مبنی بر دولت را شاه و اجمالی اظهارات مکرر هم به طور با
چه هنوز اـگر حل می کند. سیستم تک حزبی این مشکل را کفایت سیاسی استفاده کندقبول می کنیم. با افراد
به عالوه ناراحتی شاه نشان دهد. درجذب عالقه عموم به فعالیتهای خود را نتوانسته است که قابلیت خود
به حذف تصمیم او عامل مهمی در حزبی مطرح می شد٬ سیستم چند محدودی که در انتقادات هرچند از
ترجیح حزبی را که سیستم چند اعالم کرده بود چه شاه آشکارا اـگر ولی رام ایران بود. جناح مخالف٬
عاجز مقبول باشد معقول یا ترتیب دادن یک حزب جناح مخالف که برای او واقع وی از ولی در می دهد٬
قانع کرده را او مطمئنًا عامری ـ ناصر علی نقی خانی و کل سابق حزب مردم ـ دبیر دو با او برخورد بود.
موقعی که انتقادهای این دو تحمل نمی کند. یک حزب مخالف را است که فضای سیاسی تحت کنترل ایران٬
تصمیم شاه ممکن در عامل مؤثردیگر به سادگی مرخص شدند. شد هویدا باعث ناراحتی شاه یا کل٬ دبیر
همان که این دموکراسی حتی در دارد اعتقاد او مشهورش درباره دموکراسی غربی باشد. است همان نظر
به دموکراسی به عنوان او موفق باشد. می رود آن چنان که انتظار نمی تواند آوردند٬ پدید جوامعی که آن را
تحت حکومتهای بسیار ایران تنها او به نظر سیاسی ایران می نگرد. فرهنگی و جو از مجزا پدیده ای بسیار
می توان ملت ایران را حزب رستاخیز این زمینه٬ در بوده است به عظمت دست یابد. قادر مستبد و متمرکز
اخراج روزنامه نگاران دارای سوابق مشکوک٬ این جامعه دانست. به سوی افزایش تسلط بر قدمی دیگر
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سیاست خشن نسبت به ناآرامـی های سـابقه دار اتخاذ مجالت کوچک٬ و تعطیل اجباری روزنامه ها
سیاست اتخاذ همگی نمودار طول کشید) مارس 1975 آخر تا 1974 دسامبر آغاز دانشجویی (ـکه از
مسئله واقع شاید در می باشد. نمی پذیرند٬ فضای سیاسی فعلی ایران را که فعالیت در آنها مورد در تندتر
چنین انداختن اتخاذ شاه باعث جلو ضد روشنفکران بر روزنامه نگاران و توطئه 1973 دانشجویان و
دست دانشکده در هر کمیته های حزب در برنامه هایی برای ایجاد زیرا جانب شاه شده باشد. تصمیمی از
تمام زمینه های زندگی ایرانیان بر بسط تسلط خود صورت شاه نشان داده است که در به هر است. اجرا
به نامیده است٬ ظاهر متعهددر غیر و آزاد که یک ناظر دیگران را تاـکتیک قدیمی روشنفکران و و می باشد٬
فعالیت سیاسی٬ امکان راه یابی در ایجاد مکانیسمی است که عالوه بر حائز حزب رستاخیز هیچ می گیرد.
این نظریه شاه بر بنای حزب رستاخیز برای شناسایی مخالفین نامطلوب می باشد. وسیله ای قانونی نیز

انتخاب کنند. یکی را شدن٬ محو یا تبعید بین زندان٬ ایران باید در که معترضان به برنامه او است٬
انتقادهای جاری همراه با این امر تلفیق کرده است. خود در را حزب موجود چهار اینک حزب جدید
به یا مسایل تصنعی و سر جنجال های آنان بر جارو احزاب قدیم به جهت خودخواهیشان و از روزنامه ها
جلب مردم ممکن است باعث رانده شدن به سبب عدم موفقیت آن در حزب ایران نوین٬ خصوص حمله٬
پستهایی برای چهره های سرشناس احزاب حزب رستاخیز حال در به هر بعضی سردمداران حزبی شود.
حزب ایران نوین بوده آنچه در مبتنی است بر ساخت حزب جدید بیشتر گرفته شده است. نظر در دیگر
ایرانیان هم به عنوان اعضای ماند. اعضای فعال سابق بدون پست خواهند کسی از به این ترتیب کمتر است؛
نهادهای گوناـگون و هم به عنوان افراد مملکت برای پیوستن به حزب رستاخیز هجوم آورده اند تا اعتقاد
ما هنوز به اثبات رسانند. مردم“ انقالب شاه و مجلس٬ سیاسی ایران یعنی ”سلطنت٬ به شعارجدید را خود
اسالف از موفقیت بیشتر انتظار حزب رستاخیز از یا و صادقانه بداند شک داریم که شاه حمایت آنان را
آماده است به دنبال حرکت که او می رسد به نظر جذب مردم به فعالیتهای سیاسی داشته باشد. در خود٬

ورزد. به شکل تأـکید بدون چندان توجهی به محتوی٬ ایرانی خود٬ سنتًا
با تماس سفارت اعالم سیاست جدیدتوسط شاه را مورد افراد اـکثرًا ـگزارش مطبوعات برعکس است.
که ایرانیان نسبت حالت شکاـکیتی را نحوه اعالم آن نیز٬ هم باقی است می نگرند. بدبینی وحیرتی که هنوز
فعالین حزبی که قاعدتًا برابر ایرانیان عادی (عادی در صحبتهایی که با در کرد. تشدید به سیاست دارند٬
فهمیدیم دیگران شد٬ و جزئی٬ تاجر قبیل کتابفروش٬ از می گیرند) نظر در عقایدخود ابراز در منافعشان را
آنان می رسد به نظر نظرات سیاسی نبودند. آنان احزاب سیاسی قبلی وسیله خوبی برای اظهار ـکه به نظر
و بین آمریکاییها مخصوصًا سطح جهانی٬ در حفظ کرده اند. هم عقیده مشابه این را درباره حزب جدید
چه انحالل سیستم اـگر بوده است. عکس العمل منفی تر هم به رژیم شاه معترض بودند٬ که قبًال اروپاییها
موقعیت او توجه کند. ولی تردیدداریم که شاه به آنها نموده است٬ تشدید حزبی انتقادات خارجیان را چند
چنان قوی یافته است که انتقادات به سیاست سابقه رهبری موفق٬ به سبب نفت و کشورش را و خود
ولی حـق داشـته بـاشد٬ او شاید این مورد در بی نتیجهـگی می بیند. یا محکوم به محو را داخلی خود
به حل مسئله کمبود که می توانند عکس العمل بین المللی ممکن است بازگشت ایرانیان مقیم خارج را

به اشکال اندازد. کمک کنند نیروی انسانی ماهر
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تنزل هویدا؟
دانست. اقدامی برای کاستن قدرت روزافزون هویدا جانب شاه را از حزب رستاخیز بتوان ایجاد شاید
16 A/75 11آوریل و ٬A/7 شماره های سیاست روزانه در موقعیت شاه در آن بر اثر سابقه این مالحظه و
تنزل که یک نتیجه مهم تشکیل حزب رستاخیز می گردد آشکار بیشتر روز هر آوریل شرح گردیدند.
بود نخواهد اولین بار که یحتمل هم هست٬ شاه بوده باشد٬ این تنزل مقصود اـگر بوده است. موقعیت هویدا

نموده اقدام کرده است. تجاوز معین خود حدود وزیری که از ضد ـکه شاه بر

نمونه های تاریخی
شاه بود٬ قدرت مستقل از حدودی حائز علی امینی آخرین نخست وزیری که تا سال 1962 در
حداقل یک به موجب آن یک پنجم کرسیهای مجلس و نمود. تأیید جبهه ملی را مصالحه بین سلطنت و
تمام تا نمود صبر داشت که باید همه تفرقش اعتقاد جبهه ملی با تضمین می شد. کابینه برای آنها در وزیر
را نخست وزیرخود تا بهانه نمود شاه هم همین را گذاشته شود. آن گاه مصالحه کنار و ایران به دامنش بیفتد
هـم یک سـری بعد گذارد. کنار سیاست شهرت داشت“ ”تقلیل قدرت پادشاه در ـکه به طرفداری از

به دنبال آمدند. جانشینان رام تر
به هسته انقالب شاه ومردم شد که بعدًا را شاه برنامه اصالحات ارضی خود 1962 سالهای 1963ـ در
گسترده و طریق سخنرانیهای ماهرانه و از او محول کرد. مصممی بود حسن ارسنجانی که شخص الیق و
مسافرتهای مکرر به مناطق روستایی خود را به روستاییان٬ مترادف با اصالحات ارضی شناساند. از
در تشکیل حزب دهقانان استفاده کرد و افزون خود به صورت سرمایه سیاسی در تمامی محبوبیت روز
آنجایی که شاه همواره شـخصیت از توقف بلندپروازیهای ارسنجانی شد. همان مرحله شاه خواستار
اختیارش حساب هزینه نامحدودی هم در و رم کرد عازم سفارت در ارسنجانی را شناس زیرکی بود٬
عاملی در ودیگر ولی به زودی تسلیم تأللوزندگی رومی شد که برخواهدگشت٬ قول داد چه او اـگر ـگذارد.
هم به عنوان تهدیدی تلقی کرده را به هیچ وجه اطمینان نداریم که شاه هویدا سیاست ایران حساب نگردید.
نخست وزیر این موضوع٬ ارسنجانی یافته است. امینی یا از وسیله ای سودمندتر را هویدا او احتماًال باشد.

نیم توجیه می کند. برای ده سال و را بودن او
حزب فساد که قدرت و اساس شواهدی گزارش نموده اند بر SRF (سیا) هم حال هم سفارت و به هر
مطلوب او سیستم حزبی٬ که عملکرد مهمترین عوامل قانع کننده شاه به این نکته بود ایران نوین هویدا٬
شواهد تشکیل حزب رستاخیز٬ می و 6 آوریل تا به دنبال کنگره افتتاحیه 30 عوض شود. باید نیست و

می باشند. شکست هویدا که دال بر قانع کننده ای جمع آوری شد
کل سال به سمت دبیر برای مدت 2 را هویدا مارس٬ 2 در سخنرانی اعالم سیستم حزبی جدید شاه در
قدرت انتصاب که هویدا هم روشن نمود شاه این را اما سال افزایش یافت)٬ به چهار (بعدًا حزب معین کرد
کل باقی دبیر دوره٬ آخر است تا گفته است که امیدوار (هویدا داشت. نخواهد زیردستان اصلی حزب را
جانشین او آموزگار انتخابات جمشید از کمی بعد حفظ خواهدکرد. که اونخست وزیری را شایع شد بماند.

شد). خواهد
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ـکنگره حزب رستاخیز
به سمت رئیس هویدا٬ رقیب قدرتمند و دربار علم وزیر قدیمی اسداهلل یار انتظام٬ انتخاب نصراهلل
بر دیگر شواهد صحنه احزاب سیاسی ایران حاـکی بود. در به هم خوردن تعادل قوا از ـکنگره احتماًال
همین در هویدا می گردد. آشکار به تشکیل اساسنامه حزب شد٬ درحوادثی که منجر انحطاط مقام هویدا
یافت که قدرت زیادی برای کنترل حزب به دبیرکل (خود پیش نویس را کمیته های تهیه اساسنامه٬ با ـکار
داشت که برای دیگرواحدهای حزب کلی این توانایی را دبیر یک کمیته منتصب دبیرکل قائل می شد. و او)
به عالوه نصب کند. عزل یا مقامات مختلف حزب را و کنترل کند مالی حزب را امور کند٬ محدودیت ایجاد
کاری به انجام هر بلکه وی مجاز نشود٬ منحصر این امور در که تواناییهای دبیرکل تنها پیش بینی شده بود
انضباطی که کمیته منتصب دبیرکل می بایست بقیه امورمدیریت و معلوم بود حزب باشد. امور برای پیشبرد
به عهده بگیرد. واحدهای محلی حزب را مثل کنترل کمیته های مدیران جزء سلسله مراتب حزب٬ در
در جانب دبیرکل هستند. هم تحت ریاست یک قائم مقام سازمانی منتصب از ـکمیته های مدیران جزء
لحاظ بی پردهـگویی از سال اخیر چند که در سیاست دولت عنوان شد مشی و جریان کنگره انتقاداتی از
آن که در کرد پیشنهاد اساسنامه دیگری را آموزگار کشورجمشید این کنگره وزیر در بی سابقه بوده است.
نتیجه پیشنهادی پایان٬ در گوناـگون حزبی تقویت می شدند. عوض دوائر در و قدرت دبیرکل محدودتر
این در حاوی متن اساسنامه نهایی می باشد). (ضمیمه شماره 1 تغییرات جزیی تصویب شد با آموزگار
سیستم بازرسی و هیئت اجرایی تقسیم شده است و مخصوصًا حزب٬ دوائر نسخه قدرت بین دبیرکل و
تشخیص فردی که مشخصه فعالیتهای سیاسی ایرانی است٬ در آن منعکس است. در نتیجه مصوبه کنگره٬
حق انتصاب و هم باالترین مقام اجرایی محسوب می گردد کل باز ولی دبیر می شود طرح کمیته دبیران رد
تخصیص هزینه و بر او محفوظ است. مقامات مختلف اجرایی حزب برای او و سه قائم مقام٬ حداـکثر

کنترل می کند. ممیزی را امور ولی هیئت اجرایی نیز بودجه حزب نظارت دارد
از تمام شبکه های مناطق حفظ می کند. بر را نظارت خود طریق انتصاب دبیران کل استان٬ کل از دبیر
اسـامی تأیـید و تـجدیدنظر هیئت اجرایی مسئولیت احساس اجرای مـصوبات حـزب٬ طرف دیگر٬
همچنین این هیئت مسـئول به عهده دارد. شوراهای محلی حزب را ـکاندیداهای انتخابات مجلس و
کل به اضافه تشکیل یک بودجه پیشنهادی دبیر کنگره های حزب و کار دستور تصویب قوانین داخلی و
به هویدا مسئله حزبی به هیئت اجرایی است می باشد. به گزارش هر که وظیفه اش محدود هیئت نظارت٬
وظیفه این دایره هماهنگ است. هم عهده دار را ریاست دایره سیاسی حزب رستاخیز عنوان نخست وزیر
به آن ارجاع هویدا جانب هیئت اجرایی یا که از مسایل ملی٬ نظر تجدید دولت و ـکردن فعالیتهای حزب و
واضح است که جانب هیئت اجرایی انتخاب گردند. از اـکثریت اعضای دایره سیاسی باید می گردد٬می باشد.
یکی از اما دست داشته باشد. در هم دبیرکلی را هم هیئت اجرایی و کنترل حزب باید برای اطمینان از هویدا
هم رئیس به فرهنگ مهر٬ و به عنوان رئیس هیئت اجرایی انتخاب شد آموزگار٬ جمشید رقبای هویدا٬
پست قائم مقام ریاست تسلیم می دانند دربار٬ وزیر دست پرورده علم٬ وی را دانشگاه پهلوی که عمومًا
همدم اشرف پهلوی دارد. سازمان زنان و افخمی رهبر هم مهناز قائم مقام ریاست را پست دیگر ـگشت.
اولی عضو دارند. مقام معاونت هیئت اجرایی را حسین تاجداد دکتر جالب است بدانیم که مهدی قاسمی و
روابط روسها با SRF (سیا) به گزارشات دومی هم بنا توده است و سابق کمیته مرکزی حزب مطرود
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که مسایل شخصیتی در اطالع داد قریشی به ما احمد دکتر اعضای هیئت اجرایی٬ یکی از نزدیکی دارد.
حداـکثر داشت که باعث می شد حتی روحیه ای وجود تشکیل کنگره اساسنامه حزب دخالت داده نشد.
پایگاه از وحزب جدید برده شود عملی به کار ممکن دموکراتیک و حد تا ـکوشش برای تصویب یک سند٬
از دریافتی که ما ولی با ممکن است صادق بوده باشد حالی که این امر در گردد. مردمی خوبی برخوردار

رقابتهای شخصی می دانیم تطبیق ندارد. از سرشار آن را سیاست ایران داشته ایم و
برابر در خارج شده فرض کنیم. دور از ضربه هایی که خورد٬ با را است که هویدا خیلی زود هنوز
ملحق نمود به حزب رستاخیز را خود حزب ایران نوین تمامًا است. برخوردار ازچندین امتیاز رقبایش او
همان اوائل از هویدا فعالین حزبی طرفدار شدن گروه کثیری از حائز با به این ترتیب حزب رستاخیز و
اسـتانها اعضای سابق حـزب ایـران نـوین در به عالوه٬ شد. سابقه داری برخوردار کادر فعالیتش از
گرفته نظر پایگاه قدرت هم در این تغییر دست داشتند. در موقعیتهای حساس کنترل انتخابات کشوری را
که شرکت سردمداران حزب ایران نوین شاه دریافت کرد از ظاهرًا دستورات اـکیدی٬ وحزب رستاخیز شد

گردد. کنگره حزب محدود در
ثـابتی تـمام دوران زنـدگِی ثابتی هم به میان مـی آید. اسم پرویز ارزیابی موقعیت هویدا٬ هر در
حال حاضررئیس اداره سوم ساواـک یعنی مسئول داشته است ودر را بزرگسالی اش روابط نزدیک باهویدا
(رجوع به تقلیل قدرت پادشاه بوده اند طرفدار هویدا خانواده اش مانند ثابتی و امنیت داخلی می باشد.
تصفیه نهایی و نظر گذشته همیشه اداره ثابتی مسئول بازرسی اظهار در و آوریل) 16 ٬A ـ شماره 75
ـکاندیداهای مقامات سیاسی بوده است٬ و به این ترتیب هویدا توانسته است سوابق چندین نفر را که سابقه
سپهبدحسین فردوست که شاه به رئیس اطالعات خود می رسد به نظر روشن کند. شبهه انگیزی داشته اند
این حرکت بـرای شاید کاندیداهای انتخاب مجلس به عهده اوست. نظر تجدید کار اطمینان می کند.

بوده باشد. تضعیف نخست وزیر
موفق نشد. ولی زیاد کرد٬ به نفع خود که توانست اقدام به تطبیق سازمان سیاسی جدید هرکجا هویدا
یا ماه آینده موقعیتش باال چند در و نخست وزیری حفظ می کند در را پایگاه قوی قدرت خود هنوز هویدا
حال رقبایش تنزل نموده است؛ برابر این موقعیت در ظاهرًا حال حاضر حداقل در اما رفت. پایین خواهد

نمی گیریم. نظر در نه را یا شاه همین بوده باشد اینکه مقصود

انتخابات
گوناـگون برای صندلیهای افراد زمان معمول انجام شد. از ماه زودتر ژوئن دو 20 انتخابات عمومی در
توسط شوراهای منطقه ای حزب رستاخیز٬ صالحیت تمامی آنان قبًال کرده بودند. نامزد را مجلس خود
عکس العمل اولیه تهران). (رجوع به گزارش 5029 مقامات امنیتی بازرسی شده بود. هیئت اجرایی و
برای به دست آوردن را نامزدی خود نفر 10000 بیش از و معمول بود از نسبت به انتخابات بسیاروسیعتر
به علت معرفی حزب جدیدتوسط شخص شاه شاید اعالم کرده اند. 268صندلی مجلس و30صندلی سنا
نصف ولی نامزدی دقیقًا اجازه تبلیغات دریافت کردند٬ و شدند این بین تأیید از نفر 841 بوده باشد.
چه به سبب تصمیمات رژیم بدین مضمون اـگر سناتورپذیرفته نشد. 30 از نفر 11 اعضای مجلس فعلی و
فعالیتهای انتخاباتی عاری و مردم ممنوع اعالم شد٬ انقالب شاه و سیاست خارجی و نفت٬ موارد بحث در
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جنب وجوش ترین انتخابات ایران این پر سال اخیر چند ولی در بایسته بود؛ بزرگی شایسته و اهمیت و از
ودر به ذـکرمشاغل وفعالیتها (ـکه معموًال بیانات تلویزیونی کاندیداها ازمشخصات این فعالیتها بوده است.
در می توان نام برد. اتومبیل را بر بلندگوهای سوار و پوسترها ارائه طرحهای خوب خالصه می شد)٬ تعهد
و اتحادیه ها عضویت در کمک شرکت اتوبوسرانی تهران یا شدن تابلوهای انتخاباتی با تهران هم پدیدار
که برایش امکان داشت ثبت نـام در آنجا دولت تا و مشخصات آن بود دیگر اصناف کارگری هم از
رأی گیری ایجاد که عدم ثبت نام در اعالم نمود چندین بار هویدا نخست وزیر رأی گیری اجباری نمود.
نقش خواهد آن به شناسنامه شرکت کنندگان مهر٬ از مهمتر و گردید محسوب خواهد زیان به حزب جدید
خدمات اساسی مثل ویزای خروج محروم خواهند از این نقش باشد آنان که شناسنامه شان عاری از شد.
آنجایی که شمارش انداختن رأی از میلیون ایرانی انجام شد. 6/8 ثبت نام حدود پایان رأی گیری با در شد.
شمارش نهایی و ضمانت کند سّری انجام گشت دولت نتوانست رأی دادن همه ثبت نام کنندگان را به طور
شرکت کنندگان تعداد تاریخ انتخابات ایران٬ ثبت نام کنندگان در بیشترین تعداد وجود ساخت که با آشکار
برنده انتخابات مجلس (از 244 مورد در آماری که ما با بوده است. ثبت نام کنندگان کمتر نصف تعداد از
تعداد از کمتر انتخابات ٬1975 این عده در %82 یا نفر 201 آراء چنین فهمیدیم که تعداد مجموع 268)

بوده است. بزرگان انتخابات 1971 آراء
در انداخته شده برای افراد مجموع آراء ــ تا این عده ــ برای افراد مجموع آراء موارد بسیاری از 1در

5 
1
سال2 ولی در بوده است. نفر 517 ر نماینده انتخاباتی 218 برنده برای 27 آراء کمترین تعداد 1971است.

1975 نماینده اول تهران توانست فقط تعداد 294 ر 238 رأی و نماینده آخر تهران 40/835 نفر یعنی
رأی دهندگان که تعداد این حال دولت اعالم کرد با به دست آورد. 1971 در نماینده آخر آراء ــــ از 1ـکمتر

هـم مـعتقدیم کـه12 واقع ما در میلیون بوده است. 0/9 سال ٬1971 در میلیون و امسال مجلس 5/1
در درست نمی دانیم. میلیون را است ولی مجموع 5/1 سال 1971 بیش از رأیدهندگان سال 1975
مقامات انتخاباتی به سادگی و هیچ کس رأی نداد عمًال آن دست برده شد٬ که به دقت در انتخابات نیمه 60
انتخابات سال در اعالم کردند. پیش معین٬ برای حفظ وجهه برنده از را دلخواه خود ارقام مبالغه آمیز
واقعی به رقبای انتخاباتی آمار برد٬ برایش به کار را تاریخ جدید بتوان وصف آزادترین در که شاید 1975
فاصله دارد. بسیار می کردند انتخابات گذشته صادر ارقام افسانه ای که مقامات در با این آمار ارائه شد.
این تاـکتیکها شکایت نمودند. گرفته شد قانونی که به کار تاـکتیکهای غیر از ما چندین بازنده ناراضی نزد
با ارتباط گرفتن این افراد توسط عمال کاندیدا٬ بی سواد کردن ورقه افراد پر میشوند: شامل این موارد
وقتی نبوده است و آزاد واضح است که انتخابات کامًال کردن صندوق. پر محل صندوق و رأی دهندگان در
اطالع به ما یک مقام وزارت کشور و برداشته می شد آراء مقداری از قبل معین می گشت٬ از ـکه یک کاندید
به سبب ابطال آراء گزارشهای تعقیب قانونی و اما تقلب شده بود٬ دربار٬ وزیر نفوذ انتخابات با که %10 داد
می باشد. دولت به اجرای نمایشی تمیز قصد حاـکی از مقامات انتخاباتی٬ یا اعمال نادرست کاندیداها

نشان می دهند. جانب تهران را از این است که نتایج انتخابات عدم اعمال فشار مشهورتر
نخست وزیر اقبال رئیس هیئت مدیره شرکت نفت و منوچهر خواهر و نماینده قدیمی گنبد ایران اقبال٬
فضل اهللصدر علی دشتی٬ چهره های برجسته پارلمانی مثل محمد دیگر و نمود رأی احراز فقط 40 اسبق٬
که اـگر بوده اند پشتوانه انتخاباتی ضعیف تر تهران اشخاص مهم دیگری با در رفیعی هم باختند. احمد و



النه جاسوسی آمریکا 288 اسناد

حال حاضر٬ در اطالعات موجود احتمال باختنشان خیلی کم می شود. انتخابات دخالت می کرد در مرکز
انتخاباتی سناتور 30 از نفر 11 نماینده فعلی مجلس و 268 از نفر که فقط 48 نشان می دهند این طور

انتخاب گردند. توانسته اند٬
بـه را کاندیداهای خود توانستند اتحادیه های کارگری٬ نواحی گروههای خصوصی مانند اـکثر در
این دو ولی هیچ یک از تحکیم نمودند. را بقیه مناطق هم نیروهای سنتی موقعیت خود در و مجلس بنشانند
و که برای سفارت ناشناخته اند اـکثریت برندگان چهره های جدیدند عمومی نبودند. جریان درسطح کشور
نحوه انتخابات به هیچ به هرصورت تغییر معین گردند. جریانی باشد٬ اـگر جریانها٬ تا مدتی طول می کشد
بخشهای مهم در اعمال نفوذ از است و مؤثر غیر شکلی که داشته باشد هر که پارلمان با وجه این موضوع را
صحبت می کنیم این آنها با ایرانیانی که ما عوض نمی کند. است٬ اجرای خط مشی سیاسی عاجز تنظیم یا
درست را اینکه انتخابات اخیر از جدا کل سیاست٬ مورد در بدبینیشان را این امر و می فهمند موضوع را

می کند. تشدید نه٬ یا بدانند

آینده
کـه تـمام ناموفق درآیـد و به صورت سازمان سیاسی فراـگیر که حزب رستاخیز احتمال می رود
به هرحال به این ترتیب به یک ارگان سیاسی بی معنی تبدیل گردد. و گیرد بر در را زمینه های زندگی کشور
هر در هم توسعه دهد. جامعه ایرانی باز در را کنترل سیاسی او که حزب جدید مامعتقدیم که شاه می خواهد
دو صورت این نکته برای شاه خیلی اهمیت دارد که سازمان جدید تحت کنترل شخصی هویدا یا هر کس
شاه زیرا به دست گیرد٬ را کنترل حزب رستاخیز بتواند تنها بعیداست که یک نفر بسیار درواقع٬ نرود. دیگر

صاحب اختالف است. کرده است که ذاتًا سازمانی ایجاد ایرانی٬ یک اقدام سنتًا با
عالی مقامی چون شدن رقبای شخصی و وارد با این امر و کنترل یک نفره مخالفت می کند اساسنامه با
تشدید رئیس دانشگاه تهران ـ نهاوندی ـ و ـ اقتصاد بودجه و وزیر انصاری ـ آموزگار٬ علم٬ هویدا٬
پروردن دسته بندی های داخلی کارایی حزب با می تواند رقابت انگیز این رهبریت منقسم و می گردد.
مارس اعالن 2 در دسته های حزب را یا شاه هنگامی که تشکیل جناحها شاید درواقع٬ بکاهد. را رستاخیز
احتمال اینکه دانستن طبیعت سیاست ایرانی٬ با آورده بود. نظر هم در را این امر پیش بینی نمود٬ خود
عوض پیروان شخصی در بعیداست. اساس اختالفات ایدئولوژیکی باشد بر این جناحها تشکیل هریک از
باعث ایجاد حزب کشمکش می کنند٬ درون خود حریفان قدرتمندی که برای به دست آوردن موقعیت در
از حزبی ایران٬ محدوده سیستم چند که احزاب حریف در درست همان طور شد. خواهند این جناحها
بـرای به شاه را دعواها این وضعیت متفرق رجوع اـکثر حامیان شخصی رهبرانشان تشکیل یافته بود.

راهنمایی رهبریت حزب توسط مقام پادشاهی تضمین می گردد. و کرد تصمیم گیری ایجاب خواهد

نکات برجسته
مشی چندین ساله شاه نمودن تغییر ممکن است آشکار شدن حزب رستاخیز برجسته ترین جنبه برپا
سریع توسعه روند این مشی همراه با فعالیتهای روزانه سیاست ایران باشد. گرفتن تدریجی از برای کنار
حفظ ثبات مملکتی بود قدرت جداـگانه که همه آنان منافعشان در که چندین مرکز ایران کمک کرده بود
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و که اـکنون سازمان بزرگتر بود این مراـکز حزب ایران نوین یکی از (E (رجوع به شماره گردند. پدیدار
استقالل از و بود تحت کنترل شاه خواهد آغاز که حداقل در نامتجانس تری جایگزین آن شده است٬
کمک به ثبات اوضاع وقتی که قابلیت حزب در شد باعث خواهد این امر احتماًال ـکمتری برخورداراست.
چندان تفاوتی برای آغاز در تشکیل یک حزب سیاسی منفرد ترک کرده کاسته شود. ـکه شاه صحنه را
که ایران همان موقع هم فقط بودند احزاب مخالف سابق چنان بی اثر نمی کند. شخص متوسط ایرانی ایجاد
ادامه هم را این کار و می کرد اتخاذ خود شاه تمام تصمیمات مهم سیاست را اسمی تک حزبی نبود. به طور
حال بخشی به هر انجام این امر در قانون بندی کند. را اوضاع موجود فقط باید او اـکثرموارد در خواهدداد.
هم حذف کرده است. مهم است را ایرانیان بسیار که برای ایران و قدرت را نمای ظاهری شرکت در از
دارد جامعه را دو در نیروهای موجود بر افزایش کنترل خود از هوای چه امتیازاتی غیر تشخیص اینکه او

مشکل است.
میکلوس
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A/7 تهران قسمت در سفارت آمریکا : از
75/11/4 ـ آوریل 1975 خارجه تاریخ : وزارت امور به :
 محرمانه

ایران قدرت در تحول اخیر موضوع :
محکمتر٬ به روز سلطنتی بوده است که روز شاهد ایران طی دهه اخیر ساخت قدرت در خالصه :
محدودقدرت سر مراـکز کشور رشدپیچیدگی امور با سال اخیر درچند شده است. وخودکامه تر مطمئن تر
تجارت عمده و حفظ کند. آنها بر را خود نخواسته است کنترل مستمر که شاه نتوانسته یا برآورده اند
مراـکز ارتش یکی از سابق بوده و مراـکز سیستم سیاست حزبی یکی از است. این مراـکز یکی از صنعت٬
را خود قدرت رشد این مراـکز اـگر : گرفته اند ذیل تحت بررسی قرار که در بالقوه مستقل قدرت می باشد
آرامش حفظ پایداری و سهم به سزایی در صورت که باشد٬ غیبت شاه بهر پس از همچنان ادامه دهند٬
یک در طریق حل کردن آنها اقدام به کاهش استقالل عملی احزاب از شاه اخیرًا اما ـکشورخواهندداشت.
به حفظ نظارت دقیق قادر به میزانی که او قبال شاه مسئول است نمود. در جنبش که رهبری آن منقسم و
بود. خواهد فشارهای احتمالی آینده عاجز و این دستگاه ازجوابگویی نیازها حزب جدیداست. بر خود

(پایان خالصه)

اعمال قدرت شاه و 1ـ
در طول دهه اخیر شاه به یک چهره فوق العاده تبدیل شده است. یک حاـکم خشک فداـکار و مستبد که
در می پیماید حتمًا همان مسیر را برای حصول اطمینان به اینکه کشور معین کننده مسیر کشورش است و
مشاورین ارشدی چون به نفس شاه افزایش یافته است و اعتماد تجربه و به مرور دخالت می کند. امور
سیاسی به دیگران رجوع امور به منظورمشورت در کمتر وی نیز رفته اند٬ صحنه کنار یزدان پناه از تیمسار
دقت تمام با او نیست. ولی این طور مانده٬ واقعیت به دور از که او کرده اند بعضی ناظران تصور ـکرده است.
طریق از مقامات حفظ کرده است. افراد طریق گروه وسیعی از از را٬ ارتباط مستقیم باخود ـکانالهای متعدد
سیاست شاه این است که به فراهم می کند. اطالعات بنیادی برای تصمیمات خود این شبکه شخصی سنتی٬
عمق آـگاهی اودرداخل آن به این دلیل است که کس دیگری بادیدوسیع و قسمتی از تنهایی تصمیم بگیرد.
است کسی به همچنین به این دلیل که بعید و اطمینان کند مداوم به او به طور که بتواند نمی شود صحنه پیدا
که مطلوب کنند پیشنهاد اقداماتی را به او باشد حاضر (علم) دربار وزیر شاهزاده اشرف و شهبانو٬ استثناء
به علت موفقیت سیاستهای شاه اینک بیشتر که تصمیمش جاهالنه بوده است. بگویند به او یا نظرش نباشد
تمام به اتخاذ که قادر یافت نمی شود استعداد٬ هم با قدر هر یک نفر٬ مملکت٬ پیچیدگی امور رشد همراه با
محدود مراـکز به عنوان یک امرالزم به ناچار باشد. جامعه الزمند٬ تصمیماتی که روزانه برای گذراندن امور
محدوده فعالیت و در را روزانه خود که خودشان امور تشکیل شده اند٬ منافع متعدد قدرت مختلف با
اعمال در خود توانایی زیاد به خاطر این گروهها چارچوب رهنمودهای سیاسی شاه کنترل می کنند.
راه اعمال نفوذ که به رواج قدرت یابی از آزادی عمل محدودی به دست آورده اند سیاستهای داخلی شاه٬

منتهی شده است.
شاه آـگاهانه نتیجه تحول اجتماعی مملکت بوده است. ساخت قدرت داخلی ایران٬ این تغییرات در
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واقع مدتی در مخالفتی نداشت. توسعه آنها هم با این اواخر تا اما معین نکرد؛ برای این مراـکز نفوذ قدرت و
طرح مستقل با مراـکز رشد از او می کردیم مقصود فکر زیرا که وی تأییدشان هم می کند به نظرمان می رسد
درسطوح پایین ایجاد امکان رقابتها تا برای پادشاهان آینده بود برای نقشی هادی تر٬خالصه تروجداتر او
حزب ایران نوین ممکن مورد در اـگر قدرت رقیبی برای شاه فعلی نیستند. معتقدیم که این مراـکز ما شود.
معین که خودش انتخاب می کند موارد در هرحال اومی تواند بالقوه کرده باشددر است وی احساس تهدید
رشد (حتی قبل از داشته باشد نمی تواند را دائم آنها چه کنترل کامل و اـگر دخالت کند؛ این مراـکز کار در
اوضاع تنبل ایران سدی عملی برای تسلط دقیق شاه بر بی عرضه و بوروکراسی سنتًا مستقل قدرت٬ مراـکز
سابق قدرت یعنی مراـکز یکی از صنعت٬ فعلی قدرت یعنی تجارت عمده و مرکز یکی از این گزارش٬ بود).
می دهد. خالصه تحت بررسی قرار به طور را بالقوه مستقل ”قدرت ارتش“ مراـکز یکی از سیستم حزبی و

قدرت مراـکز 2ـ
صنعت تجارت عمده و الف:

صنعت به تجارت عمده و همان اوان کوشش شاه برای صنعتی کردن ایران٬ یعنی از دهه 1960 در
یک محیط بسته در سرمایه های خصوصی نفع می برد. سیاست دولت برای تشویق تکاثر طریق از هزاران
جایی شده اند٬ فعال ترین چهره های ایران جلب حوزه اقتصاد درخشان ترین و بسیاری از سیاسی به ناچار
این رویه به اغلب بسیارموردپسندواقع می شد. ملی٬ ته مانندرشد و ـکه ابتکارفردی طبق ارزشهای بی سر
جایی رسیده است که تجارت عمده و صنعت چنان وسیع و پیچیده شده اند که دولت دیگر قدرت نظارت
قدرت قابل مالحظه ای شده اند. مدیران به تدریج اعمالگر دست داده است و از اعمال روزانه را نزدیک بر
میلیون دالر دوپونت به مبلغ 500 استقالل این بخش معامله بین الجوردی و جریان رشد یک نمونه از
سال پیش امری که همین چند شده بود. امضاء ارجاع به آن مذاـکره و یا دربار این معامله بدون نفوذ است.
یا الزم نیست یک وزیر که دیگر کرده اند اطمینان به کارمندان سفارت اظهار با بعضی تجار ممکن بود. غیر
وجهه الزم قدرت و آنها موقعیت (ثروت) نام و حاال ـ کارهایت انجام شود داشته باشی تا آشنا سناتور
متنابهی برای حزب ایران صنعت مقادیر به عالوه زمانی تجارت عمده و دارد. را برای انجام شدن امور
به داد. انجام خواهد ایران نیز حزب رستاخیز برای جانشین٬ چنین کاری را احتماًال و نوین تأمین می کرد
آمد. خواهد حوزه فعالیت مستقل پدید توسعه بیشتر و امکان ارتباطات جدید این ترتیب برای هردو
صنعت بـزرگترین چون تجارت عمده و بوده است. ایران اقتصاد اخیر رشد مهمترین بخش توسعه و
به همین دلیل تجارت عمده وصنعت حکم پایه های اساسی سیاستهای شاه برده اند. از منافع را و استفاده ها
سیاست به مفهوم رسمی آن این بوده است که از چه سعیشان بر اـگر و داشته اند ساختمان رژیم فعلی را در
به هررژیم آتی که آرامش وسیاستهای مشابه رژیم حاضر ولی می توان انتظارداشت که آنها اجتناب کنند؛

حمایت عمده مالی بکنند. بیاورد همراه خود

سیستم حزبی ب:
نمی رفت. او چنین انتظاری هم از و حزب ایران نوین یک حزب عمده سیاسی به مفهوم غربی آن نبود
ایران شبیه آن در توده هرگز که به استثنای حزب مطرود وسعتی بود حال این حزب یک نهادعظیم با به هر
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اما می رساند. به سطح باال که شخص را آن بود اصوًالجذابیت آن برای اعضایش در نداشته است. وجود
قدرتشان و برای توسعه نفوذ هویدا٬ نخست وزیر که به رهبران آن مخصوصًا آن استفاده ای بود از مهمتر
و متصل به ساختهای محلی قدرت می باشد توجه به تشکیالت سرتاسری٬ حزب ایران نوین با می رساند.

حزب هم این توانایی را و دارد ثابتی) ساواـک (پرویز رؤسای قدرتمند یکی از رابطه نزدیکی با خود که هویدا می شود تأیید آنجا از این امر 1ـ
همین سوابق با دیگران٬ حالی که روزنامه نگاران یا در نگه دارد باالی خود کادر در حزب توده را جبهه ملی یا در داشت که اشخاص سابقه دار

اخراج می شوند.

قدرت رهبری٬ همچنین رابطه با تشکیالت امنیتی 1 رابطه نزدیک آن با تجارت عمده و ارتباط آن با
قدرتی قابل توجه حائز اعضای حزب٬ کردن تمام مشاغل برجسته دولتی به وسیله خود پر توانایی آن در
نقشش به دوره قدرت و در خود اجرای اهداف متعدد نداشت ولی با سیاست خارجی نفوذ حزب بر بود.

عملی نمود. مردم اصول انقالب را عنوان نگهبان انقالب شاه و
ده سال نخست وزیری که طی بیش از بودند مدیون هویدا را اعضای صاحب مقام موقعیت خود اـکثرًا
نشست که در زمانی شروع شد برپایی این پایگاه از حزب ساخت٬ در پایگاه قدرت دهشتناـکی برای خود
این موضوع درمسافرتهای متعددوی به استانها ژانویه 1975وی به عنوان دبیرکلی برگزیده شد. حزب در
پادشاهان مردم مانند دریافت عریضه از و انتصاب اشخاص جدید تشویق طرحهای عمرانی جاری و و
واقعگرا اما ایران بی موقع می داند در پادشاهی استبدادی را معروف است که هویدا قدیم نمایان می گردد.
روال سیاسی موفقی برای چاپلوسی برای داشتن رضایت شاه٬ قدرتش و تجدید دقت در با هم هست و
آن طوری که مشهور اما نیافتیم؛ سیاست خود به تغییر او عالمتی دال برقصد ما کرده است. پا دست و خود
احساس اینکه ایران نوین برای و فساد اساس گزارشهای عدم کفایت حزب و است ممکن است شاه بر
دید از را که شاه قضایا ممکن است باعث شده باشند قوی شده است٬ حد ایفای نقش مخالف بیش از

دیگری ببیند.
که قدرت تهران) حزبی (رجوع به 2069 واضح است که شاه دالیل متعددی برای انحالل سیستم چند
رقیبی برای قدرت پادشاهی ایران نوین را یا هویدا می دانیم که او بعید ما دارد. بود آنها ایران نوین یکی از
ایران نوین برای اوعالمت این بوده باشد و تسلط فزاینده هویدا و اـگرچه ممکن است رشد یافته باشد. خود
به اجرای وظیفه ای که او قادر وحزب دیگر کنترل کند آن را که شاه نتواند به جای برسد ـکه حزب می تواند
جانب دشمنان شاه از رهبرش نزد این گونه عنوان ساختن نقش حزب و مطمئنًا نباشد. گرفته بود نظر در
که به ابتکار یک حزب منفرد حد در صورت زمانی که شاه احزاب سیاسی را هر در بوده است و هویدا
این زمینه به کنترلهای که این نشانه یک بازگشت حداقل در واضح بود همایونی تشکیل شده منحل کرد٬
مسایل روزانه بوده است. در نقض صریح طرحهای ظاهری خودش برای دخالت کمتر شاهانه و سختتر
حوزه از فعالیتهای آن ضرورتًا حاصل شود٬ گرفته اند نظر ایران در توسعه ای که برای حزب رستاخیز اـگر
آن در شاه عضویت تمام مقامات باالی ایرانی را این امر برای مقابله با نظارت دقیق شاه خارج خواهدشد.
هم تکلیف تعیین مطمئن نموده است که برای رقبای خود را به این ترتیب وی خود اجباری کرده است و
منقسم نخواهد یک حزب بی قابلیت و آورد. به دست نخواهد هیچ کس هم کنترل حزب را و کرد خواهد
حقیقت امتحان اینکه حزب در شاه داشته باشد. از زمینه قدرتی بعد ایران نوین پایگاه و توانست مانند

کم است. بسیار بماند شاه پایدار از بعد رستاخیز
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ارتش ج :
که ارتش فرض کرد حال نباید به هر مفهومی تعریف کرد؛ قدرت به هر می توان یک مرکز ارتش را
ولی واقعیت این است که شاه هم حساسیت زیاد دارد البته قوه چنین کاری را شاه عمل می کند. مستقل از
وی آخرین تجهیزات را باشند. وفادار یعنی تکیهـگاه نهایی سلطنت راضی و به رشدش٬ که ارتش رو دارد
حقوقشان را درصد به میزان 20 معاف کرده است؛ درآمد مالیات بر از را آنها برای ارتش فراهم می آورد؛
عین در و نقششان بیفزاید وجهه و که بر سعی فراوان دارد نسبت به کارکنان کشوری افزایش داده است.
داده است. مسئول قرار نسبت به شخص خود٬ مستقیمًا یک اقدام احتیاطی فرماندهیشان را حال به منظور
سال برای مثال در تقویت زیادی نموده است. دردسرها مواجهه با در وفاداری نیروهای مسلح شاه را
شرکت زنان در اصالحات ارضی و ضد کننده بر گروههای تظاهر برابر دستجات ارتش محکم در 1963
بازنشسته بود. دست افسران تشویقی یا مشاغل دولتی در انتخابات ایستادند.پانزده سال پیش بسیاری از

نیست. ولی ااۤلن این طور
به مدارج پله ای برای دست یافتن آنها دیگر ارتش را خانوادههای سطح باالی ایران برخالف سابق٬
کوششهای و می دانند تنفرآور جوانان تحصیلکرده خدمت وظیفه سربازی را بسیاری از ترقی نمی یابند.
ده سال پیش ترفیع تمام افسران از که اغلب موفق نمی شوند. آن اجتناب ورزند که از فراوان می کنند
اساس رابـطه اعـلیحضرت ترفیعات بر شاه باشد. تصویب شخص خود می بایست با سرهنگ به باال
شخصی بین افسران نه به دستگاه پادشاهی٬ یک وفاداری شدید باعث ایجاد این امر بود. آنها همایونی با
بلکه به خود صاحب دستگاه شد. به مرور که ارتش توسعه یافت دیگر امکان نداشت که فقط آنان در رابطه
ترفیع چه هنوز اـگر داده می شود. اساس آزمایش لیاقت٬ شاه ترفیع یابندوحاالتدریجًاترفیع بر شخصی با
تجهیزات و ادامه می دهد را خود همچنان که ماشین نظامی ایران رشد تصویب شاه باشد. با باید امراء
قابلیت یادگیری الزم برای به تحصیالت و شود ایران مجبور احتمال می رود پیشرفته ای به دست می آورد٬
چه مخالفین سرسخت حکومت فعلی بین اـگر مصالح امنیتی ارج گذارد. از این تجهیزات بیشتر عمل با
بخش خصوصی برای رقابت بین ارتش و این احتیاج و می شوند٬ پیدا نخبگان تحصیلکرده٬ دانشجویان و
خانواده های کم از جریان استخدام جوانان قابل آموزش٬ یافت و خواهد شتاب بیشتر جذب استعدادها
واقوامشان هم لشکری کم هست وخود غیر طرق معمول و اغلب دهاتی که احتمال پیشرفتشان از و درآمد
که این استخدام شدگان به ذهن می رسد این طور ابتدا بود. خواهد ازاصالحات شاه برده اند٬ ـکمترین بهره را
نبود٬ ملت برایشان امکان پذیر که بدون انقالب شاه و وپیشرفت این موقعیت خود طبقه پائین به سبب بهبود
حال رشدچنین نتیجه ای به کشورهای در دیگر وضعیت های مشابه در اما بود. همواره سپاسگزارخواهند
آنها شد. دستگی قابل توجهی میان افسران خواهد چند معتقدیم که این باعث ایجاد ما نیاورده است. بار
به شـخص پـادشاه فـعلی منحصر عمده وفاداری را ولی دیگر به دستگاه پادشاهی وفادارند٬ عمومًا
حال ولی در زمان نمی سازد٬ پادشاهی هم با که خود هم معتقدند به عالوه یک گروه کوچکتر نمی دانند.
می کنیم که این معنایش عدم تأـکید ما و آن یافت نمی شود از برای ایران چاره قابل اجرایی غیر حاضر
شاید از غیر رقیب حکومت ـ هر ارتش درمواجهه با ما به عکس به اعتقاد ایران نیست. وفاداری ارتش در
این است که دیگرسیستم ما معنای اصلی منظور خواهدگرفت. بشدت جانب سلطنت را یکی ازخودشان ـ
پیشرفته تر و پیچیده تر به روز برای ساخت ارتش ایران که روز باال تشویق شخصی از سنتی نظارت و
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عمل در تمایل ارتش به استقالل بیشتر این جریان ادامه یابد اـگر می شود. قدیمی شده است و می شود
پیش آید. زمان صغارت ولیعهد وضع نامعینی مثل مردن شاه در اـگر مخصوصًا یافت٬ افزایش خواهد

نتیجهـگیری 3ـ
سیستم تک حزبی برای منافع ایاالت متحده به استثنای ایجاد این تحوالت ساخت قدرت ایران را٬ ما
خواهند شاه ایفاء تبعیت از قدرت نقشهایی در آن مراـکز زمانی که شاه زنده است احتماًال تا مفیدمی دانیم.
برای چرای پدرش را ظرفیت بی چون و تازه کار و شاه جدید و باالخره بمیرد به محض اینکه او و ـکرد
یافت و افزایش چشمگیری خواهد قدرت احتماًال حوزه عمل این مراـکز نداشته باشد٬ امور دخالت در
صادق است. بیشتر این امر مردن شاه مقداری استقالل عمل هم داشته اند٬ که قبل از حاال خصوصًا

که به روشهای او بعضیها مگر موافقت دارند. مقاصدی که شاه برای ایران معین کرده است٬ ایرانیان با اـکثر
بهره سیاستهای او همه از بیش از این گزارش معرفی شده اند قدرت هم که در مراـکز خرده می گیرند.
وضع منافعشان در کنیم٬ استثناء که ممکن است آن را حزب رستاخیز شده جز قدرت یاد مراـکز برده اند.
کمکی دوران انتقالی تحویل سلطنت به جانشین جدید که در دارند این توانایی را احتماًال است و موجود
این ارگان زیرا بود. یک اقدام قهقرایی خواهد حزب رستاخیز ایجاد این نظر از برای حفظ ثبات باشند.
حزب ایران استقاللش هم از بارکش که جثه بزرگش تجزیه شده و حزبی است بی کفایت٬ سیاسی جدید
پایه محکمی رفته است بتواند پهلوی دیگر این محتمل نیست موقعی که محمدرضا بر بنا است. نوین کمتر
برای ثبات محسوب شود. در هر صورت حاال که شاه برنامه اش را برای کنارهـگیری از سلطنت به نفع فرزند
برآوردن بناهای ادامه سر به توافق رسیده است٬ او از پهلوی بعد جایگزینی رضا اعالم کرده است و خود
مرحله انتقال جانشین یک حاـکم حداقل چاره ای برای تضمین ثبات در نیمه مستقل قدرت می تواند٬
باشد. هلمز مستبد

A/8 محرمانه قسمت
تأثیرات رفتار شخصیت ارتش ـ نقش و

ـگروه افسران نظامی ایران

دولت ایران قدمهایی فعالیتهای سیاسی علیه رژیم ندارند. حال حاضر افسران ایرانی در خالصه :
در مشکل بزرگتر برداشته است. رفتارهای دقیق جهت حفظ وفاداری آنها جهت اجرای اقدامات امنیتی و
که افسران جوان نشان داده اند می باشد. آنچه که بودند شخصیت افسران از تعویض (تغییر) اصالح افسران٬
رسیدگی قرار مورد ساخت سیاسی آنها اوضاع اقتصادی و اـگر بود٬ خواهند سر آینده افرادی بی درد در
این عقیده ایم که باید بر بوده است و فکری افسران ایرانی محدود رشد از متوجه شدهایم که درک ما ـگیرد.
توصیه می کنیم که آموزش زبان فارسی برای ما توجه بیشتری به چگونگی این مسئله مهم داشته باشیم.
این جهت ترتیب برنامه هایی در و مؤثری افزایش یابد به طور مستشارانی که به ایران فرستاده می شوند

داده شود. منافع آمریکا برای پیشبرد
بفرستیم. این موضوع مصمم هستیم که گزارشات مکرری تهیه کرده و مورد در ما



شاه 295 و  روابط آمریکا

A/9 قسمت
مخدر ـگزارش وضعیت مواد

بین المللی افزایش چشمگیری داشته مخدر زمینه مواد سالهای گذشته نقش ایران در در خالصه :
به کشورهای اروپای غربی و می شود پاـکستان به ایران وارد طرف افغانستان و حشیش از بیشتر است.
نقل بین المللی خطوط حمل و که اغلب با ایران به وسیله کامیون حمل می شود کنندگان از توسط عبور
برای اصالح وضعیت ایران است. اندازه در بیش از موضوع مهم مسئله اعتیاد (TIR) همراهی می شوند.

این چیزی و بین المللی همکاری کند قسمت منطقه ای و ایران بایستی در داخل٬ در مخدر معتادین به مواد
به وسیله پلیس ملی انجام مخدر مواد فعالیتهایی که برضد وجود با نمی شده است. گذشته اجرا است که در
وجود نمایندگان کشورهای دیگر با قانونی برای همکاری آنها اما سال گذشته) ـگرفته است (درخالل 20
مخدر گرفتن مواد مورد در گمرک را ژاندارمری و ساختمان بوروکراسی ایران همکاری بین پلیس و ندارد.
محدود ایران خیلی کم است و در مخدر اشاعه مواد فعالیتهای ادارات برای جلوگیری از مشکل کرده است.
آموزش الزم برای اجرای ژاندارمری احتیاج به هماهنگی و پلیس و برنامه این اداره با عمل می کنند.

دارد. مأموریتها



بخش سوم
آمریکا شاه و

شماره 1 سّری  سند
تهدیدات ایران (سّری) ـ ایران 1

تهدید که عمده آنها شد سالهای آینده مواجه خواهد تهدیدات زیادی در است که ایران با شاه معتقد
عمده ای برای تهدید را آنها و داشته اند به خود را ترس تسلط یافتن روسها قدیم ایرانیها از شوروی است.
شاه به سختی شوروی٬ اقتصادی ایران و علیرغم همکاریهای اخیر کرده اند. قلمداد تمامیت ارضی خود
آبهای گرم از بنادر ارتباط یافتن با خلیج فارس و امور است که اهداف تاریخی روسیه که تسلط بر معتقد
بود. خواهد قبال خاورمیانه وجنوب آسیا همچنان تعیین کننده خط مشی روسیه در راه خشکی می باشد٬
احتمال اقدام ولی او که تصرف نظامی ایران سریع ترین راه برای دستیابی به این آمال می باشد. شاه می داند
قبیل چین٬تشنج زدایی با به این دلیل که روسیه اـکنون مشغولیتهای مهمتری از بعیدمی داند؛ چنین عملی را
به کمک ایاالت متحده دردفع حمله شوروی حساب به عالوه او ایاالت متحده دارد. بهبودروابط با و اروپا
نهانی و کمکهای آشکار با باعث نگرانی اوست تهدیدی است که روسیه غیرمستقیم و آنچه بیشتر می کند.
اعمال دارد برهم زدن امنیت ایران را حکومت عراق که قصد خصوصًا حکومتها٬ ناراضی و به عناصر خود
شوروی شاه اتحاد افغانستان و عراق٬ پیوندهای نزدیک بین هند٬ تهدیدات استراتژیک حاصل از می کند.
کلیه تهدیدات باعث تشدید بین این کشورها فزاینده شوروی در به عقیده وی نفوذ مضطرب نموده است. را
علیه منافع ایران می شود. شاه می ترسد که اینک با آشکار شدن عالئم تقلیل نفوذ روسیه در ساحل شرقی
افغانستان تحکیم روابط با خلیج[ فارس]٬ در نفوذ به ازدیاد را پیش توجه خود بیش از آن کشور مدیترانه٬
ناحیه استانهای در شمال وحمایت ازاقدامات شورشی برای سرنگونی حکومتهای محافظهـکار عراق در و
جنگ بـا این دلیل عمده شاه برای اعزام نیروهای ایرانی به عمان و جنوب معطوف سازد. ساحلی تا
مـورد در او مـی باشد. شوروی است٬ شورشیهایی که توسط جمهوری دمکراتیک خلق یمن که پیرو
معرض درازمدت در در کاسته شدن ثبات ترکیه امنیت ایران نیز با زیرا ترکیه بیمناـک است٬ تحوالت اخیر
شمال غربی و مرز به عالوه مشکالت سیاسی پاـکستان که توسط ناراضیان در گرفت. خواهد قرار خطر
شده است. حفظ تمامیت خود توانایی پاـکستان در در او شده موجب تردید استانهای بلوچستان ایجاد
تهدیدمستقیمی برای بلوچستان پاـکستان را حقیقت این است که شاه نهضت مخفی وجدایی خواه بلوچ در
اهمیت حیاتی برای ایران حائز به غرب را خطوط نفت خود ایران می داند.شاه همچنین امنیت تجهیزات و

صفحات بعدی آن به دست نیامد. ناتمام بوده و این جا در این سند 1ـ

نقش حساسی است...1 بشدت نسبت به ضربه پذیری.. او می داند.

شماره 2 سند
51 خرداد ـ غیرقابل رؤیت برای خارجیان ژوئن 1972 سّری ـ

تجارت ایران شرکت خانواده سلطنتی در
شامل محصوالت کشاورزی را تولیدات سیمان گرفته تا منافع خاندان سلطنتی یک طیف وسیعی از
بسیاری در می باشند. دارا این کمپانیهای متعدد در بیشترین سهام را که آنها آن ندارد این داللت بر می شود.
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سهام گذارده اند. برای آنها کسانی دیگر یا کمترین سهم بوده و با و سهامدارانی بی سروصدا آنها موارد
شخصی به فعالیتهای شرکتهایشان دارند. اعضای خانواده سلطنتی عالقه آشکار بعضی از

شرکت در به عنوان یک مالک بزرگ که عالقه زیادی به کشاورزی پیشرفته دارد٬ عبدالرضا٬ شاهپور
همچنین به او سهام دارد. ـ می فروشد و می کند وارد و که ماشینهای کشاورزی می سازد ـ ایران جاندیر
یک شرکتی است که مالک شرکت صفاریهای ایران و او لذا است٬ حیوانات عالقه مند حفظ منابع طبیعی و

شکاربانی). محیط زیست یا (سازمان حفاظت و سازمان می دهد مسافرتهای شکاری را
نشان داده شده شاه) از بعضی داراییهای تجارتی خاندان پهلوی (به غیر لیست خیلی اجمالی از زیر در

است:

پهلوی بنیاد
میان مسایل از شرکتهای متعددی می باشد. در سهام های بسیار و رستورانها این سازمان مالک هتلها٬
سیمان و کارخانجات پنبه نسوز و بخشهای دارویی (مؤسسه رفاهی داروپخش) شده نقش آن در یاد

است. بیشتر
صرف امور که ظاهرًا فزاینده ای دارد درآمد بنیاد کنترل می کند. 50%تولیدات سیمان ایران را این بنیاد
40درصد تا 20 ولی رقمی درحدود آن تشکیل یافته است می شود؛ به خاطر مدعی بود خیریه ای که بنیاد

خانواده سلطنتی می رسد. به اعضاء این درآمد
بنیاد به طور مؤثری اداره نمی شود چرا که اـکثرًا از آن برای یافتن شغل برای دوستان و وابستگان
است اولویتهایی بی اندازه به پشتیبانی دربار برخوردار چون این بنیاد از خاندان پهلوی استفاده می شود.
سرچشمه بنیاد آن می شود مانع رشد مختل ساخته و به طوری که توسعه تجارت ایران را آن داده می شود٬

سّری فعالیتهای خانواده سلطنتی است. نارضایتیهای ایرانیان از بیشتر
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شماره 3 سند
تورین محرمانه : از

تهران ـ سفارت آمریکا به :
یادداشت مذاـکرات موضوع :

جیوب گاتی. قسمت روابط عمومی فیلیپ پیلزبوری٬ کارمند شرکت کنندگان :
56 شهریور 9 ـ آـگوست 1977 31 رستوران فرانچسکوتورینو تاریخ : محل :
مشاهدات او برد. IBRD درایران بسر 16تیرماه 56درپروژه سه هفته درژوئیه 1977ـ آقای گاتی حدود

موضوع این گزارش می باشند.

(تربیتی): اردوی کار 1ـ
مأموران ساواـک هم به یکی از کردند. همکاران توسط ماشین به لرستان سفر تن از آقای گاتی به همراه دو
اجازه گرفت برای آنها مأمور جاده بسته شده بود. و نزدیکی قم تصادفی صورت گرفته بود همراه آنان بود.
اسکورت آنان را جلو عقب و به زودی چندجیپ از یک جاده خاـکی بیراهه ادامه دادند. استفاده از با آنها و
یا طول آن 7 اردوی تربیتی می نامید. آن را که مأمور کویررسیدند کنار به جایی در مدتی آنها بعداز ـکردند.
مسلسل به صورت آماده سربازان با آن کشیده شده بود. به دور سه ردیف سیم خاردار و بود کیلومتر 8
مهمان سرهنگ ساواـک خواسته شد او از آقای گاتی گفت که موقع رسیدن به مقصد باش ایستاده بودند.
لرستان که اسمش را نگفتند باشد. آقای گاتی گفت سرهنگ به او تریاـک تعارف کرد و او نپذیرفت. بعد از
آقای گاتی دارند. این اردوهای تربیتی وجود در نفر مدت کوتاهی سرهنگ به راحتی گفت که 200/000
توانست که او اوضاع داخل اردو استفاده نمی شد. اصطالح ”زندانی سیاسی“ ـگفت البته هیچ وقت از

لرزانیده بود. را او مشاهده کند

فساد منابع انسانی و 2ـ
خارج ایرانیان از جایی که مشاهده کرده بودگفت: تا ـگاتی درمورداتالف نیروی انسانی به خاطرفساد
به عوض تمام پروژه ها در کاری نمی کنند٬ دیگر تخصص عالی ولی اینجا تحصیالت و با می گردند٬ بر
این برنامه شاه بیان کرد. پروژه ساختمان قبر مورد نظرات خاصی در او شرکتهای خارجی داده می شود.
سلطنتی گفته می شد قسمتی که آرشیتکت دربار تحت نظر و خارجی بودند که اـکثرًا آرشیتکت دارد 114
کنترل ترابری را شاه٬ گفت برادر او متعجب شده بود. همه جا فامیلهای شاه در گاتی ازوجود می کردند. ـکار
اصفهان که راه آهن بین اراـک و نمی شود حاضر او ترن ترجیح می دهد. بر نقل کامیون را حمل و و می کند
شاه مسئول صنایع خواهر نقل بکاهد. خرجهای حمل و زیادی از مقدار این پروژه می تواند ساخته شود؛
اووزیر شهبانومسئول خانه سازی می باشدو اوگرفته نمی شود. هیچ تصمیم اساسی بدون مشورت با است.

دوران دانشجویی انتصاب کرده است. پاریس در به دلیل آشناییشان در فعلی مسکن را

ارتش 3ـ
منافع (ایتالیاییها صحبت کرده : افسران نیروی دریایی٬ مخصوصًا افسران٬ آقای گاتی چندین جلسه با
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گمبورن ایرانیان به دانشگاه نیروی دریایی در چون بسیاری از نیروی دریایی ایران دارند٬ قابل توجهی در
آقای گاتی گفت ارتش از خریداری می کند). ساخته می شود السپنر که در ایران کشتیهایی را و می روند
که ازخریدهای ارتش حاصل فزاینده ای نگران مبالغ عظیم پولی هستند ولی به طور رژیم حمایت میکند٬
کم خودشان نگران حقوقهای نسبتًا این آنها گذشته از نظامی می رود. به جیب عده ای غیر و می شود
از بعد حتی می تواند و کرد خواهد سیاست ایفا که ارتش نقش فعالتری در گاتی احساس می کرد هستند.

آورد. روی کار به عنوان رهبر پسرش را و رفتن شاه فعلی کودتایی انجام دهد

فرانسه نفوذ 4ـ
قرار تربیت وزارتخانه ها سیستم تعلیم و در عمیق فرهنگ فرانسوی مخصوصًا نفوذ ـگاتی تحت تأثیر
وزارتخانه های دولتی شرکت سازماندهی مجدد در فعاالنه مخصوصًا به گفته او فرانسویها ـگرفته بود.
مدارس بزرگ فرانسه فراهم آوردن امکان فرستادن کارمندان ایرانی برای تحصیل در درصدد و دارند٬

هستند.

بعضی برداشتهای عمومی 5ــ
ولی انتقادهای روزافزونی نسبت بـه زیـاده رویهای نمی گیرند قرار انتقاد مورد شهبانو شاه و الف)

خانواده سلطنتی صورت می گیرد.
ب) مردم در ایران رو به سوی دیکتاتوری دارند نه دمکراسی٬ حتی اـگر دیکتاتور کسی غیر از شاه

دارد. باشد. ظاهرًا امید و عالقه کمی به دمکراسی در ایران وجود
گاتی بر دارد. شوروی وجود گسترده ضد و کمونیستی احساس عمیق٬ به جای احساسات ضد ج)

حزب توده صحبت می کرد. انشعاب در ایران از اساس ادعاهای شوروی بر
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شماره 4 سند
دی 56 15 ـ ژانویه 1978 ایران 5 تهران٬

اصالن عزیز
انجام ترتیبات مالقات هیأت شش نفره سناتورهای آمریکایی (به در زحمات شما بدین وسیله از
در اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر ژانویه قدردانی می کنیم. 11 تا 9 از معاونت استیونس) و ریاست ویلیامز
جلسه ظهر از بعد ساعت 1 به دنبال آن در پذیرفت. خواهند را ژانویه سناتورها 10 مالقات رسمی ظهر

می باشد. صرف ناهار
: از عبارتند مذکور شش سناتور

رئیس ـ سناتور هاریسون ای ویلیامز
معاون رئیس استیونس ـ سناتور تد

کانن سناتور هاوارد
سناتور آبراهام ربیکوف

سناتور ارنست اف هالینگز
سناتور جاـکوب ک جاویتس

شد. من همراهی خواهند سولیوان و توسط سفیر ناهار مالقات و در آنها
گرمترین درودهای شخصی. تقدیم احترامات عالی و با

ارادتمند جک سی میکلوس
حضرت عالیجناب

اصالن افشار امیر دکتر
ریاست تشریفات
شاهنشاهی دربار

ایران تهران٬
دی 56 15 ـ ژانویه 1978 5

اصالن عزیز
الی 13 انجام ترتیبات مالقات نمایندگان (نمایندگی کنگره زابلوکی) در زحمات شما بدین وسیله از
ژانویه نمایندگان را 14 مالقات رسمی ظهر در اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر ژانویه قدردانی می کنیم. 15

می باشد. جلسه صرف نهار ظهر از بعد ساعت 1 به دنبال آن در پذیرفت. خواهند
: از نمایندگان عبارتند

نماینده ـکلمت جی زابلوکی
نماینده دانته بی فاسل

نماینده جاناتان بی بینگهام
جی رایان نماینده لئو
نماینده هلن اس مینر
جی پیز نماینده دانالد
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نماینده جان جی کاوانف
نماینده ویلیام اس برومفیلد

نماینده پائول فیندلی
نماینده الری وین جونیور
نماینده شرلی ان پتیس

نماینده بنجامین ای جیلمن
نماینده جی هربرت بروک

دد نماینده ـکریستوفر
نماینده دل گالوس

عالیجناب
امیراصالن افشار دکتر
ریاست تشریفات
شاهنشاهی دربار

برنامه اولیهای که سناتورهای ایاالت متحده در اداری نمی توانند اعضای کادر چه هیچ یک از اـگر
افراد ( آمریکا دیدگاه منافع مشترک ایران و مهم می دانیم که (از بسیار این را ما یابند حضور شرکت دارند

زیر در برنامه 14 ژانویه شوند :
آقای کنت هاردینگ افسر مخصوص نمایندگان

آقای جان جی برادی مدیران کمیته روابط بین المللی
مجلس نمایندگان

بردس معاون اجرایی آقای رئیس زابلوکی آقای جرج آر
همراهی خواهیم نمود. ناهار مالقات و در من این گروه را سولیوان و سفیر

گرمترین درودهای شخصی تقدیم احترامات عالی و با
ارادتمند:

قائم مقام هیئت دیپلماتیک
جک سی میکلوس
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شماره 5  سند
9169 شماره سند

57 شهریور 19 ـ 1978 سپتامبر 10 دی سی تاریخ : خارجه واشنگتن ـ امور وزیر : از
تهران فوری 6448 استفاده اداری محدود ـ سفارت آمریکا به :

شاه با مکالمه تلفنی رئیس جمهور موضوع :
داد: انتشار را یکشنبه به وقت محلی بیانیه زیر ظهر از بعد ساعت 4 در کاخ سفید 1ـ

رئیس جمهور بحث کرد. او موردوضع فعلی ایران با در و صبح به شاه ایران تلفن کرد ”رئیس جمهورامروز
دوباره تصریح کرد. غرب را ایران با ادامه دار اهمیت اتحاد و آمریکا دوستانه بین ایران و روابط نزدیک و
که خشونت هر امیدواری کرد اظهار داشت و ابراز کشتار مورد در را تأسف عمیق خود رئیس جمهور
که حرکت به سوی آزادیهای سیاسی ادامه یابد. امیدواری کرد همچنین اظهار او پایان بیابد. چه زودتر
صبح یکشنبه قبل از می گوییم که رئیس جمهور به خبرگزاریها این زمینه ما در (برای اطالع شما) 2ـ
مکالمه تلفنی و سادات به شاه تلفن کرد رئیس جمهور بگین و رفتن به گیتسبورگ به همراه نخست وزیر

دقیقه طول کشید. 15 تا 10
مناسب به طور خبرگزاریها تماسهای بین دولت و در گفته شد باال آنچه که در از مخاطبهامی توانند 3ـ
استفاده کنند. ـکریستوفر
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شماره 6  سند
حساس سّری ـ
عزیز آقای سفیر

57 مهر 18 ـ 1978 اـکتبر 10 واشنگتن دی سی تاریخ : خارجه ـ وزارت امور از:
رسمی غیر تهران اداری ـ ـ آمریکا جناب آقای ویلیام اچ سالیوان سفیر به :

عزیز آقای سفیر
مایل است شما شاه می باشدو درمورد (CIA) کارتجدیدپرونده روانپزشکی سیا مؤلف نامه ضمیمه در
اـگر به وی کمک کنید. گونه نظری که می خواهید افزودن هر جواب دادن به سؤاالت فهرست شده و با
به من عالقه مند ) ارائه دهید را طریق من جواب خود از SRF یا طریق کانالهای از می توانید خواستید
به من برسانند). را آنها تا ممکن است که درخواست کنید برگزیدید٬ راه قبلی را اـگر جوابهایتان هستم.
داریم تا قصد ما و بود خواهد شاهزاده رضا مورد تحلیلهایی در کار جری پست همچنین دست اندر
هنری پرشت مرتب کنیم. ارادتمند: را کارها اـکتبر آخر

لیست سؤاالت حساس ـ ضمیمه: سّری ـ
57 مهر 14 1978ـ اـکتبر 6ـ

جناب اـگر عکس العمل احتمالی وی٬ حال حاضر وضع دماغی شاه در برای کمک به برآوردمان از
بود. بی فایده نخواهد مبادرت به جواب سؤاالت ورزند٬ سفیر

1ـ در رابطه با دوره های افسردگی شاه٬ آیا هیچ گاه آنقدر شدید بوده است که به طور چشمگیری با کار
قبال مشکالت اینکه در یا می رسید نسبت به شرایط بی تناسب به نظر آیا رهبری وی تداخل داشته باشد؟
است ؟ این موقع چه اثراتی درتصمیم گیری های وی مشهود در ؟ یأسهای متناسبی بودند سیاسی بی میلی و
این صورت غیر که در که تصمیماتی را می کند میل پیدا یا و فلج بی تصمیمی می شود وی هیچ گاه دچار آیا

به دیگران واـگذارد؟ می کرد٬ خودش اتخاذ احتماًال
یک دوره افسردگی چگونه از ؟تصمیم گیری وی بعد این افسردگی بیرون می کشد از را چگونه خود 2ـ

به صورت مبالغه آمیزی قاطع می شود؟ آیا است٬
تکیه می کند. به چه میزان شاه به او و توصیف کنید وی را نقش همسر 3ـ

و برجا زمینه طرح تحویل یک ایران پا در بود٬ درباره برنامه زمانی وی سودمندخواهد نظر اظهار 4ـ
احساس و به تعویق انداخته باشد شواهدی دریافت شده است که وی برنامه اش را آیا مدرن به فرزندش٬
؟ دست داشته باشد در را مدت بیشتری اداره امور باید برای تحقق بخشیدن به اهداف خود ـکرده باشد
ارائه دوره بحران داخلی می باشد گونه پیشنهادی که شامل افزایش حمایت نظامی خارجی در هر 5ـ

شود.
ابتکارات اثر وی بر سیاستهای اعطایی آزادیهای بیشتر داشته است که بسیاری از چه شاه ابراز اـگر 6ـ
برای چندین سال برنامه ریزی اهداف وی برای رسیدن به جامعه دموکراتیک تر شده اند٬ اتخاذ آمریکا
و دارد اجرای آن را شاه که وی امید درباره میزان تعادل دیدگاههای خود را نظارت خود لطفًا شده اند؛
پزشک پست ـ ام. شرح دهید. جرالد خارجی را به فشار اـکراه او تسلیم با
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شماره 7 سند
1978 سپتامبر محرمانه 27

57 مهر 5 ـ یادداشتهای گروه مسایل کشور
اترتون و افتتاح کرد. گذاشته ایم٬ پشت سر کاری را پر اینکه هفته خصوصًا اظهار با جلسه را سفیر
وی صحبت کردند با درباره طرح صلح کمپ دیوید شاه داشتند مالقاتی که با در آمریکا سفیر سولیوان دو
به حکومت سادات را شدیدًا او زیرا اسرائیل حمایت می کند٬ و توافقنامه مصر علنی از غیر شاه به طور
جهان نگرانی وسیعی در نسبت به توافقها٬ روسها پی عکس العمل شدید در دولت افراطی ترجیح می دهد.

آمده است. عرب به وجود
به گزارش آقای وستلی این هفته تعداد بنا نمایشگاه تجارت بین المللی تهران همچنان ادامه دارد.
شرکتهای آمریکایی نتایج ولی مالحظات امنیتی همچنان سخت می باشد. یافتند٬ بیشتری اجازه بازدید
شرکت کنندگان آمـریکایی مـوفقیتهای خـوبی بعضی از می رسد به نظر گزارش می دهند. مختلفی را

عایدشان بشود.
برداشتن با بسته بود. بازار قسمتی از عراق٬ خمینی در اعتراض به محاصره منزل آیت اهلل در دیروز
از تانکها اـکثر داریم. را بازار گرفته شدن روال عادی تجارت در سر از خانه خمینی انتظار سربازان از

خیابانهای تهران برداشته شده اند.
به سبب دخالت خانواده سلطنتی را می شود.آقای اردالن خیلی زود دربار وزیر علیقلی اردالن امروز
در تجارت خصوصی شدیدًا سرزنش نمود. این امر نشان می دهد که در دولت جدید وزارت دربار اهمیت
حال تحقیق در که وزارت دادگستری نیز اشاره نمود سفیر کابینه برجستگی بیشتری خواهدداشت. و ـکمتر

اعضای برجسته آن است می باشد. عموی اردالن از صنعت پتروشیمی که پسر امور در
اطالعات مالقات داشته است. کشاورزی و وزیر دو با هفته گذشته به همراه رؤسای باالی بخشها در
نسبت به مدیریتهای قبلی برتری زیادی است و تحسین برانگیز مدیریت فعلی وزارت کشاورزی کامًال
ICA.تلویزیون محلی نمایش داد می توان در را داشت که مصاحبه هال ساندرز اظهار آقای شلنبرگر دارد.
برای دانش آموزان ایرانی که تهیه یک جزوه سؤال وجواب مانند٬ درصدد نیز همکاریهای فرهنگی) (مرکز
کردن نمایشگاه ادی گونینگ نیز برپا ICA درصدد وی افزود می باشد. دارند را آمریکا تحصیل در قصد
حضور شاه نیز پنجمین مراسم فارغ التحصیالن نظامی شرکت کرد. پنجاه و در ژنرال گست دیروز هست.
بر روسها به عقیده سفیر٬ کرد. ربیعی ابراز به تیمسار فعالیتهای میگها از را داشت اعلیحضرت نگرانی خود
متوقف کمکهای ایران به سومالی را افغانستان و دخالتهای ایران در که ناآرامی های اخیر٬ این باورند
این از زیرا نگران است٬ که ارتش ایران درباره بودجه خود ربیعی همچنان به ژنرال گست گفت٬ می نماید.

به تصویب هیأت دولت برسد. باید پس وجوهات جدید
دچار چاه بهار روت به میان آمد. براون و بعضی مسایل طرحهای هاری هاچینز٬ به دنبال آن صحبت از

گذارد. خواهد هزینه آن اثر تاریخ اتمام و تدارکات است که در پرسنلی و امور مشکالتی در
تـحقیق مورد پهلوی ) بنیاد از معلوم غیر قرار (از بعضی بنیادها که امور آقای لمبراـکیس گزارش داد

مشکالتی شده بود. دچار امتحانات دانشگاه ملی دیروز رابطه با که در وی افزود میباشد.
که آخرین نظریه این قرار از طوفانیان اطالعات جالبی به دست آمد؛ تیمسار آقای گرین با مذاـکره اخیر از
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مالی سال جدید که در طوفانیان افزود تیمسار گسترش “ تقلیل و ”صرفه جویی٬ شاه این بوده است:
شد. جانب ایران انجام نخواهد خریدهای نظامی عمده ای از

تجهیزات بیشتری برای فرهنگی عباس آباد مرکز که در گزارش داد همکاریهای فرهنگی) ICA (مرکز

ثبت نام برای دوره های انگلیسی به میزان امتحان اعزام٬ علیرغم لغو دانشجویان فراهم می کنند. مشاوره با
زیادی ادامه دارد.

یک کنفرانس منطقه ای در در است٬ مخدر مواد مبارزه با ( DEA)اداره آقای ددیچ که متخصص تنیس و
شد. زوریخ خواهد سپس راهی فرانکفورت و و کرد قاهره شرکت خواهد
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شماره 8 محرمانه سند
جلسه گروه مسایل کشوری آبان 57 3 1978ـ اـکتبر 25
رفته است آمده و کودل سوالرز سفارت گشود. صحبت درباره دیدارکنندگان متعدد با جلسه را سفیر
جانشین هستند. کشور در ولی هنوز ترک کرده اند٬ همراهانش تهران را قائم مقام وزارت دفاع و دونکن٬
آن گاه سفیرسولیوان خواهندشد. آینده وارد روز چند معاون قائم مقام وزارت میکلوس در و کوپر وزیر٬
که درجلسه گروه مسایل کشوری ناظرامنیت منطقه بود وی که نامش کلی بود٬ معرفی نمود٬ یک میهمان را
که این طورمی نمود مالقات کرده بود٬ شاه را ازتاریخ آخرین جلسه گروه٬سولیوان دوبار حضوریافته بود.
باش با ریچارد و سفیر اعتصابات شرکت ملی نفت ایران نگران بود. خصوصًا شاه نسبت به حوادث اخیر٬
به فهم ماهیت اعتصابات نفت کمک که می توانند داشت٬ رئیس کنسرسیوم جان اورنج مالقاتی خواهند
به کمتر که آمریکاییها داده بود سولیوان تذکر حادثه آفرین باشد. می تواند شاه است و تولد روز فردا ـکند.
نشده کـمی تظاهرات اتخاذ مقابله با اینکه اقدامات قاطع تری در ارتش ایران از عمومی بروند. انظار
به آسانی منزوی نمی شوند. اول به این جهت که عاملین ناآرامی ها شاه مخالفت می کند٬ عصبانی است.
نظرسفیر نتایج آن قابل پیش بینی نیست. مسلحانه پیش گرفته شود٬ دوم به این دلیل که اـگرروشهای شدید
مطرح سپس سولیوان موضوعات کوتاه تری را دارد. به رهبری بیشتری نیاز که اوضاع حتمًا این بود بر
آقای یگانه مالقات شامی با آقای کوپر شد. خواهد وارد ظهر از شنبه بعد کوپر جانشین وزارت٬ ـکرد٬
کرد. همراهی خواهد را آقای انصاری او آقای کوپر مالقات شام با در تیلور٬ و میلز خانمها خواهدداشت٬
روز انتشار سؤال و جوابهای (مربوط به ) ملک حسین عقب خواهد افتاد٬ تا کابینه اسرائیل نشست
جوابها ) تا آن زمان سؤال و از کند. آقای شلنبرگر مراقبت خواهد کرد٬ تا نسخه های ما ( خود را برگزار

کرد. تنظیم خواهد دولت را سه مالقات کننده از امور بخش سیاسی٬ مخفی بماند.
کوهن. کلمنت و گریفین٬ آقایان٬ : از این سه عبارتند

ممکن شرکت نکند. شهری تهران “ برنامه ”امور لس آنجلس تصمیم گرفته است که در لی شهردار برادر
خانم خانم دیرزمن درباره قبض مالیاتی سؤاالتی نمود. از آن گاه سفیر به تعویق بیفتد. کًال است که سمینار
مخصوصًا قانون جدید هم است. از واقع سه قبض جدا که این قبض در نمود جواب اظهار دیرزمن در
یک از هر شده است٬ امکانات پیش بینی شده برای مناطق سخت موجب استقالل قابل توجه آمریکائیها
در به گزارش آقای شلنبرگر بنا آمریکایی ارائه داد. را گزارش فعالیتهای عمده قسمت خود رؤسای بخشها
از را سهم خود پرورش اصفهان نیز دستگاه آموزش و سفری که به اتفاق آقای کوران به اصفهان نمودند.
می برند. ناراحتی به سر در مدیران ارشد مدارس به مناسبت تظاهرات تعطیل و اـکثر مشکالت برده است.
حمایت تعرفه ای برای وام دادن یا دوپونت درباره نتایج احتمالی دولت ایران از پیامی از آقای جان میلز
به وزیرمذکور برنامه داشتند. آقای تیلورمالقاتی باوزیر و اظهارداشت که او آقای میلز وی دریافت نمود.
کرد. ایجاب خواهد را سال بعد بودجه امسال و ازدیاد افزایش حقوقها٬ 1ـ اشاره نمود. سه نکته قابل ذـکر
شده اعتصابات خود 3ـمؤسساتی که علیرغم روال پیشنهاد ششمین برنامه پنجساله شروع خواهدشد. 2ـ
که شرکت داد تذکر آقای آدلر تقلیل دهند٬ را که قراردادهای خود شد خواهند مجبور خوابانده اند را

تحقیق علل واقعه طبس هیچ انعکاس عمومی نیافته است. ایاالت متحده در
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شماره 9  سند
محرمانه

آبان 57 10 1978ـ اول نوامبر
بدترین روز آشفته و خیلی سخت و روز چند حوادث هفته شروع کرد. مروری بر با جلسه را سفیر
فقط یک گروه تظاهرات می کردند. خیابانها غیرقابل کنترل در زیاد٬ گروههای بسیار بود. اـکتبر یکشنبه 29
رئیس جمهور صورت مصنوعی داشت. و نبود که چشمگیر کوچک به نفع دولت تظاهرات کردند بسیار
اـگرعکس العمل نسبت شاه اعالم کرد. از را به حضورپذیرفت وپشتیبانی قاطع خود را ولیعهد ـکارتردیروز
عکس العمل شدیدتری نسبت به می توانیم به زودی انتظار داشته باشیم٬ نظر در اون را به صحبتهای دکتر
اـکنون شاه ادامه دادند. با را سولیوان صحبتهای خود پارسون و سفیر داشته باشیم. نظرات رئیس جمهور
قاطعانه و خیزد که به پا ندارد مجلس قهرمانی وجود در اما شده است. دیدگاههای سیاسی شاه منسجم تر
دولت اقلیت کمی در نخست وزیرسخت افسرده وخسته شده است و دولت شریف امامی پشتیبانی کند. از

تصمیم می گیرند.
سرپرست تیم اعزامی به ایران با آقای کوپر می برد٬ بی ثباتی به سر همچنین در بخش اقتصادی نیز
ذات الریه یا از و می برد بیمارستان به سر یگانه در مذاـکراتی داشته است. اقتصاد امور آقای یگانه وزیر
سفیر اعتصابات شرکت نفت می باشد. مهمترین اعتصابات٬ اعتصابات ادامه دارد٬ حمله قلبی رنج می برد.
چشمگیری کاهش یافته تولیدات نفت به طرز طول هفته مالقات کرده است. در بارها آقای انصاری را
است٬ ولی آقای لینک به سولیوان گفته است که 90% کارکنان حاضرند به سر کار بازگردند. نفوذ 10% بقیه

ـکارگران که از به سر کار برگشتن کارگران جلوگیری می کنند٬ توسط ارتشیان تقلیل یافته است.
پرورش بشدت آموزش و علیه گنجی وزیرجدید را یک نماینده مجلس حمالت خود طرف دیگر از
است که معتقد آقای سفیر و به خارج فرستاده است؛ ریال پول را گفت که 321/000/000 و شروع کرد
سفر مورد گزارشی در جان میلز شدن دانشگاه ممانعت به عمل آید. دوباره باز ممکن است این وضع از
بهتری نسبت به وضع ایرانیان دید و ایران چه می گذرد٬ که در حاالمی داند داده کوپر کوپر معاون وزیر اخیر
کـه در دیـد هزاران دانشجوی جوان را او دانشگاه تهران کرد. بازدیدی از آقای شلنبرگر دارند. دالر
در آقـای شـلنبرگر مـی دهند. شـعار و مـی خوانـند نماز مسجد در جلسات مختلف شرکت می کنند.
و وجودی که شلنبرگر با داشته. به سر زنان چادر نیمی از جنایات آن دید٬ رژیم و فساد نمایشگاهی از

خارجی حس نکردند. ولی هیچکدام احساسات ضد بودند خارجیان آنجا دوستش تنها
مستشاری از وخیم است. که وضع پرداختی های نظامی ایران به آمریکا ژنرال کاست گزارش داد
آنها بودجه مواجه هستند. کمبود چون نیروهای مسلح با کم کند٬ را مالقاتها تعداد تا نظامی خواسته شد
آقای لمبراـکیس گفت که برنامه های بررسی مدیریت خیلی گران تمام می شود. احساس می کنند مخصوصًا
کمی از تعداد ولی کمونیستها میتینگهای زیادی گزارش شده اند جلسات و مشکالت سیاسی ادامه دارند.
ددیچ گفت که مشکل اصفهان حل ندارد. شش استان ایران اـکنون استاندار تشکیل می دهند. سخنگویان را
لوایح مالیات را هنوز خانم دیرزمن گفت که رئیس جمهور مک گافی به زودی گزارشی خواهدداد. شده و

می کند. این مقداری نابسامانی ایجاد چاپ کرده است. IRS کپی های آن را نکرده و امضاء
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شماره 10 سند
واشنگتن دی سی سّری خارجه ـ وزارت امور : از
1978 نوامبر 8 ـ آبان 57 17 7895 تهران ـ سفارت آمریکاـ به :

درباره اوضاع ایران دولت آمریکا نظر موضوع :
جریان خالصه امر در بایستی دولتهای میزبان را دریافت می داند را سفارتهایی که اطالعات زیر 1ـ

میان گذارند. مقامات عالیرتبه در با را دولت آمریکا نظر داده و قرار
تحت فشارهای غیر ثبات داخلی ایران شدیدًا شده٬ طریق منابع مطبوعاتی آشکار به طوری که از 2ـ
تهران باعث خسارات وسیع و اغتشاشات در تظاهرات و نوامبر 5 و روزهای 4 در گرفته است. عادی قرار
شریف نخست وزیر نوامبر 5 روز اواخر خصوصی گردیده است. اموال عمومی و زیادی از انهدام مقادیر

کردند. دولت استعفا امامی و
کرده است وی کار مأمور گفتاری به مردم ایران گفت که دولت نظامی را شاه در نوامبر 6 اول روز 3ـ
قدرت دولت را و اغتشاش جلوگیری کند که از وظیفه دارد بود که این دولت نگهبان خواهد روشن کرد
متقاعد نمایندگان مسئول مخالفین را که موفق نشده بود دست به این اقدام زد اعمال کند.شاه بدین خاطر
اساس اصول امنیت یک دولت ملی بر استقرار پس از وعده داد او تشکیل دهند. که حکومت ائتالفی را ـکند

ترتیب بدهند انتخابات آزاد تا کرد آزادی منصوب خواهد
روی می دهد. گرچه حوادث متفرقه ای دائمًا یافته؛ وضعیت امنیتی بهبود 4ـ

5ـ دولت آمریکا قویًا حمایت خود را از کوششهای شاه جهت اعاده نظم به عمل آورده تا هر چه زودتر
اقدام نماید. در شرایط مجاز نسبت به استمرار دادن آزادیها و برنامه های توسعه ای کشور

: به شرح زیر گردیده است. سوی سخنگوی وزارت خارجه تأـکید این مطلب از نوامبر 6 روز
زیرا منصوب کرده٬ خود نظر شاه یک دولت نظامی زیر تصمیماتش حمایت می کنیم٬ شاه در از ”ما
چندی قبل فراهم سازد. را زمینه برگزاری انتخابات آزاد و اعاده کند نظامی نمی توانست نظم را دولت غیر
بررسی کرده و که شامل ائتالف اعضای مخالف باشد نظامی را شاه امکانات دولت غیر تصمیم اخیر٬ از
شاه از نداشته است٬ وجود راه حل دیگری ظاهرًا و کابینه ائتالفی امتناع کرده اند٬ شرکت در چون آنان از
او کرده است که حکومت نظامی موقتی بوده و شاه تأـکید کرده است. ارتش درخواست تشکیل کابینه را
نظامی سوق دهد.“ دولت غیر و به سوی انتخابات آزاد را صورت امکان کشور در و سریعًا دارد قصد
و خالل هفته ها که در نارضایتیهای قانونی مردم ایران دارد شاه آـگاهی کامل از ما٬ آورد طبق بر 6ـ
فراهم سیاست را امکان مشارکت عمومی در ساخته تا متعهد را خود او داشته اند. ماههای گذشته ابراز
گذشته امواج بی نظمی و پاییز درخالل تابستان و بخشد. بهبود شرایط اجتماعی را وضع اقتصادی و و آورد
امیدواریم تشکیل دولت موقت فزاینده ای باعث اختالل وظایف دولت گردیده است. به طور توقف کارها٬
هرجامعه ای دولت در آرام که الزمه کار منظم و تسهیالت اعاده جّو اعالم گردیده٬ نوامبر 6 که روز جدید
اشتباهات گذشته کرده است٬ ایران که شاه تعهد در وضع موجود مورد به خصوص در فراهم آورد. هست را
شرایط مجاز یک دولت ملی جهت اجرای انتخابات در و بی عدالتی مبارزه کند و فساد با تصحیح نماید. را
رهبرانشان می توانندجهت حصول این اهداف با مطمئن هستیم که مردم ایران و تشکیل دهد. چه زودتر هر

کنند. وحدت کار
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بخش نفت باعث اعتصابات در دارد. وجود ورای این کارها واضح است که یک جنبه اقتصادی در 7ـ
%25 متوسط حدود استخراج به طور روزهای اخیر در هفته پیش شده است و دو در صدور تولیدو ـکمبود
جـهت حـل در ایران بازی مـی کنند٬ اقتصاد امیدواریم افرادی که نقش اساسی در وضع عادی است.

منافع عمومی قدم بردارند. جهت پیشبرد در جمع شده و اختالفات خود
همواره از دولت آمریکا سازد. این عدم ثبات به امنیت منطقه لطمه وارد نگران هستیم که مبادا ما 8ـ
اعتقادداریم که این دوره بحرانی به عهده گیرد. ایران در در رهبری قاطع را ـکوششهای شاه حمایت کرده تا
استحقاق حمایت همه جانبه آنها و حکومت شجاعانه هستند زمینه مشارکت عمومی در در تصمیمات او

دارند. را
نفوذمان برای حفظ منافع حیاتی استفاده کامل از مبنی بر تصمیم ما از میزبانان خویش را باید شما 9ـ
زمینه ایجاد و کوششهای شاه برای انسجام کشور حمایت قاطع از این مقطع منظور در آـگاه سازید. غرب٬

ثبات می باشد. برای استقرار
 ونس

شماره 11 سند
خارجه آمریکا محرمانه وزارت امور از:

تهران سفارت در به :
مخصوص آمریکایی ها

اـکتبر 78 8 آبان 57 ـ 30
تهران : از رئیس آلیس چالمرز بازدید موضوع :

تهران بازدید از آذر) 2ـ5 ) نوامبر 26 تا 23 همراهان از و رئیس آلیس چالمرز اسکات٬ دیوید 1ـ
غروب پنجشنبه در است که احتماًال کرد.اسکات عالقه مند هتل هیلتون اقامت خواهند در و کرد خواهند
تهران خواهد اسرائیل وارد از ظهر از بعد ساعت 2 آن روز در او سولیوان مالقات کند. سفیر با نوامبر 23
ترک خواهد صبح 26 در تهران را و شاه مالقات دارد با نوامبر صبح 25 ساعت 10/45 اسکات در شد.
ممکن است خودش کرده است و زاهدی یک مهمانی شام برای اسکات برپا اردشیر برای اطالع شما٬ ـکرد.

هم میزبان آن باشد.
وقت آن را اسکات مالقات داشته و هم با او که آیا اطالع دهد٬ سفیر اـگر قدردانی خواهیم نمود 2ـ
مشخص کند. ونس
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شماره 12 سند
یادداشت به پرونده محرمانه

ECON/COM,B L SCHELL کمپانی اقتصادی بارباراشل : از
آلیس چالمرز اسکات و د. دیوید. مالقات شاه با موضوع :

توسط آلیس چالمرز رئیس بنگاه (شرکت) و عامل ) رئیس اجرایی (مدیر دیویداسکات رئیس هیئت٬
توسط آقای وان وانر شرح زیر ساعت 11صبح پذیرفته شد. (57 آذر 4)1978 نوامبر شاه دریکشنبه 25
مالقات حـضور در ولی شخصًا همراهی نموده٬ قصر تا ایران که اسکات را در نماینده آلیس چالمرز
کـمی نامناسبی یـافت او وضع بسیار روحی در نظر از آقای اسکات شاه را تهیه شده است. نداشت٬
اسکات برای شاه اظـهار زاهدی تعریف کرده. سفیر بچه هایش و موقعی که اسکات از خوشحال شد
تأسف شاه با حمایت اوجدی هستند. در که بازرگانان آمریکایی عمومًا خاطرنشان کرد و همدردی کرد
نیستند. کمک واقعی به او و لفظی هستند ولی همه اینها می کنند او پشتیبانی از اظهار ـگفت که خیلی ها
به آرژانتین شرح اخیرش را سفر لفظی نیست ) تنها کمکهای او نشان دهد حالی که می کوشید اسکات (در
برای ( E X ]M) به شاه گفت که موفق شده است تصمیمی راجع به عدم تصویب تقاضای وامهای و داد

عوض کند. بود نقض حقوق بشر که به خاطر را پروژه های آلیس چالمرز
برای تهیه وسایل را ادامه صحبتش طرح مشترک سرمایهـگذاری آلیس چالمرز اسکات سپس در
به اندازه کافی اطمینان داشته است که که او خاطرنشان کرد او .(A/]54 (ایرگرام ایران توضیح داد معدنی در
پروژه اش را فوری در ایران به انجام رساند. در این لحظه ضمن یک سکوت طوالنی در حالی که اشک در
ایران پرسید که چه اشتباهی در چشمان شاه حلقه زده بود٬ اسکات نیز ناراحت شد. سرانجام شاه از او
شاه حمایت ولی سرمایه داران آمریکایی از ندارم٬ جواب گفت من توانایی جواب این سؤال را در او شده؟
به او از و به آغوش کشید سپس شاه اسکات را و شد اسکات بلند عکس رسم معمول سنت٬ بر می کنند.
به دنبال این مالقات یک مقام رسمی وزارت اتفاق نمی افتاد. چیزی که معموًال کرد. هدیه اش تشکر خاطر
دوست واقعی برای مشورت ندارد. و گفت که روحیه شاه خراب است٬ می شناسد که اسکات را دربار
ایران دیدن کند٬ همیشه از زاهدی بیش از اـگر بود خواهد سودمند که احتماًال داد٬ اسکات چنین پیشنهاد
را محرم اسرار نقش دوست و می تواند دارد٬ زمانی که شاه بشدت نیاز کسی است که در تنها برای اینکه او
جریان مطلع کند. از زاهدی را برمی گردد موقعی که به آمریکا اسکات خواسته شد از داشته باشد. برای او

محرمانه
78 دسامبر 4
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سّری شماره 13  سند
تهران در سفارت آمریکا : از

فوری 2547 خارجه واشنگتن ـ وزارت امور به :
سّری تهران 12769

STATE مرجع :326322 57 آذر 12 ـ 78 دسامبر تاریخ :3
درخواست ارزیابی ها موضوع :

آلمانی و فرانسوی٬ همکاران انگلیسی٬ تلگراف اصلی درخواست شده من با همان طوری که در 1ـ
تهران نبود. آن زمان در عربستان سعودی در سفیر کردم. ژاپنی تبادل نظر

تنهاچیزی که باید و انگلیس قرارگرفته اید. قبًالازطریق لوکاس درجریان نقطه نظرهای سفیر شما 2ـ
مدت زیادی ادامه خواهدداشت. و بود من به آن اضافه کنم این است که تعطیالت شاه قریب الوقوع خواهد
چه زودتر که هر معتقدند آنها و آمده٬ شاه به سر که مدتی است عمر بود موضع فرانسه این است و 3ـ
اینکه ایران را که شاه قبل از بود که بسیارخوب خواهد معتقدند آنها و بود بهترخواهد شاه ایران حرکت کند
بود. که این جنبه خیلی جدی نخواهد معتقدند آنها و یک شورای سلطنت تشکیل بدهد. ترک کند٬

در دولت بختیار که امکان دارد احساس می کند او می رسید. آلمان خیلی خوش بین به نظر سفیر 4ـ
که حتی می کند فکر او تشکیل بدهد. فورًا ولی درصورتی که شاه شورای سلطنت را غیاب شاه موفق شود٬
قانون اساسی به ایران برگردد. ممکن است شاه بتواندپس ازمدتی تحت عنوان حکومت پادشاهی مطابق با
5ــ همکار ژاپنی من جدیدًا آمده و من با او دو مشورت کرده ام ولی او به دلیل آشنا نبودن با مسایل نمی

خواهد اظهار نظر کند.
شیوه های کنترل خارج شده و از دستور مشترک همه همکاران این است که وضعیت قانون و نظر 6ـ
واقع در نسبت به بیگانگان می باشد. احساسات شدید رایج شده که البته همراه با تمام کشور بدوی در

مرج نزدیک می شود. وضعیت کنونی به سرعت به طرف هرج و
سّری سولیوان تهران ـ 12768

شماره 14 سند
بهمن 57 19 فوریه 1979ـ خارجه واشنگتن دی سی تاریخ 8 وزارت امور : از
سفارت تهران فوری 315. محرمانه به :

افسران ارتش صحبت شاه با شده از ادعا نوار (بدون طبقه بندی ) موضوع :
تهران 192 مرجع :

می کنیم متناقض و تأیید را صحت نوار اینکه ما مبنی بر ادعای مقامات مسئول ”متخصص صدا“ 1ـ
قبول ندارند. بقیه آن را و آن دارند به اعتبار بعضی اعتقاد بدون قاطعیت است.

که بود موضعش این خواهد پرسیده شد٬ اـگر و تعقیب کند بیشتر مطلب را ندارد قصد دولت آمریکا 2ـ
است. معتبر دلیلی نمی یابیم که نتیجه بگیریم نوار ما و توافق ندارند ”متخصصین“

محرمانه
ونس
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شماره 15 سند
2016تهران محرمانه

فوریه 79 10 ـ تهران 21بهمن 57 ـ سفارت آمریکا : از
سی واشنگتن دی ـ خارجه ـ وزارت امور به :

نقشه شاه برای بازگشت گزارشی از (محرمانه ) موضوع :
تمام متن محرمانه ـ 1ـ

تحلیل رفتن حاـکمیت قانون و از حمایت می کند بختیار سابق رژیم شاه که از 2ـخالصه :یک طرفدار
از را راه حل قابل قبول این است که شاه کناره گیری خود که تنها دارد اعتقاد و هراس می کند٬ نظم اظهار
که اـگر احتمال می دهد او گردد. آینده نزدیک به ایران باز که شاه در وی می ترسد سلطنت اعالم کند.
محافظهـکاران هم گروههای تروریست بدون تصویب نهضت خمینی به فعالیت ادامه دهند٬ و ـکمونیستها

(پایان خالصه) حفظ نظم بکنند. اقدام به تشکیل گروههای مسلح برای مراقبت و
است به ولی دراوضاع خوب وارد کرد٬ کامل نمی توان به وی اعتماد اقبال که به طور منصور منبع ما 3ـ
به فوریه (25بهمن) 14 در دارد رژیم شایع است که شاه قصد مجامع طرفدار سیاسی گفت که در مشاور
اطمینان داریم که این تقریبًا ما کرده است. این رابطه به مراـکش پرواز نشاط در تیمسار گردد. ایران باز

چنان تاریخی به قاهره برود. در دارد تحریف شده گزارشی است که شاه قصد
اوضاع از هراس روزافزون آنها قبول کرده اند طرفداران رژیم چنین گزارشی را یک دلیل که چرا 4ـ
حاـکمیت قانون و نظم و انتظارات خودشان می باشد. اقبال دیروز 10 فوریه در تظاهرات طرفداران قانون
تمسخرجمعیت هنگام ترک استادیوم امجدیه ازتهدیدو آشکارا اساسی به حمایت بختیارشرکت کرده بود
دوست و اتومبیلهای پارک شده توسط جوانان خشن تکان خورده بود. پاره شدن الستیک بسیاری از و
شب پیش دو زیرا نمود٬ خانواده اش به اراـک فرار شخصی به نام مهندس ملول به تازگی با همسایه او
ادامه دهد بختیار به طرفداری از که اـگروی به اظهارات خود کرده بودند اخطار کرده و منفجر اتومبیلش را
کجاست اقبال می پرسد شد. خانواده اش کشته خواهند و او نامهای به یک روزنامه نوشته بود) (ظاهرًا

آزادی بیان ؟
گویی شریعتمداری به خمینی به که نامه خوشامد یافته بود حجازی خبر طریق دکتر اقبال از 5ـ
در لقب امام بود. ذـکر نهضت اسالمی یا گونه اشاره به مقام فائق خمینی در هر عاری از او مناسبت ورود
همچنان از او خالی شد. خانه او جلوی در جمع و همه جا کتابهای شریعتمداری از تلی از نتیجه این اواخر

ساـکت مانده است. و می ترسد جان خود
از را راه نجات اوضاع این است که شاه کنارهـگیری خود اقبال به این نتیجه رسیده است که تنها 6ـ
اقبال بدون چنین اقدامی٬ معرفی کند. جانشین خود پسرش را می تواند بخواهد اـگر و سلطنت اعالم کند٬
طرف او چه بیشتر دوستانش مردم هر اقبال و دید از به تحلیل رود. موقعیت بختیار روحیه و می ترسد
روی عملشان از و شده اند جانب عوام جاهل که تحت حکومت شاه متحمل مشقت زیاد ولی از هستند٬
سالحهایشان به مردم با ادامه یابد اوضاع این چنین بیشتر اـگر می گیرند. قرار تهدید احساس است مورد
شاه داشته به نحوی با ازطریق زاهدی مالقاتی را مایل است اـگربتواند او لبنان. مثل ـ ـ آمد خیابان خواهند
توسط طرفداران رژیم که صریحتر و سلطنت بیشتر کناره گیری از نظر: اظهار بگوید. به او این را و باشد
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ببینید. گزارش قبلی سفارت را است مطرح می شود. اقبال هم بیشتر اعتبارشان از
یک راه به عنوان جزیی از را خمینی به تدریج خیلی ها که ترور اقبال اشاره به این بود حرف آخر 7ـ
درک می کند کند٬ ایجاد که این می تواند مشکالت را وی اظهارداشت که شخصًا جلب می کند. حل به خود
اینکه ممکن است از مجامع مذهبی که حامی خمینی نیستند که حتی بعضی اشخاص در عنوان نمود اما

نباشند. چندان بیزار صحنه حذف می شود صدای افراطی خمینی از ببینند٬
نهضتش در را خمینی مقام خود آن از شده حزب کمونیست که در باالخره اقبال به اعالمیه منتشر 8ـ
در اشاره نمود. “ خواهند”جنگید آنها که اـگرجواب وی رضایت بخش نباشد٬ کرده اند وتهدید پرسیده اند
ولی اعتقاد عملیات مخفی است٬ از بهتر که چنین فعالیت علنی کمونیستها نمود عین حالی که وی اقرار
به فکر که آنها ممکن است باعث شود و افزایش می دهد محافظهـکاران را داشت که این ترس بسیاری از

دفاعشان بیفتند. حفظ نظم به عنوان تنها تشکیل گروههای مراقبت و
به هرحال اهمیت بسیارزیادی داده شود. الزم نیست به اقبال به عنوان یک منبع خبری٬ : نظر اظهار 9ـ
جلب می کند؛ به خود محافظهـکاران را دیگر وی حاوی منطق شخصی است که طرفداران رژیم و عقاید
عدم نمی بینند.ادامه تروریسم و یک خونریزی عظیم امکان پذیر با جز موقعیت فعلی را رهایی از آنها زیرا
فعالیت سیاسی یا بکشاند. به فعالیت بیشتر که اـکنون سکوت کرده اند٬ مردم را امنیت ممکن است خیلی از
ادامه عدم با اما این دورنمای قریب الوقوعی نیست٬ تروریسم. مقابله خیابانی با یا اجازه داده شود) (اـگر
داشت. سولیوان دور نظر از نباید این را ناآرامی ها٬ امنیت ناشی از



النه جاسوسی آمریکا 314 اسناد

شماره 16 سند
93442 (805)772 123ـ کالیفرنیا موروبای ـ خیابان مین ـ 1906

57 آذر 16 1978ـ جناب آقای ویلیام اچ سولیوان 7دسامبر
ایران تهران ـ

سفیر
سفارت ایاالت متحده
آقای سولیوان عزیز:

اعلیحضرت والیتعهد که شاید کرد به ذهنمان خطور این فکر ناحیه شما٬ در به دنبال حوادث اخیر
که محل آن در بخرند ساحل کالیفرنیا در خانه ) قطعه زمین بزرگی (با این کشور در عالقه داشته باشند٬

دسترس باشد. از لحاظ موقعیت دور عین حال از در و باشد مرکز
لطـفًا صـالح دانسـتید کامل می آید.اـگـر بروشوری است که مشخصات ملک به طور ضمیمه٬ به

آـگاه فرمایید. بودن آن٬ آماده خرید از را واالحضرت والیتعهد
صمیمیت تمامم ـ لین گرابهورن کمپانی با

گرانده  رانکورآریو
آبیسپو آریوگرانده بخش سن لوئیز

ـکالیفرنیا
زمینهای نزدیک سواحل دریاچه لوپز جریب از این مزرعه با شکوه با در بر گرفتن بیش از 9700
از را مزرعه داری پرثمر میراث غنی از داشته٬ اقیانوس آرام امتداد جنگل ملی لوس پدرس و تا و شروع٬

حفظ می کند. خود اولین زمان اعطای زمین اسپانیایی با
ساحل کالیفرنیای مرکزی در آخرین قطعات بزرگ زمینهای ممتاز یکی از آریوگرانده.... رنکو٬

9750جریب اندازه :
دالر 5/500/000 قیمت :

نقد. تمامًا یا اقساط و بقیه با پرداخت اول و نحوه پرداخت :حداقل %29
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شماره 17 سند
57 اسفند 15 مارس 1979ـ خارجه واشنگتن دی سی تاریخ 6 وزارت امور : از

محرمانه
یادداشت برای پرونده ها

DGA شاه و سفر موضوع:
این هفته به مراـکش که در دان آجر زمینه ارتباط سفر مارس در 6 روز شرکتDGA در از لس جانکا
حفاظت٬ پشتیبانی (دارایی حقیقی٬ که یک قرارداد دارد نظر DGA در مالقات کرد. است انجام گیرد قرار

تهیه کند. بیاید صورتی که به آمریکا برای شاه در غیره) خدمات قانونی و
شاه به آمریکا گفتم که اـگر صحبت خصوصی من به او در که نقطه نظرهای من چیست٬ پرسید جانکا
مسایل و بود منطقه اسفناـک خواهد برای موضع غرب در و آمریکا٬ این مسئله برای روابط بین ایران و بیاید
من مطمئن نبودم آورد. خواهد واشنگتن به وجود مقامات رسمی در تهران و امنیتی زیادی برای پرسنل در
مصر قبال مراـکش و گفتم که موضع ایران در من به او حفظ نماییم. باشیم که سفارت تهران را قادر ـکه ما
توضیح دادم. را برباید که شاه را کرد احتمال این که سازمان آزادیبخش کوشش خواهد چگونه است و
بود قابل اطمینان نخواهد امینت برای او می آید. من گفتم که به عقیده من شاه به توصیه غلط به اینجا
این بازخواست قراردهند. اتهام و مورد را کنگره او که قانون و احتمال دارد نگهدارند. اسیر را این که او مگر
کند مهیا را می تواندحفاظت او آمریکا که آیا پرسید جانکا هم صادق است. دارائی های او مورد مسئله در
یا حداقل این کار را در ابتدا به عهده بگیرد. من گفتم که فکر می کنم که امکان چنین کاری باشد٬ اما فعًال به

مادر شاه گفته ایم که او باید به آژانس های حفاظتی خصوصی مراجعه کند.
من گفتم این گرامی بداریم؟ به آمریکا مقدم شاه را صحیح است که ما موضع آمریکا آیا پرسید جانکا
مقامی نبودم که به جانکا من در این موضوع علنی گشت. و شد ژانویه اتخاذ ـ دسامبر که در موضعی بود
خواهد را او آمریکا که آیا بپرسد ”آـگر“ کنیم که شاه از گفت تصور جانکا بگویم ـ را موضع کنونی آمریکا
که این سؤاالت مربوط به دولت بایستی جواب بدهد می کنم که آقای ”آـگر“ گفتم که فکر من به او پذیرفت.
آقای نیوسام نقطه نظرمتفاوتی دراین مورد من گفتم شاید مراجعه کند٬ پارکر بایستی به سفیر بوده و آمریکا
مخفی روزنامه ها مربوط به ایران از امور خیلی کمی از گفتم که به تجربه من مقدار من به جانکا داشته باشد.
و خطراتی برای دولت آمریکا و مخالفتها بیاید. که شاه به اینجا بود مانده این برای شرکت خوب نخواهد
مطبوعات بدهم که امکان دارد به خود این موضوع را من می توانم به راحتی تعهد پرسنل پیش می آید.

می باشد. می شود٬ وارد این مورد گونه خسارتی که در DGA مسئول هر که بگویند
هنری پرشت

ایران نزدیک ـ خاور امور
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شماره 18 سند
آوریل 1979 خارجه محرمانه تاریخ 18 وزارت امور

فروردین 58 27 سیاسی) امور خارجه در امور (معاون وزیر ساندرز اچ. هارولد از:
نزدیک) خاور آقای نیوسام (امور پ. به:

وابستگان شاه قبال ویزاهای فامیل و در موضع دولت آمریکا موضوع:
آمریکا آمریکایی مبنی برتهیه یک نوع ویزای قانونی در نفوذ اشخاص با زیادی درخواست از ماتعداد
وابستگان دیگر شاهدخت اشرف پهلوی وخانواده اش و الزامی) غیر پناهندگی الزامی یا برای مسافرت (یا
این است که پاسخگویی به این موضع ما دریافت کرده ایم. تیمساراویسی) انصاری٬ آموزگار٬ شاه (جمشید
به را شکی نیست که این افراد می باشد. است٬ که نزدیک شدن به دولت جدید برخالف منافع ما درخواستها
و باقی بمانند اینجا ویزا تمدید با یا وضعیت خروج آزاد در می توانند تمام افراد و به ایران برمی گردانند زور
مسایل مورد از صورتی است که ما ولی این در آن خارج شوند٬ از یا و وارد به آمریکا حتی می توانند آنها

این روش ممکن است به تصویب برسد. کنیم و پاسپورت صرف نظر نیاز
نمی کنیم تهیه مدارکی که فکر ما شنیده ایم که خانواده شاه پاسپورت مراـکشی به دست آورده اند. ما
شاه هم خود از این میان مسئله اشرف احتماًال در باشد. وظایف ما از تسهیل کند را کشورها به دیگر ورود
اطالعاتی که دریافت ویزای آمریکایی محروم می کند. از را اشرف او گذشته نفرت آور احتماًال است. بدتر
هیچ کوششی برای از آن است که اشرف امکان دارد به دست آورده ایم حاـکی از پسرهای او یکی از از ما

برگرداندن رژیم سابق چشم پوشی نکند.
پشتیبانی ما) یک گروه ضد انقالبی طرفداران شاه (با دولت موقت ایران از این واهمه دارد که مبادا
هرگونه نقطه نظری در از ما افزایش دهد. آوریم که این اتهامات را نبایدموقعیتی به وجود ما تشکیل بدهند.
رژیم برای افراد حمایتهای آمریکا دیگر یا الزامی و غیر مواضعمان درباره تهیه ویزاهای الزامی و مورد

تصویب کنید. این مواضع را که شما توصیه می شود می کنیم. ـگذشته تشکر
تکذیب تصویب ــــ ـــ
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شماره 19 سند
آوریل 1979 20 خیلی محرمانه تاریخ:
فروردین 58 واشنگتن 31 سیاسی ـ امور معاون وزارت خارجه در از:

آقای ساندرز NEA ـ نزدیک خاور امور به:
می کنیم: را وابستگانش پیشنهادات زیر نسبت به وضع مدارک خانواده شاه و توجه به نامه شما با ما
ما مسئله مدارک کرده اند. رابطه با در دوستانش کوشش زیادی را خانواده اش و شاهدخت اشرف و
او و رسیدگی می کند که به این کارها گفتن اینکه شاهدخت اشرف وکیلی دارد با را بایدجواب این سؤال ها
بگویم این وکیل آقای ویلیام باید برای اطالع شما بدهیم. تماس می باشد٬ خارجه در وزارت امور با
جریان در کامًال را او ما خارجه آمده و به وزارت امور او می باشد. نیز که وکیل راـکفلر جکسون می باشد
باید این زمینه مطرح می شود در وسؤاالت دیگری که توسط ایرانیها سؤاالت مربوط به مدارک قراردادیم.
نخواهیم کرد. هیچ گونه سیاست کلی نسبت به این موضوع اتخاذ ما و جداـگانه ای بررسی شود به طور

نیوسام پ ـ  دیوید.
آقای رافل خانم هارپر آقای سیورتس رونوشت:

شماره 20 سند
58 مرداد 4 ـ جوالی 79 سی 26 خارجه واشنگتن دی ـ وزارت امور از:

به: سفارت آمریکا تهران ـ فوری 3712
منتشر نشود. سّری

لینگن فقط برای مالحظه کاردار چروکی٬
ایاالت متحده تمایل شاه به اقامت در موضوع:

می دارد٬ کانالهای گوناـگون ابراز که شاه از دوباره نحوه جواب دادن به درخواستهای مداومی را ما 1ـ
(او ایاالت متحده می شود خانواده وی در و شهبانو راجع به اقامت شاه٬ این درخواستها مطرح کرده ایم.
چنین اثر از را من مایلم نظرات شخصی وخصوصی شما مکزیک باقی بماند). در را اـکتبر حداقل می تواند
و محوطه سفارت) در مقامات رسمی آمریکا (خصوصًا ایرانند امنیت آمریکاییهایی که در حرکتی بر

بدانم. دولت ایران٬ با روابط ما همچنین بر
و ادعای خود شاه از (الف) اـگر تفاوتی می کند پاراـگراف 1 به سؤال مطرح شده در جواب شما آیا 2ـ
هرگونه فـعالیت سـیاسی از که جدًا موافقت کند (ب) یا کند٬ نسبت به سلطنت صرف نظر خود وراث

گردد. عام تأیید مأل این در و خودداری کند
توانایی و بستگی به بازرگان و پذیرفتن شاه٬ به حداقل رساندن اثر به وضوح درمی یابیم که٬ ما 3ـ
به در توانایی آنها و افرادمان حفاظت می کنند اداره فرماندهی نیروهای امنیتی که از اختیارات دولت در
آنجایی که از دارد. شود٬ روابطمان ایراد یا عکس العمل خصمانه عمومی که علیه افراد حداقل رساندن هر
هیچ یک از با این پیام را اـگر بود باعث تشکرخواهد واشنگتن به دقت تحت بررسی است٬ این مسئله در
ونس ـ بهترین درودها با ارسال دارید. برای وزیر را جواب خود لطفًا میان نگذارید. همکارانتان در
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شماره 21 سند
پخش محدود تهران سّری ـ در سفارت آمریکا از
58 مرداد 6 ـ ژوئیه 79 28 برای وزیر تاریخ: واشنگتن ـ خارجه٬ امور وزیر به:

آمریکا عالقه شاه به اقامت در موضوع:
7930/1 شماره سند

با روابط ما امنیت آمریکاییهای مقیم ایران و مورد جویای ارزیابیهای شخصی من در پیام شما 1ـ
بوده. صورت پذیرفته شدن شاه به آمریکا دولت ایران در

وضع غیرقابل این به خاطر و بماند٬ و مخفی باشد بدون تردید باید آن مورد نوع قضاوتی در هر 2ـ
توجه به این با قدرت حاصل نشده می باشد. حل مسئله مراـکز به حال پیشرفتی در پیش بینی ایران که تا
و ماه آینده برای منافع ما 3 تا آینده نزدیک یعنی 2 در آمریکا مسئله من نتیجه می گیرم که اقامت شاه در
ازطرفی من معتقدم که این وضع بود. وخطرناـک خواهد گذشته مضر امنیت آمریکاییهای داخل ایران مانند
بیشتر پاییز اواخر تحت کنترل خودمان در امکان انجام آن کار تدریجًا و یابد آن زمان بهبود تا می تواند
نظرات مربوطه دارد. بستگی زیادی به شانس خوب افراد حتی این قضاوت هم نسبی است و بود. خواهد

من ادامه دارد.
اول به خاطر دلیل است: این به دو و می باشد ماه آینده زمان غلطی برای این کار من 2ـ3 به نظر 3ـ
دوم به و به دنبال بهانه می گردند) لذا (و خورده شده اند صحنه فعلی سر اندازه زیادی در اینکه ایرانیان تا

خاطر وضعیت حساس روابط دو جانبه مان.
”دولت“ بازرگان هنوز تحت سلطه انتقادات و در آشفتگی سیاسی باقی مانده است. ایران امروز 4ـ
توسط بیشتر و تصمیم گیری روزانه پراـکنده می باشد قم می باشد. در اطرافیان او و ـکنترل کامل آیتاهلل
سرخوردگی فزاینده ای خارج دستگاه دولتی انجام می گیرد. داخل و پراـکنده در افراد ـگروههای انقالبی و
واقع برای خیلی از در و دارد وجود ایران انجام دهد اینکه انقالب نتوانسته تغییرات زیادی در به خاطر

می باشد. قبل بدتر جامعه وضع از اقشار
متهم به را هفته گذشته حتی ما جایی که خمینی در تا مناسب ترین بهانه می باشیم؛ درچنین جوی ما 5ـ
ااۤلن به شاه پناهندگی دهیم به ما اـگر بعضی نقاط ایران کرد. در جریان سوزانیدن خرمنها دست داشتن در
همان حد خوش شانس باشیم تا اـگر گرفت. علیه سفارت انجام خواهد حتمی تظاهرات عظیمی بر طور
ولی هیچ تضمینی برای این مسئله فوریه گذشته نخواهیم بود. حمله واقعی مانند شاهد ما و پیش می روند
دست داده و از را زیادی روحیه خود پلیسی ایران به مقدار چون نیروهای معمولی نظامی و ندارد. وجود
توانایی باید واقع دولت هنوز در اعمال نمایند. قدرت الزم را که بتوانند کرد نمی توان به آنان اعتماد
فوریه گذشته سفارت در که خمینی برای پاسداری از منظم فعلی را جایگزینی نیروهای چریکی غیر
در علیه ما گروهی بر احتمال انجام عملیات تروریستی فردی یا کند. نیروهای منظم پیدا فرستاده با

شد. خواهد صورت آمدن شاه زیادتر
شاه نمی باشد. هم دارای تفاهم وقدرت کافی برای تحمل این چنین برخوردی با جانبه ما روابط دو 6ـ
هنوزواقعیتهای ایران ما بین بردن توهمات ایرانیان انقالبی که فکرمی کنند٬ درجریان از می کنم ما من فکر
پـیشرفتهایی برای براندازی انقالب تالش می کنیم٬ ساواـکی ها و صهیونیستها شاه و با نپذیرفته ایم و را
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خمینی موفقیتی داشته مورد که در می رسد به نظر بعید است و ولی پیشرفت خیلی کند حاصل کردهایم.
من احتمال تکرار و خنثی کند این جهت را در تمام دستاوردهای ما دادن پناهندگی به شاه می تواند باشیم.
را کردند جریان قطعنامه جاویتس اتخاذ در علیه ما بر همان شیوه قبلی که به فرمان خمینی سیاستی تند

نفی نمی کنم.
احتیاج به انعطاف بیشتری جانبه ما روابط دو در داخل ایران و طرف در دو هر من میگویم که در 7ـ
بپذیریم) را باالخره او بتوانیم عواقب بدی که ممکن است به دنبال پذیرش شاه (ـکه من معتقدم باید داریم تا

تحمل کنیم. پیش آید برای منافع ما
لحاظ داخلی بازرگان تالشهای از جنبه هستند. دو هر کننده در امیدوار ماه آینده حساس و 2ـ3 8ـ
دردست را حاـکمیت کمیته های انقالبی که خیابانها قدرت دادگاههای انقالب و تا وقوی تری می کند بیشتر
خوبی خوزستان یادآور اقلیتهای عربی در و اـکراد مشکالت فزاینده با به دولت موقت انتقال دهد. را دارند
ترکیب ارتش انجام گیرد. جهت بازسازی قدرت و اقداماتی در که باید انقالبی هستند برای بعضی عناصر
سوم اوت انتخابات (مجلس خبرگان در انجام موفقیت آمیز دولت در اصلی برای حاـکمیت بیشتر ولی کلید

می باشد. بیاورد٬ روی کار پاییز دولت قانونی تا که باید انتخاب می گردد)
شاه خراب برابر مواضع حساب نشده در با خودمان را که ما من اهمیت فوق العاده دارد نظر از 9ـ
برای بعضی انقالبیون زمینه را دارد وجود دخالت دولت آمریکا و مواضع ما مورد توهماتی که در نکنیم.

فراهم می سازد. هم بکوبند را ما و به عقب اندازند برنامه های سیاسی را که می خواهند داغ٬
10ـ لذا من معتقدم که ما نباید بار سنگینی بر روابط ضعیف ما با رهبری انقالبی اینجا بگذاریم٬ تا قبل از
اینکه روابط عمق و قدرت بیشتری یابند. با وجود مشکالتی فراوان در زمینه های متعدد ما احساس
نسبت به اهمیت روابط حسنه دولت بازرگان٬ هفته های گذشته قدردانی بیشتری٬حداقل در ـکرده ایم که در
کشتی تخریب کننده سپورانس که 4 بازخرید مصوبات هفته گذشته کنگره مبنی بر دارد. وجود آمریکا با
انعطاف بیشتری به قطعات یدکی که نیاز با داده تا به دولت ایران این امکان را و به ما به ایران آیند٬ بود قرار
اینکه این توهمات دولت بازرگان مبنی بر کند. است دسترسی پیدا غیره زیادتر برای نیروی هوایی و به آنها

خنثی نمود. نمی دهیم را روی خصومت چنین محموله هایی را از ما
انتخابات از فرض اینکه بعد با و بیابد عمق بیشتر و ادامه یابد جانبه ما فرض اینکه روابط دو با 11ـ
عواقب پذیرفتن شاه داشته باشد٬ نیروهای امنیتی کشور که کنترل بیشتری بر آید روی کار دولتی مقتدرتر
ببینیم اندازیم و به تأخیر گونه تصمیمی را می کنم هر پیشنهاد من لذا آن صورت کنترل نمود. می توان در را
این مدت سفیری در ما اـگر می کنم کمک زیادی باشد فکر آینده چگونه است. روز 90 تا 60 اوضاع در

بود. ایران خواهد چون این عمل به مثابه رأی اعتمادی به واقعیتهای جدید معرفی کنیم٬
وارثین خود و علنی ادعای خود به طور آمدن به آمریکا صورتی که شاه قبل از در ارزیابی باال 12ـ
داشت (ولیکن اقرار برخواهد عواقب خیلی کمتری در و شد عوض خواهد پس بگیرد نسبت به سلطنت را
طرفی فکر از آینده نزدیک به عهده بگیرد.) در چنین کاری را داشت او می کنم که مشکل می توان انتظار
برای آن پشیزی اینجا داشته باشد. مفید مسایل سیاسی تأثیر علنی شاه به عدم دخالت در نمی کنم تعهد
بود. لینگن ارزش قائل نخواهند
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شماره 22 سند
58 محرمانه مرداد 8 ـ جوالی 79 به:

سی واشنگتن دی. خارجه ـ وزارت امور از:
دارای حق تقدم 3773 تهران٬ در به سفارت آمریکا

سوءظنهای دولت موقت ایران درباره شاه موضوع:
تمام متن محرمانه ـ 1ـ

شاه در که آیا به فوریت بپرسد وزارتخانه تماس گرفت تا کارمند ژوئیه با 30 ایران در آـگاه کاردار 2ـ
یک منبع موثق دریافت کرده است و از آـگاه گفت که چنین گزارشی را حال آمدن به ایاالت متحده می باشد.
کارمند کند. ابراز نگرانی دولت موقت را٬ وزارتخانه تماس گرفته و که با خواسته بود او یزدی از دکتر
جانب کنگره و فشارهای شدیدی که از از گفت که آـگاه مطمئنًا و تشریح کرد را وزارتخانه موضع آمریکا
کارمند مطلع بود. حاصل آید٬ تغییر موضع دولت آمریکا در تا می شود به بخش اجرایی وارد مراـکز دیگر
وی از داده نشده است و موضع ایاالت متحده تغییر که در به آـگاه اطالع دهد وزارتخانه گفت که می تواند
سه حضور آـگاه از می کند که تصور این مقام افزود ندارد. خبر هیچ برنامه ای برای آمدن شاه به آمریکا
می دانست. ونس آـگاه گفت که آن را اطالع دارد. آمریکا پهلوی در فرزند

شماره 23 سند
طرح: کاردار لینگن 11 مرداد 58 ـ 2 اوت 1979
طبقه بندی: سّری تصویب: کاردار لینگن

تهران ـ سفارت آمریکا از:
کاردار از:

3014 فوری ـ ـ آمریکا وزارت خارجه ـ به:
نیوسام به:

 سّری تهران 82248
معرفی سفیر موضوع:

متشکرم. وزارتخانه به جهت پیام مبسوطی که فرستادید و شما از 1ـ
آمادگی اوضاع پیرامون مسئله توجه به مسئله زمان بندی و نظرات من با پیامتان خواستار در 2ـ
آن است که به عقیده من معرفی فوری یک شده بودید.جواب کوتاه من حاـکی از برای اینجا تقاضای سفیر
جواب در کرد. ایران تأمین خواهد در را منافع ما برنامه زمانی پیشنهادی شما از حتی زودتر جدید سفیر
آن چنان باید آن انجام می گیرد اوضاعی که این عمل در اینکه جو مبنی بر طوالنی ترم عقیده منطقی شما
زیادی نمایانگر به مقدار این جو می گیرم. نظر در را کند٬ که دنبال می کنیم تأیید که اهداف مشی ای را باشد
طرفه برای بازسازی روابط انجام دهد٬ زمینه فعالیت دو آن است که دولت موقت ایران آماده است در

بود. خواهد
جانب اشاره ای از که دولت موقت ایران منتظرعالمتی و تذکرداد هم باید گفتن مطالب فوق این را با 3ـ
سؤالی هر از تقریبًا ندارد. قدرت عمده ای هستیم که سفیری اینجا تنها مهم یا کشور تنها ما هم می باشد. ما
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روابط فیمابین تأثیرزیادی در برای سفر نظر است که برنامه زمانی وشخص مورد می کنندمشهود ما ـکه از
مقابل جریان کاتلر علیرغم آنچه که ممکن است درموردمسئولیتهای دولت موقت ایران در خواهدداشت.
که ما تلقی می کنند این طور را طوالنی شدن غیبت یک سفیر ایرانیها اـکثر کنیم. وضع فعلی روابط فکر و
به عنوان یک رأی معرفی یک سفیر لذا واقعیتهای ایران وقت صرف کنیم. شدن با برای آشنا باید هنوز

شد. تلقی خواهد اعتماد
گـروه اول شـامل تـعدادی از عالقه نشان می دهند. نسبت به تصمیمات ما نیز گروه دیگر دو 4ـ
این در که به میزان مشابهی روی اقدام ما اروپای غربی می شود در متحدین ما خصوصًا حکومتهای دیگر٬
که در آمریکایی را گروه دوم جماعت تجار اقدام شود. که زود متوقعند و امیدوار و حساب می کنند مورد
سفیرحساسند. مورد به تصمیمات در این گروه مخصوصًا شامل می گردد. مشکالتی دارند٬ ایران منافع و
عاملی اشاره به این موضوع داشته است که عدم اقدام ما٬ این بخش گرفته شده٬ تماسی که در هر اساسًا

داشت. ایران خواهد فعالیتهای آتی آنان در و تصمیمات ما منفی در
اـگر مهم فرض خواهم نمود. را اقدام به معرفی یک سفیر در من همچنان عدم تأخیر به این دالیل٬ 5ـ
رابطه در ولی احتماًال خیلی طوالنی است٬ کرده اید پیامتان پیشنهاد در من برنامه زمانی که شما چه به نظر

بود. این گزارش خواهد همین جنبه است که میزان اعتبار اوضاع واقع گرایانه بوده است. با
تأیید یک دولت مورد که باید بود ماه آینده توجهات معطوف به جریان انتخاباتی خواهد چند در 6ـ
هم ولی هم دولت موقت و بود. آشفته خواهد قرار انتخابات از نتیجه نامعلوم و جایگزین کند. مجلس را
آیت اهلل شدیدًا روی آن حساب می کنند. در صورت وقوع اتفاق ناـگواری دولتی جدید و قوی تر بر سر کار

خواهد آمد.
موضع دولت کنم موضع این دولت اختالفات فاحشی با دلیلی دردست ندارم که فکر حال حاضر در 7ـ
گفت بیانات عمومی می شود و به گرمی پذیرفته اند من را تمام سطوح خود در اینجا موقت داشته باشد.
افزونی روز هم بازرگان به طور حس می کنیم که هم یزدی و ما مثبت بوده است. اخیرًا ما رابطه با دولت در
صادق است. رهبری ارتش این امرحتی بیشتر مدار در پی می برند. ما با به لزوم اقدام درجهت تفاهم بیشتر
ورود قبل از که این امر می شود تأـکید مطمئن نیست. هنوز تجهیزات امنیتی مربوطه به محوطه ما 8ـ
فراهم برای ما فرصتی که گشایش امکانات معمولی ویزا استفاده از امیدواریم که با تثبیت شود. سفیرجدید

حل شود. این مسئله نیز می سازد
همان طوری که به همچنین قم است. اشاره شدمبتنی برمواضع دستگاه دولت و باال 9ـفرضیاتی که در
تأـکید باید اما بوده اند. معتدل تر هفته های اخیر اطرافیانش در و اشاره کردیم بیانات عمومی آیت اهلل شما
آنان که بسیاری از می دانیم. آمریکا بنیادی از یک تنفر آن را مبتنی است برچیزی که ما ـکنم که مواضع او
خارجی این امور با زمینه برخورد در است. حتی بیشتر ما سوءظنشان نسبت به مقاصد هستند اطراف او
صحبتهای در و بالفاصله دسترسی دارند آنجایی که این جمع به آیت اهلل از ـگروه احساساتی وسطحی اند.
به را می توان ما آن جانب است و احتمال انفجارهایی غیرقابل محاسبه از دائمًا صاحب اثرند٬ روزانه او
جریان زمان همراه با خیلی ساده باید ما به عقب برگرداند. می کنید پیشنهاد همان برنامه زمانی که شما

مراقب اوضاع باشیم.
ما برخورد یعنی طرز است٬ اوضاع مؤثر جو برنامه زمانی و عواملی که در مالحظه یکی از باید 10ـ



النه جاسوسی آمریکا 322 اسناد

نیاید. به آمریکا به اینجا٬ یک سفیر به عقیده من خیلی عالی است که شاه تاورود کرده و نیز نسبت به شاه را
برخوردمان در به ما شد جانبه عایدمان خواهد روابط دو در معرفی یک سفیر وقدرتی که با پایداری بیاید
جـانب از شاه مخصوصًا مورد در غیرقابل اجتناب که نسبت به روش ما عکس العمل خصمانه و با

کرد. کمک خواهد شد٬ خواهد ایجاد آیت اهللها
زمانی که باید ما واشنگتن مطرح می شود. مسئله تقابل یعنی سطح نمایندگی ایران در نهایتًا 11ـ
عین حال در نه اینکه به اقدامات دولت موقت وابسته باشیم. تعیین کنیم٬ را اینجا سفیر منافعمان ایجاب کرد
جانبه که محتاج همچنان برای دولت ایران روشن سازیم که بازسازی رابطه فیمابین امری است دو باید

طرف می باشد. دو هر مایهـگذاری از
من دومی را شده بود. اوائل سپتامبر اوت یا اواخر مشورتهایی در پیامش خواستار در وزیر 12ـ

ترجیح می دهم.
درودهای صمیمانه. لینگن. با 13ـ

شماره 24 سند
اوت 1979 16 ـ 58 مرداد 25 

واشنگتن دی سی خارجه ـ وزارت امور از:
4110 فوری ـ تهران ـ سفارت آمریکا ـ به:

STATE تهران 214861 سّری
چروکی برای کاردار

پرسش دولت موقت درباره شاه  موضوع :
تهران 9133 مرجع :

(سری تمام متن) 1ـ
می رود انتظار (تهران 4663) رساند ماه مه به اطالع نخست وزیر ناس در همانطوری که کاردار 2ـ
اینک در آنها از سه تای کوچکتر ایاالت متحده انجام بدهند. امسال در را پهلوی تحصیل خود فرزند چهار
امتحان مهارت زبان انگلیسی تا شد امریکا هفته پیش برای یک اقامت کوتاه وارد آخر رضا ـکشورهستند.
آن را داشت و احتیاج به ویزا وی برای آمدن اینجا گذارد. که خواسته شده پشت سر همانطور را توفل خود

مکزیکوسیتی بدست آورد. در سفارت ما از
در (برای اطالع شما: تفحصی هم ننمود این مورد در و برای والدینش نکرد درخواست ویزا رضا 3ـ
که شاه پیش از بدانید باید شما این واقعیت مطلع نکنید٬ از می کنیم دولت موقت را عین حالی که پیشنهاد

پایان) است. معتبر آن هنوز و ترک ایران ویزایی فراهم کرد
که در به اطالع ایرانیان برسانید واشنگتن چنین کردیم٬ در اخیرًا که ما همان طور می توانید٬ شما 4ـ

تغییری حاصل نشده است. شاه به آمریکا نسبت به سفر موضع دولت آمریکا
ـکریستوفر
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شماره 25  سند
113 شماره سند:

58 مهر 29 ـ 79 اـکتبر 21 تهران تاریخ: در سفارت آمریکا از:
خیلی فوری 43 سی. واشنگتن دی ـ خارجه ـ به وزارت امور

سّری تهران 11133
سازمان 275001 مرجع:

برای معاون نیوسام
بیماری شاه  موضوع:

تمام متن سّری است. 1ـ
مالقاتی بگذارم قرار انتظام (سفیر) امیر با صبح فرصتی به دست آوردم تا ساعت ده امروز من در 2ـ
ترتیب یک بخواهم تا او از آـگاه سازم و دستورالعملها از را که او به این منظور (برای معرفی هنری پرشت)
از بعد ترک کرد). تهران را اـکتبر 19 در (جرج کیو بدهد بازرگان (نخست وزیر) با مالقات فوری را قرار
به ما خارجه یزدی هم٬ وزیر به مالقات بازرگان برویم. رفتیم تا قدم زنان به طرف در انتظام٬ مذاـکره با

پیوست.
و آمریکا فوری به پذیرفته شدن در اینکه شاه نیاز مبنی بر جهت مطلع ساختن آنان نظرات ما در 3ـ
کلی به پذیرش شاه به طور مبنی بر داشتم که تصمیم ما من اظهار دارد را امکانات پزشکی آنجا استفاده از
خاطر مسایل بشر دوستانه بوده است. من روی این مسئله تأـکید کردم که ما دولت موقت ایران و نخست
ایران مقابل تغییرات در در این نکته منعکس کننده پذیرش ما قبول داریم و به رسمیت می شناسیم و را وزیر
ترتیب روابط بتوانیم به هر کنیم تا هم کار هرزمینه ای که ممکن است با میل داریم که در همچنین ما است.

ایران پایه گذاری کنیم. با جدیدی را
بتوانیم بحران تا همکاری کند. ما این مسئله با امیدواری کردم که دولت موقت ایران در من اظهار 4ـ
جستجوی راه حلی برای پایه ریزی در ما کنترل کنیم و مشترکًا را شاه به آمریکا ورود سیاسی ناشی از
اطمینان داریم امیدواریم و کردم که ما همچنین روی این موضوع تأـکید کشورهستیم. بین دو روابط جدید
ایران در در امنیت برای مجامع ما راه ایجاد قدمهایی در که ضرورت دارد آنجا تا ـکه دولت موقت ایران باید

بردارد. آید٬ تظاهرات مردمی که ممکن است به وجود برابر در برابر
متفاوت بود. عکس العملها ولی لحن مالیمی داشت. متفاوت بود٬ تقریبًا واـکنش سه مخاطب ما 5ـ
دیگر و او او٬ راه تالشهایی که به گفته خود که در مانع جدیدی بود این٬ رابطه با انتظام در امیر نظر اظهار
عکس العمل داشت. قرار انجام داده بودند کشور برقراری روابط بین دو دوستان ایاالت متحده به خاطر
تأـکید بحث تسلط داشت) واـکنش یزدی (ـکسی که بر قبول واقعیت بود. رابطه با بازرگان به آرامی ولی در

بیاورد. ایران به وجود در که این مسئله می توانست برای آمریکا روی مشکالتی بود
خالصه کرد: نکات زیر در یزدی بحث را و کرد به شکل خوبی ادامه پیدا بحث ما 6ـ

خارج از به معالجات پزشکی در که شاه به فرض اینکه واقعًا ترجیح می دهد دولت موقت ایران قویًا الف)
این یزدی گفت که حتی اـگر ادامه دهد. آمریکا از محلی غیر در این معالجات را است. نیازمند مکزیکو
این مسئله برای دولت موقت ایران قابل درک نیست که دسترس نیستند٬ در مکزیکو امکانات پزشکی در
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اروپای غربی استفاده نمی کند. امکانات پزشکی در شاه از چرا
که معالجه شاه درخارج از چنانچه ایاالت متحده به شاه اجازه اقامت بدهدیزدی احساس می کرد ب)
می گفت که ایرانـیان او بود. قابل پذیرش خواهد هم بیشتر عمومی اینجا افکار نظر نیویورک در شهر
پزشکی مرکز او کرد. خواهد پیچیده تر این مسئله را و می دانند صهیونیستها و راـکفلرها مرکز نیویورک را
مورد (یزدی در کرد هوستون به عنوان مرکزی پیشرفته برای تشخیص بیماری پیشنهاد در آندرسون را

آندرسون توضیحاتی داد). پزشکی کترینک و مراـکز از تجربیات شخصی خود
که مسئله پذیرش شاه کند متقاعد که مردم وخمینی را این مورد برای کمک به دولت موقت ایران در ج)
که ایرانی اجازه داده شود است که به یک دکتر دولت موقت امیدوار یک حیله نیست٬ به وسیله آمریکا
هم معاینه کند که شاه را می رود انتظار او از (این موضوع که آیا کند. تأیید گزارشات پزشکی را اعتبار
آمریکا دکترهای ایرانی در زیادی از یزدی گفت که هم اـکنون تعداد درجواب به پرسش ما٬ روشن نبود.)
یزدی همچنین ایران فرستاده شود. بدون اینکه پزشکی از انجام دهند٬ این وظایف را که می توانند هستند
آمریکا شاه در کرد٬ پیشنهاد را معالجات دیگر یا و تشخیصات طبی معالجه شیمیایی ممتد که اـگر پرسید

هیچ ضمانتی نمی توانیم بکنیم. این مورد گفتم که در من به او ماند. خواهد

شد. پیدا به همین صورتی که مشاهده می کنید ناقص و متأسفانه این سند *ـ

اینکه او...** شاه ضمانتی مبنی بر که قبًالاز دارد انتظار دولت آمریکا دولت موقت ایران از انتها٬ در د)
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شماره 26  سند
11273 شماره:

79 اـکتبر 24 تهران تاریخ: در سفارت آمریکا از:
آبان 58 فوری 4449 2 واشنگتن ـ وزارت خارجه ـ به:

تامست ـگزارشگر:
محرمانه طبقه بندی:

آمریکا شاه در  موضوع:
تمام متن) (محرمانه ـ 1ـ

انگلیسی زبان اغلب روزنامه های فارسی و خیلی کم بوده است. شاه به آمریکا عکس العمل ورود 2ـ
سوی سخنگوی وزارت امور سرویسهای خبری گزارش شده از استفاده از به نحوی عادی با داستان را
مکالگفته است که درک دولت ایران اساس گزارش روزنامه تهران تایمز بر نقل کردند. خارجه ابراهیم مکال
همسرش حق اداره فعالیتهای سیاسی و او عزیمت شاه مخلوع به ایاالت متحده فقط برای معالجه بوده و از
رادیو سرطان موضعی رنج می برد. که شاه از توضیح داد او داشت. نخواهند آمریکا در نوع را هر از
و اـکتبر 23 بخش اخبار نه تلویزیون در و نه رادیو موضوع به کلی چشم پوشی کرده. (NIRT) از تلویزیون

شاه اعالم نکرده اند. سفر خبری از امروز
کرده و مقابل سفارت عبور که از که شامل گروههایی بود شد تهران برگزار در دیروز تظاهرات٬ چند 3ـ
توقفی نداشتند. بعضی از شرکت کنندگان شعارهایی ضد آمریکایی دادند و حامل پرچمهایی خطاب به
هدف اصلی رابطه با در آمریکایی آشکارا حال این احساسات ضد به هر بودند. پرزیدنت ـکارتر و آمریکا
سال پیش بوده است. چند بزرگ خمینی در مرگ فرزند سالگرد تظاهرکنندگان جهت یادبود برخی از
عواملCIA مسموم سوی ساواـک و این است که مصطفی خمینی از بر به صورت وسیعی اعتقاد (توضیح:
نه اسطوره عامیانه مرگ مصطفی باشد٬ که مرتبط با می رسد آمریکایی به نظر بیانیه های ضد شده است.

پایان نظریه). ـ شاه ایران به آمریکا ورود
آمریکا. نه شاه یا که مربوط به مسایل آموزشی بودند بودند تظاهرات مشابه دیگری نیز

سوی حزب این تظاهرات که از طرح شده است. آبان) 4) اـکتبر جمعه 26 تظاهراتی برای روز 4ـ
دانشگاه در خمینی است و رهبری آیت اهلل حمایت از جهت ابراز جمهوری اسالمی دعوت شده است؛
این است که تظاهر ما وتصور مقابل سفارت می گذرد مسیرهای راه پیمایی از یکی از تهران برگزارمیشود.
این تظاهرات شامل اعتراضاتی بر شاید مناسب دیده و برای تظاهرات علیه آمریکا ـکنندگان موقعیت را

بشود. آمریکا شاه در علیه حضور
شرکت کنندگان به بازگشت عادی٬ دانشگاه تهران و پایان تظاهرات در که پس از همچنین احتمال دارد
به افزایش است که این لحظه اعتمادمان رو ولی در خواهیم کرد احتیاطات الزم را ما سوی سفارت آیند.
بدون آسیب برآییم. نسبتًا ایران را طرفه فیمابین با روابط دو عهده این آخرین توسعه در می توانیم از

لینگن
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شماره 27 سند
آبان 58 4 ـ 79 اـکتبر سی 26 واشنگتن دی ـ وزارت خارجه ـ از:

فوری 5160 تهران ـ در سفارت آمریکا به:
سازمان 279135 مرجع:

فقط برای لینگن قابل رؤیت است. سّری:
آمریکا شاه در  موضوع:

تمام متن سّری است 1ـ
و سازمان مالقات کردند مأمور با اـکتبر 26 در مطبوعاتی) (مأمور فرهنگ وآوا ایران دکتر سفیر 2ـ
وضع سالمتی شاه اطالعاتی از که ازطرف ایران انتخاب شده بودندتا درباره موضوع پزشکان مقیم آمریکا

مذاـکراتی انجام شد. به دست آورند٬
پزشکان منتخب جمهوری مایل است با گفت که دولت آمریکا سازمان به فرهنگ وآوا مأمور 3ـ
محتوی این پاـکتها که به پزشکان بدهد. شده به فرهنگ داد پاـکت مهر دو او ارتباط باشد. اسالمی ایران در
تاریخ 25 همچنین بولتن پزشکی بیمارستان نیویورک در به یزدی داده شده بود. که قبًال اطالعاتی بود
آنها داشتند این مورد پزشکان سؤاالتی در سازمان به فرهنگ گفت که اـگر مأمور ضمیمه بود. اـکتبر
بدل کردن و به عنوان کانالی برای رد سازمان) (مأمور او طبی تماس بگیرند. رئیس مرکز با می توانند

کرد. نیویورک انجام وظیفه خواهد پزشکان در و بین آنها جوابها سؤاالت و
4ـ مالقات با فرهنگ حالت دوستانه ای داشت. فرهنگ راجع به طرز تأمین نیازهای دولت ایران هیچ
اظهار نظری نکرد. غالب اظهارات او جنبه مثبت داشت و بر این اساس متمرکز بود کـه دولت ایـران
که آیا فرهنگ سؤال کرد کاری انجام می دهند. آمریکا٬ درباره اقامت شاه در که آنها همه بدانند می خواهد
که سفارت دستورالعملهایی برای اطالع گفته شد به او آـگاهی دارد؟ این مورد تهران در دولت ایران در
خارجه دکتریزدی انجام خواهدداد. به وزیر مذاـکراتش را اـکتبر 27 در خارجه داده وحداـکثر وزارت امور
به و است٬ به ازدیاد مسئله شاه رو رابطه با که احساسات مردم ایران در کرد ذـکر فرهنگ این نکته را 5ـ
26 بیان داشت که سفارت روز (آمریکا) را اینجا عنوان مثال درخواست اعضای ایرانی سفارت ایران در
مقابل سـفارت در آمریکا شاه در حضور به دلیل مخالفت با می خواهند چون آنها بسته باشد٬ اـکتبر

تظاهرات داشته باشند.
که شاه احتیاج به آن بود این مطالب حاـکی از عنوان کردند. را مطالب روزنامه ها فرهنگ وآوا 6ـ
مـطبوعات اساس اخـبار بر نباید که آنها کرد سازمان تأـکید مأمور دارد. آمریکا یکسال معالجه در
که این مدت باصالحدید دارد بستگی به نیازهای پزشکی او آمریکا مدت اقامت شاه در نتیجهـگیری کنند.
متخصصین هنوز او سازمان به فرهنگ گفت که به نظر مأمور متخصصین پزشکی الیق تعیین می شود.
آزمایشهایی به عمل بیاید. باید قبًال و تعیین کنند مدت این اقامت را که بتوانند شرایطی نیستند پزشکی در
از طبق قوانین مهاجرت آمریکا که بر گفته شد به او راجع به مسئله پاسپورت شاه سؤال کرد. وآوا 7ـ

طبیعی نیست. سازمان گفت که چنین مسئله ای غیر مأمور شده است. شرط پاسپورت صرف نظر
این تقاضای آنها رئیس بخش پزشکان وزارتخانه مالقات کردند. پزشک ایرانی با دو اـکتبر 26 در 8ـ
مالحظه را همچنین عکسهای داخلی او و را پرونده های پزشکی او ب ـ معاینه کنند٬ شاه را الف ـ که: بود
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مأمور سازمان و مذاـکرات بین مأمور گرچه در این موضوع داشته باشند. معتبری از خبر بتوانند تا ـکنند
مالحظه را پرونده های پزشکی او ولی گفت که پزشکان باید نکرد٬ ایران تقاضای معاینه شاه را سفارت٬

ـکنند.
به دکترهای شـاه در رئیس سازمان پزشکی تقاضای دوم پزشکان ایرانی را برای اطالع شما 9ـ
این ثانیًا این صحیح نیست و زیرا تقاضای معاینه شاه به پزشکان ابالغ شد. اما نیویورک ابالغ کرده است٬
9880 شماره سند تلگراف مرجع است. ـکریستوفر. در ما پیشنهاد خارج از

شماره 28  سند
1358/8/6 1979 اـکتبر 28
تهران در سفارت آمریکا از:

واشنگتن فوری 4503 خارجه ـ امور وزیر به:
آمریکا شاه در حضور تهران 11371 موضوع: محرمانه ـ

تمام متن محرمانه ـ 1ـ
این هفته خمینی دوبار آخر در حال تکوین است. در آمریکا شاه در عکس العمل منفی علیه حضور 2ـ
استفاده از با نوبت دیگر پذیرفته اند. به آمریکا دشمنان اسالم شاه را گفت اخیرًا... یک بار کرد. انتقاد
حین سخنرانی دوم گفت که ممکن است در او تاخت. کشور به روابط گذشته دو آمریکا شاه در حضور

پذیرش شاه توسط آمریکا یک توطئه باشد.
از که درصورتی که آمریکا کارگران شرکت نفت هشداردادند اـکتبر 27 در روزنامه ها مطابق اخبار 3ـ

ایران ممکن است اقدام به تالفی اقتصادی کند. تحویل شاه خودداری کند
سرمقاله آتشین ابتدا نسبت به موضوع شکست. را سرانجام رادیوتلویزیون ملی ایران سکوت خود 4ـ
راه پیمایی وحدت 26 که در بهشتی را محمد سخنرانی دکتر سپس گزارشی از روزنامه جمهوری اسالمی و
به عنوان آمریکا در شاه را داشت که ایران حضور وی اظهار پخش کرد. نمود٬ دانشگاه تهران ایراد در اـکتبر
لندن خودش (بخش خبری اطالعات خارجی 271346 سپس تفسیر و کرد٬ یک میهمان تحمل نخواهد
پرشت مقام اـکتبر در27 بود. آن جانب دیده ایم بدتر هرچه که تابه حال از سمپاشی از که در (79 اـکتبر
آمریکا شاه در حضور مورد که در می رسید بهشتی به نظر و به بهشتی تلفن کردند کاردار وزارت خارجه و

انقالبیون سلطنتی نگرانی دارد. احتمال فعالیتهای ضد از خیلی کمتر
که شاه برای معالجه تا براین باوریم که مادامی که دولت موقت به طورمعقول قانع شده باشد هنوز ما 5ـ
نـه نه شـاه و و نیست٬ دیگری امکان پذیر کشور در معالجه او و می برد بسر آمریکا مدت معینی در
را آمریکا شاه در حضور ندارد دولت ایران قصد تضعیف انقالب اسالمی ایران ندارند٬ همراهانش سعی در
لحاظ فنی سازمان رادیوتلویزیون ملی ایران وابسته به دولت حالی که از در یک مسئله بزرگ جلوه دهد.
تحت کنترل درآوردن صادق مقامات عالی رتبه مملکتی از به صورت مستقل عمل نموده و غالبًا است٬
تـیپ عـمومًا روحـانیون خـام و افراطیون انـقالب٬ اـگر کرده اند. ناامید قطب زاده سرپرست آن ابراز
محتمل کامًال علیرغم تمایل دولت موقت٬ بشوند٬ آمریکا شاه در بی مسئولیت تعیین کننده مسئله حضور
نمی پذیرفت. لینگن آن صورت آن را غیر که در موضعی شود به اتخاذ است که مجبور
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آبان 58 9 ـ 1979 اـکتبر 31 تاریخ: شماره 29 تهران سند در سفارت آمریکا از:
محرمانه تهران 11515 آمریکا شاه در موضوع: فوری 4574 خارجه واشنگتن ـ وزارت امور به:

محرمانه است. متن کامًال 1ـ
31 در کیا٬ پارسا خارجه٬ معاون چهارم بخش سیاسی وزارت امور سفارت با مدتی که مأمور در 2ـ
یک در و طرح کرد را آمریکا مسئله شاه در کیا پارسا مسایل دیگری مالقات داشت٬ به خاطر اـکتبر
ترک کند. را آمریکا شاه باید که چرا بفهماند رسمی سعی داشت به دولت آمریکا غیر تقاضای شخصی و

داشت: اظهار را مطالب زیر کیا پارسا
روابط ایران و بحران در از تا سخت کوشیده بودند آمریکا و کل بخش اروپا اعتصام مدیر و او 3ـ
که دولت موقت جمهوری نمی خواستند آنها ممکن شده بود. این مسئله غیر اما جلوگیری کنند٬ آمریکا
این که امکان داشت از آنجا تا و بنویسد شاه به دولت آمریکا مورد اسالمی ایران یک یادداشت رسمی در

بود. زیاد خارج اعمال می شد٬ فشارهایی که از اما عمل اجتناب می کردند.
ارائه مورد در تصمیماتی که باید و قدرت زیادی نداشتند یزدی) رهبران دولت موقت (بازرگان و 4ـ
است که صورتی قادر خارجه در وزارت امور نبود. به دست آنها گرفته شود٬ آمریکا شاه در حضور
بیمارستان مرخص شدن از از که شاه بالفاصله بعد ایران جبران کند قبال روابط با در را زیانهای آمریکا
گفت که تصمیمات درباره دیگر کیا پارسا می آید. این صورت بحرانی به وجود غیر در ترک کندو را آمریکا
مستقیم بیان گفت (به طور تلویحًا او توسط خمینی گرفته می شود. مصر روابط با مسایل خارجی هم نظیر

نکرد) که ادامه حضور شاه در آمریکا ممکن است منجر به قطع روابط ایران و آمریکا شود.
مسئله ولی موضوع آمریکا مکزیک باشد٬ که شاه در گفت که رهبران دولت موقت مایلند کیا پارسا 5ـ
پاریس موقعیتی است که خمینی در مانند آمریکا که موقعیت شاه در بود دولت موقت معتقد دیگری است.
که هم چنین خاطرنشان کرد او علیه دولت موقت توطئه بکند. بر تا کرد٬ آن استفاده خواهد از داشت و
ثروت بی حسابی بهره منداست (عددی که او همچنین شاه از و زندگی می کنند آمریکا ایرانی در 200000
رهبران شایعات است اما گفت که ایران مرکز کیا پارسا بود.) میلیارد 20 این ثروت استفاده کرد مورد در
نسبت به بیماری شاه مظنون به همین دلیل آنها نشنیده اند. به حال شایعه سرطان شاه را دولت موقت تا

ادامه دهد. آمریکا در را معالجات طبی خود شاه باید که چرا همچنین نمی فهمیدند آنها بودند.
اطرافیانش بـودند) به روشنی خمینی و او گفت که رهبران دولت موقت (ـکه منظور کیا پارسا 6ـ
توجه به نتایج تصمیماتی که هم اـکنون می گیرند آنها نمی فهمند. اصول دیپلماسی را و نیستند سیاستمدار
به آمریکا که شاه اجازه اقامت در ببینند بودند به دقت منتظر (رهبران قم) گفت که آنها کیا پارسا ندارند.
به چه را نگفت که این کار (او خاست. خواهند به پا فورًا آنها چنین شد اـگر و خیر٬ یا آورد دست خواهد

کرد.) قطع خواهند که روابط را ولی روشن بود کرد صورت خواهند
گفت که این اظهارات سطوح او به مصاحبه سناتورجکسون اشاره کرد. کیا پارسا طول صحبت٬ در 7ـ
این مصاحبه را که نسخه ای از کرد تقاضا یزدی فورًا خیلی نگران کرده. خارجه ایران را باالی وزارت امور
که آیا می خواست بداند او آمریکاست. رهبران قدرتمند است که جکسون یکی از یزدی معتقد ببیند.
مطمئن ساخت که چنین را کیا سفارت پارسا مأمور است؟ جانب دولت آمریکا اظهارات جکسون پیامی از
چیزی نیست. لینگن





ـکتاب هشتم

دخالتهای آمریکا
ایران (1) در





ایران (1) در معرفی کتاب دخالتهای آمریکا
توان و نیرو با امپریالیسم آمریکا صحنه عالم٬ انگلیس در افول سلطه شیطانی امپراطوری جبار با
جدید سلطه استعمارگران انگلیسی به عنوان یک سردمدار تجارب سالها تازه ای به همراه کوله باری از
جنگهای در حضور پس از مادی٬ منابع سرشار استفاده از با آمریکا جهانی نمایان شد. جریان استکبار
گستره عالم وارد به عنوان بزرگترین مدعی تسلط بر خود جنگ٬ به دست آوردن پیروزی در جهانی و
شدن پیدا شاهد انگلیس بودند٬ استعمار نفوذ رفته رفته مناطقی که سالیان سال تحت سلطه و صحنه شد.
شیوه های تازه و با رقیب جدید خاص خودش شدند. بوی تازه و رنگ و جدیدی با سروکله سلطهـگر
به راستی آنچه و ملتهای تحت ستم به میدان می آید برای چپاول هرچه بیشتر وحشیانه تر٬ بعضًا و مدرن تر
ـکه در این مدت کمتر از یک قرن از خود بجا گذاشته٬ کارنامه ای درخشان و بی نظیر در ظلم و جنایت و
غارت مستضعفین عالم بوده است. هیچ سلطهـگری در طول تاریخ از این حیث نمی تواند با آمریکای

برابری کند. جهانخوار
منابع جغرافیایی و همان مناطقی است که به لحاظ موقعیت خاص سیاسی٬ یکی از نیز ما ـکشور
به تدریج که سلطه بوده است. این سلطهـگران چپاولگر تاز عرصه تاخت و طول قرن اخیر٬ در طبیعیش٬
به همین و کاسته گردید نیز ما کشور تسلط همه جانبه آن در از به ضعف می گذاشت٬ رو دنیا انگلیس در
مصدق که سرنگونی دکتر جایی که پس از تا می شد٬ بیشتر و بیشتر فعال امپریالیسم آمریکا نسبت حضور
به عنوان آمریکا کرده بود٬ صحنه پیدا در مجالی برای حضور قدرت شیطانی٬ میان کشمکش این دو در
و این سرزمین شروع به حکمروایی کرد در فرهنگی ما اقتصادی و همه جوانب سیاسی٬ قدرت مسلط در

شد. به حفظ شبکه فراماسونها محدود نقش انگلیس تنها
به مثابه یک جهان٬ سراسر در سلطه خود و گسترش شبکه های نفوذ همزمان با امپریالیسم آمریکا
برای بسط این شبکه را کوتاه مدت خود مدت و نیزطرحهای دراز ما کشور در مجموعه جهانی استکباری٬
رفته رفته سیر به این طرف٬ مرداد کودتای 28 از هجوم همه جانبه آمریکاییها میگذارد. شیطانی به اجرا
به تحت عنوان٬ نقاط عطف آن یعنی حرکت رفرم گونه آمریکا به یکی از تا طی می کند را صعودی خود
طرحهای شیطانی آمریکا و برای اینکه عمق برنامه ها مطرح می شود. می شد٬ اجرا اصطالح انقالب سفید٬
طرح قرارداد مدرسه فیضیه قم پس از در آبان ماه 1343 4 سخنان امام در به نقل فرازهایی از دریابیم٬ را

کردند“ عزا ایران را عید ندارد٬ عید ”ایران دیگر آمریکایی کاپیتوالسیون می پردازیم:
پایکوبی کردند“. هم چراغانی کردند٬ باز فروختند٬ را استقالل ما فروختند٬ را ”ما
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پایکوب کردند“. عظمت ارتش ایران را بین رفت٬ عظمت ایران از پایکوب شد٬ ”عزت ما
به آن الحاق کردند ثانیًا و به ”پیمان وین“ ملحق کردند را ما اوًال آن٬ که در به مجلس بردند ”قانونی را
بـا کارمندان اداریشـان٬ با کارمندان فنیشان٬ خانواده هایشان با با ـکه تمام مستشاران نظامی آمریکا٬

مصون هستند“. ایران می کنند٬ جنایتی که در هر از بستگی دارد هرکس که به آنها با خدمه شان و
پای زیر کند٬ ترور وسط بازار در را شما آمریکایی مرجع تقلید یک آشپز یا ”اـگریک خادم آمریکایی٬
پرونده باید دادگاههای ایران حق محاـکمه ندارد! بگیرد! را او جلو پلیس ایران حق ندارد منکوب کند٬ خود

معین کنند!“ تکلیف را اربابها آنجا در و برود! به آمریکا
باشد“. آمریکا دیگر روز انگلیس و اسیر این ملت یک روز نمی گذارد روحانیون باشد نفوذ ”اـگر
کاالهای اسرائیل نمی گذارد٬ قبضه کند٬ ایران را اسرائیل اقتصاد نمی گذارد٬ روحانیون باشد نفوذ ”اـگر

ایران فروخته شود.“ آن هم بدون گمرک در
ملت ایران تحمیل بر چنین قرضه سنگینی را خودسرانه٬ اینها٬ نمی گذارد٬ روحانیون باشد نفوذ ”اـگر

ـکنند.“
ایران بیرونش از بکند٬ را یک دست نشانده آمریکایی این غلط ها نمی گذارد روحانیون باشد نفوذ ”اـگر

می کنند.“
این مملکت اشغال اـگر چه نفعی دارند؟ برای شما مستشاران نظامی آمریکا٬ و ”نظامی های آمریکا
شما نوکر این مستشاران٬ اـگر ترقی می زنی؟ دم از اینقدر چرا عربده می کشی؟ اینقدر آمریکاست پس چرا
هستند پس چرا از اربابها باالترشان می برید؟ اـگر نوکرند با آنان مثل سایر نوکرها عمل کنید؟ اـگر کارمند
در مملکت ما اـگر نمائید. اینان رفتار با کارمندانشان عمل می کنند ملل که با هم مثل سایر شما هستند شما

این مملکت بیرون بریزید.“ از را پس ما اشغال آمریکاست اعالم کنید٬
خـدا جنجال راه انداخته اند؟ و روی آن جار ”من نمی دانم کجاست این انقالب سفیدی که اینقدر
این قم عقب از افتاده و شهرستانهای دور این دهات و من مطلعم از رنج می برم٬ که من مطلعم و می داند
نوکری البته دالر نشوید. نوکر این قدر قرض روی قرض نیاورید٬ این قدر من این ملت فکری کنید٬ مانده٬

ابروست!!“ باالی چشم شما بگوید به آمریکاییها ندارد هم دارد!
انگلیس بدتر٬ از آمریکا برویم؟ چکمه آمریکا زیر نداریم باید دالر چون ملت ضعیفی هستیم و ”ما
سروکار لیکن امروز هم پلیدترند٬ همه از و هم بدتر٬ همه از بدتر٬ هردو شوروی از بدتر٬ آمریکا انگلیس از

آمریکاست.“ با ما
است بشر منفورترین افراد از پیش ملت ما٬ در که امروز بداند را این معنا بداند٬ آمریکا ”رئیس جمهور
دولت اوخصم است. ملت ایران با اوخصم است٬ قرآن با امروز ـکه چنین ظلمی به ملت اسالمی کرده است٬

مفتضح کردند.“ ایران ضایع و در را که او بداند این مطلب را آمریکا
آمریکاست٬ اسرائیل هم از اسرائیل است٬ از تمام گرفتاری ما آمریکاست٬ از تمام گرفتاری ما ”امروز
نیستند اـگر هستند٬ همه دست نشانده آمریکا هستند٬ آمریکا هم از این وزرا هستند٬ آمریکا هم از این وکال

بزنند؟“ داد مقابل آن نمی ایستند٬ در چرا
کردند٬ صادر سخنرانی تاریخی خود روشنگرانه ای علیه کاپیتوالسیون پس از امام همچنین اعالمیها

چنین است: تشریح می کند بیشتر اسرائیل را و این اعالمیه که نقش آمریکا نکات برجسته ای از
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ملل است٬ آمریکا از اجانب است٬ از ملل مسلمین دارند گرفتاری که ملت ایران و که هر بداند ”دنیا
دخالت اجانب در بدبختی دول اسالمی از است٬ متنفر خصوصًا آمریکا از و اجانب عمومًا اسالم از
انگلیس است که می برند٬ برده و به یغما را قیمت زیرزمینی ما که مخازن پر اجانبند است٬ مقدرات آنها
بدون اشغال کرده و را ما عزیز که کشور اجانبند می برد٬ برده و بهای ناچیز با را طالی سیاه ما سالیان دراز
ممالک اسالمی به چنگال دیروز درآوردند. پا از را سربازان ما سه طرف به آن حمله کرده و از مجوز

عمال آن“ و به چنگال آمریکا امروز بودند عمال آن مبتال انگلیس و
است که به اسرائیل قدرت می دهد آمریکا اسرائیل وهواداران آن پشتیبانی می کند٬ است که از ”آمریکا
و می داند مضر به حال خود را قرآن مجید که اسالم و است٬ آمریکا آواره کند ـکه اعراب مسلمان را
را آنها باید می داند. راه استعمار خار است که روحانیون را آمریکا بردارد٬ جلوی خود از را آنها می خواهد
که چنین تصویب می آورد دولت ایران فشار است که به مجلس و آمریکا اهانت بکشد٬ و زجر به حبس و
است که با آمریکا کنند٬ اجرا پایمال می کندتصویب و را ملی ما اسالمی و که تمام مفاخر نامه مفتضحی را

آن می نماید“. از بدتر ملت اسالم معامله وحشیگری و
مسلم خارج شده دست ایرانی و ایران از بازار اسرائیل است و و ایران به دست آمریکا اقتصاد ”امروز
سیاه برای زارع نشسته است واصالحات آقایان بازار بازرگان و به رخسار فقر غبارورشکستگی و است و

برسد“. ملت فقیر کسی نیست که بداد اسرائیل درست کرده است و و آمریکا
قهرمانمان و امت شهیدپرور به حضور درایران (1) که تحت عنوان دخالتهای آمریکا مجموعه حاضر٬
ارائه می دهیم٬ اسناد و مدارکی است که حکایت از اهداف و مقاصد آمریکا از حکمروایی جابرانه اش در
دوران انقالب و که در چرا است٬ جامعیت آنها ویژگیهای این اسناد یکی از زمان رژیم شاه معدوم می کند.
تـوسط بـود٬ جنایات امپریالیسم آمـریکا مدارکی که حاـکی از بخش متنابهی از پیروزی آن٬ پس از

که این بین رفت٬ هنگام اشغال النه جاسوسی توسط جاسوسان از در اسناد به اطالع امت قهرمان رسانده بودیم که بخش عمده ای از البته قبًال 1ـ
حفاظتی بوده است. پیروزی انقالب به عنوان یک طرح امنیتی و کردن آن پس از نابود یا و خروج اسناد جریان جدای از

بین رفت.1 مختلف از داخل جاسوسخانه به انحاء در یا و خارج شد کشور از جاسوسان آمریکایی یا
با به نگهداری مدارک پراهمیت تر صرفًا رژیم شاه معدوم می شد٬ و آنچه که مربوط به روابط آمریکا از لذا
ایران به عنوان٬ در دخالتهای آمریکا این اسناد٬ به همین دلیل به وضوح در کرده اند. اـکتفاء جامعیت بیشتر
معرفی اسناد نیازی به هیچ گونه توضیحی در شاید دیگر و مشاهده می شود نیروی حاـکم بدون رقیب٬
اهـمیت بـیشتری به نکاتی کـه از اسناد٬ استفاده از لیکن برای ارائه یک جمع بندی خالصه با نباشد٬

اشاره می کنیم. برخوردارند
تخت تاج و شاه از رضا چنین آمده است که٬ مقام بیان سابقه تاریخی رژیم شاه٬ در شماره 16 سند در
سال در نیروهای خارجی را آمریکا همچنین فشار شد٬ شوروی برکنار توسط انگلیس و سال 1941 در
کنترل صنعت نفت تخت برگشت. به تاج و شاه دوباره به کمک آمریکا و خاـک ایران خارج کرد از 1946
شاه متکی به بقاء و ورشکسته کرد تقریبًا ایران را سال 1951 ملی شدن نفت در از جهانی توسط غرب بعد
موافقت نامه های آمریکایی و افراد تمامیت ارضی آن منوط به حضور استقالل و پشتیبانی خارجی و
حافظ چه بوده است و ساله کذایی٬ می توان دریافت که ماهیت رژیم 50 همین مختصر از امنیتی بود.
و نیست به بررسی انگیزه ها همین رابطه بد در تمامیت ارضی ایران چه نیروهایی بوده اند٬ استقالل و
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جاسوسان متمدن و زبان خود از آوردن رژیم شاه داشته است٬ روی کار از مقاصدی که امپریالیسم آمریکا
بیت المال مردم محروم و از منطقه٬ در جهت حفظ منافع ارباب خود رژیم وابسته ای که در مترقی بپردازیم٬
کمکهای (16 و 12 اردن (سند و منطقه چون مصر در رژیمهای دست نشانده آمریکا مستضعف به سایر

نظامی فراوان می کرده. مالی و
چنین عنوان می شود می باشد٬ خارجه آمریکا که حاوی نتایج بازرسی وزارت امور شماره 14 سند در
واجد را شاه که آمریکا ایران تحت نظر اهمیت است. نفت حائز جغرافیایی و نظر از ”ایران برای آمریکا ـکه:
نظامی و نظر از آن را می خواهد و ساختن کشورش می داند٬ برای متجدد مساعی خود نقش حیاتی در

می باشد.“ آمریکا محیط مناسبی برای تعقیب مقاصد سازد٬ متکی به خود صنعتی قوی و
می شمارد: به این شرح بر ایران را در به دنبال آن منافع آمریکا

داخلی بازار منابع داخلی و قدرت نسبی آن میان کشورهای خلیج فارس٬ ”مکان استراتژیکی ایران٬
برای یک و حال حاضر در اهمیت برای ایاالت متحده٬ با یک منطقه بسیار را این کشور بورژوازی آن٬
باثبات داریم که هم ایمن و مستقل و احتیاج به یک ایران دوست و ما نموده است. آینده قابل پیش بینی٬
مبرم به نیاز ما خلیج فارس بازی کند. منطقه به ویژه در سازنده در نقش مسئوالنه و هم بخواهد و بتواند
شرق برای هواپیماهای نیروی دریایی و و ترکیه که واسطه میان اروپا دسترسی به راه هوایی ایران و

داریم.“ بازرگانی خود
مالحظات جغرافیایی٬ اطالعاتی که به خاطر استفاده برای تسهیالت ویژه نظامی و خالصه: ”به طور
ـگذشته از امکانات سیاسی٬ نمی تواند در جای دیگر با آثار همانند باشد٬ همچنین منافع اقتصادی و تأمین

نفت و گاز٬ مناسب بودن ایران برای سرمایهـگذاری (تا چندین میلیارد دالر).“
می شمارد: بر ایران را در اهداف آمریکا شماره ٬14 سند منافع٬ ذـکر پس از

کمک به توانایی ایران جهت ژاندارمی منطقه. تقویت و 1ـ
مؤثرند. منافع آمریکا مورد حفظ تصمیم گیرندگانی که در 2ـ

ایران. بنادر ترکیه و هوایی ایران ـ اشکال به کریدور ابقای دسترسی بال 3ـ
ایران. قلمرو نظامی در تسهیالت اطالعاتی و استفاده بالمانع از نگهداری و برقراری٬ تأمین٬ 4ـ

برقراری یک جو خدمات بازرگانی آمریکایی و و ایران جهت کاالها تأمین دسترسی به بنادر 5ـ
برای سرمایهـگذاری سرمایه داران آمریکایی. مساعد

و ایران به قیمتهای قابل تحمل بـرای آمـریکا معدنی در مواد تأمین دسترسی به منابع نفتی و 6ـ
هم پیمانانش.

تشویق ایران به ثابت نگهداشتن قیمت نفت. 7ـ
مطبوع میان ایرانیان نسبت به آمریکا. گسترش رفتار کمک به ثبات داخلی سیاسی ایران و 8ـ

خصوصًا این کتاب آمده است٬ کلیه اسناد در کمتر یا و حواشی بیشتر با منافع کلی آمریکا اهداف و
این زمینه قابل بررسی هستند. در 22 و 18 و 15 اسناد

منطقه و در زمینه های اصلی مداخالت آمریکا محورهای عمده و آوردیم٬ اسناد مواردی که به نقل از
ایران و در نظامی آمریکا حضور ایران٬ در دخالتهای آمریکا بارزترین موارد یکی از ایران است. خصوصًا
و اخراج بخش عمده مستشاران نظامی آمریکا پیروزی انقالب اسالمی و که البته با منطقه بوده است٬ در
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ایران غیرمستقیم نظامیان آمریکایی در کامل باحضورمستقیم و به طور اشغال النه جاسوسی٬ آن با پس از
مسایل نظامی تشکیل می داد. آمریکا با عمده روابط شاه را محور کنارروابط اقتصادی٬ در خاتمه داده شد.
به یک بازوی مسلح نظامی نیاز منطقه داشت٬ اطالعاتی واقتصادی که در برای حفظ منافع سرشار آمریکا
توسط نیروهای بومی در نظامی به طریقه غیرمستقیم و طبیعی است که بهترین شکل این حضور داشت و

آنان است. مخارج خود با منطقه و
درحفظ آن اقدام که بسان گذشته برای کسب منافع خود نمی کرد اقتضاء دیگر شیوه های نوین استعمار
آوردن عـروسک دست روی کـار پس از این روست که آمریکای جنایتکار از لشگرکشی نماید٬ به
نیروی انسانی این مـردم مـحروم و بهرهـگیری از که با می کند وادار را او نشانده ای چون شاه معدوم٬
جهت حفظ منافع دست به تشکیل یک نیروی نظامی در منابع فراوان مالی شان٬ استفاده از با مستضعف و
تأسیس این نیروی ژاندارم با در حفظ منافع شیطانی خود عالوه بر آمریکا بزند. ابرقدرت های سلطهـگر
طبیعی است به دنبال به دست می آورد. بهره اقتصادی سرشاری را فروش برای سالحهای خود بازار ایجاد
مستشاران برای سازماندهی ارتش همان گونه که مورد سیل کارشناسان و فروش این سالحهای پیچیده٬
سرازیر به کشور این سالحها٬ بهانه آموزش طریقه استفاده از همچنین با است و طبع آمریکای جنایتکار
تداوم سلطه یک عامل مهم برای حفظ و خود حقوقهای گزاف٬ کارشناسان نظامی با حضور می شود.
ایران باعث با آمده است که روابط نظامی آمریکا شماره (4) سند در می رود٬ اقتصادی به شمار سیاسی و
بسیارمطلوب برای شاه یک مشاور رئیس بخش مستشاری٬ و ایران می شود در استحکام موقعیت آمریکا
است!! مسئله قابل ذـکر در مورد روابط نظامی آمریکا با ایران جاه طلبی های شاه بوده که همواره در تالش
تنها به همان میزان که منافع طبیعی است که آمریکا منطقه بوده است٬ ایجاد یک قدرت عمده نظامی در

به استقالل برسند. پرداخته و آمریکا به جدال با کمکهای روسیه می خواسته اند ـکسانی که به اتکاء
نقش ایران برای اهمیت و ایران آمده است٬ در منافع استراتژیک آمریکا اهداف و مورد همان گونه که در
ایران به عنوان استفاده از موقعیت جغرافیایی و آن به دست می آورد٬ منافع اقتصادی که از بیش از آمریکا٬

آمده است: شماره 11 سند در یک پایگاه مهم برای جمع آوری اطالعات بوده است٬
اطالعاتی فراهم امکانات وسیعی برای کارهای جاسوسی و کمکهای فراوان و ”ایران برای آمریکا٬

دارد.“ (SRF) وجود سیا اینکه ارتباط کاری نزدیک بین ساواـک و و بکند
و آمریکا CIA خواهان ادامه روابط ایران و رئیس سابق سازمان جاسوسی هلمز شماره ٬13 سند در
همین مسئله در مخابراتی می شود. جاسوسی و به فرد دسترسی به مواضع برای امکان فعالیتهای منحصر
جاسوسان گزارشی از که به قول خود مهم شماره 20 همچنین سند تصریح شده است. نیز شماره 19 سند
میزان گستردگی ایران می باشد٬ در سازمانها و بخشها دیگر و عوامل مختلف جامعه اطالعاتی آمریکا
زمان شاه معدوم نشان می دهد. در ما کشور در را جاسوسی آمریکا فعالیت دستگاههای اطالعاتی و
خدمات و همان گونه که اشاره شد٬ آمریکا٬ ارتباط با زمینه اجحافات اقتصادی رژیم شاه در در
هیچگاه مبادرت به فروش سالح به شاه می کندو نفت عمومی اش درمنطقه ایجاب می کند٬ %70 و آمریکا٬

کند. حدودی که برایش معین شده تجاوز دست نشانده از که این نوکر اجازه نمی دهد٬
در آمریکا فروش اسلحه بین شاه و رابطه با جریانات مختلفی که در شماره یک حکایت از سند
قبال شوروی در اسلحه از تمایالت شاه برای خرید داشته و وجود (66ـ1965) سال های (45ـ1344)
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آن زمان برآوردن تمامی در به مصالح کلی خود بنا آمریکاییها می کند. عدم فروش اسلحه توسط آمریکا
عنوان کردن بهانه هایی چون آرزوهایی که ازطرف شاه با ضروری نمی دیدند٬ آرزوهای جاه طلبانه شاه را
میزان این رابطه و در که عکس العملهای شاه را ضمن اینکه چندان بی میل نبودند عنوان می شد٬ ناصر خطر
نهایت شاه رفتار در ارزیابی کنند. نزدیک شدن به شوروی برای دریافت سالحهای بیشتر در جسارتش را
که بیشتر عمًالبه وی می فهمانند آمریکاییها کرده است و یک نوکر با به رفتار خودش تعبیر با را آمریکاییها
این مطلب است که مؤید واقع این سند در ندارد. را خود اراده از بروز و نظر قدرت ابراز نیز٬ یک نوکر از

ادامه دهد. به حیات خود نمی تواند به آمریکا بدون اتکاء هرگز خصوصیات رژیم شاه٬ رژیمی با
دوسال پس ازسرکوبی حرکت به فروش سالح به رژیم شاه است. تمایل روسها نکته قابل توجه دیگر٬
به فروش سالحهای حاضر دست باز با می بینیم روسها (1963) 42 خرداد در انقالبی مردم مسلمان ما
این راه موفقیت در می کند٬ ایجاد برای شاه قهرًا جوی که آمریکا با هرچند به شاه هستند٬ پیشرفته خود
تأیید فروش بخشی ازسالحهای درخواستی شاه و با روابط حسن همجواری را و چندانی کسب نمی کنند
مـبارزات این مسئله میزان صـداقت مـدعیان حـمایت از که خود حفظ می کنند٬ شده توسط آمریکا
به راستی چه ساده اندیش بوده اند و می کند. آشکارتر علیه امپریالیسم را آزادیبخش خلقهای جهان بر
می شده که در آن به ژاپن صادر %24 نفت ایران برای اروپای غربی و آن %16 عالوه بر اسرائیل بوده است.
کـلی بـه طـور تحریم اقتصادی علیه ایران بوده اند٬ در ـگذشته نزدیک هم پیمانان آمریکای جنایتکار
کارگر و که نیروی انسانی ماهر متضمن این بود طرح ریزی می شد٬ برنامه های اقتصادی که توسط آمریکا
متخصص جذب صنایع جدید شوند و بدین ترتیب روزبه روز از تعداد کارگران کاسته می شد. جالب توجه
شماره (سند نامه ای به هلمز ایران در سابق دستگاه جاسوسی شیطان بزرگ در عنصر است که واشبورن٬
کالن سالحهای وخرید کارگران مستضعف مربوط به آمریکا که کمی حقوق کارمندان و می کند اقرار (11
به ثمر که موقعیت دولت ایران در اعتراف می کند٬ آمریکای جنایتکار شماره ٬19 سند در آمریکایی است.
در می رسد٬ به پایان غیرقابل قبول به نظر که نفت٬ سال 1990 متکی به نفت در غیر رساندن یک اقتصاد
می دهد قرار تأیید مورد شیطان بزرگ سیاست اقتصادی رژیم شاه را توجه به این حقیقت تلخ٬ عین حال با
هجوم از ملت ما ایران٬ در جنایات گسترده امپریالیسم آمریکا همراه با انتظاری نیست. این نیز جز از از و
فعالیتهای مستقیم فرهنگی آمریکا ذـکر با (14 سندهای (13و در امان نماند٬ در فرهنگی شیطان بزرگ نیز
متشکل جاسوسخانه خود٬ جوانان در اشاره به تشکیل مجمع تفکر سپاه صلح٬ و آمریکا انجمن ایران و از
اینها گذشته از کارمندان جوان سفارت برای جستجوی شیوه نزدیک شدن به جوانان ایرانی می شود٬ از
اعزام دانشجویان ایرانی بـه ساخته دست خارج و طریق دانشگاههای داخلی٬ فرهنگی غرب از نفوذ
هـزار ایـنکه 20 مبنی بر آماری ارائه می دهد سال 1975 در شماره 19 سند اعمال می شود. آمریکا
مؤسسات آموزشی ایران دانشگاه آمریکایی با 50 بیش از و تحصیل می کنند٬ آمریکا دانشجوی ایرانی در
مطالعات مدیریت ایران تحت نظر تأسیس مرکز به عنوان نمونه از شماره 11 همچنین سند رابطه دارند.
حمایتهای همراه با تربیت متخصصان وابسته به امپریالیسم را این مرکز می شود٬ یاد دانشگاه هاروارد
خیانت های برنامه ریزی برای جنایات و مرکز به عهده داشته است. آن٬ برای ادامه کار مداوم آمریکا
جاسوسی شیطان بزرگ واقع مرکز در یا و به اصطالح سفارتخانه٬ تهران٬ در آمریکا امپریالیسم خونخوار
به سال 1974 که در می شود آن به عنوان هیئت بزرگ دیپلماتیک یاد از شماره 13 سند که در بوده است٬
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نه به اصطالح سفارتخانه آمریکا٬ واقع٬ در نزدیک بوده است. خاور بزرگترین هیئت در ادعای همین سند
به ناظر کلیه کشورهای منطقه و بلکه صاحب یک نقش فعال در نظارت داشته٬ ما اداره کشور بر تنها

بوده است. به اصطالح سفارتخانه های شیطان بزرگ٬ فعالیتهای سایر٬
گسترده به ابعاد آمریکایی که در واحدهای دیگر هیئت بزرگ دیپلماتیک٬ این جاسوسان یا عالوه بر
”هـیئت مسـتشاری نـظامی از عـبارتند ایـران فـعالیت مـی کرده انـد٬ در شـماره 13 ســند اســتناد
”اداره اطـالعات آمـریکا“٬ ٬“TAFT ”تیمهای کمکهای عملیات فنی (نظامی)٬ ٬“ ARMISH-MAGG

مواد ”اداره مبارزه با وزارت کشاورزی آمریکا“٬ ”نمایندگی از آمریکا“٬ انجمن ایران و ” ”سپاه صلح“٬
جاسوسی“. فعالیتهای نظامی و کار در مجزا واحد 20” و ”اداره خدمات مالیاتی داخلی“٬ مخدر“٬

مدارک دیگری که به یاری این کتاب و اسناد از بسیاری دیگر در و شماره 14 سند که در مسئله دیگر
THE مجموعه ای است بـه نـام ”قسـمت هـدایت مسـایل کشـور“ وجود یافت٬ خواهد انتشار خدا
تحت عنوان ”هیئت مسـایل کشـوری“ برخی جاهای دیگر COUNTRY ـکه در DIRECTORATE

مسئولین درجه اول آمـریکایی در سایر و سفیر این هیئت که از COUNTRY) آمده است. TEAM)

زمان در اداره کشور در وزیران واقعی را و واقع حکم ”هیئت دولت“ در قسمتهای مختلف تشکیل می شده٬
می گرفته بررسی وتصمیم گیری قرار بحث و مورد درطی جلسات آن همه مسایل کشور رژیم شاه داشته و
پی ارزیابی و همواره در ما٬ کشور بر برای حفظ سلطه شیطانی خود طبیعی است آمریکای جنایتکار است.
بساط سلطه و سرنگونی رژیم شاه٬ با مبادا تا تحلیل وضعیت نیروهای مخالف رژیم شاه خائن بوده است٬
غارت و چپاول برچیده و منافع حیاتی شیطان بزرگ در منطقه در معرض نابودی قرار بگیرد. آشکار است
ـکه نحوه برخورد و شیوه تحلیل امپریالیسم آمریکا نسبت به نیروهای مخالف رژیم شاه مبتنی بر همان
آنچه به عنوان راه حل برای مقابله با به همین دلیل است که عمًال سرمایه داری غرب است٬ بینش مادی٬
آرمانهای صرفًا انگیزه و با که خود مقابل جریانهایی مؤثرمی افتد٬ در تنها جریانهای مخالف ارائه می دهد٬
رژیم مواجهه با در الهی عمومًا این است که می بینیم جریانهای غیر مادی شروع به حرکت نموده اند.
یک حرکت الهی مواجه که با می شود سردرگمی شیطان بزرگ زمانی آغاز و لیکن عجز ناموفق هستند٬
در پیروزی انقالب اسالمی بزرگترین گواهی این مدعاست. شائبه های مادی مبراست. حرکتی که از است٬
استراتژی جنگ مسلحانه مبتنی می بینیم که دستجات کوچکی که اغلب با همه نارسایی آنها با همین اسناد
جدی به عنوان یک خطر هرگز تحلیل آمریکاییها در دست به فعالیت زده اند٬ بینشهای ماتریالیستی٬ بر

از به سرنگونی رژیم سـلطنتی شـود که منجر که برای رسیدن به اهداف سیاسی خود نمی رسد به نظر ”تروریستها شماره 19: سند نقل از 1ـ
باشند.“ پشتیبانی زیادی برخوردار

به اندازه کافی به هدایت آمریکا علی الخصوص که رژیم شاه با برای رژیم شاه به حساب نمی آیند.1
عجیب نیست پی یک تدارک جدی برای سرنگونی شاه نباشد. روسیه هرگزدر تا شوروی نزدیک شده بود
جاسوس آمریکایی٬ عین به قتل رسیدن چند در اوج فعالیتهای این گروه های مسلح (1351)٬ ـکه در
(سند ندارد علیه شاه وجود که هیچ مخالفت سازمان یافته ای بر می کنند جاسوسان امپریالیسم اظهار
یا اعم ازصاحبان گرایش به غرب همچون جبهه ملی و به طریق اولی جریانهای سیاسی میانه رو شماره 6).
سیاست حقوق و یعنی انقالب سفید٬ مترقی شاه٬ اقدامات انقالبی و مقهور شرق گرایان چون حزب توده٬
(سندشماره 23). مقام می یابند! کابینه های شاهنشاهی ارتقاء سرحدوزارت در تا و ـکارتری می شوند بشر
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ضعف بینش تحلیلی که از در شماره 5 سند حرکت مذهبی به رهبری روحانیت اـگرچه در مورد در
در اما می شود٬ رژیم شاه نامحتمل قلمداد مقابله با پیروزی روحانیون در آن ناشی می شود٬ مادی تحلیلگر
سپس به عنوان یک نیروی جانشینی به جای رژیم شاه و همان سندهمواره به عنوان یک احتمال قوی در
به اعتراف خودشان نهضت اسالمی در15خرداد شناخته می شوند. دشمن آمریکا مخالف سلطه خارجی و

6 و شماره 5 اسناد -1

نهضتی که به رهبری روحانیت بی رحمانه توسط رژیم سرکوب شد.1 تحت عنوان یک حرکت ارتجاعی٬
تمامی محاسبات ماتریالیستی شرق وغرب شکل گرفت و رأس آن امام بت شکن٬خمینی عزیز متعهدودر
شماره 18 سند در مستضعفین درهم ریخت. رهایی بخش محرومین و حرکت اصیل٬ مواجهه با در را
که امنیت بوده اند نیروهای مسلح قادر که ”ارتش و بیان می کنند ارزیابی خود می بینیم که جاسوسان هم در
بود.“ به این کارخواهند قادر بی نظمی ملی سرتاسری٬ از تحت اغلب شرایط غیر و کنند برقرار داخلی را
سال پس از ازچند کمتر چه شیوه ای در با که چه کسی و نمی کند به ذهن علیلشان خطور منتهی هرگز

فراهم کند. موجبات این بی نظمی ملی سرتاسری را آن می تواند
به صراحت متذکر (22 و 19 و 13 و این کتاب (11 ارائه شده در به گواه اسناد مدعیان حقوق بشر
می شده مقابل مخالفین روا نیروهای امنیتی شاه در وجنایاتی که توسط ساواـک و همه ظلمها که از می شوند
مدعیان بیشرمی را درسندشماره 22وقاحت و آـگاهی کامل بلکه همکاری نزدیک داشته اند. نه تنها است٬
سال فرمانروایان خودکامه و ”ایران تاریخی شامل 2500 که می گویند: ترقی به حدی می رسانند تمدن و

برای سنتهای ایرانی بیگانه است.“ کلی جریانهای دمکراتیک اساسًا تصور و اغلب خارجی دارد
و خنده آور است که در سند شماره 11 شاه معدوم امپریالیستهای مستکبر را از نصایح خردمندانه خود
بی نصیب نمی گذارد و از آنها می خواهد قانون اساسی آمریکا را در جهت محدود کردن آزادی و ابراز
نبود٬ حدیث تازه ای برای مردم انقالبی میهن اسالمی ما حال آنچه که گفته شد٬ به هر عقیده اصالح کنند.
یک وجنایتهای آمریکا ظلمها برای مردم ما احساس کرده اند٬ تمام وجود با رنج را و این همه درد چه آنها
انقالب برای همین است که این چنین از تاریخ زنده این مرزوبوم است و بخشی از واقعیت ملموس است و
بخش رهایی مستضعفین در نوید ایران٬ دوباره اسالم در تولد دست آوردهای آن دفاع می کنند. اسالمی و
تمامی قوا با آمریکا بار که هر جای تعجب ندارد به خصوص کشورهای اسالمی است و عالم و سرتاسر
قبیل به دنبال یافتن جانشین مناسب برای رژیم شاه از و میدان شود٬ انقالب اسالمی وارد برای مقابله با
در امتی که این گونه برجسته ترین پایگاه شیطان بزرگ را رژیمهای جنایتکاری چون صدام حسین باشد.
چه به صورت توطئه های رنگارنگ شیطان بزرگ٬ منتظر باید آورده٬ به در چنگ او منطقه خاورمیانه از
عمل آمریکا ضد بر ناحیه اغتشاشات گروههای داخلی که هیچ گاه واقعًا چه از تجاوزات خارجی و
فرهنگی یا لحاظ اقتصادی و بندهای وابستگی بسیاری چه از نیست که هنوز الزم به تذکر باشد. نکرده اند٬
همان گونه که امام در گسیختن آن اهتمام ورزیم٬ در تمام قوا بایستی با و دارد وجود پای مردم مظلوم ما بر
بخواهیم استقالل حقیقی به دست آوریم بایدسعی کنیم تمامی اشکال اـگر ”ما قم فرمودند: آستانه اقامت در
من امیدوارم که ملت ایران بین ببریم و از فرهنگی را چه سیاسی و چه نظامی و چه اقتصادی و آمریکا٬ نفوذ
برکاته و رحمه اهلل برسد.“ والسالم علیکم و چه زودتر به این مهم هر
خط امام دانشجویان مسلمان پیرو
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شماره 1 سند
اوت 1966 16 ٬1345/5/25 (A) تاریخ سند: قسمت الف نسخه اول٬
خارجه ـ وزارت امور :89 الف ـ سری ـ مود طبقه بندی: تاچر٬ ـگزارشگر:

راولپندی مسکو٬ لندن٬ بغداد٬ آنکارا٬ برای اطالع:
تسلیحات نظامی برای ارتش ایران جهت برنامه خرید تغییر موضوع:

غیرقابل رؤیت برای اتباع خارجی ایران. روابط تازه با برای ایجاد سوابق تالش آمریکا خالصه ای از
یک بحران ایجاد تقریبًا آمریکا روابط ایران و در نظامی مشترکًا و اقتصادی٬ عوامل سیاسی٬ خالصه:
را به آمریکا خود اتکاء چانه بزند٬ آمریکا ارزان با برآمده است که برای خرید شاه درصدد زیرا ـکرده اند٬
مهم و به سوی نوعی حضور این اقدام٬ با و متنوع سازد٬ را تسلیحات نظامی خود خرید و ـکاهش دهد٬
این تمایالت دیده برخی از شواهد زمینه تسلیحات سوق داده شده است. ناخوانده نظامی شوروی در
تنوع تسلیحاتی پی بهره برداری سیاسی از شاه در سیاست خارجی٬ در نمایش استقالل بیشتر با می شوند.
برای کنترل تالش آمریکا فزاینده ای از شاه همچنین به طرز یافت. ادامه خواهد این حرکت مسلمًا است.
اختصاص و تعیین خطر تشخیص و است که در معتقد او خشمگین شده است. هزینه های نظامی خود
مسـئولیت نـهایی بـاید روسـها) است تا وی عبدالناصر (ـکه به نظر آن خطر امکانات برای مقابله با

شد. خواهد آینده آشکارتر چنین نگرشی در داشته باشد. تصمیم گیری را
برانداختن در موفقیت کلی او و ایران٬ شاه در رفتن عظیم اعتبار باال شکوفای ایران٬ توجه به اقتصاد با
تظاهرات٬ شاه می خواهد به یک رابطه نظامی نزدیک با سودمندی متقابل با آمریکا٬ ادامه دهد. مدارک
نمود٬ تردید قویًا شک و تسلیحات نظامی ایران باید امکان حفظ انحصار آمریکا بر نشان می دهد که در
ولی فراهم سازیم. چنین شرایطی را موقعیتی نیستیم تا هم در ارائه شرایطی فوق العاده جالب که ما با مگر
که تالشهای فراوان دیپلماتیک درجهت خنثی کردن گرایش مهم به شوروی٬ سوابق همچنین نشان می دهد
تهیه توجه به یادداشت تفاهم 1964 که با ”بررسی سالیانه“ بوده است. موفقیت آمیز تاحدودی نیز و مؤثر

شد. ارزشیابی خواهد مجددًا شده بود
آمریکا عمده درروابط ایران و به یک انفجار بدون شک منجر تالش درجهت قیدصریح وتوی آمریکا
این بررسی این است که کمی تنوع یک نتیجهـگیری از زمانهای بعد. خواه در خواه بالفاصله و شد٬ خواهد
کلی به طور بود. خواهد مدت سیاسی آمریکا منافع دراز خریدهای تسلیحات نظامی ایران به سود در
فواید برای ما او گرایش جدید به افراط نگراید٬ آمریکا صمیمیت فراوان کنونی با چنانچه رهایی شاه از

داشت. قطعی خواهد
اتحاد که شاه از گردید٬ آغاز ژوئن 1965 جهت گیری های ایران از در تغییر انگیزه ها: زمینه و 1ـ
به توافقی جهت احداث یک کارخانه ذوب پذیرفت که منجر پیشنهادی را آنجا در و نمود شوروی بازدید
و گردید ایران روبرو استقبال فراوان در این موافقت نامه با طبیعی گردید. دریافت گاز ازاء ایران در آهن در
وابسته به حد بیش از ایرانیان وی را که بسیاری از موفقیت شاه را موافقت نامه٬ این استقبال هم ادامه دارد.
ساخت متقاعد شاه را 1965 سپتامبر پاـکستان در و سپس بحران هند برد. باال ایاالت متحده میدانستند٬
به همان وی را ـکه ادامه وابستگی انحصاری به ایاالت متحده درزمینه خریدتسلیحات نظامی ممکن است٬
به دست آزادی عملی را مصمم شد و شده بود٬ وی پاـکستان به آن گرفتار که متحد سازد سرنوشتی دچار
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چه در نبود. آن برخوردار ایاالت متحده از با 1964 وی طبق یادداشتهای تفاهم ٬1962 که به نظر آورد
مخارج کنترل میزان تأسیسات نظامی و تدارک و ضمنی انحصار ایاالت متحده به طور این یادداشتها
شاه که به این تصور نیز 1965 اواخر چهره اقتصادی ایران در بهبود به دست آورده است. نظامی ایران را
وی به طور خصوصًا کمک کرد. دهد٬ پایه جدیدی قرار بر ایاالت متحده را با روابط نظامی خود می تواند
مهم نوع تغییر مسئولیت هر عین سعی درحفظ اساس روابط خود٬ در زیرا زد٬ غیرمستقیم دست به این کار

هم به گردن ایاالت متحده انداخت. را
که آنجا فلسفه آن تا گردید منعقد 1962 هنگامی که یادداشت تفاهم اصلی در یادداشتهای تفاهم: 2ـ
در پنج ساله برای تحویل سالحهای نظامی٬ یک تعهد ازاء که در این بود به ایاالت متحده مربوط می شد
ما گرفتن تواناییهای اقتصادی ایران٬ نظر در بلکه با توجه به عوامل نظامی٬ با تعیین برنامه های آینده نه تنها
موافقت شاه قرار این شرط مورد قید با ٬1962 سپتامبر یادداشت 19 نوعی حق رأی به دست می آوریم.
غیرقابل پیش بینی که خطر آید تحوالت بین المللی به صورتی در که اـگر ـگرفت که چنین برداشت می شود
این موافقت نامه دو گیرد. قرار نظر این برنامه ممکن است موردتجدید کند٬ برای ایران ایجاد حال حاضر در

نوشت: به رئیس جمهور گله داشت٬ نارسائی های موافقتنامه 1962 وقتی شاه از اوائل 1964 است که در الزم به تذکر *
چنان وضعی ایاالت متحده در اـگر حرف بزنم٬ شما کمال صراحت با عالقه طرفین با مسایل مورد مایلم در به شما نامه خود در ”آقای رئیس جمهور٬
مـی کنم مـمکن است من فکـر جهت ایفای وظایفمان برآورده سازد٬ را فوری نظامی ما برنامه پنج ساله نیازهای روشن و نیست که عالوه بر
از (تأـکید خریداری کنیم“٬ جای دیگر یا ایاالت متحده آمریکا از تحت شرایط مناسب٬ را٬ نیازهای اضافی خود ترتیبی بدهیم تا بصالحمان باشد

ماست).

جهت مدرنیزه کردن نیروهای زمینه الزم را تا اصالح گردید اجبارًا سال 1964* در سال ادامه یافت.
سالحهای آمـریکایی که متضمن خرید میزان آنها منجمله افزایش نسبی در مسلح ایران فراهم سازد٬

طرف ایران بود. از میلیون دالر به ارزش 200 تحت برخی شرایط معین٬ بیشتر٬
رابطه اجرای این تفاهم فی مابین و تا”پیشرفت و این شرایط متضمن پیش بینی یک بررسی سالیانه بود
آن را با برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران بررسی نماید. که این شامل“ یادداشت تفاهم 4 ژوئیه
خریدهای زمینه تأثیر زمینه یک بررسی مشترک در ”یک بررسی مشترک در آن از که در می شد 1964
از یادداشت 1964 بدین ترتیب٬ وضعیت بودجه ایران صحبت شد. و روی موازنه پرداختها نظامی بر
مفهومی که به ایاالت متحده مربوط می شد٬ آنجا دست کم تا می رسد. به نظر محدودتر یادداشت 1962
روی حق اعمال نوعی کنترل بر بررسی مشترک“ داشت که عبارت از این یادداشت وجود ضمنی در
اینکه هرگونه اشاره ای که دال بر فاقد چه این سند اـگر داد٬ به ایاالت متحده خواهد مخارج نظامی ایران را
وی بدون شک آن را داشت٬ اـگرچنین برداشتی را می باشد. شاه هرگزچنین برداشتی ازاین عبارت داشت٬
سالحهای بتواند تا موقت پذیرفته شود که می بایست به طور به حق حاـکمیت ایران تلقی می کرد٬ تجاوز

به دست آورد. کشورش حیاتی می دانست٬ که برای دفاع از نظامی را
یک سال دوام یافت. عمًالفقط کمی بیش از یادداشت 1964 ناشی از پنج ساله جدید تعهد حال٬ هر به
اینکه مبنی بر کرد وارد وقتی شاه شرطی را یادداشت ٬1964 امضاء رابطه با الزم به توجه است که در
وی به دست آوردن منظور ممکن سازد“٬ مخارج اضافی را و ”بایستی دسترسی به منابع افزایش یابد
و”یک یا یک ایستگاه راداردرخلیج فارس٬ ناراضی بود)٬ بودن به یک گردان٬ ـگردان دوم هاـک (ازمحدود
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الف به 5 اف ـ از هواپیماهای موجود تغییر مثًال٬ هواپیماهای جنگنده مدرن بود٬ اسکادران از دو احتماًال“
تهران9). NEMCON در (خالصه دیگر هواپیماهای پیشرفته تر یا سی٬ 4 اف ـ

می رفت که یادداشت تفاهم جدیداقدام برجسته ای درجهت حفظ موقعیت ایاالت هنگام تصور آن در
آرزوی همیشگی او بخشی از ناشی از عدم رضایتهای شاه صرفًا و اینکه جاه طلبیها و متحده می باشد٬
دیدگاه کنونی به گذشته می توان مشاهده کرد ولی از برای دست یافتن به سالحهای نظامی پیشرفته تراست.
ظاهری با هرچه زودتر تا جستجوی راههایی بود در احتماًال داد٬ قرار همان هنگام امضاء ـکه شاه ایران از
که درصورت ومی ترسید بود ناصر“ به طرزی فزاینده نگران ”خطر او رهایی یابد. این محدودیتها موجه از
این نگرانی هنگامی و ایاالت متحده به کمک وی نشتابد٬ جمهوری متحده عربی (مصر) شدن با درگیر
با یک سال بعد به عراق اعزام نمود. را 1964قوای خود پاییز افزایش یافت که جمهوری متحده عربی در

گرفت. پاـکستان نگرانی وی آهنگ تازه ای به خود و پیش آمدن بحران هند
شاه متعاقب آن٬ و 1965 پاـکستان دراواخر و درخالل بحران هند اخطارنسبت به مشکالت آینده: 3ـ
یک که هنگام گرفتاری با نمود پاـکستان به عنوان نمونه کشوری یاد از گفتگوهای خود در چندین بار
که با ایاالت متحده گله دارد از حتی مجازات گردید. و طرف ایاالت متحده رها کمونیست از همسایه غیر
و مـی کند٬ غـرور اقـتصادی کشـورش اظـهار بهبود از می کند٬ رفتار ایران ”به عنوان یک مستعمره“
گزارشهای (یعنی٬ آمده اند٬ آب در عمل غلط از است در که معتقد اقتصادی را توصیه های متخصصین امور
بهره تعیین شده مخصوصًا شرایط متداول برنامه نظامی آن موقع٬ از و بی ارزش می داند٬ بررسی سالیانه)
برای اولین اعتبار 200 میلیون دالری که برای سال قبل در نظر گرفته شده است٬ شکایت دارد. شاه
اضافه کرد و تهران انجام گیرد است در که قضاوت درباره احتیاجات واقعی ایران بهتر کرد اظهار مخصوصًا
متوقف را ما نمی توانید ”شما است: نیاز تسلیحات نظامی مورد که برخی اقالم دیگر تصمیم بگیرد ـکه اـگر
به یک معامله که مسئله تدارک نظامی” اجازه بدهد که ایاالت متحده نباید کرد همچنین اخطار او سازید.“
شوروی روی بیاورد که ممکن است به اتحاد آشکار اولین تهدید ـ تبدیل شود“ ـکارخانه ذوب آهن دیگر
به دست 1964 به منافعی که ایران ازتوافقنامه های ٬1962 توجه شاه را تا کوشش کرد سفیر (تهران 609).
آن موقع به تفسیری که در در اذعان نماید. که به اهمیت ادامه آنها کرد وادار را او و متوجه سازد می آورد٬
گفت که مسئله نرخ بهره درقسمت بعدی موافقت نامه 1964یک مشکل اصلی سفیر واشنگتن ارسال شد٬
کند جای دیگر تسلیحات نظامی از برای خرید حرکت شاه را تعیین کنیم٬ یک %4 ”اـگر می رسد٬ به نظر
خواهد جای دیگرتشدید از تکیه کنیم خرید روی نرخ %5 بر اـگر کرد). (ولی متوقف نخواهد کرد خواهد

(تهران 611). شد
9 شاه در مشورت قبلی هیئت مستشاری نظامی آمریکا٬ بدون اطالع یا :1965 نوامبر اخطار 4ـ
میلیون 200 که به موجب آن دولت بتواند به مجلس ببرند الیحه ای را تا داد به دولت دستور 1965 نوامبر
عمومی شاه به ایاالت متحده بود این عمل نخستین اخطار تسلیحات نظامی کند. دیگرصرف خرید دالر
گفتگوهای در یک جانبه تصمیم بگیرد. به طور نسبت به احتیاجات نظامی خود این پس می خواهد ـکه از
که کشورهای مختلف عربی هواپیماهای مافوق صوت نگران این بود که شاه خصوصًا روشن شد متعدد٬
بهترین قیمت موجود اساس بهترین سالح و ”بر مصمم بود و به دست آورده اند میگ 21) (مخصوصًا
در (تهران 702). وسائل دفاع هوایی خریداری کند و هواپیمای پیشرفته تر نظر“ مورد کشور از صرفنظر



ایران 343 در دخالتهای آمریکا

گفت ”تصمیم گله داشت و عدم کارآیی برنامه های آمریکا مورد شاه در نوامبر٬ 11 در سفیر ـگفتگویی با
از بود که وی امیدوار میلیون دالرخریداری شود که سالحهای بیشتری به ارزش 200 ـگرفته شده است“
نخست وزیر٬ هویدا٬ معامله خواهدشد(تهران 715). نیزوارد جاهای دیگر ولی ایران با تهیه شود. آمریکا
که در این می ترسد داشت گفت ”ایران از خواهد را ”حق نخستین امتناع“ ضمن اشاره به اینکه آمریکا
از کمک ایران به کردها توسل به بهانه ای نظیر دیگران با و آمریکا اعراب٬ اختالف بین ایران و صورت بروز
مایل نیست ایران دیگر توجه به تجربه کنونی پاـکستان٬ با به عبارت دیگر ـ ـکمک به ایران خودداری کنند“

(تهران 716). به ایاالت متحده وابسته باشد کامًال برای تدارکات تسلیحاتی خود
به شاه اطالع داده شده اوائل نوامبر باال٬ مکالمات خالصه شده در کمی قبل از مانورها: و تأخیرها 5ــ
که می رود اینکه انتظار دست انجام است و در آمریکا هوایی در زمینه سالحهای ضد که مطالعاتی در بود
گفت که برای اتخاذتصمیم نهایی خود به سفیر او نوامبر 11 در اعالم شوند. ماه دسامبر تصمیمات قطعی در
نسبت را عالقه خود ماه دسامبر٬ در کند. آن موقع صبر تا بدست آوردن سالحهای اضافی ”شاید“ مورد در
به دریافت او برابری می کنند. هواپیماهای میگ 21 که با بود معتقد ساخت و آشکار به هواپیماهای میراژ
در (تهران 929). شد که خیلی گران تمام خواهند می کرد ولی فکر بود سی عالقه مند 4 هواپیماهای اف ـ
شاه همین اثناء در ژانویه ایاالت متحده تصمیم گرفت که یک هیئت تحقیقاتی نظامی به ایران اعزام نماید.
امکانات وسائل نظامی مورد در تا فرستاد به اروپا سپهبدحسن طوفانیان را تیمسار رکن پنجم خود٬ افسر
میان در هیئت نظامی ما با ولی نتایج این سفر پنهان نگه داشته نشد٬ ما این عمل از به جستجوبپردازد. آنجا

ـگذاشته نشد.
کنسرسیوم آغاز نمود و به در ماه ژانویه شاه همچنین مبارزه ای را جهت افزایش درآمدهای نفتی از
طریق برخی طرحهای یکجانبه توسط (از می رود که انتظار درآمدهای نفتی آن طور گفت که ”اـگر سفیر
جهتی به سیاستهای ایران منجمله خریدهای که تغییر شود وی ممکن است مجبور افزایش نیابد٬ ایران)
آنجا در را اطریش که تعطیالت خود نامه ای از شاه در فوریه٬ اواخر در (تهران 1040). نظامی بدهد“
برای مقابله با آماده کردن خود که در می کند اقتضاء نوشت ”منافع ملی ما به رئیس جمهور می گذرانید٬
با را خود نیاز سالحهای نظامی مورد خود خارجی محدود ارز با دست ندهیم و از وقت را هرگونه تهدید٬
کردن فروشندگان دیگری باشیم که پیدا درصدد یا ایاالت متحده خریداری کنیم٬ یک قیمت معقول از

ماست). از (تأـکید نمایند“ پیشنهاد به ما شرایط بهتری را حاضرند٬
بالفاصله تقریبًا و تهران شد فوریه وارد 16 سرتیپ پترسون در یک هیئت بررسی به ریاست تیمسار
این و کرد. ژنرال طوفانیان امضاء با اعراب“ خارجی منجمله ”تهدید تهدید از یک تخمین توافق شده را
برروی ولی این اقدام به هیچ وجه فشار خوشحال نمود٬ آشفته ساخت ولی شاه را که سفارت را اقدامی بود
که نیازهای می رسید سوم مارس چنین به نظر هنگام خروج هیئت در تا کاهش نداد. ایاالت متحده را
ساخت٬ تصویب پارلمان گذشته است محدود میلیون دالری که از می توان به همان 200 اساسی شاه را
این در حدزیادی به شرایط مالی بستگی داشت. تا انجام آن نیز و فشارشدیدی بود اـگرچه برای همین کار
که احساس می کرد و به دست آورد منابع تأمینی را و آن قیمتها تا افزایش داد را خود فشار ضمن شاه علنًا
که بدون لحاظ کسب یک حالت مستقل تر از زمینه امتیازات سیاسی را تا می باشد٬ به کسب آنها ناچار
می کرد٬ تصور آن زیان برای خود در شوروی که قبًال صورت به دست آوردن مقداری سالح از شک در
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فراهم سازد.
شاه آزادی اول مارس٬ نطقی خطاب به نمایندگان مجلس در در می کند: وارد به زور را شاه خود 6ـ
حدرضایت وی افزایش درآمدهای نفتی ایران تا اـگر اعالم نمود٬ علنًا ساخت و محدود را مانورهای خود
وی به دست آوریم.“ بازارهای جدید از را این نخواهیم داشت که احتیاجات خود چاره ای جز ”ما نیابد
زمینه نظامی وخواه در خواه در هیچ کس نیستیم٬ تحت نفوذ نمی گیریم و هیچ کس دستور از ”ما اعالم کرد٬
چیست٬ شرایط گردش کاالها است و که درآمدهای نفتی مان چقدر خواهیم دید اـکنون ما زمینه اقتصادی.
البته من ترجیح عالی ترین منافع ایران عمل خواهیم کرد. آن گاه مطابق با نظامی. خواه غیر خواه نظامی و
قابل قبول و ولی به شرط اینکه شرایط برای ما هستیم٬ آشنا آنها کاالهایی استفاده کنیم که با می دهم از

(تهران 1181). قابل عمل باشند“
به شاه علنًا یک اشاره سربسته به مفاهیم ضمنی گزارش سالیانه دانست٬ لحنی که می توان آن را با

حمله کرد. اقتصاددانان خارجی شدیدًا
سرگرفتن کمک ایاالت دادیم ”روشن است که از نظر ما دیگر٬ نشانه های متعدد توجه به این نطق و با
ایاالت گزارشات مربوط به کمک نظامی بیشتر و یمن٬ خروج از وی در علیرغم تأخیر متحده به ناصر
همگی این ایران٬ چشم پوشی از با کشور مگ ناـگتون به این دو ترکیه متعاقب سفر متحده به یونان و
دیگرتصمیم گیرنده دولت که ایاالت متحده بار تشدیدکرده اند٬ احساس شاه وزیردستان عالی رتبه وی را
قبال نیازهای نظامی ایاالت متحده در می داند“ بهتر ”پاپا اینکه نگرشی مبتنی بر ایران فرض شده است و
ایران توهین آشکاری به شئون ملی ایران است٬ و ایران برای خرید نیازهای دفاعی خود از امکانات الزم
برخوردار است٬ و تعقیب سیاست کنونی موازنه پرداختها از طرف ایاالت متحده پیشرفت چشـمگیر
عمومی عموسام درست کردن یک جو اینکه بهترین راه معامله با و به مخاطره می اندازد٬ اقتصادی ایران را

است“
آرام٬ و کرد٬ نسبت به خطرات علنی ساختن مسئله خریدهای نظامی اعالم خطر سفیر (تهران 1185).
طرف شاه به وی محول شده است٬ از به راه“ نقش یک ”آدم سر می رسید که به نظر خارجه٬ امور وزیر
یک در نشان کرد. به شاه خاطر این نکته را همان روز گفت درست در پذیرفت و مشتاقانه این موضوع را
چنانچه ایران کافی نیست٬ آنچه که ایاالت متحده انجام می دهد گفت اـگر سفیر گستاخانه٬ نسبتًا اخطار
آن ولی به عقیده وی در نمی توانیم بکنیم٬ هیچ کاری را ما جهت دهد“ ”تغییر را سیاست خود بخواهد

(تهران1194). شد متحمل خواهد را صورت ایران بیشترین سختیها
ایران با واقعیتهای روابط ما کل با که بررسی سالیانه به طور نشان بدهد تا اشاره ای الزم می بود اـگر
گفت زیرا آشکارساخت. چنین اشاره ای را سفیر با یک گفتگو مارس در 14 شاه در تناسبی نداشت٬ دیگر
آن تأخیر الزم نیست که به علت بررسی سالیانه در به افزایش است٬” اسلحه رو فوریت مسئله خرید
کنایه ارزش یک با او ندارند. باج خواهی“ یا تهدید وی گفت که اظهارات علنی اش جنبه ”بلوف٬ شود.“
سی 4 آنچه که برای یک اف ـ با قابل خریداری است٬ دالر 600000 قیمتی حدود که می گفت با میگ را
آنچه روشن ساخت که اـگر دیگر بار سفیر مقایسه کرد. دالر 3500000 یعنی بین ٬3000000 شنیده بود٬
را سیاستش تصمیم خود درست بودن تغییر مورد در ـکه ممکن است انجام دهیم کافی نیست٬ایران باید
بررسی پترسون به دست آید گفت هرچه که از سفیر 1964 اشاره به یادداشتهای تفاهم ٬1962 با بگیرد.
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چنین به نظر کرد.“ ایجاب خواهد بررسی سالیانه را هماهنگی آن با ”و یادداشت 1964 در نظر تجدید
ولی این پذیرفت٬ را بی میلی روش طرح شده ازطرف سفیر با موضع خودعقب نشست و که شاه از می رسد
به ما که شاه ایران مایل است مسئولیت وقایعی را می رسید که ضمن آن چنین به نظر مذاـکره جنجالی بود
شاه بار ماه آوریل٬ در آمریکا هاری سفیر با یک گفتگو در افتاد. اتفاق خواهد آمریکا که در نسبت دهد
که مسئله تدارک نظامی به ”یک معامله کارخانه ذوب اجازه بدهد که ایاالت متحده نباید کرد دیگراخطار

که ممکن است به شوروی روی بیاورد. دیگر پیش بینی) (یا تهدید ـ تبدیل گردد آهن دیگر“
رئیس آماده می کرد٬ را گزارش خود اینکه هیئت پترسون رفته و از بعد پیش به سوی شکست: 7ـ
آن نامه اشاراتی به بررسی سالیانه در ارائه کرد. هیئت را اشاره برآورد با نیز و به نامه شاه جواب داد جمهور
به در همچنین نقش مک نامارا به ادامه کنترلهای اقتصادی روشن شد٬ به این ترتیب عالقه ما آمده بود٬
شرایطی قیمت گذاری برای استفاده در در عوامل مؤثر برآورد انقالبی در آوردن ابزارهای تحلیلگر وجود
که یادآوری دوم باعث جلب توجه شاه احتمال می رود شد. پیچیده است یادآور تصمیم بسیار ـکه اتخاذ
هم به شاید ایران یا به سادگی مسئله میزان عالقه ایاالت متحده به دوستی با جریان را او زیرا شده باشد٬
دسترس زمانی که گزارش پترسون باالخره در تأمین نظامی ایران تلقی می کرد. داشتن شوروی از ـکنار
ترتیب کلی حجم الاقل حاـکی از شده و راهنمای دولت آمریکا که این سند نمود گرفت شاه تصور قرار

بود. خواهد می شود پیشنهاد قیمتهای لوازم آمریکایی که به او
به افزایش گذاشت در سرعت زیادی رو ایران با این مرحله شکاف بین مواضع ایاالت متحده و در
حالی که گزارش پترسون هنوز در دسترس نبود٬ در تمام مدت این مطلب بیشتر واضح می شد که شاه انتظار
از داشتن او برای باز جانب آمریکا از آن مشاهده نمی شد٬ اثری از که هنوز که تالش فوق العاده ای را دارد
خواسته شده برای گزارش آمار هنگامی که دولت ایران٬ انجام دهد. تأمین٬ توسل جستن به منابع دیگر
ایران توانایی نشان دهد تا آنی اعالم شده اغراق شده بود٬ درآمد که در بود آشکار ارائه داد٬ سالیانه را
محرمانه اطالع یافته بودیم که هنگامی که واقع ما در و دارد٬ را آن بود تجهیزات نظامی که خواستار خرید
تغییر تخمینها که بعضی از ”درخواست کرده بود مالحظه کرد شاه ارقام ارائه شده توسط بانک مرکزی را
”اـگرچه ایاالت متحده منطقًا کرده بود گزارش به وزارتخانه اظهار سفارت در .(A ـ 738) داده شود“
قانع بتوان شاه را نمی رود ولی به هیچ طریق امید نمی پسندد٬ خریدهای نظامی را تحریف منابع ایران در
تأسیسات حساس بی دفاع در تشکیالت دفاعی کافی برای حفاظت از آنچه او که نیازی به ایجاد نمود
حوزه آن٬ که در این شرح محدودیتهای شدیدی بود ماست).“ از نیست (تأـکید می پندارد جنوب کشور
رفع نماید. را نیازهای رسمی یادداشت تفاهم 1964 تا شود برنامه بررسی سالیانه می بایست برگزار
سیاستمداران آینده برای آـگاهی افکار لزوم وضع ناهنجار برای کمک به روشن شدن سیاستهای مورد
بر اوخصوصًا دریافت کرد. اجازه بازگشت به ایاالت متحده را اواسط ماه مه سفیر عالی رتبه واشنگتن در
زبان ایرانیها مرتب ورد و عالقه بود این موضوع مورد کرد. تأـکید 4ها اهمیت قیمتهای معقول برای اف ـ
جنبه تأـکید موارد دیگر از مقایسه می کردند). شده روسها پیشنهاد نرخ رایج %2/5 با (ـکه آن را شده بود
با سفیر نمی دهد. مفروض قرار را که ایاالت متحده دوستی او سیاسی این است که به شاه نشان داده شود
دستان صاحب مقامش زیر خارجه و وزیر البته با مقامات پنتاـگون و دیگر و مک نامارا رئیس جمهور
در به ایران٬ علیرغم قطع عملی کمکهای اقتصادی آمریکا نقشی که آژانس عمران بین المللی٬ او کرد. دیدار
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که ایاالت متحده می تواند مطرح شد آن این نقطه نظر عالوه بر نشان ساخت و خاطر می کرد٬ مذاـکرات ایفا
عین اینکه در در ارتش کند. صرف جنگ افزار باید درآمدش را ایران چه نسبت از به طریقی معین نماید
منطقه که اختالف بین واشنگتن و رسید ولی به نظر نشد هیچ تصمیم نهایی اتخاذ آنجا دوران اقامتش در

شده بود. ـکمتر
اختیار در به شاه بدهد ارقام قیمتهایی که می تواند مه سفارت هنوز 25 موقع بررسی سالیانه در در
نرخ متوسط میلیون دالری با 200 جانب ایاالت متحده برای دادن یک اعتبار تمایل کلی از اما نداشت٬
امتیازاتی را جزئیات٬ قابل مالحظه ای از مقدار ذـکر پافشاری و با سفیر شد. اظهار به شاه٬ %6 بهره بین ٬5
مراحل قبیل اقالمی که هنوز امتیازاتی از شد٬ یادآور می کند برخوردار آمریکا از درخرید ایران را ـکه هنوز
دیگـر و مـتشابهند. ولی هـنوز کمکهای که اـگرچه کاهش یافته اند استفاده از و می گذرانند تولیدی را
بشود٬ ایران قربانی یک اقدام نظامی ناصر ممکن است اـگر که آیا مطرح کرد شاه این سؤال را اعطاییها٬
که نشان کرد خاطر سفیر که درباره پاـکستان چنین کرده بود. همین طور قطع کند٬ تأمینات ایران را آمریکا
چه کند آمریکایی هم بخواهدخرید منابع غیر از او که اـگر شاه پرسید بدهد. نمی توانست چنین تضمینی را
که چنین گفته شد دستورات به او مطابق با داشت؟ جانب ایاالت متحده خواهد ارسال لوازم از اثری بر
به سیستم را شاه عالقه مخصوص خود بود. خواهد حجم اعتبارات ایاالت متحده مؤثر خارجی بر خرید
درباره خواستهایش آشکارتر اما داشت٬ ابراز 4 هواپیماهای اف ـ هوایی بلوشارک و اعالم خطر ـکنترل و

(تهران1959). بود هوایی ساـکت تر زمینه تجهیزات دفاع ضد در
بخش اقتصادی بررسی سالیانه به سرعت انجام شد. سفیر غیر واقعی بودن بعضی تخمینها را گوشزد
برای زیاد کسری بودجه های پیش بینی شده نسبتًا نفت٬ افزایش درآمد قبیل %17/5 تخمین هایی از ـکرد٬
هزینه کمرشکن خدمات وام و سالیانه٬ تولید درآمد افزایش نسبت خریدهای نظامی به %7 سالهای آینده٬
دیگرطرحهای قرضی صحبت و به اروپا درباره خط لوله گاز گذاشت و کنار را شاه تمام این نگرانیها دهی.
”شاه آمده است: گزارش سفیر در نظامی ثروتهای نفتی ایران بازگشت. به سرعت به مسئله تمدید و ـکرد
و نخست وزیر به نظر را آمریکا که من خالصه اطالعات اقتصادی آژانس عمران بین المللی در موافقت کرد
(تهران مذاـکره مداوم نگاه داریم“ و نظر تحت تجدید این موضوع را مقامات باالی اقتصادی برسانم٬
اشاره به عالقه شوروی به فروش میگ به ایران با تاریکی شاه صحبت را به عنوان تیری در بعد .(1954
به زودی عنوان کرده بود). تانکهای روسی را غیرعمدی احتمال خرید به طور قبًال (جای دیگر خاتمه داد.
وی قبل ازترک کشور٬ مراـکش شد. یوگسالوی و یک ماهه به رومانی٬ آن جلسه شاه عازم یک سفر از بعد
الزم اـگر و به فرانسویها بعد اول به انگلیسیها٬ او تأمین کند٬ را نیازهای او ایاالت متحده نخواهد ـگفت اـگر
کار آن صورت هیچ ناراحتی در است در که امیدوار اضافه نمود او آورد. روی خواهد به روسها شود

نباشد.
اطالعات مربوط به فراهم بودن اقالم و زمانی که ارقام قیمتها اوضاع به اوج ناامیدی می رسد: ـ 8
قـیمت یک بودند. شامل بعضی مطالب انفجارآمیز گرفت آنها دسترس قرار اوائل ژوئن در نظامی در
رسیده بود. میلیون دالر 50 تخمین زده بود٬ میلیون دالر سی که هیأت پترسون 32 4 اسکادران اف ـ
به تخمین پترسون 52 تانکهای شرایدن که بنا افزایش یافته بود٬ میلیون دالر به 32 22/8 بلوشارک از
میلیون 40 میلیون٬ یک گردان هاواـک به جای 30/5 رسیده بود. میلیون دالر به 87/3 بود میلیون دالر
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که معلوم بود ثبت شده بود. میلیون دالر میلیون 40 به جای 15 هوایی) قیمت ولکان (توپخانه ضد و دالر
ممکن بود. غیر یک امر میلیون دالری عمًال 200 یک اعتبار جای دادن ”تمام نیازهای تعیین شده در
رسانده بود٬ که ژنرال طوفانیان به او همان طور اوضاع٬ که شاه درمواجهه با گزارش داد نخست وزیرهویدا
که این بود دیگری که باعث برافروختن شاه شد. چیز به عالوه قیمت گذاری و نامید٬ کننده“ ناامید آن را
پیشنهاد تایی به او فقط یک اسکادران 12 4سی٬ اسکادران 14تایی هواپیماهای اف ـ به جای دو آمریکا
حمله گرفت. به باد برای ایران ارزیابی کرده بود که آمریکا توسعه ای را هزینه برنامه تحقیق و او می کرد.
شوروی است) (منظور شیطان بخوابد که شاه با کرد نمی شد فکرش را داشت که اصًال اظهار نخست وزیر
اخطاریه تندی درباره عواقب اجتناب ناپذیر سفیر اتفاق بیافتد. ممکن بود کمال ناامیدی این امر در اما

.(1683) کرد صادر روی آوردن ایران به روسها
و خواند خود نزد ژنرال چایکونسکی را و ژوئن سفیر 29 در ژوئن شاه به تهران بازگشت. 27 در
و ایاالت متحده بخرد از لوازم را اومی خواست ”ـکشنده ترین وحساس ترین“ مشخص کرد. را مواضع خود
می آیداو به این دلیل که ”همین که یک خلبان به پروازدر بخرد ازروسها را مخصوصًانمی خواست هواپیما
هوایی تجهیزات ضد طرف دیگر از کشورش تبدیل شود“. به ضد واقع می تواند در کنترل خارج است و از
سفیر ازشوروی می شدخریداری شود. شاید نیست ازجای دیگر آنها ـکه چندان امکان سوءاستفاده ای در
شاه شروع به توجیه و اینجا در داد. هشدار بود درباره گرفتاریهای اجتناب ناپذیری که متعاقب خواهند
قضیه ویتنام با به ایران که در باید آمریکا و داشته باشد ”آزادی عمل“ باید گفت که او و کرد نظرها تغییر
آمریکا بوده است٬ اعتماد کند و ما باید بفهمیم که او با اتخاذ یک موضوع ”مستقل“ واقعًا فعالیتهایی را که
که او این درخواست شاه تمام شد این مذاـکره مشکل با بی اثرخواهدکرد. موجب بی ثباتی منطقه می شود
به همین حاال نیز بتواندترتیبات دیگری را او تا به شوروی مطلع سازیم٬ درباره عواقب روی آوردن او را
سی به عالوه 4 اسکادران اف ـ دو است که بتواند امیدوار هنوز که او شاه نشان داد کند. جای آینده اتخاذ

بخرد. آمریکا از لوازم را دیگر بلوشارک و
واشنگتن پست و فرندلی از الفرد روزنامه نگاران آمریکایی٬ مصاحبه با دو در درگیری علنی: 9ـ
تصمیم که او شاه شروع به فهماندن این موضوع کرد اوایل ژوئن٬ در نیویورک تایمز توماس اف بریدی از
سودمندترین عبارات برای ایران ارائه شد٬ در این نظر شوروی اقدام کند. اسلحه از ـگرفته که برای خرید
عین حالی که اومی خواست عکس العمل بیشتری که در نکات این قیمت این بود یکی از ولی به چه قیمتی؟

دست می داد. از شانس عقب کشیدن را بیشتر نشان دهد٬ را جانب آمریکا از
تن از چند اقدام رفتن به طرف شوروی انجام گرفته بود. اطالع یافتیم که واقعًا طی همان هفته ما
که آمریکا کردند اصرار و آمدند سفیر نزدیکترین مشاوران شاه شامل بعضی افسران عالیرتبه ارتش نزد
سفارت طی یک تشریح منطقی اوضاع پیش نهد. شرایط جالبتری پا یک فاجعه با برای جلوگیری از باید
4 هواپیماهای اف ـ رابطه با در و یک عکس العمل علنی دست بردارد از باید که آمریکا درخواست کرد
جهت نظامی که منتهی به روی آوردن به منابع بین تغییر باید آنکه ما دیگر و ـکوشش بیشتری انجام گیرد

تفاوت قائل شویم (تهران 003). شوروی می شود٬ یا اروپای غربی و
از که اونمی توانست به سادگی هرچه می خواهد این پیام بود کرد شاه خطور مهمترین چیزی که به فکر
وی عواقب سیاسی٬ عالوه بر مثًال بخرد. که شامل شوروی می باشد جاهای دیگر از باقی را و آمریکا
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علم ژوئیه پیام دریافت شده از 5 روز زمانی که سفیر بگیرد. نظر در نیز می بایست محدودیتهای امنیتی را
که اـگر پیام آمده بود در این مسئله گشایش خاصی حاصل شد. در مالحظه کرد سابق را نخست وزیر
به لیست آمریکا لیست مربوط به شوروی را شاه مایل است ”بعضی اقالم از اصالح شوند٬ قیمتهای آمریکا

انتقال دهد“.
(به عنوان داده بود قرار تأـکید مورد پیش مضامین امنیتی را که سه روز دریافت این پیام علیرغم این بود
نمی توانیم هواپیماهای بسیار ما باشند کشور در اداره کننده موشکهای زمین به هوا شورویها نمونه اـگر
قرار علم طبق معمول سخت تحت تأثیر ایران بگذاریم (تهران 031) اختیار در را سی خود 4 پیشرفته اف ـ
داشت که شاه احساس علم اظهار نمی رساند. خود به امیر که تمام نکات پیام را ولی معلوم بود ـگرفته بود
را ما که شاه مقاصد اظهارداشت که اطمینان ندارد سفیر رفتارمی کند. مانندیک ”نوکر“ او با آمریکا می کند
برای حمله کردن شتاب زدگی به خرج و دهد٬ گوش فرا که نمی خواهد می رسید به نظر و اشتباه نفهمد

(تهران 080). می داد
یک شایعه علم شنیدیم که شاه از از ما کردند. پیش اهمیت پیدا عوامل روانی بیش از به زبان دیگر
تشویق به این فکر که ایاالت متحده سیاستمداران شایسته را شایعه این بود آزرده شده بود٬ (بی پایه)
شنیدیم که علم این زمزمه را از به قدرت برسانیم. را آنها ممکن است برای برهم زدن اوضاع٬ که ما می کرد
که نگه داشته است٬ برای عملیات احتمالی ”رزرو“ اشخاص را ایاالت متحده بعضی از می رسید به نظر
حتی گفت که به سفیر یک مذاـکره با شاه در ایاالت متحده بود٬ اشاره ای به دانشجویان ناراضی ایرانی در
ضرر منافع ایاالت متحده خواهد بود اـگر او مجبور شود بعضی از مقامات امنیتی خود را از نظارت بر
یک اتخاذ از گزارشاتی دریافت کردیم که شاه بعد طرف دیگر از ایران بگمارد. به نظارت فعالین در روسها
دریک نبود. زمین او دیگرتوپ در برداشته باشند. او سر حالت بیقراری که وزنه ای از تصمیم اساسی دیگر
نشنیده را نمی توانست حرف آنها دیگر او اقدام به سوی روسها گفت با به سفیر او جوالی٬ 11 مذاـکره در
محسوب خواهند یک ”عروسک“ را آن گاه او زیرا پرامتیازتری ارائه کند٬ پیشنهاد آمریکا حتی اـگر بگیرد.
آن و جانب شوروی دریافت شود که پیشنهادی از موقعی درست باشد البته این استدالل می تواند ـکرد.

نپذیرد. آن را وقت شاه الاقل قسمتی از
به تنهایی ایاالت که مالحظات امنیتی خود اشاره کرده بود زمانی که سفیر قبًال کوششهای بیشتر: 10ـ
دادن از ایران برای تجهیزات نظامی روی به شوروی بیاورد که اـگر کرد٬ به عمل خواهد ناـگزیر متحده را

شد. اقالم معینی خودداری خواهد
(به عنوان نمونه تهران 145). بیش نبودند ”بهانه هایی“ که اینها طبق معمول عکس العمل شاه چنین بود
وقتی که رئیس جمهور توجیهات قبلی برای تالفی سیاسی آینده تلقی می کرد. چنین اخطارهایی را مثًالاو
نکته تا فرصت دیگری پیش آمد تسلیم کرد٬ آن را جوالی نامه دیگری به شاه نوشت که سفیر اواخر در
اشاره وضوح تمام با با درپی آن یک مذاـکره درباره جنبه امنیتی که رئیس جمهور مامفهوم گردد. نظر مورد
نادیده آن را تا سعی کرد دیگر یک بار کند٬ پیدا ”بهانه“ همیشه می تواند اینکه دولت آمریکا ذـکر با به و
هوایی باید اعالم خطر که چگونه سیستم کنترل و به شاه نشان داد مدادی برداشت و نتیجه سفیر در بگیرد.
چگونه چنین هماهنگی می تواند هم باشد٬ با دفاع شکاری هردو و مرتبط به هرگونه موشک زمین به هوا
معلوم بخشی از قرار چگونه چنین مرکزی از و داشته باشد٬ صورت بودن مرکزی که کنترل مؤثر در تنها
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دسـترس کسـانی کـه در نـاچارًا می ورزید٬ سیستم حساس بلوشارک که شاه خیلی روی آن اصرار
موقعی که شاه با و حالی شد٬ که مقصود رسید این دفعه به نظر بود. اداره می کنندخواهد موشکهای سام را
یک محوطه بسته نگاه خواهیم داشت“٬ در تکنسینهای روسی را کشور سرتاسر ”در ضعف جواب داد
نمی توان تجهیزات نظامی روسـی و می کرد فکر آسان که او آن طور باالخره فهمید که او بود آشکار

نگهداشت. هم جدا اینکه از یا هم مخلوط کرد به سادگی با آمریکایی را
قیمت و در نظر مشغول تجدید اینکه ما از نکات اساسی نامه رئیس جمهوری عبارت بودند دیگر
ایران بخواهدترتیبات نظامی با اینکه اـگر و 4هستیم٬ اف ـ اسکادران (درعوض یکی) تاریخ واـگذاری دو
ادامه کمک مشکالت جدی در با را بلکه سیاسی هم ما مالحظات فنی٬ نه تنها شوروی داشته باشد اتحاد
نداریم که یک موضع همه این را قصد اینکه ما همه مهمتر از شاید و ساخت٬ نظامی به ایران مواجه خواهد
و واقع شد شاه مؤثر در آشکارا یک جمله که به دقت طرح شده و در کنیم. اتخاذ هیچ چیزی را چیزی یا
ایران برای اسلحه به کشورهای که ”اـگر آمده بود این طور خواندنش نفس راحتی کشیده باشد. با باید
من جدًا اما روابط نزدیکمان چشم پوشی کنیم٬ که از کوته بین نخواهیم بود آنقدر ما ـکمونیست روی آورد٬
تمام مذاـکره بدین مضمون که ظاهرًا (یک گفته شاه در ضربه خوردن به کمک نظامیمان خوف دارم“ از
چقدر که او نشان می دهد آماده ترک ایران است٬ بلیطهای درجه یک“ ”چمدان بسته و ایاالت متحده با
بلکه شایدقطع کامل برنامه های ما٬ بر ”ضربه خوردن“ که خریدازشوروی نه تنها بایستی نگران شده باشد
قبیل از جانب شورویها عین اینکه شاه گفت هیچ گونه شرایطی از در این همه٬ با به دنبال میآورد). آن را
اخراج هیئت نظامی خودمان٬ بیرون کشیدن از سنتو یا حتی جای دادن تکنسینهای روسی در ایران را قبول
داشت حتی اعتقاد ازشوروی انجام شود. بعضی خریدها باید باز می کند که فکر به نظررسید کرد٬ نخواهد
متشکل از یک بلوک به اصطالح ”مترقی“ برای ایجاد بتواندکوششهایشان را معامله باشورویها با ـکه شاید

(تهران 365). ـکشورهای خاورمیانه قطع کند.
از که یک ماه بعد روشن بود حال جلب توجه کردن است. اینک یک حرکت جزئی خالف جریان در
فقط می رسد به نظر شورویها چندان جواب صحیحی دریافت نشده بود. اقدام ایران به طرف شوروی٬
به تدریج شواهدی به داشتند. را عقب کشیدن خود قصد آشکارا و ارائه داده بودند ـکلی ترین جواب را
و واقع نشده بود پسند داشت مورد شوروی آن چنان که شاه انتظار که طرح معامله اسلحه با دست آمد
تقاضای نخست وزیر) به استثنای هویدا ومشاوران شاه (شاید زمزمه هایی حتی بین ارتش شروع شده بود
قابل قبول و که برای ما (تهران 492) انتقال خریددریایی به انگلیس بود صحبتی هم از احتیاط می کردند.
گفته بود شاه اخیرًا شاه باشد٬ سابق که شایدنزدیکترین معتمد بنابه گفته علم نخست وزیر حتی درست بود.
نامه است. آتش“ هم گذاشتن ”بنزین و کنار نظامی مانند امور در ـکه دخالت دادن بی مناسبت شورویها
رأس این جریانات٬ در بیشتری می کردند. جنبه های امنیتی اثر مورد مذاـکره مفصل در رئیس جمهوری و
اضطراب طرح کارخانه ذوب آهن بود. رابطه با در مشوش کننده فعالیتهای ناشایست شورویها٬ شواهد

(تهران 543). حل نشده بود ولی جریان هنوز پایین بود٬ جو
حاضر ما به شاه بود. اوایل اوت ایاالت متحده آماده اعالم کردن موضع خود در حرکت به پیش: 11ـ
پیشنهادمان به اما شروع کنیم٬ را میلیون دالری کار 200 محدوده اعتبار خریدهای ایران در با بودیم تا
در را ایران موضع خود تا مشروط باقی می ماند پیشرفته همچنان باید فروش تجهیزات عمده حساس و
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در روی تأمل نامشخص گذارده شد. جزییات این جنبه از اتحادشوروی روشن کند. از قبال احتمال خرید
گزارش پترسون آمده ناوشکن که در آماده مذاـکره تمام اقالم نظامی به استثناء ما حوزه این محدودیت٬
مثًالدر بخرد٬ از”تولیدجدید“ 4 اسکادران اف ـ دو می کنیم که ایران بتواند پیشنهاد اینک ما بودیم. بودند٬
تـا توافق قیمتی بسته بشـود طرف دیگر از قسمت داده نشد. ولی تقلیل چشمگیری در تاریخ جلوتر
ایاالت متحده هنوز همه مهمتر از برگردانهای هواپیماهای هاوک رفع شود. تقاضا) هزینه های (عرضه و
میلیون دالری ارائه دهد بخشهای 50 در درصد) 6 تا نرخ 5 (با میلیون دالری را 200 می خواست اعتبار
بخش هم به همچنین هر ممکن می ساخت. غیر را 4 اسکادران اف ـ دو کردن بهای هر واریز ـکه این امر

.(23183 (آمریکا بود. متکی خواهد نتیجه بررسی سالیانه تحت یادداشت تفاهم 1964
(تفاهم) (23134 (آمریکا به این علت که دستورات٬ مخصوصًا بود٬ همه ظریف تر این شرط دومی از
جانبه رضایتمندانه که در که ”به شرط نتایج دو می کرد اقتضا متمم یادداشت٬ در عبارتی بدین مضمون را
ولی این آمریکا رضایت دوجانبه باشد. که با بود تصمیمات قرار بررسی سالیانه انجام می گیرد٬ نظر تجدید
باشد یکدیگر به شرطی برای تحقق سالیانه با که می بایست٬ آنچه را که می خواهد چنان نشان می داد را
استفاده از به وسیله آن اقتصاددانان ایاالت متحده با چیزی که حریصانه به آن قاپ زده شده و تبدیل کند“٬
این با آنجایی که ما از نه. یا محتاج می داند را ایران بیش ازحدخود که آیا نوعی حق وتوتشخیص می دهند
به نظر کنیم٬ تفسیر بدین نحو را توافق نامه 1964 بخواهیم شرط ”بررسی سالیانه“ وضع می توانستیم اـگر
که (تهران 570) سفارت درخواست کرد و بود٬ پیشنهادی بی جهت باعث ضرر نظر که تجدید می رسید
”این حساسترین جانبه است و مستلزم استفاده ایران از حق حاـکمیت خود است که چه چیزی را در راه

دفاع خود بدهد.
شاه به دالیل حتی اـگر بود. بی جهت مشوق برانگیخته شدن خواهد این نکته... سر مذاـکره کردن بر
تخم اشکال و بود هم مسئله موجب دشمنی عمیق خواهد باز بپذیرد. تاـکتیکی بخواهداصالح پیشنهادی را
٬(23991 (آمریکا عنوان شود شفاهًا که مسئله می تواند وزارتخانه موافقت کرد کاشت. آینده خواهد در را

عمده حتمی اجتناب ورزید. یک انفجار بدین وسیله از و
به اطالع معاون قائم مقام وزارت دفاع هوپز و مایر 10اوت توسط سفیر ایاالت متحده در موضع جدید
برای بررسی سالیانه قائل می شویم ادامه اهمیتی که ما بین نکات بر از مطابق دستورات٬ شاه رسانیده شد.
اینکه و اندازه باشد نگران این هستیم که سفارشات ایران بیش از که ما هم چنین توضیح داده شد تأـکیدکرد.
کشورهای محتوای خریدهای نظامی بخشی از میلیون دالری تحت تأثیر 200 حوزه اعتبار تدارکات در
گفت در و شاه صمیمی بود گرفتند. اشاره قرار مورد دیگری نیز زیاد نکات بسیار بگیرد. جهان سوم قرار
که آنها پنهان کند ما پاسخ مثبت داده بودند٬”نمی خواست از کل“ به روی آوردن او”در عین اینکه شورویها
اظهار هنوز و نگذاشته بود کنار را روسها تعدادی سام از عقیده خرید او چندان اشتیاقی نشان ندادند.“
قرار این بحثها تحت تأثیر اما داشت. کنار تجهیزات پیشرفته آمریکایی در با را آنها می داشت که می شود
و گذارد٬ کنار را 2 A ـ چه اس چه هاوک و را٬ موشکهای زمین به هوا فکر کامًال که می تواند ـگرفته بود

نشان دادند. را جنگهای ویتنام عدم کارایی خود که موشکهای نوع دوم در اشاره کرد
زرهی و بر نفر از”مقداری توپ ضدهوایی٬ و که چیزی ازشوروی بخرد ازطرف دیگروی مصمم بود
پیشرفته وحساس“ که فراهم آوردن اقالم ”اساسی٬ دردسته ای هستند معلوم اینها قرار از نام برد. ـکامیون“
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کرد. اشکال نخواهند دچار را توسط آمریکا
بدین ترتیب توافق شد٬ میلیون دالر 200 اعتبار که تدارکات جدید می رسید به نظر اساس احتمال٬ بر
به چه میزان ایران بازقصد و که آیا این بود البته اصلی ترین آنها نامشخص همچنان باقی ماند. چندمورد اما
بـریتانیای کـبیر تجهیزات دریایی از خرید اینکه آیا دیگر دارد؟ شوروی را تجهیزات نظامی از خرید
چنین اقدامی بر این صورت تأثیر در و شد انجام خواهد میلیون دالر 200 تدارکات اعتبار هم زمان با
مقداری انعطاف ممکن کند لغو را موشکهای زمین به هوا این دفعه ایران خرید اـگر بود؟ معامله چه خواهد
و شد٬ آمریکایی خریداری خواهد منابع غیر هوایی از که مهمات عادی ضد معلوم بود است حاصل شود.
شاه خیلی زیرا بود٬ خواهد آمریکا نیازهای ایران از قیمت اساس کارخرید باالخره به هر این معقول بود.
بررسی از استفاده آمریکا آمریکایی و منابع غیر از به خرید به دالیل سیاسی٬خواست او اما نگران آن بود.
گذشته قراردادهای آینده برایش پیش آورد. در که مشکالتی را مسلم بود کردن او٬ سالیانه برای مهار
که چنین قراردادهایی هیچ گاه نشان می دهند این طور جریان نزدیک به بحران فعلی٬ و نظامی٬ خرید

طول نمی کشند. پیش بینی می شوند٬ آغاز که در آن طور
پیش آمده نظامی بیشتر فعلی ایران برای خرید فشار رابطه با وضع مضطربی که در استنباطها: 12ـ
این برهه در آمده باشد. که تحت کنترل در به نظرمی رسد درحال حاضر اما کند٬ است همیشه می تواندعود
البته الزم بررسی کنیم. که معلوم شده است٬ آنجا تا است که بعضی مضامین سیاسی این جریان را مفید
اعراب توجهمان را برای درجه فوریت تهدید آمریکا روی این واقعیت که ارزیابی های ایران و نیست که بر
معطوف بخود سازد٬ اـگر چه شایسته است به طور گذرا به خاطر آوریم (رجوع به بخش 5 باال) که تیم
سیاسی و که ”اتحاد کلی موافقت کردند به طور بود٬ جانب رئیس جمهور بررسی نظامی که مأموریتشان از

خطرناـک برای ایران است“. عراق تهدیدی مستقیم و و فرماندهی مشترک بین مصر
زمان یادداشتهای تفاهم 1962 از آمریکا مهمترین مضمون خیلی ساده این است که روابط بین ایران و
و است٬ اینک وضع اقتصادی ایران خیلی بهتر این قابل فهم است٬ یافته است. تغییر خیلی زیاد 1964 و
آسیایی ـ جریان ناسیونالیسم آفریقا با به میزان معینی ایران را او است و قوی تر موقعیت داخلی شاه بسیار
کشورهای دیگر بسیاری از تقویت شده است مانند اینکه توسط ما از ایران بعد هماهنگ ساخته است.
به عنوان هنوز مثًال که این مفروض باشد٬ نمی خواهد هنوز اما بایستد. پاهای خود که بر اـکنون می خواهد
واقعیات افزون از روز این وضعیت امکانات بررسی سالیانه به طور در امتیازآمیزدارد. دوست توقع رفتار
هنگام جامع مستلزم این است که این امر یک رابطه واقع بینانه و ایران به دورمی افتد. با آمریکا روابط امروز

گرفته شود. نظر در به توافق نامه اصالح شده 1964 استناد
برای اسلحه کرد٬ به روی آوردن به شورویها هنگامی که شاه تهدید اغلب این سؤال مطرح شده است٬
چنین عملی را از توانایی منع او هیچ گاه آمریکا این سؤال این است که آیا جنبه دیگر و نه؟ یا بلوف می زد
رفتاری مثل یک و گرفتن“ درباره ”عواقب“٬”دستور نگرانی او آمریکا٬ شکایتهای شاه از آیا داشت؟
که برای پیش گرفته بود٬ که ممکن است مدتها عمل توجیهات تصمیم سیاسی بوده باشند همه در ”نوکر“٬
می توانست که آمریکا هیچ کاری نبود آیا بیاورد؟ ایاالت متحده روی به شورویها نشان دادن استقالل از
نمی کنیم که فکر ما دارد؟ ازخریدمقداری تجهیزات ازشوروی باز را او تا هم می تواند٬ هنوز یا انجام دهد٬
زمان دقیقًا آمریکانتوانسته ایم هر مورد که در درست همان طور این سؤاالت جواب ساده ای داشته باشند.
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شاه هم که یک آدم دمدمی برایمان ارزش دارد٬ ایران چقدر نظامیمان در مشخص کنیم که حفظ انحصار
تصمیم کجا و می رود مطمئنی نداشت که به کجا نظر آغاز٬ حداقل در شاه هم٬ احتماًال مزاج بیش نیست.
ضررهای چنین از نشان دادن استقالل) رابطه با شوروی (در از گرفت که امتیازات سیاسی خرید خواهد
اـگرتظاهر و نهاده بود٬ ایاالت متحده زودترپای جلو اـگر بیشترمی شود. آمریکا روابط با رابطه با اقدامی در
امکان داشت شاید نشده بود٬ اقتصادی باعث برانگیخته شدن او به کنترل اساسیترین تصمیمات نظامی و
ازشروع تغییرجهت این به معنی آن نیست که بعد به هرصورت٬ بازداشته شود. رفتن نزدشورویها از ـکه او
داشت. هم امکان ابقاء ایران باز در تأمیناتی آمریکا انحصار 1965 پاییز سیاست خارجی ایران در

آن آمده بود در مشاورین نظامی شاه صادرشد. بدون کمترین مشورت قبلی با اعالمیه علنی ماه نوامبر
آن یادداشت خصوصی پیامد کرد. تجهیزات نظامی خریداری خواهد میلیون دالر ـکه ایران به ارزش 200
آن که شاه قبل از نشانه آشکاری بود و (بخش 4) بود ایاالت متحده نخواهد از لزومًا که این خرید بود
را گاهی این مقصود هرچند واقعیت همین است اـگرچه او گرفته بود. نظامی خود تصمیم به تغییردادن خرید

ذخیره های جنگی بزرگتری داشته باشد. داده است به اینکه می خواهد مطابق اوضاع تغییر
حقیقت اـگر در مدت سیاسی ایاالت متحده نیست. منفعت دراز متناقض با جهت به خودی خود تغییر
نرود٬ متکی به ایاالت متحده بوده است چندان دور و اینجاصمیمیت زیاد که تا سیاست خود جدایی شاه از
با دارد٬ ثبات بسیار حال حاضر گرچه رژیم در زیرا داشته باشد. امتیازات برجسته ای برای آمریکا شاید
جانشینانش ناچار شاه یا یا رایج است٬ این بخش دنیا در حال حاضر داشتن جریاناتی که در نظر در
می شوند از آمریکا روی بگردانند. و هر چه بیشتر این روی گردانی به تأخیر بیفتد خشونت بیشتری در آن

خواهد بود.
بدین ترتیب عامل می تواند صف ماست٬ از جداتر متکی و اـگرچه کمتر حال حاضر موضع ایران در
زمینه ایران در و رابطه قیومیت سابق بین آمریکا تغییر این ناـگزیر آینده باشد. در کمتر خطر و ثبات بیشتر

درآید. به این ترتیب پاینده تر و سالمتر به صورت رابطه ای طبیعی تر٬ تا ایجاب می کند نظامی را
مایر
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شماره 2 سند
 سری

شرایط مساعد دالیل فروش تجهیزات نظامی به ایران با
باقی می ماند. شاه دوست ما آمریکایی٬ علیرغم فضای ضد 1ـ

آمد مصدق به وجود جریان بحرانهای آذربایجان و دوستی که در الف)
سنتو متفق وفادار ب)

ویتنام گروه پزشکی ایران در ج)
تسهیالت ویژه د)

پایدارتر. و سالمتر شرف تکوین است: روابط جدیدی در 2ـ
بود) (هدف ما می ایستد روی پاهای خود ایران بر الف)

مرحله خارج می شود. به تدریج از برنامه های مؤسسه بین المللی عمران آمریکا ب)
کامل پشت کرده ایم به طور که تقریبًا می رسد به نظر ج)

حمایت شود. میلیون دالر) وششصد (یک میلیارد که ازسرمایهـگذاری ما مرحله انتقالی بایدچنان باشد د)
لحاظ شرایط است. مساعدتری از رفتار است ولی خواستار برای خرید شاه حاضر ه)

3ـ اندکی افزایش هزینه نظامی قابل توجیه است.
الف) تأسیسات نفتی ثروت را به نحو فزاینده ای آسیب پذیرند.

(دفاع هوایی) دارد. را کردن شکافها پر تجهیزات توصیه شده جنبه دفاعی و ب)
حتی عراق است. ترکیه و جمهوری متحده عربی٬ از مشخصی پایین تر توانایی ایران به نحو ج)

باشد). (ویتنام ایرانی نباید تهدیدهای منطقه ای مقابله کند با شاه می خواهد د)
اتکای به خود. بازدارندگی و هدفها: ه)

اساس بهترین قضاوتهای نظامی ایاالت متحده. شده بر نیازهای تأیید و)

دست کم گرفت. نباید توانایی اقتصادی ایران را 4ـ
پنج سال پیش تاـکنون تفاوت دارد. رونق است که از ایران در الف)

برجسته است. سپاه بهداشت بسیار سپاه دانش و برنامه اصالحات ارضی٬ ب)
دارد. بانک بین المللی عمران روستایی شایستگی دادن اعتبار طبق اظهار ج)

شرف افزایش است. در و میلیون دالر نفتی سالیانه 500 درآمد د)
یابنده درباره دشواریهای بالقوه اقتصادی. آـگاهی رشد ه)
ایران رقابت می کنند. با برای دادوستد کشورها سایر و)

باشد. نارسا پاسخگویی ما اـگر زنجیره واـکنشهای نامساعد٬ 5ـ
به مبلغ (میگها کرد. نقص خواهد الگوی ایاالت متحده را و کرد جای دیگرخریداری خواهد ایران از الف)
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دالر) هزار هفتصد
شد. حادی کاسته خواهد شاه به نحو بر برای نفوذ توانایی ما ب)

بود. خواهد بدون چنین نفوذی دشواریهای اقتصادی نحوست بارتر ج)
بود. خواهد پایان یافتن فعالیت آرمیش مگ* این آغاز د)

بود. خواهد مانعی برای افزایش تأسیسات ویژه ما ه)
بود. ایاالت متحده خواهد بردن نفوذ میدان به در از موفقیت دیگری برای شوروی در و)

است. نیاز اقالم فروش چکی مورد 6ـ
400 چهارچوب حداـکثر برنامه عملی در الف)

FY - 67 سری اوراق قرضه خارجی عملی ـ ب)
کامل به طور تقریبًا که ما می رسد برواقعیتهای اقتصادی زندگی درجریان بررسی سالیانه ”به نظر تأـکید ج)

پشت کرده ایم.“
همچنین: ایران خاتمه می دهیم بلکه ما در کمکهای مؤسسه بین المللی عمران را ما تنها نه

بهره به نرخ وام گیری جاری خزانه) می کنیم (ده ساله و PL سخت تری به ایران پیشنهاد شرایط 430 1ـ
سخت تر شامل شرایط نسبتًا قراردادهای عنوان چهار٬ هرگونه نمونه ای از با را واشنگتن نتوانسته است ما

فراهم کند.
2ـ سرگرم اجرای مالیات مساوی کردن بهره ها و کنترلهای داوطلبانه نسبت به جریان سرمایه های
بدین یافته تلقی می کنیم و رشد به عنوان یک کشور بدین ترتیب ایران را به ایران هستیم و خصوصی آمریکا

می کنیم. ایاالت متحده گرانتر از ترتیب وام گیری خصوصی را
برداشت از باالتر عربستان سعودی بسیار برداشت آرامکو رضایت بخش برداشت نفت. نرخ غیر 3ـ

ایران است. ـکنسرسیوم از
سال دو است که پس از رهبری ایران هم چنان معتقد هم باقی است؛ ماجرای گودرزیان هنوز 4ـ
داشته باشد. تصمیم واقعی حکومت ایاالت متحده وجود اـگر خالص شود٬ داراییهای سلطنتی می تواند
رژیم دانشجویان ایرانی که فعالیتهای ضد مسئله دانشجویان ایرانی رهبران ایران به ترتیبی معتقدند 5ــ

گیرد. قرار پوزه بند ممکن است در
خالف تقلیل کمکهای بر حتی به ناصر ادامه کمکهای به مقیاس بزرگ ایاالت متحده به ترکیه و 6ـ
که حکومت ایاالت متحده به شوند که رهبران ایران معتقد ایران باعث می شود آژانس بین المللی عمران در

ایران وقعی نمی گذارد. دوستی با
متفاوت است“. پنج سال پیش بسیار با حال رونق است و ”ایران در

برجسته است“. سپاه بهداشت بسیار سپاه دانش و ”برنامه اصالحات ارضی٬

”آـگاهی فزاینده دشواریهای بالقوه اقتصادی“
نفتی ایران درآمد از پنج درصد و هفتاد برنامه عمران اقتصادی شتاب مؤثری به دست آورده است و 1ـ

بوده است. درصد 10 متوسط حدود سال گذشته رشد به عمران اقتصادی اختصاص یافته و
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سیاستهای روشنفکرانه ای که نشانه آـگاهی فزاینده مشکالت بالقوه اقتصادی ایران با اداره اقتصاد 2ـ
یافته است. است به مراتب بهبود

خارجی درسطح عالی قرار شرکت فزاینده سرمایه شخصی ایرانی و جریان صنعتی شدن با پیشبرد 3ـ
ـگرفته است.

گذشته زمانی در هر روشنتری از تصویر تا ساخته است٬ قادر اصالحات بودجه ای رهبران ایران را 4ـ
داشته باشند. آنها استفاده دیگر موارد دسترس برای حکومت و درباره منابع مالی در

یک میلیون حدود در داده و روستاهای ایران تغییر از %80 در مالکیت زمین را اصالحات ارضی٬ 5ــ
زندگی وقدرت استحصالی کشاورزی وسطح و اـکنون سرگرم تمرکز خانواده روستایی فراهم کرده است و

گذاشته شده است. اجرا به فردی به مورد منحصر که به نحو روستایی است٬
سایر آب و و راهها بهداشت و پرورش و نیروهای مسلح ایران آموزش و برنامه اقدامات مدنی ـ 6ـ

به هزاران روستای ایرانی می آورند. نعمتهای بهبودی را
فرستاده شده است تا به روستاها وظیفه آموزش دیده و سرباز هزار 20 تقریبًا سپاه دانش با 7ـ

نوشتن بیاموزند. خواندن و
شرایط برای بهبود گروه را 350 کارمندان بهداشت٬ پزشکان نظام وظیفه و سپاه بهداشت مرکب از 8ــ

ایران فرستاده است. روستاهای سراسر بهداشت در
در روستاها به سربازان وظیفه که در آموزش حرفه ای به وسیله نیروهای مسلح فراهم شده و 9ـ
سراسر ایران به کار می روند٬ مهارتهای سودمندی را داده است.”شایستگی اعتبارگیری طبق نظر بانک

وامهای اضافی گرفته که بتواند موقعیتی قرار حاـکی است که ”ایران در 1965 دسامبر تاریخ 29 گزارش بانک بین المللی عمران روستایی در *
سالهای بر این واقعیت که در این نتیجهـگیری به وسیله ثبات احتمالی درآمدهای نفتی ایران و اساس شرایط متعارف بگیرد. قابل مالحظه ای بر

تقویت شده است.“ بود٬ چای به میزان جزئی خواهد و شکر و قند غذائی به استثناء واردات مواد داشت محصول عادی٬

اینکه ایران شایسته گرفتن نظر* بانک بین المللی روستایی مبنی بر سفارت با بین المللی عمران روستائی“.
برداشتهای آن سال گذشته بازپرداخت وامهای رسمی ایران از چهار ظرف چهار است سهیم است. اعتبار
%7 تنها سال ایرانی پرداخت بدهی٬ 66 و سال های 1965 در فزونی داشته است و این وامها مورد در
صادرات نفت و ایران از به اینکه درآمد نظر تشکیل داده است. خارجی جاری مملکت را درآمدهای ارز

فزاینده ای وام بگیرد. خارج به نحو از ایران می تواند به افزایش است٬ اقالم مدام رو سایر
رقم بیش از وام بگیرد. بدون زیان به شایستگی اعتبارگیری خود مبالغی که ایران می تواند برآورد

اساس شرایط معقول است. سال آینده بر سال برای چند در میلیون دالر محافظهـکارانه 200
نظر تجهیزات وارداتی در حکومت تعدادی طرحهای بزرگ اقتصادی که مستلزم مصالح و هرچند
به آن طرحهای دیگر بسیاری از و شد پرداخت خواهد به شکل کاال طرحهای بزرگتر بعضی از ـگرفته٬
است که برنامه عـمران بنابراین سفارت معتقد بود. نخواهد سرعت که حکومت مایل است قابل اجرا
ظرفیت قابل و کرد سال آینده جذب نخواهد ظرف چند را اقتصادی ایران تمامی ظرفیت وام گیری خود

داشت. خواهد مالحظه ای برای بازپرداخت اعتبارهای نظامی وجود
میلیون دالر که سالیانه الاقل 30 داشت٬ خواهد یک احتساب محافظهـکارانه ایران استطاعت آن را با

سال آینده بپردازد. برای اعتبارهای نظامی ظرف چند
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بود.“ ایاالت متحده خواهد میدان بردن نفوذ از ”این موفقیت دیگری برای شوروی در٬

آرزوهای ملی با اتحاد موفقیتهای شوروی تاـکنون: الف)
این استدالل که غرب با گازطبیعی) و (شامل صنایع ماشین ابزار میلیون دالر طرح ذوب آهن 286 1ـ

نخواسته است تحویل دهد.
رومـانی و مجارستان٬ چکسلواـکی٬ لهستان٬ شوروی٬ اتحاد موافقتنامه های پایاپای سالیانه با 2ـ

بلغارستان.
لهستان٬ رومانی٬ از برنامه های دیدار شوروی و اتحاد از تاریخ ماه ژوئن 1965 شاه در دیدار 3ـ

سطح عالی. دیدارهای فزاینده در مجارستان ظرف پنج ماه آینده ـ بلغارستان و
مذاـکرات درباره موافقت نامه فیلمها٬ تیم های ورزشی٬ برنامه مبادالت فرهنگی فعالی هنرمندان٬ 4ـ

ایران. فزاینده کتابهای شوروی در تعداد شده است٬ منعقد شوروی که تقریبًا اتحاد فرهنگی با
شوروی بود. ایران بزرگترین دریافت کننده کمک از سال 1965 در 5ــ

پهلوی و بندر ارس٬ سد شیالت دریای خزر٬ ترانزیت٬ هواپیمایی کشوری٬ ـ موافقتنامه ها سایر 6ـ
سیلوهای گندم.

بیرون راندن غرب هدفهای کنونی شوروی: ب)
1ـ رادیوی صدای ملی ایران در باـکو که به وسیله شوروی اداره می شود حمله می کند به: سفارتهای
تلویزیون ارتش آمریکا٬ سنتو٬ اداره اطالعات آمریکا٬ ایستگاه رادیو آمریکا و انگلیس٬ آرمیش مگ٬

کنسرسیوم نفت. و آمریکا ایرانیان تحصیلکرده در
بلغارستان حمله می کند. رادیوی پیک ایران تحت کنترل حزب توده در 2ـ

به ایران به عنوان علت کننده کمک آمریکا شوروی که تصویر در کتابی را انتشار مسکو رادیو 3ـ
می دهد. بررسی قرار دردسرهای اقتصادی ایرانیان است که مورد

انداختن ملی گرایان ایران به دریا صحنه آخر: ج)
منطقه ای که در همان مانده است. سال 1940 سوی مولوتف در مدت اعالم شده از هدف دراز 1ـ
گرفته است از جهت خلیج فارس قرار در دریای خزر) (در باـکو و جنوب بندرهای باتوم (دریای سیاه)

شوروی. آرزوهای اتحاد مرکز
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شماره 3 سند
)1350/11/1) ژانویه 1972 تاریخ 21  سّری ـ

اسکوایر دوگالس هگ٬
تهران مختار سفارت آمریکا٬ وزیر

دوگ عزیز:
شما با واقعًا ما اهداف وطرح راهنمای همکاری امنیتی تشکرمی کنم. مورد در شما نامه 18دسامبر از
احتیاج به تصحیح قدیمی شده و کهنه و دفاع مطرح شده اند پیام وزیر هم عقیده هستیم که مسایلی که در

دارند.
تهیه کرده ایم ارسال می دارم. این مورد در دریافت نامه شما من به پیوست کپی یادداشتی که قبل از
گنجانده شده تحت پوشش دارد را نزدیک که چندین کشور خاور امور یک گزارش دفتر این نظرات در
وزارت موضع روشنی از سعی دارد حال حاضر در (نخست وزیر) داده شد. به سپایزر توسط سیسکو و
فـرستاده شـود. 1971 دوم دسـامبر پیام جدیدی بـه دنـبال 217955 تا خارجه کسب کند دفاع و

ماه بفرستند. آخر تا چنین پیامی را است که بتواند امیدوار نخست وزیر
جک میکلوس. احترام٬  با

ولوگانگ لهمن اسکوایر پیوست.
مشاور سیاسی

 فرماندهی نیروهای آمریکا در اروپا

شماره 3 ادامه سند
(1350/11/5) ژانویه 1972  تاریخ 25

اسکواین رسمی به جان.اچ راوس. سّری ـ
نسخه ای از کردم که ممکن است بخواهید فکر ژانویه 1972 21 به دنبال نامه جک به دوگ هک در

داشته باشید. ایران را با راهنمای برنامه های همکاری امنیتی آمریکا آخرین اصالحات اهداف و
 محترمانه

رابرت داول
راهنمایی برای طرحهای همکاری امنیتی (سال های 78ـ74) نسخه ای از پیوست:

همکاری امنیتی در اهداف آمریکا
حمله همه جانبه از به غیر کلیه موارد ایران در از بتوانند تا یاری ایران برای توسعه نیروهای مسلح٬ ـ

شوروی دفاع کنند.
جهت تأمین امنیت خلیج فارس تشویق ایران برای ایفای نقش اصلی در ـ

حفظ امنیت داخلی ـ
رسمیت ها. و اولویتها٬ تضمین عرضه مداوم حقوق اساسی٬ ـ
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راهنمای برنامه همکاری امنیتی
فروش تجاری فروش خارجی اسلحه و ادامه برنامه ریزی برای پول نقد ـ

الزم برای نیل به اهداف همکاری امنیتی
بانک که ایران برای تأمین مالی از می رود هیچ اعتباری برای فروش اسلحه خواسته نشده چون انتظار ـ

کمک بگیرد. آمریکا خریدهای نظامیش از EX-IM به خاطر

که این شامل خرجهای برنامه ریزی شود آموزش نیرو٬ برای ادامه طرح کمک نظامی بالعوض و باید ـ
بود. آن خواهد از بعد و برای سال 73 دالر سطح 500/000 از متناسب مستشاری نظامی پایین تر
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شماره 4 سند
تاریخ 1348/5/17  سّری ـ

مشکل نظامی
اهمیت کلی

یک اصل کمکهای مستشاری نظامی) ایران (روش اعتباری تجهیزات نظامی و با روابط نظامی ما
تهیهـکننده اصلی نیازمندیهای نظامی شاه در ایران می باشد.ما نفوذمان در استحکام موضعمان و اساسی در
باقی این همچنان به قوت خود و سال ٬1955 از مخصوصًا جنگ جهانی دوم بوده ایم٬ دوران پس از
نقل وتجهیزات ضدهوایی از روسیه (وسایل حمل و و ایتالیا بریتانیا٬ از او به رغم خریدهای اخیر می باشد.
عینی و بسیارمطلوب٬ رئیس نظامی سرگروه مستشاری نظامی ایران برای شاه یک مشاور ـکشورآخری).
از اهمیت تازه ای بعد نقش نظامی ما سازماندهی می باشد. مطلع روی تجهیزات قدرت نظامی فردی و
شاه به کرات گفته است داشته است. به پایان رسید٬ سال 1947 که در آمریکا گروه امداد اقتصادی و امداد

می باشد. برای دفاع احتیاج دارد٬ فروش تجهیزات پیشرفته که او آمریکا از ـکه خواست اصلی او
ناراحت مشکالت اقتصادی ما ناراحتی نگه داشته است. دائم در به طور را ما تمایل شاه به تجهیزات٬
تأثیر و امکانات٬ و آن به لحاظ جذب مهارتها تأثیر و آورده٬ به وجود آن را می باشیم که بنیان نظامی او
کمک اقتصادی برای پیشرفت اقتصادی موقعی که ما مخصوصًا این٬ از پیشتر می باشد. واقعی نظامی او
کنیم. محدود برنامه نظامی را عدم فزونی پیشرفت اقتصادی٬ به منظور آن بودیم تا بر ایران تهیه می کردیم٬
ما این مفهوم را در برنامه نظامی که با یادداشت روی کمکهای نظامی سال 1962 شروع شده بود٬ نوشتیم.
و در بررسی سالیانه اقتصادی دو طرف٬ مورد توجه قرار گرفته که تأثیر خرید تجهیزات را در اقتصاد

پیش بینی کنیم.
که شاه (با ولی حاال اهمیت زیادی برای این مفهوم قائل می باشند. هنوز بودجه٬ هیئت امدادی و
متوقف شده)٬ کامًال درجه اعتباری قبلی٬ با (و تجهیزات نظامی می باشد حال خرید در ترم های اعتباری)

حوصله نشان می دهد. کشش و خود از درباره محدودیتهای خارجی کمتر او
پیامد و تجهیزات نظامی آمریکا کنگره درباره خریدهای خارجی از خودداری جدید طرف ما٬ از
هزینه عوامل محدودکننده مهمی بوده اند. سال روی اعتبارهای دولتش گذاشته شده٬ سختگیری که هر
برنامه اعتباری سال گذشته بوده است. گران کرده ولی مقداری در اجناس را تجاری آمریکایی٬ اعتبار زیاد
به سوی بلکه مدخلی بجوئیم تا نه یک راه حل٬ این بوده است که اـگر بر سعی ما شروع سال ٬1964 با
نقبی ایرانیان به توافق رسیده ایم٬ که به گونه ای نظری با مدت تحصیل تجهیزات نظامی٬ برنامه های دراز
به ویژه کنگره ازسپردن تعهدات قبلی درخصوص فروش اسلحه به دول و ادارات ایاالت متحده٬ اما بزنیم.
غیرقابل پیش بینی بود٬ که قبًال نیازی جدید٬ آـگاه شدن شاه از با طرف ایرانی٬ از و خارج ناراضی بوده اند.
می گرفت میل به تالشی نموده است. توافق قرار مورد آنها به محض آنکه خرید تقریبًا ما ”بسته های“
یک آنکه تولید پیش از گاهگاهی برای اختتام خرید نیاز قیمت تسلیحات نظامی و افزایش سرسام آور
نموده اند. که میل به افزایش برنامه های سالیانه توافق شده ما عوامل فشاری بوده اند از فقره قطع شود٬
ما با بیشتری تجهیزات نظامی به ایران٬ راجع به فروش مقادیر عدم تمایل ما در ـکشورهای دیگر
که می خواهد چه را هر گذاشته است تا فشار در شاه را شوروی دائمًا جماهیر اتحاد نیستند. همساز
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درصد). 2/5 اعتبار با (معموًال شرایط جالب توجه بخرد قیمت و با تانک) موشک٬ (هواپیمای میگ٬
بدون که آماده برای فروش تولیدات نظامی خود می آید به نظر انگلستان٬ ـکشورهای اروپای غربی و
شوروی جالب توجه نیست. جماهیر شرایط اتحاد مانند آن ها که شرایط اعتبار هرچند محدودیت هستند٬
در روی فروش اضافی٬ بر این بوده است که مؤثرترین محدودیت ما ما هیئت کشور نظر کلی٬ به طور
نیل به این هدف در نهفته است. ایران“ در راهنمایی دقیق تکنیکی وتشویق حرفه ای ”ـگروه نظامی آمریکا
دستگاه های اسلحه خرید که با واداشتن ایرانیان درباره هزینه های مستمر زمینه به فکر پیشرفتهایی در ما
عامل محدودکننده پرسنل آموزش دیده برای به کار راواداشته ایم که از به ویژه آنها همراه است٬داشته ایم و
قدرتهای غربی قابل قبول و از بعضی خریدها آـگاهی حاصل نمایند. نگهداری دستگاهها٬ انداختن و
مشاهده از و اساسی هستند مشکالت عملی٬ و محدودیتها اما به لحاظ سیاسی مطلوب است. احتماًال
واشنگتن به این نتیجه رسیده ایم که پس از در ما خواهیم گردید. دیگران ناخشنود از تجهیزات بیشتر خرید
مبنی برخریدمعدودی تجهیزات نظامی را چنانچه شاه باالخره عزم خود اینجا تمام بحثهای انجام شده در
از مایل به فراهم آوردن آن نبودیم یا صورتی که ما در و داشت. دریافت خواهد آن را جزم نموده است٬

دیگران دریافت نماید. از برنیامدیم می تواند انجام این کار
برای نخریدن تجهیزات و راه تشویق او واقف شده ایم که کوشش در به این امر نیز سالهای اخیر در
بحث درباره فی المثل٬ بود. بی فایده خواهد آـگراندیسمان می کند٬ به اینکه تهدیدات را کردن او متقاعد
نظری انتقادی درباره شاه با به عنوان موضوعی بی ربط به کناری نهاده شده و ضعف همسایگان عرب او

ـکیفیت متغیر رهبری آنها ذـکر نموده است و از امکان اتحاد آنها علیه وی و غیره.

وضع جاری
به عهده باید خلیج فارس٬ عقب کشیدن انگلیس از با که احساس می کند مسایل امنیتی٬ شاه بر تمرکز
یک او با سال 1968 در نظامی گردیده است. موجداحساس ضرورت بیشتری برای ”نیازمندیهای“ ـگیرد٬
سـطح را او زیـاد تـهیه کـردیم کـه تـوقعات نسـبتًا نـیازهای نـظامی دوربـرد از ”لیست توضیحی“
سهام خارجی ساالنه میلیون دالر٬ 100 که این مبلغ در این شد بر قرار تنزل داد. دالر 600/000/000
برنامه کـمکهای نـظامی و اقدام کنگره بر سالیانه و بررسی اقتصاد نظر البته زیر سرمایهـگذاری شود٬

سرمایهـگذاری آن.
شروع 1964 یعنی هفتمین سهام خارجی (ـکه در سهام خارجی سال گذشته٬ بالفاصله مشکالت با
اسکادران F-4 به این سهم افزوده داشت که دو که شاه اصرار بطن مشکل این بود گردید. آغاز شده بود)
هزینه این اسکادران به قیمت رایج 133/3میلیون دالر پایان 1971تضمین نماید. در تاتحویل آن را شود
به خریدداده می شد. برسدمگراینکه تعهدی آشکار واین هزینه بیم آن می رفت که به 143میلیون دالر بود
دولت و بخرد اعتبار با را که دولت ایران F-4 ها مشکل به این ترتیب رفع شد قوس بسیار کش و پس از
برای سهام خارجی را 4ـF ها میلیون دالر یعنی هزینه 53/7 نماید٬ تأیید را آمریکا”تنخواهـگردان اضافی“
دولت صورتی که اعتبار در که دولت ایران٬ این شد بر قرار به تعویق بیندازد. سال مالی 1970 هشتم در
وزارت درطریق گرفتن تأیید اما عهده دارشود٬ را ریسک ها برای سال مالی 1970پرداخت نشود٬ آمریکا
متذکر نیز این نکته را کنگره درباره مفهوم تنخواهـگردان اضافی سعی جدی مبذول داشت. وزارت دفاع و از
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مهمات٬ وسایل نظامی (عمدتًاقطعات یدکی٬ میلیون دالر سال مالی 1969دولت ایران 66 که در می گردد
به صورت نقدی ابتیاع نمود. آمریکا از تکنیکی) خدمات نگهداری و

خریدهای مورد ژنرال تویچل به مذاـکره در سهام خارجی هشتم تلگراف نزده ایم و مورد در هنوز ما
میلیون دالر تسریع مذاـکرات برای 100 مورد دولت ایران پیشاپیش در اما اضافی پیشنهادی ادامه می دهد.
به واشنگتن سازمان برنامه اوائل سپتامبر مدیر مهدی سامی٬ تمایل نموده است و بعدی اظهار اعتبار
شرایط اعتبار سالیانه و بستها (به طورکلی٬ سازد. برای تأمین اعتبارات هموار راه را عزیمت نموده تا
ذیًالمی توان به دست آورد. گرفته است).صورت مشکل عمومی را موردتوافق قرار بهار باالخره دراواخر

اختصاص داده شده است. پیشاپیش به تأمین هزینه F-4 ها میلیون دالر 53/7 الف ـ
RUDY)دهـنده برای سرمایهـگذاری هـواپـیماهای دارای سـیستم هشـدار میلیون دالر 27 ب ـ

است. نیاز PEACE) مورد

درخواست می باشد. مورد میلیون دالر میلیمتری به ارزش 6 خمپاره اندازهای 155 ـ د
تانکهای اضافی ترغیب کردیم که به جای خرید شاه را ما تانک M-47 احتیاج به تعمیردارد. 400 ـ ه

بود. خواهد میلیون دالر 25 هزینه بالغ بر انجام دهد. را این کار گرانقیمت تر تازه و
SHELLELAGH می باشد. SHERIDAN موشک های تانک به ابتیاع 234 عالقه مند شاه هنوز ـ و
انجام نپذیرد ژانویه 1970 صورتی که سفارش ایران پیش از در که تولید می گویند تهیهـکنندگان این تانکها
کل هزینه این کامل موجه نیافته ایم). همواره به طور ما (این گونه اظهارات را ممکن است متوقف شود

سیستم تسلیحاتی در حدود 105 میلیون دالر می باشد.
که یک قدرت درباره نیازهای دفاعی خلیج فارس انجام دادیم به این نتیجه رسید مطالعه ای که ما ـ ز
به حال تهیه شدن می باشند که در آنها یا ولی حتی اـگرهواپیمای موجود بود. جاسوسی سّری کافی خواهد
حاصل نشده هنوز این نظر ایرانیان از (موافقت آشکار کشتیهای جدیدی ابتیاع نگردند. و گرفته شوند ـکار
داشت. خواهد هزینه بر میلیون دالر 15 حدود سه ایستگاه عمق سنج متغیر و سه ایستگاه رادار است)
می توان بدون ترغیب کردیم که دفاع هوایی را موقتًا که شاه را سال قبل چنین می نمود که چهار هرچند ج ـ
آن موقع فکرش متوجه در (او سامان داد و سر هواپیمای حامل رادار اسلحه های دقیق دفاعی با خرید
شط العرب مورد عراق در با رویارویی اخیر باقی نیست. این تصمیم به قوت خود HAWK بود)٬ سیستم
مقابل حمالت ناـگهانی بسیارآسیب پذیر در نموده که پایگاههای هوایی او متقاعد که شاه را چنین می نماید
و میلیون دالر) 94 PAPIER انگلیسی (حدود قراردادهای مشروط برای موشکهای بالنتیجه٬ می باشند.
رسیده است. به امضاء میلیون دالر) 50 پایگاههای (حدود ORELIKONS برای پایگاههای هوایی و

که ما چند هر مذاـکره نماییم. او HAWK با این مقطع درباره سیستم در اجازه داده شده است تا به ما اخیرًا
دست نشسته ایم٬ آمد٬ خواهد بر عهده این کار از اینکه هواپیما٬ کردن شاه مبنی بر دوباره متقاعد از هنوز
روی مسایل نیروی انسانی و به تمرکز وادار را این است که او ما بهترین امید امیدموفقیت درخشان نیست.

بخشی واقعی بکنیم. تأثیر
ما گرفت. میلیون دالری جای نخواهد دربسته 100 به رغم برنامه ریزی٬ است که تمام اینها آشکار
ممکن است که او به تعویق بیندازد. این لوازم را مقداری از راغب سازیم تا را شویم که او ممکن است قادر
تهیهـکنندگان پیشرفته از مقداری تجهیزات کمتر یا پافشاری نماید٬ اعتبار٬ میلیون دالر برای افزایش 100
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چنین بنماید. ما به صورت نقدی از را آنها بعضی از ممکن است درخواست خرید نیز آمریکایی بخرد. غیر
ورای برداشت معمولی که متضمن فروش نفت به آمریکا که شاه روی معامله نفت حساب می کند می نماید
نماینده جنرال موتور SHERIDAN تأمین ننماید. شریدان تانکهای M-47 و تعمیر تا ـکنسرسیوم می باشد
به برای واردکنندگان تخصیص جایی ازواردات که دولت آمریکا در که باید می کند کار روی معامله اینجا

خوش بین نیستیم. این باره زیاد در داده شود. قرار داده٬
به میلیون دالر سطح 100 از سالیانه ایران باالتر توسعه اعتبار کنگره با نیز نمایندگیهای مختلف و
حمایت دولت که از کل مورد شده اعتبار امکان زیادی هست که اندازه محدود سختی مخالفت می ورزند.
تجربه اما٬ عملی سازد. غیر آن را جانب کنگره برای فروش نظامی به دولتهای خارجی اجازه داده می شود٬
میزان معینی انجام پذیرد٬ تا که فروش اعتبار تصمیم بگیرد رئیس جمهور ـگذشته نشان داده است که اـگر
مسلمًا این موضوع آـگاه است٬ شاه که از قبول یافت شده است. مورد راههایی برای به دست آوردن اعتبار
روشن را این امر که رئیس جمهور هرچند این مسئله درگیرخواهدساخت٬ با ماه اـکتبر در را رئیس جمهور
به کمتر درسطح باالتری نگه داشته و سران کشورها با را که صحبتهای خود ساخته است که ترجیح می دهد

سیاسی ویژه بپردازد. امور
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شماره 5 سند
محرمانه ـ (می 1972) 1349  تاریخ سند

محافل مذهبی
خالصه

اینکه ایرانیان کـه گویا اسالمی دفاع می کند٬ مآثر از و شاه ایران یک ژست تقوای علنی می گیرد
نفوذ روحانیت ایران دیگر نیستند. چندان مجذوب احساسات اسالمی تمام عیار اـکثرشان شیعه هستند
در یک ”تـرمز“ که گاهگاهی می تواند دارد به اندازه کافی دنباله رو چند هر ـ سیاسی عمده ای ندارد
مقابل در حال مبارزه بوده و سال گذشته به حالت عقب نشینی در طی 10 و کند. برنامه های دولتی ایجاد
باخته است. را خود اندازه مجذوب غرب شده است٬ مادی که بیش از یک کشور حال رشد در مد و جزر
نتیجه مرگ شاه ضعف حکومت (در اقتصادی یا قبیل رکود جریانات غیرقابل پیش بینی از اثر چنانچه در
بدون روحانیت اسالمی می تواند جمعیت بشود٬ اقشار به مبارزه سایر منجر درهم ریختگی ارتش)٬ یا
نظرمذهب مسیحی است وچون روحانیت به طور از آن صورت چون آمریکا در آورد. گرد شک عده ای را

بگیریم. حمله سیاسی قرار مورد که ما خارجی بوده است احتمال دارد نفوذ سنتی مخالف با

سابقه
اتحاد که به منظور خواه چنین باشد مسلمانان ایران به آن تعلق دارند٬ که %90 فرقه شیعه اسالم٬
ایرانیان با یکدیگر بر علیه بقیه جهان اسالمی بوده یا نه٬ به طور عمده ای در گسترش هوشیاری ملی
کلی ایرانیهاچندان مجذوب احساسات اسالمی همه جانبه نیستند به طور مشخص ایران کمک کرده است.
نه اسالمی. عربی تلقی کنند که آن را دارند گرایش به این امر اسرائیل بیشتر مسئله جنگ با مورد مثًالدر و
در محافظهـکار سنتی و مذهبی و افکار شاه فعلی باعث دشمنی با که رفرمهای مادی رضاشاه و چند هر
هم هم حامی و این تعالیم را و دقت نسبت به تعالیم اسالم احترام نمودند با زمامدار این دو ایران شده است.

معرفی نموده اند. متقاضی برنامه های رفرم خود

تضعیف روحانیت به وسیله رفرم
هریک هم مواجه یافته است ـ تغییرات پشت سر با را جامعه مذهبی ایران خود رضاشاه٬ زمان ظهور از
قانون٬ خانوادگی٬ روابط اجتماعی و پرورش٬ آموزش و مورد در روحانیت را یک تغییرات انحصار از
تقلیل بخشید. سیاسی کلی آن را نفوذ بدین وسیله محبوبیت و و اخالق عمومی کاهش داد٬ رسوم و
اجتماعی روابط خانوادگی و پرورش٬ زمینه های آموزش و در انجام رفرم هایی که بیشتر شاه فعلی در
قابل نفوذ روحانیت که از گرفته است. سنتی قرار فکر روی طرز در رو مستقیمًا حقوق زنان می باشد٬ و
به علت را نقش دنیایی خود است٬ مناطق روستایی برخوردار به ویژه در زندگی خانواده ها توجهی در
سال 10 در دست می دهد. از مرتبًا حمایت دولت چشم دوخته اند٬ رهبری و اینکه ایرانیان به هدایت و
سپاه بهداشت سپاه ترویج٬ بی سوادی و با همکاری سپاه پیکار مناطق روستایی با ـگذشته٬حضوردولت در
تالش نیست که مخالفت مذهبی با تعجب آور روحانیت کرده است. اقتدار امثالهم کمک زیادی به قدر و
زمینه آموزش در برای اولین بار که حکومت را برقراری سپاه دین٬ دولت در ناموفق) احتماًال جاری (و
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است. یک عزم نهایی برخوردار از می دهد٬ مستقیم قرار مذهبی به طور
بی رحمانه به و دامن زده بودند که مرتجعین مذهبی یک شورش وسیع را (1342) 1963 از لکن٬
هیچ رهـبر عملیات سیاسی منع گردید. تشکل احساسات در روحانیت از وسیله رژیم سرکوب شد٬
که به خاطر خمینی٬ آیت اهلل نداشته است. برجسته شیعیان وجود فوت رهبر پس از ٬1961 مشخصی از
اما دارد. خیال رهبری ایرانیان مسلمان را شد٬ به عراق تبعید 1964 در دولتی اش توقیف و فعالیتهای ضد
شاه با نوع آشتی را امکان هر شاه٬ عملیات ضد زمینه تبلیغات و حکومت عراق در با همکاری نزدیک او
این صورت با غیر در مسلمانان ایرانی که ممکن بود برای بسیاری از جاذبه اش را بین برده است و فعلی از

کاهش داده است. آزادی خواهانه است مشارکت کنند٬ ایده هایش که اساسًا بعضی از

نفرت باقیمانده مذهبی
میان جریان ”ـکاهش دادن اختالف“ اما گزنده است. علیه رژیم عمیق و نفرت باقیمانده مذهبی بر
روحانیت اغلب در وجودی که بخش عمده ای از با دست اقدام است. دولت در محافل مذهبی ناراضی و
عامه فکر تمامی آن ازجریان اصلی طرز معهذا فرصت طلب بوده است٬ مرتجع و انتخاب تاـکتیکهای خود٬
کنترل مقبره معروف شیعیان نوازش شاهانه٬ تهدید٬ بدین جهت دولت ارتشاء نمانده است. ایرانیان دور
رهبران مـذهبی گرفته است تا به کار کلیه فعالیتهای عمومی را سانسور کنترل و و مشهد)٬ ایران (در
کلی معروف شده است که به طور داشتن دنباله روان سیاسی قابل توجهی مانع شود. از سیاست مآب را
ساواـک به طور عمده ای در روحانیت رخنه کرده و این امر سبب کاهش بیشتر نفوذ آن شده است. حکومت
خود که پارامترهایش را با تالش دارد مالهای ناراضی زده است٬ بر دهنی محکمی را عین حال که تو در
میان آمریت وسیعی در از که بتواند موافق دولت٬ کنون موفق نشده است که یک رهبر لکن تا همراه سازد٬

تهیه کند. دارد) جامع جای خود (رهبر باشد مسلمانان ایران برخوردار

امکانات بازگشت روحانیت
یک نیروی فصل مشترکی با یا متوقف کنند٬ رفرم را که جریان توسعه و نشده اند قادر حال مالها هر در
زمانی که پیشرفت اقتصادی باقی تا دولت٬ ترتیب همکاری با لذا باشد. که پایدار سیاسی عمده بیابند
یا اقتصاد بحران بارزی در مانند چنانچه حوادث پیش بینی نشده ای٬ داشت. ادامه خواهد احتماًال باشد٬
مالهای دولت گردد٬ مردم با اقشار که منتهی به مناقشه سایر کنترل دولت روی دهد تضعیف آشکاری در
میان بازاریان و دنباله رویان قابل مالحظه ای به خصوص از سلسله مراتب مسلمین می توانند عصبانی در
آنچه که به یک نقش تاریخی مانند که آنها آن شرایط نیزاحتمال ندارد حتی در بسیج کنند. طبقات پایین را
که نقش کلیدی ٬1907 یا رهبری کردند٬ تنباـکوی بلژیک را علیه امتیاز آن زمان حمله بر که در ٬1892 در
بازگردند. گرفتند٬ قرار دولت برای شکست بریتانیا که پشت سر ٬1952 یا و انقالب مشروطیت داشتند٬ در

جنبشهای مذهبی دیگر
تعطیالت نوروز آداب بسیاری مانند تقویم و امروزه نیز و مسلمان شدن زردشتی بود٬ ایران قبل از
هواداری بیشتری با تلویزیون زردشتی گری را سال گذشته مطبوعات و در زردشتی گری است. یادگار
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اینکه مبنی بر ناظران شد به پیش بینی بعضی از که منجر دادند بحث قرار نسبت به سالهای گذشته مورد
دهد. قرار مجدد تأـکید مورد زردشتیگری را آغاز که روزگار بداند رژیم ممکن است مفید

که یکی از چند هر ندارد محبوبیت قرار رسمی در به طور ایران٬ در پیرو هزار 10 با مذهب بهایی شاید
بهایی است. برجستگان ایرانی٬ سایر مانند ایادی ـ دکتر نزدیکان شاه ـ

رژیم اعتماد روسیه مورد پیوستگی هایشان با به خاطر خدمات امنیتی٬ نظر از مخصوصًا ارمنی ها
مذاهب در اما تبعیضهایی می باشند٬ استخدامی دولت دچار امور ارمنی در بهایی و جوامع یهود٬ نیستند.

آزادند. خود

چهره آمریکا بر تأثیر
بر متحمل است٬ که غیر چند هر مالها٬ بازگشت نفوذ می شود٬ که مربوط به خط مشی آمریکا آنجا تا
چشم عامه ارتباط نزدیک با در و مسیحی هستیم٬ ما زیرا داشت٬ نامطلوب خواهد اثر اینجا در چهره ما
نیز قسمت عمده دنیاـگرایی ایران و رهبران مذهبی محافظهـکار٬ اسرائیل داریم. با این رژیم رفرمیست و
خارجی نفوذ سنتی با روحانیت ملی به طور به عالوه٬ آمریکامی دانند. متوجه نفوذ اسرائیل٬ با روابطش را
محتمل بازگشت روحانیت به یک وضعیت مهم صورت غیر بنابراین در ایران مخالفت کرده است. در

داشته باشیم. گرفتن را حمله قرار مورد می توانیم انتظار سال آینده٬ چند در نفوذ سیاسی با

مه 1972 محرمانه گروه 3 برای یک مدت 12 ساله از طبقه بندی خارج نشود.
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شماره 6 سند
 محرمانه

جبهه ملی افراطیون و مخالفت سیاسی ـ
خالصه

سرکوب ندارد. عمًالوجود کمونیست ـ چه غیر چه کمونیست و شاه٬ ایران مخالفت سازمان یافته با در
رفرم اجتماعی قابل توجه و شوروی٬ سازش ایران و نزاعهای ایدئولوژیکی داخلی٬ رخنه مؤثر٬ مداوم و
البته مأیوس کرده است. یا خورده و سر ساـکت یا مخالف را عناصر پیشرفت اقتصادی توسط رژیم اـکثر
پیروان آنها (اما) به حساب می آیند زمان بحران تهدید بالقوه در که به طور دارند مخالفین سرسختی وجود
و که ارائه دهند هیچ راه حل معتبری ندارند نیروی معلومی هستند٬ نیروهای امنیتی فاقد در چندانی ندارند٬
بالشک آنها معهذا دارند٬ ساواـک قرار تحت نظارت شدید و نیستند٬ برخوردار رهبران برجسته ای نیز از
سال گذشته یـافته تروریستی که اهمیت تزایدی طی چهار استخدامهایی برای فعالیتهای خرابکارانه و
رژیم فعالیت عمده ضد تهدیدی برای ثبات ایران تلقی نمی شوند. که هنوز چند هر انجام داده اند؛ است٬
صورت اپورتونیستها سایر CHICOM و عوامل حمایت شوروی٬ ایران به وسیله حزب توده با خارج از
و شاه راه می اندازند تبلیغات ضد سازمان می دهند٬ خارج استخدام و در که دانشجویان ایرانی را می گیرد

هنگام مسافرتهای خارجش ناراحت کنند. که شاه را سعی می کنند
دانشجویان دانشگاه از کمی از نسبتًا اینکه تعداد جز اندکی داخل ایران دارند. امروزه نفوذ این گروهها
آنان هواداری می کنند هیچ راه مجازی در ایران نیست که نسبت به شاه یا سلطنت و یا خط مشی ها و
ناتوان احزاب و گروههای سیاسی مخالف سرخورده و شود. برنامه های تحت نظارت شاه مخالفت ابراز
قانونی غیر 1949 یااستخدام.حزب کمونیست توده از و ساـکت شده اند اعضایشان به وسیله رژیم یا شده٬
بسیاری از سرکوب گردیده است. شدیدًا 1949 ـ 53 زمان اوج گیری محبوبیتش در از اعالم شده و
توقیف را دوره هایی از مصدق حمایت می کردند٬ رهبران سیاسی جبهه ائتالف سیاسی گسیخته ملی که از
عوامل تشخیص داده اند. را خود فعالیت مجاز حدود همه آنها و دارند٬ قرار تحت نظارت شدید ـگذرانده و
حقوق زنان باشدت مخالفان سرسخت رفرمهایی چون توزیع زمین و ارتجاعی تحت رهبری روحانیت و

سرکوب شدند. تظاهرات به راه انداختند٬ که برای آخرین بار 1963 تمام در
مقداری احترام کافی از هنوز دارد آن زمان سخت تحت کنترل قرار عین حال که از روحانیت در
طرحهای سپاه دین) برنامه های دولت ایران (مانند بعضی از گاهگاهی ترمزی در است که بتواند برخوردار
بالقوه ممکن است دردسر سایرین که به طور مذهبی و سیاسی٬ کارگری٬ گروههای دانشجویی٬ کند. ایجاد
شکاف شوروی و سازش ایران و رخنه واقع شده اند. توسط سرویسهای امنیتی مورد کامًال کنند٬ ایجاد
تضعیف کرده پیش تالش خرابکارانه کمونیستی را پکن بیش از و ایدئولوژیکی میان جناحهای مسکو
امـور ملی گرایی مستقل شـاه در و اصالحات ارضی انقالب سفید برنامه های رفرم اجتماعی و است.
به رشد رو اقتصاد برآورده کرده است. را روشنفکر ملی و مترقی٬ تقاضاهای عناصر خارجی بسیاری از
پاداشهای مادی عرضه کرده است که برای عده زیـادی جـانشین فرصتی برای کارهای ساختمانی و
حامیان سابق جبهه ملی وحزب زیادی از تعداد سیاسی شده است. خشنودکننده ای جهت مشارکت بیشتر

دارند. سطوح باالی دولت قرار اینک در و گرفته اند استقبال دستگاه قرار توده مورد
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عده ای مخالف غیرقابل تعقیب یا و ندارد ایران وجود در مخالفت سازمان یافته مؤثر خالصه٬ به طور
هم پاشیده ـ از ولو تعدادی مخالف سرسخت ـ اما رفته اند. کشور به خارج از یا و فعالیت زیرزمینی دارند
(حتی باشد قدرت شاه محدود که می خواهند چه جوان٬ و روشنفکران آزادیخواه چه پیر باقی هستند.
خشـمگین ایده های سازش ناپذیر و سرکوب فعالیتها از بین رفت سلطنت هستند) عده ای خواهان از
نظر از که می توانند روحانیت خشمگین هستند و بازاریان محافظهـکار همچنین عناصری از می باشند٬
تا هم پیروان کافی دارند هنوز معروف بوده و بعضیها ـ به عقب برگردانند اجتماعی زمان را اقتصادی و
یافت میان جوانان٬ به ویژه در باالخره عناصری٬ و کنند. برنامه های دولت ایران ایجاد در ـگاهگاهی ترمز
سوسیالیسم مردمی قرار مسیر در که ایران را می خواهند و می پذیرند که ویژگیهای مارکس را می شوند
کشوری قرار محاـکمه فعالیتهای کمونیستی ضد تعقیب و جوانان بعضی اوقات مورد گروههایی از دهند.
به تشکیل گروههای کمونیستی جهت براندازی دولت محکوم روی هم رفته بیست نفر 1969 در می گیرند.
آوردند. که اینک معروف شده است به وجود فعالیت گروهی ناراضی حادثه سیاهکل را 1971 در شدند.
سیاهکل که دهکده کوچکی یک پست ژاندارمری در به وسیله یک دسته مسلح در این حادثه حمله ای بود
ژاندارم کشته شده این حادثه 2 در کیلومتری جنوب شرق رشت. 35 وحدودًا سلسله جبال البرز در است٬
ولی به زودی به وسیله یک گروه کردند٬ فرار گروه حملهـکننده به میان کوهها بعد یکی زخمی گشته و و
که آنها سیزده نفر شدند. دستگیر نفر 175 تا بین 150 ارتش) فوق العاده دولتی (شامل واحدهایی از
عرب فلسطینی شدگان دو میان دستگیر به قولی در بنا اعدام گردیدند. محاـکمه و بعدًا زندانی شده بودند
بودند و بقیه در چین کمونیست تعلیم دیده بودند لکن تقریبًا 50 نفر از این ناراضیان موفق به فرار شدند و
سوءظنی وجود رسمی به گروه سیاهکل نسبت داده می شود. خشونتهای دولتی بعدی بعضی اوقات به طور
برای برچسب زدن به سایر دولت ایران آن را اما ندارد وجود اینکه چنین گروهی دیگر مبنی بر دارد
و حادثه شهرت داخلی زیادی به دست آورد) از هفته بعد (واقعه سیاهکل چند می برد به کار تروریست ها
حمل غیر بمب گذاری٬ سرقت بانک٬ به جرم قتل٬ را نفر که 120 دولت ایران اعالم کرد ژانویه 1972 در
دولتی به محاـکمه فعالیتهای ضد تبلیغ کمونیستی و سرقت هوایی٬ آدم ربایی٬ قصد مهمات٬ اسلحه و مجاز
نفری که میان 32 (از سنگینی محکومیتها قبل و اینکه جرم زندانیان از اتهاماتی مبنی بر کشانید. خواهد
خبری دیگر سه نفر از و محکومیت یافتند به حبس ابد نفر اعدام 10 نفر 19 محکوم به مرگ شده بودند
اندازه ای چهره انتقادی که تا روشنفکران غرب برانگیخت. جانب مطبوعات و از شدیدی را انتقاد نشد)
می کنیم که خشونت فکر ما اروپای غربی خراب کرد. در خارج مخصوصًا هم در داخل و هم در شاه را
به تأخیرانداخت و عملیات تروریستی را محاـکمه ها و نشان داده شده ازطرف دولت به وسیله این توقیفها
انتظار انجام شد وقتی که این امر اما تعلیمات نمود. سازمان و به تجدید مجبور را ـگروههای خرابکار
رژیم خارج تالش عمده ضد که فعالیت چریکی شهری به همان اندازه قبل ازخشونت تکرارشود. می رود
ایران به سر سران اصلی حزب توده که سالهاست خارج از انجام می گیرد. اروپا در عمدتًا و کشور از
یک ایستگاه و خارج سازمان می دهند در دانشجویان ایرانی را حمایت شوروی می باشند٬ مورد و می برند
دو اداره می کنند. که برای ایران برنامه دارد٬ آلمان شرقی٬ الیپزیک در بلغارستان یا از رادیویی مخفی را
که گفته می شود حال حاضر در باـکوروسیه سخن پراـکنی می کنند. عراق و شاه از رادیویی ضد ایستگاه ضد
1965ازحزب یک گروه کوچک در دست تجدیدسازمان وسیعی است. ایستگاه رادیویی آلمان شرقی در
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قابل توجهی میان هم موفق به نفوذ کمونیست چینی معرفی کرده که آن کشور را خود توده انشعاب کرده و
که از خارج به چشم می خورد در جبهه ملی قدیم نیز همچنین عناصر شد. اروپا دانشجویان ایرانی در
کنفدراسیون معروفترین آنها مطمئنًا ناراحت ترین و مرئی ترین و شاید است. فعالیت کمتری برخوردار
میان دانشجویان پیروان زیاد که یک سازمان ناراضی دانشجویی است با می باشد (CIS) دانشجویان ایرانی
این سازمان چپی بوده وحمایت وسیعی از برخورداری ازحمایت روشنفکران آن قاره. با و اروپا ایرانی در
این سازمان در حزب توده است). که رهبری آن از می گویند (بعضیها حزب توده دریافت می دارد عناصر
شاه است اثرواقعی این گروههای درتصویر نقش عمده ای دارد. سیاستهای او شاه و هدایت تظاهرات ضد
شهرت نامطلوب در نیز و کشور٬ خارج از زیادی در گروههای نسبتًا نزد ظالم در به عنوان یک مستبد
میزبانانش ناراضی و هنگام سفرشان به خارج برای او کرده است و خارج ایجاد محاـکمات ایران در مورد
یعنی ژنرال تیمور یک ناراضی٬ سرانجام قابل توجه است که فعالیتهای نوع دیگری از درست می کند.
گرفتن یک انتقام شخصی است٬ به وسیله شاه درصدد تبعید پس از که رییس سابق ساواـک بوده و بختیار٬
شاه را فعالیتهای دانشجویی ضد آنجا از برده و سوئیس به سر در سال اول تبعیدش را وی چند وجوددارد.
ایرانیان فعالیت ضد شاه و عملیات ضد در احتماًالمستقیم تر سپس به عراق رفته تا و اداره می کرده است.
به قطع روابط تحویلش به ایران منجر امتناع دولت لبنان از بیروت برای حمل اسلحه و در (توقیف او ـکند
که این عمل گمان می رود و عراق به قتل رسید در اواسط 1970 در ژنرال بختیار لبنان شد) میان ایران و

توسط عمال ساواـک انجام شده باشد.
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شماره 7 سند
محرمانه ـ می 1972  تاریخ:

گروههای اقلیت  موضوع:
خالصه مقدمه و

جدی گذشته مشکالت عدیده و که در زبانی می باشد مذهبی و ایران دارای اقلیتهای مهم قبیله ای٬
قانون حکومت مرکزی سرپیچی سنتی از گروههای بزرگ قبیله ای به طور آورده اند. به وجود برای کشور
قرن بیستم٬ حتی در می شدند. مختار خالل دورانهای قدرت مرکزی ضعیف خود در ضرورتًا نموده و
سالهای در اما٬ قرارمی داد. تحت تأثیر مهمی شانس دولت های ایران را اختناق به طور بیعتهای قبیله ای و
برنامه های افـزون پـاینده مؤثری به وسیله فشارهای دولت مرکزی و گروههای اقلیت به طور اخیر٬
کردهای ایران که مترقی. یک اقتصاد شرکت در به خاطر قول پاداش بیشتر با ـ همگون سازی مهارشده اند
که مبادا به طوردقیقی به وسیله دولت کنترل می شوند عراق سکونت دارند٬ ایران و قسمت حساس مرز در
مرز جنگهای پراـکنده که سال پیش در درگیرشان نماید. کردها مشاجرات عراق و در وفاداری نژادی آنها
به علت خشم ناـگهانی مذهبی یا جنوب نواحی کردنشین بوده و در معموًال کرده است٬ عراق بروز ایران و
خلیج فارس عراق و طول مرز خوزستان در جمعیت عرب زبان جنوب ایران که در قبیله ای نبوده است.
و حالت اقلیتشان به وسیله گوش کردن به رادیوبغداد وقتی که ازهویت عرب بودنشان و از زندگی می کنند٬
به وجود مشکالت امنیتی مشخصی را نفتی ایران آـگاه گشته اند٬ قلب سرزمینهای آسیب پذیر زندگی در
آورده اند. اما کوششهای اعراب عراقی و مترقی برای به وجود آوردن نارضایتی فعال در بین این جمعیت به
حساسیتهای امنیتی ایران نسبت به این جمعیت عرب نداشته است و بر چندی در حال نتایج چشم گیر هر

به کاهش است. رو تدریجًا

ـکردها
بیشترقسمتهای در و می باشند نفر 1000/000 بیش از ایران و بزرگترین گروه اقلیت نژادی در ـکردها
هم محل ترکیه که آنجاها نواحی عراق و که با کرمانشاه زندگی می کنند کردستان و آذربایجان غربی٬
هیچ سالهای اخیر در اما استقالل فکری دارند٬ چه کردها اـگر می باشند. هم مرز سکونت کردهاست٬
که ”مستقل“ یک ایالت کرد جمهوری مهاباد٬ مقابل کنترل دولت نشان نداده اند. در مقاومت گسترده ای را
که فقط تا به خودجلب کرد آمد٬حمایت محلی کمی را به وسیله اتحادجماهیرشوروی به وجود 1945 در
منحل ایران خارج شدند به محض اینکه گروههای شوروی از یافت و امتداد مایلی اطراف مهاباد 50
آن نواحی کردی را آن پس بیشتر نیروهای ایران از عراق٬ قاسم در کودتای 1958 تا این وجود با ـگشت.
مشوق دولت ایران شورش متعاقب کردها و این کودتا اشغال کرده اند. دشمن است٬ چنان که گویی قلمرو
جهت جلب بیعت با منطقه در پیشرفت در برنامه هایی به منظور بر برای تأـکید تاـکتیکهایش را تغییر تا شد
بین کردهای ایران شده و باعث حفظ امنیت داخلی در مریز و یک چنین سیاست کج دار دنبال کند. ـکردها٬
که دارد نشانه هایی وجود اما نسبت به دولت مرکزی به پیشرفتهایی رسیده است. آرامی رفتار نرمش و در
هویت از سطحی باالتر در بودن را هویت کرد نزدیک عراق زندگی می کنند کردهای ایرانی که در برخی از
به دست آوردن تالشش در مالمصطفی بارزانی و نزدیکی با به طور آنها برخی از و ایرانی نگه داشته اند
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حوزه عراق احساس هویت می کنند. خودمختاری در
کردهای گذاشتن موافقتنامه ای که بین رژیم بعث و به اجرا مورد نیست که دولت ایران در بعید بنابراین٬
اندازه زیادی آن موافقتنامه تا تمام٬ اجرای تام و با نگران نباشد. به دست آمده٬ مارس 1970 11 عراق در
مخالفت داخلی که کردهای عراق دیگر نه تنها و ـ خودمختاری فراهم می کند داخل عراق برای کردها در
بین برخی عراق ما در بلکه خودمختاری کردها برای دولت عراق فراهم نمی کنند٬ هم اـکنون انجام می دهند
ایران سیاست کمک به مالمصطفی برای خودمختاری دامن می زند. کردهای ایران تمایل مشابهی را از
را جمهوری مهاباد 1945 در کمک روسها کسی است که با چه او اـگر پیش گرفته است ـ در بارزانی را
بارزانی کمک کرده مسلح کردن افراد راهنمایی اسرائیل دردادن آذوقه و شاید کمک و ایران با تشکیل داد.
بسته به روابط ایران با اندازه کمک به او اختیارش گذاشته است ـ هنگام عقب نشینی پناهگاهی در است و
مانند جانب خودشان کردهای وفاداری را از عراقیها می کند. رادیکالهای عرب تغییر سایر و ناصر عراق و
که پتانسیل چند هر ایران به تشنج دامن بزنند. استخدام افرادی در با تا تشویق کرده اند جالل طالبانی٬
ولی مناطق مرزی کردنشین ضروری بوده است٬ در زیادی ژاندارم ایرانی را تعداد وجود تشنج و ایجاد

منطقه کردنشین وخیم شود. که مسئله واقعی امنیت در دارد احتمال کمی وجود

بختیاری
و لهجه فارسی صحبت می کنند قبایل بختیاری که مردمانش با 300/000 ـ چیزی بین 500/000
پیرو مذهب تشیع می باشند هنوز در نواحی کوهستانی غرب اصفهان زندگی می کنند٬ که بیشترشان فعًال به
جاده جایی که می توانند واقع شدن در با کولی هستند. هنوز آنها ولی بسیاری از کشاورزی مشغولند؛ ـکار
تا سیاسی مهمی را تأثیر بختیاریها پایتخت دارند٬ فاصله زیادی تا و جنوب تهران کنترل کنند در اصلی را
علیه قاجارها بر پیروزی مشروطه خواهان را حمایت تسلیحاتی بختیاریها اوائل قرن بیستم داشته اند.
چند هر به عنوان مخالفان آرام مشروطیت شناخته می شوند. هنوز بختیاریها بسیاری از و مسی نمود
هم زمان حاضر خانواده های متمول بختیاری تا عاقبت به وسیله رضاشاه شکسته شد٬ قدرت نظامی آنها
علیاحضرت ثـریا زمانهای اخیر بین بختیاریهای برجسته در در حفظ کرده اند. را چنان سیادت خود
دشمن شماره یک رئیس اسبق ساواـک و بختیار٬ ژنرال تیمور دوم شاه و همسر (بختیاری اسفندیاری)٬

بوده اند. بود٬ تبعید در اوت 1970 عراق در کشته شدنش در که تا آشکار

قشقایی
زندگی نواحی اطراف غرب شیراز در ترک زبان باشند٬ 200/000 مرکب از قبایل قشقایی که شاید
اهمیت سیاسی قشقاییها (بختیاریها)٬ آنها مانند هنوز فرق دارند. بختیاریها سنتی با به طور آنها می کنند.
دوباره به عنوان یک نیروی سیاسی که آنها ندارد شانسی وجود و امروزه به مقدارزیادی تاریخی می باشد
حزب باعث استعفای سه عضو یک شورش رهبری شده توسط قشقاییها 1946 در آیند. مهم مستقل در
با و مصدق پشتیبانی کردند رهبران ایل قشقایی از اوایل دهه 1950 در دستگاه دولتی گردید. توده در
رسـمی قتل کارمند 1963 اواخر در گشتند. رهبران اصلی تبعید سقوط مصدق ایل قشقایی تسلیم و
گونه به دنبال داشت که به هر را علیه قشقاییها استان فارس معیارهایی برای تنبیه بر اصالحات ارضی در
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مالیمی نگران فعالیت دولت ایران به طور اما میان طوایف خاتمه داد. بقایای روحیه استقالل طلبی در
می باشد. می برند٬ بسر اروپا در حال تبعید که اـکنون در قشقاییها از ضدرژیم تنی چند

اعراب
طول خلیج فارس در فارس و استانهای خوزستان و در عرب زبان عمدتًا 400/000 حدود در
وابستگیهایی با سایر و داشتن خانواده ها زبانشان و یا پیوستگیشان به مذهب سنی و با زندگی می کنند.
این جمعیت هدف تبلیغات توسعه اعراب بوده است که قسمت جنوبی خلیج. عرب در ـکشورهای عراق و
دولت علیه شاه و افراط گرایی تبلیغات عراق بر می شود. عراق القاء از بیشتر شده ولی اخیرًا القاء ناصر از
و اعراب ـ میان دیگر بدنامی بعثیون حتی در ـ جالل ناصر جاذبه و با فقدان یک شخصیت عراقی٬ ایران ـ
دست به همه اینها عراق رانده شدند٬ از که اخیرًا هم شیعه) چند مسلمانان ایرانی (هر سختگیری عراق در
بین جمعیت عرب نشین خود برای سرکوب تمایالت تجزیه طلبی در مساعی ایران را تا دست هم داده اند
بین رفتن تدریجی نگرانی ایران به از این به عالوه گذشت زمان بدون رویدادهای جدی٬ سازد. هموار

جماعت عربش کمک می کند. درباره مشکالت امنیتی ناشی از

گروههای مهم نژادی سایر
مشترک نواحی غربی مرز تقریبًا و بزرگ نیستند نزدیک هستند٬ به بختیاریها که بسیار قبایل الر
بختیاریها را اشغال کرده اند. آنها به مدت طوالنی از لحاظ سیاسی غیرفعال بوده اند. در پهنه جنوب شرقی
بلوچستان زندگی می کنند٬ منزوی سیستان و ابتدایی و استانی نسبتًا بلوچی در 500/000 ایران درحدود
(INDO-PAK) با پاـکستان و وقتی که جنگ هند از گرفته می شوند. پرورش چهارپایان به کار در عمدتًا و
به این برای توجه بیشتر که می توانست دولت ایران را ـکوششهای خارجی برانگیختن ملت بلوچ اتفاق افتاد
کمی کارهای بسیار طریق احیا٬ دولت ایران برای کمک به پیشرفت این ناحیه از منطقه راهنمایی کند.
شمال شرقی لهجه ترکی نواحی گرگان و ریشه مغولی و ترکمن با 300/00 حدود در انجام داده است.

اشغال کرده اند. نواحی مرزی را
چه اـگر جمعیت می باشند. %10 حدود که در هستند همه سنی ها از مهمتر بین اقلیتهای مذهبی٬ در
مجموعه های جدا همیشه در که سنی ها آنجا از دارد سنی وجود احساسات شدیدی بین جماعت شیعه و
معمول نزاعهای مذهبی غیر زندگی می کنند٬ ترکمنها و بلوچها اعراب٬ کردها٬ بین گروههای نژادی مانند
تهران و در 75000یهودی است که عمدتًا نژادی شامل حدودًا اقلیتهای قابل توجه مذهبی و سایر است.
در زندگی سیاسی بوده اند. خارج از ولی تقریبًا ایران دارند٬ تاریخ طوالنی در و اصفهان زندگی میکنند
درشهرهای بزرگ زندگی می کنند شمال غربی نزدیک ارمنستان و 100/000ارمنی مسیحی که در حدود
بـیشتر که در مسیحیان نستوری هستند آسوری٬ 70/000 حدود در و اصفهان)٬ تهران و (مخصوصًا

شمال غربی ایران زندگی می کنند. قسمتهای اطراف دریاچه رضاییه در
شاید اختناق زندگی می کنند. توسط دولت ایران در آیین داده اند یهودیگری تغییر بهاییان ایران که از
دین اسالم به شمار به عنوان بدعتی در که بهاییگری را به عنوان باج سبیل به مالها دولت این عمل را

نسبت دادن فعالیت سیاسی به بهاییهاست. هم به خاطر شاید و انجام می دهد می آورند٬
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شماره 8 سند
ژوئن 1972) 15) 49 خرداد 25 تاریخ:  سّری ـ

واشنگتن ـ ـکاخ سفید
دفاع وزیر خارجه ـ امور وزیر یادداشت برای:

شاه پیگیری صحبت پرزیدنت با موضوع:
پرزیدنت به تهران انجام داد٬ شاه در پرزیدنت با یکم ماه می٬ سی و سی ام و طی مذاـکراتی که در
رفع نیازهای تجهیزات نظامی ایران پاسخ مثبت داد. در ادامه حمایت آمریکا مورد درخواست کلی شاه در
به پی گیری دارد: نیاز که فعًال متقبل شد ذیل توضیح داده می شود٬ پرزیدنت تعهدات مشخصی که در
این در و به ایران بفروشد 15ـF را است که هواپیماهای 14ـF و ایاالت متحده حاضر اصوًال 1ـ

رضایت کامل کنیم. کارآیی عملیاتی آنها از است که ما صورتی میسر
فراهم آورد. است که برای ایران بمبهای هدایت شونده لیزری را ایاالت متحده حاضر 2ـ

تکنسینهای نظامی بیشتری از تعداد به اصطالح ”ـکارگری“ برخورد رابطه با ایاالت متحده در 3ـ
به ایران انتقال واحدهای خدماتی ایران٬ فعالیت در به امر واحدهای خدماتی آمریکا یونیفورم پوش از

داد. خواهد
یادداشتی آماده کند هماهنگی وزارت خارجه٬ سی ام ژوئن با که تا وزارت دفاع درخواست می شود از
تعهدات پرزیدنت هماهنگی داشته باشد به نحوی که با این برنامه ها یک از آن روش اجرای هر ـکه در

توضیح داده شود.
هنری الف کیسینجر
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شماره 9 سند
سّری ـ جوالی 1972 واشنگتن 25 ـکاخ سفید

دفاع وزیر خارجه ـ امور وزیر یادداشت برای:
شاه ایران با پیگیری مذاـکرات رئیس جمهور موضوع:

یعنی ”پیگیری مذاـکرات رئـیس جوالی 1972 تاریخ 5 با دفاع را یادداشت وزیر رئیس جمهور
نموده است. تأیید را عمل زیر طرز مطالعه نموده و شاه ایران را“ با جمهور

به ایران دستورالعمل درباره چه زودتر توسط هیئت های خدماتی هر :F15ـ هواپیماهای 14ـF و 1ـ
فراهم آوردن به منظور داده شود. آنها لجستیکی مرتبط با نیازمندیهای آموزشی و و ظرفیت هواپیماها
به سوی مرحله مؤثر هواپیما که هر آنجا این دستورالعمل اولیه از هواپیما٬ زمینه کافی برای مقایسه دو

گزارش پیشرفت مناسب همراه گردد. توسط هیئت های خدماتی با باید عملی حرکت می کند٬
این اصول مایل به فروش این هواپیماهاست و به شاه گفته است که ایاالت متحده در رئیس جمهور
تصمیم به خرید این چهارچوب٬ در رضایت حاصل کنیم. آنها عمل مؤثر این طرز از منوط به آن است که ما

زمان بندی می بایستی به عهده دولت ایران گذاشته شود. و
بایستی دستورالعمل به توسط تیم نیروی هوایی آمریکا چه زودتر هر لیزر: بمبهای هدایت شونده با 2ـ
گشایش حواله رسمی ایران می توان هفت ماه پس از دریافته ایم که تحویل اسلحه را ایرانیان داده شود.
برای ایران این تجهیزات را به شاه گفته است که ایاالت متحده آماده است تا رئیس جمهور شروع کرد.

فراهم نماید.
تهران به در اداره نظامی آمریکا طریق سفارت و از می بایستی فورًا نیازمندیها تکنسینهای نظامی: 3ـ
رئیس دولت ایران انجام پذیرد. بایستی با چه زودتر هزینه هر مراجعه و ترکیب هیئت قرارداد دست آمده و
خدمات یونیفورم از فراوانی تکنسین نظامی با به شاه اطالع داده است که ایاالت متحده تعداد جمهور

کنند. خدمات نظامی ایران کار با گماشت تا خواهد ایران به کار در آمریکا
پایه ریزی فوق را مقدمات مشروح در چه زودتر هر خارجه٬ همکاری وزارت امور با وزارت دفاع٬
تصمیم دربـاره تـحصیل تـجهیزات نـظامی نموده است که عمومًا همچنین قید رئیس جمهور نمایند.
تجهیزاتی گرفته است٬ چنانچه دولت ایران تصمیم به خرید شود. به دولت ایران واـگذار می بایستی بدوًا
راهنماییهای تکنیکی دربـاره و مهارت کامل تشویق نمود با تجهیزات آمریکا به خرید بایستی آن را

داد. اختیارش قرار در بحث را ظرفیت تجهیزات مورد
هنری الف کیسینجر
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شماره 10 سند
جوالی 1972 26 رسمی ـ غیر اداری ـ خارجه سّری ـ وزارت امور

دوگالس هک عزیز ال.
سفارت آمریکا وزیر مشاور

ایران تهران٬
داـگ عزیز

ایـن خیلی رضایت بخش تلقی مـی کنیم. یادداشتی داریم که آن را کیسینجر سوی دکتر اینک از
می دهد شاه دستورات الزم را و ریاست جمهور پیگیری گفتار اشخاص در عملکرد مورد یادداشت در
که حاوی چگونگی اساس این یادداشت به زودی چندین تلگراف اجرایی را بر (نسخه پیوست می باشد).
درباره را پاسخ پرسش شما برایت خواهیم فرستاد. گذاشتن تصمیمات ریاست جمهوری است٬ به اجرا
آنچه که در اما دریافت خواهی کرد. آن را این نامه٬ پیش از مطمئنًا پرسنل نظامی پیشاپیش پست کرده ام.
به به این ترتیب که ما می باشد٬ به هویدا اظهارات سفیر پشتیبانی کامل از عبارت از آن نامه مهم است٬
برای تربیت پرسنل امکان پاسخگوی تقاضا حد تا اما موضوع اجرایی نداریم٬ دخالت در هیچ وجه قصد
خواهد کار 15ـF سرو هیئتهای دستورالعمل دهنده درباره 14ـF و با پیغام بعدی احتماًال خواهیم بود.

به ایران فرستاد. ماه اـکتبر می توان تا صورت نیاز داشت که در
گونه برگ برنده ای است که بدان وسیله بتوانیم هر می کنم که آخرین پاراـگراف یادداشت پیوست٬ فکر
هیئت دستورالعمل دهنده ای را که به نظر شما مطلوب برسد٬ اعزام نماییم. بنابراین خواهش می کنم که

مدارید. تردید روا
میکلوس جک سی. ارادتمند: ـ گرمترین درودها نگهدار با اهتزاز در پرچم را

جوالی 72 مورخه 25 ـ کیسینجر دکتر نسخه یادداشت از پیوست:
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شماره 11 سند
اوت 1973 11  سّری ـ

هلمز جناب ریچارد
ایران تهران ـ آمریکا٬ سفیر

عزیز: آقای سفیر
Airgrams آنچه که ما دارند٬ خاطر در فعال هستند که هنوز همکاران ما تن از که چند همان طور

شروع می شد: می نامیم این طور
تقدیم کنم که... دارم که این گزارش را افتخار آقای عزیز: سی٬ واشنگتن دی ـ خارجه محترم٬ ”وزیر
به طور که او چه بدانند نگارش به شخص خاصی (اـگر که چنین طرز به من گفتند این عاقله مردها برخی از
که اینک گمشده می کند حضوری ایجاد و معنا احساس پر آنها در خواند) نخواهد گزارش را حتم هرگز
درباره ایران به صورت نامه ای برایت بنویسم هر کردم نظارت خودم را که فکر به همین جهت بود است.
برای خواندن نامه به من کمک کرده است که درباره رغبت شما میل و نشود. یا که تحویلت داده شود چند

نوشتن آن برایم رضایت بخش شود. کنم و فکر تمام وقت٬ حتی به طور مضمون نامه٬
رابطه نزدیک و به خاطر هم بخوانید. با نامه را کسی که میل دارید هر خیال راحت با خواهش می کنم با
توصیف را خود چشم انداز گذاشته ام و برای او نامه را نسخه ای از Bill قائلم٬ Lehfeldt احترامی که برای
عالقه خاصی و آمدم٬ دوستان ایرانی به اینجا یکی از با که برای گذراندن تابستان٬ سال ٬1959 از می نمایم.
عمیقی نسبت به ایران پیدا کردم. دوستان ایرانی همسال من تحصیلکرده بریتانیا٬ اروپا و ایاالت متحده
بوده اند. بنابراین آنها بیشتر سالهای عمر خویش با انگارهایی غربی رویارو بوده اند. در نـتیجه آنـها٬
جمعی قبول و برای هدایت زندگی فردی و اروپای شمالی را استانداردهای لیبرال آمریکایی و خصوصًا
راه یافتن زندگی در گذاشتن این استانداردها کنار کردن یا رها به خاطر آنها از بسیار تحسین می کردند.
من مطمئنم که نظرات و خیانت می کنند. و است احساس تنفر مدرن ایرانی که اغلب هم موفقیت آمیز

نبوده است. من بی تأثیر در مشکالت آنها
به ویژه هنگام جزئی بی اطالعم٬ کامل یا ایران به طور روابطمان با بسیاری از مورد به این واقفم که در
صحیحی سنجیده ایران به طور روابط با در تعهد منافع و سفارت درباره اینکه آیا دیگران در بحث با
حالی که مخاطره قابل مالحظه ای برای خودش عجیبی جواب شنیده ام که ایران در اغلب به طور شده اند؟
اطالعاتی فراهم امکانات وسیعی برای کارهای جاسوسی و کمکهای فراوان و برای آمریکا دارد٬ وجود
طریق ایران استراق به صورتی مبهم می دانم که ایران به ایاالت متحده اجازه داده است که از ـکرده است.
دارد. (SRF) وجود سیا اینکه ارتباط کاری نزدیکی بین ساواـک و و کشورهای همسایه بکند سمع از
ارزش واقعی فعالیتهای مربوطه مخاطره برای این و این برای من کافی نیست که درباره اندازه و
نقطه نظرات بیشتری می یابد. حرفه ای من نمود شک طبیعی و اطالعات بیشتر٬ کمبود با نتیجهـگیری کنم.
به پایان که میل دارم که با چرا پانزده سال است. بحث طی ده تا این نامه درباره موضوعات مورد من در
دریافتهای به نتایج بعدی عملیات و بنابراین بیشتر این سفارت باشم. مقام ارشدی در رسیدن آن زمان در
درپرتو بفهمم تا که سعی کنم روش حکومتی شاه را منتهی به این می شود این نقطه نظرها ـکنونی می اندیشم.
بین در داشته باشم. آمد حکومتش خواهد و او سر چه بر آن بتوانم حدس صائبی درباره اینکه احتماًال
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یک شاه قانونی سعی کرده مانند سالهای اخیر که شاه در دارد وجود ایران شناسان این اشتراـک نظر بیشتر
فرض بر کند. اجرا Le ـکسب کرده٬ Rosey در که گفته می شود را ایده آلهای دموکراتیک خود و کند رفتار
دموکراتیک است) Le مکان بعیدی برای کسب کردن عقاید Rosey بگوییم سقم این مطلب (باید صحت و
شاه تصمیم قطعی گرفت که در جریان مصدق٬ از بعد مخصوصًا اوائل دهه 1950 این واضح است که در
گذاشتن چنین برای به اجرا سیستم انتخابی او می رسد هم چنین به نظر حکومت هم بکند. عین سلطنت٬
ممکن است (به این پذیرش بدبینانه سنتی خصوصیت ایرانی است که شاه خصوصًا دید حکومتی مبتنی بر
آمادگی ایرانیان برای به خاطر تلویحی اشاره شده است) به طور ”مأموریت برای وطنم“ در چندین جا

دوران مصدق آماده قبول آن باشد“. ارادی در رهبرانشان به طور و عوض کردن جبهه خود
19, th (قرن نوزدهم تاریخ تألیف آنها از کتابهایی درباره ایران صرف نظر در استاندارد نظر یک اظهار
Morgan s'1920 تألیف and 30 1930 و دهه های 1920 James و Morier and Percy Sytesتألیف cent

Marvin s'1960 تألیف کتاب دهه 1960 Norman و Jacobs s'1950 تألیف کتاب دهه 1950 Shaster و

توسط تاریخ اسالمی ایران که برای مدت طوالنی تنها خواری ملی در و شده که تاریخ انقیاد ذـکر ( Zonis

آنجایی که از جای نهاده است. خصوصیات منفی بارزی بر شخصیت ایرانی٬ در گسسته گردید٬ صفویها
گویای داستان ایرانی می کنم که به هیچ وجه اینها حال تأـکید این باره بحث کنم٬ می خواهم به تفصیل در

جماعت نیست.
به عالوه دوستی حکمفرماست. صمیمت و و وفا محافلی که ایرانیان احساس خودی بودن می کنند در
ایرانیها دارای ذوق و زیبایی شناسی٬ احترام برای زبان و کاربرد ماهرانه هوش و دریافت می باشند٬ که از
اشاره که بعدًا یا همان طور این و عالوه بر می رود. تمدن ایرانی انتظار غنای فرهنگی و قدمت و مردمی با
دارند. بین بردن آنها از سعی در و آـگاهند کامًال آنها اثرات سوء ایرانیان ازخصوصیات منفی و خواهم کرد
ایرانیان مفهوم ملیت خود روسها)٬ (انگلیسی ها٬ استعمار یا ترکها) مغولها٬ سلطه بیگانگان (اعراب٬ زیر
چله مناعت خویش در قبیل شاهنامه فردوسی و از شعر در زبانشان را خصوصًا طریق فرهنگ٬ از را
معماری سنتی ایران است٬ هم نشان بارز پشت دیوارهای بلندی که هنوز نشینی وحریم زندگی خصوصی٬
به عالوه سلطه خارجی همیشه به عنوان دشمن دیده می شود. دنیای بیرون به طورموجهی٬ حفظ کرده اند.
این احساس بخشی قرنها و می کنند ایجاد سلطه ها بین زیر را کس برای خویشتن“ احساس ”هر یک
چنین محیطی سوءظن متقابل٬ در تشکیل داده است. اجتماعی یک ایرانی را زندگی فردی و از طبیعی٬
وجه مشخص روابط ایرانیان با فردگرایی خودبینانه شدید همچشمی و چشم و رقابت و عدم اطمینان٬
تفصیلی این مطلب است) ماروین زونیس سند (ـکتاب نخبگان سیاسی ایران از بوده است٬ یکدیگر

زندگی روزمره تعارفهای ماهرانه در مجامله و سنتی در چنین جّوی به طور التهاب روانی زندگانی در
روابط این جانبداری از مرئوس وجانبداریهای خصوصی التیام یافته است. رابطه بین رئیس و به ویژه در و
ممکن است حاصل می شود. دوستان قدیمی٬ بزرگ و صمیمی بین اعضای خانواده بسیار نزدیک و بسیار
مردمی اینها ـ بگذرانند یکدیگر با دوران جوانی را ایام فراغت در چنین دلبستگیهایی اـکثر ایرانیان با
و محرم رازشان نمود کرد٬ اعتماد می توان به آنها به عنوان انسان کامل می بیند... را ایرانی آنها که هر هستند
صورت امکان برای منافع در و کرد بدبینی رفتار با مابقی عالم باید با درحضورشان احساس آرامش کرد.
پذیرفتن شاه با حسابگری تسلیمشان شد. صورت لزوم با در و بازی شان داد و شخصی استثمارشان نمود
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استفاده کند. این کیفیتها که از برگزید سیستم حکومتی ای را خصوصیت مردم خود٬ چنین دیدگاهی از
آن یکی با را هخامنشیان که اغلب اوقات رژیم خود از شاه درحقیقت آـگاهانه این سیستم را نمی دانم که آیا
درحقیقت دارای شباهت زیادی به شیوه ای که انتخاب کرد سیستمی که او اما خیر؟ کرده یا اتخاذ می داند٬

می باشد. می کند٬ داریوش یاد کوروش و کنترل اداره امپراطوری خویش از هرودت در
زبانهای بدوی که به گفته زبانشناسان پیچیده ترین عمل مانند در اما خام است٬ این سیستم ساده و
عدم حالت رقابت و که می بایستی در نفر ارگان مهم دولتی به وسیله چند هر پیچیده است. دارند٬ را دستور
نفوذی که قدرت و قدرت شاه است و قََدر اداره می شود. نگه داشته شوند٬ نسبت به یکدیگر اطمینان شدید
که برای نزدیکتر می کوشند بنابراین رقبا شاه باشد. مشتق از منشعب و باید ممکن است داشته باشند افراد
برای کنترل را همین قانونها حال رقابت هستند رأس در که در آنها سبقت بگیرند. یکدیگر شدن به شاه از
پایین ترین سازمان دولتی تا می شود جوی که ایجاد نتیجه سیستم و در می برند٬ زیردستان خویش به کار

یکسان است.
که هیچ کس به عنوان موجودی مستقل می کند رقابت شخصی پیوسته این ضمانت را دسیسه و جو
طبق حق بر که بتواند شد هیچ کس هم آن چنان شخصیتی نخواهد و توسط دیگران شناخته نمی شود
مردم فقط شاه سرچشمه می گیرد... شناخت عمومی از ـ جلب کند به طرف خود کسانی را شخصًا خویش٬
که نشان درجه را باالترین نشانها یکی از آموزگار٬ دارایی٬جمشید وزیر ستایش کنند... ممکن است شاه را
دریافت کرد. سال 1971 در موافقت٬ برای نرخ مورد خود نتیجه مذاـکره موفقیت آمیز یک تاج است در
این یک موفقیت شخصی محکمی بود که استعدادهای فوق العاده آموزگار را نشان داد که تشریفات
کننده نفت سران نمایندگان کشورهای تولید و برروی شاه متمرکزشود کردن آن ازطریق تلویزیون٬ امضاء
دریافت از بالفاصله بعد نیز و کنند شاه به عنوان طراح موافقتنامه ایراد از تمجید یک سخنرانی کوتاه در
قبول تا کشید کنار خودش را او و ناـگهانی متوقف شد به طور تبلیغ شخصی برای آموزگار مدال تاج٬

کند. باغ شاه پرهیز شدن در سبد گل سر خطر از ضرب المثل فارسی٬
در عالقه من این الگوها زمینه مورد مورد در می شود. به گونه ای بی نهایت تکرار تقریبًا این الگوها
در یکدیگر رأس با در اقبال٬ دکتر فالح و رضا نفر٬ دو وضوح دیده می شود. شرکت ملی نفت ایران به طور
آمادگی او دوران مصدق و در وفاداری وی٬ شاه به خاطر رابطه مخصوص اقبال و حال رقابت هستند.
دعوت او به گردن گرفتن اشتباه شاه به خاطر طرف دیگر از سمت نخست وزیری و از برای استعفاء
نفت بودن رضا امور شخصی شاه در به وسیله مشاور برای مشاهده انتخابات فرمایشی٬ مطبوعات دنیا
منبعث از سازمانی که مشتق و طریق تشکیالت و از این رقابتها زیادی از تعداد می کند. فالح اعتدال پیدا
نبوغ نسبتًا مهارت قابل مالحظه و شاه بدون تردید کرد. این رقابت مرکزی بوده گسترش زیادی پیدا
روابط متغیر بایدجزییات بیش ازصدشخصیت و او نشان داده است. خود اجرای این سیستم از آمیزی در

ذهن نگهدارد. در را یکدیگر با آنها
به طوری که رقابت متقابل باشند٬ هم در بلکه سازمانها افراد که نه تنها است تضمین کند ناچار او
باید سازمانها و همان حال این افراد در ننماید. وزارتخانه خطری متوجه او نه رقابت بین افراد همکاری و
به هموطنان خود و بدگمانی نسبت به خود و عین بی اعتمادی به یکدیگر که در به گونه ای بازی داده شوند
دست یابند. گرفته است٬ نظر در به اهداف مشترکی که شاه برای کشور تا کنند جدیت کار مدت طوالنی با
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یک موج پرخروش اقتصادی فرمان رانده و و یک ملت استوار این سیستمی است که شاه توسط آن بر
این بخواهیم پشتیبانی فرعی از اـگر ندارد یک چنین نامه ای جای کافی وجود در اداره کرده است. آن را
همچنین استفاده از و فشار ماهرانه اندازه های حساب شده سرکوبی و که به وسیله کاربرد سیستم را
برای صورت اینها هر در توصیف کنیم. را ارائه دقیق چهره فرمانروا اطالع به مدارج عالیه و مجاری متعدد

مشترک است. جای دنیا هر در رژیمهای مدبرانه توتالیتر در آشناست و شما
اثرات اجرای این سیستم٬ توسعه اقتصادی در رشد بر بقیه نامه توصیف فشارهای وارد هدف من در
این پرتو ممکن است در کردن گامهایی است که ما پیشنهاد جامعه ایرانی و ساله این سیستم روی شاه و 20

عوامل برداریم.
اقتصاد عملیات تجارتی و و که نیازمندیها این مطلب توافق دارند سر بر دو خارجی هر ناظران ایرانی و
یک نشانه این سنگین می نماید. بسیار ظرفیت اداره سیستم سیاسی شخصی شاه را یابنده ایران٬ رشد
آماده (airgram) ضمیمه که من در ایرگرام این در دولت ایران است. در عظیم فساد رشد مطلب اهمیت و
من کرده است و انفجارآمیزی رشد به طور توصیف شده است٬ درست است٬ هنوز ـکردن آن کمک کردم و
ایران هستند. روشن ترین علل بی ثباتی در حدودی به هم ارتباط دارند تورم که تا و معتقدم که فساد

بی ظرفیتی سیستم سیاسی شاه بی کفایتی و این خطرهای فوری به خاطر کمتر مدت طوالنی یا در اما
که این روشن کرده باشد امیدوارم توضیحاتم مطلب را می شود. تشدید اقتصادی تقویت و برای اداره رشد
در فوق العاده است. دادن قدرت٬ تمرکز معمولی به شاه برای حفظ کنترل و اعطای مهارتهای غیر سیستم با
مراحل اولیه توسعه اقتصادی ایران قدرت و کنترل مرکزی آنها به طور قابل قبولی در ضمانت اینکه در
تأخیر بدون اینکه به خاطر افتاد٬ آن زمان جلو در Infastructure ـکه سریعًا پروژه زیربنایی چند ارتباط با
بـرای تـوسعه حال حاضر در اما افتاده بود. مؤثر عظیم ایران خراب شود٬ دیوانساالری سست و در

اداره می باشد. تأسیس مسئله مدیریت و ساخت و از اقتصادی ایران مهمتر
که تمام سطوح نیازمندمدیرانی است که دارای حالتی باشند حال در سیستم سیاسی مرکزی شاه به هر
و نیرو باشد. بین آنان حکمفرما بلکه رقابت شخصی شدیدی نیز نه فقط رقابت دیوانساالرانه عادی٬
آنجایی که از صرف دسیسه های مزمن می شود. عوض٬ در صرف مطالب اساسی شود٬ اندیشه ای که باید
تمام این است که مقدمتًا نیازمند باال کنترل در تمرکزقدرت و قدرت شامل قدرتی است که تقسیم می شود٬
درباره هرم خشن مدیریتی که گرفته شود.بنابراین سیستم کنترل سیاسی ایران بیشتر آغاز تصمیمات در
به عالوه چون مبالغه می کند. شکل می دهد٬ حال توسعه را کشورهای در و رژیمهای توتالیتر عمومًا
کسی به نمایندگی یا امکان ندارد هنوز داده٬ شاه قرار اختیار در برای همه منظورها سیستم تمامی قدرت را
انجام دهد٬وظایف خاص اقتصادی را قرار تهدید مورد موقعیت شاه را بدون اینکه تمام سیستم و وکالتًا

دهد.
ایرانـیان اما می زند. را پا بیشتر و زمانی بیشتر هر در جاها اـکثر به این ترتیب این کفش کهنه در
آژانسهایی که اداره کننده توسعه و وزارتخانه ها در محیط درگیری درون فردی را تحصیلکرده خارج٬
حس تـصمیم گیری٬ تـناقض در کـندی و به عالوه٬ غیرقابل تحمل می یابند. تقریبًا اقتصادی هستند٬
که خصوصیت این اشخاص است چگونه انجام دادن کار در استانداردهای غربی را پراـگماتیسم ایرانی و
تخصصهای مهم در عکس تبلیغات دولت ایران) به خارج (بر مغزها مستمر فرار نتیجه این٬ می دهد. آزار
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ویزای مهاجرت را آخرین تعداد بخش کنسولی٬ ممکن است از شما مهندسی است. چندی چون پزشکی و
فرزندانشان تحصیالت این تصمیم والدین ایرانی طبقه متوسط است که می خواهند ارتباط با در بخواهید.
فرزندانشان از خارج٬والدین امیدوارند چه در ایران و مدارس خارجی در چه در داشته باشند. خارج را
هم چنین یک مهاجرت دسته جمعی از کنند. پرهیز بگیرند٬ اینکه جنبه های منفی شخصیت ایرانی را
مسـتخدمین تـرجـیح بسیاری از جریان است. ادارات دولتی به طرف بخش خصوصی فعال ایران در

ترک می کنند. کلی ادارات دولتی را دیگران به طور و کنند شرکتهای خصوصی کار در میدهند
و مهمتر اما زیاداست. رفته بسیار هرز این نیروها فزاینده ای هدرمی رود. به طور این نیروها همزمان با
کار روز ساعت در عادی 15 به طور کارمندان ارشد و وزرا است. رفتن انسانها هرز تضعیف کننده تر
آماده برای تصحیحات روزانه ضروری غیرقابل شمارش که حرکت آنجایی که بایستی آنها از می کنند
ثابت ممکن است که درباره هرمسئله ای به طور غیر این رأی آنها باشند٬ ممکن می سازد٬ تشکیالتشان را
فشار دارد٬ عدم امنیت دیوانساالری که سیستم به آن اعتماد این همراه با و کنند٬ کار بتوانند دقایقی چند
تحصیالت عالی به علت نداشـتن جوانان با عین حال همان سازمانها در می کند. عصبی زیادی وارد
در آنها افتاده الزم برای تنفیذ اتخاذتصمیمهای پیش پا اینکه با یا بی مصرف می شوند٬ و ترش رو مسئولیت٬

می گیرند. قرار دست دادن مشاغل خود از معرض خطر
ساله٬ وسیله ای داده است که توسط آن ثباتی 20 به او خالصه سیستم سیاسی شاه٬ بنابراین به طور
هزینه فوری به دست آورد. عظیم اقتصادی را ثابت و همه رشد از باالتر و حال رشد قدرت به طوری در
استفاده از این سیستم٬ این است که اوًال شهرت و دوباره اعتبار بخشیدن به صفات منفی در زندگی و
راه به علت موانعی که در به اندازه اثرات الینفک آن٬ آن (صفات) از شخصیت ایرانی است که ایرانیان خود
استحکام پردوام تر و هزینه بزرگتر هستند. متنفر می کند٬ ایجاد مدرنیزه کردن٬ ملی و رسیدن به رشد
انتقادی از علتی بدتر به خاطر مهلکی رژیم را به طور بخشیدن به شکل مدیریتی است که اـگرعوض نشود٬
که رژیم ظرفیت شد دیده خواهد کرد. تضعیف خواهد آورد٬ آن وارد پیکر بر ـکه یک ایدئولوژی می تواند

ماند. خواهد نیل به اهداف خویش عاجز از داشت و نخواهد را دستاورد
باال که در همان طور درایران می باشد٬خواه به تدریج٬خواه ناـگهانی. آشکاری برای منافع ما این٬خطر
مرگ شاه به تأخیرافتد٬ تا این تغییرمی تواند سیاسی منجرخواهدشد. تغییراقتصادی به تغییر توصیف شد٬
قبول بین طبقه متوسط ایران که از بی قانونی در یک دوره طوالنی بی نظمی و این صورت احتماًال ـکه در
متناوبًا بیاید. به وجود کند٬ کار روی یک سیستم جدید سعی می کند ادامه سیستم شاه خودداری کرده و
این نوع فرسایش ممکن است اشکاالتی طی یک مدت طوالنی فرسوده شود. سیستم ممکن است تدریجًا

ببینید). را (برای مثال مطلب زیر تشخیص ندهد. آنرا آغاز در که شاه لزومًا بگیرد
با شتابزدگی احتماًال سرعت و با هم پاشیده شده٬ که سیستم کنترلش از وقتی برای شاه مسجل شد
تصحیح آن درصدد غیرقابل قبول است٬ می گردانند٬ که چرخ ایران را روشهای مؤثری که برای تکنوکراتها
آرام طبیعی و مسیر که سعی دارد Canute می کند شبیه به یک را این عکس العمل او این٬ عالوه بر بربیاید.
برای ایاالت خطر شاه خطرهایی که متوجه شاه است٬ با نسبت نزدیک ما به خاطر حفظ کند. را تغییر
از ارتباط خویش را٬ بکنیم یا به قبول آنها وادار آماده و وی را اینکه ما مگر محسوب می شود٬ متحده نیز
روشن کنیم که ایاالت همچنین باید ما قطع کنیم. می کند٬ درجهت باقی ماندن آن (خطرها) تالشهایی که او
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و سیستم کنترل سیاسی ایران درک کرده است٬ با آن را برخورد زندگی ایرانیان و این پیشرفت در متحده٬
قبول می کند. مطلوب٬ به عنوان چیزی طبیعی و این تغییرات را

در قبًال نشان دهیم٬ آنها از را تفاهم خود می کنم که می توانیم حمایت و تغییراتی که من فکر بسیاری از
تأسیس اینجا ICMS در مطالعات مدیریت ایران مرکز سال ٬1970 در شده است. بخش خصوصی آغاز
این مرکز اطالع دارید٬ که احتماًال همان طور شد. آن فارغ التحصیل خواهند که امسال اولین گروه از شد.
اداره و هاروارد نظر زیر این مرکز ساله٬ 10 به موجب قرارداد است و نسخه بدل مدرسه بازرگانی هاروارد
به عنوان رئیس هیئت شاهزاده عبدالرضا و هدیه کرد را زمین مرکز شاه٬ برنامه درسی آن کنترل می شود.
که به عبارت فارسی یک تشکیالت به غایت مطالعات مدیریت ایران را٬ مرکز هنوز مدیره ای که ظاهرًا

منصوب گردید. نشناخته است٬ تخریبی است٬
مؤسسین و به بخش خصوصی تکیه دارد. تمامًا آن رفت٬ ذـکر هدایای شاه که قبًال از جدا مدرسه٬
راه در مـانع را فشار مدرسه٬ در تدریس تکنیکهای مدیریت جدید با دارند قصد حامیان آن صریحًا
اندازه زیادی که ااۤلن تا رقابت شخصی را هیجان آمیز محیط بی معنی و صحیح برداشته و مدیریت خوب و
که مرکز٬ دارند اصرار آنها خاتمه این٬ در بشکند. بخش دولتی نیزحکمفرماست٬ بازرگانی خصوصی و در
دارم که مرکز٬ من انتظار باشد. هاروارد تحت نظر عوض طبق قرارداد در و وابسته به کمکهای دولت نباشد
حقیقت یک چنین در سیستم باشد. منطبق بر داده و تغییر را خود تا زیادی باشد آینده تحت فشار در
هیئت مدیره مرکزمطالعات نیزهست٬ IMDBI که عضو رئیس هیئت مدیره حمله ای توسط قاسم خردجو٬
قبًال شده. ممکن است از شما تقاضای کمک و راهنمایی غیر رسمی در این موقعیتها و در فرصتهای دیگر٬
قبول درک و با نشان بدهید٬ مرکزمدیریت ایران٬ از را که شماحمایت خود بشود چه جدا٬ چه تشریفاتی و

اهمیتی برای ایران دارد. چه معنی و اینکه این مرکز
برای مردم بیش از طبق اینکه پول را عمل بر بخش خصوصی همچنین شروع کرده است به شناخت و
وضعیتی و فاحشی کم حقوق می گیرند کارمندان دولت به طور تمام طبقات از خرج کند. دیگر چیز هر
تمام سطوح بجز برای کارمندان بخش خصوصی در این سابقًا و افزایش داده٬ بی کفایتی را و است که فساد

صدق می کرد. سطح خیلی باال در
به مغزهای متفکر٬ مشکل عدم کفایت پرسنل و صنعت خصوصی شروع به مقابله با حال٬ اـکنون به هر
کرده است مهارتهای خاص٬ با استخدام کارمندانی جدید امتیازات مخصوص در بردن حقوق و وسیله باال
اـکنون به طور مدرسه بازرگانی خارجی٬ مطالعات مدیریت ایران و فارغ التحصیالن مرکز برای مثال٬ ـ
حقوق پرداختی از حالی که حداـکثر در ماه دریافت می کنند٬ ریال در هزار 120 منظم حقوقهایی بیش از
ایاالت متحده رابطه مستقیم با این کمی حقوق کارگران دولت٬ ریال است. هزار 30 طرف دولت درحدود
طبقه زیادتری کارمند بسیار دولت تعداد انجام داده٬ بررسیهایی که سازمان بین المللی کار بر بنا دارد.

تمام کارمندان دولت ایران کم حقوق می گیرند. و متوسط نسبت به بخش خصوصی دارد
که کمی حقوق وی به کند باور ساده است که نمی تواند دولت آنقدر این همه برای یک حقوق کارمند
این وضع زمانی وخیم داده است. باد بر آمریکا اسلحه از جهت خرید دالر این است که شاه بیلیونها خاطر
حال در فراهم می کنند. را تحصیل٬ قبیل بهداشت و که کارمندان دولت خدمات اجتماعی حیاتی از می شود
خریدهای اسلحه دولت زمانی که باالترین حد گرفته چون درست در فرا خشمی عظیم جامعه را حاضر
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در بهداری شروع به استخدام پزشکان پاـکستانی جهت کار وزیر گرفت٬ معرض عموم قرار در ایران٬
صورت ترک امتیازات حرفه ای که پزشکان ایرانی در تهیه مسکن و دادن حقوق و از کرده است تا استانها
و ممکن است فرصتی به دست آورید اجتناب کند. طالب آنهاهستند٬ خارج٬ به خاطرعزیمت از یا تهران و
شاه حقوق معلمین با رابطه با در مک آرتور من می دانم که سفیر شاه صحبت کنید... درباره این مسئله با

صحبت کرد.
دریافته اند. لزوم روشهای مدیریت مدرن را قسمتهای معین دولتی٬ مدت زیادی است که مقامات در
صدق بودجه است٬ سازمان برنامه و حاال و سازمان برنامه بود آنچه که سابقًا مورد در این خصوصًا
رهبرانی تحت نظر را بهترین مغزها دوگانه ای نسبت به این سازمان که بسیاری از شاه همیشه نظر می کند.
شاه داشته است. به دولت جذب کرده٬ فرمانفرماییان٬ خداداد محکم مثل عبدالحسین ابتهاج و قوی و
که تالشهای زیادی درجهت اینکه درطول سالهای گذشته٬ تمایل داشته است که استقالل سازمان برنامه را
تحمل را انجام می شد طرح جدیدی آماده شود٬ و برسد به اهداف خود مدت تعیین شدن٬ یکطرح در
این کاهش کاهش دهد. موقعیت طرح را قدرت و اولین سال طرح جدید٬ مؤثری در ـکند.سپس به طرز
شخصًا برای او شده است گرچه نتایج (ـکاهش قدرت) قدرت درطرح همیشه باعث عصبانی شدن کارگزار
کار فرمانفرماییان فقط از ابتهاج برای مدتی به زندان رفت و جدی بوده است. مهم و کمتر طول سال٬ در

شد. برکنار
حالی در دولت است٬ یک چنین محیطهایی در نمونه دیگری از حال حاضر در شرکت ملی نفت ایران٬
ـکه مقامات خود را با مسئولیتهای تازه زیر نظر مدیریت جدید یا کنسرسیوم تطبیق می دهند. سؤال اساسی
سیستم کنترل آنها این است که چطور از روشهای مدیریت جدید که کنسرسیوم همیشه داشته است٬ در

سیاسی آینده استفاده کنند؟
و موضوعات عملی سر که با خطهای مدرن٬ راه حل این است که شرکتهای فرعی نظم یافته با ظاهرًا
درشرکت ملی نفت ایران وشرکت فرعی به راه پیشین خودو درحالی که شرکت ما باشند٬ بیشتر ـکاردارند٬
کرد خواهد فشارهایی که این ایجاد همچنین به ایفای نقش قبلی خویش درجریان سیاسی شاه ادامه دهد.
که جوش و درک این مطلب یاری دهید به عهده شماست که به شاه در قسمت مشکل تر واضح است.
نامنظم سیاست ایران که نـتیجه روشن کردن گاهگاهی و و این تالشها٬ تغییرات حاصله از خروش و
سیاست یا صورت حفظ این فشارها بالمآل در و بی ثباتی ای که مطمئنًا بر بود٬ خواهد آنها اجتناب ناپذیر

ارجحیت دارد. انجامید٬ آزادی توسط شاه خواهد شل کن سفت کن اختناق و
موقعیت فعلی و تعقیب منافع خویش در می توانستیم در گامهایی می کردم که ما به حال من پیشنهاد تا
همچنین معتقدم که ما برداریم. پیش است زنده می ماند٬ مدتی که در تا شاه که به احتمال زیاد رابطه با در
ولی امکان باقی ماندنش می رسد به نظر احتماًال آینده نامعین که اـکنون٬ در احتماالت دیگر به خاطر باید
جلوی چشمان ایرانیان تحصیلکرده ارزش چنین احتیاطی این است که در احتیاط هایی بکنیم. است٬ زیاد
انجام می سازد. شاه جدا از را هویت ما متکی به آنان است٬ این مملکت ناچار وفهمیده ای که هررژیمی در
که موضعی که شاه زیرا بود٬ خواهد اندازه ای آسانتر گذشته خیلی نزدیک تا موقعیت فعلی از در این کار
دارای ایستادگی بدون وابستگی به هیچ کشوری٬ مستقل و و ـگرفته درباره اینکه ایران یک ملت استوار
این ما٬ این کار روی بصیرت نگاه کنیم٬ از حال اـگر به هر ماست. راهگشای مقصد ـکامل بین المللی باشد٬
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واقعیتهای جغرافیای خصوصی طوالنی ثابت و پیوندهای فرهنگی و که به خاطر روشن می کند نکته را
ایران داریم. منافع دائمی در جغرافیای اقتصادی ما سیاسی و

به خاطراحترام گذاشتن به افتخار و تأـکید هم در با شاه٬ و روشن کنیم که ما این نکته را باید همچنین ما
احترام متقابل به قانون اساسی و شاه٬ مقابل از در سهیم شویم تا اصول انقالب سفید ارزشهای ایرانی و
فعالیت از داده و تغییر که قانون اساسی خویش را می خواهد ما شاه از بخواهیم. را٬ استانداردهای خود
بدون عـذرخـواهـی٬ مؤدبانه ولی قاطعانه و ایاالت متحده به طور عقیده در اظهار سیاسی قانونی و
و بـیجا که اینها روشن شود این نکته باید تقاضا این درخواست و صورت تکرار در جلوگیری کنیم.

است. اهانت آمیز
به آن به ماو به عنوان مسایل محرمانه تلقی می شودولی اخبار آن به وسیله دودولت٬ اـگرچه این تقاضاورد
روی معامله متقابل هم چنین بر باید ما همین جهت٬ در می کند. دستگاه ایرانیان گسترش پیدا سرعت از
را دیپلماتیک خود محدودیتهای مسافرت مقامات کنسولی و نباید ما کنیم. روابطمان اصرار در بیشتر
یک چنین تا دیپلماتیک یک اساس کافی برای دولت ایران فراهم آورده٬ کمونیستی درباره سفر بپذیریم.
بحث اینکه یک چنین دیپلمات های کمونیستی به عنوان یک معامله متقابل تحمیل کند٬ بر شروطی را
و بـی مورد دیپلماتهای کمونیست بـاشد به جلوگیری از دولت ایران قادر محدودیتهایی الزم است تا
به ایـرانـیان کنیم که پاسپورت های آمریکایی که ما وادار دولت ایران را به عالوه باید بی اساس است.
ایران اقامت داشته باشند در هم آمریکاییان بتوانند که هم ایرانیان و این باعث می شود قبول کند. می دهیم٬
و به خصوص به خاطر مشکل زنان آمریکایی که در تأهل مردان ایرانی هستند٬ دارند. نکته معمول این
حیطه کشور زندگی حق تعیین وضع ملیت افرادی که در طبق قوانین بین المللی ایران منحصرًا است که بر
روابط مسئله این است که اجرای این قانون با این حق نیست. هیچ شکی درباره وجود دارد. می کنند٬
دولت ایران طبق گذشته٬ همه اینها از نه. مناسب است یا داریم٬ ادعای داشتن آن را شاه٬ و دوستانه ای که ما
یک دولت ایاالت متحده مطمئنًا اما .P.N.G کند٬ بدون توجیه من را و شما قوانین بین المللی حق دارد
دشوار بسیار این یک مسئله حقیقی و نمی پذیرد. اخطار بدون اعتراض و طرف ایران٬ از چنین عملی را

است.
سال درخواستهای هر ایران اتفاق می افتد٬ بین زنان آمریکایی در خودکشیهایی در ـگاهی اوقات تا
ایران از قانون طالق در به خاطر که آنها بخش کنسولی می شود طرف زنان آمریکایی از دیوانهـکننده ای از
فرزندانشان نمی دهند٬ با را آنها اینکه شوهرانشان اجازه دیدار از و هستند دائم جدا به طور فرزندان خود
به همسرانشان پاسپورت ایرانی را اینکه شوهرانشان اجازه الزم برای صدور به خاطر یا و رنج می کشند
زنان آمریکایی عالیق است یا می یابند.اـگروضعیت خیلی بد ایران گرفتار دائم در به طور را خود می دهند٬
خط مشی فعلی وجود با حال٬ به هر انجام داد. گاهی می توان کاری برای آنها دارند آمریکا زیادی در
من نمی گویم که این زنـان٬ انجام دهد. هیچ کاری نمی تواند موارد٬ بیشتر در بخش کنسولی٬ سفارت٬
حال عامل این به هر است. جای دیگر هر از مشکلتر ایران٬ اینکه ازدواج مختلط در یا قهرمان هستند٬
تبادلی برای برابر رفتار رویه دیپلماتیک بین المللی وآمریکایی است که به وسیله پافشاری بر ـکالسیکی در
لیاقت و ارزش٬ احترام برای خویش کسب می کند. یک ملت٬ کشورها٬ دیگر با روابط خود در شهروندان٬
احترام زیادی برای ایاالت اینجا٬ در این اصل٬ پافشاری بر ارتباطی به این ندارد. جلب شهروندان مربوطه٬
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مدت اجرای حقوق کامل کنسولی در در ما٬ اصرار ایرانیان به خاطر بسیاری از متحده کسب می کند.
قرار تحت تأثیر عمیقًا احمق بود٬ آشکارا٬ چه آن دختر Sharor اـگر La Bereking دادگاه دستگیری و
روابط خوب و آنها٬ با ماهیت کشورهای دیگری که ما از که صرف نظر باعث می شود استانداردها ـگرفتند.

حفظ کند. حقیقت را آمریکا دوستانه ای داریم٬
یک اـگر شاه است. با روابط ما در این مشکل زنان آمریکایی یک بمب ساعتی بالقوه٬ این٬ عالوه بر
زاده رئیس دادگاه عالی برادر یا دختریک سناتور کتک خورده٬ یا این زنان خودکشی کرده و یکی از وقتی٬
نمی کنم فکر آنجایی که من می دانم٬ تا شاه مطرح شود٬ می کنم این مشکل با من پیشنهاد بنابراین٬ باشد.
شاه صحبت کرده باشد. با درباره این مطلب٬ ایران٬ در سالهای اخیر سفرای ایاالت متحده در هیچ یک از
عمومی یک دستور مسایلی است که شاه با از این٬ و قانع می سازد را می کنم عنوان کردن مطلب او من فکر

حل کند. می تواند
نکته چند وقتی برای تایپ کردن باقی نمی ماند. آن صورت٬ ولی در برای نوشتن هست٬ هم مطلب٬ باز
به متن اصلی نامه ای که من می خواهم بدون رعایت هیچ گونه نظمی تقدیم آنها که بعضی از آخرهست٬ در
که همان طور خط مشی ترغیب به گزارش کردن وقایع کوچک را من امیدوارم که شما٬ مربوط است. ـکنم٬
یک مسئله دشوار٬ ادامه دهید. سفارت باشد٬ خط خاصی در بدون اینکه مستلزم تطابق با اتفاق می افتد
اوج گرفته است. عضد٬ گیلدا ازدواج قانونی دوم شاه با رابطه با در ـگزارش کردن شایعاتی است که اخیرًا
که آنها٬ آنقدر تا نه٬ شایعه به طورگسترده ای به وسیله ایرانیان مهم پذیرفته شده یا مسئله اینجاست که آیا
نسب به آن عکس العمل نشان دهند. بسیاری از این شایعات را٬ یک مدت طوالنی نمی توان تأیید کرد اما
یک حقیقت قابل تأـکیدی است که عکس العمل نسبت به یک شایعه ای که برای ایاالت متحده اهمیت دارد٬

گزارش شود. باید
به وسیله نظامیان این دادگاهها علنی می کند. را دولت ایران دادگاههای قانونی تروریستها ـگاهگاهی٬
نقض می کنند٬ اروپای غربی الزمه مراحل دادگاه را که نه فقط استانداردهای آمریکایی و اداره می شود
دادگاههای عادی ایران دارد٬ عادی در رویه ای که مجرم به طور حفاظتهای امنیتی و بلکه همچنین از

چشم پوشی می کند.
غیر نمایندگان سازمانهای بین المللی که شامل آنهایی است که قابل احترام و خبرنگاران غربی و
این دادگاههای علنی شرکت در ٬(Geneva مثل هیئت ژوری بین المللی سازمان ملل ( ـکمونیست هستند
محکوم سازی به وسیله سازمان بین المللی است درمطبوعات بین المللی و عکس العمل بد نتیجه٬ می کنند.
جهانی از تصور این رو از جواب می دهند. سخنگوی دولت ایران به آن به صورت بدی٬ شاه و ـکه هویدا٬
هیچ گاه کنجکاوانه بفهمند. نمی رسد به نظر آنها می شود. تشدید است٬ متکبر و اینکه این رژیم تجاوزکار
می توانیم در کار دو ما اتفاق افتاده است. بودم٬ زمانی که من اینجا در حداقل سه بار قبلی حوادث٬ سیر

این باره انجام دهیم.
اجازه برای یک مأمور باید ما مطبوعات دعوت شدند٬ و علنی اعالم شد هنگامی که یک دادگاه٬ اول٬
این مطلب به به دادگاه بفرستیم. را یک نفر صورت موافقت٬ در دادگاه بگیریم و برای شرکت در سفارت٬
دولت ایران در اـگر که مربوط به دادگاه هستیم. نشود صورتی قوی مطرح می شودطوری که این اهانت به ما
اینکه به خاطر چه می گذرد. این دادگاهها در بشناسیم: اوًال باید ما پافشاری کرد٬ علنی کردن دادگاهها٬
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این موقع٬ در که به شاه بفهمانیم چرا آماده برای پرسش انتقادی باشد دولت آمریکا خارجه و وزارت امور
بیگناه یا گناهکار و (غربیها) ازتعهدات سیاسی آنها صرف نظر غربیها مقابل بیشتر در علنی کردن دادگاه٬
نقطه شروع افرادی که می توانند بود. خواهد دشوار انجام این کار است. اهانت آمیز اینقدر بودن متهم٬
که این گفته شود که به او این باشد محتاطانه به شاه می تواند و مفید یک تذکر هستند. هویدا علم و باشند٬

انجام می دهند. کاری است که کمونیستها نوع دادگاهها٬
خدمت سه من در اینجا٬ نیم اقامت در سه سال و در مهمترین آن باشد. این نامه شاید آخرین نکته در
ایران است. ایران کامًالمستلزم وجودسفیری به مدت طوالنی در در رهبری خاص مسایل ما بوده ام. سفیر
ایران سه سال در بتوانیدحداقل بیش از خیلی امیدوارم که شما ترک می کنم٬ را وقتی من اینجا این رو٬ از
در که ما کنید شاه برقرار هم چنین نوعی رابطه توسعه یافته با و به عهده بگیرید رهبری سفارت را و بمانید

آینده به آن احتیاج خواهیم داشت. سالهای دشوار
احترام با

جان.ال.واشیورن
منشی دوم سفارت
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شماره 12 سند
ایران ـ فروردین 1353 آوریل 1974 خارجه سّری ـ وزارت امور

اوضاع اهداف و
از: شاه عبارتند نشست با یا جلسه و رابطه با در اهداف اصلی شما اهداف:

قدمهای بعدی به طوری که او در طرحهای شما میانه و خاور در شرح دادن تالشهای صلح جویانه شما
لزوم تالش جهت اختالف بین سوریه و بنابراین او اردن اهمیت دارد. و چه اندازه کمکش به مصر تا بفهمد

بفهمد. می تواند عراق را
اطمینان و دوباره به او یک جا خاورمیانه و در آمریکا روابط بین شوروی و مورد آـگاه سازی شاه در

می شوید. به رو بن بست رو روی احتیاط با از هنوز که شما قوت قلب بدهید
است وتوافق روی گروههای اجرائی زیر طرح کابینه با کمیسیون مشترک اقتصادی در تصدیق وتأیید

انجام پذیرد. خالل مالقاتهای شما در برنامه هایی که می تواند یک بیانیه از
امنیت منطقه ای و مورد ایران در برای ادامه همکاری نزدیک با تمایل آمریکا مورد در مجدد تأـکید
همکاری برروی کوششهای شاه برای کمک و تبادل نظر آنجایی که امکان داشته باشد. همکاری نظامی تا

کوششهای ما. با ارتباط دادن کوششهای او منطقه و رژیمهای دوست در با
قیمت نفت مورد در تشریح خواسته ما مخصوصًا وضعیت اقتصادی جهان٬ مورد در بیان نقطه نظرهای ما

بین المللی که منافع ایران بدان بستگی دارد. ثبات اقتصاد رابطه با در
هر کدام از مطالب گفته شده باال با جزئیات نکات مورد بحث زیر در رابطه می باشند.

اوضاع:
افزایش اختیارات سیاسی و چشم اندازهای اقتصادی خوب٬ نفت٬ درآمد افزایش چشمگیر ایران با
موقعیت مورد شاه در پیش می رود. آن محروم بود٬ از اعمال قدرت خارجی که برای قرنها توانایی در
او و اوپک دردست اوست٬ خلیج فارس و عمل در که ابتکار اعتقاددارد سیاسی محلی خودمطمئن است و
اساسی راه درست و در را نشان دادن این مطلب که ایران درآمدهای نفتی خود توسط برنامههایی سعی در
اهـدای وام بـه توسعه برنامه های بهداشتی٬ تحصیالت ابتدایی مجانی٬ مانند دارد. برد٬ خواهد به کار
داشته اند 1973 افزایش قیمت نفت در ایرانیان به علت نقش رهبری که در غیره. ـکشورهای عقبمانده و

طرح اهدای وام آنان حمایت زیادی کسب نکرده. و گرفتند قرار انتقاد مورد
در را جانبه خود سعی داشتیم که روابط دو ما و خیلی نزدیک ادامه دارد٬ یک حد ایران در با روابط ما
مسایلی از مورد جوی برای بحث در یک چهارچوب و گرفتن هدف ایجاد نظر در فنی با زمینه اقتصادی و
به خصوص او شاه به این مسئله جواب مثبت داده است. نفت گسترش دهیم. قبیل منافع استراتژیکی و
فرصت استفاده کرده اعالم می کنیم از به قدرت اتمی نشان داده وخواهان حل جزئیات آن شده. عالقه زیاد
همکاری خیلی خوب و زمینه های نظامی ما در ـکه کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی هم تشکیل شده٬
اطمینان دهیم که به او حل کنیم و باید ایران را موشک در فقط مسئله عالقه شاه برای تولید نزدیک داریم.
مسئله ای که بین آمریکا ولی تنها خواهم داد. وسایل آمریکایی به او متخصصین کافی برای بهره برداری از
و پیش گرفته اند راه دشواری را این زمینه ایرانیها که در مسئله قیمت نفت می باشد ایران باقی می ماند و
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وامهایی این است که این کار از که ترس ما وام برای توسعه کشورهای خارجی است٬ پیشنهاد مسئله دیگر
کرد. منحرف خواهد به جاهای دیگر را معمول به سازمانهای کمک بین المللی داده می شوند ـکه به طور
آوریل 1974  وزارت خارجه٬

بحث نکات مورد مسایل و
اسرائیل: وضعیت اعراب و

هرگونه کوشش برای فراهم از باید است که آمریکا شاه معتقد دورنمای گذشته: تحلیل ـ تجزیه و
یهودی کردن اورشلیم ظاهرًا با او اسرائیل دریغ نورزد. راه حل مناسب بین اعراب و چه زودتر ساختن هر
حال آنچه که در مورد برگرداندن در تمام مناطق اشغالی عرب و کنارهـگیری اسرائیل از از مخالف است و

می خواهد. حاـکمیت٬ استقرار مورد در نقطه نظرهای ما انجام می دهیم و ما حاضر
بحث شما: نکات مورد مسایل و

توضیح را طرح بازگشت به کنفرانس ژنو اسرائیل و وضعیت مذاـکرات ترتیب داده شده بین سوریه و
زمان بیشتری بـرای و کرد خواهد جدا تندروها از که اهمیت این توافق این است که سوریه را دهید٬

آورد. خواهد اردن به وجود جبهه اسرائیل و تحوالتی در شاید اسرائیل و و مذاـکرات بین مصر
نتوانند تا کرده ایم٬ به اندازه کافی درگیر را آنها ما قدم برمی داریم و روسها یک خط باریک با در ما

دست خودمان می باشد. عین حال کنترل محتوای مذاـکرات در در و مخرب واقع شوند
ما معتقدیم که شاه این استراتژی را درک خواهد کرد. رئیس جمهور سادات در حال انجام تحوالتی در

سیاست می باشد. ما عمیقًا از پشتیبانی ایران در مورد کوششهایمان تشکر و قدردانی می کنیم.
 وزارت خارجه آوریل 1974

شوروی و روابط آمریکا
دورنمای گذشته تحلیل ـ تجزیه و

او دارد. کند٬ خاورمیانه آزاد در امکان اینکه آن منافع روسی را شوروی و شاه توجه زیادی به پیمان با
قدرت دفاعی خود است که ما معتقد او مذاـکرات سالت دارد. CSCE و عالقه زیادی به پیشرفتMBER و
که آمریکا حس می کند او کردیم. یک موقعیت آسیب پذیری رها در را متحدان خود کاهش داده ایم و را
شـوروی در است کـه عـملکرد شاه معتقد بپذیرد. MERV"S را برابری در از هیچ چیزی کمتر نباید
یمن جنوبی برای انجام اهداف سیاست قبیل عراق و خاورمیانه نشان دهنده ادامه استفاده اقماری از
خاورمیانه عالقه دارد. اهداف شوروی در نیّت و مورد در شاه به ارزیابی ما و می باشد٬ خارجی خود

بحث شما: نکات عمده مورد مسایل و
وقدرت CSCE راخواهیم کرد٬ مذاـکراتمان و هدف شوروی در مورد در را مالحظه تمام جوانب کار ما
است. MBER زود مذاـکرات سالت و مورد در برای اظهارنظر هنوز دست نخواهیم داد. از را دفاعی خود
جریان صلح بین در را خود ظاهر٬ که حداقل در خاورمیانه به طورچشمگیری سعی می کنند در روس ها

اسرائیل دخیل نشان دهند. اعراب و
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قبیل از دقت مسئله مناطق دیگر با ما این منطقه تشخیص داده اند٬ در را تنزل اخیر زمانی که آنها از
در شوروی را تدابیری جلوی کوششهای جدید اتخاذ با داریم تا تحت نظر عربستان جنوبی را خلیج و
به صورتی که نفوذ بوده٬ روی تحکیم وضعیت سیاسی استوار بر اـکتبر تا برنامه ما هدف و منطقه بگیریم.
نظرداشتن عملهای زیر به منظور اقیانوس هند٬ در نیروهای دریایی ما افزایش حضور کاهش دهیم. را آنها

منطقه می باشد. در اهداف او شوروی و
آوریل 1974  وزارت خارجه ـ

بحث نکات مورد مسایل و
افزایش همکاریهای دوجانبه

جانبه افزایش همکاری دو مبنی بر اهداف شما مورد در هلمز سفیر دورنمای گذشته: تحلیل ـ تجزیه و
که جزئیات باقی مانده٬ زیادی از مقدار حرارت پاسخ داده. شاه با و کرد گفتگو شاه بحث و به تفصیل با

گرفت. خواهند تصمیم گیری قرار بحث و مورد
مطرح کنید: باید اصلی که شما نکات مهم و مسایل و

انصاری اقتصاد انتصاب وزیر تشکیل یک هیئت مشترک اقتصادی و سر شاه بر توافقی که با از ما
تجاری به عنوان منشی امور منشی خزانه با نایب رئیسها٬ به عنوان نایب رئیس ایرانی استقبال می کنیم.
تاریخ اولین مالقات هیئت همکاری کنند. سر به زودی بر نایب رئیس باید این دو بود. علی البدل خواهند

نقطه نظرات چیست؟
مالقاتتان باشد. توافق برروی کمیسیون مشترک اقتصادی بایستی درجلسه کار شاه موافقت کرد٬ اـگر

تهیه شده). (بیانیه ای به این منظور
گروههایی که برای همکاری در همکاری که شامل چه تعداد مورد آقای انصاری در کامل با به طور ما
دقت زمینه ها این است که می بایست با ما نقطه نظر گفتگوخواهیم کرد. بحث و مسایل مختلف الزم هست٬
پیشرفت حاصل شود می تواند توجه مخصوصی به اینکه کجا مرکزیت انتخاب کرده و و برای تمرکز را

بحث ساده جلوگیری کنیم. می خواهیم از ما داشته باشیم٬
تا نخبگان دعوت به عمل آمد و باتجربه ها به همراه تعدادی از رئیس کمیسیون انرژی اتمی آمریکا از
رشـته های چگونه می توانیم به بهترین وجه در که ما این مورد در و آینده نزدیک به تهران بیایند در
آن به در هلمز نکات ویژه که شاه و مورد در نماید. تبادل نظر صحبت و هستی ای همکاری داشته باشیم٬

صحبت. نه حدود نقطه های شروع صحبت می باشند اینها و صحبت شود٬ باید توافق رسیده اند
تهیه تعداد ایران و ساخت موشکهای نظامی در از عبارتند توجه شاه می باشند اقالمی که مورد تعداد
مشکـالت این خواستها نیروهای نظامی و تکنیسینهای نظامی آمریکایی برای مشورت با بیشتری از
مورد آماده ایم که در حال ما به هر می کند. ایجاد سیاست داخلی٬ مسایل قانونی در تکنیکی جدی و
صحبت و آنها با برآورده شود وخواسته های او آنجایی که به بهترین وجه نیازها تا جزئیات کانالهای فنی و

کنیم. ـگفتگو
نشستهای مالقات و حفاظتی٬ تبادل نظرهای سیاسی و افزایش مباحث٬ مورد ازپیشنهادات شاه در ما
خوشرویی تمام بزرگ ارتش با سطح رئیس ستاد خارجه و وزارت امور جانبه در زمینه دو عادی در
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استقبال می کنیم.
آوریل 1974  وزارت خارجه ـ

حفاظت منطقه ای
عـدم شاه احساس بـی ثباتی و کشورهای همسایه٬ شوروی در به علت حضور تحلیل: تجزیه و
دشمنی عراق نسبت بـه ایـران خلیج فارس٬ نگران جنبشهای رادیکال در او استحکام قدرت می کند.
این مسئله که می بایست همکاری بیشتری با نیاز او پاـکستان می باشد. استانهای همجوار جداسازی در
رادیکاله کردن منطقه رابطه با که البته این مطلب در درک کرده است٬ را داشته باشد دولتهای عربی میانه رو
اینکه اعراب برای مدت تهیه چنین همکاری ساده نیست به خاطر آن می باشد. جلوگیری از به منظور و
به عمان برای را شاه کمکهای نظامی خود حال اخیرًا به هر عمل می کردند. تردید زیادی نسبت به ایران با
با دولت او افزایش داده و پشتیبانی می کند یاغیان ظفار متوقف کردن یمن جنوبی که از جلوگیری و

موافقت کرده است. ـکمکهای اقتصادی به مصر
ماه چند در را همان زمان روابط خود در و ادامه می دهد پاـکستان را همکاری با او شرق٬ رابطه با در
با را که همکاری خود این دارد سعی بر حال حاضر در و افغانستان افزایش داده است. هندوستان و با اخیر
عراق را او و عربستان می باشد. همکاری با مورد مشکل اصلی در و دول عربی افزایش دهد تعدادی از
دارد نظر شاه در قبل به عنوان دشمن ایران محسوب می شود. مدتها از و شوروی می شناسد به عنوان قمر
آنچه را که می تواند برای خارج ساختن بغداد از حالت توازن٬ انجام دهد و بدین خاطر او کمکش را به

جنبش کردهایی که تحت رهبری بارزانی می باشند ادامه می دهد.

بحث: نکات مهم مورد مسایل و
از را پشتیبانی بی دریغ خـود آمریکا به مسایل حفاظتی منطقه می نگریم. چه بیشتر دقت هر با ما
همسایگان میانه روی عرب ادامه می دهد. همکاری ایران با قوی کردن خویش و ـکوششهای ایران در
کمکهای رابطه با در را او حرکتهای اخیر می کنیم٬ تأیید عمان را افزایش نیروهای نظامی ایران در ما
افزایش مصر در را اقتصادی ما فعالیتهای سیاسی و این مسئله باید تحسین می کنیم. را اقتصادی به مصر
امیدواریم که ما و برهاند. روسها نفوذ از سادات را رئیس جمهور که بتواند طوری طرحریزی شود و دهد
ولی ساده ای نیست. ومی دانیم که این کار نشود٬ عربستان سعودی دلسرد افزایش همکاری با مورد شاه در
منطقه خلیج ثبات آینده وپیشرفت در عربستان سعودی یک امرضروری در همکاری نزدیک بین ایران و
طرف ایران نسبت به اردن که نقش اساسی و از امیدواریم که امکان انجام کارهای بیشتر ما و می باشد.
باشد. مناطق شیخ نشین دارد٬ قبیل یمن جنوبی و از کشورهای کوچکتر استراتژی خاورمیانه و مرکزی در
به دست ما کشورهای غربی دارد٬ با اینکه عراق تمایل به مستحکم کردن روابط خود ـگزارشهایی مبنی بر
در و بدانیم٬ عراق را لزوم چگونگی معامله با و این مورد در شاه را دوست داریم نظر ما و رسیده است.
تهیه امر کوششهای ایران در از ما بپرسید. وضعیت کردها مورد در را او نظر می توانید صورت امکان شما
باعث و این مسئله به ثبات منطقه کمک می کند ـکمکهای نظامی مدرن به پاـکستان قدردانی می کنیم.
یک کمک متوسط به پاـکستان باعث نگرانی هـندوستان به نفس پاـکستان می شود. اعتماد حفاظت و
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ما دارد. ایران را صورت هندوستان دالیل اقتصادی قوی برای برقراری دوستی با چون به هر شد٬ نخواهد
برنامه ها قراردادن یک برنامه کمک مالی درصدر ایران در مبنی برتعهد را ما رغبت پیشنهاد اینکه شاه با از

خوشحال هستیم. به پاـکستان پذیرفته است٬
ساـکت مانده نسبت به مسئله پرشتانیستان نسبتًا ماههای اخیر که رژیم افغانستان در می رسد به نظر
احتمال بالقوه دردسر به طورچشمگیری افزایش یافته و آنجا شوروی در می کنیم که نفوذ ولی فکر است٬
این مسئله را بدین خاطر باشیم و این مسئله جویا نسبت به ماجرای افغانستان در باید ما باقی مانده است.
توسعه روابط افغانستان قدردانی می کنیم. امور کوششهای ایران در از ما آینده نزدیک مناسب نمی بینم. تا

همکاری نظامی
تحلیل: تجزیه و

ایران دیدن کرده از ماه مه 1972 موقعی که رئیس جمهوری نیکسون در ایران از با همکاری نظامی ما
ادامه مأموریت مستشاری نظامی ما٬ وسایل نظامی و فروشهای زیاد عالوه بر شده. زیادی بیشتر حدود تا
بهره برداری وسایل جدید در کمک به ایرانیها به منظور تکنسین نظامی را نفر 500 بیش از حدود در ما
را کمکهای نظامی به خوبی کارخود امر در ومعتقدیم که کانالهای دوطرفه موجود آمریکایی تهیه کردهایم٬
همکاری نظامی ناراضـی از ایرانیها اصوًال نمی باشند٬ نیاز مورد مکانیزمهای جدید و انجام می دهند٬
تأمین تکنسینهای رابطه با پشتیبانی نظامی در مورد که اطمینان مجددی در ولی شاه امکان دارد هستند٬
نظامی آمریکای از ما بخواهد. او ممکن است که تقاضای ساختن یک کارخانه کوچک موشک سازی در

ایران را بنماید.

بحث: نکات مهم مورد مسایل و
تـجهیزات بهره برداری از امر در جهت فراهم آوردن تکنسین ماهر دستمان در کاری که از هر ما
افزایش مستشاری رابطه با مشکالتی که در مورد شاه در با و انجام می دهیم٬ آمریکایی ارتش ایران برآید٬

صحبت خواهیم کرد. آمد٬ خواهد فنی به وجود
طریق کانالهای این زمینه از ترجیح می دهیم که بحث در ما پیچیدگی دستگاههای موشکی٬ به خاطر

گیرد. بحث قرار مواضع کنگره هم مورد کند. جانبه ادامه پیدا ارتشی دو

مسایل اقتصادی بین المللی
تحلیل: تجزیه و

قدمهایی کردند٬ پیدا 1973 افزایش قیمت نفت به تاریخ دسامبر نقش عمده در آن موقع که ایرانیها از
یک نقطه آنها روی کشورهای عقب افتاده برداشتند. کاهش اثرات این افزایش بر برای تثبیت موقعیتشان و
که ترقی روزافزون نامناسب غرب با می کنند ادعا پیش گرفته و در جهان اقتصاد اصالح طلبانه از نظر
داشته باید خام قیمت باالتری برای تولیدات خود صادرکنندگان مواد نفت ارزان ممکن شده و خرید
میلیون 200 و IMF (صندوق بین المللی پول) به میلیون دالر داشته که ساالنه 700 ایران اظهار باشند.
همچنین یک توسعه بین المللی مالی برای کمک به کشورهای عقب و داد IBRK قرض خواهد به دالر
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کرده است. پیشنهاد افتاده را
مجموع دولت ایران در در بماند. است که قیمت نفت بایستی باال این عقیده استوار شاه همچنان بر
یک رایگان اعالم کرده و تحصیالت ابتدایی را افزایش داده و داخل برنامه های توسعه اقتصادی اش را

کرده. ایجاد برنامه توسعه طب ملی را
که آوریل سازمان ملل متحد 15 صحبتهایتان در یک قسمت از خارجه از سخنگوی وزارت امور
انتقاد بگیرند٬ سرزنش قرار بردن قیمت نفت مورد اوپک برای باال که کشورهای عضو کرده بودید پیشنهاد
این حال شاه نیز با کمپانیهای نفت می دانند) سود مالیاتهای سنگین و دلیل این افزایش را (ایرانیها ـکرد.
بایستی برای بیشتر که نفت٬ بود معتقد او داشت زیرا کودها مورد در مثبتی برای صحبتهای شما نقطه نظر
این نمی تواندتولیدات ایران بیش از برود. برای استفاده های سوختی به کار کمتر استفاده های پتروشیمی و

افزایش دهد. را نفتی خود

بحث شما: نکات مورد
سویی غیرقابل هر تقاضای ناـگهانی از خوبی متعادل بوده و به طور استقالل داخلی جهان اقتصادی ما

ارائه می باشد.
داده و قرار نظر مد سیاست قیمت گذاری میانه روی را کننده نفت در امیدواریم که کشورهای تولید ما
خوشحالیم که ایران مسئولیت کمک به ما پافشاری نکنند. دیگران می باشد٬ برخواسته هایشان که به ضرر
ـکشورهای عقب افتاده که از افزایش قیمت نفت متأثر هستند٬ پذیرفته. با این حال ما بر این عقیده هستیم که

بهترین کمک مناسب٬ وجود یک قیمت عادالنه می باشد.

امیدواریم که کشورهای صادرکننده نفت منابع ما ایران برای وامهای نوسازی سازنده بوده و پیشنهاد
همچنان ما می باشد. هدفدار منظم و کشورهای عقب افتاده هماهنگ کرده که این یک کار با نفتیشان را
IBRDوIMF افزایش دهند. مؤسسات مثل ایجاد از امیدواریم که کشورهای تولیدکننده نفت حمایتشان را
قوانین کنگره کامًال به مؤسسات متفاوت و چنین وام جدیدی توسط تعهدات قبلی ما اهداء در توانایی ما

می شود. محدود
آوریل 1974 وزارت خارجه ـ
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شماره 13 سند
ایران تهران ـ
محرمانه ـ ژوئیه 1974 10 

کالود.جی.راس سفیر یادداشت به:
برای بازرسان یادداشت دیرکرد موضوع:

نقش برجسته ای در موقعیت ممتازی برخورداریم و از ایران٬ در عالی است. آمریکا روابط ایران و
واقـع در بین المللی ما قابل مالحظه منطقه ای یا تمام امر در می کنیم. محاسبات سیاست خارجی ایفا

تعیین قیمت نفت. به تأمین و مربوط می شود استثناء تنها دیدهای همانندی داریم و
پی سهم متناسبی در راه رسیدن به این هدف ما در تقویت این موقعیت است. تضمین حفظ و ما٬ مقصود
ادامه دسترسی به مواضع برای طرحهای بلندپروازانه اقتصادی آن و ایران٬ تجارت خارجی قدرتمند از
پی آنیم که اطمینان حاصل همچنین در ما مخابرات می باشیم. جاسوسی و به فرد امکان فعالیتهای منحصر

منطقه ای ادامه می دهد. امور سازنده ای در ـکنیم که ایران به ایفای نقش مسئول و
خاور اینک تهران بزرگترین هیئت دیپلماتیک در متنابهی کارمنددارد. به تعداد تعقیب این اهداف نیاز
شکل هیئت در نظامی عمده ای نیز حضور ما به اضافه ترکیب معمول هیئت دیپلماتیک٬ نزدیک است٬
یک سپاه صلح (195 همچنین ما تیمهای کمکی عملیات فنی داریم. GENMISH و مستشاران نظامی٬
مواد اداره مبارزه با وزارت کشاورزی٬ نمایندگانی از آمریکا٬ فعال ایران و یک انجمن بزرگ و داوطلب)٬
مخدر٬ تأسیس قریب الوقوع یک اداره خدمات مالیات داخلی در منطقه و حدود 20 واحد مجزا که عمدتًا

داریم. در کار فعالیتهای نظامی و جاسوسی ما در ایران هستند٬
نسبت به تمام فعالیتهای مسئولیت سفیر و اختیار مشکل چندان مهمی نداریم. لحاظ تشکیالتی ما از
واحدهای نظامی زیردست تحت به رسمیت شناخته شده است. تفاهم بوده و ایران مورد در رسمی آمریکا
او ایران است عمل می کنند. نظامی در هماهنگ کننده رئیس هیئت مستشاری که نماینده ارشد اختیار
ارتباطات رهنمودهای خط مشی دریافت می کند. و گزارش می دهد نمایندگان ادارات به سفیر دیگر مانند
جلسات جلسات هفتگی تیم کشوری و سفیر با طریق جلسات روزانه رؤسای بخشها عرضی از طولی و

حفظ می شود. کشور در نمایندگیهای دیگر ویژه تمام ادارات و
ایران یا باعث پاره شدن روابطمان با که بتواند ندارد نفت وجود از چه مسئله عمده برجسته ای غیر اـگر
ذیل بحث شده اند. در آنها شوند. ذـکر که باید چندین موضوع هستند ادامه پی گیری اهدافمان شود٬

تعیین خط مشی 1ـ
آمریکا باعث پاره شدن مناسبات ایران و همه می تواند مسئله ای که بیش از که اشاره شد همان طور
پی تصمیم جنجال در قیمت آن. مواضع مختلفمان نسبت به تأمین نفت و و ما مربوط است به دید بشود٬
به و این سفارت مداومًا کردن قیمت نفت طی یک شب٬ برابر به چهار 1973 دسامبر اوپک در برانگیز
به را موضع خود و بنشیند کشورهای تولیدکننده به گفتگو با کرده است که دولت آمریکا اصرار تکرار
متأسفیم که این ما عالیق ایران مطرح کند. به رسمیت شناختن کامل منافع و با و معتبر صورتی معقول و
مذاـکراتمان با در تا هم توجیهات کافی فراهم نشده است٬ برای ما انجام نگرفته است و هنوز تبادل نظر
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عنوان سازیم. دولت ایران مسئله را
طریق از برای برنامه های جدیدی پیش قدم شده ایم که عمدتًا ما دریافتن اهمیت روزافزون ایران٬ با
گرفته نظر در گردد. عمیق تر و علمی روابطمان وسیع تر مبادالت فنی و سرمایهـگذاری و افزایش تجارت٬
نتایج قدری به امروز تا مشترک اقتصادی انجام گیرد. یک کمیسیون نوبنیاد٬ نظر زیر که این کار شده بود
عالقه و مطرح کردن این موضوع این است که بگوییم همچنان این موضوع مورد از هدف ما نگرفته اند.
عمده ای با و اجرای چنین کوشش جدید هماهنگی و نسبت به مشکالتی که واشنگتن در ما است. توجه ما
زمینه های مشخص مثل انرژی هسته ای به دست آمده است همچنین پیشرفتهایی که در مواجه است و آنها

بی تفاوت نیستیم.

مدیریت و اجرا 2ـ
به هرحال یک راه دارد. در یا و اینجا در احساس می کنیم که هیئت کارکنان شایسته ای یا مجموع ما در
و است بین زمان تصدی یک پست توسط یک نفر بهتر انتصاب به موقع کارکنان است٬ ما مشکل سابقه دار
زمینه مسئولیتهای حساس مستقل و در مخصوصًا این امر جانشین وی مدت زمان مناسبی تداخل باشد.
وخامت دست می رود٬ از امور آشناییهای با و تماسها نبودن تداخل امکان بسیاری از اثر عملیاتی که بر
تعریض کارکنان برای انتصاب و مناسب تر و درخواست یک برنامه معقول تر ما نشان می دهد. را خود

داریم.
زمینه دیگر در ارتباط با مدیریت مربوط به بودجه و نحوه تنظیم بودجه مان می شود. اخیرًا ما شاهد
هزینه مسکن ترازهای حقوق محلی و محل٬ هزینه زندگی در منتظره هزینه عملیات٬ غیر افزایش سریع و
عـمًال رفع نیازهای پیش بینی نشده٬ به منظور را بوده ایم که کارکنان خود مجبور همچنین ما بوده ایم.
کارآیی و بودجه فعلی هیچ اختیاری برای حل به موقع این مشکالت با سیستم مالی و یکشنبه عوض کنیم.
موقعیتی شبیه به ”به در را اغلب خود ما کمی می دهد. فقط اختیار یا و فراهم نمی کند٬ ثمربخشی الزم را
دسترس وجوهات در نشده است٬ بودجه منظور می گویندچون در می یابیم که به ما رجوع کنید“ ماده 22
چون بودجه بیاید در درخواستهای وجوهات اضافی نباید می گویند به ما طرف دیگر از نمی گیرند. قرار

ممکن می باشد. همزمان غیر به طور نیاز دو رفع هر غالبًا فراهم نکرده ایم. را آنها مؤید اسناد

فعالیتهای سیاسی 3ـ
گرفته می شوند. باال تمام تصمیمات اصلی در استبدادی است. ترکیب یافته و بسیار اینجا دولت در
به فعالیت سیاسی به معنی غربی آن جدیدالوالده است و حکومت هم می کند. سلطنت٬ پادشاه عالوه بر
اـکثرًا اعمال نفوذ نیمه آـگاه تماس سیاسی و و این جامعه مقید به این ترتیب در دارد. قرار دقت تحت نظر

می شود. به سطوح باال محدود
ناراضیان و تماس خارجیان با نه موردتشویق قرارداد. و نه تحمل می شود بدون مرز انتقاد نارضایی و
به احتماًال می تواند سماجت پیگیری شود هم با بلکه اـگر منع می شود دیدگاه های آنان نه تنها آشنایی با
برقراری تماس و در گزارش سیاسی باید کارمندان مأمور بدین ترتیب٬ طرف شخص بینجامد. تحریک یا
آنجایی که درایران روابط از برند. بایددقت وزیرکی زیادی به کار به دست آوردن اطالعات موردعالقه ما
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استعداد قضاوت٬ و تلقین فکر زمینه های شخصیت٬ در کارمندان موفق سیاسی باید شخصیاند٬ بسیار
مشکالت از نه تنها این مرکز تهیه گزارش سیاسی از کار گذشته نه چندان دور در درخشان داشته باشند.
مشکل دوم به میزان مشکالتی بوده است. لحاظ عدم کارآیی الزم اداری دچار بلکه از محیط٬ ناشی از
تهیه گزارش سیاسی کمیت کار کیفیت و قابل مالحظه ای در چشم به راه بهبود ما وسیعی رفع شده است و

می باشیم. خود

سرمایهـگذاری امور 4ـ
ندارد این بخش وجود مشکالت چندان مهمی در

پیشرفت بازرگانی 5ـ
تهران زمینه آزمایش اقدامات تجاری٬ فعالیت یک مرکز اجرای یک برنامه تجارت کشوری و با
حال برآورد در هنوز ما و می باشند جدید نسبتًا دو هر جهت پیشرفت بازرگانی می باشد. جدیدی در
توانایی وارداتی ایران و گرفتن افزایش عظیم نیاز نظر در با اهداف بازرگانی خود پیشبرد در ـکارآیی آنها
در زیان تالشهای پیشرفت بازرگانی مشکل می باشد. یا سود یک تحلیل وضعی از پرداخت آن می باشیم.
مشغول ارائه خدمات به کامًال این کار حال بحثی نیست که تمام مستخدمین در به هر زمینه خدمات٬
آمریکا از یا همچنین درخواستهای محلی و حال افزایش است و همیشه در آنها بازدیدکنندگان که تعداد

می باشند.
نمی توانیم با رضایت تمام بگوییم که امکانات فعلی ما کافی یا مناسب برای ارائه همه خدماتی که
درخواست می کنیم که فضای اضافی برای کارمندان بیشتری در ما خصوصًا می باشد. مطلوبمان هست٬
فعالیت اداره تجاری باید بازرگانی و بشدت احساس می کنیم مرکز و تجاری فراهم گردد بخش اقتصادی ـ
به واشنگتن ابالغ شده است ولی جواب رضایت بخشی دریافت نشده این نظر گیرد. یک ساختمان قرار در

است.

کنسولی با کار مقداری تفصیالت درباره مشکالتی که در ذـکر آن با کنسول یادداشتی تهیه کرده که در 6ـ
منحصر ما نظر اظهار میان گذارد. در شما با تمامًا را آماده است اینها او بحث کرده است. مواجه هستیم٬ آنها
به افزایش متقاضیان غیر به حجم رو مربوط می شود مشکالت ما به یادآوری این مطلب است که یکی از
زیادی چنین تعداد داشتن با مسایل فیزیکی سروکار اشکاالت تشخیص صداقت این متقاضیان و مهاجر٬
اقدامات چندی اتخاذ وضع ما برای بهبود فصل اوج گرفتن تقاضای ویزای دانشجویی. در مخصوصًا
تصمیم واشنگتن که محتاج توجه و فیزیکی باقی می ماند اداری و لحاظ کار ـکرده ایم ولی مشکالت از

می باشد.

جاسوسی داخلی 7ـ
گزارشات جاسوسی بـرای بـررسی لحاظ کارمندان مضیقه ای نیست. این ناحیه از مجموع در در
یک مسئله که می شوند. نظر تجدید توسط سطوح باالتر باشد٬ اـگر یا و کیفیت توسط مشاور یکپارچگی و
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اـگر فعالیت سیاسی ارتش ایران. به اطالعات درباره جهت و است مربوط می شود عالقه ما همچنان مورد
(TAFT) ارتباط وسیعی بـا تیمهای کمک عملیات فنی و (MAGG)طریق هیئت مستشاری ما چه از
ما کمی باشیم. لحاظ کیفی و پی اطالعات مطلوبمان از در باید ولی هنوز نیروهای مسلح ایران داریم٬
افسران منتخب مأموریت از جواب آخر سؤال و طریق یک برنامه سیستماتیک تر از هستیم این را درصدد

بخشیم. TAFT بهبود MAGG و

مدیریت این مرکز ـ 8
مدیریت مالی مشکالت بودجه و ارتباط با مسئله که در به دو را شما تحت این عنوان کلی مایلم نظر
این هیئت نه تنها مسئله اول مربوط است به روحیه کارکنان. جلب کنم. اشاره شد تحت یک عنوان دیگر
تمام بزرگش هنوز با دارد. بتوان گفت پایتختی بی عاطفه قرار شاید بزرگ و یک شهر بزرگ است بلکه در
می باشد. خدمات برجسته ترین آنها نقل و حمل و مسکن٬ زمینه های مشخص کمبودهایی دارد. در

مـعهذا کنیم. آسانتر این مشکالت را پرسنلی خود امکانات مالی و استفاده از سعی کرده ایم با ما
است... مسکن این صادق تر رابطه با در مخصوصًا دارند. ـکوتاهی هایی وجود
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شماره 14 سند
سّری

1974 اـکتبر وزارت خارجه سّری ـ
خدمات خارجه بازرس کل٬ دفتر

ایران نحوه روابط با مورد در ـگزارش بازرسی ـ
ـمایکل.ف.باسو.ر.بارتلت.مون. رابرت.م.ـکلین. هوارد.ل.چرنات ـ راس ـ جی. کلود. بازرسان ـ

توزیع محدود
گـردیده است و برای استفاده وزارت خارجه منظور این گزارش بازرسی وزارت خارجه منحصرًا
پستهای در ارسال شود. سازمانها این گزارش تحت یک یادداشت انتقالی به یکی از ممکن است بخشی از
وزارتـخانه های به نمایندگان سایر متصدی اصلی٬ به اختیار سرویس خارجی می توان این گزارش را
هیچ گونه توزیع دیگری خارج از نشان داد. آنها درصورت داشتن ارتباط مستقیم با اجرایی ایاالت متحده٬
بدون اجازه قبلی و نباید جزئی٬ چه به طور کامل و چه به طور سازمانها٬ به وسیله سایر وزارت خارجه یا

خارجه به عمل آید. طریق بازرس کل سرویس خارجی وزارت امور ـکتبی از
راس جی. کلود. تصویب طبقه بندی از:

GDS سّری
امضاء

 سّری
 فهرست مندرجات

نقشه ایران
کمرنگ) اجمالی (صفحات زرد نظر

منابع مدیریت خط مشی و

جدول منابع ضمیمه ـ
مفاهیم ضمنی پیشنهادات منبع ضمیمه ـ

دسترس است) جداـگانه در صورت فهرست پیشنهادات (به طور
دسترس است) جداـگانه در (به طور یادداشتها

تهران
اداره اطالعات آمریکا

بازرگانی اقتصادی و امور
آموزش بین المللی مبادله فرهنگی و

عملیات کنسولی
پرسنل

اعیان عرصه و
خدمات عمومی
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تفصیلی عملیات مرور
مالی امور بودجه و

امنیت
انجمن کارمندان آمریکایی
انجمن مدرسه آمریکایی

تبریز
تبریز شاخه کنسولگری در
اعیان کنسولگری عرصه و

خرمشهر
عملیات کنسولی

پرسنل
وسایل مکان تجهیزات و

امنیت
که بررسی مفصل چند هر زمینه گزارشهای حسابرسی جداـگانه سابق است. این گزارش بازرسی در
جنبه های حسابرسی شامل آزمایشهای مناسب برای ارزیابی میزان تأثیر ـکلیه معامالت صورت نگرفته٬
زمانهای ذیل انجام پذیرفته است: و مکانها بازرسی در عملیات مدیریت می باشد. ـکنترلهای داخلی و

واشنگتن٬ از اوائل ژوئیه تا 11 ژوئیه 1974 و از بیستم اوت تا سیزدهم اـکتبر 1974.
ایران از دوازدهم ژوئیه تا شانزدهم اوت 1974

 سّری
ایران نحوه روابط با

اجمالی نظر
واجد را که آمریکا شاه٬ ایران تحت نظر اهمیت است. نفت حائز جغرافیایی و نظر از ایران برای آمریکا
نظامی و نظر از آن را می خواهد و ساختن کشورش می داند برای متجدد مساعی خود نقش حیاتی در
به طور این کشور می باشد. آمریکا محیط مناسبی برای تعقیب مقاصد سازد٬ متکی به خود صنعتی قوی و
نفتی آن قادرش ساخته است تا درآمد و یابنده اقتصاد نیروی رشد شده است و پویا ثبات و روزافزونی با
که این هرچند به طرف برابری تکامل بخشد. بود٬ آمریکا که زمانی دارای روابط تحت قیومیت با چیزی را
منافع سیاسی و لکن مواضع و کند. تفاوتهایی ایجاد به همراه آورده است که می تواند یک استقالل نظر امر
بوده است. به موازات یکدیگر بین المللی عمومًا مسایل منطقه ای و اـکثر در آمریکا جغرافیایی ایران و
در متقابًالسودمند یک همکاری نزدیک و است و ایران برخوردار در ممتاز یک موقعیت بسیار از آمریکا

دارد. سیاسی وجود اقتصادی و نظامی و موضوعات فرهنگی و طیف وسیعی از مورد
هیچ اختالف دارد٬ وجود عرضه نفت میان ما نظرات متفاوت قابل توجهی که درباره قیمت و به جز
مدیران خط که سازندگان و دارد لیکن مسایل ومالحظاتی وجود نیست. آمریکا روابط ایران و عمده ای در
ایران است که وابسته با روابط آمریکا یکی درجه ای از بگیرند. نظر در نسبت به ایران باید٬ مشی آمریکا و
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رفتار خلع شاه درخصوص ثبات ایران٬ عواقب مرگ یا مورد به یک شخص بوده است که عدم اطمینان در
جنبه های احتمالی تصادم بعضی از آثار نکته دیگر٬ می کند. ایجاد تلقی نسبت به آمریکا طرز و خارجی٬
ساختمان خلیج فارس. به ویژه در مناطق دیگراست٬ در خط مشی های آمریکا مورد ایران در با روابط ما
به منجر دارد فروش اسلحه آمریکایی است٬ مستشاران فنی و زیادی به خاطر که به مقدار نظامی ایران٬
آینده همکاری در سوء اثر می تواند این امر همسایگان خلیج فارس آن می شود. عدم موازنه میان ایران و
ضروری برای امنیت خلیج فارس تقویت آن به عنوان یک امر درصدد که ما عربستان سعودی٬ ایران و
شوروی برای عراق به اتحاد همچنین ممکن است باعث تشویق وابستگی سنگین تر داشته باشد. هستیم٬
عراق در تصور صورت٬ به هر کند. منطقه زیاد در احتمال مسابقه تسلیحاتی را و حمایت تسلیحاتی شود
مشکـل بغداد روابطمان با برای بهبود را کوششهای ما ایران٬ از وضعیت حمایت نظامی آمریکا مورد
اینکه آن نهفته است و مشکل ناشی از ایران و با پیچیدگی روابط ما دامنه و در کانون سوم نگرانی٬ می سازد.
اینکه ازعواقب ضمنی آن برای منافع چگونه اطمینان حاصل نماییم که درباره همه اتفاقات آـگاهی داریم و

اطالع داریم. آمریکا
ایران با مدت ما یکی بررسی خط مشی بلند می آید؛ به نظر چیز دو نگرانیها٬ توجه به این مسایل و با
جهت استنباطی را چهارچوب تحلیلی و تا می شود نهایی خط مشی فعلی ما اثر است که شامل برآورد
تنظیم عـناصر برای نظارت و قابل اعتماد دیگری یک مکانیسم محکم و و تصمیم گیری فراهم آورد؛

ایران است. با پهلوی ما فوق العاده چند ترکیبی ارتباط نزدیک و
”قسمت هدایت کننده کشور“ و سفارت آمریکا به طور مؤثری در برقراری روابط کلی ما با ایران
مشغول همکاری هستند. (آنها مجهز به افراد توانا و کیفیت رهبری سطح باالیی می باشند. منابع در این
یک مسئله عملیاتی مشکل در بهره برداری واقع می شوند. مورد زمینه به خوبی توسط یک مدیریت ارشد
مخالفان نظامیان و میان گروههای حساسی مانند و جامعه همجوار٬ موضوعاتی که در ایران (ـکه چگونه از
مدیران ارشداین مأموریت قرار و موردتوجه خاص سفیر کسب اطالع کنیم) پنهانی می گذرد٬ رژیم به طور

دارد.
شرکتهای پیمانکار هزاران کارمند ورود اجتماعی ناشی از تقلیل اصطکاـکهای احتمالی فرهنگی و
برای این یافته٬ سال آینده مستلزم برنامه های توجیهی بهبود ایران طی چند در بخش خصوص آمریکا
”قسمت هدایت کننده صورت گیرد. است قبل ازترک آمریکا که بهتر خانواده هایشان می باشد ـکارمندان و
روی این مشکل برای جلب توجه پیمانکاران آمریکایی مربوطه برای تمرکز را بایدتالشهای خود ـکشور“
برای کمک که طی آن منابع وزارتخانه (خارجه) کنند این راههایی پیدا عالوه بر بالقوه جدی افزایش دهدو

گرفته شود. به جریان توجیه به کار
برای هستند آنجا آنهایی که هم اـکنون در تبدیل بعضی از و تغییر ایران و در منابع دولت آمریکا ازدیاد
شامل ساختن یک مکان سفارتی این امر الزم است. فراهم آوردن حمایت کافی جهت مقاصدخط مشی ما
افتتاح به شیراز٬ محل کنسولگری خرمشهر تغییر محوطه سفارت٬ تجارتی در یک پاویون مرکز و دیگر
مناصب جدیداداری جهت سفارتخانه و برقراری یک مجموعه چهارگانه از و اصفهان٬ یک کنسولگری در
برنامه های به عالوه اینک زمان مناسبی است برای مطالعه دقیق بعضی از پستهای متشکله ارتش می باشد.
می توان نسبت به را که چگونه آنها معلوم شود تا سپاه صلح٬ و قبیل اداره اطالعات آمریکا از ایران٬ در ما
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هزینه بردارد. ساخت که برای مالیات دهندگان آمریکایی کمتر مسئول تر منافع آمریکا
پستهای به وزارتخانه و بازرسان تعدادی پیشنهاد جمع بندی های بحث شده باال٬ نتیجه کشفیات و در
شایسته اینجا در به عنوان پیشنهادات مهمتر شش تای آنها داده اند. ایران طی گزارش بعدی خود در ما

بررسی است:
خط مشی مورد که یک مطالعه در دهد دستور NEA به گروه رابط وزارتخانه ای خود یکی اینکه الف)

ایرانیان به عمل آورد. با توجه به روابط ما مدت با بلند
ایران را در ارتباطی آمریکا هماهنگی امور و NEA مسئله تأمین نظارت سطح باال اینکه دیگر ب)
با امکان گردهمایی معاون وزارتخانه را بخواهد این مورد نیست که در بد دهد. بررسی قرار و غور مورد

دهد. مالحظه قرار مورد NEA جهت رسیدگی به این امر ـگروه رابط بین وزارتخانه های
این مسئله کرده تا احضار را ارشد متصدیان غیر مرکب از تهران یک ”بانک فکری“ سفارتخانه در ج)
را نظرات خود و بررسی کرده٬ جوانان ایرانی انجام داد با برای برقراری تماس مؤثرتر که چه کاری باید را

آینده کمیته جوانان سفارتخانه ارائه دهد. مسیر مورد در
مشکالت زندگی در مورد مناسب در ایران مسئله تأمین دریافت توجیه کافی و هیئت اداری کشور د)
فراهم آوردن مطلوبیت چنین برنامه توجیهی و مورد در برای کارمندان شرکتهای اجرایی شرکتها ایران را
امکان می تواند برای تحقق این امر راهها یکی از کنند. مشاوره مناسب وزارتخانه توجه پیدا امکان کمک و

اساس پرداخت پاداش باشد. FSI بر گرفتن منابع به کار
NEA اداره اطالعات آمریکا را وادار کند که ارزیابی مجددی در مورد برنامه این اداره در ایران با ه)
به عمل آورد خیر٬ می گیرندیا منابعش به بهترین وجه ممکن مورداستفاده قرار که آیا توجه به تعیین این امر

انجام داد. جهت مثبت باید که چه تغییراتی در چنین نیست معلوم کند اـگر و
انجام دهد: را که این امور سپاه صلح بخواهد NEA از و)

بودن به اینکه چه تغییراتی جهت جوابگوتر نظر ایران با ارزیابی دوباره درخصوص برنامه اش در مرور (1)
میان مروری در (2) این سپاه مطلوب است و مقاصد تأمین مؤثرتر برای نیازمندیهای ایران و برنامه ها
وضع پشتیبانی وسیع منابع مالی و توجه به ازدیاد برنامه های سپاه صلح با مورد حمایتی که دولت ایران در
دولت ایران الزم است که با که آیا معلوم شود تا به عمل آورده٬ داوطلبان سازمان ملل انجام می دهد آن از

خیر؟ یا قابل توجهی افزایش دهد به طور این برنامه ها در را که کمک خود تماس گرفته شود
اهمیت ضمنی منابع می باشد: مشتمل بر پیشنهادات زیر اینها٬ عالوه بر

حمایت کند (FBO) توسط اداره بودجه فدرال درخواست بودجه برای سال مالی 1976 A/BF از اینکه ز)
گرفته شود. نظر تهران در سیاسی در دفتر قسمت جدید وجوهی برای ساختمان دو تا

یافتن فرمولی برای پولی که مورد کنگره در وزارت بازرگانی و با را اداره بودجه فدرال بررسی خود ح)
تسریع بدهد٬ برای سال مال 1976 محوطه سفارتخانه را تجارتی در اجازه ساختمان یک پاویون مرکز

نماید.
پست متصدی جهت ایجاد تهران٬ در را NEA درخواست سفارتخانه ما PER و M/BF و اینکه ط)

تصویب نمایند. بودجه وزارت دفاع٬ پست متصدی کارگزینی با و تحقیق بازار
در یکی برای شیراز یکی برای اصفهان و منصب دیگر NEA امکانات دو PER و A/BF و اینکه ی)
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پست فراهم آورند. گشایش آن دو از اولین فرصت بعد

 سّری
منابع خط مشی و

قبال ایران خط مشی فعلی در مورد راهنماییهایی در
نسبت به ایران تلقی خط مشی آمریکا مورد که بیانیه مشخصی در ندارد هیچ مدرک مستندی وجود
که شامل طبقه بندی سّری تنظیم نمود٬ یک شبکه بررسی با ”هیئت اداری کشور“ مارس ٬1973 در شود.
سیاستهای شقوق ثانوی و مسایل مربوط به خط مشی و هدفها٬ یک بیانیه جامع پیشنهادی درباره منافع٬
جریان در هرگز اما سطح اداره کل تصویب گردید. رسمی در غیر این شبه بررسی به طور توصیه شده بود.

نیاورد. رسمی به بار این جهت تعهد از نگرفت و تصویب رسمی قرار
برای تیم بازرسی دو ”قسمت هدایت کننده کشور“ خصوص مسئله خاص سیاست تسلیحاتی٬ در
25 ژوئن و به ترتیب مورخ 15 شاه ایران“ با یادداشتNSC تحت عنوان ”پیگیری مذاـکرات رئیس جمهور
فروش اسلحه و دفاع (آمریکا) خطاب به وزارتهای خارجه و این یادداشتها تهیه نمود. ژوئیه 1972

تصویب می کرد. نظامی مربوطه را قراردادهای کمکی فنی ـ تجهیزات به ایران و
منافع ایاالت متحده:

داخلی بازار منابع داخلی و قدرت نسبی آن میان کشورهای خلیج فارس٬ مکان استراتژیکی ایران٬
بورژوازی آن٬ این کشور را یک منطقه بسیار با اهمیت برای ایاالت متحده٬ در حال حاضر و برای یک
ثبات داریم که هم ایمن و با مستقل و احتیاج به یک ایران دوست و آینده قابل پیش بینی نموده است. ما
نیاز ما خلیج فارس بازی کند. منطقه به ویژه در سازنده در که یک نقش مسئوالنه و هم بخواهد و بتواند
شرق برای هواپیماهای نظامی و و که واسطه میان اروپا ترکیه٬ مبرم به دسترسی به راه هوایی ایران و

داریم. بازرگانی خود ایران جهت کشتیهای نیروی دریایی و به بنادر نیز و باشد تجاری ما
استفاده مداوم به عمل اطالعاتی خود ایران برای تسهیالت ویژه نظامی و قلمرو داریم که از نیاز ما
آثار جای دیگری با در نمی تواند٬ امکانات سیاسی٬ گذشته از مالحظات جغرافیایی٬ آوریم که به خاطر

باشد. همانند
و برای کاالها نفت تأمین می شود٬ توسط درآمد که مرتبًا ایران٬ بازار منافع اقتصادی ایران عمده است.
دالر هفت بیلیون (میلیارد) هفته گذشته بیش از طی دو حال گسترش است. به سرعت در خدمات آمریکا
هوای ایران مناسب سرمایهـگذاری بخش خصوصی ایاالت آب و همین طور شد. امضاء به صورت قرارداد
چندین که به سرعت تا می رود انتظار و تخمین زده می شود میلیون دالر که اینک به ارزش 500 متحده٬
OECD طبیعی برای کشورهای گاز منابع اصلی نفت و ایران یکی از است. افزایش یابد٬ دالر میلیارد
دسترسی قابل نفع زیادی در ما اهمیت روزافزونی می باشد. واجد برای ما نیز ژاپن بوده است و اروپایی و

دوستانمان داریم. و منابع معدنی ایران به قیمتهای مناسب جهت خود اطمینان به نفت و
قسمتی به خاطر این امر٬ شد. شکوفا گسترش یافت و سالهای اخیر ایران در منافع ایاالت متحده در
ممکن عزل شاه٬ صورت مرگ یا در بودن ایاالت متحده برای کشورش بود. مفید مورد شاه در تفکر طرز
می تواندیک مسئله قابل آمریکا نزدیکی روابط ایران و به عالوه٬ نباشد. رژیم جانشین بدین نحو است دید
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ثـبات ایاالت متحده یک تـوجه اسـاسی در لذا رژیم باشد. ضد رادیکال و بهره برداری برای عناصر
علیه ما بر که احتمال نداشته باشد دارد دوست نسبت به آمریکا بلندمدت ایران تحت حکومتهای منطقًا
دوستانه ای میان مردم ایران نسبت به آمریکا به همین دلیل به نفع ایاالت متحده است که رفتار اقدام کنند.

ادامه یابد. پرورش و
هدفهای ایاالت متحده:

تنظیم شود: می تواند به ترتیب زیر است٬ منافع فوق الذکر که ناشی از هدفهای آمریکا
به بین المللی٬ امور ثبات ومسئوالنه در کمک به توانایی وخواست ایران برای داشتن یک نقش با ـتقویت و

خلیج فارس. خصوص در
تعاونی به وسیله ادامه دسترسی دوستانه به تصمیم گیرندگانی که در طرفه نزدیک و برقراری روابط دو ـ

مؤثرند. منافع آمریکا مورد
ایران. بنادر ترکیه و هوایی ایران ـ اشکال به کریدور ابقای دسترسی بال ـ

ایران. قلمرو نظامی در تسهیالت اطالعاتی و استفاده بالمانع از نگهداری و تأمین برقراری و ـ
بـرای مسـاعد بـرقراری یک جـو و خدمات آمریکا و ایران جهت کاالها تأمین دسترسی به بازار ـ

سرمایهـگذاریهای بخش خصوصی آمریکا.
سایر معدنی ایران به قیمتهای قابل تحمل برای خودمان و مواد تأمین دسترسی قابل اطمینان به نفت و ـ

OECO اعضای
ـ تشویق ایران به تجدید جریان ازدیاد درآمد حاصل از نفت به نحوی که اثر نامطلوب قیمتهای باالتر نفت

را در موازنه پرداختهای کشورهای مصرف کننده٬ منجمله ایاالت متحده٬ به حداقل برساند.
مطبوع میان ایرانیان نسبت به آمریکا. گسترش رفتار مدت و بلند کمک به ثبات داخلی سیاسی ایران در ـ
طالب آن چیزی شاه قویًا تعقیب این هدفهای خط مشی می باشد. اساسی مساعد شرایط ایران به طور
یک اندازه معین متمم این خواست الاقل تا و زمان حیاتش به آن برسد٬ ایران در است که می خواهد
نرسد. یا برسد شاه است٬ آمال بزرگتر که جزء خواه ایران به موقعیت ”قدرت جهانی“ است. خواست ما
مهمتر نظرصنعتی قوی باشد. چه از نظامی و نظر است که چه از متجدد ثبات و یک جامعه با هدف عمده او
کمک به ایران جهت نیل به هدف٬ در که نقش اصلی را دارد انتظار آمریکا واضح است که شاه از همه٬ از
هـدفهای موفق شده ایم که اـکـثر ما مطالب فوق الذکر٬ به خاطر بازی کند. زمینه نظامی٬ در مخصوصًا
متکی دینامیک و متزایدی یک کشور ایران به طور چشمگیری تأمین نماییم. به طور را خط مشی خود
ایران با است. به منافع ما مفید موارد اـکثر در قوی شده است که نسبت به ایاالت متحده دوست و و بخود
ولی منافع به تفاوتهایی بشود٬ استقاللی رسیده است که ممکن است منجر قدرت جدیدش به یک دید
بین المللی اـکثرمسایل مهم منطقه ای و در همچنان که نظرات ما بوده؛ معموًالموازی یکدیگر ژئوپلیتیک ما
که این چند هر خورداریم. ایران بر وضع ممتازی در از ما عالی است و آمریکا روابط ایران و چنین است.

نگرانیهای خط مشی نیست. روابط بدون اشکاالت و

نگرانیهای مربوط به خط مشی مشکالت و
در دیدگاههای مربوطه ما ایاالت متحده ناشی از خط مشی میان ایران و مورد اختالف مهم در تنها
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را بحثها میانه روی در که به مقیاس اوپک٬ هرچند شاه ودولت او٬ عرضه آن می باشد. موردقیمتهای نفت و
نسبت به سطح اما آـگاه است٬ ناراحتی آمریکا از 1973رعایت می کرده و دسامبر افزایش قیمت در قبل از
جانبه ما قسمتهای روابط دو سایر زیادی در اثر نفت هنوز مورد در اختالفات ما است. قیمت فعلی متعهد
و افزایش می دهد کنگره آمریکا شاخه اجرائی و در نگرانی را حل این مسئله٬ در لیکن تأخیر نداشته است.
ترغیب کشورهای خصوص فقدان پیشرفت در عدم رضایت در شروع به اظهار اعضای آنها بعضی از
وضع عربستان سعودی ایران از به عالوه انتقاد نموده اند. برای تقلیل قیمتها منجمله ایران٬ تولیدکننده نفت٬
نفت دچار رعایت خط مشی های سازنده تولید برای تشویق عربستان در را تالشهای ما این مسئله٬ در

اشکال می کند.
اتکای روابط داشته٬ راجع به ایران وجود خطی مشی ما مورد مدت که در یک مشکل اساسی دراز
واقعیات هم به آن اشاره شد. که قبًال یعنی شاه است٬ یک نفر تفکر طرز و ایران روی رفتار با دوستانه ما
نظرات شاه است دیدگاهی که به حساب می آید٬ تنها تحلیل نهایی٬ سیستم سیاسی ایران چنان است که در
جامعه در این وضع تنظیم می شود. با الزامًا خط مشی ما و خودش می گیرد ـکه کلیه تصمیمات مهم را
هیچ راهی برای پیش بینی عواقب مرگ و دست نیست٬ مردم در تفکر چندان اطالعی از بسته ای مثل ایران٬
چگونه خارجی ایران نسبت به آمریکا رفتار آن صورت ثبات و که بتوان گفت در ندارد عزل شاه وجود یا
ایرانیان یک داشته است و دهه وجود دو ایران برای بیش از با خوشبختانه روابط نزدیک ما بود. خواهد
اینکه از بود که بتوان امیدوار دارد دالیلی وجود گرفته اند. خو به ما اتکا و ما رابطه با در بیشتر نسل یا
مقداری از روابط ما با ایران بعد از شاه زیر بار تغییراتی خواهد رفت. سؤال در اینجا است که این تغییرات
مدیران سیاست ایاالت متحده نسبت به ایران مواجه با سازندگان و بود. چه مواردی خواهد در چه اندازه و

به حساب بیاورند. محاسبات خود در آن را که باید نامطمئن می باشند یک عامل ظریف و
مناطق برخورد خط مشی های ایاالت متحده نسبت به سایر ایران با با جنبه های روابط ما بعضی از
فروش وسایل فی المثل٬ می کند. ایجاد مدت احتمالی آنها بلند آثار مورد نگرانیهایی در که این امر دارد؛
با خلیج فارس بوده اند. اندازه زیادی مسئول قدرت مسلط بودن ایران بر مستشاران فنی تا و نظامی آمریکا
یک توسعه مثبت از موارد بیشتر در این امر وابستگی نزدیک ما٬ توجه به جهت گیری کلی سیاست ایران و
سایر قدرت تسلیحاتی ایران یک عدم توازن نظامی میان ایران و اما منافع ایاالت متحده بوده است. نظر
این وضع عربستان سعودی٬ مورد در می کند. ایجاد عربستان٬ عراق و عمدتًا ـکشورهای خلیج فارس و
با انداختن روابط حسنه ما اینکه عکس العملی باعث به خطر از می آورد یک مخاطره روزافزونی به وجود
درصددتشویق آن هستیم تا که ما عربستان را٬ آنکه همکاری ایران و عالوه بر بشود. (عربستان) آن کشور
تاریخچه طوالنی عراق٬ مورد در ممکن می سازد. غیر خلیج بشود٬ امنیت در یک پایگاه تأمین ثبات و
به که برای حمایت متقابل بیشتر کند وادار ممکن است عراق را تهران٬ و مداخله متقابل میان بغداد برخورد
عرضه وسایل نظامی به اثر عراق در روابطمان با نتیجه صحنه برای بهبود در و طرف شوروی متمایل شود٬
کمک ایران بـه و مرزی خود زمینه حوادث اخیر در عراق آن را زیرا اشکال شده است. دچار ایران٬

علت تلقی می کند. شورشیان کرد٬
یک نگرانی خاص برای حال گسترش است٬ فزاینده ای در که به طور ایران٬ با پیچیدگی روابط ما ابعاد
داشته یک موقعیت فوقانی قرار آن اینکه چگونه در و می کند. ایجاد دست اندرکاران خط مشی آمریکا
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پیشنهادات جدیدی که به عمل می آید با می کند٬ قبال مشکالتی که بروز در باشیم که عکس العملهای ما
اثرات ثبات و جمله این عواقب٬ از باشد. کلیه عواقب احتمالی آنها اطالع از با طرف شاه) از (مخصوصًا
در هدفهای سیاسی آمریکا آثار و مادی آمریکا٬ منابع انسانی و مورد در تقاضا پیشرفت داخلی ایران٬
زمان از ایران همکاری می کنیم. فوق العاده ای با به مقدار زمینه نظامی ما در تنها مناطق می باشد. سایر
مورد تصمیم گیری در که عمدتًا خط مشی اسلحه٬ مورد در رئیس جمهوری آمریکا دستورالعمل 1972
مهمات و اسلحه و شاه برای مجموعه وسیعی از کرد٬ به دولت ایران واـگذار خریداری وسایل نظامی را
شامل سیستمهای عمده تسلیحات نه تنها عالقه او روی آورده است٬ تجهیزات وتخصص فنی مربوط به ما
شاه همچنین عالقه مند اطالعات می شود. و رادار فرمان و بلکه شامل سیستمهای پیچیده کنترل و است٬
تسهیالت و بسازد انواع موشک را٬ منجمله بعضی از را٬ اقالم نظامی آمریکا بعضی از است که ایران بتواند
درخواستهای شاه ممکن است در بعضی از تعمیراتی وسیعتری برای اقالم دفاعی موجودش فراهم آورد.
این به مصلحت نباشد. یا مشکل و انجام آنها برای ما و زیادی جاه طلبانه باشد توسعه ایران٬ این مرحله از

شود. احتراز روابط ما اخالل در از محتاطانه است تا مسایل مستلزم برخورد
تجهیزات فروخته ایم که تحویل آنها اسلحه و میلیارد 7 به ایران بیش از کنون ما تا سال 1972 آغاز از
DOD را فنی وزارت دفاع تیمهای کمکی و پرداخت٬ اساس یک باز بر ما طول می کشد. سال 1978 تا
برای فراهم این امر و .(ARMISH/MAGG) متفاوت است مأموریت مستشاری ما عرضه می داریم که با
زیادی از تعداد نیروهای مسلح ایران است. در آوردن تخصص فنی جهت تسهیل ادغام این لوازم جدید
پرسنل قراردادی دفاع غیر نظامی آمریکا نیز کمک به امر تلفیق این وسایل و تسهیالت می نمایند. تا کنون
که این تعداد می رود انتظار گرفته شده و ایران به کار این دست در از نظامی٬ غیر کارمند نفر 15000 حدود
و بستگانشان نیزباشند) 30/000نفراز آنهاشاید (ـکه عالوه بر نفرافزایش یابد به 12/000 سال 1978 تا

روابط اجتماعی متقابل برمی انگیزد. تنظیم فرهنگی و نظر این مسئله یک دسته مشکالت از
فعالیتهای چندین دسته از ایران در دارای مناسبات صمیمانه با ما این وابستگی های نظامی٬ عالوه بر
برقراری سازمانهای مشترک در شرکتهای خصوصی آمریکایی درصدد امنیتی می باشیم. اطالعاتی و
موافقت کرده ایم که اورانیوم تصفیه اخیرًا شرکتهای ایرانی می باشند. بازرگانی با صنعتی و زمینه های متعدد
احتمال دارد راه بیندازد. یک صنعتی اتمی را کار شاه بتواند تا ایستگاه اتمی فراهم کنیم٬ برای دو شده ای را
آینده نزدیکی دنبال شود. تکنولوژیکی آمریکایی به ایران در انتقاالت مهارتهای صنعتی و نقل و سایر
به یک مکانیسم وابسته جهت نیاز نسبت به ایران داللت بر نگرانیهای ذاتی درخط مشی ما مشکالت و
عواقب این امور و آثار ایران می کند. با جانبه ما چند هماهنگی عوامل مرکب روابط فوق العاده و نظارت و
بتوانیم یک خط مشی درست اتخاذ تا بایددرک شود جاهای دیگر چه در ایران و چه در برای منافع آمریکا
به یک بررسی درباره خط مشی های بلندمدت آمریکا به عالوه نیاز تصمیمات عملیاتی بگیریم. ـکنیم و
دوپیشنهاد جهت اخذتصمیمات خط مشی به دست آورد. تحلیل الزم را بشود تا دارد نسبت به ایران وجود

مربوط به این نکات است. قسمت دوم تحت مدیریت٬ اصلی مطرح شده در

منابع
ایران به صورتی که درجدول منابع در هدفهای خط مشی آمریکا منابع اختصاص یافته برای حمایت از
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کامًالجوابگوی احتیاجات چنانچه بخواهیم که آنها دربست کافی نیست. به طور I می باشد٬ ضمیمه در
عمودی اصالح شود. به طور باید رده ها بعضی از خط مشی باشند٬

جای مناسب را این بخشها دارد. سفارت وجود بخش به ساختمان موجود مبرمی به افزودن دو نیاز
ستادهای موجودش فزونی میزان کارش ازحدود احتیاج بوده و مورد برای قسمت کنسولگری که شدیدًا
فراهم خواهد وابسته های دفاعی که کارشان شلوغ شده است٬ نیزجهت قسمت اقتصادی و ـگرفته است و
بتوان محوطه سفارت الزم است تا بودجه ای جهت ساختن یک پاویون بازرگانی در آن٬ عالوه بر آورد.
به یادداشتهای (رجوع شود آورد. گرد یک جا محل در نظر از بازرگانی را مرکز تجاری و فعالیتهای دفتر

اعیان). درباره عرصه و بازرگانی و اقتصادی و امور مورد بازرسان در
به هجوم وسیعی از منجر فعالیتها درخصوص طیف وسیعی از آمریکا وابستگی های روزافزون ایران و
افزایش داده و تسهیالت دفاعی را آن محلها در که شاه می خواهد می شود استانها به تعدادی از آمریکاییها
حفاظت مناسب به این جماعات مـتفرق برای ارائه سرویس و دهد. قرار تأـکید مورد صنعتی را رشد
که کنسولگری گزارشی این مناطق تصمیم گرفته شد جهت تأمین مسئولیتهای تجارتی و آمریکایی و
به علت محدودیتهای متصل نماییم. به شیراز را خرمشهر در کنسولگری موجود نموده و باز اصفهان را
تا انتقال یک پست تصدی خرمشهر با پست است که باید کردن اولیه دو بودجه طرحهای فعلی مستلزم پر
عین حال که این ترتیبات سبب عملیاتی شدن پستهای در تکمیل گردد. به شیراز دوتای دیگر اصفهان و
چه که هر شود مقرر بود.باید کافی نخواهد شیراز برای رسیدگی به کارهای اصفهان و می شود. جدید
زودتر دو متصدی دیگر٬ یکی برای هر پست٬ فراهم شود. (رجوع شود به یادداشت بازرس در مورد

پرسنل)
نمایندگی منبعی را مطرح شده بود٬ گزارش بازرسی قبلی 1972 که اهمیت آن در ـکنسولگری تبریز٬
دقت چنان با باید آن گذشته٬ از موجه است. این کمک کامًال و داشت که کمک عمده ای می نماید خواهد
مورد به یادداشت بازرس در (رجوع شود که توانایی بالقوه آن کامًالتضمین شود. ـکارمندانش تأمین شود

کنسولگری تبریز) ادامه کار
برنامه های فعلی اداره که آیا مطرح می کند این سؤال را ایران٬ در فعالیتهای آمریکا سایر بر مرور
یا به دست می آورند٬ دسترس خود منابع مورد از ایران استفاده احسن را سپاه صلح در و اطالعات آمریکا

سّری بخش دوم مدیریت است. این موضوع پیشنهادات ارائه شده در خیر؟

 سّری
خط مشی تنظیم (صورت بندی) ـ (6 تا (پیشنهادات 1 مدیریت ـ بخش دوم:

چندین فرهنگی در تجارتی و اطالعاتی٬ زمینه های نظامی٬ در آمریکا جانبه ایران و وابستگی چند
سفارت وقسمت هدایت کننده کشور مداوم بررسی خط مشی بوده است. جریان تقریباً سال گذشته همراه با
برای این امور این جریان مشارکت داشته اند. فعال در NEA به طور در تحت رهبری معاون نخست وزیر
برای خط مشی اهمیت برقراری تنظیم دقیق منابع را بوده و ایران حساسیت آور در نیازهای خطمشی ما
وزارت امور SCI در ٬EB ٬ PM ٬S/P قسمت هدایت کننده کشور سفارتخانه و عالوه بر ایجاب می نماید.

دارند. جریان صورتبندی خط مشی قرار خارجه در



النه جاسوسی آمریکا 404 اسناد

شاه مالقات با به وسیله رئیس جمهورپس از که تصمیم اصلی برقراری خط مشی تسلیحاتی ما هرچند
تکمیل خط مشی های عملیاتی برای کاربرد در ”قسمت هدایت کننده کشور“ اما گرفته شد٬ سال 1972 در
صمیمانه بوده است. دفاع نیز (وزارت) PM و همکاری با ایران معاضدت نموده است. دستورالعمل در
جریان صورت بندی هماهنگی داده های مختلف در نقش مهمی در ”قسمت هدایت کننده کشور“
احتیاج برای که به همان اندازه نسبت به مسایل خط مشی و نشان می دهد رئیس جدید خط مشی دارد.
شاهداقدام ”قسمت هدایت که رئیس قبلی. موردمشکالت خط مشی حساس است٬ تصمیمات به موقع در
عزل شاه که شامل مسئله فوت یا شده بود نظر تهیه یک طرح منسجم تجدید این مورد٬ در ـکننده کشور“
مطرح خط مشی برای آمریکا نظر صورت وقوع چنین حادثه ای چه اختیاراتی از اینکه در می گردیده و
از نمونه دیگر تشریک مساعی است. و نظر تحت بررسی سفارت جهت اظهار این نوشته فعاًل می شود.
در است بین آنها٬ تنظیم یک سری مبادله (اطالعات) در ”هیئت اداره کشور“ همکاری نزدیک سفارت و

ایران. خصوص پیشنهاداتی جهت گسترش کمیسیون مشترک برای همکاری با
مشاور رده رئیس جمهوری٬ بوده است در ایران مؤثر با روابط ما مهمترین تصمیماتی که در تعدادی از
مراحل اولیه این در ”قسمت هدایت کننده کشور“ شده است. اتخاذ خارجه) (امور وزیر و امنیت کشور
این گذشته از شده داشته باشد. تصمیمات اتخاذ مورد مایل است کمی اطالعات در اما جریان فعال است٬
با را اجرای روابط ما تنظیم خط مشی خوب بوده است و هماهنگی میان شرکت کنندگان در ارتباط و امر٬
ممکن مناسب جوابگوی نیازمندیهای کوتاه مدت ما باشد٬ به نحوی که به طور ایران برای ادامه کار٬
ساخته است. لکن بعضی از کسانی که از واشنگتن در این جریان مشارکت دارند٬ با توجه به حـجم
چهارچوبی باشد اطالعات٬ در آثار بلندمدت٬ که باید ایران در زمینه نظامی و وابستگی ما با دائم التزاید
وجود شده اند٬ احضار آنها تصمیماتی که برای اتخاذ مورد ارزیابی عواقب خط مشی در جهت بررسی و

ندارد.

خارجه) به وزارت (امور پیشنهاد
موردخط مشی بلندمدت با که یک بررسی در NEA به گروه هم بسته وزارتی خوددستوردهد 1ـدایره

ایران به عمل آورد. با توجه به روابط ما
اجرای خط مشی

ایران یک هماهنگی عالی اجرای کلی روابط با مورد در می شود. اجرا مؤثر به طور خط مشی ماهرانه و
رهبری توانا دارای کارمندان شایسته و این دو دارد. سفارت وجود و میان ”قسمت هدایت کننده کشور“
اجـرای در سـازمانهای درگـیر و وزارتخانه ها سایر خارجه و هماهنگی میان وزارت امور می باشند.
خزانه داری مایل است که یک هست. نیز امکان بهبود کلی خوب است اما واشنگتن به طور خط مشی در
نظامی برنامه فروش (مهمات) عمل کند. موضوعات بین المللی نفت٬ در مخصوصاً بدون مشورت٬ طرفه و
گاهی اوقات امر اما وزارت دفاع است. خارجه و به ایران مستلزم رابطه نزدیک میان وزارت امور ما
طریق وزارت چون مکاتبات وزارت دفاع بدون رخصت متناسب از مشاوره به خوبی صورت نمی گیرد٬

ایران ارسال می شود. در خارجه به هیئت نظامی آمریکا امور
گاهی اوقات آن گذشته٬ از و ببیند فوراً وقت که بخواهد هر شاه را می تواند ایران) در (آمریکا سفیر
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وی نظامی دسترسی دارد. غیر مقامات کلیدی نظامی و سایر و نخست وزیر دربار٬ متنفذ همچنین به وزیر
گروههای دیگر دانشگاهیان و عمده٬ تجار مجلس٬ دولتی٬ مقامات ارشد سایر آشنایی گسترده ای با
وزراء کابینه و مقامات زیر صورت لزوم دسترسی به افسران نظامی٬ در قائم مقام میسیون٬ روشنفکردارد.
به بخش خصوصی تماس خوبی دارند. رده های مناسب دولتی و اقتصادی با مستشاران سیاسی و و دارد

می گیرد. فرا صحنه ایران را حوزه وسیعی از خوب بوده و کلی تماسهای میسیون بسیار طور
بسیار می شود اتخاذ سطح باال کلیه تصمیماتی که در مورد هم دولت ایران در هنوز حال حاضر٬ در
و رسیدگی می شود وزارت دربار شاه با و سفیر موضوعات طرفینی در مسایل اساسی مهم و است. مقتدر
چنین سطحی مذاـکرات در و چون تماسها دارد. خارجه (ایران) ـگرایش به نادیده گرفتن وزارت امور
به طور بوده و طبقه بندی فوق العاده برخوردار مکاتبات مربوطه از بسیاری از ناـگزیر صورت می گیرد٬
برای خودش محفوظ کرده است که کلیه همکارانش در این نکته را سفیر اما توزیع می شوند. محدود بسیار

مسایل مطلع شوند. از که احتیاج داشته باشند٬ مأموریت (میسیون)٬
رسمی اما کنترل غیر ایران٬ در نظامی آمریکا به عنوان مقام ارشد ایران٬ در رئیس هیئت نظامی آمریکا
به عمل ایران عمل می کنند٬ بیست واحداست ودر همه یگانهای آمریکایی که تعدادشان بیش از مؤثری در
این کشور در فعالیتهای نظامی آمریکا با به عنوان نقطه تماس سفیر او DAO مستثنی است. یکان می آورد٬
ازطرف دیگروسیله ای و می دهد قرار درجریان امور را کانالی است که سفیر یک طرف او از عمل می کند.
ایفای یک نقش عمده توسط با ایران. در به هیئت نظامی آمریکا است برای رساندن دستورالعمل های سفیر
ـکارمند امور نظامی و سیاسی سفارت در این جریان٬ هماهنگی به طور نزدیک و فوری انجام می گیرد.
مرتب مالقات افسران ارشد نظامی ایران به طور ایران نه تنها با در رئیس هیئت مستشاران نظامی آمریکا
انجام از چه بعد چه قبل و حتماً این گونه دیدارها شاه نیزدیدارهایی دارد. متناوب با بلکه به طور می کند٬

می گیرد. بررسی قرار مورد سفیر با آن٬
هم باز است. (CIA=SRF ) رئیس سیا شاه مالقات می کند٬ آمریکایی که گاهگاهی با مقام دیگر تنها
موضوعاتی که بایدمطرح دراین مورد کامل درجریان قرارمی گیرد. به طور این مالقاتها از بعد قبل و سفیر
هماهنگی چندی در SRF وظایف نظارتی و رئیس می گیرد. موشکافی قرار مورد به دقت توسط سفیر
ایران در اطالعاتی آمریکا عملیات امور مورد نظامی دسترسی دارد. غیر مقامات کلیدی نظامی و سایر
کامل در به طور نیز البته سفیر انجام می شود. که توسطDATT (وابسته دفاعی) مورد به استثنای چند دارد٬
کلی به وسیله به طور ایران٬ انجام روابط با اجرای خط مشی و دارد. جریان این عملیات اطالعاتی قرار
ایران در در کلیه زمینه های همبستگی آمریکا هماهنگی در نظارت و با نوعی مکانیسم سطح باال ایجاد
است که این نظر توأم با این امر و تسهیل می شود تکنولوژی٬ اطالعاتی و سیاسی٬ اقتصادی٬ نظامی٬ امور
و نتیجه روابط مختلف ما مورد در ممکن را روشن ترین تصویر مدیران٬ برای تعیینکنندگان خط مشی و

فراهم آورد. جاهای دیگر ایران و در عواقب آن برای آمریکا

به وزارتخانه پیشنهاد
در وابستگی آمریکا سطح باالیی از همکاری کافی در مسئله تأمین نظارت و مورد NEA در دایره 2ـ
که گروه بخواهد خارجه) امکان معاون وزارت (امور از به عنوان یک احتمال می تواند ایران تحقیق نماید.
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NEA به این وظیفه بپردازند. رابط وزارتخانه ای

منابع برای انجام هدفها استفاده از
نیرومندی برای مدیریت منابع میسیون و رهنمودهای کلی مؤثر قائم مقام میسیون (مأموریت)٬ و سفیر
و کنسولگری های تبریز میان سفارتخانه و همکاری مؤثر همچنین یک رابطه نزدیک و آنها می دهند.
مسـئوالن و بـود حمایت خوب سفارت برخوردار راهنمایی و از خرمشهر می نمایند. ایجاد خرمشهر

مطلوب است. شمول٬ پستهای مورد که بازدیدهای متناوب از سفارتخانه تشخیص دادند
عوامل اصلی پوشش بعضی از در اما به موقع برخورداراست. کیفیت عالی و از ـگزارش سیاسی معمواًل
مخالفان سیاسی نظامی و جمله رهبران مذهبی٬ از مشکل است. که دسترسی به آنان مخصوصاً دارد وجود
راههایی برای معاشرت به بخش سیاسی است تا درصدد ذیل آمده است مدیریت ارشد چنان که در رژیم؛
بخش ماههای اخیر در است و برای گزارشات تحلیلی محسوس تر همچنین نیاز کند. حل این مشکل پیدا
هم هم بخش سیاسی و چاره کند. این وضع را تا عهده گرفته است٬ بر گزارشات را سیاسی تهیه یک سری از
گرفته می شود٬ بابت وقتی که توسط مالقات کنندگان رسمی وخصوصی آنها بازرگانی از بخش اقتصادی و
متزاید تقاضاهای بسیار رویارویی با مؤثری در کیفیت بسیار بازرگانی با بخش اقتصادی و رنج می برند.
آنها عالوه بر و مشاوره بازرگانی مالقات کنندگان عمل می کنند درخصوص گزارشات خدمات تجاری و
واقع کلیه در و این بخش ـ می آیند. وابسته بر امور عهده مسایل مربوط به خط مشی راجع به نفت و از
مأموران سفارتخانه ـ به خوبی در قبال فرصتهای صادراتی آمریکا و پروژه های سرنوشت ساز و کمکهای

فنی هشیاری به خرج می دهند.
یافتن راههایی است که عملیات بخش کنسولگری درصدد و فعالیتهای کنسولی به خوبی اداره می شود
مضیقه که سخت در کارمندانش را همچنین حجم کار بسازد٬ کم ـکارتر را ویزاها ـکنونی مربوط به صدور
کارهای مربوط به سبک کرد. ویزای خروجی ایرانیان به بخش اداری٬ اخذ انتقال کار می توان با هستند٬
محلی این بخش دچار فعالیتهای پرسنل آمریکایی و مورد عدم نظارت کافی در اثر خدمات عمومی در
که خالی ماندن هرچند می شوند. اجرا مؤثرطرح ریزی و مالی به طور فعالیتهای بودجه ای و اشکال است.
مدیریت کارگزینی با پرسنل نموده است. کمبود دچار یک پست تکمیلی برای مدتی طوالنی این بخش را
تازه واردهایی است که محتاج به وضع استقبال از برای بهبود خود واحدپرسنل آـگاه به نیاز ـکفایت است و
خدمات کمکی به بخش اداری به به سرعت به فعالیت واداشت. را بتوان آنها ـکمک برای یافتن خانه بوده تا
امـنیت منجمله فعالیتهای گـارد عملیات امنیتی٬ قدردانی است. مورد کاماًل خوبی تقسیم بندی شده و
تکمیل مأموریت درصدد مؤثر سوابق به طور بخش ارتباطات و ترتیب خوبی برخوردارند. از دریایی٬
فضای از منتهای استفاده را شلوغ است٬ وجودی که بسیار با قسمت پست (مراسالت)٬ می باشد. خود
که می توان برای بهبود بعضی ازاقداماتی را است. کار نیازمندساختمان یک دفتر اماشدیداً می کند. موجود
مستعد یک عده کارمند گردیده است. یادداشت مربوط به عملیات کنسولگری پیشنهاد در نمود این امر

برای مدیریت مراسالت کمک مؤثری باشند. ایرانی می توانند
چندین گرفتن منابعی جهت استفاده کامل در جستجوی راههایی برای به کار در مدیریت ارشدپست٬
رخنه عمده جامعه بسته ای است و جامعه ایرانی به طور بخش مشکل آفرین سیاسی واطالعاتی می باشد.
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شکاف میان کوششهای به خوبی از مشاوران اصلی او و سفیر معین مانع می شود. یک حد از خارجیان را
رخ آنچه که تحت روبنا مورد که به نسبت اطالعات در می دانند جمع آوری اطالعات سیاسی آـگاه بوده و
تحت تعقیب بلکه اـگر منکوب می شود٬ ناراضیان نه تنها تماسهای خارجیان با اندک است. چقدر می دهد
ایران باعث حاضر یعنی سرویس امنیتی همه جا جانب ساواـک٬ از عکس العمل شدیدی را بگیرند٬ قرار

می گردد.
جهت گیری و یک کانون که مشمول نگرانی مداوم است مربوط به اطالعاتی است که درباره فعالیتها
قوای مسلح که تماسهای وسیع با هرچند حساسی است. سیاسی نیروی نظامی ایران است که بخش بسیار
اطالعات در اما است٬ تیمهای کمک فنی برقرار ایران و در طریق هیئت مستشاران نظامی آمریکا ایران از
نهایت حزم و با باید بدیهی است که این امر دسترس نیست. در کمیت مطلوب هنوز خصوص کیفیت و
شده است که یک برنامه قرار رئیس هیئت مستشاران نظامی٬ و راهنمایی سفیر با احتیاط رسیدگی شود.
افسران منتخب هیئتهای مستشاری و حضور با دوره فعالیتها خالصه گزارشهای پایانی هر منظم تری از
عین حال سفارتخانه در اما این روش قضاوت کرد٬ تأثیر است که بتوان در زود هنوز گردد. فنی اجرا

جستجوی روشهای دیگری برای حل این مشکل می باشد. فعاالنه در
منابع پست به طور حوزه مبهم دیگری که شایسته بررسی دقیق جهت یافتن طرحی برای کاربرد
پست سوی جوانان است و از دارد نارضایتی وجود آنچه که از حوزه جوانان است. می باشد٬ مؤثرتر
کمیته جوانان سفارتخانه اوائل امسال جوانان چندان مطلوب نیست. تشخیص داده است که تماسهایش با
ایجاد یک ”مجتمع تفکر جوانان“ را که مرکب از کارمندان جوان باشد پیشنهاد نموده است تا بتوان روی
از امورحادتری این گروه را فکری نمایند. به جوانان ایرانی نزدیکترشد٬ تا این مسئله که چه کاری بایدکرد
که این ایده دارای مـزیت قـابل می آید به نظر تاـکنون گردهم نیامده اند. و تشتت ماه مارس مانع شد

کند. به جایی درز خبرش بدون امتحان کردن آن٬ نباید و مالحظه ای باشد
سال آمریکایی شرکتهای خصوصی وخانواده هایشان به ایران طی چند هزاران کارمند پیش بینی ورود
کاهش اصطکاـکهای به تفکرفوری تردرخصوص اثرات و وادار سفارتخانه را و هیئت اداری کشور آینده٬
به بروز ممکن است منجر اهمال واقع گردد٬ مورد این امر اـگر احتمالی بین االجتماعی نموده است و
خصوص در و نبوده اند وطن خود خارج از تازه واردان هرگز بسیاری از آمریکایی شود. احساسات ضد
شیراز افتتاح کنسولگری اصفهان و بود. مشکالت سخت خواهند مفاهمه بین الفرهنگی مواجه با تطبیق و
توجیه آمریکا در قبًال باید شرکتها است که خود اینجا مشکل در اما تسهیل این وضعیت است. به منظور
یا و قسمت هدایت کننده کشور با این شرکتها از تا چند کارمندانشان به ایران فرستاده شوند. بعداً و شوند
کـمک حال دریافت راهـنمایی و در توجیه کارمندان مشورت به عمل آورده و مورد سفارتخانه در

است. منظم تر و جدی است که مستلزم یک روش جامعتر آنقدر لکن این امر می باشند.
منابع وجود نحوه استفاده از در که جایی برای بهبود امکان دارد سازمان آمریکا٬ برنامه های دو در
ایران و واقعیتهای متحول در ممکن است همگام با فعالیتهای اداره اطالعات آمریکا بعضی از داشته باشد.
اداره تأـکیددارد٬ توسعه استانها و عدم تمرکز زمانی که شاه بر در (مثًال) نباشد. می کنند فرصتهایی که ایجاد
این عقیده موجه است که بعضی از به پایتخت می نماید. منحصر را همچنان توجه خود اطالعات آمریکا
ازسوی دیگر فایده بخش بودنشان به نقطه بازده نزولی رسیده است. به ارتباط و نظر فعالیتهای این اداره با
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جای دیگر که از می آید به نظر تبریز ملیتی در دو تأسیس یک مرکز مانند برای اقدام مؤثر٬ امکانات جدید
ایران در برنامه اداره اطالعات آمریکا مورد ارزیابی دقیق در که یک تجدید می رسد به نظر سربلندمی کند.
فعالیتهای بعضی از یک بازبینی مشابه سودجوید. از می تواند ایران نیز برنامه سپاه صلح در مطلوب باشد.
بررسی در داوطلبانش بدرداستخدام نمی خورند. کرده است وعده ای از که جنبه نهایی پیدا می رسد به نظر
توجه به افزایش وسیع منابع مالی دولت ایران بتوان حمایت محلی آن را مناسب است با اینکه آیا مورد

فایده نیست. خالی از ترتیب داد٬

به پست پیشنهاد
که این مشکل بررسی شود تا کند افسران جوان کار متشکل از ”مجتمع فکری“ پست روی پیشنهاد 3ـ
مسیر مورد توصیه هایی در و جوانان ایرانی انجام داد با چه کاری می توان برای برقراری تماس مؤثرتر

آینده کمیته جوانان سفارتخانه به عمل آید.

پیشنهاداتی به وزارتخانه
که کارمندان اطمینان حاصل نماید و بررسی می کند این مسئله را قسمت هدایت کننده کشور٬ 4ـ
فرصت مناسب درمورد با کافی و به طور وخانواده هایشان که به ایران می آیند شرکتهای خصوصی آمریکا
تدابیری باشد اتخاذ درصدد باید قسمت هدایت کننده کشور ایران توجیه شده باشند. مشکالت زندگی در
ـکه به مدیران شرکتها در مورد مطلوبیت چنین برنامه توجیهی هشدار دهد و تا جایی که مقدور است٬
این خصوص در راههایی که می تواند یکی از وزارتخانه به عمل آورد. معاضدتهای مناسب در راهنمایی و
اساس پرداخت حق الزحمه FSI است که ممکن است بر منابع امکان استفاده از گیرد مالحظه قرار مورد

انجام شود.
برنامه سرویس مورد که یک بازبینی در بخواهد USIA (اداره اطالعات آمریکا؟) NEA مصرانه از 5ـ
منابع آن به بهترین وجوه مورد آیا که معلوم شود این نظر با ایران به عمل بیاورد در اطالعات آمریکا

چنین نیست چه تغییرات مفیدی می توان به عمل آورد. اـگر و نه٬ یا می گیرد استفاده قرار
بخواهد: را زیر سپاه صلح امور NEA مصرانه از 6ـ

ایران برای تعیین اینکه چه تغییرات مطلوبی جهت ارزیابی برنامه هایش در تجدید بررسی و (الف)
اهداف سپاه صلح الزم است. تأمین مؤثرتر بودن برنامه هایش به نیازهای ایران و پاسخگو بیشتر

برای احراز بررسی میزان حمایتی که توسط دولت ایران به برنامه های سپاه صلح عرضه می شود. (ب)
الزم است آیا داوطلبان سازمان ملل٬ حمایتش از توجه به افزایش منابع مالی دولت ایران و این نکته که با

عمده افزایش دهد؟ به طور به این برنامه ها را که دولت ایران کمکهای خود ـکه تماس گرفته شود

DARPA3(6)9710054ــ  ـ
 ـــــــــــــــــــــــ

 3255695051048186142446جمع وزارت دفاع
61131115463174161647711520جمع منافع دولت آمریکا
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نسبت به کل هزینه سال قبل مشمول این ارقام به میزان 5/5درصد ترکیب حقوق آمریکاییها *(الف)
پای نوشته بیاید. دیگری در اینکه طور مگر افزایش محسوب گردیده است٬ 76 و برای سالهای مالی 75
به همان نسبتی افـزایش 76 و برای سالهای مالی 75 حقوق آمریکاییها به جز عملیات٬ هزینه٬ (ب)

پای نوشته بیاید. دیگری در اینکه طور جز بوده است٬ 74 و محسوب شده که میان سالهای 73
ارائه شده به وسیله سازمان مزبور. بهترین برآورد (1)

بابت 76منظورگردیده است. سال مالی 75و FBO که در به ضمیمه بودجه پروژه بهبودجزئی ویژه (2)
سال قبلی از باالتر درصد به میزان 25 76 و FBO برای سالهای مالی 75 نگهداری جابجایی و و تعمیر
شده توسط بخش اقتصادی سفارت می باشد. اساس نرخ تورم برآورد بر این درصد شده است. منظور
حقوق آمریکاییها لذا و ـ ترک گفته اند نفر 5 تقلیل یافت ـ نفر به دو ژوئیه 1974 در تیم مزبور (3)

تعدیل گردید.
به همان نسبت افزایش ـ افزایش سال 76 مطابق آنچه تقدیم شد. به ضمیمه بودجه سال مالی 75 (4)

است. نسبت به سال 74 سال 75
جمع پرداخت دولت ایران برای این فعالیت به وسیله مذاـکرات توسط وزارت خارجه انجام شد. (5)
بود. خواهد انجام مذاـکره مفید باشد میلیون دالر 10 تا ممکن است بین 0 هزینه تخمینی سال مالی 76

احتمال دارد. سال مالی 1975 DARPAO در مرحله خارج شدن از (6)

سپاه صلحـــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــ

(1)49428611213 10ـکارمندان 1100 

PCV´S83ــــــــــ 

PCV´S87ــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــ

(1)174109428611216جمع سپاه 1100 

کشاورزیــــــــــ

 124752116139وابسته

 198237186195ــERS7 پرداخت توسط دولت ایران

 ــــــــــــــــــــ

 82245289302324جمع کشاورزی

FAA3928897107ــ 

DEA372798491ــ 

IAD16141721ــ 

وزارت دفاعـــــــــــــ

DIA75170181195213
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ـ21238720081006200هیئت مستشاری 0 ـ (5 و 7)  

STRATCOM8721382140014181436 

GENMISH1611656700747797 

جدول منابعـــــــــــــ

ایرانــــــــــــــــــــــــــــ در  منابع دولت آمریکا

متمم مجازوزارت خارجه

خارجی بودجه ها

به نزدیکترین ارقام هزار حسب دالر تخصیص یافته بر  بودجه ها

رقم واقعیمحلیآمریکا

(سال مالی

(73

رقم واقعی

(سال مالی

(74

رقم تخمینی

(سال مالی

(75

رقم تخمینی

 (سال مالی 76)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 41221269145616921990طبق برنامه

 281381732214926863378تسهیم شده

 22252832ــــنمایندگی

FBO (بجز ساختمان

ضمایم سفارتخانه)

 (2) 129/82/80218ــــ

FSI9111316ــــ 

 ـــــــــــــــــــــــ

 691563161382345995634جمع وزارتخانه

دریایی  9095100/05ــ14ـگارد

سرویس اطالعات آمریکا:ــــــــــــــــــــــــــ

14811222127914401673عملیات عمومی (1) 

1218ـــــکمکهای پرسنلی (1) 

 ــــــــــــــــــــــــ

14821228128714481682جمع سرویس (1) 

 ــــــ14122399تجارت

 پیشنهادات مربوط به منابع درباره توصیه های بازرسان

دیگراضافهحذفایستگاه (پست) تنظیم به نحو محل یا  تغییر

تهران سالدر سفارت در قسمت ضمیمه دفتر بنای دو ـ

مالی 76

fsl شماره پست مورد برنامه در تجدید

بخش کنسولگری به بخش از 552/3

اداری
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سال 76 تجارت در ساختمان پاویون جدید ـ

ساختمان قسمتهای جایگزینی برای آپارتمانهای ـ

سال مالی 1976 خانه دریایی در ـکارمندان و

FSR/D تحقیقات بازار یک کارمند ـ

بودجه FSR/D با معاون کارگزینی یک کارمند ـ

 وزارت دفاع

خرمشهر اصفهاندر در افتتاح کنسولگری جدید ـ

FSO برای اصفهان یک پست ـ

FSO برای شیراز یک پست  ـ

تبریز قسمت جنوبیفروش محوطه اصل چهاردر بنای محل اقامت برای معاون کنسول در ـ

ساختمان کنسولگری

جنوبی ساختمان کنسوگری
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شماره 15 سند
 سّری

خط مشی چشم اندازهای جدید جنوب غربی: آسیای جنوبی و
خالصه:

آسیای در درآوردند٬ به وضعی دیگر جهانی قدرت را زمانی که حوادث موازنه منطقه ای و ٬1971 از
هند یافته است. بستن خط مشی ایاالت متحده به طرق مهمی تغییر خلیج فارس چارچوب به کار جنوبی و
برآورده اند. نظامی مسلط سر به عنوان بازیگران سیاسی ـ محدوده مناطق فرعی منطقه خود ایران در و
وضع وسعت و با خلیج فارس به دست آورده اند کننده نفت در مالی که کشورهای تولید قدرت اقتصادی و
کـرده است. ایاالت متحده به نفت خلیج فارس افزایش پیدا نیاز اقتصادی ایشان تناسب ندارد. رشد
خلیج فارس با آسیای جنوبی و یافته است. اسرائیل پیوند سیاست مربوط به خلیج به اوضاع اعراب ـ
عالئم ضعیفی از با و انفعال دارند فعل و یکدیگر با استعمار الغاء پس از زمان دیگر هر جدیتی بیش از
با زمان اقدام ایاالت متحده به برقراری نزدیکی بیشتر از شده است. پیدایش سیاست منطقهـگرایی ظاهر
به هند روابط ایاالت متحده با یافته است. مفهوم قدرت بزرگ تغییر خلیج٬ از کنارهـگیری بریتانیا چین و
عراق و هند شوروی با شده است. کشورهای خلیج محکمتر با ارتباط نظامی ما اما وخامت گراییده است٬
زمان از هستند. اقیانوس هند در مشغول افزایش دخالت نظامی خود ابرقدرتها و روابط پیمانی دارد.
سیاست جداسازی ایاالت متحده جهان عرب و در اسرائیل صف بندیهای جدید اعراب و جنگ 1973
موقعیت شوروی را در خاورمیانه ضعیف کرده است. بین چین٬ ایران و ایاالت متحده در این منطقه اشتراـک

منافع محدودی حاصل شده است.
سال آینده به مدت چند که این الگوهای جدیدژئوپلوتیک در این ناحیه نشان می دهد در گرایشها سیر
یافت. ایران ادامه خواهد و بین هند کشورهای عرب خلیج و اصطکاـکهای بالقوه بین ایران و همراه با
عراق به وجود بین ایران و و شبه جزیره عربستان٬ داخل آسیای جنوبی و مدت در اصطکاـکهای دراز
دخالت کشورهای بزرگتر منطقه فرعی می تواند دو هر این بی ثباتی سیاسی در عالوه بر و آمد خواهد
اسلحه به تولید پاـکستان ممکن است در احتمااًل هندو ایران٬ آورد. به دنبال خود منطقه وقدرتهای بزرگ را
اهمیت نائل شوندودرمحدوده این ناحیه فروش اسلحه ممکن است عین حال با یک ظرفیت محقرولی در
هر بود؛ قطبی شبیه خواهد آینده مقداری به یک سیستم دو حوزه تعیین خط مشی در شود. چشمگیرتر
که معذالک عواملی هستند گرفت. خواهد صف بندی ژئوپلوتیک یک ابرقدرت متفاوت قرار قطب در
به نفت عربستان ما نیاز قدرت اقتصادی تولیدکنندگان عرب نفت٬ از: که عبارتند می کنند٬ پیچیدگی ایجاد
و نفت گرایشها سطح تولید قیمتهای نفت و بجز اسرائیل. کشمکش اعراب با در درگیری ما اثر و سعودی٬

منافع شوروی. است تا مساعد برای منافع ژئوپلوتیک ما منطقه بیشتر اوضاع در روند
عین حال اجتناب از در شوروی و کردن نفوذ محدود ثبات٬ از: منطقه عبارتند در منافع اساسی ما
ماخواهان دستیابی به به عالوه٬ خلیج فارس. گاز داشتن دسترسی به نفت و و اتحادشوروی٬ رویارویی با
می خواهیم بازرگانی هستیم و همچنین به فرصتهای سرمایهـگذاری و و دریایی٬ هوایی و بنادر و راهها
آسیای در برند. احساس مسئولیت به کار با را تشویق کنیم درآمدهای اضافی خود تولیدکنندگان نفت را
اتخاذ (در را تقدم هند ما اعتدال نداشته باشد. خارج از میل داریم هیچ قدرت خارجی نفوذ جنوبی٬
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ممنوعیت بریم و به سر هند میزان فعلی نفوذشوروی در آماده ایم با تصمیمات مربوط به خود)می پذیریم و
مـا خلیج فـارس٬ در پاـکستان همچنان حفظ می کنیم. و به هند واـگذاری تجهیزات دفاعی کشنده را
شـوروی و نفت آن حفاظت می کنیم نـفوذ به منطقه و دسترسی خود عین حالی که از می خواهیم در
عربستان به سرکردگی ایران و همکاری منطقه ای برای امنیت را ما کنیم. مهار ـکشورهای افراطی عرب را
به کشورهای دوست می فروشیم. زیاد به مقادیر خدمات دفاعی را تجهیزات و سعودی ترغیب می کنیم و
ناوگان اقیانوس نیروهایی از با بحرین حفظ می کنیم و در یک نیروی دریایی کوچک را ما اقیانوس هند٬ در
مشغول توسعه ظرفیت عملیات طوالنی تر کلی برای ایجاد به طور دیدارهای متناوبی داریم و آرام خود
جنوب غربی نسبت به آسیای جنوبی و خط مشی ما هستیم. گارسیا تأسیسات جزیره دیهـگو تسهیالت و
ایران پیمانهای امنیتی داریم که در پاـکستان و که با هرچند دخالت نظامی مستقیم بپرهیزیم٬ این است که از

شوند. فعالتر شوروی می توانند یک تهدید برابر
سقوط به مخاصمه محلی٬ عدم ثبات سیاسی است که می تواند نسبت به منافع ما جدیترین تهدید
یمن جنوبی به رژیمهای جانب عراق و از ورویارویی قدرتهای بزرگ منتهی شود.تهدید رژیمهای دوست٬
مخاصمه محلی یک تصاعد نیز ثبات دارند مناطقی که حکومتها حتی در مرتبط است٬ سنتی به این امر
منابع طبیعی در استفاده از اسرائیل٬ درحل مخاصمه اعراب و نتیجه شکست ما در خطرمحسوب می شود.
تهدید بگیرند. قرار تهدید ممکن است در نیز منافع ما خصمانه قدرت مالی جدید کاربرد سیاست خارجی٬
اوضاع محلی که ممکن است دخالت شوروی را موارد در مگر جانب شوروی مستقیم نیست٬ از منافع ما
در پشتیبانی از نیروهای سیاسی دوست خود به دنبال داشته باشد. پس از درنظر آوردن استراتژی های
برگزینیم٬ به این نتیجه رسیده ایم که الزم نیست طالب این باشیم که مختلفی که می توانیم یکی از آنها را
رابطه تجاری بهبود فنی برای کمک به ثبات داخلی و یاری اقتصادی و حد آسیای جنوبی از دخالتمان در
سرگیری فروش سالحهای کشنده به قبیل از از دهد قرار مقابل هند را که ما چیز هر از باید رود. فراتر
دهدوحمایت ما قرار برابرهند در را هم نمی تواندخود کمک ما پاـکستان حتی با اجتناب ورزیم. پاـکستان٬
یک تا داد به آن انگیزه اضافی خواهد و کرد خواهد به شوروی نزدیکتر را پاـکستان به سادگی هند از
روابط چین هرگونه بهبود باید به دالیل مشابه ما کند. ایجاد ظرفیت کارآمدسالحهای هسته ای برای خود
غیرمنطقه ای عمده در پاـکستان بازیگر در داشتن منافع بیشتر چین با باخوشرویی استقبال کنیم. را هند و
سطح رقابت آمیز در پاـکستان را نظامی در فعالیت سیاسی ـ منافع ما بود. خواهد صحنه ژئوپلتیکی آنجا

ایجاب نمی کند.
به جهت نیازمان به روابط خوبمان با ایران به عنوان قدرت مسلط باید از حمایت ما خلیج فارس٬ در
منطقه ای دفاع کند٬ قبال هرتهدید در خود است از آنجایی که ایران قادر از عربستان سعودی اعتدال یابد.
اهمیتی٬ با کنیم که توانایی جدید به ایران به سیستمهایی محدود را کمک نظامی آینده خود و بایدفروشها ما
روابط اقتصادی و پیشنهاد باید ما تفهیم کنیم. شورویها و به سعودیها این را باید و به خلیج فارس نیفزاید٬
کشورهای به حمایت از ایشان را باید عرضه کنیم و تکنولوژیکی توسعه یافته به تولیدکنندگان نفت را
نشاندن مرافعات منطقه ای پشتیبانی دیپلماتیکی داشته باشیم و فرو از باید ما عرب تشویق کنیم. میانه رو
و دخالت نظامی بیشتر کلی از به طور باید ما ادامه دهیم. اسرائیل را برای رسیدن به صلح اعراب ـ کار باید
تحوالت ژئوپلتیکی منطقه زمانی که سیر تا این منطقه اجتناب ورزیم. نظامی اضافی در تعهدات سیاسی ـ
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و داریم٬ مانورهای سیاسی منطقه ای برکنار از را خود باید ادامه داشته باشد٬ فعلی خود جهت مساعد در
آسیای که در آنها خصوصاً تشویق کنیم کشورهای کم سعادت تر٬ عین حال تولیدکنندگان نفت را در
یک واحدمورد در ادغام اقتصادی کشورهای منطقه را باید ما یاری نمایند. را جهان عرب واقعند جنوبی و
در ما شد. نخواهد نظامی منجر به ادغام سیاسی یا ضمن بپذیریم که این احتمااًل در و دهیم٬ قرار تأیید
به عنوان عکس العمل مستقیم به مگر کنیم٬ ایجاد تغییرات حاد نباید اقیانوس هند در دریایی خود حضور
برخوردهای ایران و آنچه که می توانیم انجام دهیم تا هر باید ما درازمدت٬ در شوروی. حرکات آشکار
و آمریکا انداخت و به مخاطره خواهد ثبات کل منطقه را این دو برخورد به حداقل برسانیم زیرا را هند

کرد. دعوت خواهد یکدیگر به رویارویی با شوروی را
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شماره 16 سند
ژوئن 1974 24  سّری ـ

پیامدهای آن برای سیاست آمریکا ـ ایران به قدرت می رسد:
خالصه

به نفس با این اعتماد به دست آوردند. سال 1960 دوباره در به خویشتن را ملتش اعتماد شاه و
ایران که فرصتهایی را محیط خارج از تغییراتی در داخل ایران و افزایش منابع برای کسب قدرت ملی در
1971ایران مصممانه برای اینکه و درخالل سالهای 1965 همزمان بود. کرد٬ ایران مهیا برای وسعت نفوذ
دیگر گرفته و را جای بریتانیا تا اقدام کرد٬ خلیج فارس بسازد نظامی در عمده سیاسی و بازیگر را خود
به وسیله نفت توسعه را ایران افقهای سیاسی خود سال 1971 از رفتن به این منطقه بازدارد. از خارجیان را
یک نیروی تا خلیج فارس استفاده کرد موقعیت ممتازش در نقش خویش و قدرت مالی و از و داد

بشود. جنوب آسیا دنیای عرب و دیپلماتیک در
جاه طلبیهای برای پشتیبانی از نه تنها 1973 دسامبر افزایش قیمت نفت در ایران در نقش پیشرو
به دنیای سیاسی واقتصادی و به صورت یک عامل در که ایران را بود بلکه بدان منظور بود٬ منطقه ای خود
نظر کشوری که نظریاتش بایستی به طورجدی توسط قدرتهای بزرگ مورد و جهان چهارم٬ صورت رهبر

درآورد. گیرد قرار
اصل نفت و سطح تولید قیمت گذاری و اساسی در مسایل فوری و ایران٬ نقش جدید برای آمریکا٬
احتمال دخالت و مسابقات تسلیحاتی در خلیج فارس خشم و غضب عربستان سعودی را پیش آورده
جنوب آسیا نزدیک و در خاور دیپلماسی ما ایران از اقدامات اخیر حرکتها و در عین حال بیشتر است.
وسیع یک دید در نیروهای میانه روی منطقه حمایت کرده است. کلی از ایران به طور حمایت کرده است.
جنوب غربی آسیا جنوب و در آمریکا ایران و ولی مهم بین چین٬ ژئوپلتیک یک اشتراـک منافع محدود
ایران سنگ کلیدی در کردن نفوذشوروی می باشد. سه کشورخواسته شان محدود آن هر که در دارد وجود
حال حاضر٬ منطقه در توجه به گرایشهای در با اصلی این مجموعه می باشد) (ایران محور این طاق است.
بیفتند. به وسیله ماجراجوییهای ایران به خطر امکان دارد اما دورنمای تداوم این مجموعه خوب است٬
کردن به آن هدفهایی که قابل تحقق بدون درگیر این است که دسترسی ایران را وظیفه مهم سیاست آمریکا

کند. محدود است٬ منطقه دیگر در منافع آمریکا هماهنگ با نظامی آمریکا

طبقه بندی شده خارج می شود. زمره اسناد از سال 1982 دسامبر 31 در سّری ـ
ایران تحول در سیر

شاه ایران به یک دوره انحطاط رو کشورگشایی نادر صفویه و استقرار از بعد تاریخ احساس حقارت؛
و رژه رفتند عرض این کشور نیروهای خارجی در خارج نشد. این وضع کاماًل از دهه اخیر که تا آورد٬
دست خاـک ایران از قسمتهای بزرگی از می گرفتند. و تعیین می کردند مقامات خارجی تصمیمات دولتی را
به منطقه های تحت نفوذ کشور و گرفتند گروههای قومی به وسیله نیروهای خارجی ملعبه قرار رفت.
رضـاخان یک شکست مشروطه خواهان برای به دست آوردن کنترل قاطع ایـران٬ از بعد تقسیم شد.
برروی قبایل وایالت اعمال کرده و وقدرت دولت مرکزی را کرد تخت برقرار تاج و از دیکتاتوری جدید
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تخت توسط تاج و از او اما کند. ازمداخالت خارجی آزاد ایران را تا ارتش کرد و شروع به مدرنیزه اقتصاد
یک تا به صورت یک منطقه درآمد ایران دوباره بیشتر و شد برکنار سال 1941 شوروی در انگلیس و
سرزمین آن به وسیله کشورهای دیگر ساعت شکست خوردند. طول چند نیروهای مسلح اش در ـکشور؛
سازمان و آمریکا فشار تنها گرفت. استفاده قرار به عنوان یک راه ترانزیتی به شوروی مورد اشغال شده و
ایران بـیرون کـرد. از سال 1946 در که این نیروهای خارجی را بود سیاست مزورانه ایرانیها ملل و
مخصوص و موقعیت ممتاز جنبش ملی نضج گرفت و غیرقابل اجتناب بود. عکس العمل این تحقیرها
جبهه داد. ایران به وسیله بیگانگان هدف قرار استثمار به عنوان سمبلی از انگلیس را شرکت نفت ایران و
قوای نظامی به مبارزه برخاست و کنترل دولت و سر شاه بر با بود کمونیستها تحت نفوذ ملی که شدیداً
اعمال را باالخره قدرت سیاسی خود تخت برگشت. به تاج و شاه دوباره به کمک آمریکا پیروزشد. تقریباً
امـا نیروهای امـنیتی درهـم شکست. ارتش آموزش دیده آمریکاییش و با را قدرت چپی ها ـکرده و
ملی شدن از کنترل صنعت نفت جهانی توسط غرب بعد تلخ بود. بسیار خاطره هایی که به جای مانده بود
استقالل و شاه متکی به پشتیبانی خارجی و بقاء و ورشکسته کرد تقریباً ایران را سال ٬1951 نفت در
پذیرش اینکه احتیاج با موافقتنامه های امنیتی بود. آمریکایی و افراد تمامیت ارضی آن منوط به حضور
جستجوی راهی است شاه در نیاز مورد اقتصادی برای ساختن ایران خودکفا موقتی به کمکهای نظامی و
این نقطه کند. وابستگی به خارج پیدا راههایی برای آزادی ایران از تا کردن قدرتش بود برای متمرکز
با را شاه دست راستیها کردن چپی ها نابود پس از پوشاند. جامه عمل بخود اوایل سال 1960 برگشت در
اصالحات ارضی و مدرنیزه کردن اجتماعی به مبارزه طلبید و با یک درگیری خونین در سال 1963 پیروز
افزایش داد و معاهده کنسرسیوم در سال 1954 باعث شد. رشد جهانی اقتصاد تقاضا برای نفت ایران را
مدرنیزه کردن نظامی٬ یعنی رشداقتصادی و دو٬ که هر به ایران فرصت داد و نفت شد ایران از افزایش درآمد

برای ایران فراهم شد. زمینه برای سیاست خارجی قطعی تر مالی تأمین کند. نظر از را

ایران محیط خارج از تغییرات در
جنگ داخلی در عراق ومداخله مصر کودتای 1958 از عربهای ملّی گرای رادیکال حداقل بعد شاه از
پاـکستان درجنگ درپشتیبانی از کوتاهی آمریکا انقالب 1962شکل گرفت هراسناـک بود. از یمن که بعد
منطقه ای یک برخورد در به پشتیبانی نظامی آمریکا که نمی تواند کرد متقاعد هندوستان شاه را با 1965
منابع بازسازی کرده و نیروهای نظامیش را تا کافی داد حد انگیزه بیش از این حوادث به او متکی باشد.
آمریکا سال 1966 در خنثی کند. را تهدیدها که ممکن است٬ هرجا و تنوع بخشد تهیه این وسایل را
به خلیج فارس یک نوع اسلحه جدید این کار با و به ایران بفروشد (4 که فانتوم هایF/4 (اف ـ موافقت کرد
جنگ اعراب داد. منطقه را موقعیت تسلط نظامی بر 1968 در تحویل این سالحها از به ایران بعد و فرستاد
بیشتر خصمانه عرب را یک محیط احتمااًل در احتیاج به یک نیروی نظامی برتر سال 1967 اسرائیل در و
مانع سیاست خارجی ایران بودند. که مدتها می کرد درگیر قدرتهای بزرگ را مهمترین تغییرات٬ نشان داد.
کافی ایران باشد٬ پایگاههای موشکهای خارجی در داد اینکه اجازه نخواهد ایران مبنی بر اعالمیه 1962
امان باشند. در و مرزهای شوروی آزاد نیروهای نظامی ایران از شوروی عادی و که روابط ایران و بود
منطقه در را فعالیتهای نظامی دیپلماتیک خود و خلیج فارس پیش بینی کرد از را شاه خروج انگلیسیها
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ادعای ایران نسبت به بحرین به عنوان از به دست آورد. آنجا نقش برجسته ای در تا چنان جهتی بخشید
با کرد. برقرار تنب ها ابوموسی و برای مالکیت بر را ولی مذاـکرات خود عملی منصرف شد٬ غیر یک امر
که متقاعدشد تانکرهای نفتی درباب المندب شاه بیشتر حمله به یکی از افزایش درآمدحیاتی نفت ایران و
در دکترین نیکسون که ابتدا خلیج فارس هم حفاظت کند. خارج از بایستی ازخطوط حیاتی نفتی اش در او
تشنج زدایی در و تقویت کرد قدرت نظامی متکی به خود مورد در گشت عقیده شاه را آشکار سال 1969
خاورمیانه تقویت برای مداخله در که انرژی شوروی را رسید برای شاه چنین به نظر آمد به وجود ـکه بعدًا
واین اعتقاد کشورهای منطقه بود دیگر برتراز و لزوم یک تنش نیرومند حاـکی از تمام نشانه ها ـکرده است.
که عین حال ایران کاری کرد در به چشم می خورد. برروی حمایت خارجی حساب کند ـکه ایران نمی تواند
اقتصادی شوروی و کمکهای نظامی و ایران با مبادله گاز به وسیله معامالت پایاپای و شوروی را تهدید

شوروی تخفیف دهد. ثبات بین ایران و تشویق روابط با

آن از بعد و سال 1971
راههای اختیاری دیپلماتیک افزایش داده و قدرت بالقوه ایران را به بعد سال 1971 تغییرات مهم از
و اشغال کرد جزیره را خلیج فارس رفت ایران 3 از هنگامی که بریتانیا آورده است. به وجود جدیدی را
این پیشنهاد با بمانند. خلیج بایستی به کنار که کشورهای خارجی از این گونه روشن کرد را نقطه نظرخود
در تحکیم بخشید. را خود ایران موقعیت برتر عقیده که کشورهای خلیج مسئول امنیت خلیج می باشند
حالی که طرح و پیشنهاد ایران برای پیمان امنیت خلیج پیشرفت چندانی به دست نیاورده٬ موضع ایران
عمان مشغول عملیات بوده نیروهای ایرانی هم اـکنون در بوده است و آمریکا تأیید برای امنیت خلیج مورد

همکاری ایران برای امنیت خلیج دانست. می توان نمونه ای از این را و
و به عنوان رقیب سرسخت هندوستان شکست داد پاـکستان را سال 1971 پاـکستان در و جنگ هند
روی چتری بر ایجاد با ابتدا دیپلماتیکش متوجه سمت شرقی شود. که ایران توجه نظامی و باعث شد
از بعداً و اقیانوس هند٬ در اعالم نقشی برای خود برقراری تأسیسات نظامی درجنوب شرقی و پاـکستان و
اخراج مستشاران شوروی از سادات و سیاست جدید و هندوستان مرگ ناصر با طریق روابط نزدیکتر
به پشتیبانی مصروصف بندیهای جدیددرجهان عرب که پیش ازجنگ اـکتبرصورت گرفت عالقه ایران را
که ایران به اعراب بود کارآیی جدید جنگ نشانگرآسیب پذیری اسرائیل و خود اعراب جلب کرد. از بیشتر
سرعت نسبت به ایران همچنین با تطبیق دهد. صف بندی جدید با را که وضع خود تا سرعت حرکت کرد
کشورهای کمونیستی عادی دیگر چین و با روابطش را صف بندیهای قدرتهای بزرگ واـکنش نشان داد.
ایران از تا باعث شد کودتای افغانستان مجدداً عراق و هندوستان و مصر٬ معاهده های شوروی با ـکرد.
آن جهت کاهش از نگرانی ایران را مصر حوادث بعدی در اما هراسناـک شود. گیرد محاصره قرار اینکه در
پـرزیدنت دیدار کرد. افغانستان تقلیل پیدا هندوستان و شوروی در نفوذ مورد نگرانی ایران در و داد
از که آمریکا به شوروی گوشزدی بود و روانی تقویت کرد نظر از ایران را ماه مه 1972 ایران در نیکسون از
معامالت که سیاست محدودیت فروش سالحهای آمریکایی کمترشود. باعث شد و ایران حمایت می کند٬
هروضعیتی برتری نظامی خود در دارد که ایران قصد انجام گرفت به همه نشان داد عظیم تسلیحاتی که بعد
مقابل حمله که ایران در کننده این اندیشه بود٬ نطق شاه درباره باقی گذاشتن زمین سوزان القا و حفظ کند را
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کرد. دفاع خواهد خود از شدت هرچه بیشتر شوروی با

قدرت نفت
ایران با روی کنترل صنعت نفت جهان فراموش نکرده بود. دخالت غرب بر از را ایران ناراحتی خود
سال اهمیت منطقه ای در موفقیتهای اقتصادی و اساس ثبات سیاسی و موضع معاملهـگری بر استفاده از
به سطح کنسرسیوم را برداشت و راه به دست گرفتن کنترل کامل صنایع نفت خود در آخرین قدم را 1973
وحدت بیشتر سوی اعراب و تحریم نفت از و قیمتها روند نتیجه تقاضای نفت و در تنزل داد. یک خریدار
را آن ایران نقش پیشرو که در 1973 دسامبر رفتن قیمتهای نفت در باال اوپک افقهای جدیدی گشوده شد.
برای همیشه بلکه یک نوع عارضه فقر از فرار شدن و برای ثروتمند کوششی بود نه تنها بازی می کرد
ایفای ایران که دیگر می رفت. سیاسی جهان به شمار قبال قدرت انحصاری اقتصادی و مبارزه طلبی در
که فرصتی برایش پیش آمده که به صورت عاملی این چنین دید به دست آورده بود نقش مهم منطقه ای را
همچنین به صورت کشوری که نظریاتش و می آمد رهبرجهان چهارم که تازه به وجود دنیای سیاست و در

درآید. به حساب آورند٬ قدرتهای بزرگ باید را
خود تحت نفوذ ایران یک فرصت بیسابقه ای یافت که محیط خارجیش را قدرت جدید این ثروت و با
مصر پاـکستان٬ هندوستان٬ قراردادهای مهم اقتصادی با وارد نفت خود بردن پول و به کار ایران با درآورد.
از کشورهامنعقدکرد. دیگر سودان و اردن٬ مراـکش (مغرب)٬ قراردادهای کم اهمیت تری با وسوریه شده و
طریق این معامله ها ایران٬ عربهای میانه رو را مثل سادات٬ حسین و حسن حمایت کرده و شکاف بین
به کاهش داده و پاـکستان حمایت کند اینکه ایران از از نگرانی هندوستان را و ترغیب کرد عراق را سوریه و
نیروی کاالهای مصرفی و خام و حالی که دسترسی به مواد در که مواظب باشد٬ پاـکستان یادآوری کرد

به حساب آورد. نیز ایران را به دست می آورد را انسانی ماهر
دوران از بـعد ایران برای اولین بار یمن هم کمک نظامی داد. به عمان بلکه به اردن و ایران نه تنها
جنوب نزدیک و منطقه خاور دو هر عامل مهم سیاسی در امپراطوریهای باستانی (پادشاهان باستانی)
رقابت و یمن جنوبی منزوی شدند کننده ترین دشمنان احتمالی ایران یعنی عراق و تهدید شده است. آسیا
هندوستان اختیاراتی سوریه و و عین حال ایران برای مصر در درآمد. هندوستان به حالت انجماد ایران با
منطقه کمک کرد. به تضعیف موضع شوروی در و خودشان به شوروی بکاهند اتکاء که از فراهم کرد را

نتایجی برای آمریکا
می آورد٬ به وجود فوری برای آمریکا قاطعیت ایران مسایل مهم و اطمینان و جنبه های جدید بعضی از
قدرت معاملهـگری و خود افزایش درآمد ایران برای حفظ و ـکه واضح ترین آن موضوع قیمت نفت است.
صادرکننده نفت دیگری به سختی هر نفت به دست آمده است بیش از سایه قیمتهای جدید که در خود
هم مصرف داخلی دارد این بابت به دست می آید ایران برای پولی که از مبارزه خواهدکرد. و خواهدکوشید
اینکه کنترل قیمت تا کاهش دهد٬ نفت را میزان تولید بود خواهد ایران حتی حاضر هم مصرف خارجی. و
نفت ایران ممکن است به زیان ایاالت توجه داشت که کاهش قابل مالحظه تولید باید و بپذیرد؛ نفت را
و تندرو نگرانیش درباره قوای عربهای رادیکال و خلیج فارس و برتری نظامی ایران در متحده باشد.
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کرده که ایران برای مداخله ایجاد تمایلی در کشورهای شبه جزیره عربستان٬ بعضی از شکنندگی سیاسی با
اعراب لطمه بزند. و به روابط آمریکا و ممکن است به درگیری بینجامد

بوده است٬ نتیجه عوامل دیگر هم در نتیجه دستاوردهای ایران و مسابقه تسلیحاتی درخارج که هم در
ظهور خلیج فارس و در افزایش مداخالت ابرقدرتها به تصاعدسریع باعث درگیریهای محلی٬ امکان دارد
موضع برتری آن امکان قدرت نظامی ایران و اسرائیل شود. میدان مناقشات اعراب و در اسلحه های جدید
فشار کردن ایران به ما عربستان برای محدود باعث شود افزایش داده و نگرانی عربستان سعودی را دارد

آورد.
جنوب نزدیک و خاور در دیپلماسی ما جهت حمایت از ایران در اقدامات اخیر بیشتر عین حال٬ در
کمک علیه عربهای تندرو سوریه به نزدیکترین موضع آنها اردن و کمک ایران به مصر٬ بوده است. آسیا
کمک ایران به هندوستان راههای اختیاری به این کشور عراق می شود. شدن سوریه از باعث جدا ـکرده و
همچنین کمک و یک دامنه محدودی فراهم کنیم) مقابل شوروی می دهد(چیزی که مامی توانیم فقط در در
برای حمایت ازکشورهای نقش را کلی ایران پول و به طور ایران به پاـکستان کمک به یکی ازمتفقین ماست.

کمک کرده است. به انزوای کشورهای تندرو برده و میانه روی منطقه به کار
ایاالت متحده آمریکا ایران و بین چین٬ اشتراـک منافع مهمی در سال 1971 ژئوپلتیک وسیع از نظر از
ـ اسالم آباد پکن ـ محور صحبتهایی از حلقه های زنجیره ای آن است. یکی از آمده که پاـکستان نیز به وجود
شوروی همچنین اتحاد کرده و انتقاد پیمان سنتو پشتیبانی چین از شوروی از اتحاد تهران به میان آمده و
طبق معمول از استفاده آمریکا و انگلیس از ایران به عنوان یک مهره انتقاد کرده است. هرچند این محور را
به وضوح منافع مشترکی درمحدود آمریکا ایران و بدون اصطکاـک نامیدچین٬ به سختی می توان رسمی یا
همچنین واضح است که ایران سنگ کلیدی این طاق پاـکستان دارند. بقاء منطقه و شوروی در ـکردن نفوذ
با شد. حتی چین تضعیف خواهد پاـکستان و که بدون ایران موقعیت آمریکا٬ می آید به شمار کردن) (مهار
ادامه موجودیت این صف بندی به نفع ایاالت متحده آمریکا گرایشهای منطقه چشم انداز و توجه به روندها
نتیجه ماجراجوییهای در امکان دارد کردن) این طاق (مهار معهذا شوروی خوب است. به زیان اتحاد و
باعث و هندوستان منجرشود اعراب یا محلی با که ممکن است به یک درگیری ویرانگر بیفتد ایران به خطر
قبال در وظیفه مهم سیاست آمریکا بالنتیجه تقویت مواضع شوروی بشود. و سوی دیگر جلب شوروی از
و موقعیتهایی که باعث کشانده شدن آمریکا در به مداخله مخصوصاً ایران این است که تمایالت ایران را
چنین اقداماتی از آمریکا مشورتهای ایران و بدین ترتیب عرفی از و کند محدود شوروی به منطقه شود
عامل مهمی است این مورد ایران در درحرکت است و جهت ما٬ این منطقه در در گرایشها روند برقرارشود.

بیندازیم. به خطر (دادن اختیارات تام) دادن یک چک سفید با نبایستی این موقعیت را ما و
نزدیک خاور (NEA) امور

مگ میچ هود
6/24/74
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شماره 17 سند
محرمانه ـ 1355 خرداد 6 ـ می 1976 27 سفیر تاریخ: ـ هلمز از:

سربازرس هربرت پراپس به:
ایران جهت کلی روابط با قسمت اول:

از دهه ما دو از بیشتر عالی است. آمریکا روابط بین ایران و زیرمطرح شده٬ علیرغم چندمسئله که در
عدم دوجانبه از تنفر شوروی٬ مشترکمان نسبت به کمونیسم و اساس برخورد یک رابطه مخصوص بر
کشور دو تشریک مساعی به منافع هر مبتنی بر تشخیص اینکه روابط نزدیک و و خاورمیانه٬ ثبات در
بی غرض است که ایران را نسبتاً و یک قدرت نیرومند شاه آمریکا به نظر بوده ایم. بهره مند خدمت می کند٬
مهارتهای و نگهداری آنها متخصصین برای استفاده و برابرشوروی به وسیله تسلیحات خیلی پیچیده و در
ایران در منافع ما حفاظت می کند. است٬ نیاز حرفه ای که برای توسعه کشورش مورد فنی و اقتصادی٬
منطقه به عهده دوست است که نقشی مسئوالنه در باثبات و شامل باقی ماندن ایران به صورت یک کشور
همچنین به و می دهد٬ آن را قلمرو اجازه استقرارتسهیالت نظامی واطالعاتی در و اجازه پرواز به ما و دارد

می باشد. می دهد٬ نفتی را منابع معدنی و به بازارهایش و امکان دسترسی مستمر ما
جانبه سودمند رابطه دو ارتقاء جهت حصول اطمینان و در تداوم تالشهای هیئت (نمایندگی سیاسی)
مدرنیزه کردن ارتش و توسعه داخلی و در مشارکت وسیع ما قابل توجه روابط تجاری ما٬ رشد می باشد.
عوامل وابسته به آن بوده مستلزم توسعه سفارت و زندگی می کنند٬ این کشور آمریکاییهایی که در ازدیاد
است که امروز بزرگترین و پیچیده ترین هیئت در امور خاور نزدیک است. عالوه بر ساخت عرفی کنسولی
تیمهای مستشاری نظامی و نماینده وزارت دفاع داریم. حضور نظامی بزرگی در ظاهر دیپلماتیک٬ ما و
موقت تعطیل تابستان به طور یک سپاه صلح موقتی (ـکه در (TAFT) وابسته دفاعی٬ همکاری تکنیکی
وزارتهای کشاورزی و نمایندگیهایی از بزرگ است٬ فعال و که بسیار آمریکا انجمن ایران و شد)٬ خواهد
که با جداـگانه دیگر واحد 20 حدود و اداره مالیات بردرآمد و مخدر مواد سازمان مبارزه با بازرگانی٬

پیوستگی هستند. ارتباط و ایران در در اطالعاتی ما فعالیتهای نظامی و
برای تمام فعالیتهای رسمی آمریکا ومسئولیت سفیر اختیار مشکالت مهمی نداریم. سازمانی ما نظر از
ایران سال در واحدهای نظامی دایر بر کنترل او قبول شده است. زیردستی فهمیده و ایران به وسیله هر در
دفاعی که هماهنگ کننده تمام تشکیالت نظامی است آمدن مقام نماینده ارشد ـگذشته به وسیله به وجود
تمام نمایندگان می گیرد. او راهنمایی از و گزارش می دهد به سفیر نماینده دفاعی مستقیماً مستحکم شد.
تیم هفتگی با به طور و رؤسای قسمتها روزانه با به طور سفیر انجام می دهند. را این کار نیز سازمانی دیگر
برقراری هیئت به منظور نمایندگان آمریکایی در و سازمانها دیگر زمان که الزم است با هر و ـکشور
اصفهان و در جمله کنسولگریهای جدید از پستهای جزء٬ کار هماهنگی مالقات می کند. ارتباطات و
[قائم هدایت می شود. سرپرستی و می کند٬ DCM کار به وسیله یک هماهنگ کننده کنسولی که با شیراز
و متناوب برای مشورتها به طور مأموران کنسولگری ها .[DCM مقام رئیس هیئت (سفارت آمریکا)=
برای مشاوره و قسمتهای مختلف به پستهای استان٬ مأموران سفارت از و به تهران می آیند ـکنفرانسها
طـرفه تـبادل جریان دو تمام کنسولگریها٬ ارتباط خوب تلفنی با مسافرت می کنند. آنها٬ همکاری با

می سازد. امکان پذیر سفارت را و اطالعات بین آنها
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من یک رابطه می باشد. کشور دولت ایران منعکس کننده رابطه عالی بین دو روابط بین سفارت و
اعضای معین دیگر همچنین شاه برای بعضی از مقامات ارشددولت ایران دارم و شاه و نزدیک با دوستانه و
رهبران مهم در مقامات سفارت دسترسی خوبی به مقامات دولتی ایران و دیگر هیئت قابل دسترسی است.
اینکه دولت به خاطر نیست٬ تمایل داریم سودمند که ما این روابط همیشه آن طور بخش خصوصی دارند.
حتی گرفته می شود. باال تمام تصمیمات مهم در قدرت ساخته شده است و تمرکز جامعه ایران با ایران و
دارند. کمی برروی آنها تأثیر و مطلع نیستند برنامه ها سیاستهای و به درستی از ارشد اغلب مقامات نسبتاً
مـیان ارتش حتی درباره گرایشات در توسعه منابع اطالعاتی درباره مخالفین و مورد همچنین در ما
ایـن گـروهها٬ تماسهای خارجی با مورد عدم موافقت دولت ایران در حساسیتهای ایرانیان و به خاطر

مشکالتی داریم.

مشکالت مسایل و قسمت دوم :
قیمت نفت ومقداری که به دولت ایاالت مورد ایاالت متحده در بین ایران و عالوه براختالفات آشکار
که بایستی بـه دقت آمده اند مشکالت بالقوه دیگری به وجود چندین مشکل و متحده تعلق می گیرد٬
آن این روابط در وجوی که ما کشور به رابطه سالم اساسی بین دو اثرات جمع شونده آنها تا رسیدگی شوند
انتقال تجهیزات نظامی تهیه شده به وسیله مورد محدودیتهای کنگره در رهبری می کنیم ضرری نرسد. را
ایرانیها روابط ماست. آزاردهنده در پیش یک مورد بیش از دادن امتیاز٬ یا ثالث و به یک کشور آمریکا
مقررات ما را بهعنوان یک محدودیت در توانایی آنها برای ایفا کردن نقشی که آنها به خاطر وضع ثروت٬
می بینند. در حالی که این مقررات برای منطقه احساس می کنند٬ قدرت و سطح پیشرفت کشور خود در
امکانات می باشد. گرفته نمی شود٬ به کار علیه منافع آمریکا بر اینکه تسلیحات آمریکا حصول اطمینان از
مشکالت جریان پاسخ می گوییم وجوددارد. به تقاضاهای ایرانیها سرعتی که ما روش و زیادی برای بهبود
خدماتی هزینه تجهیزات و مورد به سختگیری بیشتری توسط دولت ایران در ایران٬ (نقدینگی) وجوه نقد
دولت شاه و می کند. افزایش پیدا مقرر مقدار از قیمتها همین طور شده است. ماخریداری شده منجر ـکه از
توسعه دست می دهند. به عنوان منبع اصلی لوازم نظامی از قابلیت ما نسبت به صحت و ایران اعتمادشان را
و تخمین زده می شود به 25/000 حال حاضر ایران (در گسترش جامعه آمریکایی در اندازه و سریع در
حال رشد در به نفس ایرانیها اعتماد و زمانی که غرور در برسد) برابر به دو سال 1980 که تا می رود انتظار
رسمی توسط خواهی غیر یک نظر اخیراً بالقوه می باشد. است اختالفات فزاینده فرهنگی یک تهدید
دست یافتن به بینشی که به کم خارجی به منظور سفارت درباره گرایش ایرانیان نسبت به افزایش حضور
بازرگانی زمینه اقتصادی و عیوب متعددی در مشکالت و انجام شد. ـکردن مشکالت بالقوه کمک کند٬
اولین مشکل عدم توانایی در کارمندانش آماده برای بحث هستند. و (Brewin) که آقای بروین دارد وجود
اجاره ایران به مبلغ 35میلیون دالر دولت ایران درجهت بازپرداخت بدهی وام و دستیابی به یک موافقت با
که انتقاد می رود انتظار توسط سفارت که به سالهای قبل برمی گردد). است (علیرغم اقدامات سطح باال
متوجه هستیم که فعالیتهای آینده بانک ما و ایران به خاطرپرداخت نکردن این بدهی افزایش یابد ـکنگره از
فعالیتهای کمیسیون مشترک ایران ـ این بدهی ارتباط داشته باشد. واردات ممکن است که با صادرات ـ

است: این قرار دالیل از بوده ایم پیشرفت نکرده است. امیدوار کیفیتی که ما به سرعت و آمریکا
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توافق. انجام تعهدات مالی اش برای پروژه های مشترک مورد کندی ایران در الف):
تمام هزینه بعضی دیگر. و پروژه ها هزینه خیلی از عدم تمایل ایاالت متحده به پرداخت قسمتی از ب):
آینده تیمهای همکاری ایران است و که هم در سؤاالتی که درباره موقعیت تیم مشاوره بزرگراهها ج):

USIRJC عمل می کند. حمایت فنی ایاالت متحده که با
وزارت خارجه این است که نظر سرپرست آن است. و بازرگانی ما مشکل سوم متوجه موقعیت مرکز
کنون نتوانسته ایم که وزارت دارائی تا وزارت اقتصادی و و ما و موقعیت دیپلماتیک داشته باشد نباید مرکز
چیزی یا بازرگانی و موقعیت فعلی مرکز نتوانیم استمرار ما اـگر موضعش واداریم. به عدول از خارجه را
ایاالت متحده واـکنش های جدی وجود روابط بازرگانی بین ایران و به دست بیاوریم در شبیه به آن را

داشت. خواهد
را آنها ولی من تمایل دارم که یکی از مطرح خواهدکرد. شما با ونچرچندین مشکل اداری را آقای پرو
که هیئت نمایندگی (سفارت آمریکا) همینطور دهم. توجه قرار مورد می آزارد٬ سال سفارت را ـکه برای 20
گردید. نامناسب تر گرفتن احتیاجات دفتری ما Chancery برای دربر ساختمان چنسری ـگسترش یافت٬
جوالی 1975 در تصویب شده ولی عملی انجام نگرفته است. و طرحهایی برای توسعه ساختمان تأیید
که این می رسد ولی به نظر شد٬ خواهد آغاز سال 1977 که عملیات ساختمانی در اطالع داد ما به FBO

امنیت تعدادی این میان کارآیی و در محتمل باشد. غیر ساختن ساختمانهای جدید در وقفه جاری٬ با ـکار
امکانات نامناسب مختل گردیده است. و اتاقها اعضای هیئت به خاطر از
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شماره 18 سند
آبان 1355 ـ 1976 خارجی نوامبر غیرقابل رؤیت برای افراد سّری ـ

ایران تهران ـ فرمانده مستشاری نظامی. از:
خارجی) (غیرقابل رؤیت برای افراد اروپا در فرماندهی کل نیروهای مسلح آمریکا به:

79 ـ پروژه همکاری امنیتی نظامی برای سال 83 موضوع:
اهمیت استراتژیک 1ـ

نقش فزاینده رهبری آن در مجاورت اتحادشوروی و اهمیت اولیه ایران به واسطه موقعیت کلیدیش در
تولیدکنندگان اصلی نفت در وموقعیتش به عنوان یکی از ناحیه ساحلی اقیانوس هند منطقه خلیج فارس و
اختیارات و ایران به دادن حقوق٬ درجهت غرب٬ ثبات و با می باشد. وخریدارتولیدات ایاالت متحده٬ دنیا
نفت ازطریق همکاری درداخل شبکه سنتوادامه می دهد. جانبه و امکانات به ایاالت متحده به صورت دو

داشت. اهمیت فزاینده ای خواهد ایران برای دنیای آزاد

هدفهای همکاری امنیتی ایاالت متحده 2ـ
مناسب. و کمک به ایران برای برقراری یک پایگاه بسیج توانا الف ـ

غرب. مجامع امنیتی طرفدار ترغیب به مشارکت فعال در ب ـ
به کردن آنها رد متفقین و و امکانات برای آمریکا اختیارات و به دست آوردن حقوق٬ همکاری در ج ـ

مخالفت نسبت به منافع آمریکا.
نگهداری نیروهای پشتیبانی تدارکاتی و رزمی قادر به انجام د ـ کمک به ایران برای مستقر کردن و

وظایف دفاعی احتمالی.
کمونیسم. نفوذ برابر مقاومت در و ترغیب به همکاری منطقه ای نزدیک تر ـ ه

به منابع نفتی عظیم. افزایش دسترسی آمریکا ـ و

جنبه دیده می شود. دو به امنیت ایران از تهدید 3ـ
افغانستان. شوروی و کمتری اتحاد مقدار وهله اول عراق و در خارجی:

تهدید آشوب های قبیله ای. یا شده و بی نظمیهای احتمالی که به وسیله عوامل تروریست ایجاد داخلی:
مالحظه می شود. به وسیله ارتش یک کشور به همین صورت نیز

محدودیتها و تواناییها 4ـ
و کنند برقرار که امنیت داخلی را بوده اند نیروهای مسلح ایران قادر مربوط می شود. سه نیرو به هر
حمله های نمی توانند آنها بود. خواهند به این کار بی نظمی ملی سرتاسری قادر از تحت اغلب شرایط غیر
بیندازند. به تأخیر را حمله یک قدرت اصلی (بزرگ) مؤثر به طور یا و متوقف کنند جهت را دو خارجی از
تمام مرز یا دست دادن قسمتی و ولی احتمال از متوقف کند٬ جانب عراق را است که حمله ای از ایران قادر
به لحاظ جنگی آزمایش شدند٬ ظفار در نیروهای نظامی ایران اخیراً دارد. عراق وجود آبرفتی بین ایران و
در آنها هستند. دارد اغلب نیروهای غربی وجود درجه رهبری میانه حرفه ای که در فاقد هنوز ولی آنها
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افزایش دهند. را تواناییهای خود تا سازماندهی هستند تجدید حال توسعه و

برنامه همکاری امنیتی توصیه شده 5ــ
مالحظه تهدید همکاری امنیتی درخواست شده دولت ایران چیزی است که ایران برای مقابله با الف:
باسالحهای پیچیده و که به وسیله اتحادشوروی حمایت می شوند ایران باچندین کشور شده الزم می داند.
که قوی داشته باشد یک نیروی مسلح مدرن و است که باید ایران معتقد مواجه است. هستند روسی مجهز
قطع نماید. برقرار سیاسی را ثبات اقتصادی و و صنعت نفت استراتژیک خودش دفاع کند از باشد قادر
اولیه است که ایاالت متفقین یک ریسک (تهدید) روی ایاالت متحده و آن بر اثر احتمالی نفت ایران و

شود. آن روبرو با باید نباشد٬ مهیا تهدیدات مذکور صورتی که ایران برای مقابله با در متحده٬
تهدیدی که به وسیله هواپیماهای پیشرفته مطرح می شود که با باشد قادر نیروی هوایی ایران باید ب:
با نیروی هوایی ایران باید هستند٬ تأسیسات نفتی که به شدت ضربه پذیر دفاع از به منظور مقابله کند.
که از باشد قادر نیروی هوایی باید به عالوه٬ تسلیحات دفاع هوایی مجهزشود. هواپیماهای تکامل یافته و
پایگاه اصلی است و اینکه نیروی هوایی فقط دارای 8 به خاطر نیروی دریایی حمایت کند. نیروی زمینی و
توانایی دفاع هوایی ایران برای امنیت شده اند٬ بارگیری متراـکم نفت درجنوب متمرکز تأسیسات تولیدی و
کنترل عالی برای یک سیستم فرماندهی و با بنابراین یک شبکه رادار اقتصادی آن حیاتی می باشد٬ ملی و
F-16 و هواپیماهای هواپیماهای تاـکتیکی طرح ریزی شده است. کنترل تمام دفاعی هوایی و اولیه و اخطار
F-18 ب رای باال بردن خنثی سازی٬ جلوگیری و حمایت هوایی و پوشش هوایی نیروی دریایی الزم است.

(E-3A) به منظور باال بردن قدرت فرماندهی و کنترل و همکاری در نایل شدن و هواپیماهای آواـکس
زمان AMSTS برای توسعه دادن به قابلیت انعطاف و احتیاج هستند. کردن برتری هوایی مورد برقرار
پاسداری P-3 برای مراقبت دریایی هوابرد٬ هواپیماهای لزوم است. پاسخ برای حمایت تدارکاتی مورد

می گیرد. استفاده قرار مورد اقیانوس هند دریای عرب و خلیج فارس٬ زیردریایی در عملیات ضد
پروژه های مربوط به نقل٬ بودن شبکه حمل و نامناسب (ناـکافی) ایران و در زمین ناهموار به خاطر ج:
مرزهای که از باشد نیروی زمینی بایستی قادر تسلیحات مربوطه. پیشرفته اضافی و تجهیزات خودرو
زیاد که به وسیله تعداد مقابل تهدید عراق در مرز زمینهای مجاور تأسیسات استراتژیک نفتی در و ـکشور
آتش اـکتشاف هوایی٬ کار هواپیمایی ارتش باید توپخانه مطرح است دفاع کند. تانکهای ساخت روسیه و
نقل هوایی حمل و کنترل٬ فرماندهی و تخلیه دارویی (پزشکی)٬ تهیه تدارکاتی٬ تانک٬ جنگ ضد پشتیبان٬

انجام دهد. رزم حمایت توپخانه را در و سربازان٬
طریق خلیج فارس از بیشترواردات کشور و می شود طریق خلیج فارس صادر تمامی نفت ایران از د:
در رفت وآمد امن در قابلیت دوام سیاسی ایران مستلزم دسترسی مطمئن و و اقتصاد بنابراین٬ می شود٬ وارد
امنیت جهت ایجاد اهمیت بسزایی برای ایران در توسعه یک نیروی دریایی مدرن از خلیج فارس می باشد.
هلیکوپترهای کشتی حمایت شده به وسیله هلیکوپتر٬ است. خلیج فارس برخوردار در برای تجارب آزاد
ASW برای حفاظت خطوط سطح آب و یک قدرت ضد با ASW وزیردریاییهای تهاجمی دیزلی ایران را

کشتیهای تدارکاتی به نیروی دریایی ایران می کند. دریای عرب مهیا خلیج عمان٬ خلیج فارس٬ دریایی در
LSTS تدارک مـجدد می دهد. فاصله زیادتر و پایداری بیشتر عملیات با قدرت تدارکاتی حرکت در
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تسهیل می کند. ساحلی را جزایر سایتهای ساحلی و
همچنین کنگره در وزارت دفاع و چه فروش تسلیحات به ایران به وسیله وزارت خارجه و اـگر ـ ه
کلی قول داده است که تجهیزات ایاالت متحده به طور می گیرد٬ به دقت تحت کنترل قرار بعضی موارد
F-4 و I و - HAWK برنامه های جاری نظیر دهد. ایران قرار اختیار طیف وسیعی در در نظامی مرسوم را
به دنبال بنابراین قدرت جذب ایران (را و نیروی هوایی ایران٬ برای منابع انسانی ماهر تقاضا ٬F-14و F-5

غیره مشکالت انسانی را زیردریایی و آواـکس٬ ٬F-18 ٬F-16 تجهیزات پیچیده نظیر مالکیت بیشتر دارد).
تفاوتهای می گذارد٬ تواناییهای جذب نیروی هوایی ایران اثر عامل دیگری که بر مطرح سازد. می تواند
طرح ریزی دراز عملیات مشترک٬ کنترل٬ جهت فرماندهی و در گرایشات آمریکا فرهنگی بین ایران و
هنوز و می رسد غربی اساسی به نظر فکر طرز عواملی که در دیگر و ارجحیت ها٬ هماهنگی داخلی٬ مدت٬
برنامه های مدرنیزه کردن مسایلی که در بعضی از می باشد. پذیرفته نشده است٬ کاماًل به وسیله ایرانیها
اـگرچه بودجه فعلی ایران کسری نشان دنباله همین تفاوتهاست. شد آن برخورد نیروی هوایی ایران با
دارا برای پرداخت سریع برای آنچه که سفارش می دهد که منابع مالی را می رسد ایران به نظر می دهد٬
کمکهای فنی) موقعیت (تیمهای عملیاتی و به نفس به وسیله مراحلی از جهت اعتماد پیشرفت در باشد.
هیچ TAFT نشان داده شده است. پرسنل همچنین به وسیله یک پروژه سرتاسری کاهش در TAFT و

تجهیزات پیشرفته که برای ساخت دفاعی نیروی هوایی O به خاطر M و در پروژه ای برای کاهش مؤثر
و نتیجه خریدهای تعیین شده باشد باید یک تشکیالت دفاعی توانا نشده. شده است اجرا ایران پیشنهاد
باید از هدفهای آمریکا که در پاراـگراف 2 اظهار شده حمایت کند. در حال حاضر اقدام تجهیزات مربوط به
دفاع هوایی به نظر می رسد که باالترین ارجحیت نسبی را دارا باشند. به هر حـال تـوسعه تشکـیالت
می گیرد دسترس قرار تجهیزات به همان ترتیب که در سرتاسری دفاعی هدف نخستین دولت ایران است و

گرفت. خواهند بهره برداری قرار مورد
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شماره 19 سند
دی 1355 12 ـ ژانویه 1977 سّری 2 خارجه ـ وزارت امور

ایران
اهداف منطقه ای و اهمیت ایران برای سیاست جهانی آمریکا 1ـ

اهمیت خاص ایران ازجهت حمایت با گسترده آمریکا مدت تقریبی 30سال است که وابستگی وسیع و
پایه عوامل بر خیلی کم و روابط اولیه ما مطابقت دارد. منافع ملی اصلی آینده ایاالت متحده آمریکا٬ و
وابستگیهای حکومت داخلی و گیرنده مناطق زیادی از بر در حاال اما داشت٬ سیاسی جغرافیایی قرار
آورد گرفته که می توانداصطکاـکهای جدی به وجود قرار مقابل ما جریاناتی در بخش خصوصی میباشد.

باقی مانده اند. بدون تغییر منافع ملی زیر اما

مانع برای اهداف شوروی
خاورمیانه موضوعی است که قدرت شوروی به خصوص در و نفوذ منافع دوجانبه برای جلوگیری از
تجربه ای کـه ایـران از نزدیکی ایران به شوروی و ایران باقی مانده است. با به عنوان اساس روابط ما
به اشتراـک نقطه نظرهای منجر کمونیستی قوی (ایران) رهبری ضد و وسعت طلبی تاریخی شوروی دارد
ترومن توسط رئیس جمهور صراحتاً گشت که اولین بار سیاستهای خارجی دنیا رابطه با در دوی ما هر
غربی کشور تنها آمریکا منافع زیادی به دست آورده ایم. دوی ما این همکاری هر رابطه با در اعالم شد.
بوده و هست که قادر است در نهایت مانعی در مقابل شوروی برای حمایت از ایران باشد. در دو دهه اول
بعد از جنگ٬ ایران یکی از گیرندگان کمکهای مالی و فکری آمریکا بوده و برای ما نقش مؤثری جز
این اوضاع تجهیزات نظامی بازی نکرده است. و پیش بینی خبرهای متعدد و پیمان سنتو عضویتش در
خودش که بیشتر دارد آن را نفوذ قدرت مالی و ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای٬ امروز کرده و تغییر
برای اقیانوس هند و جنوب آسیا خاورمیانه٬ نقش مهم مستقلی در ایران می تواند انجام دهد. را ـکارها
روبرو قدرت منظم دیگر نیروهای هر سیاستهای روسیه با فعالیت و با کرده و ثبات منطقه ای ایفا پیشبرد

شود.

سیاسی جغرافیایی ایران دسترسی به موقعیت بی نظیر
خاـک ایران می بردیم که در را خاـک آن این استفاده ها محل مناسب دیگری نداریم که بتوانیم از ما
ایران گزارش قاطعی درباره عملیات نظامی در نقطه عملیات دستگاههای اطالعاتی آمریکا داشته باشیم.
(SALT) پیمان سالت همبستگی شوروی با مورد در زمینه پیشرفتهای موشکی و شوروی به خصوص در
مناسب هوایی بین کشورهای اروپایی و مسیر خاـک ایران برای ما بر حق پرواز داده٬ قرار ما اختیار در
لحاظ تحت نظرداشتن دریای عمان و آمدن از به عالوه حق فرود ـکشورهای شرق ایران به وجودمی آورد.

اهمیت خاصی داشته است. مرزهای شوروی برای ما

متحدان او و تهیه نفت برای آمریکا
این موضوع فراموش کرده در را ما اولین افزایش دهندگان قیمت نفت بوده ووجود اـگرچه ایران یکی از
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نفت درصد 8 بیش از و می کند متحدانش صادر و زیادی نفت برای آمریکا حال ایران مقدار ولی به هر
24 تقریباً نفت ایران برای اروپای غربی و 16درصد بیش از و می شود ایران وارد وارداتی ایاالت متحده از
روابط باوجودکشمکشهای الینفک در ایران تأمین می شود. نفت اسرائیل از 70درصد برای ژاپن و درصد
برخالف 1973 ـ سالهای 74 ایران در یک منبع نفتی مستقل بوده است. ایران برای ما فروش٬ و خرید
ادامه به این کشور را نفت خود صدور شرکت نکرده و نقل نفت به اسرائیل٬ تحریم حمل و پیمان اعراب در
کرد. جنبشهای سیاسی تحریمی شرکت نخواهد که ایران در داشته اند اظهار رهبران ایران غالباً داده است.

پیشرفت ثبات منطقه ای توسعه و
که یک قدرت تشویق نماید را او سالهای گذشته این بوده که به ایران کمک کرده و در سیاست آمریکا
ایران بازی کند. منافع دوجانبه ما پشتیبانی از در یک نقش مؤثر امنیتی و مسئولیتهای محدود منطقه ای با
منطقه دارد قبول کرده برای اینکه این موضوع بانقطه نظرهای شاه که ایران نقش اساسی در این نقش را
قدرت مـالی بـرای وام دادن بـه از گرفته و عمان به کار در ایران قدرت نظامیش را و تطبیق می کرد.
کمک به حل روابط منطقه دارای نفوذی در و سوریه استفاده کرده٬ اردن و مصر٬ پاـکستان٬ هندوستان٬

افغانستان بوده است. پاـکستان و با روابط هند منجمله برقراری مجدد
اعراب و زمینه روابط اطمینان بخش چه با بوده پیشرفتهایی در قدرت منطقه است که قادر ایران تنها
سیاست ایاالت متحده بوده و مذاـکره نزدیک با یک تماس و رهبران ایران در اسرائیل به دست آورد. چه با
محافظهـکارانه را در پیش گرفته و سادات و اسد را تشویق به برداشتن قدمهایی به طرف صلح کرده و در
جایی که اسرائیل بایستی مناطق نفتی اشغال شده مرحله نهایی قسمت دوم مذاـکرات صحرایی سینا (در
باالخره بردن سیاست ایران منابع قابل اطمینانی برای اسرائیل نگهداری کرده. به کار با پس دهد) را مصر
دیگـر زمینه تشکل امنیتی با جستجوی ترتیباتی در ایران به عنوان قوی ترین قدرت خلیج فارس در
آینده نزدیک باعث این واقعیت در از اـگرچه سوءظن های ایرانیان سنت گرا ـکشورهای خلیج فارس بوده٬
مقابل منافع خود نیروهای مخالفی هم در حالی که ما در آن جلوگیری کنند. از بخواهند که احتمااًل شود
بود. خواهد یک برگ برنده ای برای ما اعراب خلیج فارس احتمااًل می بینیم که این تشکل امنیتی ایران و

روابط فرهنگی مفید تجاری و نگهداری روابط اقتصادی٬
خدمات به ایران و بزرگترین تهیه کنندگان کاالی شخصی و یکی از آلمان را آمریکا٬ سال 1975 در

بازارهای جهان می داند.
بیلیون دالر 20 بالغ بر الی 80 سالهای 75 وسایل نظامی در از به ایران البته غیر فروش آمریکا
(فروش مهمات و می باشد. بیلیون دالر الی 10 بین 8 برای آمریکا مبلغ پرداختی مازاد لذا می باشد.
تجارتخانه های آمریکایی به شرکت و کرد). خواهد برابر دو را این مبلغ مازاد تجهیزات نظامی تقریباً
500/000/000 تقریبًا مجموعه سرمایهـگذاریها ایران ادامه داده و در تعهدهای مختلف مشترک خود
قرارداد است. بیلیون دالر 1 ایران درحدود در ضمانتها) و EX (قرضها - IM عرضه بانک بود. دالرخواهد
زمینه های گوناـگـون مـثل در روابط همکاری ما مؤثری در به طور آمریکا ـکمسیون مشترک ایران و
نقل علوم حمل و قدرت آموزش فردی٬ مسکن٬ کشاورزی٬ فرصتهای انرژی٬ دیگر برنامه های هسته ای و
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حال تحصیل دانشجوی ایرانی در 20000 بالغ بر وسیع می باشد؛ روابط فرهنگی ما واقع شده است. مفید
مؤسسات آموزشی ایران رابطه دارند. با دانشگاه آمریکا 50 بیش از بوده و این کشور در

سیاسی اقتصادی ایران ـ وضعیت سیاسی و 2ـ
چرای شاه یکی قدرت بلندپروازی بدون چون و می باشند: صحنه سیاست حکمفرما امروابسته بر دو
تمام این برنامه ها دیگری ثبات سیاسی ایران است. و می گیرد بزرگ را تصمیمهای کوچک و ـکه بیشتر

می کند. که این وضع حداقل برای سالهای آینده ادامه پیدا نشان می دهد
وفا مناطق روستایی به او مناطق پرجمعیت در توده وسیعی از دارد٬ سال سلطنت را شاه که تجربه 35
کامل می باشد. او امنیت با دستگاههای اطالعاتی و کلی همکاری گروههای مسلح و به طور و دارند
بـدون شک گـروهی از است. حمایت بی دریغ گروههای تکنوکرات شخصی بـرخـوردار همچنین از
به طور یا و قبول کرده اند ولی سیستم سیاسی را سیاسی نیستند به امور عالقه مند تکنوکراتها دانشمندان و
طرفدارانشان رهبران روحانی و همچنین خیلی از و قدرت فرمانروایی شاه مخالف می باشند آرامی با
سیاستش رهبری شاه و مخالفت سازمانی با معهذا قبول ندارند. فرم سیاسی آن را رژیم سلطنتی کنونی و
جانب گروههای مـتعصب تروریستهای فعال که از به تشکیالت تروریستی کوچک می باشد. محدود
دیگر نفر هزار پشتیبانی دو از متناوباً بوده و نفر هزار تعدادشان زیر احتمااًل هستند چپ گرا و راست گرا

می باشند. برخوردار
تبلیغات پنهانی و قتلها٬ (قباًل شامل 6 آمریکایی در سه سال گذشته بوده است.) تروریستها به نظر
پشتیبانی نمی رسد که برای رسیدن به اهداف سیاسی خود که منجر به سرنگونی رژیم سلطنتی بشود از
قـدرتمندی زمـینه بـرنامه پـیشرفتهای اقـتصادی٬ در فعالیتهای دولت بیشتر باشند. زیادی برخوردار
مردم شناخته شده است متمرکز برنامه تنظیم شده که به عنوان انقالب شاه و و نیروهای مسلح ایران٬
برنامه اصالحات یک مقیاس وسیع در گرفته با جریان قرار در سال 1962 عنوان قبلی که از می باشد٬
ادارات در فسـاد بهداشت٬ زمینه های بیسوادی ـ در بیشتر جدید فعالیتهای مؤثر اراضی استفاده شده.
کردن قدرت متمرکز غیر مالکیت صنایع خصوصی می باشد. شرکت عموم در دادگاههای محلی و دولتی٬

دست بررسی می باشد. برنامه های مهمی است که در تهران همچنین جزو خارج از مدیریت در
برای می رسد. مشکل به نظر ثبات سیاسی ایران طبیعتاً و سال) 10 تا مدت (5 ارزیابی برنامه های دراز
سال گذشته یک جامعه خیلی سنتی به طرف جامعه اقتصادی سوق داده 15 سال به خصوص در مدت 30
شماره نتیجه این تغییرات افزایش فوق العاده در جهان چنین سابقه ای نداشته. هیچ کشوری در شده که در
مقیاس زیادی از نیز اروپای غربی و و آمریکا منجمله هزاران ایرانی تحصیلکرده در ایرانیان تحصیلکرده٬
بخش کشاورزی سنتی و با مدرن همپا فرم یک اقتصاد همچنین اساس و و نشان می دهد مدنیت تمدن را
درخالل این بی ثباتی ظهورخواهدکرد. بخشهای زندگی عمومی به صورت جداـگانه و افزایش توقعات در

شاه بستگی دارد. برنامه های فوق به طوالنی شدن عمر مدت بیشتر
به عبارت دقیق تریک سال ٬1975 در به یک حزب سیاسی منفرد وتبدیل آنها انحالل احزاب موجود
هم چنین اندازه ای و تا که شاه لزوم شرکت سیاسی مردم را آورد به خاطراین پدید را جنبش سیاسی وسیع٬
اجـتماعی هـمچنین پروژه پیشرفتهای اقتصادی و درک کرده است. نسبی تصمیم گیری را عدم تمرکز
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رفتن تقاضاهای مردم می باشد. نشان دهنده باال

وضعیت اقتصادی
قدمهای مؤثرتری برداشته شده است٬ دهه گذشته برای وسعت بخشیدن به اساس اقتصاد چه در اـگر
که تولیدات فوق طبیعی باقی مانده است. گاز تولید ایران همچنان وابسته به صنایع نفت و اقتصاد معهذا
آینده تأمین می کند. درآمدهای مبادالت خارجی را %99 تا %98 دولت ایران و درآمد روی هم رفته %80
7 بالغ بر پایان سال مالی تقریباً مبادالت اندوخته خارجی در ایران رضایت بخش است. عمومی اقتصاد
ماند. باقی خواهد سال 1975 در بیلیون دالر 22 تا درآمدهای واردات به مبلغ 20 و بیلیون دالر

عمومی ایرانیان قرض بگیرد٬ موجودیهای خصوصی و جهانی آماده است که پولی از سرمایهـگذاران بازار
آن است که او از سرمایه های ایران به عنوان قرض دادن به کشورهای خارجی بیشتر حال حاضر در معهذا

کشورهای خارجی قرض می گیرد. از
که دولت تصمیم دارد گرفت. انجام خواهد الی 83 سالهای 78 طرح توسعه وپیشرفت برنامه ششم در
زمینه پیشرفتهای گوناـگون اقتصادی برای در گرفته و پایه های اقتصادی قرار ایران بر پایان این مدت٬ تا
دلخواه و یک حد نفتی در محدود به نگهداشتن ذخایر (ـکه منجر ذخیره نفتی اقدام کند ـکاهش صدور
توانایی ایران مشتقات نفتی برای نیازهای محلی می باشد). دیگر پتروشیمی و و کود افزایش صنایع نفتی و
این اما شد تمام سطوح مواجه خواهد نیروی انسانی در کمبود برای رسیدن به این اهداف به طورجدی با
امر به طور ویژه در مورد افراد ماهر و کارگران متخصص و در سطوح متوسط و پایین صدق می کند. جریان
توسعه برنامه عمرانی (در سالهای 1975 ـ 1973) پس از تحقق یافتن٬ امکان دارد فقط 60 درصد
خط نیروهای انسانی و به کمبود محدود احتمااًل این کمبود یک قسمت زیادی از موفقیت کسب کند.

نقل می شود. سیرهای باریک حمل و
یک متنوع قوی برای پاسخگویی به احتیاجات مردم و که یک اقتصاد تالش هستند رهبران ایران در
بنا به پایان برسد به طورتقریبی دراوایل سال 1990 نفتی کشور اینکه ذخائر قبل از اساس سیاست جدید

می رسد. این برنامه غیرقابل قبول به نظر موفقیت در و ساده ای نبود کار این٬ بگذارند.

ایران با روابط سیاسی ایاالت متحده آمریکا اوضاع و 3ـ
پایه همکاریهای نزدیک برقرار سال بر مدت 30 این روابط در عالی می باشد. آمریکا روابط ایران و
داخلی که به بازتاب دیگر برمی گیرد. در نظر زمینه های مورد در را منافع ما بوده که قسمت وسیعی از
تشکیالت پیمان مرکزی انجامید عضویت ایران در و سال 1959 در آمریکا توافقنامه همکاری ایران و

گیرد. قرار که ایران تحت حمایت ما باعث این شد
اعتماد ابتدا خالل دهه گذشته رخ داده است. تعادل این روابط در قابل مالحظه ای در یک تغییر معهذا
ایران به صورت با روابط ما 1960 تا سالهای 1950 در داشته٬ وجود طرف ایران به آمریکا یک جانبه از
ثبات سیاسی افزایش پیدا ایران به صورت ناـگهانی ترقی کرد٬ که اقتصاد همان طور ایران بود. حمایت از
کرده ایران به کشورتغییر بین دو شده وتعادل ما سه برابر و برابر درآمدنفتی دو ـکرده وارتش توسعه یافت و
نظراتش را این است که آمریکا مسرت بخشی خواستار به طور به استقالل رفت و چشمگیری رو طور
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طرف به وجود بین دو تعادل هیچ گونه مخالفت جدی در این تغییر قیمت نفت٬ به استثناء بررسی کند.
کرده است. جانبه اشکاالتی ایجاد روابط دو در اما نیاورده است.

نفوذ این پایه است که از بر جانشین او یا محتوای اصلی سیاست خارجی ایران تحت رهبری شاه و
شاه نمی تواند باعث گردیده) این است که (همین تهدید مانع اصلی این تهدید ایران واهمه دارند. شوروی در
دقت اعمال شاه با به عنوان یک قدرت اجرایی پذیرفته شده٬ معهذا معاوضه کند. کشوری دیگر با را آمریکا
مقابله با در اراده ما و سیاستهای ما تغییرات اساسی در اینکه آیا جانبه و اساس مناسبات دو بر را ما
اینکه مبنی بر سال اخیر دو یک یا در را نگرانی عمیق خود او ارزیابی می کند. نه٬ یا می دهد شوروی تغییر
این کرد. اظهار ماند مدت باقی خواهد قدرت منطقه ای دراز اطمینان و به عنوان یک متفق مورد آمریکا آیا
اعمال ایران نسبت به روش و خریدهای نظامی ایران و کنگره ای از انتقاد عمومی و رشد ناشی از نگرانیها
همچنین تالشهایی که و پیش می گیریم٬ در آمریکا زمینه مسایل گوناـگون فیمابین ایران و موضعی که در
یا تصمیم درست و او اـگر داد. حساسیت نشان خواهد می کند٬ مطیع جهت ما این اختالفات٬ در ایران را
که به درک کند و منطقه نماید پیش بینی هایی در آمریکا روابط ایران و تغییرات در مورد در و غلطی بگیرد
در باشد نشان دهنده منافع ما سیاستش که می تواند توازنی در بود خواهد قادر حال منافع مهم می باشد.

کند. که به صورت شکست خودش بروز حال امکان دارد به هر پیش گیرد.

مسایل مهم 4ـ
فروش تجهیزات نظامی: به کار بردن درآمد نفت برای یک ارتش نیرومند و مجهز با مـدرن ترین
برای شاه چیزی است که شاه به آن عالقه زیادی دارد. مخصوصاً و دارد درجه اول اهمیت قرار در سالحها
اـگرچه ایران مقدار دارد. درجه اول اهمیت قرار در خدمات (ارتش) تکنولوژی و دسترسی به تجهیزات و
از این کـاالها خیلی زیادی از بهرحال درصد خریداری می کند٬ تجهیزات کشورهای دیگر زیادی از

بوده است.). میلیون دالر دو بیش از سال 1970 (ـکه از می شود. وارد آمریکا
به تمام خواسته هایش البته نه و آشنایی دارد عادت و که به آنها منافع آمریکا که از ایران ترجیح می دهد
این در جوابهای مناسب آمریکا که معمواًل سالهای اخیر در استفاده کند. جواب مناسب می دهد همه آنها
عهده دولت ایران برای دریافت تجهیزات نظامی بر معمول تصمیم ها پایه سیاستی که ”به طور زمینه بر

گردیده است. استوار می باشد“
تصمیم منتظر است و بررسی وزارت دفاع آمریکا سه درخواست بزرگ تحت مطالعه و حال حاضر در
160 F (خریداری تعداد ـ هواپیمای 16 فروند 140 ـ 1 از: این سه درخواست عبارتند اجرایی می باشد.
250فروندهواپیمای 3ـ .E ـ آواـکس 3 هفت عدد 2ـ به تصویب رسیده). قباًل ازاین نوع هواپیماها فروند
ایران به نظر کرد. تسلیم کنگره خواهند را آنها بعداً به تصویب برسد٬ صورتی که درخواستها در .F - 18 L

شد. ژانویه گرفته نخواهد 20 قبل از آینده نزدیک تا هیچ گونه تصمیمی در که می داند می رسد
و منابع آمریکامی خواهد٬ از دسترسی پیاپی به تجهیزات که او نقشه های توسعه نظامی جاه طلبانه شاه٬
هـدف اصـلی ایران را مناسبات نظامی با کردن احتیاجات نظامی ایران. رد سیاست عدم مبادرت در

داده است. کنگره قرار حمایت کردن از طرفداران کنترل فورش اسلحه و
عمالی بر که شاه با موجب یک ریسک خواهدشد آینده این خط مشی٬ حال یک تغییراساسی در هر به
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منافع تجاری ما و اقتصاد با به احتمال زیاد ایران و در دستگاههای اطالعاتی جاسوسی ما و علیه ارتشیها
امور بعضی از فروش تجهیزات نظامی در (ـکم کردن) اختصار به عالوه سیاستی که مبنی بر مخالفت کند.
که شوروی برای مشتری عراقی آنچه را برای ایران می کنیم و که ما مخصوص موجب مقایسه بین آنچه را
با سیاست منع فروش تجهیزات نظامی بیشتر که آیا همچنین این سؤال پیش می آید انجام می دهدمی شود.
منطقه مقابل توسعه شوروی در در مثل یک سد ساختن ایرانی که بتواند مبنی بر مدت ما٬ سیاست دراز

بود؟ متناقض نخواهد بایستد

قیمتهای نفت
اینکه قیمت نفت در ولو ایران یکی ازطرفداران عمده افزایش قیمت نفت بوده٬ طی سه سال گذشته٬ در
داشته ایران این توقع را افزایش یافته ولی می توانیم از درصد الی 10 دهه فقط 5 دو اوپک در جلسه اخیر

داشته باشد. آینده چشم به افزایش قیمت را باشیم که در
بحث طرف دیگر از داده است. عدم افزایش قیمت نفت به آمریکا ایران اغلب جواب منفی مبنی بر
به دنبال منابع انرژی تا شد کشورهای صنعتی خواهد انگیزه در که افزایش قیمت نفت باعث ایجاد می کرد
زمینه مخالفت شخصی نقطه شاه مطرح می کنیم ولی در با را اغلب این برنامه ها ما نفت بگردند. از غیر
به تأخیرانداختن فروش تجهیزات نظامی را یا رد نفوذی که برای مثال در استفاده از درصدد ما نظرهای ما٬
لحاظ اقتصادی از و بود هدف نهایی موفق نخواهد آن در می گوییم که اعمال نظیر هستیم نمیباشیم و دارا
در مناطق دیگر سودمند نخواهد بود. این تنها مسئله ای است که شاه شخصاً به عنوان خواسته هایش دنبال
قابل این مسئله٬ ارتباط با در ـ می خواهد است را افزایش درآمد تا آنجایی که مقدور تنها او کرد. خواهد

کرد. چشمگیری سقوط خواهد به طور سال 1980 اواخر مالحظه است که منافع ایران تا

حقوق بشر
و موجب نارضایتی افراد درک شده است و آمریکا وسیعی در ایران به طور در وضعیت حقوق بشر
باعث کاهش به همراه مقررات قانونی می تواند این اتفاِق نظر شده است. ـگروههای نزدیک به ایران را

موجب اصطکاـک بین روابط شود. ایران و مقابله با در انعطاف ما
که نظارت تشکیالت حفاظتی ایران می باشد مسئله ساواـک و مشکالت اساسی اخیر از یکی دیگر
وهله اول رهبران در قانونی انجام می دهد. کارهای غیر داشته و دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا مستقیم بر
جهت در خارجیان پیشرفتهای بزرگ ایران را ولی همچنین٬ مملکتی است. که این امر ایرانی معتقدند
ایاالت متحده به صورت مخالفین سیاسی در رفتار و اجتماعی نادیده می گیرند احیای حقوق سیاسی و

گمراه کننده است. و غلطی اغراق آمیز

مدت برنامه های دراز
به طرف افزایش سایر را ما سیستم مقتدرانه می تواند مدت ایران و شاهنشاهی دراز استقالل قطعی و
زمره در اختالفات سوق دهد. افزایش سایر همچنین در سیاستهای مربوط به خودمان و اختالفات در
عراق موجب تضعیف افزایش مناسبات ایران و آیا ـ 1 دقت دسته بندی شوندعبارتنداز: با سؤاالتی که باید
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امور افزایش قدرت نظامی ایران باعث مداخله یکجانبه در آیا ـ 2 شد؟ اسرائیل خواهد روابط ایران و
تهیه تجهیزات نظامی برای ایران موجب تحریک یک مسابقه واقعاً آیا ـ 3 مناطق خلیج فارس خواهدشد؟
جنوب شمال و OC و - LO مسایل ایران موضع محکمتری در آیا ـ 4 شد؟ منطقه نخواهد تسلیحاتی در

گرفت. خواهد

رعایت حقوق بشر 5ــ
جنایتهای رابطه با روشهای قانونی خاصی در همچنین در منطقه است و ممالک مقتدر ایران یکی از
این انتقادات در اما بین المللی گشته٬ به انتقاد مطلب منجر دو هر دنبال می کند. مسایل امنیت را با درگیر

محکومین امنیتی می باشد. ایرانیان با رفتار مورد
نظارهـگران کمیته تن از همچنین دو بین المللی و سازمان عفو از زمینه حقوق بشر ـگزارشهایی در
می گیرد: بر در موضوع را معمولی دو قانونی بودن سیستم به طور حقوقدانان ادعاهای امنیتی مبنی بر
دادگاههای نظامی بعضی افراد٬ فعالیت به عنوان مقامات ارتشی در محدوده قدرت مقامات ساواـک در
افرادی که در ادعاهای بر شده بودند٬ وقایع مربوط به سازمان امنیت دستگیر رابطه با مردمی که در تعداد
بدون داشتن دسترسی به وکال جنایات سازمان امنیت ماههای زیادی بدون داشتن اتهام قانونی و رابطه با
بردن به کار ادعای مبتنی بر زندانیان سیاسی٬ نامحدودی از اسارت گرفتن تعداد در متهم شده بودند٬
دادگاههای نظامی به اینکه تمام این متهمین در مقابل چنین افراد٬ تهدیدهای وحشیانه در دیگر شکنجه و
طور دربسته و بدون مشورت کافی محاـکمه گشته اند٬ و این حقیقت که حقوق برگشتی متهمین از جانب

ساواـک و تصمیمات دادگاه محدود می باشد.
دفاع کرده. بردن روشهای خاص امنیتی خود به کار از این اتهامات جواب داده و دولت ایران به بیشتر
افرادی که این علیه امنیت ملی به اندازه کافی جدی بوده و رویه معمولی دنبال شده این است که تهدیدات بر

گردد. روشهای خاصی اتخاذ که باید بیرحم هستند آنقدر مرتکب شده اند٬ را جرمها
یک استمرار شده اجدادی ایران در که قدرت ایالتی متمرکز این جریان بایستی توجه کرد رابطه با در

فعالیتهای تروریستی بوده است. جنبشهای مخالف و دیگر مقابل کمونیسم و تاریخی در
شده است و قضایی معمولی او سیستم دادگاهی و دولت ایران هم متوجه طرفداری جوامع خارجی از
بـه اسـتفاده از معتقد واقع شده باشد٬ تهدید حمله و زمانی که موجودیت رژیم هم مورد تا می افزاید

عادی نمی باشد. غیرنظامی و جنایی و دادگاههای جنحه و

موضع گیری کنگره راجع به ایران 6ـ
قابل درک به خصوص سنا کاخ سفید٬ در مهم بودن ایران برای منافع ملی ما معتقدیم که وابستگی و ما
باالبردن قیمت نفت٬ برروی نقش ایران در بیشتر یا ولی توجه روزافزونی برروی چندسال گذشته و است.
دیدگاه های شاه و از آینده بعد مسئوالنه در احتمال یک حرکت نظامی غیر میزان خریدهای نظامی ایران٬
آوردن مخالفینی به وجود منجر این اقدامات می تواند می رساند. را دارد وجود ایران که راجع به حقوق بشر
احتمال به و مجلس بشود دو هر فروش سالحهای جنگی به ایران در پیشنهاد رابطه با در جناح لیبرالها از
بگردد. به کنگره داده می شود٬ زمانی که این تقاضا F-18L در تقاضای مورد آمدن بحث جدی در وجود
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شماره 20 سند
بهمن 1356 6 ـ ژانویه 1977 26 سّری ـ تاریخ: طبقه بندی:

نوچ اچ. ای. ـ ( CIA) سرپرست سازمان اطالعات مرکزی از:
ایران تهران ـ ـ موقت سفارت آمریکا کاردار آقای مک میکلوس ـ به:

آقای میکلوس عزیز
هلمز به اطالع سفیر FOCUS ایران را منظور موقعیت و آـگوست 1976 نامه اش مورخ 9 لیتل در سفیر
به FOCUS ایران را من خوشوقت هستم که کامل شدن آن دعوت کرد. هیئت برای مشارکت در از و رساند

ضمیمه می کنم. استفاده شما برای اطالع و نسخه اصلی گزارش نهایی را می رسانم و اطالع شما
گزارش انجام بررسی متوجه شده ایم (این موضوع در در ما FOCUS ایران یک گزارش جامع است.

که آنجا از است. استثنائی زیاد تهران به طور ـ که عالقه واشنگتن به سفارت آمریکا منعکس شده است)
معتقدیم که یک لیست محدود ما متنوع است٬ وسیع و تحلیلگران آنقدر منافع تصمیم گیرندگان سیاسی و
آینده لیتل در سفیر باشد. سودمند می تواند٬ اقالم منافع اطالعاتی مالی برای شما ارجحیت داده شده از
تهیه اطالعات در بی میلی مستشاری نظامی را از انتقاد شما خواهدگذاشت. شما اختیار در چنین لیستی را
به کانالهای اطالعاتی ملی برود٬ تهران برای اینکه این اطالعات بتواند برای نمایندگان جامعه اطالعاتی در
نظرداریم که در ما شده است. به من گفته شده است که وضعیت هم اـکنون خیلی بهتر کرد. مالحظه خواهید
ولی این تفاوت دارد هیئتی به هیئت دیگر این وضعیت از وزارت دفاع مطرح کنیم. با این موضوع را
چهارمین باری است که مشکل در بررسیهایFOCUS پدیدار شده است. از زمان آغاز آن در دو سال قبل٬
امیدواریم که بوده است. ارتباطندسودمند خارج در گزارش از واشنگتن با FOCUS برای اشخاصی که در

ارج را تهیه اطالعات ملی سراسری دارند که نقش اساسی در کشور تالشهای هیئتهای نمایندگی خارج از
مفید تیم کشوریتان نیز و امیدواریم که برای شما بوده است و سودمند FOCUS ایران برای ما بگذاریم.
دریافت از بعد یا اـکنون و FOCUS یا گزارش مورد در دعوت می کنم که نظراتتان را شما من از باشد.
سفارت شما از حمایتمان را راهی برای اینکه ما شما اـگر دارید. ابراز لیتل٬ سفیر از مجموعه گزارشها

به اطالعمان برسانید. لطفاً کنیم می بینید٬ مستحکم تر
نوچ اچ. ای.
ـکفیل سرپرست

ضمیمه
 سّری

CIA سرپرست سازمان مرکزی اطالعات
ـکمیته منابع انسانی

FOCUS ایران ـکمیته فرعی ارزشیابی ـ
ایران. در گزارشات منابع انسانی تهیه شده توسط هیئت آمریکا بررسی جامعه اطالعاتی از

بخشها گزارش عوامل مختلف جامعه اطالعاتی ودیگر ضمیمه کشفیات یک بررسی درون سازمانی از
به کشور گزارش هیئت های نمایندگی خارج از FOCUS از تحلیل های و ایران می باشد در سازمانها و
بکارگیری برنامه های گزارشی چه هماهنگی و بردن مدیریت مؤثر باال وسیله کمیته منابع انسانی به منظور
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سطح واشنگتن انجام می گیرد. چه در محل مأموریت و در
به موقع بودن و اقتضاء یعنی کفالت و گزارش٬ قسمت اول مفاد دوقسمت است٬ تحلیلهایFOCUS در
ارزیابی جامعه اطالعاتی را نیازسیاستمداران واشنگتن و میزان جوابگویی گزارش به اطالعات مورد آن و
بین سازمانی که در اساس یک سمینار بر اطالعات ملی مربوطه و ارزیابی گزارش به وسیله مأمور می کند.
برای آن جنبه های این ارزیابی نوشته می شود. سیاستمداران شرکت می کنند٬ آن تحلیلگران اطالعاتی و
برای ثبت نظرات مخالف پیش بینی هایی به عمل آمده است. آن توافق عمومی به دست می آید٬ ـکه در
که با ارزیابی گزارشها فرصتهایی که ناشی از مشکالت گزارش دادن و ـ 1 بررسی اقدام: قسمت دوم:
انجام توصیه شده را یا پیگیری اقدام موافقت شده و ـ 2 و بررسی می کند. ارزیابی یکسان است را خود
سطح واشنگتن هماهنگی در برای بهبود هدفهای چنین کاری این است که راههای بهتری را می دهد.
و برنامه ها منابع و نظارت کلی بر در یاری سفرا حقیقت یابی هایی به منظور اطالعات و کرده و پیشنهاد
مورد اساس یک بحث کمیته فرعی ارزشیابی در بررسی اقدام بر ـگزارش حوزه مأموریت فراهم کند.
مقابل یک آزمون ارزیابی گزارش در نظرات نوشته شده که به وسیله مدیران گزارش واشنگتن تهیه شده و
تناسب خـطوط گزارش٬ کار در شرایط محیطی درگیر گزارش دهنده٬ سابقه فعالیتهای گذشته عناصر
هماهنگی بـرنامه های دایـره مدیریت و به کارگیری٬ در موضوعات مربوطه مؤثر راهنمای گزارش و
FOCUS استقبال می کند. توصیه های مربوط به برنامه با نظرات و کمیته منابع انسانی از ـگزارش می باشد.

سرپرست اطالعات مرکزی
واشنگتن دی. سی. 20505 ـ مأموران اطالعاتی ملی

آبان 1355 13 ـ 1976 نوامبر 4 تاریخ:
رئیس کمیته منابع انسانی لیتل٬ اس. ادوارد. سفیر برای:

اطالعات ملّی برای خاورمیانه مأمور بلی ـ اچ. دیوید. از:
FOCUS ایران تشخیص گزارش قسمت اول ـ موضوع:

بین سازمانی به ریاست من برای رسیدگی به مفاد یک سمینار 1976 اـکتبر تاریخ 14 در مقدمه: 1ـ
به موقع بودن وجوابگویی گزارش به تناسب٬ کفایت٬ تا ایران تشکیل شد در ـگزارشهای هیئت نمایندگی ما
سمینار در نفر 40 بیش از بررسی کند. انجمن اطالعاتی را سیاستمداران واشنگتن و نیاز اطالعاتی مورد
USIA (آژانس اطالعاتی)٬ ٬NCS کارمندان وزارت خارجه٬ اداره در نمایندگان چند شرکت کرده بودند.
خدمات نظامی٬ DIA (آژانس اطالعاتی دفاعی)٬ CIA و مأموران مختلف DOD/ISA (وزارت دفاع)٬

A می باشد. برگ شرکت کننده در لیست دفاتر کارمندان جامعه اطالعاتی. و وزارت خزانه داری٬ ٬NSA

برنامه کار نسبتاً و کشید سه ساعت به درازا تشکیل می دهددرحدود که اساس این گزارش را بحث سمینار
و FOCUS دعوت شده بود برای شرکت در هلمز سفیر B هست به خوبی دنبال می کند. برگ که در را
میان خواهد آینده نزدیک در تهران در هیئت نمایندگی در با FOCUS را من) سرهنگ پاتریک (دستیار
قسمت در خصوصاً گرفت. خواهد بررسی قرار به دقت مورد هلمز پیشنهادات سفیر نظرات و ـگذاشت..

.FOCUS بعدی بررسی
درعوض موضوعات خالصه شود. دیگر و تمام برنامه کار سعی نشده که بحث در نظریه های کلی: 2ـ
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چه که لزوم فعالیت پیگیری را آنها به خصوص بعضی از توجه قرارداده ام. مورد من موضوعات منتخب را
گزارشی حال و موضوعات اطالعاتی و مورد بحث در در درواشنگتن وچه درهیئت نمایندگی می رسانند.
و آمریکا آن بر اثر اهمیت اطالعات و یک روش کلی ارجحیت و آینده تالش کرده ایم که حداقل با

دهیم. توجه قرار مورد برنامه هایش را
خـیلی از کننده است. اغلب موضوعات خیلی خشنود مورد هیئت در کلی گزارش از به طور 3ـ
چون که شاه طبیعت ساخت قدرت ایران ریشه می گیرند. از دارند٬ اطالعاتی که وجود مشکالت تحلیل و
نتیجه از در مهم است تا چه فکری می کند واقعاً تشخیص اینکه او است٬ یک سلطان مطلق (مستبد) تقریباً
گزارشات گفتگوهایی که شود. متمایز می دارد٬ شنوندگان به خصوص اظهار آن چیزی که برای خوشایند
به خصوص وقتی این باره مفیدهستند٬ در شاه داشته اند٬ مقامات عالیرتبه آمریکایی با دیگر و هلمز سفیر

شامل نظریه های خصوصی شخص گزارش دهنده باشند. ـکه آنها
اغلب همسایه هایش خوب بوده است (نه فقط روابط ایران با مورد گزارش در مالحظات منطقه ای: 4ـ
برای مثال کشورها). دیگر در هیئتهای نمایندگی آمریکا بلکه همچنین از تهران٬ هیئت نمایندگی در از
از اـگرچه گـزارش مـبسوطی نـیز عربستان سعودی عالی بوده است٬ روابط ایران و مورد ـگزارش در
گزارش بود. خواهد طرف مفید ترتیبات امنیتی دو جانبه درباره مالحظات اقتصادی و ـگفتگوهای دو
به کشورهای آسیای جنوبی داشته است. روابط با گزارش کافی از عمال و روابط ایران و مورد وسیعی در
مالحظات ایران مورد تحلیلهای مداوم هیئتهای نمایندگی در تشخیص و مدت٬ عنوان یک موضوع دراز

در منطقه اقیانوس هند مورد استقبال واقع خواهد شد.
توافق شرکت کنندگان در سمینار بر این است که 5ــ دو مورد به خصوص اسرائیل و عراق هستند:
این رابطه یک موضوع پراهمیت ایران به دست می دهد. روابط اسرائیل ـ کافی از تهران یک دید ـگزارش از

جانب ایران به دست آورده می شود. از که اطالعات بیشتر بود خواهد
پیچیده بغداد یک سفارت در به واسطه عدم حضور عراق: ارزیابی روابط ایران ـ در مشکالت ما 6ـ
پوشش زیادی به گزارش هیئت ایرانی تکیه کنیم. که به مقدار می سازد مجبور را این موضوع ما هستند.
حتی داشت ولی گزارشهای فعلی پراـکنده است٬ وجود کردها زمان درگیریهای عراق و ـگزارشی عالی در
اتکای زیادمان بـر و که محدودیتهای تکنیکی جمع آوری شده (اطالعات) شد پیشنهاد درباره ایران.
می توانیم به وسیله افزایش تحلیل هیئت زمینه منابع انسانی را اطالعات تهیه شده به وسیله ساواـک در

عراق جبران کنیم. روابط ایران و مورد نمایندگی در
کـه شده این بود گزارش ابراز استفاده کنندگان از یک نگرانی اساسی که به وسیله تعدادی از 7ـ
به جمع آوری وسیع او برای مثال چرا مدت شاه آـگاهی ندارد. هدفهای دراز مورد واشنگتن به روشنی در
مقابل عراق کمونیست که استحکامات کافی در می دارد شاه اظهار لوازم پیچیده نظامی مشغول است؟
سال 1985 در تداعی می کند. منافع دیگری را ولی تهیه پایگاههای جدید فقط احتیاطی هستند٬ مجهز
همسایه های نفتی ثروتمندش آن طرف خلیج ایران به نقطه اوج رسیده و تولید وقتی که درآمدهای نفتی از
عالقه برای ثبات اظهار هنوز او آیا تسلیحات ذخیره شده اش چه بکند؟ که با شاه قصددارد فارس هستند٬
تالشهای توسعه داده شده تیم کشوری داشت؟ هدفهایی برای بی ثباتی خواهد او یا کرد؟ منطقه خواهد
همچنین منطقه خلیج فارس و مدت در معرفی گرایشهای دراز مدت شاه و تشخیص هدفهای دراز برای
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است. نیاز میان جامعه واشنگتن مورد تحلیل در مورد تأـکیدی در
شوروی ارجحیت قائل شده است زمینه توسعه روابط با هیئت نمایندگی در روابط خارجی٬ دیگر 8ــ
طرف شرکت کنندگان در نظریه های که از گزارش این موضوع انجام داده است. خوبی در بسیار کار و
به نیاز (1) می باشد: شامل نکات زیر شد٬ کلی ابراز گزارش روابط خارجی ایران به طور مورد واشنگتن در
نیازهای گزارشی مرتب از به طور و تهیه لیستی مطابق روز مورد واشنگتن در توافق استفاده کنندگان در
منابع گوناـگون (منجمله کارمندان متوسط از عکس العملها مورد ارزش گزارش در (2) هیئت نمایندگی.
اطالعاتی دیپلماتیک یا کانالهای ارتباطی ارشد با روی گفتگوها کامل بر به طور اینکه تقریباً تا دولت)
فرانسه٬ دفاعی ایران با روابط اقتصادی علمی و مورد هیئت در برای گزارش کاملتر نیاز (3) تکیه شود.
را مخدر سازمانهایی که موضوعات مواد دیگر وزارت خارجه و تمام کشورهای اروپای شرقی. و بریتانیا٬
به وسیله تمام عوامل مناسب سفارت مخدر ارتباط مواد مورد که گزارش در کردند اصرار دنبال می کنند

افزایش یابد.
گفتگوهای قابل مالحظه ای درباره حجم قراردادهای دوجانبه ایاالت متحده٬ جانبه با روابط دو 9ـ
بـرای احـتماالتی کـه ایـن قـراردادهـا مشکالت و ایران و رسمی بین ایاالت متحده و غیر رسمی و
که یک شرکت به عبارتی همان طور مطرح شد٬ می آورد کارشناسان اطالعاتی به وجود سیاستمداران و
اینکه دولت قبل از کانالهای قانونی و آمریکایی مستقل از هزاران پیمانکار کرد. NSC تأـکید ـکننده از
ایـن می کنند. دولت ایران رابطه تجاری برقرار بشود با موفق به بررسی مفاهیم سیاست خود آمریکا
موضوع یک مشکل جدی سیاسی را برای دولت آمریکا تشکیل می دهد. به عـبارت دیگـر٬ هـزاران
آمریکایی غیر رسمی به طور قانونی در ایران هستند که نشان دهنده یک ذخیره پنهانی مهم اطالعاتی
پرسنل برای به عهده گرفتن یک تالش سیستماتیک برای بهره برداری از ولی هیئت نمایندگی فاقد هستند٬

است. این داراییها
پشت اینکه چه چیزی در مورد نه فقط به بازتابهای بیشتری در ما داخلی: موقعیت (وضعیت) 10ـ
اینکه چگونه تصمیمات مورد تحلیلهایی در بلکه همچنین اطالعات اضافی و اعمال شاه است٬ و حرفها
این باره دانسـتن ایـنکه چـو در احتیاج داریم. دارد٬ تأثیر آنها اتخاذ چه کسی در و شکل می گیرند
توسط داده می شود اینکه به چه میزان گزارشهایی که به او و شاه پنهان نگه داشته می شود موضوعاتی در
را او چه حدی این کارهای جـلوی دیـد تا مهم می باشند. خصوصاً زیردستانش دستکاری می شود٬
که ایرگرامهای اخیر داده شود تذکر باید می اندازد؟ به خطر را رژیم او و منزوی می کند؟ را او می گیرد؟
نوع گزارشی است نمایانگر مقامات باالی نظامی“ و اطراف شاه٬ ”عالیرتبه در فرد 15 مورد سفارت (در
که اظهارداشتند میان آنهائی بودند به هرحال تحلیلگران وزارت خارجه در سودمندمی باشد. ـکه خصوصاً
بود؟ نحوه انتقال قدرت چه خواهد تخت ندارند. کافی درباره جانشینی تاج و تحلیل ها ـکه اطالعات و
رفتنش چگونه با منجمله برنامه های توسعه اقتصادی او پروژه های شاه٬ بود؟ رهبران چه کسانی خواهند

شد؟ خواهد متأثر
احتیاج است فقط اطالعات چیزی که مورد گیرد. قرار تأـکید دوباره مورد گزارش بیوگرافی باید 11ـ
روی رهبران مهم چنین گزارشی بایستی که بر اطالعاتی است. بلکه تحلیلهای بیوگرافی و بیوگرافی نیست٬
یک توصیه برای کاستن اعضای اصلی خانواده سلطنتی. و همچنین افسران ارشد و شود٬ متمرکز مؤثر و
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به دست آوردن و تجربه مقامات همیاری امنیتی آمریکا راههای بهتری برای بهره برداری از این ضعف٬
در این تالشی باید عالوه بر است. مقامات نظامی ایران٬ عقاید مورد حاوی اطالعات در ـگزارش موجود
گردد. منتشر میان جامعه اطالعاتی تقسیم و در دسترس٬ که تحلیلهای بیوگرافی در واشنگتن صورت گیرد
وابسته به اطالعات تهیه شده به وسیله چه ما اـگر تروریسم خوب بوده است٬ مورد گزارش در 12ـ
در دارد. یک احتیاج مداوم به اطالعات دست اول درباره عوامل مختلف وجود ساواـک باقی می مانیم.
مخالفین شناخته شه شاه برای مقامات سفارت یک موضوع مشکل و سیاسی مالقات با نظر حالی که از

داشته باشد. تماسهای ممکن را زیادترین مقدار هیأت نمایندگی باید حساس است.
وقتی برای مثال٬ است. نیاز وضعیتشان مورد ایرانیان عادی٬ چگونگی برخورد از برای درک بهتر 13ـ
اثرات این جریانات برروی تجار هیأت گزارش خوبی از فسادشروع شد٬ تورم و ـکه برنامه های مبارزه با
مورد به اطالعات دست اول در ما مشابه٬ به طور کرده است. چنین گزارشاتی تقلیل پیدا ایرانی تهیه کرد.
پیشرفت (بهبودی)های اقتصادی قابل لمس در آیا اساسی طرحهای توسعه اقتصادی احتیاج داریم. اثر

داشته است؟ وجود سطح روستا
کارکرد ساواـک٬ احتیاج به شناخت بهتر گرفت شامل٬ بحث قرار موضوعات دیگری که مورد 14ـ
ساواـک مورد اطالعات در ارتباط با در آن برروی شاه می باشد. نفوذ قابلیت اتکای سیاسی و داخلی آن٬

دارد. ایران وجود در وضعیت حقوق بشر زمینه متدهای آن و سؤالهایی در
کنگره توجه مستمر رابطه با در ولی حتی پوشش بهتر خوب بوده است٬ هیأت نمایندگی واقعاً ـگزارش از

مورد نیاز است.
15ـ مالحظات اقتصادی: البته گزارشات اقتصادی وسیع از هیأت وجود دارد که بسیاری از آنها
(برای مثال احتیاجات برای دارد راه پیشرفت وجود سر در موانع آشکار پوشش خوبی از است. سودمند
توسعه وسیع صنایع بخشهای مهم صنعتی مورد در گزارشات عمیق تر غیره). و بنادر نیروی انسانی ماهر٬
قسـمتهای رقـابت مـیان ارتش و بود. موجب قدردانی خواهد مس) پتروشیمی و (برای مثال فوالد٬
اقتصادی روی آمادگی ارتش و چنین رقابتهایی بر اثر کمیاب و غیرنظامی برای نیروی انسانی ماهر٬
درجه تأثیر جنبه های کمی نیروهای انسانی و گزارشات مخصوص است. بر غیرنظامی مستلزم تأـکید

است. مستلزم تحقیقات وسیع تر تالشهای آموزشی نیز (سودمندی)
آینده به عنوان یک منبع درباره راه حل های جایگزینی به جای نفت در را اطالعات خود ایرانیها 16ـ
سیا) CIA/DOD (وزارت دفاع و گزارش درباره استراتژی قیمت گذاری نفت٬ میان می گذارند. انرژی در
مقامات ایرانی تعبیرات (ـگفته های) از که برتر فراهم می کند چون اطالعاتی را است٬ سودمند خصوصاً
تکنسینهای شرکت ملی طراحان و یک نماینده وزارت خزانه داری گفت که اطالعات بیشتری از است.
مشـابه به طور استراتژی ای صنعت نفت. و طرحها مورد در خصوصاً بود. خواهد نفت ایران سودمند

است. نیاز مورد برای صادرات بیشتر پیش بینی ها طبیعی و گاز توسعه ذخایر مورد اطالعاتی در
به وسیله تحلیلگران نظامی میان گفتگوهای سمینار توجه قابل مالحظه ای در :S T و ارتش و 17ـ
میان جامعه اطالعاتی درباره تواناییهای نیروهای مسلح اطالعات قابل اطمینان در درباره عدم وجود
نظامی به عالوه ارزیابی تهدید دسترس نیست. TO به سادگی در E و اطالعات اصلیOB و ایران ابرازشد.
ایران ناقص است. در قابل توجه نظامی آمریکا علیرغم حضور توازن قوای منطقه ای نیز غالب آمدن بر و
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آموزش می دهد هلیکوپتر) زمینه تجهیزات (مثاًل در را شرکتهای آمریکایی که ایرانیها ـگزارشات خوبی از
متأسفانه٬ نیازاست. پایگاههای ایران مورد و ساختمان بنادر مورد اطالعات بهتری در سازنده بوده است.
اطالعات مشابه به گزارشات مسافرت به پایگاههای ایران و ـگزارشات آموزشی سازمان همکاری امنیتی٬

واشنگتن نمی رسد. عادی به تحلیلگران اطالعاتی در طور
حال در نشانه ای که ایرانیها هر گزارشات عالی درباره طرحهای توسعه اتمی ایران رسیده است. 18ـ

بود. خصوصًا٬مهم خواهد پیشرفتی برای توسعه سالحهای اتمی هستند٬
انتقاالت سالح نظامی یا (تولیدمشترک) تولید اطالعاتی که هم اـکنون درباره همکاری در بیشتر 19ـ
هیأت کنترل تدارک پرونده شده است. در یا تهیه شده و به وسیله شرکتها دسترس است٬ ثالث در به کشور
تشخیص احتمال خصوصاً چنین زمینه هایی اطالعات نامناسبی داریم. برای قضاوتهای مستقل در ما
تولید مورد کردن گزارش در به جدا هیأت باید انتقال تکنولوژی پیچیده ایاالت متحده مشکل می باشد.

اقتصادی واقع نشود. مطمئن باشیم که گزارش بین قسمتهای نظامی و تا نظامی ادامه دهد
درجهت افزایش پوشش سمینار تعدادی توصیه توسط شرکت کنندگان در مالحظات برای آینده: 20ـ
مدیران مناسب مشاوره با در HRC و به وسیله کارمندان من توصیه می کنم که اینها ـگزارشی عنوان شد.

گیرد. توجه قرار مورد واشنگتن بیشتر (جمع آوری اطالعات)
کردن از برای اطمینان پیدا سیاسی نظامی) یک مأمور احتیاج سفارت (احتمااًل مورد یک مأمور ـ
تالشهای سیستماتیک هیأت برای تعقیب ردپای معامالت مهم مقاطعهـکاران و بازرگانان آمریکایی با
دولت ایران سودمند خواهد بود. این مأمور همچنین باید که هدایت طرح ریزی ارزیابهای متناوب تیم
اهالی روی دولت ایران و اثرات آن بر ایران و اهمیت برد کامل فعالیتهای ایاالت متحده در در ـکشوری را

به دست گیرد. هدفهای سیاسی خارجی آمریکا ایران و
با ارتباط ها گرفته شود. به کار نهانی سازمان همکاری امنیتی محتاج این است که بیشتر استعداد ـ
DAOدسترس در عادی (مرتب) به طور باید این قبیل٬ از و گزارشات سفرها گزارشات آموزشی٬ ایرانیان٬

به جامعه واشنگتن ارسال گردد. طریق آن دفتر از و
بایستی ایران زندگی می کنند٬ غیره که برای مدتی در مبلغین مذهبی و معلمین٬ دانشجویان مبادله ای٬ ـ
درباره اطالعاتی که ازطریق فعالیتهای عادیشان کسب یک اساس برگزیده (منتخب) ـکه به طورمتناوب بر
این کارها به آن اشاره شد باال سیاسی نظامی که در مأمور شاید گیرند. پرسش قرار موردسؤال و می کنند٬

ایاالت متحده پیگیری کنند. در CIA/DCD می توانند تهران انجام دهد. در را
در باید اساسی هستند حال انجام معامالت مهم و بازرگانان آمریکایی که در یک لیست کامل از ـ
که ترغیب شوند می توانند تحلیلگران بعداً گیرد. واشنگتن قرار تحلیلگران در دسترس هیأت اعزامی و
برای تهیه نیازهای فعالیت جمع آوری (اطالعات) به عنوان کلید شده مرتب را چنین لیست تجدیدنظر
تعقیب ردپای کوششهای هیأت اعزامی در این لیست همچنین باید دهند. استفاده قرار /CIA مورد DCD

تسهیل کند. ایران را بازرگانان آمریکایی در
که لیست خواهم بود کمیته منابع انسانی شما اختیار من در احتیاجات اطالعاتی ترجیحی. ـ 21
تهیه کنم. میان ترم آینده می باشد٬ که مستلزم توجه هیأت در احتیاجات اطالعاتی ترجیحی ویژه را

بلی اچ. دیوید.
اطالعات ملی برای خاورمیانه مأمور (افسر)
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شورای امنیت ملی ستاد سمینار شرکت کنندگان در
بخشهای مختلف ٬NSA سازمان امنیت ملی ٬DIA سازمان اطالعات وزارت دفاع USIA و وزارتخانه:
جامعه اطالعاتی. عضو بخشهای مختلف آن و CIA و سازمان مرکزی اطالعات خزانه داری و دفاعی٬

برنامه کار FOCUS ایران ـ

مهم زیرین: موضوعات (موارد) مورد گزارش در ارزیابی مفاد ـ 1
مالحظات منطقه ای الف:

کشورهای ایران با ضمانت (بانی شدن) جهت انجام یک پیمان امنیتی دوطرفه با پیشرفت در 1ـ
جریان یا گذاشت و خواهد منطقه کنار از را آمریکا چنین پیمانی سرانجام٬ آیا ساحلی خلیج فارس.

انداخت؟ خواهد به خطر خلیج را ناـگسیخته نفت از
سرنگونی دولتهای عربستان یا واژگونی و ایران انتظار آیا عربستان سعودی. موقعیت روابط ایران با 2ـ
آیارژیمهای عرب اعتنایی به موردتهدیدواقع شدند٬ اـگر آینده قابل پیش بینی دارد؟ در کویت را سعودی و

کرد؟ قبول خواهند کمک ایران را یا توصیه های شاه و
کردن نیروهای خاورمیانه دور موقعیتش در به بحرین برای تفسیر تالشهای دولت ایران برای فشار 3ـ

.1977 MIDEASTROR در

خارج نیروهایش را (یا عمان داشته باشد در ایران را نشانه هایی که شاه قصدجرح وتعدیل حضور 4ـ
عمان چه مقدار جانبه امنیتی ایران با وسعت روابط دو طبیعت و دائمی سازد). را آنها اینکه حضور یا و ـکند
است؟ آیا آن شامل کنترل تنگه هرمز و همکاری مشترک آینده می باشد؟ آیا یک سیاست عادی در رابطه
ایران به آیا دارد؟ وجود آن خارج می شوند از یا و برای کشتیهایی که به خلیج وارد ”راه عبور بی ضرر“ با
دریای سرخ یا و اقیانوس هند قدرتش در عمان به منظور دنبال برقراری یک پایگاه دائمی عملیات در

است؟
حال احیای اینکه تهران در نشانه هایی مبنی بر آیا مارس 1975. عراق در ابقای توافق ایران ـ 5ــ
ایران پایهـگذاری کردستان عراق از که عملیات چریکی در اینکه تهران اجازه می دهد یا و جنگ کردها
یـا عراقی و استخدام پناهندگان کرد اتحادیه ملی کردی طالبانی هیچ موفقیتی در آیا می باشد؟ شود.

ـکردهای ایرانی داشته است؟
عملیات تروریستی از بغداد آیا ایران. موقعیت تالشهای حمایت شده عراق برای واژگونی رژیم در 6ـ
گروههای تروریست ایرانی وسعت حمایت عراق که از طبیعت و داخل ایران حمایت می کند؟ فداییان در
اختالف و ساـکنین عرب خوزستان ایجاد یا قبایل بلوچی و میان افراد در بغداد آیا است؟ چقدر می شود

نارضایتی می کند؟
آیا فعلی پاـکستان متعهداست؟ به ابقای کشور ایران هنوز آیا پاـکستان وهند. موقعیت روابط ایران با 7ـ
آیا داده است؟ مشکل بلوچستان پاـکستان تغییر در مداخله مستقیمی را هر ایران سیاست خودداری از

به جنوب شرقی ایران رسوخ کرده است؟ آشوب بلوچها
تالشهای مشترک همکاریهای منطقه ای. دیگر RCD و سنتو موقعیت شرکت ایران در 8ــ

برنامه کمکهای تغییرات مهمی در یا افغانستان. طبیعت درگیریهای دوجانبه بین ایران و وسعت و 9ـ
معتدل کردن سیاستهای افغانستان نسبت بـه چنین کمکی موفقیتی در آیا ایران برای کابل بوده است؟
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افغانستان داشته است؟ شوروی در کم کردن نفوذ یا پاـکستان و
اقیانوس در استرالیا جهت اجرای طرح مثلثی دفاعی خیالی ایران آفریقای جنوبی ـ پیشرفت در 10ـ
ایران قدمهای دیگری برای دستیابی به آیا سازند؟ متأثر که مفهوم را می شوند اجرا قراردادها آیا هند.

برداشته است؟ GAN (ـگن) جزیره در پایگاه سابق بریتانیا

اسرائیل اعراب ـ مواجهه (برخورد) ب:
موضوعات سیاسی٬ اسرائیل در سیاست ایران برای برقراری روابط خوب ولی مخفی با تغیرات در 1ـ
قرار تکنیکی بر اطالعات حساس نظامی و رابطه با اسرائیل در ایران ارتباطش با آیا نظامی. اقتصادی و

مداوم به خط لوله اسرائیل منتقل می شود؟ نفت ایران به طور آیا است؟
عوامل رادیکال (مـنجمله سـازمان آزادی بـخش میانه روهای عرب و موقعیت روابط ایران با 2ـ
تأثیرات احتمالی منطقه ای و دنیای عرب بوده است؟ همبستگی تهران با تغییرات مهمی در آیا فلسطین).

بود؟ این تغییرات چه خواهد
متقابل افزایش اتکاء اعراب از همچنین فعالیتهای مشترک ایران و بازرگانی و طرحهای اعانتی و آیا

می دهند؟ اقتصادی کشورهای منطقه خبر
ایاالت متحده. اسرائیل و عربستان سعودی٬ روابط تهران و آن در اثر و مصر توسعه روابط ایران و 3ـ
ایـران در مـقابل چـنین موقعیت برنامه های آموزشی نظامی ایران برای پرسنل مـصری چـه هست؟

آموزشهایی چه به دست می آورد؟

ابرقدرتها روابط با ج:
آیا شوروی بوده است؟ نفوذ افزایش قابل مالحظه ای در آیا اتحادشوروی. موقعیت روابط ایران با 1ـ
اختالفات مـرزی آیا کرده اند؟ تغییر کمونیستها همکاری نظامی با شرایط روابط اقتصادی و و مقادیر
شرایط موافقت مبادله آیا می کند؟ ایران ادامه پیدا فراز از هواپیما با اجازه عبور آیا دارد؟ برجسته ای وجود

طرف رعایت می شود؟ طبیعی به وسیله دو ـگاز
خدمات و طرح سرمایه داخلی اش برای کاالها تغییراتی در آیا ایاالت متحده. موقعیت روابط با 2ـ

کرده است. ایاالت متحده تعهد
پیمانکاران آمریکایی و فزاینده پرسنل نظامی آمریکا شمار آیا ایران. آمریکایی در موقعیت افراد 3ـ
هیچ نشانه ای که دولت ایران قصد آیا نامطلوبی گذاشته است؟ اثر ایرانیان نسبت به آمریکا روی رفتار
ارتباطات ایاالت یا و دهد٬ تغییر مستشاری نظامی را موجود دست زدن به اعمالی که ممکن است قرارداد
پس باز ایران قصد آیا دارد؟ وجود اندازد خطر در تأسیسات پنهانی ایاالت متحده را AEDS یا متحده٬

بندرعباس داده دارد؟ P-3 های نیروی دریایی در برای استقرار ـگرفتن حقوق اضافی که به آمریکا

مالحظات داخلی د:
سیاستهای آیا جلب توجه هواداران داشته اند؟ موفقیتی در تروریستها آیا مخالفت داخلی. حد 1ـ
چه مبارزه ضدتروریسم تا ساواـک در داشته است؟ عمومی تروریستها مطبوعاتی دولت تأثیری درتصویر
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آمـریکایی قـتل افـراد آیا می رسد؟ به نظر تالشهای ساواـک خشنود شاه از آیا موفق بوده است؟ حد
میان توده عمومی مردم برانگیخته است. در آمریکایی را احساسات ضد

عوامل اصلی گروههای رادیکال. دیگر و به وسیله کمونیست ها تالشهای نامحدود جلوگیری از 2ـ
سازمان کوبا٬ شوروی٬ اتحاد لیبی٬ (عراق٬ جانب چه کسی حمایت می شوند؟ از و رژیم چه هستند ضد

آزادیبخش فلسطین؟)
بوده برای اجرای سیاستهای شاه مؤثر مقررات جدید آیا تورم شاه. و فساد موقعیت مبارزات ضد 3ـ

دارند؟ را سودجویی موجود و احتمال متوقف کردن فساد و هستند قابل اجرا آنها آیا است؟
قابل لمس اقتصادی بهبود(پیشرفت) آیا ایران. در توزیع درآمد بدترشدن) نشانه های بهترشدن (یا 4ـ

میان توده مردم چیست؟ سیاسی آـگاهی فزاینده اقتصادی در اثر بوده است؟ سطح روستا در

مالحظات اقتصادی ه:
دیگـر و بـندر کارگر٬ اثر کشاورزی٬ شامل تالشهای صنعتی و موقعیت برنامه توسعه جاری٬ 1ـ
کوششهای دولت برای حل مسایل هیچ گونه اثری آیا تالشهای توسعه چیست؟ مشکالت زیربنایی در

اهداف سرمایهـگذاری برای پروژه های وسیع محتمل است؟ کاهشهایی در آیا داشته اند؟
با سریع اقتصادی را یک رشد ایران می تواند آیا قابل آموزش. ـ نقصان زمینه نیروی انسانی ماهر 2ـ
قبول برای انجام طرحهای توسعه را مردم هجوم خارجیها آیا تکنولوژیش محتمل شود؟ زمینه محدود

می کنند؟
به جای نفت به عنوان یک منبع انرژی موقعیت طرحهای توسعه صنعت ملی توسعه جایگزینی مؤثر 3ـ
تأسیسات رآـکتورهای اتمی طرح ریزی آیا نفت چیست؟ پتروشیمی بهعنوان یک راه چاره به جای تولید
برای انجام برنامه های همکاری برنامه های ایران برای انباشته کردن و شده طبق برنامه پیش می روند؟

چیست؟
اثـرات تـورم نـفتی اش از برنامه های ایران برای حفظ درآمد استراتژی های قیمت گذاری نفت٬ 4ـ
توافقش رادیکال از که دولت به طور نشانه هایی هستند آیا رفتن هزینه های کاالچه هستند؟ باال جهانی و

آورد. تعدیل به وجود کنسرسیوم جرح و با
کارشناسان مالی اصلی چه کسـانی استراتژی های سرمایهـگذاری خارجی جاری. تغییرات در 5ــ
رابطه بین بانک مرکزی تغییرات عمده ای در آیا سیاستهای دولت به چه اندازه است؟ بر آنها نفوذ و هستند

بوده است؟ دارایی) و وزارت دارایی (اقتصاد و
توجه ثالث مورد انتقاالت به کشور همکاری تولیدی نظامی و رابطه با در دستورالعملهای جدید 6ـ
پـیوستگی بـا توسعه صنایع تسلیحاتی منطقه ای در برنامه های ایران برای مشارکت در می گیرد. قرار
استراتژی های توسعه تکنولوژی بومیD و تغییراتی در آیا پاـکستان چه هستند؟ ـکشورهای عرب ترکیه و

R ایران بوده است؟

ساخت داخلی قدرت و:
داشته است؟ شخصیت شاه وجود تغییرات در استحکام بخشیدن به پایه قدرتش آیا قدرت شاه در 1ـ
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روی رژیم چیست؟ آن بر اثر طبیعت ایرانی چیست و چیستند؟ سیاسی او رفتار بر آنها تأثیر
انتقال قدرتی درصورت کشته شدن هر در نقش اصلی را تشخیص هویت افسران نظامی که احتمااًل 2ـ
خانواده سلطنتی به آنها اعضای دولت و چه کسانی از چیست و نظرات سیاسی آنها شاه بازی می کنند.

نزدیکترند؟
آیا اعضایش اعمال کند؟ بر است که نظم را حزب قادر آیا طرحهای حزب رستاخیز. رابطه شاه با 3ـ
نفوذ یا سیاستهای حزب و رهبری اثری بر تغییرات در آیا آمد؟ رهبری حزب به وجودخواهد تغییراتی در

آن دارد؟
کجا از و رهبران اصلی حزب توده چه کسانی هستند تمایل جاری حزب توده. و قدرت (نیرو) 4ـ
گروههای ارتباطاتی بین توده و آیا منابع اصلی کمک برای حزب چه هستند؟ می کنند؟ فعالیت (عمل)
چه درجه ای تالشهای اسـتخدامـی تا دارد؟ وجود داخل ایران فعالیت می کنند فعال تروریست که در

خارج موفق بوده است؟ میان دانشجویان ایرانی در حزب توده در (عضوگیری)

نظامی امور ز:
نظامی چه قدمهایی برای برقراری اسـتحکام (فعلی) مدرنیزه کردن نیروهای موجود توسعه و 1ـ
جوابگویی نیروهای جهت افزایش کفایت و تغییراتی در آیا مقابل عراق برداشته است؟ نیروهای ایران در
به دوباره ارزیابی کردن داده شد تذکر طول جنگ ظفار عدم کفایتهای رزمی که در آیا مسلح اتفاق افتاد؟

احتیاجات و هدفهای نظامی منجر شد؟
جهت گیری متمایل به غرب تغییراتی که در تغییرات در رشته های سطح باالی رهبری نظامی. آیا 2ـ
پیمانکاران خارج وجود سازش رهبران باالی نظامی و مورد مدرکی در آیا رخ داده؟ بگذارند٬ ایران اثر

دارد؟
نشانه هایی هست که آیا تصمیم ایران برای به عهده گرفتن توسعه سالحهای اتمی. نشانه هایی از 3ـ

اصول پیمان عدم توسعه اتمی دارد؟ ایران برنامه هایی برای تخلف از
چه قدمهای نظامی برای به دست اقیانوس هند. خلیج عمان و نظامی در توسعه تأسیسات بندری و 4ـ
مواضع پیش بینی شده نسبت به اشغال تغییراتی در آیا ـگرفتن کنترل ورودی خلیج فارس برداشته شده؟

آمده؟ جزیره تنب به وسیله ایران به وجود ابوموسی و
ضعفهای گزارش جاری. معرفی قوت و .1
هیأت نمایندگی. بین (داخل) در الف ـ

هیأت نمایندگی. خارج از ب ـ
آن می شود. حمایتی که توسط جامعه اطالعاتی از ارزیابی هیأت از .2

برای کارهای گزارشی آینده. توصیه ها نتایج جمع بندی های و .3
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سّری
6 ـ 1976 دسامبر 27 کمیته فرعی تشخیص٬ کمیته منابع انسانی٬ سرپرست سازمان اطالعات مرکزی٬

FOCUS ایران دی ماه ٬1355
بررسی اقدام قسمت دوم:

را جلسه اش گزارش ارزیابی (قسمت اول) در 1976 نوامبر 30 کمیته فرعی ارزیابی در مقدمه: 1ـ
جامعه ستاد نیروی هوایی٬ نیروی دریایی٬ ارتش٬ ٬DIA ٬CIA وزارت خارجه نمایندگانی از بررسی نمود.
نـظریه مشاهدات و قسمت دوم نتایج کلی٬ داشتند. اطالعات ملی حضور (مأمور) افسر اطالعاتی و
درباره موضوعاتی که در را (CIA) نظرات سازمان و خالصه می کند٬ (توصیه)های کمیته فرعی ارزیابی را
مورد که نظرات سفارت تهران در به کمیته فرعی توصیه شد می دارد. منظور شد جریان بررسی پدیدار
اطالعات ملی برای (افسر) مأمور بررسی منعکس نشده است. بنابراین در منافع به هیئت نرسیده است و
مأموران هیئت رسمی با غیر به طور یک طرح ارزیابی گزارش را و کرد سفارت بازدید خاورمیانه از
آن زمان شناسایی نشد. موضوع برجسته قابل گزارش در یا هیچ مشکل و نمایندگی درمیان گذاشت.

اقدام پیگیری مشاهدات و نتایج٬ 2ـ
گزارش (ارزیابی) توافق در الف.

اغلب مسایل وموضوعات تهران درمورد ـ سفارت آمریکا ـکمیته فرعی درقضاوت ارزیابی گزارش از
خشنودکننده٬ بوده و خیلی از مشکالت اطالعات و تحلیل که وجود دارد از طبیعت ساخت قدرت در ایران

ناشی می شود.

شاه به عنوان یک منبع اطالعات ب.
سال ”شاه برای 35 که: ایران تحلیلگران وزارت خارجه گفتند بحث راجع به اطالعات اصلی از در
همه صحنه سازیها) زیر (در او استحکام (ثبات) درازمدت ما٬ روابط نزدیک و نظر از حکومت کرده است.
می دانیم. تاـکتیکهایش را و تاحدودی هدفهای او ما محدوده مفهوم فارسی)٬ (در او خلوص (رک گویی) و
به ما داشتن طبیعت او درنظر با مطلع نگهدارد. را آینده ما که در به نفع خودش می بیند این را احتماًال او
مطرح کنند٬ را دیگران که سئواالت نافذ توانایی سفیرمان و و زیادی متکی به صحبتهای فردی او مقدار
آنچه عمده ای اطالعات بیشتری از داشته باشیم که به طور انتظار نباید واقع بینانه ما به طور باقی می مانیم.
که منابع متناوب اـگر بود سودمندخواهد که: CIA اظهارمی دارد سیا بگیریم“. او هم اـکنون کسب می کنیم از
مقام اهمیت کمتری نظرات مشابهی درباره اشخاصی که به شاه در اطالعات درباره شاه داشته باشیم.
می کنند٬ موضوعات حیاتی اجرا در را نظرات او می کنند٬ شاه صالحدید (آنهایی که با نزدیک هستند

دارد“. قرار غیره) و برایش می آورند اطالعات بیشتر محافظت می کنند٬ زندگیش را

گزارش (یادداشت مکالمه) ج.
کـه جـریان تـرغیب گـردد بـاید که ”سفارت آمـریکا می کنند نمایندگان وزارت خارجه پیشنهاد
ارزش چنین گزارشات کمیته فرعی بر ادامه دهد. رسمی محیطی را غیر رپرتاژ یادداشتهای مکالمه و
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FOCUS و این بررسی تجربه در اشاره می کند او می کند. نیمه رسمی به مأموران سیاست واشنگتن تأـکید
خارج از دسترس تحلیلگران عالقه مند در معموًال که یادداشتهای مکالمه ای٬ نشان می دهد بررسیها دیگر
وزارت مقامات مسئول در مطرح کردن موضوع با وزارت خارجه با عضو نمی گیرد. وزارت خارجه قرار

برای جستجوی یک راه حل برای این مشکل موافقت نمود. تقاضای همکاری آنها خارجه و

ایران رسمی در آمریکاییهای غیر اطالعات از د.
طرف هیئت نمایندگی برای به دست آوردن به افزایش تالشهایی از اصرار ارزیابی گزارش. پاراـگراف 2
مبلغین مذهبی و معلمین٬ دانشجویان مبادله ای آمریکایی٬ زیاد تعداد از اطالعات درباره تحوالت ایران٬
که هیئت نمایندگی هم اـکنون تماسهایی با می دارد وزارت خارجه اظهار عضو ایران دارد. بازرگانان در
کـه اعـضای کـمیته فـرعی اشـاره مـی کنند دیگـر مـی کند. ایران برقرار رسمی در آمریکاییهای غیر
دانشجویان مبادله ای دسته های مشخصی از مبلغین مذهبی و ارتباطهای اطالعاتی با محدودیت هایی در
طـبیعی سـفارت بـا اجتماعی و که مالحظات درباره روابط متقابل آشکار معتقدند آنها دارد. وجود
بهترین موقعیت در است که سفیر کمیته فرعی معتقد کند. مشکالتی ایجاد شهروندان آمریکایی می تواند
این محدوده حساس و در تالشهای جمع آوری (اطالعات) ریسکهای پنهانی دخیل در و است که فرصتها

ارزیابی کند. مشکل را

ه. مشخصات بازرگانان آمریکایی
ـکمیته فرعی موافقت دارد که یک لیست از بازرگانان آمریکایی که تجارت اساسی در ایران انجام
تحلیلگران بود. خواهد واشنگتن سودمند در مطمئنًا و باشد برای هیئت سودمند ممکن است٬ می دهند
برای قسمت داخلی تهیه مطالب بیان شده به صورت دقیقتر به عنوان راهنمایی در این لیست را می توانند
این رابطه وزارت خارجه در عضو برند. ایاالت متحده به کار CIA در (DCD) جمع آوری (اطالعات)
3 در الزم است که رئیس جمهور تسلیحات٬ قانون کنترل صدور 36 (a) (v) که طبق قسمت اشاره می کند
کشورهای ماه در پایان 3 شهروندان آمریکایی که در تعداد ماهه اش به کنگره یک تخمین از ـگزارشات 3
تجارتی گواهی صدور اجرای فروش تحت برنامه فروشهای نظامی خارجی یا خارجی برای مأموریت در

دارد. منظور هستند٬ کنترل تدارکات٬ شده به وسیله دفتر تأیید یا

گزارش نظامی و.
است که ارزیابی گزارش درباره احتیاج برای اطالعات اضافی جبهه ای غلومی کند. ـکمیته فرعی معتقد
مثل دسترس نیستند. TO برای واحدهای مشخص در E و OB و که ”اطالعات اساسی CIA اشاره می کند

نظامی موارد گزارش در ماه گذشته 130 طول 18 که در DIA خاطرنشان می کند سلطنتی“. قسمت گارد
CIA درخواست تحلیلگران DIO ایران). DIA از تمام گزارشات اطالعاتی درصد رسیده است (10/8
طرحریزی های نظامی احـتمالی و تواناییهای سرتاسری نیروهای مسلح و مورد اطالعات اضافی در
شرکت قسمت دوم گفتگوها NIO ـکه در کردند. را 1973 ـ محدوده زمانی 78 در طرح ریزی توسعه نیرو
بلکه شکافهای دسترس نیستند در که مسئله این نیست که اطالعات اساسی (پایه ای) موافق بود ـکرده بود٬
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مـورد در احتیاج به اطـالعات بـیشتر آن توافق دارند DIA بر CIA و نکته ای که دارد٬ مهمی وجود
این تأسیسات به طور مورد ولی نیازمندیهای به اطالعات در می کند٬ تأیید پایگاههای نظامی ایران را
مقابل مجموع گزارش است (در درصد ایران 6 مورد گزارشات بیوگرافی رسیده در نامناسب بیان شده.
هستند محدود که منابع تحلیلی ما داده شود تذکر باید .(DIA برای تمام گزارشات رسیده درصد 12 حدود
مستمری هماهنگی نزدیک و است. ارجحیت کمتری برخوردار اهداف از مقابل سایر اینکه بیوگرافی در و
برای استفاده از CIA ـکه دارای اختیار (ORC) مرجع مرکزی دفتر DIA و بین تحلیلگران بیوگرافیک
کسانی که اطالعات الزم است که تحلیلگران و دارد. وجود دارد٬ DIA را طریق سیستم وابسته دفاعی از
دیاـگرام در این احتیاج را ما بخشند. بهبود را گزارش بیوگرافیک تحلیلهای خود ارتباط با در جمع می کنند٬
یک گزارش به خصوص علت اینکه چرا آنها از به جمع آوری کنندگان که بدین وسیله ما 1976 15دسامبر
به وسیله اختیار و دایره نفوذ مورد شده قضاوتی در همچنین اطالعات تقاضا بیوگرافیک تهیه شده و

خواهیم خواست. تهیه شده را آنها مورد رهبران نظامی اصلی که گزارش در

اطالعات سازمان همکاری امنیتی ز.
ایران دارای اطالعات وسیعی است که این سازمان رسمی اصلی ایاالت متحده در ـکمیته فرعی معتقد
جریان عادی است (جمع آوری شده در شخصیتها پایگاههای نظامی و نیروهای مسلح ایران٬ مورد در
نمی باشد. آن استفاده کنند٬ از واشنگتن که می توانند دسترس تحلیلگران در که به سهولت در ـکارش)
DIA اظهار می دارد که این مشکل اطالعاتی مستمر را به دفتر وزیر دفاع و دفتر وابسته دفاعی در

DIO در تهران در تهران ارجاع کرده و پیشرفتهای قابل توجه در رابطه کاری بین مستشاری نظامی و
به این موضوع جلب FOCUS است که کمیته فرعی توجه را این چهارمین بررسی رخـداد. ماههای اخیر
مقامات یک اساس ارجحیت با بر جامعه اطالعاتی موضوع را که ستاد می کند کمیته فرعی پیشنهاد ـکرد.

وزارت دفاع دنبال کند. سازمان اطالعاتی دفاعی و مناسب در
ـ سفارت آمریکا گزارشی اضافی در که یک مأمور می کند گزارش ارزیابی پیشنهاد اضافی. ـکارمند
وزارت خزانه داری اشاره این موضوع هم عقیده نیستند. مقامات وزارت خارجه در تهران احتیاج است.
توسعه داده حد ولی بیش از گرفته می شود کامل به کار به طور که قسمت اقتصادی شایسته است و می کند
واشنگتن و است که مدیران جمع آوری (اطالعات) معتقد او این توصیه موافق نیست. کمیته فرعی با شده.
بردارد٬ در کشفیات را و رٔوسای هیئت نمایندگی مربوطه برای تصمیم گرفتن درباره حوزه ای که قضاوتها
تـوجه بـه تـصمیمات مـدیریت بـا FOCUS همکاریهای سودمندی در بررسیهای دیگر با این و در

داشت. خواهد موردش مسئول می باشند٬ در ـکارمندگیری که آنها

راهنمای پی گیری
سیاستمداران واشنگتن اطالعات ملی و افسر که کمیته منابع انسانی که با می کند ـکمیته فرعی پیشنهاد

یک لیست احتیاجات اطالعاتی برای انتقال به هیئت تهیه کنند. همکاری نزدیکی دارند٬
کارپنتر جی. دیوید.
وزارت خارجه

رئیس کمیته فرعی ارزیابی
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شماره 21 سند
رئیس دفتر اردیبهشت ٬56 27 می ٬1977 سّری 17 لیتل ـ اس. ادوارد. از:

تهران ـ آمریکا سفیر سولیوان ـ ویلیام اچ. به:
کمیته منابع انسانی٬ ٬(CIA) سرپرست سازمان مرکزی اطالعات

سرپرست سازمان ژانویه٬ در FOCUS ایران برای جک میکلوس (ـکاردار) موقع ارسال بررسی در
مسایل اطالعات ملی ارجحیت از اولیه با که یک لیست محدود اشاره کرد سیا (CIA) مرکزی اطالعات
مأمور نظر است که به وسیله کمیته منابع انسانی با لیست مزبور ضمیمه٬ شد. برای سفارت تهیه خواهد
چون لیست فشرده است ترتیبی برای تهیه شده است. جنوب آسیا نزدیک و اطالعات ملی برای خاور
به نظر فرم اسکلت وار در FOCUS تهیه شده است و بررسی از جدا راهنما نشده است. ارجحیت منظور
مهمترین هماهنگ شده بین سازمانی٬ به عنوان یک نمودار امیدواریم که این لیست برای شما ما می رسد.
طـریق براساس منظمی از یک راهنمای مفصل تر برداشته باشد. در احتیاجات اطالعاتی واشنگتن را

تهیه شده است. ـکانالهای سازمانی برای شما
امیدواریم که این ارزیابی های گزارشی منبع FOCUS تجربه کسب می کنیم٬ برنامه همچنان که در
آسان تر و سهل تر را کشور هیئتهای خارج از کار می کند جریان پیدا آنها راهنمای گزارشی که از انسانی و
سّری لیتل ـ ادوارد این موضوع مایه خوشوقتی من است. سفیر مورد در نظرات شما سازد.
 سّری

راهنما: ایران
لیست زیرین سرفصلهای مورد عالقه جوامع اطالعاتی و امور خارجه می باشد.

سیاسی 1ـ
داخلی. الف:

غیرنظامی. نظامی و مشاورین اصلی او٬ سیاستهای درازمدت شاه و و هدفها 1ـ
چگونه گرفته می شود. اقتصادی به وسیله چه کسانی و امنیتی و ملی٬ تصمیمات اساسی سیاسی٬ 2ـ

دولت بازی می کند. نقشی که ساواـک در 3ـ
نقض حقوق بشر. نقش دولت ایران در 4ـ

تعیین می کند. انفعاالت شخصی که جانشین را فعل و برنامه ریزی های آینده و 5ــ
خارجی. ب:

منابع تهدیدات نظامی خارجی برای ایران. 1ـ
می سازد. متأثر منطقه به نحوی که ایران را در موازنه قدرتها ـ 2

عراق. عربستان سعودی و خصوصًا کشورهای خلیج فارس٬ شوروی و اتحاد روابط با ـ 3
ترکیه. افغانستان و پاـکستان٬ هند٬ روابط با ـ 4

اقتصادی. 2ـ
سیاستهای فروش شرکت ملی نفت ایران. به ویژه استراتژی و اقتصادی٬ برنامه های رشد الف:

طرحهایی که برای توسعه اتمی ریخته شده. ب:
قابلیتهای نظامی نیروهای مسلح سلطنتی ایران. 3ـ
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شماره 22 سند
فروردین 1356 16 آوریل ٬1972 سّری 5 تهران ـ ـ سفارت آمریکا از:

خارجه امور وزیر برای اقدام:
منابع ایران ارزیابی سالیانه درباره سیاست و موضوع:

ارزیابی های سیاسی ـ قسمت 1
ایران در منافع آمریکا الف :

کردن مهار طریق منافع متقابل در پایان جنگ جهانی دوم از ایران در و ایاالت متحده آمریکا 1ـ
اشغال آن زمان شمالغربی ایران در (در کشانده شدند سیاستهای گسترش طلبانه شوروی به سوی یکدیگر
ترتیبات تعدادی از آن زمان الهام گرفته و این منافع از ایران از و مناسبات آمریکا شوروی بود). اتحاد
یک سپر ما دستمان برمی آمد از زمانی که ما در حفظ این هدف داده شده است. و همکاری برای پیشبرد
صورت حمله از دوجانبه برای به کمک دفاعی ایران رسیدن در طریق یک تعهد اطراف ایران از امنیتی در
(ـکه پیمان بغداد با را همچنین خود ما کردیم. متفقان کمونیست آن ایجاد یا جماهیرشوروی٬ جانب اتحاد
یک بـرنامه وسـیع شـامل همزمان مـا وابسته کردیم. برای همین منظور جزئًا نامیده شد) سنتو بعدًا
را منابع خود و دفاع کند منافع خود از ایران بتواند نظامی به عهده گرفتیم تا فنی و مساعدتهای اقتصادی٬
به هدف خود این برنامه ها بسیاری از اجتماعی رشددهد. اصالح اقتصادی و ثبات داخلی و محیطی از در
آن زمینه مساعدتهای نظامی است که در در ادامه دارد ترتیب مهمی که هنوز تنها پایان پذیرفته اند. رسیده و
ایاالت متحده اسلحه و پشتیبانی فنی فراهم می کند که بهای آن تمامًا اـکنون از طرف ایران پـرداخت
می شود. ایران که در یک موقعیت استراتژیکی قرار گرفته به نوبه خود به ما محلهایی برای اطالعات با
همچنین حق پرواز و تأسیسات مخابراتی فراهم می کند ارزش که به آسانی قابل جایگزین کردن نیست و

تأمین می کند. ما جهان برا این قسمت از امن در داالن هوایی قابل دسترس و طریق تنها از
اساسی همان اصلی آن به طور مقصود چند٬ ماهیت مناسبات تحول یافته هر ضمن کیفیت و در 2ـ
رونقش فزون می گشت به طوری که درظرفیتهای خود و می کرد به همان ترتیبی که ایران رشد است که بود.
صحنه های نقش فعال تری در ایران خواست تا از داشت و ایاالت متحده انتظار کرده بود. جلب اعتماد
عمده ایران چهارچوب آنچه که شاه سیاست پرداز اندازه زیادی ایران در تا کند. بین المللی ایفا منطقه ای و
ناتو مناسبات ایاالت متحده با بعضی جهات به همان دالیل که قابل مقایسه با از به عنوان یک ”روابط ویژه“
دولت کمیسیون چهار ایران در به خواهش ما پاسخ مثبت داده است. آمریکا به این انتظار اسرائیل است٬ و

ویتنام جنوبی تجهیزات نظامی تحویل داد. به متفق ما٬ و ویتنام شرکت کرد در
ایران به توصیه ما ارتفاعات جوالن فرستاد. متارکه در نظامی برای نظارت بر یک واحد همین اواخر
ایران با منافع ما این کشورها که در نیازمندتحویل داد کشورهای دیگر عده ای از و مساعدت مالی به مصر
مسئولیت فراهم کردن افزایش مالی که با IFAD بوده است و ایران یک کمک دهنده بزرگ به مشترک بود.
ایران همچنین یک نقش معتدل کننده پشتیبانی بوده است. شرایط ایاالت متحده برای شرکت تطبیق می کرد
شورش به عمان کمک کرده است تا به سازش رسانده و اختالفات محلی را کرده و امورمنطقه ای ایفا در
ایران نفوذ خالصه برحسب توانایی و منطقه جنوب عمان سرکوب کند. در را تحت پشتیبانی کمونیستها
ظرف داشته است. عالقه ایاالت متحده بوده٬ مورد اموری که مستقیمًا کمک کننده در یک نقش سازنده و



النه جاسوسی آمریکا 448 اسناد

است: ایران به ترتیب زیر آینده قابل پیش بینی عالیق اصلی ایاالت متحده در
اراده کافی برای ایستادگی در و که نیرو همکار کمونیست و ثبات مستقل غیر حفظ یک ایران با الف:
ادامه نقش ایران برای ثبات در و غیرمستقیم دارد مستقیم یا مقابل تجاوزگری احتمالی شوروی اعم از

آسیای جنوبی. خاورمیانه و خلیج فارس٬
اسرائیل به قیمت حتی االمکان پایین نفت برای غرب ژاپن و حفظ یک منبع قابل اتکاء تضمین و ب:
مواضع در توجه به وزنه محدودی که ما با نزدیک) خاور منطقه آسیا (یک مالحظه اولویتی برای سراسر

قیمت گذاری ایران داریم.
عدم اشاعه حقوق بشر٬ درباره بهبود حکومت ـکارتر تأـکید مورد ایران در پرورش پشتیبانی بیشتر ج:
انتقال سالحهای قراردادی (سالحهای غیرهسته ای). نسبت به نقل و خویشتن دار ـکالهکهای هسته ای و
تشکیل ایران را ایران که داالن هوایی حیاتی ترکیه و حفظ دستیابی ایاالت متحده به سمتی از د:
منافع امنیتی مشترک. پشتیبانی از در ایران برای کشتیهای آمریکایی) دسترسی به بنادر و ) می دهد.

دست دادن مخابراتی که بدون از سرزمین ایران برای تأسیسات ویژه اطالعاتی و حفظ استفاده از ه:
گیرد. جای دیگری قرار ـکارآییش نمی توانست در

همچنین ادامه همکاری و ایران جهت کاالوخدمات آمریکا حفظ دستیابی به بازارهای سریع الرشد و:
ایران. مالی ایاالت متحده و

مسایل اقتصادی وسیاسی چندین ایران درباره تعدادزیادی از همکاری با و مؤثر حفظ گفت وشنود ز:
جانبه از قبیل همکاری اقتصادی شمال و جنوب٬ مناسبات اعراب و اسرائیل٬ کنترل سالحها٬ مسایل

مربوط به اقیانوس هند و خلیج فارس و قانون دریا.
که جنبه جهانی دارد. ما مخدر مواد کوششهای ضد ایران در تشویق همکاری بیشتر ح:

کلی مرور ب :
نتیجه نزدیکی ایران به اتحاد مستقیمی در بسیار سیاستهای پایه ای ایران که به نحو فقره از دو 1ـ
سرکوبی برنامه نوسازی نظامی ایران و از شوروی شکل گرفته عبارتند مقاصد ارزیابی آن از شوروی و
سیاستی است که به احتمال قوی به وسیله تأـکید سیاست همچنین دو این دو فعالیتهای کمونیستی داخلی.
خواهد سؤال قرار مورد حقوق بشر انتقال سالحهای قراردادی و کردن نقل و محدود بر حکومت آمریکا
منافع دیگرمان در پیشبرد در را زمینه میزان موفقیت ما این دو هرکدام از عدم حصول توافق در ـگرفت.

داد. خواهد معرض تأثیرات منفی قرار منطقه در اندازه ای در تا ایران و
تشویق ایاالت متحده با نیست و قابل اعتماد نسبت به ایران دیگر به فرسایش ما تعهدات امنیتی رو 2ـ
ایران خیالبافیهایی چند هر درخودکفایی نظامی تشخیص داده است٬ را قابل دوام خود راه دیگر تنها ایران٬
بدین ترتیب ایران دست به برنامه نوسازی بازدارد. مستقیم شوروی را به تنهایی تجاوز که بتواند ندارد
ایاالت متحده زده پیچیده به ویژه از به دست آوردن سالحهای بسیار گرانقیمت و مقیاس بزرگ و نظامی با
جماهیر همسایگانش به ویژه اتحاد قبال ارزیابی تهدیدات احتمالی از در را ایران نیازهای خود است.
نزدیکیهای آن و مرزهای خود نوع دستگاههای نظامی که برای دفاع از و عراق اندازه می گیرد شوروی و

می گیرد. توجه قرار جهات مورد هریک از از
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مسئله اساسی به میزان معتدلی برساند٬ تقویت بنیه نظامی ایران را مسئله اینکه چه چیزی می تواند 3ـ
به به ایران کاهش دهداو را شاه خاطرنشان ساخته است که اـگرایاالت متحده عرضه سالحهای خود است.
شوروی این تصمیم را جمله اتحاد از کشورها سایر از خریدهای مهم اخیر کرد. رجوع خواهد منابع دیگر
قائل شدن با بنابراین موفقیت کامل درتدوین برنامه به دست آوردن سالحهای ایران تنها و می کند معنی دار
بنابه یافت. انتقال اسلحه به منطقه ازسوی همه تحویل دهندگان اسلحه تحقق خواهد یک مهلت کلی نقل و

رسید. کوششهای یک جانبه به چنین مقصودی نخواهد قضاوت ما
معتقدیم که محلی برای مانور ما عرضه نامحدود قطب افراطی قطع کامل و میان دو معذالک در 4ـ

دارد. وجود
متقاعدکننده ای و مؤثر چه اندازه به نحو تا داشت که بدانیم ما خواهد این اصل قرار تحت تأثیر نتیجه٬
آینده علیه آنچه که برای مقابله یاران درباره ماهیت تهدیدهای جاری و توافق متقابل با برای نیل به هدف٬
و نزدیک به الگوی آمریکا مشورت باید روند بسیاری جهات این فرا از حرکت کنیم. الزم است٬ آنها با
نظامی منطقه خواهد شامل بررسی تفصیلی محیط سیاسی و نه تنها این امر برای این منظور اسرائیل باشد.
ظرفیت جذب آن نیز زیربنای آن و انسانی ایران و بلکه همچنین بررسی منظم نیروهای منابع ملی و بود
حال شرایطی فنی که در اختصاص کادرهای واجد یک چنین خط مشی برای اقدام نیازمند بود٬ خواهد
جانب ایران آن است که از همچنین فرض بر بود. خواهد تهران ندارند٬ تعهدی نسبت به واشنگتن و حاضر
صورت فقدان یک چنین معذالک در معلوم گردد. نگرفته٬ آزمایش قرار مورد آمادگی که هنوز ظرفیت و
ـکوششی تصمیمات یکجانبه حکومت ایاالت متحده برای خودداری از فراهم کردن اسلحه برای ایران به
عنوان تنزل عالقه ایاالت متحده نسبت به ایران و دوستی با آن تعبیر خواهد شد که عواقب آن نیز باید

گرفته شود. درنظر
بین تصویری که به قضاوت ما است. مربوط به حقوق بشر زمینه اختالف نظرجدی احتمالی دیگر 5ــ
به اندازه تجارب فرهنگی و سوی دیگر واقعیت ایران از و یک طرف٬ از ایران زمان حال دارند از غربیها
سال فرمانروایان خودکامه ایران تاریخی شامل 2500 ایران اختالف دارد. و تاریخی بین غربیها اخالقی و
گرفته است. معرض ارزشهای لیبرال غربی قرار محدودی در نسبتًا به نحو تنها و اغلب خارجی دارد و
صف مقدم ایران در برای سنتهای ایران بیگانه است هرچند فرایافت های جریانهای دمکراتیک اساسًا
واقع توجه زیاد غرب مورد در که این امر گرفته٬ قبیل آزادی مذهبی قرار از انواع حقوق بشر بعضی از

می شود.
اقتصادی اصالحات اجتماعی و سایر حقوق زنان و پرورش عمومی و آموزش و اصالحات ارضی و
مقابل مخالفتهای سخت محافظهـکارانه وارد در دهه 1970) و سالهای دهه 1960 (یعنی در اخیرًا تنها
مصمم شاه و و صورتی که رهبری نیرومند در شکی نیست که حتی این پیشرفتهای محدود جریان شدهاند.
سـوی شـاه از دهه اخـیر جریان همین چند در تحقق نمی یافت. نمی داشت٬ وجود او پدرش قبل از
مـعرض در زمـین دار٬ راست گـرایـان مسـلمان مـحافظهـکـار و چپ گرایان تحت پشتیبانی کمونیستها
باعث معکوس شدن احتماًال به لبه پرتگاه رسیده که ممکن بود٬ چندین بار گرفته و مبارزه جویی قرار
اجتماعات کوچک و گروهها با بود ایران ناـگزیر همین اواخر غرب شود. جهت گیری طرفداری ایران از
در و مارکسیست اسالمی نامیده می شدند مخالفین٬ و نداشتند که وحدت چندانی بین یکدیگر ایثارگر
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نشـانه هایی از مقابله کند. ـکوششهایی برای سرنگون کردن نام کنونی متوسل به تروریسم شده بودند
چند داده است هر پاسخ شدید رژیم ایران به این کوششها دست است. در این کوششها پشتیبانی بیگانه از

نبوده است. مؤثر او همیشه کار
طریق برنامه های پیش دستی اقتصادی از خلقی و سطح سیاسی٬ عمده در موفقیتهای رژیم به طور 6ـ
فعالیتهای کردن مخالفین در وارد و عنوان کند مخالف قابل تصوری ممکن بود سیاستهایی که هر ـکننده و
میل تنها هدفهای سیاسی بوده و که فاقد آنچه که باقی مانده مخالفینی هستند قانونی بوده است. مشروع و
ایـران پشـتیبانی خـلق را این مـوضعی است کـه در و جایگزین دستگاه رهبری کنونی بشوند دارند
یا روش رژیم نسبت به این مخالفین که به عقیده آن دارای جهت گرایی کمونیستی بوده و برنمی انگیزد.
که در تابع قوانینی است که نزدیک به قوانینی بود خشن است و بسیار گرفته اند قرار تحت الهام کمونیستها
این سیستم دادگاههای مدنی عالوه بر گذارده می شد. اجرا به مورد سالهای دهه 1950 ایاالت متحده در
این اوضاع توأم گرفته اند٬ لحاظ عدم کارآیی قرار معرض انتقادهای زیادی از در خم بوده و ایران پرپیچ و
روالهای قضایی برای به نظامی از قوانین اسالمی منجر قوانین دوران ناپلئون و مخلوط ناهنجاری از با
بیگانه است. کامًال الاقل انگلوساـکسون) فرایافت های غربی (یا رسیدگی به مسایل امنیتی شده است که با
سازمان عفو چند هر داشته باشد٬ وجود ”زندانی سیاسی“ پانصد و سه هزار ایران حدود در شاید
میان این در دارد. ایران وجود زندانی سیاسی در 200/000 تا گروههای مشابه مدعی هستند بین المللی و
بنابراین آنچه آن شرکت داشتند. در زده یا زندانیان سیاسی اـکثریت بزرگی دست به عملیات خشونت آمیز
ـکه در توصیه به اجرای سیاستهای حقوق بشر٬ هماهنگ با فرایافت های خودمان مواجـه هسـتیم در
دارای سنتهای ایرانی دارد ریشه های عمیقی در روشی که مختص رژیم کنونی نبوده و موضعهای قانونی و
شـاهد مـا بی تفاوت نیست. حکومت کنونی ایران نسبت به نگرانیهای ما زیادی است. اختالف بسیار
به داشته باشیم اـگر انتظار آن نیز از معتقدیم که می توانیم بیشتر این زمینه بوده ایم و اصالحات جزئی در

شکیبایی به شکل عدم رویارویی پیش برویم. و صبر با آرامی تداوم و
پیگیرانه ای استدالل کرده است که: اختالف مربوط به قیمتهای نفت است ایران به نحو زمینه دیگر 7ـ
حتی به مصیبتهای غرب (یا افزایشهای قیمت نفت به آن اندازه ای که مفسرین غربی مدعی شده اند الف:

نیفزوده است. ـکشورهای کم رشد)
در تشریح می کنند را تهیه منابع انرژی دیگر قیمتهای باالتر و نفت مادهای است که بایدحفظ شود ب:

حالی که:
رونده جهت کاالهای غربی توجه به قیمتهای باال با افزایش قیمتهای صادرات عمده خود ایران در ج:
آن را این موضعی است که استداللهای غرب موفق نشدند محّق است. غیرنظامی کامًال نظامی و اعم از
به داخل اوپک ممکن است منجر گروه جداـگانه در نزاع دو سال آینده مانند تحوالت چند شکست دهند.
کرده است که سیاست نفتی اتخاذ معذالک شاه این موضع را تصمیمات ایران بشود. ـکاهشهای جزیی در
سال به همین جهت شاه در گیرد. تحت تأثیرمالحظات سیاسی قرار نباید کامًالاقتصادی است و یک امر
همچنان تحویل دهنده عمده نفت به اسرائیل است. و الحاق به تحریم نفت اعراب خودداری کرد از 1973
براساس منظم ارائه داده و عرضه نفت) درباره قیمتهای نفت (و را نقطه نظرهای خود باید می توانیم و ما
استداللهای زمان بتوانیم آن قسمت از اینکه به مرور ایران ادامه دهیم تا شنودهای مشورتی با به گفت و
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مورد تمامی مسئله قیمت گذاری را باید ما میان ببریم. استدالل متقابل داریم از مقابل آنها در که ما٬ ایران را
قیمتهای به موقع افزایش یکجانبه قیمتهای نفت اوپک یا نیست که این امر هیچ بعید زیرا دهیم٬ مطالعه قرار
در مسئله دیگر ولی درباره این مسئله و کاهش دهد. دارد وجود آزاد بازار که در نفت را آن قسمت از
دست زیادی از بلکه چیز نفعی نخواهیم برد صورتی که به طریق رویارویی مستقیم عمل کنیم نه تنها

شرایط دوستانه به استدالل بپردازیم. آن است که در مؤثرتر و طریقه بهتر خواهیم داد.
عین در ایران صدق می کند. مورد که عدم اشاعه سالحهای هسته ای در دارد صمیمانه ای اعتقاد به نحو
نگران است رشدانرژی هسته ای زمان صلح تقبل کرده و پرورش و حال شاه سرمایهـگذاریهای سنگینی در

آینده به اندازه کافی سوخت هسته ای به دست آورد. ـکه در
جستجوی منابع متنوع برای این گونه در جاهای دیگر و زئیر آفریقای جنوبی و هم اـکنون در ایران از
تکنولوژی مشابه عالقه میتوان انتظارداشت که ایران همچنان به کارخانجات غنی کردن و سوخت است.
زمینه هدفهای جـهانی در حکومت آمریکا توجه به میزان همکاریهای آینده با با و داد نشان خواهد
برای تأمین عرضه سوخت به دست را ایران عالقه های خود نتیجه میزان همکاریهای آمریکا٬ هسته ای در

می آورد.
و بزرگترین صادرکننده کاالهای غیرنظامی (نظامی) لحاظ حاشیه ای) (از ایاالت متحده آمریکا 9ـ
کاالی غیرنظامی آمریکایی به ایران صادر دالر میلیارد معادل 2/8 سال 1976 در خدمات به ایران است.
1975 معادل صادراتی قبل از و افزایش یابد دالر میلیارد سال بعدی به 3/2 در می رود شده که انتظار
ـگردد. ما می توانیم انتظار داشته باشیم که تا چند سال آینده این صادرات در اطراف 3 میلیارد دالر باشد.
از احتیاط برای احتراز سیاسی ایران به احتمال قوی بین (الف) جانبه اقتصادی و مسایل چند در 10ـ
کشورهای با حساسیت برای حفظ مناسبات خود (ب) و یک سو از منافع کشورهای کم رشد با برخورد
نـقطه نظر از ایران احتماًال جنوب٬ تریبون های تبلیغاتی شمال و در بود. نوسان خواهد یافته در رشد
تفاوت خواهد مسئله ای به مسئله دیگر ذوق ایران از و ولی شور کرد٬ پشتیبانی خواهد ـکشورهای کم رشد

داشت.
IFAD به ستاد داشت (به ویژه اـگر IFAD وسیله دیگری است که برای سیاست ایران اهمیت خواهد

مانندکمیسیون ملل متحد گروه بندی های قدیمی تر و سازمانها حالی که نقش آن در در تهران منتقل شود).
حال G77 هم چنان در حتی بازرگانی و موافقتنامه عمومی درباره تعرفه و توسعه و برای بازرگانی و

بود. غیرفعال خواهند
کشوری تشکیل نسبت به هر را بزرگترین رقم دانشجو ایاالت متحده شاید دانشجویان ایرانی در 11ـ
نظر این امر افزایش یابد. می شود برآورد نفر هزار که اـکنون 30 آنها داشت که تعداد می توان انتظار و دهند
نخواهدداد. ایاالت متحده واروپای غربی تغییر درباره فعالیتهای مخالفین ایرانی در تلخ حکومت ایران را
هم ماچشم اندازوسیع تری درباره روابط کلی هم ایران و زیرا معقولی مهارشود به نحو ولی این مسئله باید

داریم. بین خود
قبیل جلب از دارد. ایران وجود برای حکومت ایاالت متحده در هدفهای سیاسی دیگری نیز 12ـ
ایران در به دست آوردن آراء کشورهای همسایه و علیه تولیدتریاـک در یک برنامه مؤثر همکاری ایران در
معذالک اینها غیره. مواضع حکومت ایاالت متحده و برای یک سلسله از هیئتهای سازمان ملل متحد
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کلی دوستی و یک جو از و وابسته هستند متقابل به یکدیگر شده به طور ذـکر که قبًال منافع بزرگتر همراه با
چنین درک می کند. آن را که شاه نیز همان طور همکاری ناشی می شوند؛

مسایل و خط مشی ها هدفها٬ ج:
شـده است قسمت الف به عـنوان مـنافع ایـاالت مـتحده ذـکـر همان است که در هدفهای ما 1ـ

است: به ترتیب زیر می شود این منافع اتخاذ پشتیبانی از خط مشی های عمده ای که در
کردن کوشش به متقاعد هسته ای) (سالحهای غیر (a) ادامه فروش سالحهای قراردادی به ایران.

نوسازی سرعت سیر و منافع خودشان به اینکه صاحب گزینش بیشتری باشند سیاستمداران ایران در
بین سازمانهای طریق مشاورت فنی نزدیکتر این عمل از برای جذب مؤثرتری مشخص کنند. را سالحها
امن از و یک ایران نیرومند در برروی نفع متقابل ما تأـکید ایران بایدصورت بگیرد. دفاعی ایاالت متحده و
امور وزیر و رئیس جمهور دادن شاه و معرض قرار شامل در حکومت٬ طریق مشورتهای نزدیک بین دو
و همچنین سفیر واشنگتن و شامل کارمندان نخبه در سطوح متعدد در همچنین تماسهای مکرر خارجه و
اساسی حکومت ایاالت متحده نسبت به سطح عین حال تعهد بایستی در تهران. در او ـکارمندان متعدد
آن داشته در را داریم ایران سهم خود انتظار امیدواریم و جهان که ما سراسر تسلیحات در پایین تری از
که بتوانیم چنین کاهشی درتسلیحات به دست آوریم بستگی به این دارد شانسهایی که ما توجه کرد. باشد٬
و به عنوان تحویل دهنده سالحهای مورد نیاز کنیم که ما متقاعد ایران را می توانیم 1ـ چه میزان ما تا
خدمات فنی همچنان قابل اتکا هستیم. 2ـ فراهم کردن پشتیبانی وسیع بین المللی (از جمله پشتیبانی
منطقه اوضاع امنیتی در کمک به بهبود 3ـ و انتقاالت سالحها برای پایین بودن سطح نقل و شوروی) اتحاد
البته به حل بحران و تسلیحات عراق (شاید نرخ پایین تر قبیل تحوالت امکان پذیری نظیر اطراف ایران از
گرفته نظر (بدین مناسبت الزم است در پاـکستان. و یک نزدیکی پرمعناتری بین هند اسرائیل یا اعراب و
درباره نگرانی ایران را به خودی خود اقیانوس هند شوروی از که خروج نیروهای ایاالت متحده و شود
ایران در هیئت مستشاران نظامی آمریکا داد). عراق کاهش نخواهد یا هند آینده همسایگانی نظیر مقاصد
حکومت ایاالت پرسنل فنی متعدد در همچنان رهبری را کاهش یافته است باید لحاظ تعداد از حتی اـگر
به هزینه ایرانیان طریق برنامه هایی که تمامًا شرکتهای خصوصی که به نوسازی نظامی ایران از متحده و
افزایش پرسنل بخش سیاسی نظامی سفارت بایستی برای رهبری دست داشته باشد. در صورت می گیرد٬

کمک کند. این کوششها
لحاظ چهره عمومی ایران چه از در حقوق بشر امور (b) نشان دادن ادامه نگرانی ایاالت متحده در

آن ایاالت متحده ایران که در آینده ثبات خود به خاطر لحاظ متفق بالفعل ایاالت متحده و چه از ایران و
حکومت ایاالت متحده حد پشتیبانی بیش از قدرت یا محکوم کردنهای ناشی از ذینفع است از ذیعالقه و
سیاستمداران ایـران و مداوم با ولی کار اجتناب شود. اوضاع مربوط به حقوق بشر از انتقاد مورد در
عرف ایران به لیبرالیزه کردن قوانین و آنها برای تشخیص هویت مناطقی که در بوروکراسی این کشور

ادامه یابد. کرد٬ مدت به آن کمک خواهد دراز بلکه در زد٬ امنیت داخلی ایران صدمه نخواهد
ارتباط این ایران درباره قیمتهای نفت به ویژه در با شنود واقع گفت و در (c) پیشبردمشورتهای منظم و

داشتن با کار و سر در آن را ایاالت متحده (استداللی که شاه خوشش می آید قیمتهای واردات از با قیمتها
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به این که ایرانیان درباره میزان تورم در آنجایی که ممکن باشد کوشش به نشان دادن تا ببرد). به کار ما
خدمات افزایش هزینه جهت تجهیزات و (ازطریق مقابله با می کنند غلو ماخریداری می کنند اقالمی که از
بپذیریم که درباره کوشش ما باید معذالک ما نظامی). مقابل قیمتهای حقیرانه واردات غیر نظامی در
تبعیض به چه کسی تحویل می دهد ایران هم چنان به اینکه نفت را زمانی که 1ـ تا دارد حدودی وجود
قیمتهای نفت سایر قیمتهای ایران با 2ـ و تحریم نکرده است) غرب را اسرائیل یا سیاسی قائل نیست (مثًال

تطبیق نیست. حدود چنان خارج از جاهای دیگر
مربوط به عدم اشاعه حکومت ایران درباره امور ایران برای حفظ تعهد با گوی خود (d) ادامه گفت و

که به اندازه کافی مقادیر باشد به نفع ما باید این زمینه. جلب مساعدت ایران در سالحهای هستهای و
بتوانیم عوض باید در صلح برای ایران فراهم کنیم. سوخت برای برنامه های انرژی هسته ای برای مقاصد
کمک کند٬ تعقیب برنامه اشاعه سالحهای هسته ای به ما بازداشتن دیگران در ایران بخواهیم که در از

نسبت به پاـکستان). بوده است (مثًال این زمینه سودمند گذشته در چنانچه ایران در
نشان مداوم و رشد ایران برای فراهم کردن یک محصول مشترک با (e) ادامه همکاری اطالعاتی با

به مقدار بخواهیم خریدسالحهایی برحسب انتخاب و زمانی که ما به امنیت ایران در دادن عالقه مداوم ما
به ایران توصیه کنیم. ـکم را

طریق نظامی شرکتهای خصوصی به ایران از صادرات بازرگانی غیر از (f) ادامه پشتیبانی نیرومند
نمایشگاههای ویژه بازرگانی به پشتیبانی از بازرگانی ایاالت متحده و مرکز مأمورین بازرگانی سفارت و
برنامه های بازرگانی سراسری ما. ادامه یک سطح گزارشگری مداوم اقتصادی و مالی برای مقابله بـا
روندهای متغیر در فرایافت ها و رفتارهای اقتصادی ایران (مثًال عالقه کمپانیهای ایـاالت مـتحده بـه
طریق نماینده وزارت کشاورزی ایران از تولید در حفظ عالقه ما نفت). استفاده از معامالت پایاپای با
ایران به فرآیندرشداجتماعی کشاورزی در تولید توجه به این که ادامه بهبود با اینجا در ـکشاورزی آمریکا

بالنتیجه ثبات سیاسی مساعدت می کند. اقتصادی و و
کمک به فرهنگی به عنوان وسیله دیگری از امور اداره اطالعات ایاالت متحده در (g) ادامه برنامه مؤثر

کردن پیوندها قرار ادامه بر نشان دادن عالقه کم نشدنی ایاالت متحده نسبت به آینده ایران و و ایران٬ رشد
اطالعات از غیر اطالعات (مقصود پرورش و زمینه های آموزش و در ایران٬ عمومی در رهبران افکار با
به انتقال ایران به داشتن یک جـو مدت باید دراز زمینه های مربوطه که در و نظامی است) سیاسی یا

کمک کند. دمکراتیک تر
کنندگان ایرانی از طریق جریان دادن دیدار مردم از تماس مردم با (h) همچنین پشتیبانی بیشتری از

خدمات روادیدی در تحصیل می کنند. آمریکا دانشجویان ایرانی که در زیادی از تعداد ایاالت متحده و
مناسبی داشته باشد. کادر ایران باید در سفارت آمریکا

از الزم است تا درخدمات آمریکایی وحمایت ازشهروندان آمریکا (i) به همین ترتیب داشتن کادرها
مردم اجتناب شود. روابطـعمومی با امر در فشار از و ایران پشتیبانی کند در فزاینده آمریکا حضور

هم چنین سازمانهای مختلف و و وزارتخانه ها دیدارهای مقامات ایرانی از طریق مبادله مکرر (j) از
تریبون های تبلیغاتی بین المللی درباره پشتیبانی فزاینده ایران در تا خارجه کوشش شود وزارت امور
بیشتری ازوقت برای این وظیفه تعداد جلب شود. عالقه حکومت آمریکا سیاسی مورد مسایل اقتصادی و
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یافت. اختصاص خواهد مأمورین سفارت آمریکا
مخدر٬ مواد مأمورین مبارزه با طریق عملکرد ایران از در مخدر مواد (k) حفظ یک برنامه کافی ضد

کردن تولیدتریاـک در محدود برای ادامه جلب همکاری ایران در ایران٬ کننده از چه دیدار چه ساـکن ایران و
همچنین کاهش دادن مسـایل و و به ایاالت متحده٬ مخدر ترانزیتی مواد عبور ـکشورهای همسایه و

مترجم). جامعه آمریکایی (مقیم ایران٬ در مخدر مشکالت مربوط به مواد

مسایل 2ـ
مربوط به تصمیم واشنگتن درباره ادامه سیاست نقل و جانبه ما روابط دو (a) بحرانی ترین مسئله در

به عنوان یک میخ مصوری اینجا در این امر به ایران است. غیرهسته ای) انتقال سالحهای متعارفی (مقصود
توصیه می کنیم این مسئله ما شد. ایران تلقی خواهد حکومت نسبت به ادامه روابط نزدیک با روش جدید

شرح داده شده حل شود. باال در مذکور بحثهای من روند خط مشی که در مطابق با
ایران که در اوضاع حقوق بشر دامنه انتقادات واشنگتن از از بود (b) یک مسئله مربوطه عبارت خواهد

معتقدیم که حکومت ایران ما این زمینه است. تشویق اصالحات در برداشت تدریجی گرایانه از مخالف با
ولی کوششهای کرد کارهای آن تحمل خواهد کردن چهره ایران و برای بهتر را ـکوششهای حکومت آمریکا
که درباره نگران درک شود و همیشه به عنوان کوششهای یک دوست عالقمند این رشته باید در آمریکا
خاطرات ایرانیان درباره سیاستهای کاپیتوالسیون و به هیچ وجه با و می کند هدفهای مشترک تبادل نظر

استعماری که به وسیله حکومتهای غرب در گذشته بر ایران تحمیل می شده است مشابهتی ندارد.
ایران به کشورهایی مانند به مسئله عرضه کافی سوخت هسته ای قابل اتکاء (c) توجه زودرس آمریکا

ارزشی است و به خودی خودیک هدف با برنامه های جاه طلبانه پرورش انرژی هسته ای می شوند ـکه وارد
برای کوششهای عدم اشاعه سالحهای هسته ای آمـریکا اثرات جنبی پشتیبانی فعال ایران را می تواند

فراهم کند.
زمان جنگ فصل بدهی معوقه ایران از حل و عبارت است از کوچکتر (d) سرانجام یک مسئله نسبتًا

رسیده میلیون دالر به 35 حال حاضر بهره در تصاعد اجاره که به مرور وام و جهانی دوم مربوط به قرارداد
حتی دارند٬ همین میل را ایرانیان نیز و فعاالنه حل شود بسیار توصیه می کنیم که این مسئله به نحو ما است.

کلی باشد. به طور بحث برای حفظ آبرو سازش درباره مبالغ مورد فصل معادل با این حل و اـگر
میکلوس
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شماره 23 سند
1356 مرداد 3 ـ جوالی 1977 تهران محرمانه 25 ـ سفارت آمریکا از:

واشنگتن وزارت خارجه ـ به:
استمپل ـگزارشگر:

ایران روشنفکری در مخالفت مذهبی و  موضوع:
تحریکهای مخالف

چه به سختی اـگر می شوند٬ منتشر اینجا روزنامه های خارجی که آزادانه در رژیم در از انتقاد خالصه:
داخلی زمینه انتقادات عناصر این موضوع در ولی به مدت طوالنی تحمل شده است. استقبال می شوند
حقیقت در شده است. مقامات نسبت به این موضوع آرامتر برخورد سال گذشته طرز دو در صحت ندارد.
گروههای تحت حمایت دولت برای انتقاد و کمیسیونها و شاه ناشی می شود انگیزه ازخود قسمت زیادی از
سازمانهای تروریستی انتقاداتی ازطرف گروههایی که با اخیرًا عمل دولت تشکیل شده است. سیاست و از
با عبارتهایی که نسبتًا با آنها شده است. کانالهای حمایت شده رسمی خارجی نیستند٬ از همکاری ندارندو
حیات آزادی همچنین تقاضای تجدید نه حکومت و که شاه سلطنت کند دارند دقت پرداخته شده تقاضا
در امـا کـرد. قبال آن چه خواهـد دولت در و شد چیزهای بیشتری مطرح خواهد آیا دید باید بیان.
هماهنگ و حقوق بشر مورد مجددمان در حالی که تأـکید در است. که نیمه باز می رسد آزادیخواهی به نظر
شود تعبیر انتقاد مفاد رسمی که به صحه گذاشتن بر نظر اظهار هر از معتقدیم که باید ما پذیرفته شده٬

اجتناب کنیم. (پایان خالصه).
ضمائم:

نامه به شاه 1ـ
نامه به نخست وزیر 2ـ

موضوع برای اطالع شما 3ـ
احزاب سیاسی٬ فرمهای غربی دولت٬ این قرن کوششهایی برای هم چشمی کردن با در دوبار سابقه:
این در این مفاهیم اساسًا به شکست شده است. منجر ایران انجام گرفته و حق مخالفت در آزادی بیان و
فقط قبیله و مرتبه اولویت به خانواده٬ سنتی در به طور و عالقه ها و وفاداریها رژیم سلطنتی غریبه هستند.
داخل در کار تالشهای گروهی و تشریک مساعی٬ دارد. ملت قرار به صورت فاصله داری به سلطان و
دلیل اساسی برای شکستهای گذشته در بیانگر فقدان آنها و میراث پارسی نیستند٬ قسمتی از مؤسسه ها
عمومی به عنوان مخالفت به طور نارضایتی و روییدن ارزشهای سیاسی غرب می باشد. ریشه گرفتن و
این حال این با خنثی کردن هدفهای آن دیده شده است. و ـکوششهایی برای سرنگون کردن رژیم مستقر
در خارجی همسازی داشته باشد عقاید و نفوذها با باید نیست و که ایران که سرزمین متکی به خود تصور
محدوده های قابل کنترل در سازنده بوده است ولی آن را انتقاد استقبال از حال قوت گرفتن است.جواب ما

نگهداشت. باید
راضی کـننده شایسته و یک مجرای کافی و روشنفکران این موضوع را محافظهـکاران و بعضی از
دائمی رژیم شاه به طور و دارند وجود مذهبی هنوز گروههای فناتیک قدیمی و یک هسته از نمی دانند.
سازمان به نقطه اوج توسعه و سلسله صفویه (قرن هفدهم) عقیده دارند آنهایی که هنوز رقابت با در را خود
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این به همان یافته و حتی رشد دولت ادامه یافته است و مخالفت مذهبی با می بیند. اجتماعی رسیده بود
گـروههای می باشد. شده است٬ تندتر (1963) زمان انقالب سفید اندازه که گامهای مدرنیزه کردن از
زمینه عمیق با میان جوانان تأثیرپذیر شروع به عضوگیری از مجاهدین خلق٬ پرتو در احتماًال تروریست٬
برنامه رفرمی شاه به خصوص اصالحات از تنفر این جوانان به خاطر بیشتر مسلمان کرده است. (مذهبی)
دولت ایران بشدت مواظب امامهای رادیکال عمده اعطای حق رأی به زنان جذب آنان شده اند. ارضی و
هـمین دوره٬ در مواظبت دیگـران شـروع کـرده. کردن بعضی و برای بی اعتبار برنامههایی را است و
بوده اند اعضای حزب توده ”ـکمونیست“ آنها 1975ـ1963اعضای متمایل به چپ جبهه ملی که خیلی از

فعالیت دست کشیده اند. از
انقالبی شاه قرارگرفته اند.حداقل اقدامات (تالشهای) که تحت تأثیر بعضی به همکاری پذیرفته شدند٬
نسبت به آن بی عالقه شدند. و سیاست خارج شدند به سادگی از آنها بیشتر شدند. وزیر آنها از نفر دو
که ثروت ایران به همان طور (و بعضی به تجارت پرداختند دانشگاه باقی ماندند٬ استاد آنها از چندین نفر
بدبین شاه٬ خیلی به طورخصوصی منقد ثروتمندشدند). کرد افزایش پیدا 70 و دهه 60 اواخر سرعت در
باقی ماندند. قبیل رستاخیز فعالیتهای تحت حمایت دولت از بی تمایل نسبت به شرکت در نسبت به دولت و
در سـانسور حـضور نقصان آزادیـهای مـدنی و بر ولی انتقادشان را پذیرفتند را توسعه کشور خیلیها
به عالوه یک جنبش متمایل به چپ فزاینده در کردند. غیره متمرکز روش حبس و انتشارات و مطبوعات و
بلکه تا گروههای دانشجو٬ نمایندگان این جنبش نه فقط در دارد. جامعه علمی وجود میان روشنفکران و
حدی در قسمتهای دیگر جامعه٬ به خصوص آنهایی که آموزش دانشگاهی خارجی داشته اند وجود دارد.

تحلیل کردن سیستم سیاسی تجزیه و
این شروع شد٬ 1976 پاییز وجهه حقوق بشرش که در مورد عالقه فزاینده ایران در هم زمان با
اجتماعی انتقاد جوابگویی به مسایل اقتصادی و که مردم نسبت به قدرت دولت در شد تشخیص پیدا
اقتصادی ادامه دادن رشد که برای هماهنگ کردن و می شد رهبران ایران آشکار این بر عالوه بر دارند.
بهار دولت ایران در شاه و خالصه٬ به طور طبقه متوسط الزم بود. افزایش تعداد از ایران چیزی بیشتر
در انتقاد کردند. جدید برای راههای ترغیب حمایت فعال زبده های (دولتمردان) شروع به جستجو 1977
کسانی که مشتاقانه تاجایی که خیلی از مجلس تحمل شد استان و شوراهای شهرو داخل حزب رستاخیز٬
برای اینکه کسی گوش می دهد؟ آیا که چه نتیجه خوبی گرفته شده است. شرکت می کنندهم اـکنون متحیرند
سـازمان بـازرسی دولت ایران فعالیتهای کمیسیون سـلطنتی٬ بیشتری به این مراحل داده شود٬ اعتبار
هم گروه حکم جداـگانه ای که گاهی تداخل با به هر کرد. احیا گروه مطالعه مشکالت ایران را شاهنشاهی و

داده شده است. می کنند پیدا
سازمان می کند. کار فساد محو ریشه کن کردن و ـکمیسیون سلطنتی روی سرپرستی توسعه اقتصادی٬
دفاتر و هفت ژوئن بازرسی اعالم نشده تمام وزارتخانه ها از بازرسی شاهنشاهی پیشرفت انقالب اداری و
مشکالت دولت ایران و و سیاستها مورد بحث در تیم مطالعه مشکالت ایران ارزیابی و مراقبت میکند. را
جوالی ژوئن و در برای افتتاح مبارزه جدید به عهده دارد. انتقادهایشان به شاه را ارسال گزارشات و
شهادتهای گزارشات کمیته و تلویزیون سراسری پخش شده٬ جلسات کمیسیون از مرداد) ـ تیر ـ (خرداد
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تفسیر و تعبیر و کرد آشکار برنامه توسعه اقتصادی ملی را در کمبودها و (ناـکارآیی) بی کفایتیها وزارتخانه٬
کـمبودهای سـیمان٬ کـتاب درسـی٬ نیرو٬ مورد خشم کمیسیون در روی آن انجام گرفت. فراوانی بر

آورد. هیجانی به وجود و بیمارستانی بود
در شدند. قول برای تغییر یا و سیاستهای خود به دفاع از مجبور گرفتند حمله قرار وزرایی که مورد
درباره عدم مقامات باال نخست وزیرودیگر ژوئن که به وسیله گروه مطالعه تشکیل شد٬ جلسه مشابهی در
گروه مطالعه طبق خالصه ای که به وسیله یک عضو بر گرفتند. سؤال قرار َسمبَل کاری مورد اداره صحیح و
و عدم اعتماد اعضا خیلی از تهیه شده٬ محلی خدمات اطالعاتی ایاالت متحده است٬ ضمن کارمند ـکه در
نخست طول جلسه سؤال وجواب محرمانه با در چندین بار کردند. دولت ایران ابراز از عمیقشان را انزجار
ماه گذشته دو در گرفت. اعتراض قرار عمل آن مورد و اعتراض واقع شد درستی دولت مورد امانت و وزیر٬
رسـیدگی بـه شکـایتهای به مـنظور سازمان بازرسی شاهنشاهی به عنوان سگ مراقب دولت ایران٬
این سازمان پر نوطرح ریزی شده است. تهیه گزارشات برای شاه از انجام تحقیقات مستقل و شهروندان و
سؤالی که باقی است. کامل شاه برخوردار اعتقاد از سه گروه است و مؤثرترین سازمان از قدرت ترین و
که یک بود قادرخواهند آیا و عمل می کنند؟ به وعده های خود نخست وزیر شاه و این است که آیا می ماند

جدی است؟ آنها که قصد قانع سازند توده شکاـک را
اجازه دادن به که این مبارزه ای که به دقت برای گشودن و می کنند ادعا منابع نزدیک به نخست وزیر
که به آن بود نخست وزیر عملیات اخیر دولت طرح ریزی شده پیشقدمی بخشش شاه و از بیشتر انتقاد
.I.C هویدا ـگزارشها اعتبار بخشید. در یک گفتار برای مطبوعات در پنجم ژوئن و در دوازدهم ژوئن برای
(به کند جایی که اساس ملت ایران مطرح است انتقاد ملی جز تمام امور که در ایرانی حق دارد ـگفت که هر

ملت). انقالب شاه و و قانون اساسی٬ شاه٬ عنوان مثال:
به رهبری شاه) ضعف (با کشوری که از ”هیچ دلیلی نیست که چرا عنوان کرد: موقعیت دولت را او

هراسان باشد.“ انتقاد موقعیت استحکام رسیده است از
تاریخ کیهان در آنکه مقاله ای در پس از معلوم نیست. هنوز اینکه این موضوع به سرانجام خواهدرسید

کرده بود٬ انتقاد سانسور وجود که از ژوئن چاپ شد
در را او خود انتقاد وقتی که آنها متهم به تندروی کرد٬ را آنها به روزنامه کیهان تلفن کرده و نخست وزیر

فعلی منعکس کرده بودند. ترتیبات سانسور مورد
گذشته درباره مخالفت که دولت ایران یک موضع قابل تحمل تری از می رسد به نظر این حال آشکارا با
یک حزب اجازه دادن به وجود داشته مبنی بر حتی شایعه ای وجود سیاستهای دولت گرفته است. با

شایعه باقی مانده است. حد ولی تاـکنون در سیاسی دیگر٬

تحریک مخالفت
علیه حمالت متقابل بر و قانون اصالحی دادگاه نظامی سرچشمه می گیرد نشانه های دیگری که از
به بی تفاوت بوده اند٬ که سابقًا اشخاص را و بعضی گروهها ایران٬ شکنجه در مورد ادعاهای بین المللی در
باب اینکه خطر در این موضوع به وسیله عقیده آنها آزمایشی به صحنه سیاسی بازگردانده است. طور
تقویت شده است و کند) باز یک ذره فضای سیاسی را است (برای اینکه ایران می خواهد سرکوبی کمتر
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که پلیس کرد به خصوص ایران راوادار عمومی و به طور ایاالت متحده کشورها سیاست جدیدحقوق بشر
که به طور نامه هستند دو شدن مجدد بارزترین مدرک این بیدار کنند. سرکوبی مخالفین محدود در را
سفارت نخست وزیر. دیگری برای هویدا٬ یکی برای شاه فرستاده شده و کرده اند: پیدا خصوصی انتشار
رسمی به انگلیسی ترجمه کرده است غیر به طور به فارسی به دست آورده و را این نامه ها نسخه هایی از

و2). (ضمیمه های 1
به وسیله آرزوهای لیبرالی مخالفین سابق است و مورد نامه شاه احتماًالیک گزارش پرداخته شده در
ارشدهای جبهه ملی هستند از سه نفر هر کرده اند. امضا نامه را آنها که سه نفر نوشته شده است٬ دوازده نفر
که کسان می گویند که نزدیک به این محفل هستند چندین نفر دادگستری بوده است. وزیر ـکه یکی قبًال
برجسته سابق جبهه یک عضو داده اند. توجه قرار مورد که راههای شکستنی سکوتشان را دیگری هستند
محفل قدیم باقی افراد خصوصی اشاره کرده است که خیلی از به دوستانش به طور نوه مصدق٬ ملی٬
نوشتن اغلب آنهایی که در بود. فعالیتهای بیشتری خواهد موضوع آزادی دادن باشد واقعًا اـگر و هستند٬
سکوت مخالف دولت بوده اند. به آرامی و یا و زمان مصدق به صورت باز از نامه به شاه دخالت داشته اند
به جمع به آنها حضور در که داریوش همایون قائم مقام دبیرکل حزب رستاخیز این موضوع باعث شد
همان ایده های خاـک خورده قدیمی انتقاد کانالهای قبول شده از عنوان فسیلهای سیاسی که خارج از

اشاره کند. می کنند
که تشکیل انجمن روشنفکر (چهل) به وسیله 40 نوشته شده بود نخست وزیر نامه دوم که برای هویدا٬
نویسندگان ایران را می دهند٬ امضا شده بود. بر طبق یک بررسی محلی سیاسی (ضمیمه 3) در حقیقت این
این تهران٬ منبع در طبق گفته دو بر ماه پیش شروع شده است. چند که از یک سری می باشد یک قسمت از
خطی که گاه محفلهای مخالف برای چندین سال رایج بوده است٬ فکری است که در نشان دهنده یک خطر
کنندگان نامه تمام امضاء مطابق گفته یکی از می شد. مخفی پیک ایران اجرا گذشته به وسیله رادیو ـگاهی در
همه ما مسئله حقوق بشرجرأت نمی کند حاضر اینکه دولت درجو به خاطر کرده اند امضا نامه را جهل نفر
تعلیم یا هنر خیلیشان با روشنفکران مخالف قدیمی است٬ کنندگان تعدادی از لیست امضاء زندانی کند. را
یک نویسنده برجسته آمریکا غالمحسین ساعدی (موضوع تحقیقات حقوق بشر دکتر دارند؛ سروکار
کمونیست ضد حاج سیدجوادی یک روشنفکر علی اصغر برده است؛ زندان بسر است که مدت زمانی در
به سختی آزرده شد. پخش کرد را او پیک ایران مقاله ای از سال پیش وقتی رادیو برجسته است که دو
باز تاـکنون دولت ایران به طور جبهه ملی دارند. توده تا سابقه ای نزدیک به (حزب) دیگر چندین نفر
تبلیغات کردن یا بدون اشاره کردن به اسامی و اینکه چنین پیشنهاداتی را عکس العمل نشان نداده است بجز
منتظرند٬ بودمعرفی کردندو آنها باتمایالتی که در نوشتندخودشان را را کسانی که نامه ها بدنام کرده است.
باعث شوند٬ بیشتری را به این است که انتقاد امیدواری آنها کرد. دولت ایران عاقبت چه خواهد ـکه ببینند

شوند. نزدیک تر ملت) انقالب شاه و شاه٬ حتی به انتقادات قابل لمس (قانون اساسی٬ شاید

آشوب مذهبی
جزئیات چند نشان داده است هر ماهه گذشته تحریک مشابهی را 6 فعالیتهای گروههای مذهبی در
که گروههای حقوق بشر مسلمانهای دست راستی تالش کردند دانسته شده است. آنها مورد ـکمتری در
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بر کنند٬ نسبت به سرنوشت آنهایی که به کشتن آیت اهللشمس آبادی متهم شده بودندعالقه مند خارجی را
خیلی به مقدار که موفق نبوده است بجز می رسد به نظر این کار شهدای مذهبی بودند. این اساس که آنها
و امامها ولی اشاره هایی هست که علیرغم تعصب دست راستیشان بعضی از بریتانیای کبیر٬ ـکمی در
آنهایی که درجناح چپ قرار با برای اتحاد که ازحقوق بشر می خواهند آیت اهللهای محافظهـکاراصولی تر٬
این بخش رژیم از عالئم رقابت با استفاده کنند. آید٬ به وجود عالیق مشترک برای تطابق می تواند و دارند
تحصیالت دانشگاهی یک نشانه از میان زنان با در چادر افزایش استفاده از ثانویه هستند. فرعی و عمدتًا
و معادل تحمیل گری گروه فشار) مقابل قانون حقوق زنان (تقریبًا مقاومت در دولت است٬ مخالفت با

شوخیهای بی تملق درباره شاه. انتشار
صحنه های سیاسی همسایه حیات طالعهای سیاسی اسالمی در سرکشی مذهبی به وسیله تجدید
پارلمان که از می رسد به نظر جایی که مخالفت مذهبی حداقل تعادل قوایی را پاـکستان٬ تصویب شده است.
بـه عـنوان عربستان سعودی جایی که شاه حقوق فناتیک اسالمی را و دست داشته باشند٬ در جدید
از احتیاط و دولت قدمهای با شاه و می بیند. سلطان سعودی که حکومت می کند٬ مشکالت جدی برای هر
مواظبت عادی که عالوه بر کنترل نگهدارند. در که این نوع مخالفت پنهانی را روی دوراندیشی برداشته اند
ماه می انجام داد در برای زیارت بارگاه امام رضا شاه باالخره سفری به مشهد فرقه های مذهبی می شود٬ از
به وسیله فریب توسط گروههای گفتارش گفت که مسلمان مؤمن نباید در و رهبران مذهبی مالقات کرد با و
به ایراد سفرهایشان به استانهای مختلف زمانی را فرح در و نخست وزیر به تروریسم کشیده شود. خرابکار
نطق و خطابه اختصاص دادند٬ برای اینکه مؤمنین را آرامش دهند و آنها را به آشتی و حمایت از دولت
می دارد که خانواده سلطنتی به دقت بکشانند. یک عضو باهوش و حساس دفتر مخصوص فرح اظهار
به سوی تجددگرایی به وسیله مشارکت وسیع تر تالشهای بیشتری را و مراقبت می کنند موقعیت مذهبی را

پروژه های دنیوی بکشاند. در

کرد؟ دولت چه خواهد
مخالفت و ناـگهانی انتقاد حال همسان (یکسان)سازی این صعود در حزب رستاخیز دولت ایران و
کوتاه در رسیده است. شرایط به ظهور دولت و سیاستهای خود که به وسیله یک مجموعه از محدودهستند

روشها): مجموعه ای از (یا می رسد مدت سه راه حل به نظر
چتر زیر که عملیات این مخالفین را تالش کند فشار آوردن انگیزه و به وجود دولت ممکن است با 1ـ
به واحدهای انتقادهایشان را یا و که درحزب فعال شوند انتقادکنندگان بخواهد از بیاورد٬ حزب رستاخیز
داخل سیستم سیاسی کامل در به طور حال پیدایش را مخالفت در دولت ایران می تواند حزب ارائه دهند.
مثل کمیسیون سلطنتی٬ چون سازمانهای دیگر بود نخواهد امکان پذیر کامًال این کار بگیرد. بر فعالی در
با این زمینه نقشی به عهده دارند. که در سازمان بازرسی شاهنشاهی هستند ـگروه مطالعه مسایل ایران و
که در این افرادخواسته شود ممکن است از نامه ها٬ طریق امضاهایشان در از انتقادکننده ها معرفی بعضی از
و کرد نخواهند اغلب آنها ولی احتماًال بعضی ممکن است توجه کنند حزب نقشی به عهده داشته باشند.
مشارکت به وسیله حمله به سیستم وشخص شاه توجیه از امتناع خودشان را که تالش می کنند همین طور

سیستم می کشاند. خود کشاـکش با به اختالف و را آنها نهایتًا این کار ـکنند٬
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کردن بیشتری به عنوان بهای باز به انتقاد و هم دولت ممکن است به سادگی عقب بنشینند هم شاه و 2ـ
که این نوع مخالفت به صورت امنی صورتی عملی می باشد فقط در این کار سیستم سیاسی اجازه بدهند.
که بتواند اینکه سیستم به اندازه کافی باثبات باشد دیگر و باشد غالب عبارات امنیتی) قابل اداره (در
حتی یا حمایت خارجی و اشاره ای از هر تحمل کند. می خواند که شاه ”تجمالت مخالفین“ چیزی را
به پیچیده) (شاید تیز و یک شکست تند قسمتی احتماًال هر حمایت عمومی برای گروههای مخالف از

داشت. دنبال خواهد
اساس ارجحیت امنیت بر آن را یا و سرکوب کند دولت ممکن است به سادگی چنان انتقاداتی را 3ـ
می رسد٬چون که هدف بازگشودن سیستم سیاسی این یک راه حل غیرمحتمل به نظر کند. ـکشوری محدود
کنترل که انتقادات از اـگر خصوصًا پیش خواهدگرفت٬ در بدون شک شاه این روش را شکست می دهد. را
انقالب شاه و یا قانون اساسی و اساس منظمی به شاه٬ با و کند افزایش پیدا مجاز حد از یا و خارج بشود
به سؤال می کشند که انتقاداتی که این بنیادهای اساسی را اشاره می کند هویدا حالت اخیر مردم حمله شود.

شد. شدن خواهند محدود اذیت و انتقادکنندگان محکوم به سرکوبی و یا و بود نخواهند مجاز
کوشش برای (تحمل برای خارج کردن انتقاد٬ را سه این راهها هر دولت ایران احتماًال مقام علم٬ در
بی ثبات کردن سیستم کنترل برای حفظ آن از فرمهایی از و به سمت حزب راهنمایی کند٬ اینکه آن را
به ماهیت درجه سرکوبی بستگی دارد نمود. شرایط مقتضی استفاده خواهد در ایران) به رشد سیاسی رو

کننده. پیام انتقاد
اـگر انتقاد مخالف در مورد مسایلی که برای 10ـ 7 سال گذشته (مثل انتقاد از حقایق فعلی زندگی)
انتقاد به منطقه ممنوعه (شاه٬ نسبتًا باالی توبیخ قابل تحمل باشد. اـگر یک حد باشد٬ ممکن است که در
قطع نماید. که آن را کرد قیدخواهد و رژیم احساس اجبار کند٬ تجاوز قانون اساسی) مردم یا انقالب شاه و
محکم این درجه فحوای انتقاد تا و ارتباط داشته باشد ممنوعه ها یکی از که با جدی باید انتقاد البته هر
تعادل قانون اساسی و مورد که به انتقاداتی که در شاه ممکن است که برایش مشکل نباشد خود بود. خواهد

بدهد. تن در یک طرح سازندگی انجام شود) با (اـگر شاه می شود
ایاالت متحده برخورد طرز 4ـ

انتقادکنندگان از داشته باشد. نباید و مداخله ندارد مستقیمًا مراحل این افزایش انتقاد ایاالت متحده در
ایاالت آن همدردی کنند. با آمریکاییها که خیلی از سمبلهایی استفاده کنند دولت ایران ممکن است از
بگیرد. آتش قرار ایران زیر زمان سلسله پهلوی با آن روابط نزدیک سنتی در متحده ممکن است به خاطر
در و مواقع بجا در به عنوان یک موضوع داخلی ایران روبروشویم. مراحل انتقاد با باید ما مورد دو هر در
کردن باز مورد در خودمان را داشت که تأیید ضرری نخواهد خصوصی برای ما مکانهای صحیح به طور
ایاالت متحده باید به عبارت دیگر٬ شده تقویت کنیم. که بدان منجر فکری را داریم و سیستم سیاسی ابراز
حامیان یا این موضوع که ممکن است به وسیله انتقادکنندگان و مورد اعالمیه رسمی در اغوای انتشار از

خودداری کند. شود تعبیر بد دو هر یا رژیم فعلی و
اشخاص عادی و دیدگاههای سیاسی بین نخبگان (دولتمردان) داشتن اختالفات فرهنگی و نظر در با
هر ایران آمریکا مخالفت در همچنین تاریخ طوالنی ارتباط بین دسیسه های خارجی و و کشور دو هر در
است. (سولیوان) بهتر شود٬ این جریانات ظاهر در چه کمتر
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این شیاطین به گرفتند٬ این النه جاسوسی را ما عزیز که آن روزی که این جوانهای بیدار دیدید لهذا
آمریکا ااۤلن اسیر که ما به دنبال این کردند و خط شیطان هستند یکی گفت که اینها افتادند٬ پا دست و

نیستیم. آمریکا که نه اسیر نه اینکه نمی فهمیدند هستیم٬
قضیه گرفتن ایـن مـحل و بیندازند به دامن آمریکا و استقالل بیرون بیاورند از را ما می خواستند
این پرونده ها٬ می شد٬ پیدا می شد٬ ظاهر برای اینکه پرونده های اینها برای آنها٬ بود جاسوسخانه ناـگوار
اینها٬ بروند. بگذارید را اینها هستیم٬ آمریکا گرو در ما بروند٬ کنید رها را این همه کوشش برای اینکه اینها
خط شیطان هستید. در بهشان که شما می گفتند خط اسالم هستیم٬ در ما که می گفتند ما این جوانهای عزیز

خانواده شهدای بیانات امام خمینی با از
جنایت آمریکا در هفتم تیرماه 1360

ایران قرار می گیرد٬ مربوط به آقای مجموعه اسنادی که طی این جزوه در اختیار ملت مسلمان و متعهد
می باشد. ابوالحسن بنی صدر

اینکه و پیرامون زمان دستیابی به این اسناد الزم است نکاتی چند بپردازیم٬ اسناد اینکه به خود قبل از
به اطالع برسانیم: را می رسد٬ هم اـکنون به اطالع ملت غیور چرا

انتخابات ریاست یعنی قبل از به دست آمد٬ دیماه 1358 هفتم این مجموعه درحدود اول تا اسناد الف:
که این معنی داللت دارد اول بر که هفت سند این بود٬ بررسی ما آن زمان نتیجه ترجمه و در جمهوری.
پاریس یکی از در وی طمع کرده و در دیده است٬ آقای بنی صدر توجه به جنبه هایی که در با سازمان سیا
این شده که بر به عنوان یک تاجرآمریکایی باوی مالقات نموده است وسپس قرار جاسوسان برجسته سیا
حداقل ادامه دهد. را آقای بنی صدر ایران مالقات با در به بهانه تجارت به ایران آمده و این جاسوس سیا
برای مشاورت یک شرکت این موقع این بوده که رضایت نامبرده را در هدف سازمان سیا و مقصود

وی دنبال کند. با را تحت این پوشش تماسها بعد و آمریکایی جلب نماید
آن موقع استدالل ما در به دست آمده بود. آقای بنی صدر آن زمان از که تا مجموعه اسنادی بودند اینها
اینکه آقای از ما وی طمع کرده است٬ در که علیرغم اینکه سازمان سیا این بود درباره آقای بنی صدر
سوی دیگر از مطمئن نیستیم. جلب کند٬ را آقای بنی صدر نظر توانسته باشد و به ایران آمده باشد راترفورد
مالقات کرده ووی را آقای بنی صدر با درتهران آمده است و تام آهرن رئیس ایستگاه سیا درپرسشی که از

شرکت آمریکایی استخدام کرده است. به عنوان مشاور دالر حقوق ماهیانه 1000 با
یک در ما برای ریاست جمهوری مطلع بود٬ آنجایی که آهرن ازکاندیداتوری آقای بنی صدر لیکن از
صحت گفته های آهرن زمانی طرف دیگر از کنیم٬ حساسی نمی توانستیم به گفته های وی استناد چنین امر
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لحظه اشغال النه جاسوسی به صورت رشته شده وی در که اسنادی که توسط خود به ثبوت می رسید
می ماندیم که همین طور منتظر باید ناچار ما لذا درست می شد٬ خواهران ما به همت برادران و درآمده بود٬
به دست آید. راترفورد و مربوط به مالقات آقای بنی صدر اسناد درست می شدند٬ ـکه به تدریج این اسناد
کاست به اطالع امام برسد٬ بدون کم و به همین صورت٬ که اسناد بود این فکر همان زمان نیز که در هرچند
صالح را به لحاظ فقدان دالیل کافی این امر آن زمان حجت االسالم آقای موسوی خوئینی ها ـکه در

ندانستند.
دشنامهای فراوان آقای بنی صدر اتهامات و که دانشجویان علیرغم مخالفتهای بی وقفه و ناـگفته نماند
به گونه ای انحرافی در مسئله اسناد٬ از هیچ گاه نخواستند کل حرکت اشغال النه جاسوسی٬ به دانشجویان و
به عنوان رئیس جمهور٬ انتخاب آقای بنی صدر همچنان که پس از استفاده کنند٬ مقابل آقای بنی صدر
این طرح کوچکترین مسئله ای در از اطالع داشتند٬ موضوع این اسناد برادران که از محدودی از تعداد
النه جاسوسی رابطه با در آقای بنی صدر اینکه از پخش شایعه ای مبنی بر که با مبادا رابطه منع شدند٬
زیانی وارد به تبع آن به کل جمهوری اسالمی صدمه و به مقام ریاست جمهوری و است٬ اسنادی موجود
میان 11از 10و 9و شماره 8و اینکه دراوایل اردیبهشت ماه 1360اسناد تا این مسئله مسکوت ماند آید.
در باید دیگری نیز اسناد همین اسناد٬ در موجود توجه به شواهد البته با و رشته شده به دست آمد اسناد

به دست نیاورده ایم. را آنها که هنوز داشته باشد٬ همین رابطه وجود
که امام امت در الزم بود سخنان آقای بنی صدر٬ و توجه به عملکردها با و به دست آمدن این اسناد با
جریان امر قرار بگیرند٬ این اسناد به اطالع ایشان رسید و ایشان فرمودند که اسناد فعاًل محفوظ بماند و

همچنان مطابق امر امام عمل شد.
امام امت طی تماسی که با مجلس مطرح شد٬ در ازاینکه مسئله عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر بعد
مجلس در برای طرح در اسناد و میان نبود در جانب ایشان اصراری برای حفظ اسناد از دیگر ـگرفته شد
بحث آن چنان که مورد اسناد لیکن متأسفانه به علت کمی وقت٬ گرفت٬ قرار موسوی خوئینی ها اختیار

مطرح نشد. شاید و باید
اختیار برای اطالع امت قهرمانمان در را این اسناد ما مجلس قول داده شده٬ که در همان طور لذا
که باشد خواهیم رساند. به انتشار آینده طی جزوه مستقلی جداـگانه آن را در می دهیم و قرار روزنامه ها
از توطئه هایی که برای نابودی انقالب اسالمی صورت می گیرد و سیاستها ایران از مبارز مردم مسلمان و

مطلع گردند. این آمریکای جهانخوار خود زبان اسناد
رفته است. به کار سیا که دراسناد می باشد آقای ابوالحسن بنی صدر اسم رمز ٬(1 ـ لور د٬ (س٬ توضیح:
تلفن منزل وی شماره 1 سند جمله در از است فهمیده می شود٬ اسناد توجه به شواهدی که در این مسئله با
سند همچنین در روزنامه انقالب اسالمی است و وی ناشر شماره هشت می گوید سند در شده است و ذـکر
ناشر مجلس خبرگان٬سرپرست بانکهای ملی شده و که وی عضوشورای انقالب عضو شماره 11می گوید
انجام گرفته نیزتأییدشده است تام آهرن رئیس قرارگاه سیا این مطلب درپرسشی که از روزنامه می باشدو

است. فیلم آن موجود ـکه نوار
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معرفی اسناد مقدمه و
ارائه می شود: توضیحات زیر مشخص شود (1 ـ لور د٬ مربوط به (س٬ اسناد اینکه سیر منظور به

جمع آوری اطالعات 1ـ
عملی قبل ازشروع هر کشورهای مختلف حفظ نماید٬ مناطق و بر برای اینکه سلطه خویش را آمریکا
گرفته تا معادن آن کشورها این اطالعات از مناطق دارد. و احتیاج به اطالعات دقیق نسبت به آن کشورها
از ما کشور اطالعات اینان از میزان تحقیقات و شاید شامل می شود. همه را ... مذهب و فرهنگ و تاریخ و
قبلی موارد از جمع آوری اطالعات که شاید دیگر موارد از باشد. بیشتر سال اخیر طول سیصد در ما خود
گروههای مخصوصاً گروههای سیاسی مختلف یک کشور مورد جمع آوری اطالعات در باشد٬ مهمتر
جـمع آوری خـودشان نـیز گروههای موافق بـا اطالعات زیادی از حتی اینها مخالف رژیم می باشد.
پنهان آنچه در با سخنرانیهای رسمی بیان می شود مواضع رسمی و آنچه در که می دانند چرا می کرده اند٬
رژیم شاه افرادی که در چه بسیار سیاست می دانند٬ رموز هم از این نکته را و مطرح است تفاوت دارد
جمع آوری اطالعات به آنهامی فروختند. اطالعات سّری مملکت را ـ کل رژیم وابسته بود هرچند معدوم ـ
بر پایه های تسلط ابرقدرتها امروزه یکی از پشت پرده سیاست می گذرد٬ به خصوص اطالعاتی که در و

به انتخاب عمل می نمایند. قادر را که آنها که این اطالعات هستند چرا مستضعفین می باشد٬

2ـ وزارت امور خارجه آمریکا و سیا
جمع آوری اطالعات را به عهده دارند٬ ولی با این تفاوت که وزارت امور دو کار این دو سازمان هر
دست بنابراین نمی تواند مشخصی دارد. افراد و واقع شکل رسمی دارد در خارجه مصونیت سیاسی دارد.
کارشان مربوط به جمع آوری اطالعات و بیشتر اینها دامنه فعالیت محدودی دارد. و کاری بزند به هر
مهمانیهای از اغلب این اطالعات را جامعه مطرح است و خود مسایلی است که در مورد تحقیقات در
کارش عهده دارد که وظیفه جداـگانه ای بر سازمان سیا اما مالقاتهای رسمی به دست می آورند. رسمی و
مواضع حساس تعبیه جاسوسانی در با را این کار و جمع آوری اطالعات سّری مملکت می باشد بیشتر
نقاط ضعفشان استفاده از با نزدیک شده و مواضع حساس هستند اینکه به افرادی که در یا انجام می دهد٬

به دام اندازد. را آنها
لطایف الحیل به آنها با مستعدی طمع نمود٬ افراد در اـگر و شیطان عمل می کند٬ این سازمان مانند
تمامی اسباب و نمی کند هیچ کاری فروگذار این هدف از این شیطان در به دام بیندازد٬ را آنها نزدیک شده تا
غیره پشتیبانی و وعده مقام و با یا و پول می خرد با را آنها و موفق می شود یا حاال آماده می نماید٬ فریب را
محکم که فرد دید اـگر و می کند٬ القاء آنها در اهداف خودش را بخرد٬ را آنها نمی تواند دید اـگر و می خرد

است رهایش کند. مجبور آـگاه٬ است و

انقالب اسالمی و آمریکا 3ـ
باید دریافت که دیگررژیم شاه رفتنی است و آمریکا زمانی که انقالب اسالمی درحال پیروزی بود٬ در
لزوم نزدیکی اولین پله٬ اطالعات زیادی نداشت٬ بنیاد چون ازرژیم نو به خودمتمایل سازد. را رژیم جدید
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در این رژیم را صورت امکان افرادی از اینکه در دیگر مهم رژیم برای کسب اطالعات بود. و مؤثر به افراد
گیرد. سر ایران از بر طی زمانی دوباره سلطه خویش را از بعد تا گیرد خود اختیار

که النه جاسوسی نشان می دهد در سیا اسناد نبود. صحنه امکان پذیر زدن امام از کنار با هم جز این کار
این منظور عمدتاً صحنه سیاسی این مملکت خارج نماید. از هست که امام را این بوده و هدف آمریکا تنها
بین بردن وحدت امت حول برای از مقابل امام٬ پروبال دادن به اشخاص در ایجادقطبهای کاذب و با سیا را

امام. با جز آمد٬ حال می توان کنار فردی به هر هر که با چرا می دهد انجام می داده و رهبری امام٬
این توضیحات می پردازیم به اصل مطلب: از بعد

1 ـ لور د٬ مربوط به س٬ اسناد سیر
مقدمه

لور د٬ (س٬ نام رمز فردی با واقع شد٬ سیا نظر مورد پاریس برای اهداف شیطانی٬ افرادی که در یکی از
این راه هدف نهایی٬ در و نهضت بود مورد وی به دست آوردن اطالعات در تماس با هدف از می باشد. (1 ـ
از که ما وی مطرح کنند با نمی توانستند طبیعی است که ابتدا بوده است. نظر مورد به استخدام درآوردن فرد
به این برای نزدیک شدن به وی محملی درست کردند٬ هستیم٬ شما تماس با مأمور طرف سازمان سیا
راترفورد اسم رمز با طرف سیا مأموری از به مسایل اقتصادی آشنایی دارد٬ نظر مورد ترتیب که چون فرد
به عنوان یک را درمسایل اقتصادی وارداست خود نیز که خود (اسم حقیقی اوورنون کاسین می باشد) ”ر“
تاجر آمریکایی مهم به وی معرفی کند٬ در آنجا دو مالقات با وی انجام داده و مطرح می کند که اـگر من
هم قبول می کند. ـ 1 د٬ لور که س٬ مالقات کنم یا نه؟ می توانم شما را روزی برای تجارت به ایران آمدم٬
یک ماه قبل از حدود این مالقاتها می کند. شروع به تهیه مقدمات کار سیا این مالقاتهای ابتدایی٬ از بعد

پاریس بوده است. پیروزی انقالب در

اول توضیح سند
تا که اـگر به وی می گوید تهران انجام می دهد٬ در تام اهرن رئیس ایستگاه سیا مالقاتی که با در قشقایی٬
د٬ البته این تشخیص قشقایی بوده است که س٬ تماس بگیرید٬ تماس نگرفته اید. 1 ـ لور د٬ س٬ به حال با

وی تماس بگیرد. با می کرده که سیا اصرار و می خورد سیا به درد ٬1 ـ لور

سوم دوم و توضیح سند
ضمن آن در و برای ایستگاه تهران می فرستد را ادامه کار جریان شروع تماس و خالصه ای از سیا
پاریس انجام شده و پیروزی انقالب در یک ماه قبل از حدود 1 ـ لور د٬ س٬ با که اولین مالقاتها می گوید
مشغول تهیه طی این مدت سیا در کرده٬ تهران ابراز در به دیدن راترفورد چون وی تمایل خودش را
تماس 1 ـ لور د٬ س٬ با آمریکا از راترفورد 1358 23خرداد در به تهران بوده است. راترفورد مقدمات سفر
دیدن وی هم با 1 ـ لور د٬ س٬ هندوستان به ایران آمده و آینده نزدیکی از که در به وی می گوید و می گیرد
مدارکی تهیه و تماس می گیرد همکاری دارد٬ سیا یک شرکت تجاری که رئیس آن با با سیا موافقت می کند.
پاسپورت و نماینده کمپانی مزبور٬ و شخصی است به نام ویلیام فاستر راترفورد که نشان میدهد٬ می کند
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به ایران می نماید. آماده سفر وی را و به همین نام برایش تهیه می نماید نیز مدارک جعلی را سایر
برنیانگیزد٬ برای اینکه سوءظن کسی را که راترفورد به ایستگاه تهران اطالع داده می شود این سند در
این برنامه جویا مورد در انتقادات ایستگاه تهران را انتها در و نزدیک شدن به سفارت خودداری کند از باید

می شود.

پنجم چهارم و توضیح سند
نکرده ایم٬ پیدا را به حال آنها تا ولی ما باشند٬ دیگری هم موجود اسناد چهارم باید سوم و بین سند
برنامه سفر طی این اسناد در قاعدتاً یافت شوند. شده (رشته شده) میان اسنادی که خرد آینده در در شاید

توجه به انتقادات ایستگاه تهران تکمیل می شود. با راترفورد
همچنین و نزدیک شدن به سفارت اجتناب نماید از راترفورد داده شده که باید دوم تذکر سند چون در
در دستورات الزم را و بفرستد طریق ایستگاه تهران به مرکز از طرفی الزم است که گزارش کارش را از
که در بنابراین برنامه ای ریخته می شود دریافت کند٬ را انتقادات وپیشنهادات مرکز و ادامه نحوه کار مورد
را قبالهمدیگر البته آنها ببیند٬ سفارت رئیس ایستگاه تهران را محلی خارج از تاریخ معینی در طی آن در
طریق دستگاههای مخابراتی به از ایستگاه تهران مشخص کرده و جزئیات این مالقات را ندیده بودند.

اطالع داده شود. به راترفورد تا مخابره می کنند٬ آمریکا

توضیح سند ششم و هفتم
عادی جلوه به این جهت که باید که راترفورد می دارد که به تهران ارسال شده اظهار این سند در مرکز
همچنین یک طریق تلکس به شرکت تجاری اطالع می دهد. هم از مطالب مربوط به تجارت را نماید٬
برنامه اشکاالتی در زمانی که تغییراتی یا در ایستگاه تهران هم ریخته شده است٬ برنامه تماس اضطراری با

پیش بیاید. راترفورد ادامه کار یا سفر یا

هشتم توضیح سند
در می باشد. 1 ـ لور د٬ اقامتگاه س٬ در 1 ـ لور د٬ س٬ با مربوط به اولین مالقات راترفورد این سند
کاًلجّو و نفراعضای شورای انقالب هست“ 15 که وی جزء 1تأـکیدکرد قسمتی ازاین سندمی خوانیم ”ل ـ

می گوید: انتها در این مالقات به نحوی بوده که راترفورد
که احتمااًل این باشد داشت که حاـکی از شواهدی به اندازه کافی وجود اما بود٬ مالقات مختصر ”هرچند

دارد“. راهی برای جلب همکاری وی وجود

نهم توضیح سند
سندش میان رشته ها در بعدها شاید نداریم٬ آن را که ما می باشد تلگراف تهران 54154 مرجع این سند

نشده است. پیدا نهم الاقل یک سند هشتم و که بین سند این نشان می دهد و به دست آید٬
باشد. 1 ـ لور د٬ س٬ با مربوط به دومین مالقات راترفورد باید که این سند می توان حدس زد اما
شده است بین پنجم ذـکر سندهای چهارم و شماره نهم مالقاتی است که طبق برنامه ای که در سند
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می گوید طی این مالقات راترفورد درون اتومبیل انجام می گیرد. آهرن رئیس قرارگاه سیا٬ و راترفورد
این در مالقات نماید. بوده نتوانسته وی را به خاطرتعطیلی خارج شهر 17شهریور در 1 ـ لور د٬ چون س٬
شرکت به عنوان مشاور 1 ـ لور د٬ یعنی استخدام س٬ بتواندحداقل مقصود که راترفورد می شود تأـکید سند

می اندازد. به تأخیر نیل بدین مقصود تا سفرش را اال و راهی فرانکفورت می شود برآورد٬ را

دهم توضیح سند
به تام آهرن (رئیس قرارگاه 1 ـ لور د٬ س٬ سومین مالقاتش با از گزارشی است که راترفورد این سند
مسایل مطروحه در اـکثر مخابره کرده است. آهرن طی این تلگراف به مرکز داده و النه جاسوسی) در سیا
به نام 1 ـ لور د٬ دوستان س٬ این مالقات یکی از در این مالقات مربوط به مسایل اقتصادی ایران می باشد.

دارد. حضور نیز شندر

یازدهم توضیح سند
ارزیابی س٬ طی آن به تحلیل و گزارشی می نویسدو راترفورد ٬1 ـ لور د٬ س٬ سومین مالقات با از بعد
رسیدن به تا وی را روش ادامه تماس با مورد طی همین تلگراف پیشنهاداتی در و می پردازد 1 ـ لور د٬
به وسیله تام آهرن نوشته شده است.) نظرات راترفورد استفاده از هم با (البته این سند ارائه می نماید مقصود
وی تماس با باید رژیم کنونی دارد چون که وی مقامهای مهمی در می گوید راترفورد ابتدای سند در
ادامه یابد و سپس اضافه می کند که وی آینده سیاسی درخشانی هم خواهد داشت. بعد می گوید که وی از
وقتی به ایران آمده و عهده دار مسئولیتهایی شده است فرق کرده و سپس مواردی از این تغییر را ذـکر

می نماید.
سازمان سیا٬ به نظر مورد (البته این 7 می گوید دارد وی وجود که در جنبه مثبتی را 7 سپس راترفورد

می کند: ذـکر جنبه منفی وی را هم 5 بعد و جنبه مثبت می باشد)
آمده است: این سند قسمتی از در

دورمی شود که رژیم ازاهداف انقالبی خود اـگراحساس کند کهنهـکاراست٬ (طراح) یک توطئهـگر ”چون او
نبیند.“ راه خود آینده برای توطئه علیه رژیم مانعی سر ممکن است در بود٬ اینکه به نفع خودش خواهد یا
که ممکن است با نظرداشته باشد بایددر اما هیچ مشکل مالی ندارد٬ درحال حاضر ”اـگرچه اواحتمااًل

استفاده کند.“ کمک مالی ما از آن زمان می تواند در و شود کوتاه به خارج تبعید یک تذکر

دوازدهم توضیح سند
این وی در انجام گرفته است. دیماه 1358 تاریخ 8 تام آهرن در متن گفتگویی است که با این سند
و تهران اقامت نمود سه هفته در حدود و به تهران آمد 1358 مرداد 29 حدود راترفورد می گوید ـگفتگو

مالقات کرد. 1 ـ لور د٬ س٬ با بار 5 شاید حداقل سه و
و اقتصادی این کمپانی فعالیت نماید موافقت کرده که به عنوان مشاور آخرین جلسه بنی صدر در

هم پذیرفته است. دالر حقوق ماهانه 1000 پیشنهاد
***
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ازپیشنهادات مطرح بعد آیا ماست. اختیار در فعاًل بنی صدر مورد که در سازمان سیا کل اسناد این بود
آبان 1358)مالقاتی صورت زمان اشغال النه جاسوسی (13 تا تاریخ 18شهریور شده درسندیازدهم در
هم برای ادامه اشغال النه جاسوسی باز از بعد یعنی راترفورد این جاسوس سیا آیا نمی دانیم٬ نه؟ ـگرفته یا
زمان اشغال النه تا اـگر اما هم نمی دانیم٬ این را به ایران آمده است؟ جلب همکاری آقای بنی صدر تماس و
یافت می شود. باقیمانده رشته ها اسنادش در احتمااًل جاسوسی مالقات دیگری صورت گرفته باشد٬

والسالم
اعلم بحقایق االمور واهلل
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شماره 1 سند

هم گلگروف که نام رمز اینجا در معاون وی کفیل وی می باشد. ـ مسافرت رفته باشد مثاًل ـ قرارگاه نباشد هرگاه به عللی رئیس قرارگاه در 1ـ
انجام می داده است. غیاب رئیس قرارگاه وظایف وی را جاسوسان است در یکی از

اعضاء سّری 1358 خرداد 17 (به کفالت گلگروف)1 تهران 53365 از:
رئیس به:

قشقایی می باشد. ایران به نام خسرو در عوامل سیا یکی از اسم رمز 4 ـ راتر د٬ س٬ ـ 2

داتر2 د٬ س٬ ـ لور د٬ س٬ جاسوسی پخش محدود اخطار

نشده اند. پیدا هنوز که عطف به این تلگراف می باشند (ب) و تلگراف (الف) دو 3ـ

تهران 353260 ب ـ رئیس 446752 الف ـ عطف به:
تهران اقامت دارند٬ خانواده اش در و (1 (ل ـ ٬1 ـ لور د٬ که س٬ می کند تأیید (رـ4) 4 ـ راتر د٬ س٬ 1ـ

داده شده است. است که توسط قشقایی به سیا 1 ـ لور د٬ این شماره تلفن منزل س٬ ـ 4
خاله هم می شود. پسر عمه و ترجمه این لغت شامل پسر 5ـ

شام خورده است و من در10خرداد باپسرعموی 5 4گفت که (ل ـ1) ـ ر 4850806می باشد. تلفن خانه او
ر می دهد. قرار رده مقابل آنها در حاالخودش را او فعالیتهای قطب زاده ویزدی به تلخی گله کرده است٬ از
اـگرشایسته ریاست جمهوری نباشد٬حداقل که هنوزفکرمی کند 1فردجاه طلبی می باشد گفت که ل ـ ٬4 ـ

داشت. خواهد شایستگی وزارت را
از بعد که اـگر کرد دوباره اصرار 4 ـ ر مطرح کرد. را 1 موضوع ل ـ 4اتفاقاً ـ ر مالقات 12خرداد در 2ـ

انجام دهیم. را این کار نکرده ایم٬ تماس برقرار 1 ل ـ با هنوز پاریس ما اولین جلسه مالقات در

می باشد. سیا در ابوالحسن بنی صدر قشقایی و شماره به ترتیب شماره پرونده های خسرو این دو ـ 6

بایگانی حفظ شود. در 1378 خرداد 17 تا 6201 ـ 959289 و پرونده 063527ـ201 3ـ
سّری سّری تماماً
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شماره 2 سند

افتاده است. قسمت است که فقط قسمت اول آن به دست ما که تلگراف شامل دو این عبارت نشان می دهد 1ـ

اعضاء سّری 1358 خرداد 2 قسمت 1 دو قسمت اول از رئیس 481971 از:
حق تقدم تهران با به:

لور د٬ س٬ جاسوسی بخش محدود اخطار

دست نیست. به آن عطف شده است در این تلگراف که تلگراف حاضر ـ 2

رئیس 2459158 عطف به:
دبلیو٬ ”ـگای٬ سفر .1 ـ لور د٬ می آیدطرح ریزی مجددی است که برای عملیات س٬ زیر آنچه که در 1ـ

مشـخصات حسـاسی کـه بـوسیله آن مـی توان سـایر و شـماره تلفنها اطالعاتی اسامی واقعی٬ مربوط به سازمانهای جاسوسی و اسناد در 3ـ
فقط شامل همین اسامی واقعی و تلگراف دیگری که فقط و این گونه موارد در نمی رود. متن تلگراف اصلی به کار در شناسایی کرد جاسوسان را

ورنون کاسین می باشد. راترفورد٬ دبلیو٬ هم که نام رمزی واقعی آقای گای٬ اینجا در شماره تلفن است به تلگراف اصلی عطف می شود.

آزمایشی به طور ما انجام شده است. 1 ـ لور د٬ به تهران برای نزدیک شدن به س٬ (هویت الف)3 راترفورد“
هفته اول شهریورماه برنامه ریزی یا برای چهارمین هفته مرداد به ایران را راترفورد داریم که سفر نظر در
افتاده٬ این عملیات که مدت زیادی به تأخیر مورد ذهن قرارگاه تهران در در برای اینکه موضوع را ـکنیم.
1 ـ لور د٬ پاریس به س٬ در دیماه 1357) (در برای اولین بار تازه کنیم به اطالع می رسانیم که راترفورد
1 ل ـ مرتبه با دو راترفورد جمع اطرافیان خمینی فعالیت می کرد. آن موقع نامبرده در که در نزدیک شد
درهم و همه نوع٬ بیکاران از روزنامه نگاران و به واسطه حضوردانشجویان٬ اـگرچه مالقاتها و مالقات نمود
او زمینه یک ارتباط محرمانه ای بین خودش و توانسته باشد که راترفورد می رسد ولی به نظر برهم بودند
یک تاجر گفت که او 1 ـ لور د٬ به س٬ کند ذـکر اسامی واقعی را بدون اینکه جزئیات یا راترفورد بچیند.
بخشهای بازرگانی وحکومتی با تماسهایی درسطح باال اروپاست و تجاریش در آمریکایی است که مرکز
درخواست مـالقات تا با شده بود کافی مجذوب راترفورد به قدر 1 ل ـ ظاهراً دارد. دو٬ هر آمریکا٬
خصوصی راترفورد٬ در صورت عبور وی از ایران٬ طی مسافرت تجاری آینده اش به خاور دور٬ موافقت

اوایل بهار 1358 صورت پذیرد. نماید. راترفورد به او گفت که حدس می زند این مسافرت در
مسئله پوشش و 1 ل ـ مسافرتهای خود تحول اوضاع ایران٬ ناشی از به علت تأخیرات متعدد ـ 2
این در نشد. برقرار نفر هیچ تماسی بین این دو 1358 خرداد تاریخ 22 تا به ایران٬ مسافرت راترفورد
آن طی وی تماس تلفنی گرفت که مفاد با بروکسل است) در می کرد حالی که تظاهر (در تاریخ راترفورد

ایـن داده شـد تذکر که قباًل همان طور آمده یعنی (رئیس 459158). قسمت (عطف به) تلگرام مرجع همان تلگرامی است که در از منظور 4ـ
دسترس نیست. تلگرام در

هنگام ـ به اروپا راه خود سر تقریباً دارد گفت درنظر (طی این تماس راترفورد گزارش شد. تلگرام مرجع 4
با 1 ل ـ ببیند. را او آن هنگام می تواند در آیا پرسید 1 ل ـ از و سری هم به ایران بزند ـ هند سفر بازگشت از
موعد تلفن کرده و شدن زمان ورودش به او نزدیکتر که با وعده کرد راترفورد و این مالقات موافقت نمود

بگوید.) دقیق آمدنش را
آنجا تهران از مدت اقامتش در در برای راترفورد غیرقابل تردید ضرورت تهیه پوششی مطمئن و 3ـ
برای تهیه آن چنان دستگیری هستند. معرض خطر دیپلماتهای خارجی در و که تجار ناشی می شود
”امکانات جعل شده“ مرکزی تصمیم گرفت تا ستاد کند٬ ایفا را نقش خود کاماًل بتواند پوششی که راترفورد
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مدارکی را بود قرار ابتدا در توضیح می دهیم که گویا روشن شود ”پوشش زنده مجسم“ و برای اینکه عبارات ”امکانات جعل شده پوششی“ 1ـ
وقتی که راترفورد واضح است که چون این مدارک جعلی هستند٬ نماینده یک شرکت آمریکایی می باشد٬ طبق آن آقای راترفورد که بر جعل نمایند
فرض اینکه بر یا و ندارد این نام وجود شرکتی با که یا پیگیری شرکت آمریکایی مشخص می شود با می گیرد بازجویی قرار به عنوان مظنون مورد

ندارد. مشخصات راترفورد نماینده ای با وجود٬
مفهوم ”امکانات جعل شده پوششی“. این بود می شود. رو دست راترفورد که مدارک جعلی بوده و اینجاست که مشخص می شود

مذاـکره وارد دارند سیا که همکاری فعال با بعضی شرکتها با ابتدا این مشکالت مواجه نشود چنین مواردی با در برای اینکه سازمان سیا اما
”زنده مـجسم“ برای مأموران سیا این گونه پوششها غیره تهیه می کند. مدارک نمایندگی و اطالع رئیس شرکت برای جاسوسان خود با شده و
بدین ترتیب این پوشش کاماًل نماینده آن است. که این فرد مراجعه به آن شرکت هم مشخص می شود صورت پیگیری و که در است چرا هستند

جلوه می کند. مستند طبیعی و
استفاده نماید. مستند طبیعی و یک پوشش کاماًل بلکه از مدارک جعلی و به علت حساسی عملیات از تصمیم می گیرد هم سازمان سیا اینجا در

این پوشش به نحوی طرح ریزی گشته که توضیحات یک پوشش زنده مجسم عوض نماید.1 با پوششی را
شرایط در صورت نیاز در تا می دهد اختیارش قرار در فعالیتهای راترفورد و برای حضور موجه را دقیق و
را موقعی که یک کمیته محلی او یا برانگیزد را 1 موقعی که شک ل ـ مثاًل استفاده نماید. آنها مختلف از
خیابان مورد هتل یا وزارتخانه های مختلف در جریان دیدارش از اینکه در یا زندانی کند٬ بازداشت یا
محکم کاری شده زمینه آن کاماًل می آید زیر این پوشش که جزئیات آن در گیرد. کسی قرار ایذاء سؤال یا
آن استفاده نماید. ساعته از 24 می تواند که راترفورد شامل یک شماره تلفن اضطراری می باشد است و
بررسی قرار مورد همکاری ”دان میدز“ با جزئیات عملی تهیه این مجموعه پوشش اواسط خرداد 4ـ

که علتش این باشد شاید می رود. است به کار اـکشن“ تی٬ آن که ”آر٬ همواره نام رمز نمی رود. به کار هیچ وقت نام سیا سازمان سیا اسناد در 2ـ
می باشد. مربوط به سازمان سیا اسناد وهله اول مشخص نشود در صورت افشای این گونه اسناد در

را این زمینه سیا2 یک بازرگان سرشناس آمریکایی است که چندین سال است در آقای دان میدز٬ ـگرفت.
جمله شامل تـعدادی تـجارب از گوناـگون بوده و سابقه فعالیتهای تجاری آقای میدز یاری می دهد.
مانند توجه دولت موقت ایران است سازگاری دارد٬ نوع تجارتی که مورد با بین المللی است که احتمااًل
استفاده از معتقدیم با ما غیره. ماشینهای خیاطی و تجهیزات کشاورزی٬ سیستم برق رسانی به روستاها٬
تحویل نامبرده به مأمور و 1 پختن ل ـ نیل به پروردن و عالوه بر قادرخواهدبود این نوع پوشش راترفورد
نوعی موافقت کرده برای راترفورد میدز به انجام برساند. نیز یک مأموریت اصیل بازرگانی را سفارت٬
نوشتن و افراد تماس با بانکها٬ و وزارتخانه ها از راترفورد که مستلزم دیدار اشتغال واقعی فراهم نماید

باشد. پنسیلوانیا) در مرکزی میدز به دفتر تلکس آنها ـگزارش (و
تا وجوهات اضافی درخواست کند میدز تلگراف از با می تواند پول کم بیاورد راترفورد همچنین اـگر

بدین ترتیب احتیاج به قرارگاه تهران در این زمینه منتفی گردد.
معرفی می کند. اسوشیتز“ ”ـکارور شرکت میدز مشاور که وی را بود حامل نامه ای خواهد راترفورد 5ــ
دو هر هندوستان یا ایران یا مدت کاری که وی در نوع و شرح و مجوزمسافرت و این نامه مشتمل است بر
حاصل را رویدادهای الزم برای ورود بتواند نامه برای اینکه راترفورد اطالعات مندرج در انجام می دهد.
بردارد. در جانب شرکت اصلی را یک ضمانت نامه مالی به دولت میزبان از مثاًل کرد. کفایت خواهند ـکند٬
شرکتش و ماهیت کار با نزدیکی فیالدلفیاخواهدرفت تا در میدز به دفاتر طی هفته اول مردادماه راترفورد
حال حاضرمشغول ارزیابی (در شود آشنا مکانهایی که به داستان پوششی شکل می دهند و سابقه افراد نیز
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طریق تهران همراه با بازگشت وی از مبنای یک مأموریت فرضی و به هندوستان بر واقعی راترفورد سفر
ورودیهای پاسپورت خود در بدین طریق راترفورد عدم تکمیل آن هستیم. مورد توضیحات مناسب در
یک دستورالعمل برای کار آن او عالوه بر افزود٬ توجیه پوشش وی خواهد تازه خواهدداشت که به اعتبار

و آن به ایران بیاید از که بعد هم بفرستند به هند وی را طبیعی جلوه کند٬ کاماًل این است که برای اینکه داستان پوششی راترفورد سر بحث بر ـ 1
صورتی که وی توسط کمیته بازداشت بدین ترتیب در و تجاری مشغول بوده٬ به کار هند در راترفورد که نشان دهد مدارکی هم برایش تهیه کنند

هم دارد. را خروجی هند که پاسپورتش ورودی و چرا جلوه می کند داستان وی خیلی طبیعی تر شود٬

داشت).1 هندوستان خواهد ظاهریش در

تماسی که وی در بنابراین هر تهیه کرده است. فاستر نام ویلیام ا. با تمام مدارکش را که راترفورد مشخص می شود هویت ب) مراجعه به ( با 2ـ
می دهیم که نام حقیقی اشتباه تذکر برای جلوگیری از می باشد. فاستر نام ویلیام ا. گذاشته است با به جا خود نشانه ای که از هر ایران داشته است و
رفته است. به کار مدارک سیا نامبرده است که در نام رمز راترفورد نیز و آمده است ورنون کاسین می باشد (هویت الف) که در وی همان طور

جعلی پاسپورت عادی و به نام ”هویت (ب)“2 1358 مرداد تاریخ 18 در است راترفورد قرار 6ـ
قبیل کارتهای اعتبار٬ کمکی از است اسناد ستاد در مدتی که راترفورد در دریافت کند. ایاالت متحده را
که می شود پیشنهاد نیز و شد٬ غیره برای وی تهیه خواهد دفترچه واـکسیناسیون و جیبی و خورده اشیاء
ازاین طریق هندوستان مسافرت نموده تا به ایران یا ازطریق آتن (ـکه وی آن راخوب می شناسد) راترفورد
هفته دو نظرداریم که راترفوردحداـکثر در ما بگیرد. آنجا به عوض گرفتن درواشنگتن در ویزای تجاری را
1و ل ـ این عامل کنترلی برچگونگی برقراری موازنه بین کسب حداـکثرمصاحبت با درتهران اقامت نماید٬
بود٬ خواهد حوش می پلکد“ این حول و ”در به اینکه راترفورد برانگیختن ظن او از عین حال احتراز در
می کنیم به قدر که فکر ایران صرف کارپوششی وی می شود در پیش بینی شده که 60درصدوقت راترفورد

باقی می گذارد. 1 ل ـ ـکافی وقت برای مالقات وی با
تصمیم ولی اتخاذ خودداری کند٬ نزدیک شدن به سفارت آمریکا از که راترفورد توصیه می شود 7ـ
این قضیه در راترفورد برنامه ریزی نزدیک قرارگاه و می گذاریم. به قرارگاه وا برای شیوه های ارتباطی را
رابطه برقراری مجدد مرحله دوباره تا از که پیش بینی اینکه عبور چرا داشت٬ حکم تعیین کننده خواهد
محرمانه استوار چه سرعتی ممکن است به خود بگیرد امری است دشوار٬ این دیگر به شعور راترفورد
بستگی دارد که تصمیم بگیرد با چه شدتی و برای مقاصد چقدر دست باالیی٬ جدیت به خرج دهد.

راههای از را 1 که ل ـ بود این فرض استوار که برنامه قبلی برای این قضیه بر داشته باشید نظر در
تشویق کنیم تا را 1 به این صورت درآمده که ل ـ اینکه هدف ما و معمولی نمیتوان به استخدام درآورد
است رابطه که به مسایل اقتصادی عالقه مند سفارت آمریکا اطمینان در یک دوست مورد محتاطانه با
سفارت (چگونگی مأمور با 1 چگونگی تماس ل ـ تصمیمات مهم مشخصی مانند محرمانه داشته باشد.
ایـران٬ از عـزیمت راتـرفورد رابطه با زمان بندی چنین تماسی در نیز و وی) سفارت با تماس مأمور

بود. مشترک خواهد مستلزم طرح ریزی دقیق و مخصوصاً
زمان بندی مسافرت اینکه آیا آمده و باال طرحی که رئوسش در مورد می کنیم در قرارگاه تقاضا از 8ــ
هرگونه تحول دیگری را دارد. ابراز نظریاتش را به ایران برای قرارگاه مناسب هست٬ پیشنهادی راترفورد

خواهیم رساند. به اطالع شما
سّری بایگانی حفظ شود. تماماً در 1378 مرداد 2 تا ٬201 ـ پرونده 959289 9ـ
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شماره 3 سند
اعضاء سّری 1358 مرداد 3 رئیس 481988 از:

حق تقدم تهران با به:
لور د٬ س٬ جاسوسی پخش محدود اخطار

این تلگراف عطف به تلگراف قبلی می باشد. 1ـ

1 رئیس 481971 عطف به:

می باشد. ورنون کاسین نام حقیقی آقای راترفورد 2ـ

ورنون کاسین 2 هویت الف... 1ـ

آن تهیه نموده است. با تمامی مدارکش را نامی است که آقای راترفورد فاستر ا٬ ویلیام٬ 3ـ

فاستر3 ا٬ ویلیام٬ هویت ب ....
سّری سّری تماماً بایگانی حفظ شود. در 1378 مرداد 2 تا 201 ـ پرونده 959289 2ـ

شماره 4 سند
اعضاء سّری 1358 مرداد 20 تهران 53894 از:

فرانسه می باشد. که اولی به احتمال قوی در هستند اداره های فنی سازمان سیا دیرتک از فرانتک و 4ـ

آلمان دیرتک 4 بن٬ رونوشت فوری برای رئیس٬ فوری فرانتک٬ به:
لور د٬ گامین س٬ پ٬ ل٬ جاسوسی پخش محدود اخطار

دست نیست. در آن می باشد پیرو این تلگراف که تلگراف حاضر 5ـ

عطف به رئیس 5492219
می باشند: زیر به قرار ترتیبات تماسها 1ـ

تلفن شماره های ”هویت الف“ به یکی از ساعت 13 روزهای هفته قبل از یکی از در راترفورد الف ـ
می کند و یکی از شماره های داخلی ”هویت ب“ را می خواهد (تماس تلفنی نباید از اتاق هتل انجام گیرد).

شـماره های ”هـویت ب“ شماره های تلفن سفارت و که ”هویت الف“ روشن می شود مشخص می کند را مراجعه به سندی که این هویتها با 6ـ
جورج جانسون معرفی را خود تماس گرفت باید یعنی وقتی راترفورد جورج جانسون می باشد ”هویت ج“ می باشد٬ داخلی مربوط به قرارگاه سیا
به نام جورج جانسون معرفی را خود علت اینکه راترفورد تهران است. در که رئیس قرارگاه سیا بگیرد یعنی آقای آهرن را سراغ ”هویت د“ و ـکند
شده است ذـکر ادامه سند هم که در همان طور که چه کسی تماس گرفته است و مشخص نگردد تلفن سفارت کنترل بشود این است که اـگر می کند

شگردهای جاسوسی می باشد. از این مسئله خود و تماس به وسیله تلفن گفته نمی شود روز هیچ وقت ساعت و

جواب می دهد می گیرد. 6 فردی که تلفن را را و سراغ ”هویت د“ معرفی می کند به نام ”هویت ج“ خود را
ساعات معینی که یک ساعت معینی به اداره برگردد. است در قرار اداره نیست و در که ”هویت د“ می گوید
ساعت همان روزو بدین ترتیب که ساعت یک یعنی مالقات در تعیین می کند. مالقات را ـگفته می شودروز

بعد. روز یعنی مالقات در دو
بنابراین راترفورد ندارد٬ خیابانهای اطراف هتل اینترکنتینانتال وجود در عالئم راهنمایی دیگر ب ـ

عمل کند: طبق برنامه زیر باید می کند سوار را برای رسیدن به محلی که ماشین او
به اولین تا به طرف غرب برود سابق) خیابان آریامهر به سمت چپ پیچیده (درامتداد ترک کند٬ هتل را
به طرف جنوب برود. سابق) سمت چپ خیابان امیرآباد از سپس به سمت چپ پیچیده و چهارراه برسد
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تهران یعنی آقای تام آهرن می باشد. در رئیس قرارگاه سیا پکوئین نام رمز 1ـ

به طرف شمال خیابان امیرآباد کردن راترفورد کمرنگ برای سوار زرد در پیکان 4 بر سوار پگویین 1
برسد الیزابت دوم سابق) بلوار کشاورز و به چهارراه بعدی (تقاطع امیرآباد راترفورد اـگر حرکت می کند.

طرفی چون از اما مظنون واقع شود که احتمال دارد چرا به سفارت نزدیک شود نباید شده است راترفورد سندهای قبلی ذـکر که در همان طور 2ـ
وی مشورت هم حساس با این عملیات مهم و ضمن در در و به وی اطالع دهد را پیشرفت کارها رئیس قرارگاه تهران رابطه داشته و است با ناـگزیر
و تلفنی به سفارت می زند مالقات نماید آهرن را بخواهد وقت که راترفورد هر طرح ریزی شده است. بین آنها بنابراین تمام برنامه فوق الذکر بکند
اـگر است و همان روز ساعت 20 که قرار می داند راترفورد که آهرن ساعت یک می آید به وی گفته شد اـگر عمل می نماید شد ذـکر همان گونه که قباًل

شب است. فردا ساعت 20 یعنی قرار می آید ـگفته شده که ساعت 2

سوارش کند.2 و پکوئین برسد تا بماند منتظر همان جا باید
ترک کند. هتل را رأس ساعت 00ـ20 دقیقاً باید راترفورد ج ـ

لباس معمولی ماشین شدن٬ سوار خیابان و ماندن در که برای منتظر اطالع دهید راترفورد به لطفاً 2ـ
شرح دهد. برای ما بپوشد که می خواهد که مشخصات لباسی را بخواهید او از بهترین لباس است.

نمی شناسند. را یکدیگر راترفورد که آهرن و نشان می دهد می خواهد٬ را اینکه قرارگاه تهران مشخصات جسمانی راترفورد 3ـ

می کنیم.3 تشکر مشخصات جسمانی نامبرده می دهید مورد در توضیحاتی که شما از ما
سه یا توصیه می کنیم که وی بااحتساب دو جنبه آزمایشی دارد راترفورد علم به اینکه برنامه سفر با 3ـ
رزرو تهران بلیطش را برای خروج از هرچه زودتر تهران بماند٬ است در ازحداقل مدتی که قرار بیشتر روز
رزروشده اند. غرب ازچندین هفته جلوتر که تمام صندلیهای پروازهای خطوط هوایی به مقصد نمایدچرا
سّری سّری تماماً بایگانی ضبط شود. در 1378 مرداد تاریخ 20 تا
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شماره 5 سند
اعضاء سّری 1358 مرداد 20 تهران 53895 از:

دوپرتگ آلمان٬ بن٬ رونوشت فوری برای رئیس٬ فوری فرانتک٬ به:

می باشند. دارای نام رمز اغلب عملیات سیا این عملیات است٬ نام رمز پی گامین٬ ال٬ 1ـ

لور د٬ س٬ گامین 1 پی٬ ال٬ جاسوسی پخش محدود اخطار

این تلگراف عطف به تلگراف قبلی می باشد. 2ـ

253894 عطف به:
.824001 ٬820091 ٬829051 ـ ”هویت الف“

.1135 می شود تکرار 1135 یا 1106 می شود تکرار 1106 ـ ”هویت ب“
جورج جانسون. ”هویت ج“

آقای آهرن. ”هویت د“
سّری سّری تماماً بایگانی ضبط شود. در 1378 مرداد 20 تا
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شماره 6 سند
اعضاء سّری 1358 مرداد 23 رئیس 494677 از:

آنتک دیرتک٬ تهران رونوشت برای فرانتک٬ به:
ال.پی.ـگامین س.د.لور جاسوسی پخش محدود اخطار

است. شماره چهار همان سند می باشد آ پیرو این تلگراف که تلگراف حاضر 1ـ

تهران 153894 عطف به:

نایت نام پی٬ ال٬ است ضمناً اسوشیتز“ ”ـکارور شرکت مشاورتی ران میدز که این ”هویت“ شماره هفت مشخص می شود مراجعه به سند با 2ـ
است. تلگرافات سازمان سیا این شرکت در رمز

(هویت)2 نایت“ پی٬ ازطریق ”ال٬ را برنامه های قطعی سفرخود محل و راترفورد برای اطاّلع شما٬ 1ـ
زمان مناسب مسیر در ستاد دریافت خبر٬ از بعد مرکزی اطالع می دهد. که آن هم به ستاد می دارد اظهار
که این می رود انتظار رسانید٬ به اطالع قرارگاه خواهد را بلیط راترفورد رزرو هتل و در جا رزرو پنهانی و
به ”ال٬ اغلب موارد در که راترفورد زیرا سریعی انجام گیرد٬ نسبتاً ارتباطات به نحو تمهیدات امکان دهند
نـیز احـتماالت زیـر رابـطه بـا کـه در داشـته بـاشید نظر در کرد. تلگراف ارسال خواهد نایت“ پی٬
برای آتن حین گرفتن ویزا در تأخیر الف ـ دستورالعملهایی برای تماس اضطراری ترتیب داده شده اند.
مرکزی ستاد قرارگاه تهران با به دالیلی٬ بنا درصورتی که٬ راترفورد لزوم تماس با ب ـ هندوستان. ایران یا
قرارگاههای ضرورت تماس با ج ـ تهران). و دهلی نو فقط در (قابل اجراء مأموریت بگیرند تصمیم به الغاء

مواقع اضطراری. در دهلی نو آتن و
او که به نظر کند اظهار 1 ل ـ مالقات) دو یک یا از زمانی که (بعد در به تعویق افتادن عمل٬ ـ د
چنین شرایطی در تماس اضطراری استفاده شود٬ از باید به اتمام رسیده٬ بحث راترفورد موضوعات مورد
خوب است راترفورد به نحوی مدتی خود را معطل نموده و بهانه موجهی بتراشد تا از ل ـ 1 برای وعده غذا
یا یک گفتگوی غیر رسمی دعوت نماید. بر این اساس راترفورد می تواند (با طرح سؤالی درباره سفر
به این ترتیب رسید. خواهد روز 5 از که جواب آن فقط بعد بزند نایت٬ پی٬ تلگرافی به ال٬ تجاری خود)
زمان عزیمتش تا به عبارت دیگر اما می باشد٬ پاسخ شرکت خود که منتظر کند ادعا میتواند راترفورد
مالقات اجتماعی بیشتر دو یک یا مخالفتی با ٬1احتمااًل است تحت این شرایط ل ـ امید وقت کشی کند٬

بود.) نایت خواهد پی٬ طریق ال٬ اولین کانال ارتباط از تمام احتماالت فوق الذکر (در ننماید.
که شامل لباس عادی می پوشد راترفورد اوضاع جوی اجازه دهد اـگر تهران٬ برای مالقات اولیه در 2ـ
است و سانتیمتر 185 وی تقریباً قد بود. کت خواهد و پیراهن (بدون کراوات) خرمایی رنگ٬ شلوار
حال موهای اطراف شقیقه اش در چشمانش آبی و قامتی کشیده است٬ با ساله و 63 دارد٬ ظاهری الغر
دست چپ خواهد در را لوفت هانزا نامبرده دفترچه نارنجی روشن برنامه پرواز خاـکستری شدن است٬

داده شده است.) (مشخصات جسمانی پگویین به راترفورد داشت.
نظر حال در به هر خواهیم داد. به محض اطالع خبر را مسافرت راترفورد در پیشرفتهای (حاصل) 3ـ
مردادماه 28 به تهران زد٬ راترفورد می توان درباره زمان ورود که بهترین تخمینی که فعاًل داشته باشید

است.
سّری سّری تماماً بایگانی حفظ شود. در 1378 مرداد 23 تا 201 ـ پرونده 959289 4ـ
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شماره 7 سند
اعضاء سّری 1358 مرداد 23 رئیس 494683 از:

آنتک دیوتک٬ تهران رونوشت برای فرانتک٬ به:
لور د٬ گامین س٬ پی٬ ال٬ جاسوسی پخش محدود اخطار

شماره شش می باشد. این تلگراف عطف به سند 1ـ

رئیس 1494677 عطف به:

مشخص می نماید. شش را سند در این تلگراف هویّت مذکور 2ـ

استوشیتز“2 ”ـکارور شرکت مشاورتی ”دان میدز“٬ هویت: 1ـ
سّری بایگانی حفظ شود.تماماً در 1378 مرداد 23 تا ٬201 ـ پرونده 959289 2ـ

سّری
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شماره 8 سند

باشد. (54080) حدود که شماره این تلگراف باید مشخص می گردد شهریور 8 چون که تاریخ این سند 1ـ
نقطه چین مشخص گردیده است عباراتی با متن ترجمه سند در بنابراین قسمتها شده است. آن نابود اسنادی است که قسمتی از این تلگراف از 2ـ

دارد. وجود نسبت به درستی آنها درصد نوشته شده است عباراتی است که اطمینان صد روی نقطه چینها ـکه در

اعضاء2 سّری ـ 1358 شهریور 8 تهران 1 از:
رئیس به:

لور د٬ س٬ گامین ـ پی٬ ال٬ ـ جاسوسی پخش محدود اخطار
بـا شهریور 8 صبح روز که برای ساعت 8 موفق شد راترفورد شهریور٬ تماسهای تلفنی 7 ... 1ـ
ساخت که... قادر را ما اما بود٬ این مالقات مختصر چند هر مالقاتی بگذارد. اقامتگاهش قرار در س٬د٬لور

مشخص می گردد توجه به شواهد با اما مشخص نمود. وی به ایران را بتوان تاریخ دقیق ورود دست نیست تا به ایران در راترفورد ورود اسناد 3ـ
آقای ابوالحسن بنی با اولین مالقات راترفورد حاصل آن است باید حاضر که سند شهریور مالقات 8 به ایران آمده است. ـکه وی اوایل شهریور
شماره ده طبق سند و نیست) دست ما مربوط به آن در بوده (ـکه سند شهریور تاریخ 11 دومین مالقات هم در همین سند طبق اظهار باشد. صدر

بوده است. شهریور تاریخ 14 سومین مالقات هم در

ترتیب بدهیم.3 شهریور برای 11 مالقات دیگری را کرده و تجدید را
که خانواده می رسید طبقه یک آپارتمان به نظر اـگرچه ساختمان شامل سه آپارتمان است (هر 2ـ
دارند. اختیار در را سه واحد هر 1 ل ـ خانواده خود و (1 (ل ـ 1 ـ لور د٬ ازدواج کرده س٬ خواهر

که شبانه اوتأـکیدکرد لورـ1دروضع جسمی وروحی خوبی به سرمی برد. د٬ به نظرمی رسدکه س٬ 3ـ
دیگر اینکه بار که وی از می رسد به نظر خانواده اش دارد. وقت کمی برای صرف امور است و گرفتار روز
دوران اقامتش مقایسه با در راترفورد صحبت با همچنین تمایلش در خوشحال است و میبیند را راترفورد

بود. بیشتر آنکه به تهران بازگردد٬ پاریس درست کمی قبل از در
پاسخ تلفنهای در 1 ل ـ همراهان خمینی به ایران برگشت به پاریس نرفته است (نظریه: زمانی که با از او
کسی با به وی گفته بودند اسم کوچک سراغ گرفته بود٬ با را راترفورد اما به هتل تلفن زده بود راترفورد

ثبت نشده است.) هتل) دفتر چنین اسمی نامش (در
4ـ ل ـ 1 تأیید کرد که وی جزء 15 نفر اعضای شورای انقالب است. در مورد قدرت شورای انقالب و
که وی برای تمام واضح بود عمل نمی کند. مؤثر شاید و که باید آن طور که این شورا داد نظر 1 نقش آن ل ـ

ارزش زیادی قائل نیست. شورا اعضاء
حال حاضر اعضای مجلس خبرگان که در نفر 72 همچنین جزء شورای انقالب او با کار عالوه بر 5ــ
ظرف یک ماه این کار که تقریباً پیش بینی می کند او می باشد. هستند مشغول بررسی قانون اساسی جدید

جلسات خبرگان ترک کرد.) یکی از برای شرکت در را مالقات ما او (نظریه: تمام شود.
شجاعت او........... دولت............ گرفت و.......... به استهزاء آن را 1 نسبت به دولت بازرگان ل ـ 6ـ
حمایت و که ............. زیرا این مقطع تاریخی ............ در تصدیق کرد................ او می داند٬ .............
او گزارشـات مـنتشره٬ ............ (نظریه: برای نامزدهای این مقام................. پذیرش ملت ...............

که ارزش کمی برای آن قائل است.) دولت نپذیرفته چرا شغلی در
که می رسد مجموع آنچه شنیده به نظر از اشاره کرد راترفورد اغتنام فرصت برای طرح مسئله٬ با 7ـ
اشاره به به سرعت با 1 ل ـ هم می پاشد. از امور بدون او و می شود تصمیمات مهم به خمینی واـگذار اتخاذ
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واضح این مسئله را او این تحلیل عنوان کرد. استثنایی بر اینکه درباره توانایی وقدرت خمینی مبالغه شده٬
حدی تا این نظر (نظریه: به دیگران تکیه کند. باید و به تنهایی اداره کند را نیست کشور که خمینی قادر ـکرد
پاریس گفت ”من به خمینی احتیاج دارم اماخمینی هم به من احتیاج دارد.“ آن چیزی است که در مطابق با
خمینی نسبت به آنچه از می کند فکر این ل ـ1 که انسان استنباط می کند لحن این نظریه به نحوی بود

دارد.) داشت محدودیتهایی وجود می توان انتظار
که می کند ادعا او می دهد٬ انتشار روزنامه انقالب اسالمی را که دارد همچنین خاطرنشان کرد او 8ــ

نسخه به چاپ می رساند. روزانه صدهزار
این باشد داشت که حاـکی از شواهدی به اندازه کافی وجود اما بود مالقات مختصر هرچند (نظریه: 9ـ

دارد.) راهی برای جلب همکاری وی وجود ـکه احتمااًل
بایگانی حفظ شود. در 1378 شهریور 8 تا 201 ـ پرونده 959289 10ـ

سّری سّری تماماً
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شماره 9 سند
اعضاء سّری 1358 شهریور 18 تهران 54165 از:

رئیس رونوشت برای فرانتک به:
لور د٬ گامین س٬ پی٬ ال٬ جاسوسی پخش محدود اخطار

مشخص دسترس هستند که در تهران 54154 نزدیک به سند توجه به اسناد با دست نیست. در آن می باشد پیرو حاضر این تلگراف که سند 1ـ
می باشد. شهریور 17 که تاریخ این سند می شود

فرانتک نیست) نیاز (ـکه مورد تهران 154154 عطف به:
که گزارش داد درون اتومبیل انجام شد٬ شهریور تاریخ 18 مالقات مختصری که در در راترفورد 1ـ
علتش را خارج شهراست٬ گفته شده که ل ـ1 به او ببیند. را (1 (ل ـ 1 ـ لور د٬ قبل س٬ نبوده روز وی قادر

شماره ده که مالقات 14 سند مقایسه آن با با و ببیند را 1 ـ لور د٬ س٬ شهریور 17 نبوده در قادر آمده است که راترفورد این سند چون در 2ـ
این که قاعدتاً مشخص می گردد می باشد 1 ـ لور د٬ س٬ از راترفورد شهریور شماره یازده که تحلیل 16 سند نیز است و 1 ـ لور د٬ س٬ با شهریور

شماره یازده آورده شود. سند از بعد باید سند
شماره تلگراف تنظیم شده اند این است که تمامی تلگرافهای این مجموعه به ترتیب تاریخ و آمده است٬ اینجا علت اینکه این تلگراف در اما
هم این است علت این امر مخابره نموده است. یازده زودتر و شماره دو زمانیش نسبت به اسناد تأخر وجود با تهران این تلگراف را در قرار خود و
عزیمت راترفورد در به مسئله احتمال تأخیر این سند در مخابره می شود٬ زودتر جنبه فوریت دارد ـکه مواقع که مسئله ای نسبت به مسایل دیگر

اولویت دارد. مطرح است که نسبت به مسایل دیگر

به عنوان تعطیل مخصوص کشوری دانست.2 شهریور 17 می توان اعالم روز هم احتمااًل
و بکند را این کار او اـگر ببیند٬ شهریور 19 یک وقتی در یا امروز را 1 ل ـ سعی می کند راترفورد 2ـ
راترفورد به وضوح نسبت به شغل مشاورت جلب شود٬ 1 یعنی عالقه ل ـ برآورده شود٬ ما حداقل مقصود

کرده است. رزرو را شهریور تاریخ 20 فرانکفورت در به مقصد لوفت هانزا شماره 601 پرواز که راترفورد این عبارت نشان می دهد 3ـ
آورده نشده این مجموعه اسناد به همین دلیل در نشده است و کامل پیدا رشته های آن به طور که هنوز ناقص ـ اسناد یکی از که از آن طور
تهیه فاستر ا٬ نام جعلی ویلیام٬ با تمامی مدارکش را که راترفورد یادآوری می شود ایران رفته است. این تاریخ از در راترفورد فهمیده می شود
این جاسوس کارکشته آیا ارگانهای مربوطه است که مشخص نمایند سایر هواپیمایی و متعهد به عهده کارکنان مسلمان و این دیگر ـکرده است.

اشغال النه جاسوسی. از بعد مخصوصاً هم به ایران آمده است؟ باز ادامه مأموریتش برای جلب همکاری آقای بنی صدر در سازماان سیا

راهی فرانکفورت لوفت هانزا3 شماره 601 طریق پرواز از تاریخ 20شهریور گرفت که در تصمیم خواهد
ولی امکان نیل برآورده نشد این حداقل مقصود اـگر برسد. به وقت محلی به آنجا ساعت 12/30 در تا شود
او ممکن است از این مورد در می افتد. به تأخیر عزیمت راترفورد باقی بماند٬ طول این سفر بدان در

مستقیم این است که: غیر عبارت مسیر از منظور 4ـ
دوباره بلیطی به مقصد هم بخواهد اـگر و دست می دهد کرده از که رزرو بلیطی را تهران بماند در روزی بیشتر چند صورتی که راترفورد در
هر با می تواند راهی فرانکفورت شود بنابراین به جای اینکه مستقیماً مدت زیادی معطل می شود. به علت شلوغی پروازها نماید فرانکفورت رزرو

به فرانکفورت برود. آنجا از بعداً راهی خارج و داشته باشد که جا غیره ـ لندن و پاریس٬ رم٬ مثاًل خارج ـ پروازی به مقصد

بلیط جلوگیری شود.4 به واسطه رزرو بیش ازحد تأخیر از تا ازمسیری غیرمستقیم برگردد٬ خواسته شود
سّری سّری بایگانی حفظ شود.تماماً در شهریور 18 تا 201 ـ پرونده 959289 3ـ
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شماره 10 سند
دقیقه اعضاء سّری ساعت 14/32 1358 شهریور 18 تهران 54173 از:

رئیس به:
لور د٬ گامین س٬ پی٬ ال٬ جاسوسی پخش محدود اخطار

می باشد. 1 ـ لور د٬ س٬ با شهریور مالقات 14 از گزارش راترفورد مطالب زیر
نیم در به مدت یک ساعت و 1 ـ لور د٬ س٬ با برای سومین بار شب چهاردهم شهریور در راترفورد 1ـ
بخش عمده آن است حضور دوستانش در ازاعضای خانواده و نفر 10 تقریباً محل مسکونی مالقات نمود.

بود. نمی دانیم ولی نامش چیزی شبیه شندر این است که امالی دقیق نام وی را منظور 1ـ

دانشگاه مدیریت بازرگانی در بیان می کرد این تلفظ)1 (با شندر دوستانش که نامش را یکی از داشتند.
ازقدیم االیام بوده و (همدان) اهل یک شهر 1 ل ـ و او ماه پیش به ایران آمده است. چهار خوانده و ـکالیفرنیا
من اتاق بپیوندد٬ در که به مالقات خصوصی ما دعوت کرد را او 1 چون ل ـ دوستان خانوادگی بوده اند.
مدیریت که شندر (طی آن شب معلوم شد کنم٬ بودم که اغلب اوقات روی مسایل اقتصادی تاـکید مجبور

تجارت شود.) کار است که وارد امیدوار بازرگانی خوانده و
که مردمسلح دیدوحدس زد آن طرف خیابان چند راترفورددر به خانه برای مالقات٬ بدوورود در 2ـ
یورش بردند آن محافظان مسلح به طرف راترفورد از پنج نفر تاخواست زنگ بزند باشند. 1 محافظان ل ـ
از مالقات اولش می شناخت بعد از را راترفورد آنها خوشبختانه یکی از چه می خواهد. وی پرسیدند از و
طبقه دوم ساختمان اسکورت شد. تا یک مالقات کننده است راترفورد منتظر 1 ل ـ شد اینکه محرز
3ـ در حالی که شندر حضور داشت چشم انداز ارز خارجی ایران مورد بحث قرار گرفت٬ ل ـ 1 گفت
که اطمینان حاصل شود بود خواهد بدان منظور خارجی اعمال شود روی ارز هرگونه محدودیتهایی که بر
اغماض دوران رژیم گذشته تشویق یا راه گریزهایی که در محتمل یا ـکه هرگونه سوءاستفاده های واقعی یا
درباره مقررات 1گفت که درحال حاضر ل ـ که دررژیم انقالب اتفاق بیفتد. اجازه داده نخواهدشد می شد٬

گرفته نشده است. نظر خارجی هیچگونه تغییرات عمده ای در ارز
بردن جداول مرحله کنونی برای باال گفت که هیچ اقدامی در 1 ل ـ مسایل مربوط به تعرفه٬ مورد در 4ـ
که زمینه بود این خواهد رژیم جدید این قصد عالوه بر نیست٬ نظر کاالی وارداتی مد مورد تعرفه ای در
هزینه زنـدگی تخفیف بار کاالهای ضروری به منظور مساعدی برای پایین آوردن تعرفه های اقالم و

یافت. افزایش خواهد تعرفه کاالی تجمالتی احتماًال سوی دیگر از فراهم کند. توده ها٬
برنامه ملی کردن به مقیاس بزرگ گفت که حکومت وی قصدی برای آغاز 1 ل ـ درباره ملی کردن٬ 5ــ
بـه واسـطه عـرفهای بـانکی و کـه آنـها این بـود علت ملی شدن بانکها تنها استدالل کرد او ندارد.
بـیانگر اقدام ملی کردن بـانکها ناسالم تشخیص داده شده بودند. سوءاستفاده های تحت رژیم سابق٬
که دولت قصد این مورد در هرگونه احتمالی را او به سیستم بانکی بود. ـکوششی برای اعاده اطمینان (مردم)

کرد. رد ملی کردن تجارتهای کوچک انجام دهد مورد اقداماتی در دارد
1 قول ل ـ که از دید را مجله ”ایرانیان“ شماره اخیر نوشتن این مطلب راترفورد از بعد (نظریه راترفورد:
شهریورخالف این را مالقات 14 در 1 ل ـ پیش است. ـگزارش کرده اقدامات بیشتری برای ملی کردن در
سیروس ابراهیم زاده معاون وزارت با همچنین طی تماس تلفنی تحت ”پوشش نماینده کمپانی“ ـگفته است.
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که دولت هیچ گونه طرحی برای اطمینان داده شد به راترفورد شهریور تاریخ 12 دارایی در امور و اقتصاد
سرمایهـگذاریهای مؤسسات تجارتی خصوصی حقیقت از در و ـگسترش برنامه های ملی کردن ندارد

خارجی استقبال می کند.)
که دولت همچنان مصمم کرد تأـکید نظر مورد بخش خصوصی فرد راجع به امکانات فعالیت در 6ـ
به منظور تجارت خصوصی تشویق کند. به فعالیت در را دو خارجی هر است سرمایهـگذاران داخلی و
شرایط٬ داده می شود. قرار افراد اختیار در تشویق سرمایهـگذاران وامهای به مقیاس کوچک هم اـکنون نیز
برای شرکتهای خالصه٬ به طور قابل مذاـکره می باشند. به مورد پایه توافق مورد امتیازات بر ملزومات و
دولت مایل است بیشترین امتیازات وتشریفات مهم ایران٬ و به رفع نیازهای اولویت دار خارجی عالقه مند

کند. اعطاء را
درحال حاضردولت گفت که ایران فعاًلعالقه ای به تهیه اسلحه اضافی ندارد. 1 ل ـ اسلحه٬ درمورد 7ـ
خریداری کرده است. آمریکا از به تهیه لوازم یدکی برای تجهیزاتی است که قباًل وهله اول عالقه مند در
به او تجارت. در دولت است یا در که او پرسید راترفورد از شندر یک جا در نظریه راترفورد: 8ــ
پیش راترفورد ورود قبل از ممکن است این سؤال را 1 ل ـ هرچند دومی است. که در اطمینان داده شد

دارد. یک صفحه دیگر احتماًال کامل به دست نیامده است و این سند 1ـ

این است که یک سؤال عادی بوده است.1 عقیده اش بر بیشتر راترفورد ـکشیده باشد٬
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شماره 11 سند

شده است. به حال فقط قسمت اول آن پیدا قسمت است که تا این تلگراف دارای دو 1ـ

اعضاء سّری 1358 شهریور 18 قسمت 1 دو قسمت اول از تهران 54174 از:
رئیس به:

لور د٬ گامین س٬ پی٬ ال٬ جاسوسی پخش محدود اخطار
می باشد: 1 ـ لور د٬ قضیه س٬ از شهریور 16 در ارزیابی راترفورد تحلیل و می آید زیر آنچه در
عضو شورای انقالب٬ (یعنی عضو دارد رژیم جدید در 1 ـ لور د٬ گرفتن مقامی که س٬ نظر در با 1ـ
برای که فعالیتها می آید راترفورد به نظر این طور ناشر) سرپرست بانکهای ملی شده و مجلس خبرگان٬
اطالعات با باشد قادر است باید آن بهره مند از امکاناتی که او با یک فرد ادامه یابد. جلب همکاریش باید

است. مخفف راترفورد ”ر“ 2ـ

به عنوان را 1 همچنان ل ـ ”ر“2 این مهم تر حتی از گذارد. اختیار پیش است در دردوره ای که در ارزشی را
که فردی 1 ل ـ می رسد به نظر داشت به حساب می آورد. فردی که آینده سیاسی درخشانی خواهد
چشم داشت به روزی که خمینی از محتاطانه با را لحاظ سیاسی زیرک است نقش خود از جاه طلب و

بازی می کند. رود صحنه کنار
پاریس آنچه در حدی با که تا می دهد بروز خود تهران تصویری از در 1 جای تعجب نیست که ل ـ 2ـ
به را تمامی وقت خود و بود (طراح) یک توطئهـگر پاریس او در بازگشتنش داشت متفاوت است. قبل از
او آن زمان اختصاص می داد. قدرت در سر کردن رژیم بر میدان به در تنظیم نقشههایی برای چگونگی از
برای تحقق بود حاضر به وی احترام می گذاشتند٬ و چشم داشتند بین روشنفکرانی که به او خارج در در
اهداف گروهش به هرگونه فداـکاری دست بزند. او که زرنگ و باهوش بود و شبانه روز با استراحت کمی
این گونه فعالیتهای که درگیر به راحتی مخاطراتی را و مبارزه لذت می برد که از به نظرمیرسید می کرد٬ ـکار

جسورانه است می پذیرفت.
که قابل پیش بینی همان طور نظر که شخص مورد روشن می شود تهران٬ در اساس سه مالقات ما بر 3ـ
شبانه روز هنوز رژیم تازه تأسیس پذیرفته فرق کرده است. در وقتی که مقامات مسئولیت آوری را از بود
اـکنون کارداشت٬ ظاهرامورسرو که با اـگرچه درپاریس اویک انقالبی بود به گونه ای دیگر. اما ـکارمی کند
را این است که وضع موجود اـکنون بر سعی او مسایل ظریف اداره یک مملکت می بیند. درگیر خودش را او
بخش واقف است که در کاماًل مبارزه صحبت می کند. همچنان از او تحکیم نماید. پایه های آن را حفظ و
که که اهمیت کاری را می رسد به نظر و ندارد وجود مردم چندان اشتیاقی نسبت به تغییررژیمها معتنابهی از
تبلیغات که از می آید به نظر و انقالبی می داند را همچنان خود او هرچند پیش است درک می کند. در
مزایای قدرت (یعنی محافظانی که به عنوان یک عضوشورای انقالب برایش نهضت و مقتضای مقامش در
است تا (بوروکرات) یک دیوانساالر بیشتر که او می آید به نظر واقع امر در لذت می برد. ـگمارده شده اند)
تهران جای گرفته به که در این حاال وجود با همواره روشنفکری مالیم طبع بوده. او هرچند یک انقالبی٬
ساعت طالی و لباسهای کامًالاندازه سفارشی می پوشد کمی شکم آورده٬ او می افتد. جا دارد می رسد نظر
که گروهی دانشجوی ژولیده نمی رسد به نظر دیگر به رخ می کشد. که ظاهری گرانقیمت دارد جدیدش را
ساعات دفترش در در را این گونه افراد می تواند اینک او خانه اش باشند. در پاریس٬ در آن روزها مانند
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به دقت انتخاب شده مالقات افراد اوقات فراغت و اـکنون منزلش برای استفاده از بپذیرد. کار ”عادی“
است.

به عنوان یک اصالحگر(رفرمیست) را مزبورقدرت تحرک خود مطالب فوق بدان معنی نیست که فرد
در بیشتر و بیشتر که او می رسد به نظر برای توجه به این است که هرروزی که می گذرد دست داده است٬ از
مبارزه ای برای به اـکنون وی با رفته است و فرو انقالبی که به موفقیت رسیده٬ دیوانساالری (بوروکراسی)

مواجه است. حکومت به نحوی هموار جریان انداختن امور
”ر“مالحظات مثبت ومنفی زیر ما٬ همکاری با تمایل وی در رابطه با در نظر٬ مورد ارزیابی فرد در ـ 4

نشان می سازد: خاطر را

برای به قدرت توجه سازمان سیا مورد که افراد مشخص می کند تحلیل کرده است٬ 1 ـ لور د٬ شخص س٬ از مثبتی که راترفورد موارد دقت در 1ـ
را کامل آقای ابوالحسن بـنی صـدر ایران به طور متعهد ملت مسلمان و اـگرچه فعاًل چه کسانی می باشند. ایران٬ کنترل حکومت در رسیدن و
این کرده است با وی بروز است از مذکور این اسناد آنچه در حتی نقاط ضعف بزرگتری از و به خصوصیات وی آـگاه گشته اند کاماًل و شناخته اند
تعمق به ریاست جمهوری است قابل توجه و انتخاب آقای بنی صدر قبل از ماهها و 1358 شهریور توجه به اینکه این تحلیل مربوط به 16 حال با
صورت لزوم حتی علیه رژیم جمهوری اسالمی می دانسته که نامبرده فردی است که در 1358 شهریور از گرفتن اینکه آمریکا نظر در با و می باشد
به ـ روشنفکر به والیت فقیه نیست٬ فردیست که معتقد دارد٬ به کمک مالی نیاز تبعید در و شود تبعید فردی است که احتمال دارد توطئه هم می کند٬
خارجیش علیه امام خمینی و عمال داخلی و و حرکتهای آمریکا و توطئه ها بسیاری از باالخره جاه طلب است. و است... مفهوم آمریکایی اش ـ

می شود. جمهوری اسالمی ایران معنی دار

مثبت 1 الف ـ
دور اهداف انقالبی خود که رژیم از احساس کند اـگر است٬ کهنهـکار (طراح) یک توطئهـگر چون او (1)
راه خود آینده برای توطئه علیه رژیم مانعی سر ممکن است در بود٬ اینکه به نفع خودش خواهد یا می شود

نبیند.
که ممکن داشته باشد نظر در باید اما هیچ مشکل مالی ندارد٬ حال حاضر در احتمااًل اـگرچه او : (2)
استفاده نماید. کمک مالی ما از آن زمان می تواند در و شود کوتاه به خارج تبعید یک تذکر است با

فرد اینکه کورکورانه از تا که خودش تصمیم بگیرد ترجیح می دهد او به عنوان یک روشنفکر : (3)
دیگری پیروی کند.

(4) : اـگر چه او به خمینی احترام می گذارد٬ اما او را مصون از خطا نمی داند.
آـگاه است که بایددر وشاید آـگاه است که دارودسته هایی درداخل رژیم درشرف تکوین است٬ او : (5)
گفت که تمام اعضای شورای انقالب دارای صالحیت به عنوان مثال او اطرافیانش احتیاط کند. با رفتار
این عدم اعتماد احتمااًل داشته باشد٬ کار سرو آنها با و کند است که سر مجبور او اما یکسانی نیستند

بگذارد. باز که درهایی را مجبورش می کند
آن به عنوان کرده که از ایجاد به این منظور روزنامه اش را احتمااًل او جاه طلبی سیاسی دارد. او : (6)

سیاسی آینده اش استفاده نماید. پایگاه قدرتی جهت مقاصد
کنار را برنامه خود مضیقه بود٬ وقت در نظر تهران از پاریس و دوره های پرمشغله در در هرچند : (7)
همچنان ما نقطه نظر که دسترسی به وی از امیداست توجه شود : (نظریه ”ر“ مالقات نماید. ما با ـگذاشته تا

یک مشکل است.)
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منفی ب ـ
به ما واقعاً حال حاضر در رژیم کنونی محکم کرده است شخص مزبور در را چون موقعیت خود : (1)

احتیاج ندارد.
خاتمه خواهد مزبور به زندگی حرفه ای سیاسی فرد احتمااًل ما شدن روابط مخفیانه اش با افشا : (2)

داشت. نخواهد دور نظر از این نکته را یقین است که او داد٬
اغلب و که ناشرین روزنامه به خودخواهی متمایلند دارد این نکته تأـکید بر تجربه سالیان دراز : (3)

هستند. غیرقابل اعتماد
به آینده سیاسی خودش تنها 1 که ل ـ این باشد حاـکی از شاید که یک روزنامه راه بیندازد تصمیم او

داریم همکاری کند. درنظر خطهایی که ما در ما با ندارد قصد است و عالقه مند
داخلی ایران دخالت امور علیه شرکتهای آمریکایی که در نظر اظهارات شخص مورد هرچند : (4)
اما دولت ایاالت متحده داشته باشد٬ کاری به کار نمی خواهد که او ممکن است نشانه این باشد می کنند٬

کند. دیگری فکر مایل است طور ”ر“
مطالب زیرخالصه نظریات 1عالقه مندهستیم. همچنان به استخدام ل ـ اساس این فرض که ما بر : (5)

می باشد. 1 دوگونه روش نزدیک شدن به ل ـ ”ر“

سه ماه بعد تا دو رسمی که به تهران مأمورشود٬ یک شخص درپوشش غیر تحت پوشش غیررسمی: الف ـ
از مالقات ”ر“ می تواند با شخص مورد نظر تماس بگیرد و (با استفاده از کارت پوششی کمپانی ”ر“) پختن
قادر را مأمور فرد ماه احتمااًل دو شش مالقات ظرف یک یا پنج یا شرایط راحت تری ازسرگیرد. در وی را

دهد. قرار خطر گام به گام در تماس به طور جهت نزدیکی و را نظر مورد فرد ساخت تا خواهد

می تواندترتیب معرفی یک مأمور این است طی این سفر بیشترعقیده اش بر ”ر“ تحت پوشش رسمی: ب ـ
عملیات حساس در نباید به دالیل امنیتی این مأمور بنا ترجیحاً بدهد. نظر مورد فرد با پوشش رسمی را با
می تواند او دسترس نباشد در حال حاضر به دالیلی چنین مأموری در بنا اـگر دیگری دست داشته باشد.

برد. یک تاریخ بعدی به کار در را کارتهای ویزیت ”ر“ یکی از
تا رسمی صورت گیرد که تماس تحت پوشش غیر توصیه می کند سومین مالقات راترفورد از بعد ـ 6
پوشش رسمی با عملی نباشدادامه پختن توسط یک مأمور اـگرتأخیر ازسوی دیگر قرارگاه محفوظ بماند٬

بود. خواهد بجا
سّری تماماً بایگانی حفظ شود. در 1378 شهریور 18 تا 201 ـ پرونده 959289 ـ 7

سّری
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جلسه هشتم ـ 58 دی / / شنبه 8 شماره 12 سند
تام آهرن پرسش از موضوع:

امکاناتی که اـگر دارند درنظر اخص٬ به طور سیا اعم و به طور که دولت آمریکا به من گفته شده بود
زمانی که لذا شود. تماس برقرار نقشی داشته باشند انقالب ایران می توانند افرادی که در با باشد٬ موجود
تماس برقرار آقای بنی صدر با که به فرانسه رفته و شد مأمور بازنشسته سیا یک افسر فرانسه بود امام در
داشته است که نسبت به آینده اظهار به عنوان نماینده یک کمپانی معرفی کرده و را ایشان خود نماید.
بنی می باشد؛ بنی صدر به صحبت با آمریکاعالقه مند دنیای غرب مخصوصاً ارتباط آن با اقتصادی ایران و
مراجعت امام به تهران است که در کمی قبل از زمان این مالقات اولیه٬ این مسئله موافقت داشت. با نیز صدر
به دنبال نمودن این مسئله عالقه مند مرکزی هنوز ستاد زمانی که من به ایران آمدم٬ شده بود. فرانسه قرار
به مرداد حوالی 29 در آن مرد نمایم. که نسبت به این مسئله کار من خواسته شد این ارتباط از در بوده و
این مدت در بار حتی 5 شاید و بار بنی صدرحداقل 3 با ایران اقامت نمود٬ مدت سه هفته در تهران آمده و

مالقات نموده است.
به استخدام درآوردن بنی صدر. هدف نهایی ما:

وی به عنوان یک این مرحله از در صرفاً و نشود این مرحله تمامی مسایل رو در برنامه مرحله ای:
همچنین مسایل سیاسی مربوط اقتصادی قابل اطمینان این کمپانی که نسبت به مسایل اقتصادی و مشاور

استفاده شود. می کند همچنین مسایل سیاسی اعم اظهارنظر اقتصادی و به امور
ـگامهای بعد: مالقاتهای بعدی با وی در تهران و یا در پاریس (فرانسه) می تواند قدری بیشتر پیشروی
موافقت آخرین جلسه بنی صدر در وی سؤاالتی شود. نسبت به یک سری مسایل مهم سیاسی از نموده و
حقوق ماهیانه 1000 وپیشنهاد نموده که به عنوان مشاوراقتصادی قابل اطمینان این کمپانی فعالیت نماید

پذیرفت. نیز را دالر
است؟ سیا می دانست که طرف مقابل وی یک مأمور بنی صدر آیا سؤال:

به وی گفته لذا می باشد که طرف مقابل سیا این مرحله گفته شود در نبوده که به بنی صدر قرار جواب:
نحوه پیشنهاد که عبارت است از داده باشد به وی این برداشت را که می تواند یک مسئله بود اما نشده بود.
همچنین و پیشنهاد مورد که بدون این ترتیبات معمولی تجاری انجام پذیرفته باشد دالر ماهیانه 1000

نیست. که این مسئله به این سادگی ها حداقل باشد بیانگر این می تواند گرفت و توافق قرار
رابطه در سؤاالتی مطرح شده بود. مسئله دوم اینکه نسبت به زمینه سؤاالت راجع به مسایل اقتصادی٬
این مسئله هم می توانسته زیادی ربطی به مسایل اقتصادی نداشته است و حدود مسایل سیاسی که تا با
به حال پولی به ایشان پرداخت نگردیده هم اینکه تا یک نکته قابل ذـکر است به وی برداشت دیگری بدهد.

است.
ویلیام فاستر مالقات کننده: نام فرد

اسم رمز این اسم بوده است٬ وسایل شخصی وی با دیگر البته این اسم حقیقی نبوده ولی پاسپورت و

اشتباه کرده است. آهرن این مسئله را می باشدو راترفورد اسناد در این جاسوس سیا الزم به توضیح است که نام رمز 1ـ
دست می باشد. در ضبط صوت این گفتگو نوار 2ـ

می باشد.2 کاسئلون 1 ما تلگرافها وی در
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معرفی کتاب
ملت شکست داده است باز را که آمریکا اهالی مملکت حاال ببریم که برخی از به کجا ما ”این ننگ را

دارند.“ آمریکا روابط با
”امام خمینی“
پاسخی خونین به دعوت الهی برای است. یک تغییر انقالب اسالمی ایران درحقیقت تجلی شکوهمند
و جان پذیرای این تغییر دل و با خاسته ما امت به پا بانفسهم. ما بقوم حتی یغیروا ما ان اهللالیغیر انسان. تغییر
ثم ربنااهلل ان الذین قالوا ماند٬ خواهند و مانده اند استوار امروز تا این سبیل به یاری خدا بر و تحول شدند
تمامی مظاهر طاغوت است در از گسستن او و گرایش یک امت به سمت اهلل حکایت از این تغییر استقاموا.
آن و طبیعی است که در مسیر این تغییر با تمامی موانعی که بخواهند راه او را سد کنند به مقابله برخواهد
قویترین عامل تسریع و هدایت این تغییر٬ خاست و به اتکای نیروی الیزال الهی به پیش خواهد رفت.
توسط مردم اساس سنت او بر عنایت خدای تعالی و با رهبری که دقیقاً انقالب بوده است٬ رهبری نهضت و
انقالب اسالمی به سمت قله فالح رهنمون می شود. متن مردم را این انقالب جوشیده از و ـکشف می شود
چهارچوب هماهنگ مبانی و عظیم الشأن است که در اسالم به رهبری پیامبر نهضت صدر ایران یادآور
هرگزچنین حرکتی به جرأت بتوان گفت که پس ازصدراسالم٬ شاید و به ثمررسید شکل گرفت و بنیادها٬
این کنار البته طبیعی است که در صورت واقع نپذیرفته باشد. به خود عمق مکتب دارد اصیل که ریشه در
سرانجام را انقالب او ولی سیر کرد٬ گوناـگون رشد ظواهر حرکت شکوهمندجریانهای انحرافی بسیاری با
رئیس جمهور تغییر سرگیری فعالیت سیاسیش با این مجموعه حکایت جریانی است که از کشاند. به انزوا
سوی شیطان الهام از و امید حکایت جریانی است که با می شود٬ آغاز طرح سیاست حقوق بشر و آمریکا
مقطعی از حتی در و خفقان!! و استبداد شاه که با آن هم نه مبارزه با شاه برمی خیزد. بزرگ به مبارزه با

راضی به ماندن نظام شاهنشاهی هم می شود. استبدادی خود مبارزه ضد
به نهضت را توصیه های شیطان بزرگ گام به گام به خیال خود مشورت و حکایت جریانی است که با
به دامن غرب جنایتکار بیفتد٬ دامن شرق تجاوزگر انقالب اسالمی در ترس اینکه مبادا از و پیش می برد
که از بسیارسخاوتمندانه اطالعاتی را و وسیعی می پردازد این راه به تبادل اطالعاتی بسیار در و پناه می برد

جاسوسان شیطان بزرگ می گذارد. اختیار در درون نهضت اسالمی دارد
با ندارد٬ پناهگاهی جزخدا ماهیت انقالب اسالمی که هیچ مأمن و حکایت جریانی است که بیگانه از
است که کمال ساده اندیشی معتقد در ایادی شیطان بزرگ٬ برخاستهای مداوم با نشست و مذاـکرات و
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حکایت جریانی است که حتی پس از نهایت پیروزی انقالب ثمره این مذاـکرات است. در خروج شاه و
هـمکاری٬ جدیت هرچه تمامتر٬ با و امدادهای پنهانی شیطان نمی شوید دست از پیروزی انقالب نیز
داده٬ استقالل قرار را خود وجودی که همواره شعار گویی با و طلب می کند روابط حسنه بیشتر نزدیکی و
و که آمریکای جنایتکار نیروهای مترقی مردمی را همراه دیگر به استقالل نیندیشیده و هیچگاه عماًل
باالخره حکایت جریانی است که و محکوم می کند می کنند طرد خود از به اتکاءخدا را شوروی تجاوزگر

می رفت. به کار اسناد انتظام در برای معرفی امیر طرف سازمان سیا [SDPLOD حروف رمزی است از 1ـ

برجسته ترین چهره آن صاحب عنوان 1[SDPLOD] می شود. مراودت پیگیر پس از
خط امام دانشجویان مسلمان پیرو
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4510 شماره :
ژانویه 79 محرمانه 8 خارجه واشنگتن تاریخ: وزارت امور از:

تهران فوری 57/10/18 در سفارت آمریکا به:
کاتم ریچارد از گزارش مجدد موضوع:

کاتم تأـکید کاتم تماس گرفت. ژانویه برای گزارش تکمیلی تلگراف مرجع با کارشناس وزارتخانه 7 1ـ
یک کودتای ارتش که به یک اختناق خونین بینجامد٬ تهران از مخالفان در که اطرافیان خمینی و ـکرد

می ترسند.
خیلی کودتا مورد اطالعاتشان در ژانویه مخالفین در 2 ـ تهران 3 روزهای آخرش در گفت که در او
که را سه تای دیگر و خسروداد ربیعی٬ اویسی٬ میان آنها در اسامی شش ژنرال٬ آنها خیلی مطمئن بودند.
سـاختمانی مـتعلق بـه در نقشه های کودتا رهبران اصلی ارتش گفته بودند. از نمیآورد٬ ـکاتم به یاد
به شش تهران را برنامه ریزها٬ مخالفین می گویند خیابان شاه عباس کشیده می شد. ”ساختمان تحقیقات“
یک اشاره با دستگیریها نظامی و اعمال قوانین شدید یک ژنرال. هرکدام تحت نظر منطقه تقسیم کردهاند؛
چنین کودتایی پشتیبانی از که آمریکا می ترسیدند مخالفین (رژیم) از خیلیها شد. عالمت شروع خواهند

ـکند.
که اطرافیان می کرد کاتم فکر میان توده مردم دیده می شود٬ در علیرغم کینه ای که نسبت به آمریکا 2ـ
آمریکا مورد روابط آینده با مفصلی در مواضع پیچیده و در تا تهران آماده اند مخالفین رژیم در خمینی و
فکر کنند. او آنها را این طور توصیف می کرد که از شوروی می ترسند و خواهان این هستند که برای امنیت٬
مقابل در آمریکا تا ولی می خواستند روابط دفاعی رسمی نبودند آنهاخواستار متکی باشد. ایران به آمریکا
ایران تحت دولتی در وجود از که مسکو هستند پیروان خمینی معتقد ایران پشتیبانی کند. تهدیدشوروی از
منجمله مسلمانان شوروی گسترش دهند٬ مرزها وراء در خودشان را نفوذ رهبری افرادی که می خواهند

ناراحت است.
گفته است: ایرانی این طور یک تاجر امیرانتظام٬ مورد کاتم در 3ـ

سفارت در با امیرانتظام به کاتم گفت که می خواهد جناح خمینی است. خیلی مهمی از یکرهبر احتمااًل
این جهت تشویق کرده است. در را او کاتم ظاهراً تماس باشد.

تحمل شاه جریان داشته باشد٬ زمانی که حرکت ضد تا را به قول کاتم بختیار مخالفین میانه رو 4ـ
علیه حمالت خودشان را مأیوس می شوند٬ که تظاهرکنندگان دارند وقتی احساس کنند و کرد خواهند
شاه برای پیشنهاد برابر به عنوان یک شخصیت متزلزل که نتوانسته در بختیار از کرد. آغازخواهند بختیار

می کنند. یاد ایران تمام شود٬ به سود چند هر حاال نخست وزیری مقاومت کند٬
شورا توضیح داد. را تلگراف مرجع) پاراـگراف 4 مفصلتری مسئله شورای سلطنت (در کاتم به طور ـ 5
است ولی در وفادار است که به او علی امینی (ـکه شاه معتقد یک ژنرال منتخب شاه٬ از بود متشکل خواهد
برای نزیه و وکیل مترقی٬ تهران) بهشتی (سرهنگ اصلی خمینی در مخالفین طرفداری می کند) واقع از
و انتخابات اعالم می شد و مجلس منحل می شد می بود سنجابی نخست وزیر مساوی فرح٬ شکستن آراء

آن حذف کند. از شاه را تا تصریح می کند قانون اساسی را احتمااًل مجلس جدید
گفت که تمام سرهنگهای و بازنشسته توضیح داد یک (سرهنگ) گفتگویی با مورد باالخره کاتم در ـ 6
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بودند بی سواد ژنرالها بیشتر داشتند. (آـگاهی) چون سواد انقالبی بودند٬ بازنشسته (اخراج شده توسط شاه)
بیشتر دیگر ولی سرهنگها ماند٬ وفادارخواهند ژنرالها مقام می داد. ارتقاء را که شاه آنها به همین دلیل بود و
افسرهای رتبه های پایین در و سرهنگها زیادی از تعداد می گویند تحمل کنند. را فشار این نمی توانند از

می داد. اهمیت بیشتر گروه خمینی تازگی به ارتش توجه و تشکیالت خمینی همکاری می کنند.
محرمانه
ونس
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0431/1 شماره :
57/10/19 محرمانه تهران ـ 79/1/9 تهران ـ سفارت آمریکا از:

فوری خارجه واشنگتن. وزارت امور به:
عقب نشینی مخالفین ـ گروه از نظرات دو موضوع:

تهران 367 مرجع:
خالصه

سعی و کرد رقابت نخواهد مقابله و دولت بختیار نهضت آزادی با نهضت آزادی می گوید٬ منبع جدید
که جلوی می خواهد آمریکا از و آرام صورت می گیرد ممکن باشد چقدر که رفتن شاه هر کرد خواهد
تا حرکت می کنند جهت مشابهی تندتر در رهبران میانه رو غیرنظامی بگیرد. سرکوبی افراد در ارتش را
شورای نمایندگان مذهبی در است٬ منبع معتقد رفتن شاه پیشگیری بشود. از بعد سر درد از سعی کنند
خالصه شرکت کند. آماده است٬ می گویدشریعتمداری احتمااًل و سلطنتی به آرام شدن وضع کمک می کنند

تمام.
سیاسی و که هم رهبران میانه رو برداشت کرد مسئول سیاسی این طور ژانویه٬ صبح 9 گفتگو٬ دو در 1ـ
کشور رفتن شاه از تأثیر برای وقت محدودی تا تحمل کنند. را که دولت بختیار هم نهضت آزادی آماده اند
توصیه مسئول سیاسی مبنی بر از آنها کند٬ فرار که شاه می خواهد هستند منبع معتقد دو هر و تعدیل بیابد٬

استقبال کردند. بکشند٬ چه تمامتر نظم هر با رفتن شاه را از اینکه سازمانهایشان نقشه برنامه بعد
2ـ مسئول سیاسی با امیر انتظام عضو کمیته مرکزی نهضت آزادی برای اولین بار مالقات کرد (قویاً
تأـکید کرد و بحث فوراً به مشکالت بالقوه طرف را پروفسور ریچارد کاتم حسن نیت دو محفوظ بماند)
ارتش نمی تواند مخالفت کند٬ آمریکا که ”اـگر بیان کرد نهضت آزادی را انتظام نظر شاه برگشت. از ایران بعد
خواهان ارتش داشته٬ افراد تماسهایی که با در آمریکا مسئول سیاسی جواب داد علیه مردم برگردد“.
عمق تأثیرات و و حدود مورد است شناخت بیشتری در دولت ملی بوده است ولی نهضت بهتر پیروی از
مسایل حیاتی که دیدگاههای افسران مورد در مخصوصاً کند. ارتش ایران پیدا در ـگرفتاری دولت آمریکا
این در را نقش آمریکا و بحث کوتاهی انتظام محدودیتها از بعد خارجیان باشد. از متأثر نمی تواند زیاد

شرایط درک کرد.
که این نمی کند فکر مخالف مسئله کودتای نظامی است و که آمریکا کرد مسئول سفارت تکرار 3ـ
به طورخصوصی برای عموم و چندین بار این را و مدت برای مشکالت ایران باشد یک راه حل دراز بتواند
دیگران هنگام نهضت آزادی و که بداند بود عالقه مند مشخصاً برای همین دولت آمریکا شده بود. متذکر
می کنند؟ چه کار می شود٬ اغتشاش منجر تحریک ارتش که به خونریزی و رفتن شاه برای پیش گیری از
بخورد. ضرر و که به ارتش آزار خمینی نمی خواهد خیلی واضح است که حاضریم کمک کنیم. انتظام گفت:
که مقاومت به نهضت آزادی توصیه کرده بود وزرای بختیار بعضی از ملت است.“ حال قسمتی از ”به هر
قول همکاری او کند. مردان خوب باز برای یک دولت ملی از راه را تا یک دولت انتقالی الزم بود و ـکنند
طرف نیروهای خمینی در کوشش جدی از و گرفته شود کشتار که جلوی خشونت و داد نهضت آزادی را
مبنی را کوششهای ما مسئول سفارت گفت که این حتماً جهت کنترل کردن جمعیتهای خیابانی انجام گیرد.

خط قانون اساسی تحکیم می بخشد. نگهداشتن اوضاع در بر



مالقات 497

یا کنترل کند نهضت آزادی می تواندجمعیت خیابانی را این زمان مسئول سفارت مسئله اینکه آیا در 4ـ
دست اعمال خشونت آمیز که در واقع نگران کسانی بود انتظام گفت که نهضت آزادی در مطرح کرد. نه را
مسئول این نهضت نیستند.“ از این افراد بگویم که هیچ کدام از من می توانم مطمئناً ”قتل“. مانند داشتند
آنجا نفوذشان در از رهبران مذهبی می توانند نهضت آزادی و آیا پرسید و مشکوک بود سفارت هنوز

کرد. سعی خواهند حتماً آنها انتظام جواب داد استفاده کنند؟
مطرح کرد. زمان بندی دولت انتقالی را مورد در به قول خودش ”مسئله حساس“ از انتظام بعد 5ــ
مالقات کرده که برای کارتر که ژنرال اویسی با شایعات می گویند بازگشت شاه می ترسد. نهضت آزادی از
برای حرکت به طرف می توانست زیاد می کرد٬ نهضت آزادی فکر یک کودتای متقابل پشتیبانی بگیرد.
ولی قدرت باشد٬ زمانی که شاه نرفته در تا باید بختیار نهضت درک کرده که چرا بماند. دولت ملی منتظر
تأیید مورد دولت جدید بود. خواهد یک ماه بعدی شورای سلطنت مجبور سه هفته تا که در می کرد فکر
و به عنوان یک دروغ مبتذل توصیف کرد مسئول سفارت شایعه اویسی را بیاورد. روی کار خمینی را
و دولت قانونی حمایت می کندولی نمی خواهدروی اـگر هر از که دولت آمریکا کرد به این محدود مسئله را

کند. فکر شایدها
انقالب آیا شد؟ فکر وضع اقتصادی کشور مورد در آیا پرسید انتظام“ ”امیر سفارت از کارمند 6ـ
انقالب آن را تا کشوری نمی ماند نه٬ اـگر برگردند؟ که مردم به کار اسالمی وقتی شاه رفت اجازه خواهدداد
که نهضت اشاره کرد او نقشه هایی داریم برای آن٬ ”بله ما گفت: انتظام لبخندی زده و تدریجاً کند. تسخیر
آزادی جداً در مورد تعدیل فشارهای اقتصادی بعد از رفتن شاه فکر کرده ولی او در جزئیات نمی رفت.
همان زمینه های صحبتهای قبلی حقوق بشر آزادی و کمیته دفاع از میناچی از دکتر مالقات دوم با 7ـ
تمام کشور آن روحانیون در که در ژانویه نقشه ای کشید 8 میناچی گفت جلسه روحانیت در بررسی شد.
میناچی گفت هیئت جریان بوده. ژانویه در 9 تهران از در این قباًل شده بود. مساجد آرامش در خواستار
وزیردادگستری همکاری کامل با با تا ژانویه جلسه داشتند 14 روز آزادی حقوق بشر مدیره کمیته دفاع از
و می شود ولی خاطرنشان ساخت که این همکاری به وزارت دادگستری محدود منصوب کنند را بختیار

تشویق کرد. مسئول سفارت این را هستند. اهدافش مشکالت بشر
میناچی مسئله رفتن شاه مقداری عصبی بودند. مورد قم در رهبران مذهبی میانه رو میناچی گفت: 8ــ
این روحانیون هم در کرده خوب است که از فکر و میان گذاشته بود علی امینی در با شورای سلطنت را
مطمئن بود او کرد. عنوان خواهد گفت مسئله را و ژانویه باشریعتمداری مالقات می کند 10 او باشند. شورا

چنین کاری کمک کنند. در بودند ـکه مثلث قم حاضر
ماده شورای قانونی در مورد در بختیار مغشوش بودند. مسایل شورای سلطنت هنوز میناچی گفت: 9ـ
برای شورای هرکسی را اجازه می داد می رفت که به او ولی شاه تحت ماده 42 صحبت کرده بود. 38
قسمتی ازعضویت٬ نفره فقط با شورای سلطنت 7 مورد در میناچی گفت بحث اخیر سلطنت انتصاب کند.
بدل شود و که بحثهای زیادی رد ولی حدس می زد فعلی چیست٬ نمی دانست تفکر بوده او قانونی ماده 38
مسئله حل گردد. سولیوان تا
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00670 شماره :
ژانویه 79 محرمانه 14 تهران ـ تهران ـ سفارت آمریکا از:

خارجه واشنگتن فوری وزارت امور به:
وقایع اخیر نهضت آزادی در موضوع:

شورای سلطنت برای نهضت آزادی مشکلی انتظام به کارشناس سفارت گفت که اعالم افراد خالصه:
کند. تأیید را بختیار مجلس٬ می کند نهضت آزادی فکر آورد. پیش نخواهد را

بعضی از حتمی نیست. آن قدر آینده به ایران که گزارشات مطبوعات می گویند برگشت خمینی در
دیگران اطالعات مورد گروههای نهضت آزادی هستند.در از عهده گرفته اند٬ بر ـگروههایی که امنیت را
ژانویه تظاهرات 13 داشت. ژانویه ادامه خواهد 19 ـ هفته 18 آخر تظاهرات تا نیست. ـکامل موجود
شـاه از نقشه های نهضت آزادی برای آرامش بـعد کنترل شد. و دانشگاه توسط نهضت آزادی برگزار

پیشرفت می کند.
وقایع تا کمیته مرکزی نهضت آزادی مالقات کرد انتظام عضو امیر کارشناس سیاسی استمپل با 1ـ
ژانویه تعیین شده برای نهضت آزادی مشکلی انتظام گفت شورای سلطنت که 13 امیر بررسی کنند. را اخیر
موردش نظر علی آبادی هم در سوابق خوب و با تهرانی مخالفین سابق بودند وارسته و پیش نمی آورد.

خوبی دارند.
2ـ انتظام گفت که معتقد است که مجلس وقت گذرانی می کند ولی عاقبت از بختیار حمایت خواهد
آمدن ارتش باشند. (ـکه همه معتقدند خواهان روی کار اعضای مجلس شاید در حالی که بعضی از ـکرد؛
نهضت آزادی محتاطانه رأی خواهندداد.) اـکثریت به مصالح کشور شد خواهد موجب کنارهـگیری بختیار

داده نشده. چون رأی نهایی هنوز کرد. تشویق خواهد رای صحبت و مورد نمایندگان در با
تصمیم برگشت خمینی به ایران انتظام گفت علیرغم گزارشات مطبوعات خمینی هنوز مورد در 3ـ
که داد بهشتی ترجیح خواهد جمله سیدمحمد از و این جا گروه نهضت آزادی در نگرفته چه موقع برگردد.
انتظام گفت که امنیت آرام گردد. وضع ارتش و تا به عقب بیندازد. روز دو یک یا از بیشتر خمینی سفرش را
که خوبی جنبش اسالمی هستند گروههای خارج از مسلماً امنیت خمینی نگران است. واقع به خاطر در
خمینی انتظام نمی خواهد و کشته اند ملیون را سال قبل خیلی از 50 افراطیون در نمی خواهند. خمینی را

بعدی باشد.
که نمی توان تصور آنقدروحشتناـک می شود اـگرخمینی موقع برگشت کشته شود٬ وضع امنیتی درایران٬

کرد. آن را
که خمینی روزنامه های محلی فارسی منجمله آیندگان وقتی عنوان می کنند تعدادی از انتظام گفت: 4ـ
مورد در امیدواریم که او ما انتظام گفت: اشتباه می کنند. حمله می کنند کشوری که به شاه پناه دهد٬ به هر
که برای خارج ساختن که ممکن است ضروری باشد خمینی درک می کند ـگروه خمینی دقیق صحبت کند.
مذکورتوسط نهضت اسالمی موردمؤاخذه پناهندگی داده شودوکشور اروپا یا آمریکا ایران به اودر شاه از

گرفت. نخواهد قرار
گروههای احتمااًل پلیس گرفته اند از مسئولیت امنیت را محل طبق گزارشات٬ گروههایی که درچند 5ــ
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قسـمتهای دیگـر و اطـراف تـبریز تمام آنهایی که شمال٬ انتظام گفت: عملیاتی نهضت آزادی هستند.
حتم نهضت آزادی هستند. به طور به دست گرفته اند آذربایجان شرقی را

همچنین نکته مثبت به قول انتظام تظاهرات مردم نداشتیم. شیراز شهرهای جنوبی مانند ـگزارشاتی از
ولی تماشاچیان باتجربه به گفته نهضت آزادی٬ نفر 200000 اوج خود ژانویه که در 13 دانشگاه روز در
به گفته انتظام نهضت آزادی هم توسط جنبش اسالمی کنترل می شد. صد در صد ٬100/000 می گویند
واضح انتظام به طور (نکته: دانشگاههای قوی بوده. این مسئله تعجب کرده چون حزب توده در از ما مانند
تمام اعتبار نبود که این نتیجه کارتشکیالتی خوبی بوده که نهضت آزادی انجام داده ولی حاضر می کرد فکر
این جریان خوشحال مقداری از که مارکسیستها بودند دیگران معتقد و چون او به نهضت اختصاص دهد. را
چه داشت چه شاه بماند ژانویه تظاهرات اساسی خواهد 19 ـ هفته 18 آخر نهضت آزادی در شده اند)

نماند.
هم صحبتهای آیت اهللها رفتن شاه برنامه ریزی کرده. قبل برای روز که نهضت آزادی از انتظام گفت: 6ـ
مـجسمه و از گـروههایی تشکـیل داده تـا نهضت آزادی خود کرد. خواهند و آرام کننده کرده بودند
گروههایی که امنیت و این گروهها مورد وقتی کارشناس سیاسی در ساختمانهای عمومی حفاظت کنند.
ما (نظر: گروههای مختلف مذهبی می آیند. از که آنها انتظام گفت: پرسید به دست گرفته بودند٬ را شهرها
وابسته به مجاهدین هستند.) یا مجاهدین و تشکیل دهندگان یا بیشتر و اینها حدس می زنیم که مقداری از

محرمانه
سولیوان
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0784 شماره :
مطابق 57/10/26 ژانویه 79 16 تهران تاریخ: در سفارت آمریکا از:

فوری خارجه واشنگتن ـ وزارت امور به:
برگشت خمینی به ایران عقب می افتد موضوع:

نیم یک ساعت و به مسئول سیاسی حدود کمیته مرکزی٬ عضو نهضت آزادی ایران٬ انتظام از امیر 1ـ
آینده نزدیک برنمی گردد که آیت اهللخمینی در مطلع کند که سفارت را رفتن هواپیمای شاه تلفن زد از بعد

کرد. مسایل امنیتی ذـکر علت این مسایل را برنمی گردد. (تکرار)
که الف) بگیرند نظر در باید طیف مخاطبها و بهترین اطالعات نهضت آزادی است. مطلب باال 2ـ
برگشت فوری خمینی کمی مورد در روزهای اخیر نهضت آزادی در ب) محدوده زمانی مشخص نیست.
تصمیم که ممکن است خیلی زود پاریس عقیده دیگری دارند البته اطرافیان خمینی در بی تفاوت شده اند.

عوض کنند. خمینی را
سولیوان 0784
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0833 شماره :
تهران تاریخ 79/1/17 محرمانه در سفارت آمریکا از:

خارجه واشنگتن وزارت امور به:
(STEMPEL) استمپل فوری 57/10/27 ـگزارشگر:

نهضت آزادی کمیته های اعتصاب تشکیل می دهد. موضوع:
مراحل بعدی بحث می کنند. مورد مخالفان در

خمینی قصد کرد. خواهد ژانویه ثبات پیدا 21 است که اوضاع ایران تا نهضت آزادی معتقد خالصه:
می خواهد کرد. خواهد را این کار یک هفته دیگر تا روز ولی بین 5 ایران شود ژانویه وارد 21 قبل از ندارد
گروه شریعتمداری به دنبال سازش هستند در ولی مخالفین میانه رو مجلس منحل شوند٬ شورای سلطنت و
خمینی کمیته ای تشکیل داده تا منبع نهضت آزادی می گوید بینجامد. شورا ادغام دو یا ـکه به همکاری و

(پایان خالصه) کرده است. ژانویه آغاز 17 کارش را و حل کند مسئله اعتصابات اصلی را
از که وضع بعد گفت: انتظام به کارشناس سیاسی ”استمپل“ کمیته مرکزی نهضت آزادی امیر عضو
ارتش در برای همکاری با آمریکا خالصانه از و مفصاًل او می کرد. آن شده که کسی فکر از رفتن شاه بهتر
آیت اهللتصمیم گرفته خمینی تماس گرفته و نهضت آزادی با انتظام گفت: کرد. تشکر برخورد پیشگیری از
تصمیم قطعی هنوز انتظام گفت: وقتی که توضیح بیشتری خواسته شد٬ آینده نزدیک به ایران نیاید. ـکه در
جمعیت راهپیماییهای کرد. خواهد است که اوضاع کم کم ثبات پیدا ـگرفته نشده ولی نهضت آزادی معتقد
روز 19 ژانویه تا 21 ژانویه فرصت بزرگی برای ابراز احساسات خواهند داشت. خمینی قبل از ایـن

برنمی گردد و شاید در 7 روز آینده چنین کاری بکند٬ هنوز مسئله در پاریس بررسی می شود.
مجلس و خمینی از انتظام گفت: شد؟ خواهد جواب سؤال کارشناس که وضع سیاسی چطور در 2ـ
فشارخواهندگذاشت. در را آنها اـگرحرف شنوی نکردند شورای سلطنت خواهدخواست که منحل شوند٬

شد. خواهند برکنار الزم بشود٬ هم اـگر توسط زور
که طرفدار میناچی شنید ناصر زبان دکتر از داستان را ـکارشناس سیاسی جنبه سازشکارانه تری از
داشت ساعت آینده مالقات خواهند شریعتمداری است که گفته نمایندگان تمام گروههای مخالف طی 24

حل می شود. شورای انقالب چطور مسئله دولت دوگانه شورای سلطنت و ببینند تا
امکانات دیگر این برنامه پشتیبانی قوی دارد. و هم ادغام شوند در شورا که دو میناچی ترجیح می دهد
انتخاب گروه یک نخست وزیر دو هر اعمال مشابه (مثاًل یا گروه و بررسی مالقات مشترک این دو مورد
یک سری مالقات شرکت در آیت اهللمنتظری حاالازپاریس برگشته است و میناچی گفت: می باشد. ـکنند)
حالی که در (نظر: پاریس دارد. که منتظری چه پیغامی از که نمی داند می کند میناچی وانمود کرد. خواهد
چـنین که نهضت آزادی در انتظام عنوان می کند شد٬ طی بحث روشن خواهد موضع خمینی احتمااًل
تشکیالت استقرار تشکیالت فعلی و ولی فقط به عنوان راه حل خواستار کرد جلساتی شرکت خواهد

باقی است.) معامله هنوز جای بحث و البته ظاهراً شد. خمینی خواهد
بازرگان حل کنند. مسئله اعتصابات را نفره ترتیب داده تا خمینی به تازگی کمیته ای 5 انتظام گفت: 3ـ
دکتر مسن نهضت آزادی٬ عضو و کنترل کند. مسئله نفت را بتواند می شده تا ـکه رئیس کمیته نفت بوده جدا
این زمان خودداری در دیگر نام بردن افراد انتظام از به عهده می گیرد. را سحابی ریاست گروه جدید یداهلل
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حل طی چندروز اعتصابات را که اـکثراً ممکن باشد باید و همان صبح شروع می کرد. کمیته کارش را ـکرد.
حل مسئله اعتصابات پرسیده امکان تالش حزب توده برای جلوگیری از مورد جواب سؤالی در در ـکنند.

انتظام گفت: شد.
نبودند. توافقهای دیگر برابر مهمی در چپی های رادیکال تهدید و مناطق نفتی مسئله خاصی بودند
آرام تمام شود.) مطمئن نیستیم که جریان اینقدر به عنوان معتقدین قدیمی به قانون مورفی ما (نظر:

سولیوان
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0926/1 شماره :
تهران تاریخ 79/18/1 در سفارت آمریکا از:

واشنگتن خارجه ـ وزارت امور به:
مرجع تهران 0833 57/10/28 (STEMPEL) استمپل ـگزارشگر:

تسریع پیشرفتهای خود تالش فرونشاندن اوضاع و نهضت آزادی ایران در موضوع:
سفارت خواست که به تحت از مصراً طرف بازرگان صحبت می کرد٬ منبع نهضت آزادی که از خالصه:
بازرگان می خواهد به جمعیت حمله نشود. و تیراندازی نکند تا گذاشتن ارتش ایران ادامه دهند فشار
چپی ها جلوی نفوذ تا انجام گیرد سریعتر دولت باید شدن نهضت آزادی در که طرح وارد بداند آمریکا
بـا به خود دولت فعلی خود است که اختالف بین شورای خمینی و نهضت آزادی معتقد ـگرفته شود.
معامله بین بختیار این شایعات مبنی بر دولت اسالمی روی کارخواهدآمد. حل خواهدشدو مشکالت کم٬

قوت می بخشد. حرکت اسالمی را و
قبل از این است که می خواهند دوستانش نشانگر زمان بازگشت خمینی و مورد ضمن سؤاالت در در

(خالصه تمام) بررسی کنند. بازگشت تمام اوضاع را
با بازرگان ـ نهضت آزادی ـ رهبر عالیرتبه نهضت آزادی ایران به دستور توسلی عضو محمد 1ـ

نکته داشته است: مالقاتی برای مطرح کردن دو ـکارشناس سیاسی (استمپل)
و می کند ارتش تشکر در کودتای نظامی وتالش او به خاطرجلوگیری از آمریکا نهضت آزادی از الف:

آمریکا را تشویق می کند که به این روش ادامه دهد.
ب: برای جنبش اسالمی ضروری است که به منظور مقابله با نفوذ حزب توده و کسب موقعیت در

بیفزاید. به سرعت برنامه های خود هرچه بیشتر جامعه سیاسی امروز
دو به نقل از تحت کنترل نگهداشتن ارتش منبع نقطه نظرهای نهضت آزادی را رابطه با سؤالی که در در 2ـ
به آن تا پایین آورد ارتش مجسمه شاه را غروب ژانویه٬ از شد. یادآور داشتند محل حضور که در مأمور
یک در ژنرال جعفریان٬ نظامی خوزستان٬ فرماندار بعد روز ملت خوشحالی کردند. و هتک حرمت نشود
که آخرین نامه شاه را و شاه دفاع کرد جای ممکن از تا که باید توضیح داد نطق احساساتی برای سربازها
مقابل طعنه های جمعیت در سربازها خواند. سالمت نگهدارند که ملت را آن مصرانه خواسته بود در
خورد را که ماشینها آوردند به داخل خیابانها را تانکها بعد تیراندازی کردند. و عکس العمل نشان دادند
نظامی٬ فرماندار این مسئله درگیری شدیدی بین ژنرال جعفریان و به مردم تیراندازی می کرد. و می کرد
گروه چماق به دستان مسئولین) رابطه با (ناشناس ولی در نتیجه یک نفر در آورد. به وجود شمس تبریزی٬
ژانویه مردم در 17 ظهر از بعد تا به مردم حمله کردند. دانشگاه جندی شاپور و شهر که در تشکیل داد را
کشته احتمال نفر 30 نهضت آزادی حدود بیرون آمدن می ترسیدند. از و خانه هایشان پناه گرفته بودند

بقیه گزارشات نیست.) از دور این زیاد زیادی هم زخمی (نظر: مقدار و می دهد
اراـک روی داده. گیالن و دزفول٬ خشونت در وقایع مشابه ولی بدون اینقدر نهضت آزادی می گوید 3ـ
حمله به مردم از تا دهد قرار همواره تحت فشار ارتش را که دولت آمریکا کرد نهضت آزادی اصرار

خودداری کند.
کردن لزوم محدود بر شدیداً ولی او خودمان ادامه خواهیم داد. به کار ما ـکارشناس سفارت گفت:
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شده ایم خـواهـان متقاعد رهبران ارتش که ما صحبت کردن مستقیم با و کرد احساسات مردم تأـکید
پذیرفت. مطالب را راحت تر و منبع این دفعه خوشبین تر کرد. پیشنهاد را خونریزی نیستند

سخنرانان حزب که چپی هاقدرتمندترشده اند. توسلی گفت: بحث به سیاستهای وضع فعلی رسید. 4ـ
نه جمهوری و جمهوری تنها خواستار و اعتمادزاده) شده (محمود آزاد توده به خصوص به آذین که اخیراً
مقداری و گروههای دانشجویی همچنین فعال شده اند سخنرانی دارد. امروزه همه جا اسالمی شده بود

دانشگاه تهران پیش آمده است. در اسالمی دانشگاه٬ بین گروههای چپ و درگیری هم در
بیفزاید. که جنبش اسالمی به سرعت به برنامه ریزی خود اوضاع طوری است که ایجاب می کند 5ــ
شده بود. تفاهم ما حمایت و خواستار واقعیت همین است و بداند بازرگان میخواست که دولت آمریکا
درک این مسئله که نهضت به کجا صرفاً توسلی گفت: چه نوع حمایتی خواسته اند وقتی پرسیده شد
جلوگیری بشود. بیاورد٬ ارتش به وجود اغتشاشاتی که ممکن است در ارتش از کردن در نفوذ با و می رود
نهضت از و کرد آرام پشتیبانی خواهد و یک راه حل صلح آمیز از آمریکا ـکارشناس سفارت گفت:

جریان است. این مسئله در توسلی گفت: بیاید. دولت فعلی ایران کنار آزادی خواست که با
اساس قول بازرگان چنین می باشد: برنامه ریزی بر 6ـ

بازرگان و کرد. ژانویه اعالم خواهد 20 یا 19 در خمینی اسامی اعضای شورای انقالب اسالمی را
یک نکته مهم اسامی مشخص نیست. دیگر اما بود٬ خواهند شورا در کریم سنجابی حتماً جبهه ملی٬ رهبر
کامل به طور طرحهایی که هنوز توسلی گفت: بود. شورای انقالب رهبران مذهبی نخواهند این است که در
فاش و مشخص نشده شامل گروه ویژه مشورتی متشکل از رهبران مذهبی مانند طالقانی و منتظری

می باشند.
17 که از نخست وزیر استعفای اعضای مجلس و به دنبال اعالم موجودیت شورای اسالمی احتمااًل

داشت. شده است ادامه خواهد ژانویه آغاز
کـه کند٬ به شورای انقالب اسالمی واـگذار قدرت را و پیشقدم شود خود که بختیار می رود انتظار
سه ماه به یا دو حدود که این کار می کرد (توسلی فکر انتخابات منصفانه ای به زودی برنامه ریزی شود.

تصمیم قاطعی گرفته نشده است.) ولی هنوز کشید طول خواهد
توسلی بود شورای سلطنت که ارتش به آن وفادار جواب سؤال ارتباط بین شورای خمینی و در ـ 7
توسلی (توضیح: ندارد. ماهیت آن خبر از جریان است که او تالشهایی در این مورد که در می داند ـگفت:

به: مراجعه شود تالشهای میناچی خبری ندارد. معلوم است که از آشکارا
REF A PERT 2 A پاراـگراف 2 مرجع

کسب تا به طوری که بازرگان گفته خمینی بازگشتش را قطعی نیست اما بازگشت خمینی هنوز 8ـ
این انداخت. خواهد ارتش به تأخیر دادن بیشتر تحت کنترل قرار قدرت واقعی توسط شورای انقالب و
به این معنی است که کرده که این مسئله احتمااًل منبع خبری تصور تصمیم به طورمداوم تحت بررسی است.
مذاـکره به قول منبع خبری مبنی برادامه تماسهای مداوم آینده به ایران بازمی گردد. روز 10 تا 6 خمینی در

روزهای آینده پایان یافت. در
که می رسد به نظر بوده است و گزارشگر این خوش برخوردترین مالقات توسلی با تحلیل: نظریه و 9ـ
روشن ساخت او سابق بوده است. از واقع بین تر ارزیابی اوضاع٬ در که آمریکا برخوردخودش می گوید با
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ارائه داده که او که مهم است نکاتی را می کرد بازرگان فکر اساس دستورات بازرگان صحبت می کرد. ـکه بر
به حدی به اهداف آینده نهضت آزادی خوش بین او اساس این امتیاز٬ بر درک بکند. را آنها آمریکا است٬
نداشت آنها اطالع کاملی از که او که زمینه هایی را مایل بود نبوده است و که تاـکنون نسبت به هیچ چیز بود
REF) شورای خمینی تالشهایی که برای آشتی دادن شورای سلطنت و از یا حالی که او در مشخص بکند.
متقاعدشده او اولی معتقداست). (ـگزارش دهنده به نظر ریاـکاری مهارت دارد در یا نداشت و A) شده خبر

شد. است که راه حل برای انتقال قدرت پیاده خواهد
چهارچوب اسالمی برخورد مشکالت دولت قانونی در توسلی با آرامی که انتظام و طریقه راحت و

می بخشد. اعتبار سازش کرده قوت و معامله و بختیار به شایعات رایجی که خمینی با می کنند
SRF) سیا) = CIA) به گزارش (مراجعه شود

که که نهضت آزادی به نقش ارتش آـگاهی ندارد می رسد به نظر این حتی یک واقعیت باشد٬ اـگر
بدون درگیری و راه حل نهضت آزادی را به هیچ وجه آماده مسامحه کاری نیست و براساس اطالعات ما

بحثهای سخت می پذیرد.
نهضت که یک شخص مسئول در بود این اولین بار بازگشت خمینی٬ مورد جواب سؤال در در 10ـ
وچهارچوب اسالمی چه توسط مصالحه استقرار تا را که خمینی ممکن است بازگشت خود احتمال می داد

اندازد. به تأخیر زور٬ چه با
طرف گروههای مختلف داخل تاـکنون از که او این باشد خمینی می تواند نقطه نظر مشکل این طرح از
ـکشور برای بازگشت تحت فشار است. مطبوعات محلی تاـکنون چند پیام مبنی بر درخواست بازگشت او

ـگزارش کرده اند و بنا به گزارشات علی امینی در پاریس است تا از او بخواهد که برگردد.
فارسی به عنوان تعارف می کنیم نه فقط آنچه که در حقیقی قلمداد را این درخواستها ماحداقل بعضی از

معمول است.
پاریس گذشته به اضافه اظهارات مختلفی که از سه روز دو مقامات نهضت آزادی در مذاـکره با 11ـ
فکر تردیدهایی در که تزلزل و نتیجه می دهد این مسئله را (REF B به عنوان مثال (مراجعه شود می آید

افزایش اختالف میان اطرافیان خمینی می باشد. همچنین نمایانگر خمینی هست و
پاریس یک عدم است که در ادامه دارد٬ اینجا که زمانی که مذاـکرات در می سازد آشکار ما این نکته بر
متعهدشده ایم. حل اختالفات مهم را و نه قوه پیشرفت تدریجی٬ یک سردرگمی سیاسی هستیم و نه در ما
بنابراین امکاناتی برای کرده است. بازگشت فوری صرف نظر دلیل از مشکل این است که خمینی به هر تنها

حاصل شده است. حداقل فعاًل مذاـکرات بیشتر
سولیوان
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957/1 شماره :
ژانویه 79 محرمانه تاریخ 20 ـ تهران تهران 945 در سفارت آمریکا از:
سی فوری 57/10/30 دی ـ خارجه واشنگتن. وزارت امور به:

تظاهرات از فعالیتهای بعد مخالفت مذهبی٬ موضوع:
فقط خشونتی گزارش نشده و ژانویه راضی هستند. نتیجه تظاهرات 19 منابع نهضت آزادی با خالصه:
کمیته اعتصابات که توسط پاسداران راهپیمایی متفرق شدند. دخالت کنند گروه چپی سعی داشتند دو
کـار برنامه ای که بخشهای اساسی منجمله کارگران عـمومی بسـر ژانویه با 20 در خمینی کارش را

شروع کرد. بازگردانیده شوند٬
داشت جنوب تهران تظاهرات خواهند ژانویه در 21 خودشان در که چپی ها دارد نهضت آزادی خبر
رفت تا به پاریس خواهد هیئت مذهبی احتمااًل ادامه دارد. گروههای مذهبی هنوز و مذاـکرات بین بختیار
شورای و نهضت آزادی نگران است که بختیار شود. یک زیربنای قانونی ایجاد که شورای اسالمی با بگوید
(پایان بی جهت خوشبین باشند. نباید پشت دنبال می کنند از افرادی که موضوع را نکشند. سلطنت کنار

خالصه).
19 عصر انتظام (محفوظ بماند) مأموران نهضت آزادی توسلی و کارشناس سیاسی استمپل با 1ـ
نتیجه راهپیمایی راضی بودند. از دو هر ژانویه. 20 ظهر انتظام در دوباره با بعد ژانویه مالقات کرده و
٬1/4 مطبوعات می گویند (دیگران و میلیون آدم شرکت داشتند این برنامه 2/5 که در داشتند ادعا
1/8 میلیون) و روز بدون خشونت تمام شده بود. توسلی اشاره کرد که دو گروه چپی سعی داشتند داخل
نهضت آزادی گفت٬ همه اسالمی بود. شعارها ولی توسط پاسداران به آرامی متفرق شدند. تظاهرات شوند٬
رفتن شاه ناشی از این را صحبت شده) آنها دیگران که با (و دو نبوده ولی هر روحیه مردم به خوبی عاشورا
نبودن و غذائی) حبوبات (مواد هوا٬ مانند می کنند رفته مردم به مسایل دیگری فکر که او حاال می دانند

سوخت مصرفی.
سحابی به یداهلل دکتر شروع کرده و امروز را اعتصابات کار گروه منتخب خمینی در انتظام گفت: 2ـ
این گروه معرفی به عنوان اعضاء باهنررهبرمذهبی ومهندس علی اـکبرمعین فر عنوان رئیس ومحمدجواد
انتظام را که آیا بررسی کند سحابی می خواهد انتظام گفت: کرد. معرفی خواهد بعداً را دیگر عضو دو شدند
هر که در انتظام اضافه کرد بکند. هماهنگی بیشتری می تواند جای دیگر در چون او این گروه بیاورد؟ در
بخش کمیته هم در که برنامه کار کرد جواب سؤالی انتظام تأـکید در کرد. دنبال خواهد کمیته را حال کار

دوباره راه بیفتد. هدف این بوده که کشور دولتی بوده و هم کار خصوصی و
20 بخش خصوصی از تا قدمهای اساسی برداشته بود نخست وزیر ـکارشناس سیاسی اشاره کرد
درگیری سریع پیش می رفت تا کار اـگر هدف کمیته همین بوده خوب می شد اـگر کند. آغاز را ژانویه کار
که توافق٬ کرد تأـکید و فهمید انتظام مسئله را برگردند. کار سر طرف می خواهند٬ دو چون هر پیش نیاید
امیدواریم تالشها ما (نظر: جنبش کارگری رخنه کنند. در گرفت که سعی دارند خواهد بر هم در را چپی ها

نزدیک است.) ولی خطر سریع باشند
برای صبح مذهبی احتمااًل ضد تظاهرات چپی و گرداننده های حزب توده خواستار توسلی گفت: 3ـ

مایلی شمال ایستگاه ترن خیابان ششم بهمن 1 محل تظاهرات میدان قزوین٬ ژانویه شده اند. 21
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فعالیتهای دانشگاهی این اولین امتحان حزب توده چپی های افراطی در و شرکت توده ایها از غیر (توضیح:
ممکن است نهضت آزادی را اـگرتشکیل شود٬ این اولین اجتماع متشکل چپی ها بود. درجمع مردم خواهد

کند.) بیشتر راه حل سیاسی میانه رو جهت ایجاد در سرعت تالشهایشان را تا کند وادار
بین مخالفین و که صحبتها کرد تأیید شریعتمداری) میناچی (طرفدار صحبت جداـگانه ای دکتر در 4ـ
شورای سلطنت پیشرفت کرده و راه حل اختالف بین شورای خمینی (اسالمی) مورد در نمایندگان بختیار
شورای روابط آینده آن با مورد اعالم نشده چون مذاـکرات در شورای خمینی هنوز میناچی گفت: است.
ژانویه به پاریس 21 یا 20 منتظری احتمااًل رفسنجانی و آیت اهلل میناچی گفت: ادامه دارد. سلطنت هنوز
هدف سفراین خواهد میناچی هم ممکن است همراهشان برود. آید. معامله ممکن به نظر البته اـگر می روند٬
وگرنه رژیم فعلی داشته باشد یک وابستگی قانونی با که شورای اسالمی باید کنند متقاعد که خمینی را بود
که نمی دانست ولی حدس می زد میناچی چگونگی این را کرد. قبول نخواهند رهبران مذهبی میانه رو
انتخابات. به عنوان قسمتی از شورای انقالب بگیرد؛ از اعضایش را بعضی از شورای اسالمی بتواند

اعالم شورای خمینی درصدد گفت: او وضع سیاسی داشت. مورد متفاوتی در نسبتاً انتظام نظر ـ 5
ولی احتمااًل نمی داند که اسامی را مدعی بود (او کابینه انتخاب شده اند و نخست وزیر انقالب است و
کـه (مطبوعات خارجی گزارش کردند بدهد. قبول نکرده استعفا مسئله اینجاست که بختیار می داند).
نمی گیرد.) را یک روحانی جای نخست وزیر گفت: او به خمینی بدهد. نیست قدرت را حاضر بختیار
الزم و این پیشداوری است.) (نظر: داد خواهند مجلس به زودی استعفا شورای سلطنت و بود انتظام معتقد
است کوشش شود بختیار کنار برود. دولت آمریکا باید توصیه کند که استعفا دهد. کارشناس سیاسی اشاره
ارتشی نگه پشت دولت غیر این عامل مهمی است که ارتش را نخست وزیر قانونی بوده و که بختیار ـکرد
به طور برنامه خودش را خمینی بخواهد گفت که اـگر شخصی خودش را کارشناس سفارت نظر می دارد.
صحبتهای مصالحه در انتظام که با سازش کند. جنبه های قانون اساسی مصالحه و با باید واقعی پیاده کند٬

تمام کرد. مسئله را و تکان داد نیست سرش را پاراـگراف قبلی آشنا
این این نشانگر و انتظام دیده می شود میناچی و در تردید زیادی سردرگمی و مقدار تحلیل: و نظر 6ـ
چه وضعی خودداری کنند٬ استعفا ارگانهای اجرایی از دیگر و بختیار که اـگر است که مخالفین نمی دانند
شورای شورای سلطنت با میناچی که آدم خوش بینی است راه حلی برای مسئله مقابله با پیش می آید.
مشکل خونریزی به دست می گیرد. با ارتش اوضاع را اخراج کنند را او گفته که اـگر بختیار انقالب نمی بیند.
چهارچوب قانون اساسی اینکه راه حل خمینی خارج از به پیشنهادهای خمینی و عکس العمل ارتشیها
گذشته باخمینی نبوده که در حاضر باوجودی که او قوی کرده است. را است موضع رهبران مذهبی میانه رو
بختیار حدی از تا ژانویه مصاحبه ای داشته و که شنیده ایم شریعتمداری 19 لیکن آن طور مخالفت کند علناً
خمینی موقعیت اساس قانون اساسی باشد. بر که شورای انقالب اسالمی باید دارد اصرار دفاع کرده و
آماده تشکیالت مذهبی داخل کشور اـگر کرده. دست نداده ولی مقداری تقلیل پیدا از برتری خودش را
در تا کرد وادارخواهند آن صورت است که جریانات خمینی را در بسازند نکردن بختیار استعفا با تا باشد

یکدندگی سازش کند. وجود با و جهت مصالحه گام بردارد
مطبوعات زمینه سازی که منابع وزارتخانه در کارشناسهای سفارت متوجه شده اند دیگر و سفیر 7ـ
صورت آنها و می باشد به آن اشاره شد باال اساس گزارشات تلگرافی که در قسمتی بر که ظاهراً ـکرده اند
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خوشبین است وخمینی یک فرد میناچی اساساً وضع خمینی داده اند. مورد ایران در خوبی به مذاـکرات در
بادهایی بوده خطر همیشه در منطقی نبوده و مذاـکرات ایرانی هیچ گاه برنامه صاف و همیشه یکدنده بوده.
این جریان لزومی مورد می کنیم که در فکر ما هفته آزاردهنده آینده٬ روز برای چند بیرون می وزیده. ـکه از
کنیم نمی توانیم تصور اینجا ما (و داشته باشند قانع کننده تر و اینکه دالیل محکمتر مگر نیست. به اظهارنظر

باشند.) ـکه چه می تواند
و معتقدیم که صحیحتر مطلع کنیم٬ زمینه ها گذشته و مورد در که مطبوعات را اـگرضرورت داشته باشد
همان خط گفته های بدهیم که در خوشبینانه به آنها کمتر خیلی محتاطانه و است که یک دید عاقالنه تر

استخوانهای یخ زده باشد. مورد در خوب هادینگ کارتر بسیار
سولیوان
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1077/1 شماره :
مطابق 57/22/2 محرمانه 79/22/1 ـ 957 تهران ـ در سفارت آمریکا از:

واشنگتن خارجه ـ وزارت امور به:
استمپل ـگزارشگر:

می کند بروز میانه روها اختالف با سازد٬ وارد فشار توسط آمریکا نهضت آزادی می خواهد موضوع:
تمام متن محرمانه است. 1ـ

خواستار نهضت آزادی به کارشناس سفارت گفت که نهضت آزادی مصراً عضو انتظام٬ خالصه: 2ـ
آمریکا نهضت آزادی می خواهد ترتیب دهند. بازگشت آرام خمینی را است تا افسران ارشد مالقات با
این کاری نیست که کارشناس سیاسی گفت: کند. به استعفا وادار شورای سلطنت را مجلس و نخست وزیر
حصول توافق ضروری و بود. این جهت خطرناـک خواهد حتی کوشش در و انجام دهد بتواند آمریکا
منبع بود. خیلی خطرناـک خواهد تالش خمینی برای برپایی دولت رقیب هنگام بازگشت٬ حیاتی است و
برخوردهای احتمالی از تا کند ایران گفتگو در منافع آمریکا مورد نهضت آزادی می خواست که در ـگفت:
ارتش حیاتی بوده و که مالقات با مذهبی اشاره کرد ضمن به منابع میانه رو در آینده جلوگیری شود.

کرد. تأیید رهبری مذهبی را اختالفات در ـگزارشات مبنی بر
ژانویه گفت که 22 استمپل در سفارت٬ کمیته مرکزی نهضت آزادی به مأمور عضو امیرانتظام٬ 3ـ
ژنرال قره باغی ترتیب دهد. ژنرال مقدم و بازرگان و مالقاتی بین بهشتی٬ نهضت آزادی مصرانه می خواهد
برای مذاـکره در مورد اوضاع بازگشت خمینی؛ و مصرانه از آمریکا خواست که ارتش را در مورد این ایده
یک ساعت حدود در چنین مطلبی را شریعتمداری) نیز طرفدار میناچی (میانه رو و سازد. خوب متقاعد
را این کار دولت آمریکا میناچی) (انتظام٬ جواب داد دوی آنها کارشناس سفارت به هر انتظام گفت٬ از بعد

داد. ادامه خواهد شروع کرده و
ساعت ظرف 24 به مالقات در انتظام گفت که تالش برای نزدیکی نهضت آزادی به ارتش احتمااًل
گرفته شده (انتظام نگـفت کنون درنظر بدون وابستگی تا یک محل بیطرف و شد. خواهد آینده منجر
نهضت آزادی (روشن است که انتظام و خمینی خیلی مهم است. ترتیب بازگشت صلح آمیز و ـکجاست)

ژانویه به عنوان یک حقیقت پذیرفته اند.) 26 در بازگشت خمینی را
علیرغم است که نمی خواهد مشکل فعلی نخست وزیر نهضت آزادی گفت: اوضاع سیاسی٬ درمورد 4ـ
مالقاتی برای قرار رهبران نهضت آزادی (مشخص نکرد) یکی از و او انتظام گفت: بیاید. مذاـکرات کنار

ژانویه داشتند. 22 در دیدن بختیار
به جایی که شورای سلطنت قدرت را تا کرد خواهند مصالحه مجبور به توافق و نهضت آزادی را آنها

کند. شورای انقالب منتخب خمینی واـگذار
شورای سلطنت که مجلس و بیاورد فشار به بختیار که بهترین راه حل این است که آمریکا انتظام گفت:

کنند. برای جنبش اسالمی باز راه را و بدهند استعفا
گیرنده چنین نه مفیداست که بکند. و بکند نمی تواند آمریکا را که این کار سفارت جواب داد مأمور 5ــ
این به نظر انتظام گفت: به آن توجه بکنند. تا می کردند بیداد و داد آمریکا فشار از بیشتر توصیه ای احتمااًل

باشد. کودتا خونریزی و راه اجتناب از که تنها می رسد
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بختیار توافق می باشد. بهترین راه حل مصالحه و که هنوز می رسد به نظر سفارت جواب داد: مأمور
نپذیرد. خمینی آن را حتی اـگر مشروعیت دارد

نـه نه شورای سـلطنت٬ نمی پذیرد٬ مشروعیت هیچ ارگانی را حال حاضر خمینی در انتظام گفت:
وقت آن است که کسی به خمینی توضیح سفارت بی پرده گفت که شاید مأمور نه مجلس. و نخست وزیر
که دولت آماده تسلیم نمی رسد به نظر راه حل جدی اجتناب ازخونریزی است. سازش تنها که توافق و دهد
تشکیل تالش خمینی به منظور نمی دهد. بخواهد٬ حتی اـگر ارتش به آن اجازه چنین کاری را٬ یا و باشد
ازاین که آیامنظور کمی تأمل پرسید: از یک دولت رقیب بعدازورودش می تواندخطرناـک باشد.انتظام بعد
صحنه بیرون نرفته است در از که این احتمال کاماًل سفارت گفت: مأمور حرف احتمال وقوع کودتاست؟
که نمی خواهند نه مخالفین حقیقتاً و نه آمریکا نه ارتش٬ هیچ کس٬ روزهای اخیر(احتمال وقوعش هست)

بکشد. به اینجا ـکار
یک هیئت نهضت آزادی مایل است که با گفت: و عوض کرد سپس انتظام موضوع صحبت را 6ـ
درگیری بین تالش برای اجتناب از ایران و در منافع آمریکا مورد برای مذاـکره در آمریکایی مالقات کند

است. آمریکا روابط خوب با جنبش اسالمی که خواستار و آمریکا
به نظر اما نکاتی است که نهضت آزادی ارائه می دهد. همیشه مشتاق نظرات و او سفارت گفت: مأمور
حالی که نیرنگهای سیاسی هنوزقوی در بی موقع است که روی این نکته بحث شود٬ که یک مقدار می رسد

است. راه باز باقی و فرصت برای پیشنهاد انتظام گفت: هستند.
7ـ در خبرهای گوناـگون گزارش شده است در پایان گفتگو٬ انتظام تأیید کرد که مأمور سفارت از
انتظام به عنوان عامل اصلی تماس نهضت آزادی با به بعد حاال که از را این خبر نهضت آزادی) توسلی (از

شنیده است. شایعه را نهضت آزادی دو انتظام گفت: دریافت کرده بود. می رود٬ سفارت به شمار
یک هواپیمای ارتشی ایران به ایران بازگشته است. شنیده است که ژنرال اویسی با 1ـ

پناه گرفته اند. سفارت آمریکا ژنرال در شنیده است که چند 2ـ
پذیرفت. انتظام آن را و تکذیب کرد این شایعات را سفارت قویاً مأمور

میناچی اطالع یافت که مالقات سفارت توسط ناصر مأمور یک گفتگوی کوتاه جداـگانه ای٬ در 8ـ
ژانویه اتفاق خواهد 22 صبح زود ژانویه یا غروب 22 در سران ارتش احتمااًل رهبران نهضت آزادی و

افتاد.
علیرغم نصایح همه ژانویه گرفته است. 26 که خمینی تصمیم به بازگشت در میناچی نظرش این بود
پاریس بدگمان نسبت به اطرافیان خمینی در دو انتظام هر میناچی و (توضیح: اینجا متحدان سیاسیش در
قـطب زاده یزدی و معتمدین خمینی٬ مورد حرفی در چه مستقیماً اـگر می کنند. تحقیر را آنها و هستند

این مسئله پیداست.) احساس آنها از ولی کاماًل نمی گویند٬
چگونگی حل مسئله رابطه با ایران در میناچی همچنین به درگیری که بین رهبران مذهبی در 9ـ
چگونگی مورد در آیت اهللها ژانویه برای صحبت با 22 ظهر از میناچی بعد اشاره کرد. دارد خمینی وجود
مطمئن که او می رسد به نظر آمدن خمینی به قم رفت. رابطه با درگیری در به حداقل رساندن خشونت و
جایی که پشتوانه قانون اساسی داشته باشد٬ خط مشی خمینی تا اینکه مثلث آیت اهللهای قم از است از

کرد. حمایت خواهند
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دست داده از حمله خمینی ارزشش را قبل از اما گروه قم شنیده ایم٬ سخنان باشهامتی از قباًل ما (نظریه:
نشده ایم که این دفعه هم فرقی کرده باشد.) متقاعد ما و بود

متحدین او می آورد. خمینی فشار گرفته است. اوضاع حالت تشریفاتی به خود تحلیل: توضیح و 10ـ
که تالش می کنند و ناراحتند و نگران هستند نتیجه کار مورد در (نهضت آزادی ایران) داخل کشور در
ایرانیان میل شدید دوطرفه بازی کند. باید اینکه آمریکا مبنی بر دارد زیادی وجود شواهد و معامله کنند
تبدیل به بازی آخرین ساعت ادامه می یابدوصحنه سیاست را گذاشتن سازش باجبهه مخالف تا برای کنار

(CHICKEN) می کند.

این مسئله هیچ کدام ول کن معامله نیستند. و می آیند آخرین دقایق بدون اغماض جلو جبهه تا دو هر
محرم نوامبر٬ داشت (5 محکمی روی شرکت کنندگان نخواهد ثابت و تأثیر پیش می آید وقتی مکرراً
به رو رو ومشهد دزفول٬ همدان٬ اصفهان٬ در اعتصاب افسران (همافران) ارتش با حاال). اربعین و عاشورا٬

انتظام) (طبق گزارش امیر شده است.
خط به تدریج از روحانیون مخالف میانه رو تمامی گروههای دست اندرکار٬ به اقرار طرف دیگر از
گروه آن را شرایط فعلی این است که مشکالت درونی هر در بهترین امید سازش خمینی به تنگ آمده اند.

جلوگیری به عمل آید. رودررو برخورد از و به سازش کند وادار
سولیوان
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تهران ـ سفارت آمریکا از:
مطابق 57/11/8 79/1/28 ـ تهران 1379

 محرمانه
واشنگتن خارجه ـ وزارت امور به:

می کند خشونت افزایش پیدا تجدید دیگ سیاست بشدت می جوشد٬ موضوع:
محرمانه است. متن کامًال 1ـ

بین تهران تهران و مذاـکراتی در و مالقاتها به پاریس می رود٬ اینکه او مبنی بر اعالن بختیار 2ـخالصه:
در هرچه زودتر که او ترس خشونت می خواهند از ظاهراً رهبران مذهبی میانه رو پاریس به راه انداخته. و
جمعیتی متوجه یک سازش سیاسی است. بیشتر نهضت آزادی ظاهراً بازگشت خمینی مذاـکره کند. مورد
علمای تهران تقاضای 48 ناآرام هستند. خمینی٬ آیت اهلل برای پیشواز استان اجتماع کرده اند چند ـکه از

(پایان خالصه). ولی احتمال خشونت خیلی قابل توجه است. ساعت آرامش کرده اند
24ساعت گذشته که در انتظام روشن شد امیر میناچی و سیاسی میانه رو دالل (واسطه) با درگفتگو 3ـ
تهران یعنی بهشتی و رفتن به پاریس باالترین نماینده اجرایی خمینی در مبنی بر تصمیم بختیار ظاهراً
معامله ای (شب 27 پاریس انجام گرفت که ظاهراً مکالمه با خیلی زیاد همچنین مقدار بعضی اعضای دیگر٬

انجام گرفت. ژانویه)
28 طی روز در یکسره مالقات دارند. رهبران عماًل به زحمت گنجانده شد. بختیار مالقات امام و

ژانویه برای اینکه جزییات برنامه را پیاده کنند و جو شک و تردید رهبران خیلی قوی است.
است. تا هرچه زودتر دادن خمینی و بختیار 4ـ میناچی معتقد است که نقطه حساس٬ کنار هم قرار
مـقاوم مـی شوند. قاطع و تهران تجمع کرده اند جمعیتی که در وقتی برای برگشت خمینی تعیین کنند٬
جنگ مسلحانه 30 ژانویه نیاید٬ که اـگرخمینی 28 ژانویه قاطعانه گفتند مجلس عزاداری 27 سخنرانان در
پیشرفت به بی جهت در که تأخیر نهضت آزادی خیلی متوجه اند میانه رو قشر و شد ژانویه شروع خواهد
احتمال بود. آینده خواهد روز چند به معنی خشونت در برگرداند طرف یک معامله سیاسی که خمینی را
غارتگری در گزارشات پراـکنده از می شود عکس العملهای کنترل نشده توسط گروههای شهرستانی زیاد
گروههای می گویند منابع دانشگاهی ما بوده خیلی از جاهای دیگر اتفاقهای مشابه در جنوب تهران و
ولی وضع که دعوت می کنند. به یک مبارزه فعالتر مردم را حرکت مذهبی هستند٬ از رادیکال که چپ تر

تحت کنترل است. فعاًل
پاریس انجام یک معامله کامل سیاسی در باید است که بختیار معتقد انتظام٬ نهضت آزادی٬ عضو 5ـ
یک بود. گروگان ارتش خواهد او تهران برسد٬ این صورت وقتی که موقع توافق در غیر چون در دهد٬
اینکه تا مبنی بر رضایت آیت اهلل و خمینی حرف شنوی دارد که به نوعی از نشان می دهد را بختیار سناریو
امام استقبال از برای آرام کردن ارتش و و می کند جور توافق را بعدی بختیار سناریو زمان برگشت و

برمی گردد.
برای انجام گرفتن این برنامه های سیاسی زمان بیشتر به دنبال کوششی که علمای تهران برای ایجاد 6ـ
آرامش شده تا ساعت دیگر امضای طالقانی که خواهان 48 با ژانویه اعالمیه ای داده اند 28 در آنها دارند
آن تا باید که مسئله ورود می کنند میناچی فکر انتظام و تنظیم کند. برنامه برگشت خمینی را نخست وزیر
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داشت. کنترل کردن جمعیت خواهند دیگران مشکالتی در وگرنه نهضت آزادی و زمان حل گردد
خـبرنگاران از تا چند ناراحت است. مسلمًا خشونت نیست و طرفدار میناچی عمومًا نظرات: 7ـ
کًالخشن توصیف کرده اند. ارتش را حالت جمعیت و و جو شهرگشته اند. گذشته در سه روز آمریکایی در
اینکه سران داغ که قبل از به راه حلی برسد پروسه سیاسی می تواند این است آیا سؤال اصلی حاال

خنثی کند. حرکت انفجاری را به دست بگیرند٬ را امور (انقالبی)
سولیوان
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1447/1 سفارت آمریکا شماره : : از
1/29/79 خارجه واشنگتن تاریخ : وزارت امور به :

57/11/9 STEMPEL (استمپل) : ـگزارشگر
بخش سیاسی سـّری

دولت ایران تالش می کند برای معامله با نهضت آزادی مجددًا موضوع :
کلیه متن محرمانه است. 1ـ

خالصه: 2ـ
ضرورت آن بر (و کرد را سیاسی (استمپل) مأمور تقاضای مالقات با انتظام (نهضت آزادی) امیر 3ـ

رستوران کاروانسرای سفارت باشد.) که شرایط سخت امنیتی در کرد حتی پیشنهاد کرد٬ تأـکید
نهضت گفت: و گذشته بیان کرد روز نسبت به تیراندازی دو ژانویه اوخشم نهضت آزادی را صبح 29 در
همچنین اضافه او گزارش داد. نفر 300 را زخمی ها تعداد و نفر ژانویه 43 27 در را کشته ها آزادی تعداد
به و قبل کرد کشته شدن یک پلیس روز از ژانویه بعد 28 سنندج یورش وحشیانه ای در که پلیس در ـکرد

باالست). این ارقام احتماًال تیراندازی شد.(نظریه: نفر طرف 200
ازخواندن ژانویه بعد خالل مالقات 28 در شنیده است که نخست وزیر شخصًا او که خود انتظام گفت:
دستگیری کامل پلیس معرفی کرده به ارتش دستور مسئول حوادث اخیر ـگزارش ساواـک که پلیس را

داده است. سنندج را
4ـ کارمند سفارت اضافه کرد که به نظر می رسد که به خاطر حوادث دو روز گذشته مضطرب و پریشان
نه به وسیله نهضت توسط دیگران شروع شده اند روز که فعالیت های دو نشان می داد اطالعات ما اما است٬
عوامل حزب توده دانشگاه را ژانویه در است که تیراندازی 27 معتقد که نهضت او انتظام گفت: آزادی.
ژانویه توسط عوامل تحریک کننده دولت صورت گرفته است. 29 شروع کرده است ولی سنگ اندازی روز
به هم زده. این مسئله راه حل مصالحه باخمینی را اصلی خشونت دولت است و انتظام گفت ولی مقصر

ببندند. که راه سازش را گروه سومی تالش می کنند شاید سفارت گفت: مأمور
مانع راه حل و کین افزوده بود به خشم و اینکه درگیریها علل خشونت و مورد ـگفتگوهای طوالنی در

انجام گرفت. سیاسی شده بود
وتکذیب به خاطرخونریزیهاطرد را مشکل این است که خمینی بختیار حال حاضر در انتظام گفت: 5ــ
ژانویه 29 روز ژنرال قره باغی در ژنرال مقدم و مالقات با نهضت آزادی درصدد علی رغم این٬ کرد٬ خواهد

بازگشت خمینی به سالمت ادامه دهند. به منظور را تالش خود است تا
که شد اماحداقل یادآور ژانویه کمکی به وضع فعلی نکرد 29 صبح روز در مصاحبه مطبوعاتی بختیار
روی مردم آتش که بر ارتش بخواهد از گذاشت تا تحت فشار را آمریکا انتظام شدیدًا است٬ فرودگاه باز
این مسئله ممکن است روشهای دیگری برای کنترل جمعیت هرگاه که الزم باشداستفاده کند. از و نگشایند

انتظام خوش بین نبود. باشد چنین نیز حتی اـگر افزایش دهد. امکان اصالح اوضاع را
یا ارتش و جنبش اسالمی می بایست با آمریکا که به نظر ـکارشناس سفارت بی پرده به انتظام گفت :
که به دنبال قربانی توطئه عده ای بشوند این صورت ممکن است آنها غیر که در دیگران سازش می کرد

نه آرامش بودند. آنارشیسم٬ خشونت و
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حفظ نکرد. آرامش ارتش قولش را مورد در او کرد. اعتماد به بختیار که مشکل می شود انتظام گفت :
چـون نکرده است٬ که نهضت آزادی به قولش وفا دولت ایران احساس می کند سفارت گفت : مأمور

دوباره اوج گرفته است. درگیری٬ خشونت و
بغرنج می سازند پیچیده و را این مسئله که گروه سومی مسئله اعتماد بر دو انتظام هر سفارت و مأمور

کرد. تأـکید گذشته ها بر نباید ولی وضع خیلی حساس است و توافق داشتند.
فراهم کنند. شده ترتیب سالمت رسیدن خمینی را نحو طرف می بایست به هر دو جهت هر به هر
گذاشته واسطه کنار افراد و این مسئله مهم است که خمینی به ایران آورده شود امیرانتظام گفت: 6ـ
دقت انتظام خیلی با می باشد؟ پاریس هستند٬ اشخاصی که در که منظور سفارت پرسید: مأمور شوند.
سفارت نسبت به مأمور می شناسد. را مدت زیادی است که او (انتظام) او یزدی خوب است و جواب داد
چیزهای خوب و نمی گفت مگر چیزی را روشن است که او و خواست٬ انتظام را بقیه همراهان خمینی نظر
گروه پاریس از نهضت آزادی خیلی میانه روتر و رهبران مذهبی داخل کشور نگفت. بنابراین هیچ چیز
احترام سالمتری برای توانایی های چپی های رادیکال و درک می کنند بهتر موقعیت مملکت را هستند٬
انتظام گفت: ترتیب دهد. که مناسبات را تشویق کرد سفارت نهضت آزادی را مأمور گروه پاریسی. تا دارند
مایل است که هرگاه ضرورت مذاـکره کرده است و بختیار خودش مقام مسئول نهضت آزادی است که با او
نیروهای امنیتی تفاهم با ایجاد در نهضت آزادی فعالیتش را فعًال بکند. را آن کار مجددًا داشته باشد٬
برای رسیدن به توافق خواهد این نتیجه که نهضت آزادی به تالشهای خود مذاـکرات با کرده است. متمرکز
افزود و آنهایی که باعث در هم شکستن توافق می شوند٬ شناسایی خواهد کرد و آمریکا هم خواهان عدم

خشونت در مقابله با مردم خواهد شد٬ پایان گرفت.
اما آورده است. طرف به بار ساعت گذشته به روشنی گرفتاریهایی برای دو حوادث 24 نظریه: 7ـ
میناچی اساس حرفهای دکتر بر که دوباره تالش بکنند. تمایل دارند عامل تشویق کننده این است که آنها
هفته گذشته در لیکن آنها مالقات می باشد که خواستار ارتش نشان داد میانجی گر٬ میانه رو سیاستمدار
مشکالت ناشی درگیر اما می رسید. راضی به نظر بیفتد اینکه مالقات امنیتی جلو انتظام از منزوی بوده اند.
تالشهای اولیه اش روشن ساخت که در او برگردانیدن جریان توافق سیاسی به خط اصلی خودش است. از
که خمینی موافقت کرده بود دهد. استعفا گفته و به خمینی خوشامد به توافق رسیده که بختیار بختیار با
پذیرفته است که توافق دوم بختیار در باالخره تشکیل دهد. را کابینه خود و دوباره انتخاب شود بختیار
مطلب باالمطلوب به و برنامه سناریو که این باالخره قابل پذیرش نشد. بدون هیچ شرطی به پاریس برود
(قبل از به هم بزند. قطعی تصمیم گرفته که توافق اصلی اول را اینکه خمینی به طور به جز می رسد٬ نظر
که همراهان پاریسی می کند مذاـکرات کامًالروشن است که انتظام فکر از ژانویه) خشونت درجریانات 29
که در اساس حرفهای یک روزنامه نگار بر به هم زده اند. بعدازدریافت حقایق توافق اول را خمینی احتماًال
ازطرف خمینی یک موافقت نامه ای داشته که نخست وزیر ژانویه کنفرانس مطبوعاتی داشته٬ 29 صبح روز
اـگر است. قابل اجرا هنوز که توافقنامه اول احتماًال می کند.میناچی احساس می کند انکار را مسئله باال
روزقبل٬ برگشته به همان اوضاع 5 وضع ما علنی تعریف بکند. سیاست خمینی به طور بختیاریک مقداراز
سولیوان توهین شده است. به مردم نیز شده و قاطع تر و این تفاوت که مواضع قدری سخت تر فقط با
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57/11/4 ژانویه 79 30 ـ تهران محرمانه 1514 سفارت آمریکا : از
فوری سی. خارجه واشنگتن دی. امور وزیر به :

پاریس سفارت آمریکا رونوشت :
ارفرانس تأیید انتظار برگشتن خمینی در موضوع :

تمام متن محرمانه است. 1ـ
که بگوید به وقت محلی تلفن کرد نهضت آزادی انتظام به مسئول سیاسی ساعت 13٬30 مقام ارشد 2ـ
مخصوص است انتظام انجام پرواز مانع ماندن خمینی تقبل ارفرانس در تنها دولت انجام گرفته. توافق با
بـه نهایی خودش را االن دولت ایران تأیید احتماًال است و که فرودگاه تهران باز (صحیح) اشاره کرد
خمینی با حاصل گردد عصر یا ظهر از نهایی بعد که تائید بود نهضت آزادی امیدوار ارفرانس میدهد.
به وقت تـهران ساعت 8٬30 ژانویه حدود 31 و ژانویه ترک می کند شب 30 پاریس را شنیدن تقبل٬
خمینی وارد (مراجعه به تلگراف) برنامه ریزی شده بودند که قبًال همانهایی هستند کًال برنامه ها می رسد.
او (سخنرانی دارد) می رود طریق شهیاد از به بهشت زهرا بعد استقبال می کنند او کمیته منتخب از می شود
کابینه او و بختیار نخست وزیر شاید و که علما را مالقاتیها تا آرامگاه به محلش می رود سخنرانی در از بعد

این که به قم برود. قبل از تهران می ماند در سه روز یا دو او ببیند باشند
دولت میناچی اطالعاتی راجع به معامله ای با مسئول سیاسی دکتر ژانویه طی مالقاتی با 30 در 3ـ
با قره باغی (فرمانده قوا) و ژنرال مقدم (ساواـک) تبادل شد می شد ایران که به برنامه های برگشت منجر
مهندس مهدی بازرگان و دکتر یداهلل سحابی رهبران ارشد نهضت آزادی شب 29 ژانویه مالقات کردند
متأسفانه حجت االسالم بهشتی و آیت اهلل رفسنجانی (ـکه قرار بود بیایند) آنجا نبودند. آنـها از غـیبت
ژانویه 29 و 28 اعتراض به کشتارهای ارتش در تحصن دانشگاه تهران در که در گفتند عذرخواهی کرده و
باز رهبران اصلی ارتش سر دررویی با رو واقع دفعه دومی است که بهشتی از این در : (نظر شرکت کرده اند
هم مقدم هم بازرگان بعدًا چون مشکلی پیش نیامده) که معامله کند دارد قره باغی دستور ولی ظاهرًا زده.
نهضت مردان ارتش و بوده است. غیبت سران مذهبی مالقات خیلی مفید که باوجود به میناچی گفته بودند
جاده ای که به فرودگاه و از (ارتش باید خمینی به توافق رسیدند برای استقبال از تقسیم کار آزادی در
گروه موافق بودند و به عهده داشته باشد) نهضت آزادی امنیت بعدش را و منتهی می شدحفاظت کند شهیاد
که با ارتش گفتند به قول میناچی افراد لزوم است. روزهای آینده مورد ـکه مالقاتهای دیگری هم در
کـه در قـبول مـی کند را صورتی تـغییرات ایـنها ارتش در و تغییرات سیاسی ضروری موافق هستند

چهارچوب قانون اساسی باشند.
نهضت بین ارتش و اولیه برخورد که خطر هم انتظام مطمئن بودند هم میناچی و : نظر تحلیل و 4ـ
که خـمینی اطمینان دهند هیچ کدام نمی توانستند کرده. مسلمانان به اندازه قابل توجه ای کاهش پیدا
خمینی با می کرد ولی میناچی فکر برانگیزد٬ بدین ترتیب مقابله سیاسی را و جمهوری اسالمی اعالم نکند
انتظام گفت که برخالف توصیه نهضت آزادی اعالم مواضع قاطع توافق کامل کرده است. قبل از علما دیگر
به وسیله تلفن به دالیل اصلی این تصمیم که خمینی شخصًا گرفته بود. خمینی تصمیم به برگشتن به ایران را

: انتظام به سفارت گفته) است (و این قرار از انتظام گفته بود بازرگان و
یابنده کمونیست (ـکه نهضت آزادی رشد خمینی برای کنترل تهدید که وجود احساس می شود الف ـ
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الزم می باشد. خیلی جدی می بیند) (تکرار)
به حداقل برساند. ارتش را٬ مقابله با و انجام دهد راه حل مناسب را لزوم برای رهبری شخصی تا ب ـ
تنها که افرادارتش به شکل جمعی دولت را اوتضمین می کند مقابله پیش آیدوجود ج ـمعتقداست اـگر
خمینی بدین ترتیب اـگر ما به نظر انقالب به حداقل می رسد. بدین ترتیب مرحله خشونت بار و بگذارند
اساس احساسی که در مسایل بر با و کند که هست برخورد وضع آن طور آماده است که با ایران شود٬ وارد
این احتمال ولی پیروزی می خواهد. خشونت نمی خواهد به قول انتظام او کند. برخورد دارد هنگام ورود
تمایل غیرقابل پیشگیری برای اعالم دولت اسالمی او علیه اش٬ غیاب فشارهای قوی بر که در دارد وجود
نهضت آزادی است و تقلیل خشونت ظاهرًا در بهترین امید پاـک کردن بقایای رژیم سابق داشته باشد. و
این می تواند سخت نگیرد. زیاد که موقع ورود کنند متقاعد که سعی دارندخمینی را رهبران مذهبی میانه رو

یک راه حل باشد.



النه جاسوسی آمریکا 518 اسناد

استمپل 79/31/1 تهران ـگزارش : در سفارت آمریکا : از
خارجه آمریکا محرمانه تهران 57/11/101547 امور وزیر به :

به تعویق افتاده است. ظاهرًا برخورد و خمینی بازمی گردد موضوع :
تمام متن محرمانه است. 1ـ

بختیارمشورت درگیری با آیت اهللموافقت کرده است که قبل از ورودخمینی قطعی است. 2ـخالصه :
ادامه امنیت برای خمینی و خمینی موافقت شده ولی راجع به جزئیات و تدارک امنیت ورود مورد در شود.

خالصه. آخر شود٬ راهی پیدا همراهانش باید
خمینی تنظیم شده که برنامه ورود یکم ژانویه به وابسته سیاسی اطالع داد سی و میناچی روز دکتر 3ـ
سی ام ژانویه جهت آماده کردن مقدم عصر ژنرال قره باغی و مالقات دوم سران نهضت آزادی ایران و است.
که توضیح (میناچی قول داد بود. این مالقات موفقیت آمیز شده است. حفاظتی برقرار بقیه مسایل امنیتی و

بدهد.) مالقات ظهر بیشتری در
خمینی شـخصًا داشت آیت اهلل سی ام ژانویه که میناچی حضور ضمن گفتگوی تلفنی عصر در 4ـ
مشورت کند. آنها دولت با یا اعالم شورای انقالب و تهران مطمئن ساخت که قبل از در اطرافیانش را
موقع در دولت بختیار) (با برخورد که مذاـکرات از عقیده دارند نهضت آزادی (انتظام) رهبران مذهبی و
که بسیاری از طوری بود توجه به ورود با آنها آسودگی آشکار (نظریه : کرد جلوگیری خواهد ورود
به قدر را مواضع آنها که این توافق ها بقیه مطمئن بودند امیرانتظام مانند میناچی و می پوشاند) را نگرانیها
ـکافی معتدل خواهد کرد تا توافق با نخست وزیر و ارتش را ممکن سازد٬ ما کوششهای خودمان را ادامه
قدم مهمی بختیار درگیری با دوستانش قبل از مشورت با تصمیم خمینی مبنی بر ولی مشخصًا خواهیم داد

جهت مثبت است. در
و صحبت کرد انگلیسیها سی ام ژانویه با روز اطرافیان بازرگان که عصر منبع دیگری از میناچی و 5ـ
ـگفت که باقی مانده مسایل امنیتی راجع به ورودخمینی که تاـکنون الینحل مانده قراراست درجلسه آینده با
آینده است. سولیوان روز طی دو جلسه در ارتش بررسی شود. سران نهضت آزادی و
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ایران تهران ـ
مارس 1979 جناب آقای امیرانتظام معاون تاریخ :13
تهران محرمانه ایران ـ نخست وزیر

عالیجناب:
اهمیت حفظ تمامیت شما من و کپکان٬ پادگان نیروی هوایی ایران در رفتن پرسنل آمریکایی از پس از

دادیم. بحث قرار مورد را بهشهر پادگان نیروی هوایی در موضع مشابه در تجهیزات آن موضع و
وابسته هوایی مـا از سرتیپ زاللی بازرسی کل نیروی هوایی ایران اخیرًا تعقیب این موضوع٬ در
در تجهیزات همراه آن را موضع و نوع پرسنل حفاظتی که باید برآوردی از درخواست نمود سرهنگ شیفر
به بازرسی کل تسلیم نمود. این اطالعات را سرهنگ شیفر به وی ارائه دهد. وضع قابل استفاده نگاه دارند
زمانی فرا تا بپردازد است همچنان حقوق این پرسنل را که دولت ایاالت متحده حاضر همچنین اشاره نمود

کند. موضع اتخاذ این دو رابطه با چه اقدامی در که دولت ایران تصمیم بگیرد برسد
فرمانده نیروی ایمانیان٬ تیمسار میان گذاشتن آن با در مطالعه این اطالعات و زاللی پس از تیمسار
اقدام به حفظ مشکالتی که نیروی هوایی ایران در از را که این سفارت شما نمود پیشنهاد هوایی ایران٬
اقدام مقتضی برای که شما درخواست نمود او موضع مواجه شده است آـگاه سازیم. تمامیت این دو امنیت و

کنید. این رابطه اتخاذ ساختن انجام مسئولیتهای نیروی هوایی در امکان پذیر
زیرا پادگان خود دو به ناتوانی نیروی هوایی ایران به اعمال تسلط بر اساس مشکالت مربوط می شود
ـکمیته های محلی که دو موضع را تصرف کرده اند در امور دخالت می ورزند. در بهشهر ستوان صفازاده
چپاولگری شروع که نیروی حفاظتی وی به تحلیل رفته و نیروی هوایی گزارش می دهد از فرمانده مأمور
سروان محمدی که آخرین فرمانده منصوب در به ارتباط با زاللی قادر تیمسار کپکان٬ در شده است.

آنجاست نبوده است.
وی به نظارت بر اختیار که مؤید زاللی تهیه کنید مدارکی برای تیمسار شما این است که اـگر بر اعتقاد
به تیم های نیروی هوایی ایران را داشتن این مدارک می تواند با رفع شود. مشکل وی می تواند مواضع باشد
می تواند وابسته هوایی ما همان زمان٬ در ترتیب دهند. اقدامات حفاظتی الزم را تا مواضع بفرستد بازدید
و بدهد نگهداری تجهیزات هستند کار که عهده دار ترتیب تصویب هزینه حقوقی غیرنظامیان ایرانی را

کند. مواضع برپا سیستمی برای ادامه قابلیت استفاده از
هر از مرا و نیروی هوایی ایران تماس حاصل کنید با لطفًامستقیمًا این پیشنهادموافقت دارید با شما اـگر

مطلع فرمائید. این زمینه انجام دهد در وابسته نظامی ما اقدامی که می خواهید
عرض ارادت با

سفیر سولیوان ـ ویلیام اچ.
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اـکی ـ تی. : شیفر :DATTوابسته دفاعی دفتر ( DAO) قابل رویت برای خارجیان 57/12/11 غیر سری.
سروان نیروی هوایی آمریکا اف ـ جانسون راچ٬ :AAIRA سرهنگ نیروی هوایی آمریکا

به کپکان سفر موضوع :
اسفند 11 جمعه٬ ـ گزارش اطالعاتی (DAO ) دوم مارس 1979 1ـ
C/130 متعلق به نیروی AAIRA به وسیله یک هواپیمای DATT و فوریه تاریخ 27 در خالصه :
3616مختصات و 58 کپکان (44و شمالی واقع در به ایستگاه هوایی رادار (NIIAF) هوایی اسالمی ایران
محل مانده بودند که در تکنسین مخابرات آمریکا نمودن 22 برای آزاد جغرافیایی منطقه است مترجم)

است. مهرآباد در حوادث روزانه به انضمام توقفها به ضمیمه گزارش مربوطه و عزیمت نمودند.
0200 مؤثر مخابرات و مرکز از اولین دیدار

مهرآباد. بازگشت به سفارت از
صفحه اول دیده می شود) است که در 21 تا 1 مواد حذف شده (منظور 21 تا 1

فوریه 1979 27 صبح زود خارجی) S/NO سری غیرقابل رویت برای افراد FORN متن کامل : ـ 22
ما مالقات نمودند. کارمندان امیرانتظام معاون نخست وزیر از نفر دو سفارت با AAIRA در DATT و

ماشین به طرف با زاـگر نادر امیرانتظام آقایان سرمدی و دفتر عضو نفر دو مجاهدین و گارد همراه با
و گرفتند را جلوی ما آنجا در به قسمت نظامی فرودگاه اتفاقی نیفتاد. هنگام ورود تا فرودگاه راه افتادیم.
ایستگاه بازرسی به بازرس داشت هر اهمیت نامه امیرانتظام بستگی به نظر ارائه مدارک شدند. خواستار
نظر می رسید که واحدی کامًال مستقل است و هر کدام در اختیار یک ایرانی که عبور کنندگان را بازرسی
کمیته پایگاه نظامی راه اصلی تا در از می کردند. همه بایدتأییدیه صادر و مسئول بودند همه رئیس و نماید
که می بایست دوباره به وسائلی) محل و (ـکمیته گروهی محلی شامل یک مالوچندین عضواز ـکوتاهی بود
که قسمت گفتند به ما بود نامنظمی مشغول به کار پایگاه به طور فعالیتهای پایگاه. بعد دهد. اجازه عبور ما
برای پرواز یک دستور کمیته بزرگتری الزم داشتیم و یک تأییدیه دیگری از ما اعتصاب است. در پرواز
همان نه. یا کنند که پرواز که تصمیم بگیرند خلبانان نوبتشان بود اینجا در سرپرست خلبانان. C از ـ 130
تصمیم بگیرند طوری که دلشان می خواهد هر انقالب مردم آزادند در توضیح داده شد نیز طوری که قبًال
ولی انجام می دادند دستورات را انقالب آنان فقط باید DATT گفت که قبل از نیروی هوایی به یک افسر

نه. خوبی است یا الزم و پرواز که آیا تصمیم بگیرند می توانند حاال
دنبال زاـگر آقای نادر DATT و که همان طور داد. تغییر را حال فرهنگ ایرانی سرنوشت ما به هر
بعضی از ایمانیان که یک جلسه با اصغر نیروی هوایی تیمسار رئیس جدید با اتفاقًا کمیته بودند تأییدیه از
این و شد تأیید فورًا پرواز نتیجتًا کردند برخورد همکالس بود زاـگر نادر با داشت٬ افسران ارشد همافران و
ما پرواز قبل از نماییم. پایگاه نیروی هوایی پرواز ساعت اقامت در 4 از میتوانیم بعد که ما بود بدان معنا
شامل برخالف دفعات گذشته که خیلی تشریفاتی بود نهار بخوریم. سربازان مردمی ناهار می بایست با
همافران و که افسران آماده به خدمتها٬ این بود مسئله مهم درباره ناهار نون لواش محلی بود. و پلو لوبیا
ستوانهای تن از 2 ـ آن نمی شد تصور چیزی که قبًال می خوردند. هم غذا با یک ظرف و همه از دیپلماتها
پاس خودشان ساعت 2صبح سر هم در امشب پاس هستندوواقعًا که آنها AAIRA گفتند نیروی هوایی به
به دنبال هواپیمای خودمان می گشتیم هیچ کس شماره به قسمت پرواز ما ساعت 13 حدود B ـ بودند.
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می دانست٬ را شماره هواپیما دیدیم او گروه پروازمان را اعضاء این که یکی از نمی دانست تا را هواپیما
ازیک بحث داغ بعد وقتی که به هواپیمارسیدیم به یک خلبان ورئیس پروازضدآمریکایی برخوردکردیم.
یک آزمایش زمینی برای از بعد ببرد. را که ما به اـکراه راضی شد او گاردهای ما٬ نخست وزیری و افراد با
خلبان بدون حادثه سپری شد. نمودیم که پرواز باالخره به کپکان پرواز شدو هواپیمای دیگری پیدا تعمیر٬
بود. حادثه آن روز رسیدن به فرودگاه مثل هر سرسخت نمی بود٬ اـگر وحرفه ای بود درحقیقت خیلی ماهر
ریال پول همراه داشتیم 30/000/000 این که ما وجود با اوراقمان نگه داشتند٬ تأیید نگهبانی تا در را ما

شد. رفتن به اردوگاه هم بدون حادثه ای برگزار نمودند. تأیید را اوراق ما خیلی زود
تمام جریانی بود ببینند را تازه واردها زیادی مردم که آمده بودند بدون برق وتعداد دهکده گلی و تا دو
نگاه را ما محلیهایی که منتظرحقوقشان بودند و تحت نظرگرفتند را اردوگاه دوباره ما در ـکه درمسیردیدم.
که دستگاه را گفته بودند و گروگان گرفته بودند قبل تکنسینهای آمریکایی را روز 5 تقریبًا می کردند

(وسایل بدرفتاری می شده ـ آنها نیروهای خمینی با سربازان و و آمدن گروهها قبل از تا خاموش کنند.
به آمریکاییها سربازان مشهدی از آمده بودند. پادگان مشهد این سربازان از ـ دزدیده شده) شخصی آنها
وحسابهاپرداخت شودپرداختن این که حقوقها تا نگه داشته بودند را فقط آنها و خوبی نگهداری می کردند
ادعا نکته جالب توجه این که ستوان مسئول سربازان مشهد ساعت به طول انجامید. 5 حدود حسابها
مشـهدی افـراد سـربازان مـحلی از عرفات مـی جنگیده. همراه یاسر PLO بوده و افراد که از می کرد
شب در ساعت 23 پرواز DAO رفتند. به آزاده شده و تمام آمریکاییها ساعت 22 حدود C ـ می ترسیدند.
در ارتفاع 3900 پایی از بین دو رشته کوه صورت گرفت. خدمه خلبان نیروی هوایی اسالمی ایران کارشان
این 24 گرفتیم مسئله این که با قرار بازگشتیم و دوباره تحت نظر ما به مهرآباد واقعًا عالی انجام دادند را
به را ما این که تصمیم گرفتند مذاـکره صورت گرفت تا دراین مورد آمریکایی چه بایدکردمطرح شدساعتها
یک رسید. ما رسومات ایران به داد حال دوباره رسم و به هر تهران بفرستند. ـکمیته مرکزی خمینی در
که به کمک کرد به ما دیدیم و آنجا در فوریه کمک نمود 14 روز که به سفارت در سرهنگ مجاهدین را
چندین بار می کردیم. سرزمین متروک عبور از هنگام بازگشت گویا عوض کمیته به سفارت برگردیم.
این تا نشانه رفتند به ما را تفنگها کامًالمسلح محاصره گردیدو اتوبوس به وسیله افراد و گرفتند را جلوی ما
باالخره سالم به سفارت رسیدیم. که ما بود ساعت 2/30 حدود ـکه صحت مدارکمان ثابت گردید.

نقل سرهنگ همایون معاون فرماندهی سابق یک بخش حمل و ٬DATT بودیم مهرآباد در زمانی که ما D ـ
مرکز در ایمانیان را DATT همچنین تیمسار نتوانست بفهمد. را آنها مقام جدید دید٬ سرهنگ حسینی را و

صحبت کند. او با ولی اجازه ندادند لباس شخصی دید نقل یکم در حمل و
هیچ قسمت کنترل در همان طوری که گزارش شد و روشنگرانه ای بود سفر تفسیرمسئوالن : توضیح و
کارها فرمانده خودش است. نظر زیر و می کند قسمت بازرسی به تنهایی کار هر و ندارد مرکزی وجود
همافران مسئول بعضی می چرخند است ولی چرخها حرکت کند ولی خیلی پراـکنده است. صورت می گیرد
کپکان زیر پایگاه در می کنند. دست همافران کار مشاهده شده که افسران زیر مورد چند و شده اند قسمتها
افـراد ایـمانیان و بدون دوستی نـزدیکی کـه بـین تـیمسار بود. مشهد (JALL) از ستوان جاعل نظر

کند. گروه نمی توانست پرواز به احتمال زیاد نخست وزیری بود
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3167 شماره سند
مارس 79 سّری 22 ـ محدود تهران انتشار ـ سفارت آمریکا از:

فوری سی. دی ـ خارجه واشنگتن ـ وزارت امور به:
تهران 3152 ارجاع به:

آذربایجان اوضاع در  موضوع:
سّری تمام متن 1ـ

یک دوست ایرانی چیزهایی داشتم که من از اظهار مارس به انتظام معاون نخست وزیر 21 در 2ـ
وی هم اطالعات مشابهی انتظام گفت: آذربایجان شنیده بودم. مختاری در درباره تشکیل کمیته های خود

مضامین آن برآشفته بود. از داشت و
عقیده وی چنین گزارشاتی دریافت داشته است؟ ترکیه پرسیدم که آیا سفیر حال موقعی که از به هر 3ـ
او زیرا بازرگان راضی باشند. از باید آذربایجانیها احساس می کرد او شده است. که اطالعات غلو این بود

خودشان است. یکی از
سولیوان



مالقات 523

فروردین 58 محرمانه 20 ـ آوریل 79 تهران تاریخ 9 در سفارت آمریکا از:
واشنگتن خارجه ـ وزیر به:

توسط ناس تهیه شده:
”امیرانتظام“ معاون نخست وزیر مالقات با موضوع:

تمام متن محرمانه است. 1ـ
او یک مالقات داشتم. امیرانتظام معاون نخست وزیر٬ برای عرض ادب با آوریل)٬ پیش (7 روز دو 2ـ
همچنین واشنگتن و ایران در جدید کاردار و (آمریکایی) وزیر مبنای مالقات اخیر مطلع ساختم که بر را
ایران به حالت عادی با را است روابط خود ایاالت متحده عالقه مند وزارتخانه٬ من در مکالمه های اخیر
منافع مشترک ایران به وقوع پیوسته٬ شدم که علیرغم تغییرات انقالبی که در متذکر من نیز و برگرداند
پیشرفت اقتصادی ایران تمامیت ارضی و ثبات٬ استقالل٬ آینده باشد. پایه های روابط خوبی در می تواند

دارای اهمیت شایانی است. برای ما
سطح پایین و در کنون روابط ما زمان انقالب تا از برخی دالیل٬ گفتم به خاطر همچنین به او 3ـ
روزمره روند دردسری در مشکل و مهمترین این دالیل این بوده که آبروریزی و محدودی بوده است.
مورد دیگران در و ارائه نظریاتی که او این دوره مسئولیتم از شدم که در من متذکر پیش نیاید. دولت جدید
کردم پیشنهاد نیز و قدردانی کنم. بردارند٬ جهت عادی کردن روابط می توانند طرف در دو ـگامهایی که هر
شود. عمیق تر اجازه ندهیم که سوءظنها واشنگتن داشته باشیم و در و اینجا ـکه گفتگوهای بیپرده ای در
برای نمونه به تبلیغاتی اشاره کردم که شوروی در سراسر ایران براه انداخته و در آن آمریکا را متهم به
دخالت در کردستان و ترکمن صحرا نموده است و مطبوعات ایران نیز این تبلیغات را تکرار می کنند.

ناحیه هستند. این دو در مسئول ناآرامیها گفته که عوامل آمریکا اخیراً نیز خمینی خود آیت اهلل
تمامیت ارضی ایران به استقالل و که عالقه اصلی آمریکا اوخواستم که به آیت اهللاطمینان بدهند من از

جهت بی ثباتی ایران انجام نخواهیم داد. آینده عملی در در و حال حاضر اینکه در است و
عین حال در آمریکاست و همچنان خواهان روابط خوبی با امیرانتظام گفت که دولت وی نیز 4ـ
علنی به طور این تمایل را که بازرگان اخیراً شد متذکر او می باشد. کشورها سایر خواهان روابط خوبی با
دولت سال٬ طول 25 که در درک کند این را عین حال ایاالت متحده باید گفت در او داشته است. اظهار
علیرغم خواست مردم٬ (1332) سال 1953 در رژیم سلطنتی سابق داشته و وابستگی نزدیکی با آمریکا
ایران آمریکایی در به همین دلیل این موضوع قابل درک است که احساسات ضد به قدرت رساند. شاه را
اطمینان خاطری که از او دقت صورت گیرد. عادی کردن روابط می بایست با و گسترده باشد و شدید
که امیدواری کرد اظهار و سپاسگزاری نمود حوادث ناراحت کننده داد٬ نبودن در درگیر مورد در آمریکا

این موضوع حقیقت داشته باشد.
جداـگانه گزارش به طور گرفت٬ بحث قرار مورد معاون نخست وزیر مسایل دیگری که با مورد در 5ـ

شد. خواهد
ناس
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3674 شماره سند
تهران محرمانه ـ لمبراـکیس سفارت آمریکا سیاسی:

فوری سی. خارجه واشنگتن دی ـ وزارت امور
فوری سی. آژانس ارتباطات بین المللی واشنگتن دی ـ

محلی آژانس ارتباطات بین المللی دستگیری کارمند موضوع:
تمام متن) (محرمانه و 1ـ

امینی٬ رضا مسئله درگیری دکتر کاردار آوریل٬ 7 در امیرانتظام معاون نخست وزیر مالقات با در 2ـ
که برای این دستگیری بعضی ایرانیان دیگر در گفت: او و مطرح نمود آژانس ارتباطات بین الملل را ـکارمند

جریان معینی احساس می شود. می کنند بنگاههای آمریکایی کار
تـلکسی ال٬ مـوتور AIU و (ـکارکنان ایرانی بی اطالع بود دستگیریهای مذکور دیگر انتظام از 3ـ
پنج تن دیگر که امینی و اطالعات مشخصی دریافت شده بود قضیه امینی مطلع بود. گفت از اما جداـگانه)؛
امیرانتظام گفت دارند. این اتهامات تحت بررسی قرار هم جمع شده بودند. برای توطئه علیه انقالب گرد

نیست. آمریکایی منظور هیچ جریان ضد
بود متشکرخواهد اما چنین جریانی نبوده احساس آسودگی می کند اینکه می شنود گفت از کاردار 4ـ
هرگاه که امیرانتظام گفت: همچنین دیگران دریافت کند. قضیه امینی و مورد گزارشات بیشتری در اـگر

کرد. چنین خواهد بتواند
(USIS) کار کرده است. او آنچه را که برای 5ــ کاردار گفت امینی مدت 30 سال برای سفارت آمریکا
یک مشاور عالی معمول است انجام می دهد. کاردار مطمئن بود که چنین شغلی در سفارت ایران در
صحت چنین اتهاماتی را و می شناسد امینی را دکتر یک سال است که او داشته است. وجود واشنگتن نیز
داشت که آن اظهار را داشت عقیده شخصی خود سیاسی هم که حضور مشاور مشکل می داند. نسبت به او
وقایع سیاسی اخبار باید عالی سفارت آمریکا امینی به عنوان مشاور دکتر شده اند. وارد اتهامات اشتباهاً
یادداشت برداشت و تکان داد انتظام سر نیست. شخصی که توطئه بچیند او دهد؛ بحث قرار مورد را دنیا

نداشت. بیشتری ابراز ولی هیچ نظر
درخواست مالقات کاردار انتظام باشد. حوزه نفوذ می ترسیم که این قضیه بیرون از : اظهارنظر 6ـ
مشاور است. وارد کمیته ها امور در وی بیشتر نموده است. معاون نخست وزیر یزدی٬ با هرچه زودتر
داده آوریل) برای جمعه آینده (13 خمینی ـ یار بهشتی ـ دکتر سیاسی همچنین ترتیب مالقات دیگری با

آن موقع تحت بازداشت باشد. امینی تا البته اـگر قضیه دوباره مطرح می شود. آن روز در است.
ناس
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آوریل 79 محرمانه تهران 16 در سفارت آمریکا از:
58/1/27 ـ تهران 3971 سی. واشنگتن دی. خارجه ـ وزارت امور به:

STEMPEL استمپل ـگزارشگر:
زیر: درباره موارد امیرانتظام معاون نخست وزیر مالقات با موضوع:

آمریکا از لوازم یدکی هلی کوپتر خرید گرفتن و 1ـ
فرودگاه داالس می باشد لوازم یدکی که در میلیون دالر ترتیب انتقال 8 2ـ

آمریکا حفاظت انجمن ایران و مراقبت و 3ـ
محرمانه است. متن تماماً 1ـ

که توصیه کرد دیگران شدیداً و به ما و کرده که حکومت مشکالت داخلی دارد انتظام اقرار خالصه: 2ـ
که نیروی اشاره کرد شد. تمام خواهد هفته دیگر دو تا گفت بررسی قراردادهای آمریکا او دخالت نکنیم.
از او اشکاالتی هست. آمریکا مشکل هستندچون در تعویضها ندارد. قطعات یدکی هلیکوپتر هوایی عماًل
نسبت به حمله کمیته به انجمن کرد. تگزاس مانده یاد قطعات یدکی دولت ایران که در هشت میلیون دالر

(خالصه تمام). مشخص گرفت. موضع غیر آمریکا ایران و
تماس گرفت تا انتظام٬ معاون نخست وزیر٬ آوریل با 15 رئیس فعال قسمت سیاسی روز و کاردار 3ـ

مطرح گردید: مسایل زیر بحث کنند. مشکالت کوچکی را
ولی به تالشهای مسئولین می گیرد که شورای انقالب تصمیمات سیاسی کلی را انتظام اشاره کرد 4ـ
سفارت تسلیم نشد و اسامی اعضاء را نگفت او گفت که اطالعات هنوز محرمانه هستند. وقتی کاردار از او
در مورد وضع انقالب جویا شد٬ انتظام بحث را به قراردادهای آمریکا منحرف کرد و گفت وزیر دفاع٬
انتظام بررسی قراردادهاست. رئیس کمیته ارزیابی تهدیدات نیروهای مسلح دولت ایران و ژنرال ریاحی٬
ایران و موردروابط آمریکا در آن وقت می تواندبیشتر هفته دیگرتمام شود. دو یک یا تا ارزیابی باید ـگفت:
انتظام گفته امیدوار و دارد ضمن دولت ایران یک ”مشکالت داخلی“ در صحبت کند. آینده قراردادها و

نمی خواهد. دولت ایران دخالت قدرتهای خارجی را دخالتی نداشته باشد. است آمریکا
ایرانی که گوشه اتاق دیگر افراد به خاطر (شاید قطع کرد دیکته شده را این حرفهای قالبی و ـکاردار
حالت اعالم صحبت کم کم از بعد و ندارد؛ دخالتی نداشته و که آمریکا قاطعانه گفت: و ـکتاب می خواندند)
هـمچنین و مالقات کرده اند روسها بازرگان با نخست وزیر و انتظام گفت که او مواضع رسمی درآمد.
که خودش گفته است که ایران می خواهد کرده و سیاستهای مستقل ایران تأـکید بر و چینیها و انگلیسیها
روابط خوب بین ایران و و افرادی که شایعه پراـکنی می کنند مورد (مسئولین سفارت کمی در تصمیم بگیرد.

کرد.) تأیید سر انتظام هم با و صحبت کردند بهم می ریزند را آمریکا
و هلی کوپترهایش قطعات یدکی ندارند دارد: گفت که دولت ایران این مشکل واقعی را انتظام بعد 5ــ
حکم ارتباط با این مسئله در که گویا جواب داد کاردار تأمین نمی کند. نیازهای ایران را بیش ازــ 1آمریکا

این دادگاه نماینده ای نداشت6 گفت که دولت ایران در کاردار محموالت بهرینگ به ایران است. منع صدور
که یک توافقی می کرد فکر کاردار نمی کردند. صادر را منع صدور دستور احتمااًل نماینده می بود٬ ولی اـگر
درچنین مسایل پیچیده ای مربوط به تا که یک وکیل خوب بگیرد ولی به دولت توصیه کرد درجریان باشد.

مسایل پیش نیاید. این طور تا مشورت کنند قراردادها
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فرودگاه داالس قطعات یدکی در میلیون دالر 8 گفت که دولت ایران کشف کرده که حدود انتظام بعد 6ـ
به دنبال وسائل به آمریکا آنان را که می تواند دارد نیروی هوایی ایران یازده ”هواپیمای 747“ و دارد
MAGG) دفـتر بـا ارتش ایران ایـن مسـئله را مشکلی پیش آمد که اـگر کرد پیشنهاد کاردار بفرستد.

سفارت هماهنگ کنند. در مستشاری نظامی)
معاون نخست وزیری یزدی محدوده کار در اساساً هنوز که مشکالت آمریکا کرد انتظام تأـکید 7ـ
آمریکا انجمن فرهنگی ایران و کمیته محل وارد جریان فردی از مورد که در ولی داوطلب شد هستند؛
که قیمت کالسهای انگلیسی که ااۤلن ثبت نام می شوند گفته دانشجویان اعتراض کرده اند "TAS" شده و

(این مسلماً کرده بود انتظام یاد آزادانه از این فرد پایین بیاورند. را داده که آنها دستور و خیلی گران می باشد
مسئولین"TAS" خواست تا از او بکنند“.) که چنین کاری را حق نداشتند ”آنها داد. خیلی آزار انتظام را
(تا گزارش کنند او به دفتر امور"TAS" دخالت کند در که سعی کرد کسی را شماره تلفن هر آدرس و اسم٬

مشکلی پیش آمد). آینده اـگر در
ناس
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4677  شماره :
تهران در سفارت آمریکا از:

فوری ـ سی. واشنگتن دی. خارجه ـ امور وزیر به:
اردیبهشت“ امینی ”17 رضا موضوع:

تمام متن یک گزارش خبری است. محرمانه. 1ـ
استمپل هم حاضر سیاسی فعال٬ مشاور امیرانتظام و بازرگان (معاون٬ نخست وزیر مالقات با آخر 2ـ
شرح دادم. نسبت به او کاملمان را اعتماد مختصر به طور پیش کشیدم و امینی را من مسئله رضا بودند)
ما و ”این همان مسئله ای است که گفته بودند به فارسی گفت: و امیرانتظام برگشت به طرف نخست وزیر
به این مسئله را امیرانتظام به من گفت ما نخست وزیر٬ بدون دستوراتی از می کنیم.“ داریم روی آن کار

توقع داریم به زودی کاری انجام دهند. می کنیم و شورای انقالب رد
است ماه می گفت که معتقد 6 و 4 سیاسی فعال در به مشاور یک منبع نزدیک به تشکیالت کمیته ها 3ـ

باشد. امیدواریم این طور ما است. روی مسئله امینی باز مساعد ااۤلن راه برای کار
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10 : سند
(58/3/6) سّری می 1979 27 تهران ـ سفارت در از:

5491 فوری شماره: واشنگتن ـ به:
TOMSETH تامست ـگزارشگر:

تقاضای دولت موقت جهت اطالعاتی درباره فعالیتهای خرابکار. موضوع:
کسب تکلیف می شود. تمام موضوع سّری است. 1ـ

گـردید. عالقه دولت ایران به مبادله اطالعات ابـراز دیگر انتظام یک بار با مالقات کاردار در 2ـ
افغانستان دادیم. مورد متنی در به او قباًل ما دارید همانطوری که به یاد

بـه واقع شده ولی دولت موقت بـیشتر که این اطالعات مفید انتظام گفته بود می٬ مالقات 24 در
که دولت موقت افزود می٬ مالقات 26 در عالقه دارد. می اندازد٬ به خطر ناآرامیهایی که امنیت داخلی را

لیبیاییهاست. و فعالیت فلسطینیها خوزستان و در نگران مداخله عراقیها
منطقه خلیج فارس دیدن چند از انتظام گفت که دولت موقت اطالع یافته است که جرج حبش اخیراً
فلسطین که دفتر افزود (او ناراحتی برای ایران بوده است. ایجاد دالیل این سفر یکی از شاید ـکرده است و
گفت که متأسفانه دولت هیچ کاری جنبانیدن سر اهوازموجب نگرانی دولت موقت شده است وسپس با در

تمایل خمینی انجام شده است.) با شدن این دفتر که باز چرا بکند٬ نمی تواند درباره این دفتر
اطالعات امینی که به دولت به انتظام گفت که نظرصادقانه اش این است که مسئله حفاظت از کاردار 3ـ
موقت داده می شود٬ از اهمیت ویژه برخوردار است. انتظام به سرعت پاسخ داد که اطالعات دربـاره
می کنیم که این فکر (نظریه: ما پس از آن سندش نابود شده است. افغانستان فقط به بازرگان گفته شده و
که مشارالیه می رسید بایزدی به نظر درصحبت کاردار وسیعتری پخش شده٬ اطالعات دریک سطح نسبتاً
امکان تبادالت خبری بررسی می کنم تا مورد به انتظام گفت که من در کاردار است.) موضوع باخبر از نیز

بدهم. داشته باشیم به شما فعالیتهای مذکور مورد هرگونه اطالعات که در ممکن بود اـگر
مبادله اطالعات درباره فعالیتهای خرابکاری فلسطین٬ که خطر وزارت قبول کند اـگر کسب تکلیف: 4ـ
این اطالعات جهت دادن سند لذا و دولت ایران می ارزد همکاری نزدیک با عراق به امکان روابط و لیبی و

درخواست کنید. به انتظام را
ناس
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تهران سّری 58/3/13 ـ ژوئن 1979 3
لیبی تریپولی ـ در سفارت آمریکا از:

سی. واشنگتن دی. ـ خارجه آمریکا امور وزیر به:
دریافت اطالعات درباره خرابکاری لیبی موضوع:

ایران که برای ارائه کردن گونه گزارشی که درباره فعالیتهای خرابکاری لیبی در هر دریافت نسخه ای از
در احتمااًل مسئله لیبی٬ می رسد که به نظر آنجا از بود. قدردانی خواهد و باعث تشکر به انتظام تهیه شده٬
دریافت نظریات معاون نخست وزیر شد٬ مطرح خواهد پیش است٬ انتظام در تهران با مذاـکراتی که در
وضعیت امام موسی صدر مورد توضیحات لیبی در به ایران و مسافرت جلّود مورد DEP) در - PM)

شد. سپاس خواهد موجب امتنان و
بلوکر
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58 محرمانه خرداد 29 ـ ژوئن 79 19 ـ تهران تهران 6379 در سفارت آمریکا از:
فوری خارجه آمریکا٬ وزارت امور به:

مرجع 153316
آمریکا روابط ایران و موضوع:

محرمانه است. متن تلگراف خبری کاماًل 1ـ
را آمریکا جریان جاری روابط ایران و معاون نخست وزیر٬ مراسم خداحافظی انتظام٬ در خالصه: 2ـ
موانـعی کـه از ولی ظاهراً برای عادی کردن روابط اعالم داشت. تمایالت دولت را او بررسی کردیم.
(پایان خالصه). خیلی ناراضی بود. این راه پیش آورده بودند٬ دولت در تشکیالت موازی دولت در

امیرانتظام برگزار ژوئن یک نشست خداحافظی با 18 (POLCOUNS) در سیاسی مشاور همراه با 3ـ
درخواست کرده بود). آن را قباًل آماده کردم (او برای او تلگراف مرجع را من مطالب مندرج در ـکردم.
آینده برگزار روز چند است در کنفرانس مطبوعاتی که قرار گفت این مطالب در و به دقت توجه کرد او
برای داشتن یک رابطه خوب عالقه دولت ایران را دارد نظر همچنین گفت که در او بود. ـکندسودمندخواهد
پیشرفت روابط بین دو امید دولت٬ بقیه همکارانش در که خودش و اضافه کرد او کند. بازگو آمریکا با
ممکن است گفت این امر او کشید. مدتی طول خواهد که این امر که عقیده دارند چند هر دارند. را ـکشور

می دانیم که منافع مشترک خیلی زیادی داریم. ولی ما به طول بینجامد حتی ماهها یا و هفته ها
توجه به اینکه مااختالف عمده ای در که با خواهیم نمود سعی خویش را حداـکثر من جواب دادم که ما
خط مشی نداریم٬ جریان را عادی کنیم. من همچنین خاطر نشان کردم که نقطه نظرهای مشروعی وجود
را به حسن حال من او به هر می کند. محدود قراردادها موضوعاتی مانند در که قابلیت انعطاف ما را دارد

نیت خودمان مطمئن ساختم.
داشت که نگرانی شدید اظهار انتها انتظام در بحث کوتاهی راجع به حمالت مطبوعات به عمل آمد. 4ـ
بابت مطبوعات که ممکن است برای پول نه از دولت ایاالت متحده است٬ بابت روابط دولت ایران با از او
من با و سؤال کرد من راجع به طرحهایمان برای سفیر از این باره او در بنویسند. درآوردن مسایلی را
در طرف دولت ایران مسایلی را از (CUTLER) به عنوان سفیر صراحت جواب گفتم که عدم قبول کاتلر
بنابراین متأسفانه امکان جایگزینی فوری برای وی وجود بایدحل شوند. آورده که فعاًل واشنگتن به وجود
دولت ایران لذا طوالنی است. جریانی نسبتاً آن٬ تأیید صورت من اضافه کردم که انتصاب و هر در ندارد.
حالی که به وضوح در داشته باشد. پاییز پیشرفت مهمی تا انتظار بیان داشتم که نباید و باشد صبور باید

درک می کند. که انتظام مشکالت را می رسید داشت ولی به نظر تمایلی جهت جایگزینی سفیر
شده شامل می شد) ذـکر تلگرافهای ماه سپتامبر در طول گفتگوهایمان (ـکه رئوس گوناـگونی را در 5ــ
رابطه با ناراحتیهایی که در بقیه اعضای دولت از و که او نشان داد مقابل من گرفت٬ موضعی که در انتظام با
مسئول غیر بیان داشت که وقتی افراد چندین بار او رنج می برند. سیستم دوگانه دولت برایشان پیش آمده٬
سـالها از گفت بعد (او می کنند. سخت تر دولت را کار اظهارات عجوالنه ای می کنند٬ ولی سیاسی کار٬
هرکس می خواهد و بگویند هرچه می خواهند حق دارند می کنند فکر آنها شده اند. دیکتاتوری مردم آزاد

باشد). یک رهبر
ساده تراست این برای ما اوجواب داد انتصابش به سوئدپرسیدم. مورد در او موضوع دیگری من از در
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انجامید ماه به طول نخواهد چند از می کردیم که بیشتر فکر مقدمتاً استکهلم صحبت کنیم. در یکدیگر با تا
امیدواریم که فرصت داشته باشیم ما ادامه می دهند. حل کنیم ولی این مردم دخالتهایشان را مسایلمان را تا
ممکن است هرچند بایدصبرکنیم٬ ما نیازداریم. دراین جهت به کمکهای شما ما حل کنیم. ـکه مسایلمان را
ما رابطه با درجهت بهبود خالصانه کوششهایش را حالی که انتظام ظاهراً در سال به طول بینجامد٬ یکی دو
این روزها در را آمریکا ایرانیان اهمیت روابط ایران و کمی از که مانندتعداد می رسد به نظر و نشان می دهد
تجربه کرده را که ایران یک انقالب سیاسی خیلی شدید وخودم) به او شدم ( وقتی که یادآور درک می کند.
ناامیدیش راجع به عدم پیشرفت فقط اوضاع دوباره مرتب شود٬ تا فراوانی می خواهد صبر زمان و این٬ و

کرد. مقداری تقلیل پیدا
تهران 6379 ناس ـ
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سیاسی محرمانه بخش: طبقه بندی:
تهران 58/3/29 در سفارت آمریکا از:

6378 فوری شماره: خارجه واشنگتن. امور وزیر به:
ژوئن 79  تاریخ 19

TOMSETH : ـگزارشگر
A تهران 6292 B و بغداد 1308 مرجع:

عراق روابط ایران و موضوع:
تلگراف توضیحی موضوع محرمانه ـ 1ـ

عراق نسبت به مقاصد مورد در اطالعاتی را کاردار٬ ژوئن از 18 خداحافظیش در امیرانتظام در 2ـ
شده است. کدام طرف باعث ناراحتیهای موجود داشت که نمی داند اظهار ابتدا کاردار شد. ایران جویا
که شاید داد تذکر و برشمرد آمده اند٬ انقالب به وجود اثر که در را انواع نگرانیهای موجود ـکاردار
خط دوران استفاده مورد سیاست انگلستان در از به راه انداختن ناراحتیهای مرزی بخواهند با عراقیها
که برنامه های داد تذکر به او انتظام درباره این موضوع چیزی برای گفتن نداشت ولی وقتی کاردار ـکنند.
یادداشتی و بشدت تعجب کرد نسبت به عراق پیش گرفته اند٬ دوستانه ای را رادیویی عربی ایران روش غیر
موفقیت خوشحالی از و امید ما تعدیل بشود. که این برنامه ها کرد آینده سعی خواهد در ظاهراً برداشت و
که اعضای دولت موقت خاطرنشان می سازیم که این نشان می دهد این باره نداریم ولی این را انتظام در
حتی در دایره محدودیت دولت از هماهنگی برخوردار نیستند و به این نتیجه رسیدیم که صادق قطب زاده
بدون آـگاهی دولت موقت سیاست خارجی ایران را سیمای ایران ممکن است٬ و عامل جنجالی صدا مدیر

دیکته کند.
ناس
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58/4/3 محرمانه ـ 6550 شماره: 79/6/24 تاریخ:
تهران در سفارت آمریکا از:
استکهلم سفارت آمریکا به:

سوئد در ایران (جدید) سفیر موضوع:
محرمانه است. متن کاماًل 1ـ

انقالبی بازرگان زمانی که دولت موقت اسالمی و در عباس امیرانتظام به عنوان معاون نخست وزیر 2ـ
ارتباطات مطبوعات (به عنوان مسئول دفتر او خدمت می کرده است. فوریه این سال به قدرت رسید در

نخست وزیری بوده است. خارجه و امور و سخنگوی دولت)
دانشگاه مدرک مهندسی الکترونیک از با نیمه 1950 در او سال دارد. 46 حدود در امیرانتظام٬ 3ـ
دانشگاه در که مدرک فوق لیسانس گرفت و دانشگاه پاریس بود سپس در او تهران فارغ التحصیل شد٬
یک با رسیده است او طبق گزارشی که به ما گرفت. برکلی مدرک مهندسی ساختمان را در ـکالیفرنیا
به بعداً اما کرد. کار منطقه سانفرانسیسکو فارغ التحصیل شدن برای مدتی در از بعد و آمریکایی ازدواج کرد
وارد کار در شرکتهای خودش را بعداً اما کرد٬ خصوصی کار برای یک شرکت مشاور ایران بازگشت ابتدا

تأسیس کرد. ـکردن لوازم سنگین بود٬
کابینه بازرگان بوده در آمریکا مؤثرترین مدافعین عادی کردن روابط بین ایران و امیرانتظام یکی از 4ـ

حمله شده است. به او گاهگاهی به دلیل ارتباط آمریکاییش به عنوان یک عامل آمریکا است.
اما او به طور کلی به وسیله این تهمتها ترس به خودش راه نداده است. اخیراً در 21 ژوئن در یک
مصاحبه مطبوعاتی با یک برخورد منطقی ضرورت تفاهم بین ایران و ایاالت متحده را توضیح داد.

به کاردار شده است. تحکیم اقتدارش ناامیدتر همان حال امیرانتظام به موجب ناتوانی دولت در در 5ــ
ماه به حالت عرض چند در را می کردندمی توانندموقعیت اینجا اینکه فکر وشریکش در گفت که او قبلی ما

اشتباه کرده اند. برگردانند٬ طبیعی (عادی)
مسایل اداری شکایت کرد. دولت در سیاسی خارج از نیرومند ادامه دخالت افراد مورد همچنین در او
می کنیم که آن یک حرکتی فکر اما کابینه مطمئن باشیم. از نمی توانیم ازمقتضیات عزیمت او حالی که ما در

حتی تشویق کرده باشد. ممکن است به خوبی پذیرفته و است که او
لینگن
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ژوئیه 79 3 ـ 1358/4/12  تاریخ سند:
تهران در سفارت آمریکا از:

امیرانتظام به:
لینگن به امیرانتظام نامه از  موضوع:

عالیجناب
ایـن سـفارت به عنوان کاردار من به تهران آمدم که موقتاً اطالع دارید٬ همان طوری که احتمااًل

شود. کشورم وارد جدیدی از سفیر جایگزین چارلی ناس شوم تا
ازطریق او و ماه گذشته به مناسبتهای مختلف به او٬ طی چند چارلی ناس برای این ازتوجهاتی که شما
به را قدردانی خود دولت من خواسته است که مخصوصاً به این سفارت مبذول داشته اید٬تعریف کرده است.
ایاالت متحده ایراد روابط ایران و مورد یک برنامه همگانی در ژوئن در 21 در سبب بیاناتی که شما
اعالمیه 27 این قبیل و شدم بیاناتی از خارجه یادآور به وزیر همان طوری که دیروز دارم. ابراز فرمودید
عمل مشکل دولتهایمان در ملت و میان دو وسیعی به پیشرفت تفاهم بهتر به طور خارجه نیز٬ ژوئن وزیر
ایران منعکس می سازد. در را که واقعیتهای جدید کمک می کند ولی مهم بازسازی یک رابطه جدید

اسکاندیناوی شدن منصب جدیدتان در مقدمات عهده دار زیادی گرفتار به طور من مطمئنم که شما
هستید.

را بـرای ادامـه بهترین آرزوهای خود به مناسبات منصبتان و را تبریکات خود اجازه بدهید لطفاً
موفقیت در آن را تقدیم دارم.

ارادتمند شما
بروسل لینگن ال ـ
موقت ـکاردار



 مالقات 535

B ـ وزارت 175166 A ـ ـ تهران 6941 مرجع:
ژوالی 79 8 تهران تاریخ: در سفارت آمریکا از:

واشنگتن 7064/1 آقای ونس٬ خارجه٬ امور وزیر به:
معاون نخست وزیری آقای امیرانتظام مالقات با موضوع:

سّری است. این موضوع کاماًل 1ـ
تمایالت معاون نخست وزیر٬ آقای امیرانتظام٬ با مالقات مورخ 7جوالی 79 در خالصه گزارش: 2ـ
غیر مطلب تجاری و چند مورد همچنین در متذکرشدم. ایران مجدداً برای عادی کردن روابط با را آمریکا
اقلیتهای با رفتار و GTE الکترونیکی ساخت آمریکا تلفنهای قبیل قراردادهای نظامی مهم٬ تجاری از
اعمال قدرت که دولت موقت در مشکالتی را و انتظام به ضعف دولت موقت اشاره کرد شد. مذهبی گفتگو
که خواهش کرد مجدداً او توضیح داد. رسمی یعنی کمیته های انقالب داشته٬ سیستمهای موازی غیر بر
داشته باشیم. صورت می گیرد کشورهای مجاور در یا داخل و فعالیتهایی که در مورد تبادل اطالعات در

(پایان خالصه گزارش) اهمیت اند. امنیتی داخلی ایران حائز نظر که اینگونه اطالعات از چرا
برابریزدی به کار که در درست همان شیوه ای بود آمریکا مسئله روابط ایران و من با نحوه برخورد 3ـ
اقداماتش برای تسهیل حرکت به طرف عادی کردن مورد انتظام به خصوص در من از .(A (مرجع بردم.
ژوئن 21 مصاحبه اش در ما متذکرشدم که به نظر کردم و انقالب تشکر از دوره بعد جانبه در روابط مفیددو
که به همان طور کردم٬ به ایران من پیشنهاد فرستادن سفیر مورد در بوده است. مفید بسیار این مورد در
یزدی پیشنهاد کرده بودم٬ که در حال حاضر اوضاع به همین صورت باشد در این مورد هرچه کمتر گفته
به داشته است. خارجه اظهار واقع همان نظریه ای است که سخنگوی وزارت امور این در است و بهتر شود
قبول ایرانیان نیست. نمی توانیم سفیری به ایران بفرستیم که مورد توجه دادم که ما رسمی به او غیر طور
تضمین نماید.اوقات که رضایت همه را این موردطوری حل شود سپس افزودم که مدتی وقت الزم است تا

کردم. آرزو استکهلم برای او در خوشی را
بازگشت ایران و در ارتش آمریکا بار و خوار و انتقال ذخایر مورد تالشهای انتظام در همچنین از 4ـ
قدرت با مراـکز تعدد همچنان به خاطر توجه دادم که ما به او کردم و دادن وسایل مخابراتی نظامی تشکر
مسئله هنوز که چرا انتظام تعجب کرد به روشده ایم. اموال مربوطه رو کنترل وسایل و مورد مشکالتی در
گفت که درباره و کرد تکرار آنها خرید مورد در تمایل دولت موقت را او حل نشده است. خواروبار ذخایر
دوره وقتی من به این تمایل اشاره کردم که تمام مسایلی که از گرفت. بازرگانی تماس خواهد وزیر آن با
بتوانیم دوباره وسعت و ما تا ریخته شوند٬ منظم دور به طور مانده باید قبلی همکاریهای نظامی به جا
که این موضوع ازحساسیت انتظام پاسخ داد تعیین کنیم٬ را این موردمی خواهد ماهیت روابطی که ایران در
در باید طرف گروههای چپ٬ به علت فشارهای وارده به دولت موقت به ویژه از است و خاصی برخوردار

آن محتاطانه عمل شود. مورد
که کمپانیهای آمریکا موارد بعضی از همچنین احتیاج به مصالحه در مطرح کردم. GTE را موضوع 5ــ
اشاره کردم که کمپانیهای شدم و یادآور به او را خلوص نیت مذاـکره کنند با که درباره این موارد حاضرند
بود. متأثرخواهد این مذاـکرات٬ نسبت به انعطاف پذیری ایران از بینش آنها و به مذاـکرات توجه دارند دیگر
تلفن گفتگوخواهدکرد تلگراف و ولی گفت که باوزیرپست و دراین موردانتظام بی اطالع به نظرمی رسید؛
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این موقع در همچنین به هیئت اجرایی کمپانی دوپونت اشاره کردم. گفت. خواهد به او نظریات من را و
شرکتهای ملی شده ایرانی سهام که خسارت سهامداران خارجی که در انتظام بالفاصله به من اطمینان داد
به خالصه اطالعاتی که به را توجه او و اشاره شد سرانجام به مسئله اقتصاد شد. جبران خواهد داشتند
به نیاز جلب کردم و اجناس به ایران داده شده است٬ واشنگتن درباره کاهش صدور سفارت ایران در

خریدهای مهم بررسی شد. مورد سرعت عمل در
به خصوص و آمریکا اقلیتهای ایران من به انتظام یادآوری کردم که این موضوع در با رفتار درمورد 6ـ
صحبت (مرجع) دانیل پور هایی و آقایان٬ مورد سپس در می باشد. اهمیت خاصی برخوردار کنگره از در
ااۤلن تحت محاـکمه که اینها صحت این خبر مورد که در خواسته اند ما واشنگتن از گفتم که از به او ـکردم و
که مطلب قول داد و بی اطالعی کرد اظهار دستگیری این افراد انتظام حتی از اطالعاتی کسب کنیم. هستند٬

بگوید. به ما نتیجه تحقیقاتش را و بررسی کند را
توجه به مالقاتهایی که سطح مملکت با نظرهای انتظام درباره نحوه عمل دولت موقت در سپس از 7ـ
که دولت انتظام پاسخ داد شدم. جویا هفته گذشته انجام شده بود٬ خمینی در شورای انقالب با بین کابینه و
ایده آلیستی که می خواستند این مشکالت به وسیله افراد بیشتر و موقت همچنان مشکالت فراوانی دارد
باید (آمریکا) شما و ما و که حل این مشکالت به زمان احتیاج دارد افزود او می شود. ایجاد ـکمک کنند٬
اعمال قدرت مشکالتی دارد نشان ساخت که دولت موقت در دنباله سخنانش خاطر در او باشیم. صبور
به دولت اجازه دولتند٬ کادر خارج از مردم زیادی که در شناخته می شود. مسئول تمام کارها ولی او
نمی دهند که خودش امور مملکتی را انجام دهد و این مردم حتی دانش و یا تخصص اداره مملکت را
که دست از را قانع کند انتظام همچنین گفت که دولت موقت به کرات سعی کرده است که این افراد ندارند.
سپس به گروههای چپ حمله او بوده است. پشتیبانی خمینی برخوردار این تالش از و مزاحمت بردارند
این در به وسیله شوروی پشتیبانی می شوند. برای این کار و کنند نابود که انقالب را دارند گفت قصد و ـکرد

چنین فعالیتهای خرابکارانه آـگاه کند. از دولت موقت را است که آمریکا که امیدوار افزود زمینه او
برای ایران که موجب دردسر سیاسی مهم اظهاراتی می کنند شدم که بعضی افراد متذکر من به او 8ـ
عواقب این انقالب گفت یکی از و انتظام آهی کشید تحریک کننده تلقی می کنند. دیگران این را و می شود
دولت نیز حتی بین افراد این مورد گفت در او صدای ملت بپندارد. را کسی خود این بوده است که هر
بـه خـصوص هـمه کشـورها روش ایران همیشه داشتن روابـط مـناسب بـا دارد. وجود اختالف نظر
سیاست برخالف روش و سخنگوی دولت٬ صادق طباطبائی٬ همان روز ولی در همسایگانش می باشد.
تلویزیون به وسیله صادق قطب زاده و رادیو در همین مسئله نیز و عراق اظهاراتی می کند مورد دولت در
پخش برنامه های هیچ کنترلی در ولی عماًل دولت می پردازد را سیما و بودجه صدا می شود. تکرار مطرح و

آن ندارد.
امام گرفته تا که همه از دولت موقت به این نتیجه رسید انقالب٬ از انتظام گفت که بالفاصله بعد 9ـ
کابینه و نخست وزیر می کنند. دولت موقت کار ضد دادگاههای انقالب بر پاسداران انقالب و و ـکمیته ها
یک موضع قاطع هفته قبل که دولت موقت تصمیم به اتخاذ دو خمینی تماس گرفته ولی تا با بار صدها
به وضع عادی سریعاً اوضاع را که دولت موقت می خواهد افزود او ـگرفت نتیجه مطلوبی حاصل نشد.
تشکیالت کلی دولت برای عموم اعالن هفته سیاست و دو عرض یک یا که در پیش بینی کرد و بازگرداند
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جواب سؤال من گفت که در او انقالب بوده است. رهبر با توافق اخیر این نتیجه مالقات و و می شود٬
بازرگان را او انجام دهد. موفقیت آمیز) پایان (به طور به نحواحسن تا بازرگان مصمم است که وظیفه اش را
عملی بودن برنامه ای که به کسی است که غیر تنها گفت که او و توصیف کرد شخص ایده آلی برای این کار
زمان را می خواهند که آنها چرا تشخیص می دهد شده است را وسیله عوامل مذهبی ارتجاعی پیشنهاد

شد. این تسلیم چپگرایان نخواهند وجود ولی با سال به عقب برگردانند. 1000
که وظیفه اش به عنوان کانال شد باعث این نخواهد که سفرش به سوئد انتظام خوشبین بود 10ـ
از بهتر آنجا در نیزخواهدشد. اوحتی گفت که ارتباط ساده تر قطع شود. آمریکا ارتباطی بین دولت ایران و
به ایران خواهد ماه یک بار٬ دو به طورمنظم٬ به عالوه او بزنیم. را تهران می توانیم حرفهای خود واشنگتن و
و ماه طول بکشد گفت که ممکن است یکی دو سؤال شد برای آمریکا تعیین سفیر مورد در او وقتی از آمد.
مـن جـویای اطـالعاتی دربـاره انتظام سپس از شد. این مقام خواهد که خودش نامزد خوشبین بود
ایران (براساس روابط با برداشت عراق از مورد در را کلی خود من هم نظر و ـکشورهای همسایه ایران شد

بیان کردم. (D مرجع
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تهران 7098 تهران 58/4/18 شماره: سفارت در کاردار از:
ژوالی 1979 9 فوری تاریخ: خارجه. واشنگتن وزیر به:

B تهران 70 A ـ تهران 5491 LAINGEN لینگن مرجع: ـگزارشگر:
CHG CHRON کاردار محرمانه بخش: طبقه بندی:

عالقه امیرانتظام به اطالعات مشترک موضوع:
تمام مطالب محرمانه است. 1ـ

انتظام (ـکه اـکنون سفیر معاون قبلی نخست وزیر٬ همان طوری که مرجع اطالعاتی نشان می دهد 2ـ
مبادله هرگونه اطالعات در خواستار من قویاً مالقات با در تعیین شده برای پنج کشوراسکاندیناوی است)
سیاست داخلی ایران قصدنداریم که در ما عراق نسبت به ایران شد. مقاصد سیاستهای داخلی ایران و مورد
عراق برای ما مورد جواب دادن در که آیا بگیرد نظر وزارت در اـگر خواهیم شد. مداخله کنیم ولی متشکر

نیست؟ مفید
بازرگان ناس مطرح کرده و با عراق قباًل مقاصد مورد در را داشت که نگرانی خود امیرانتظام اظهار 3ـ
من برخوردش با انتظام در باسولیوان به این مطلب اشاره کرده است. یکی ازمالقاتهای خود نیزحداقل در
که کرد این تأـکید بر و وشوروی نسبت به ایران می باشد ـگفت که نگرانیش مربوط به وضعیت رهبران بغداد

آمریکاست. نکات منافع مشترک بین دولت موقت و است این یکی از معتقد
منبع اطالعاتیB منعکس شده است جوابهای من به انتظام یک سلسله مالحظات همچنان که در 4ـ
ـکلی از گزارش موجود در سفارت از بغداد بود. سپس گفتم که قسمت منافع آمریکا از آنجا چند مورد به
درباره ناراحتیهای را نگرانی خود و عراق اشاره کرده بود به صلح بین ایران و دولت ایران درباره عالقه ما
در ببینیم آیا تا بررسی خواهیم کرد این مسئله را سپس گفتم که ما داشتم. ایران ابراز بین عراق و موجود

موقعیتی هستیم که اطالعات دقیقتری بدهیم؟
او شدم. جویا آنجا در رابطه های ما از سپس به خروج احتمالی انتظام به استکهلم اشاره کردم و 5ــ
یزدی هـم که دکتر قبول کرد گرفت و خواهد را جای او طباطبائی٬ که سخنگوی دولت٬ کرد پیشنهاد

باشد. یک رابط مفید می تواند
جواب مثبت می تواند اینجا در منافع ما نقطه نظر از خواستارم. این مورد در من راهنمایی وزارت را 6ـ
وضع عراق می تواندمعرف این از ارزیابیهای ما سهیم کردن دولت موقت در عواقب سودمندی داشته باشد.
فرض کنیم که منطقه خلیج فارس دارد. توجه زیادی به ثبات در که می گوید همان طور که آمریکا باشد
این به این مسایل تعادل بخشیم. و جنگ ندارد اینکه عراق قصد می توانیم چیزهایی بدهیم که مبنی بر
که به انتظام گفتم نسبت سیمای ایران که همان طور و مثل صدا تقویت کند؛ ممکن است مواضع میانه روی را
دولت موقت پذیرش این موضوع می تواند با روابط دوجانبه ما مورد در روش خصمانه ای دارد. به ما

واقع شود. متقابل مفید برای همکاریهای سودمند تمایل ما و بفهماند به آنها را ما اعتماد
نمی کنیم٬ به عنوان رابط پیشنهاد طباطبائی را ما دارد. وجود احتمالی انتظام نیز البته موضوع سفر 7ـ
ارتباط مورد امیرانتظام در پیشنهاد می توانیم از ما ترجیحاً خیلی کم است. او مورد در که اطالعات ما چرا
همچنین او عراق نگران است و روابط ایران و مورد انتظام در مانند نیز که او چرا یزدی استفاده کنیم٬ با
انتظام درباره این همچنین ادامه تماس با برای توسعه روابط مطمئن مفیدواقع شود. ـکسی است که می تواند
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درگیریش نسبت به امورات داخلی معتقدیم که عالقه و که ما چرا بود فایده نخواهد موضوع خالی از
بود. همچنان قوی خواهد

عراق. در همچنین منافع ما من تشخیص می دهم که منافع وسیعتری مطرح است؛ گفتن تمام این٬ با 8ــ
در عراق نیز مورد عین حال در در تضمین کنیم و اینجا در را من مامی توانیم منافع خود این به نظر وجود با

نخواهیم کرد. خاص ضرر این مورد
باشد؛ بغداد ژوئن 1962 نوع ارزیابیهای 21 از مبادله می کنیم می تواند اطالعاتی که ما مورد در اما 9ـ
انتقاالت نیروهای عراقی و نقل و مورد ولی اطالعات در شود. به صورتی که الزم است سانسور البته باید
داشته ممکن است مواردی وجود نیز این مورد است ولی در حساسیت بیشتری برخوردار از توانایی آنها

باشد. منافع ما در که تبادل آنها باشد
گذشته دارید در مأموریتها این طور اشتغال این هیئت در اطالعاتی از بگویم که اـگر سرانجام باید 10ـ

ندارند. به یاد سفارتخانه چنین موردی را که افراد چرا برای من بنویسید؛
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ایران محرمانه تهران ـ
ژوئیه 1979 رسمی 10 غیر اداری ـ
رادنی کندی جناب آقای مینوت ـ

سوئد استکهلم٬
عزیز آقای سفیر

سخنگوی دولت را و معاون سابق نخست وزیر به زودی همکاری ایرانی به نام عباس امیرانتظام٬ شما
فنالند٬ اعتبارنامه برای نروژ٬ با سفارت سوئد توسط دولتش به مقام سفیر او داشت. خواهید کنار در

خوشبختی!!! چه مرد منصوب شده است. ایسلند دانمارک و
می فرستم. دیگر کشور این چهار همکارانت در یک از به هر این نامه را من نسخه هایی از

مختصر٬ به طور برای شماخواهیم فرستاد. جداـگانه اطالعات مشروحی درباره زندگی امیرانتظام را ما
در انقالب و محصور اینجا در خیلی زیاد غربی منش است. مؤدب و نزاـکت٬ وی یک ایرانی فوق العاده با
در مدت قابل توجهی را او انقالبی به نظرمی آید. ظاهر٬ روش و به سختی در اما پوسته درونی انقالب است٬
او از شما مطمئناً دوست دارد. را آنجا و خوب می شناسد بسیار ایاالت متحده را گذرانده است و ما ـکشور

آمد. خوشتان خواهد
متناوب مطرح است این است که ”چرا به طور حوزه دیپلماتیک اینجا در سؤاالتی که فعاًل یکی از
گفته است که امکان دارد ما به بعضی از اینجا او نداریم. این مورد پاسخ خوبی در هنوز ما انتظام می رود“.
در استکهلم در موقعیتی بهتر از اینجا برای پاسخگویی به آن باشد. فرض بر این است که رفتن او الاقل تا
اندازه ای ناشی از پیچیدگیها و مانورهای حلقه داخلی انقالب می باشد و این باعث شده که امیرانتظام
علیرغم مسافت می گوید به ما او بود. خواهد ایران راحت تر خارج از در حال حاضر که در احساس کند

ادامه دهد. می گذرد (ایران) اینجا توجهش به آنچه در به شرکت فعالش و دارد قصد زیاد
مالقات و او نداریم. اعتراف می کنیم که چندان آـگاهی واقعی نسبت به رفتن او ما گفتن همه اینها٬ با
نظرات و مورد آن مسافت در از بتوانید چیزی که شما هر ما و کرد استقبال خواهد را شما صحبت با
حلقه های مورد مطلبی که وی ممکن است در واقع هر در استقبال خواهیم کرد. بگویید به ما ـگفته های او

می باشد. عالقه ما مورد برای ارائه داشته باشد روابط داخلی آنها داخلی رهبری و
شما ارادتمند
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موقت بروس لینگن کاردار سالم گرم ال ـ  با
58/4/20 ـ جوالی 1979 تهران٬

عزیز آقای سفیر
عزیمتتان مالقات قبل از را که من شما خودتان فرصتی دادید زیاد برنامه کار وجود اینکه با از مجدداً
ذخیره تا دارم ادامه می یابد آن چیزی است که اعتقاد دلیل دیگری که بر محبت شما میکنم. ـکنم تشکر
اسکاندیناوی نامه نوشته به سفرایمان در یک از من به هر ایران باشد. دوستی خوبی نسبت به کشورم در
خوشآمدخواهند را شما دیدار من می دانم که آنها گفته ام. ورودقریب الوقوع شما و راجع به شغل شما آنها

ـگفت.
اولین بازگشتتان به تهران هستم. در برای موفقیت شما بهترین آرزوهایم را مجدداً

شما دوستدار گرمترین سالمهاـ با
بروس لینگن ل ـ

ایران در سفارت آمریکا  ـکاردار

استفاده اداری محدود
ژوئیه 79 15 تهران تاریخ: ـ سفارت آمریکا از:

استکهلم ـ سفارت آمریکا به:
برای سفیر

موضوع: سفیر جدید ایران در سوئد
اسکاندیناوی دیگر کشور (ـکه برای چهار سوئد ایران در سفیرجدید مورد در من نامه ای برای شما 1ـ

فرستاده ام. هم منصوب می شود)
سرعت کمی به آن بخش جهان بدون شک از اینجا سرویس پستی (خدمات پستی) حال٬ به هر

هفته گذشته مطلع کنم. در ورودش به آنجا از را شما بنابراین باید است و برخوردار
شخصی است دلپذیر٬ سخنگوی دولت بود دولت موقت و عباس امیرانتظام که معاون نخست وزیر 2ـ
فعالی در اماوی همچنین عضو زندگی کرده است. آمریکا غربی منش که مدت قابل مالحظه ای در مؤدب و
چیزی که هر روشن نیست و کاماًل عازم شده است برای ما اینکه وی چرا حلقه داخلی انقالب بوده است.
دغدغه است. دچار ما وی برای حفظ ارتباط با بود. خواهد سودمند وی به دست آورید٬ این زمینه از در

توصیه می کنیم. به گرمی وی را ما بود. خواهد پی شما اولین فرصت در بنابراین مطمئنم که در
لینگن
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3638 شماره :
جوالی 1979 سی 19 دی. واشنگتن. خارجه ـ وزارت امور از:
سفارت آمریکا٬تهران اطالع: استکهلم با سفارت آمریکا٬ به:

تهران 6550 استکهلم ٬2492 ارجاع به:
ایران به سوئد. جدید شرح زندگی عباس امیرانتظام سفیر اطالعاتی درمورد (بدون طبقه بندی) موضوع:
برای شاید حال٬ به هر زیادی برای افزودن به تلکس مرجع ندارد. وزارتخانه چیز (محرمانه) 1ـ
قـائل تمایز مردم آمریکا امیرانتظام همیشه بین دولت ایاالت متحده و که بداند استکهلم جالب باشد
سرتاسر که در می کند وی همچنین ادعا احترام می گذارد. بسیار که به مردم آمریکا می گوید او می شود.

ایاالت متحده صاحب دوستانی هست.
دریافت هرگونه اطالعات اضافی درباره شرح زندگی یا وزارتخانه از (استفاده اداری محدود) 2ـ
همچنین نمود. خواهد تشکر استکهلم به دست آید مدت انتصابش در که در امیرانتظام٬ عکسهایی از

می باشند. مفید کرد برآورد بتوان فعالیت وی را نظراتی که به وسیله آنها

(58/5/9 ـ جوالی 7/9 / سی. 31 دی. واشنگتن ـ خارجه ـ امور وزیر از:
استکهلم در سفارت آمریکا به:

تهران ـ سفارت آمریکا پیوست به:
تهران سّری 8060

 موضوع: سفیر امیرانتظام
تمام متن سّری 1ـ

امیرانتظام به استکهلم ترک نماید٬ در به قصدمأموریت جدیدش به عنوان سفیر اینکه ایران را قبل از 2ـ
انتظام اـگر نماید. ایران گفتگو خارج از در کارمندان دولت آمریکا گفت که مایل است که با مسئول ما
زمانی که به عنوان چگونگی مسایل سیاسی ایران٬ نسبت به حالت و را ما می خواست می توانست دید
بخشد. بهبود دولت موقت ایران روشن نماید٬ حساس در به عنوان یک عضو بود٬ معاون نخست وزیر
محتاطانه با را زیر موارد مالقات کرده و او اولین فرصت با ممکن است که در موافق هستید اـگرشما 3ـ

میان گذارید: در او
رسیدن به استکهلم تحلیل پس از گردیده که مایل است وقایع ایران را متذکر یادمان هست که او ما ...
برای را جان استمپل٬ سیاسی سابق تهران٬ آماده هستیم که کارمند ما موافق باشد (انتظام) اـگرسفیر نماید...
احتیاط مطرح گردد. با این مسئله می تواند داد. می شود فوراً ترتیب این مالقات را مالقاتی اعزام داریم.
شروع نموده کارش را آـکادمی نیروی دریایی درپست معاونت) در استمپل (مقام سرویس خارجی آمریکا

هفته آینده بدهیم. در ترتیب مسافرتی را صورتی که مایل باشد داریم که در امید ما و
ونس
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اـگوست 79 استکهلم تاریخ: در سفارت آمریکا از:
58 مرداد 11 فوری ـ استکهلم / 3159 واشنگتن شماره : خارجه ـ امور وزیر به:

ایران امیرانتظام سفیر مکالمه با موضوع:
تمام متن سّری است. 1ـ

معاون سابق امیرانتظام مالقات کرد. با سوئد ایران در سفیر کار دفتر 31ژوئیه در روز عصر کاردار 2ـ
استکهلم محل سکونت وی در شده بود. ژوئیه به استکهلم وارد دولت انقالبی ایران اواخر نخست وزیر

بود. اسکاندیناوی خواهد منتصب به پنج کشور عین حال سفیر ولی در بود٬ خواهد
انتظام کرد. پادشاه سوئدتقدیم خواهد 16 به کارل گوستاو را استوارنامه خود اوت او طبق برنامه 28
سیاست 25 فساد از تأسف او ـ موفقیتهای آمریکا از تحسین او برکلی٬ در روزهای دانشجویی خود از
عدم دخالت در شرایط احترام متقابل٬ در روابط دوجانبه تنها به بهبود تصمیم او ایران و در ساله آمریکا
نبایدموقعیت کشورها دیگر و گفت که ما او عدم تعرض به استقالل ایران میسراست. مسایل داخلی ایران و
نمونه اسالمی مردم ایران مشغول ساختن یک کشور به بیراهه بکشد. را آنها ایران٬ آشفته سیاسی امروز
الگو ایران را کشورهای دیگر بعد حال سالها به هر رنجهای زیاد) و درد و مدها و جذر (اـگرچه با هستند.
وقتی موفق ولی آنها چین است. شوروی و آمریکا٬ که ایران خواهان روابط خوب با داد خواهند قرار
استقالل آن قدم حاـکمیت ملی و تمامیت و مبنای احترام به ایران وحکومت اسالمی آن و که بر خواهندشد
بعداً برای بازگرداندن تالشهایی که هم اـکنون یا و انقالب ایران نیاموزد درسی از اـگر آمریکا بردارند.
روابطی از نوع روابط ویژه ای که در زمان شاه وجود داشت از سر بگیرد٬ در این صورت دشمنی نسبت به
تعیین کننده سیاست دولت و آینده نیز در عمومی ایران حاـکم بوده٬ افکار طی 6 ماه گذشته بر در آمریکا
به آن و می ترسیدند تجاوزات شوروی نیز از دیرباز مردم ایران از بود. عمومی مردم ایران خواهد افکار

فرستاده شده است. نیز بنابراین چنین اخطاری به مسکو مشکوک بوده اند.
نه می خواهد فعال باشد. است که یک سفیر درصدد انتظام گفت که او مقابل سؤالهای مختلف٬ در 3ـ
انجام است تمام اروپا در سیار بلکه به عنوان سفیر کشورهای اسکاندیناوی (محل مأموریتش) در تنها
مراقب نیز و اروپایی است. کشورهای دیگر نزدیک مراقب روابط ایران با که از اشاره کرد او وظیفه کند.
دوش اداری از گفت که هدف این است که این مسئولیت ویژه سیاسی ـ او این کشورها. در سفرای آنها
برای حل یک مسئله کوچک به احتمال زیاد به عنوان جمله معترضه گفت: او دولت بازرگان برداشته شود.
مالقات کند هموطنان خود مرتب با است که به طور درصدد او سوئد در رفت و به زودی به آلمان خواهد
که تمام کرد) (خواهد امیدواری کرد اظهار او این دیدارها در می باشند). طبقه دانشجو از آنها (بیشتر
بدین کنند. برای سربلندی ایران کار هستندمی توانند حزب کمونیست عضو جمله کسانی که در از ایرانیان٬
مورد در به آنها ونیز جلب کند را همکاری آنها دانشجوی ایرانی مالقات کرده تا صدها ترتیب تاـکنون با

علت قطع کمک مالی دولت برای یک دوره تحصیلی توضیح بدهد.
تصفیه خواهد را لحاظ درسی ضعیف هستند کسانی که از و ”دانشجویان حرفه ای“ انتظام گفت که او

کرد. حمایت خواهد کسانی که سابقه درسی خوبی دارند از و ـکرد
دوستان یکی از اشاره کرد. سالهای 50 جنبش مقاومت ملی در در انتظام به سابقه فعالیتهای خود 4ـ
گفت کوتام یکی از او سیاسی بود. کارمند کاتم٬ ریچارد سفارت آمریکا آن زمان در خوب مردم در
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به قدرت رساندن در آمریکا آن زمان عواقب احتمال اصرار آمریکایی است که در سیاستمداران معدود
درک کرد. شاه را

امام خمینی مالقات پاریس با گذشته در اـکتبر حفظ کرده در کوتام که عالقه اش به ایران را انتظام گفت:
سواحل یک دانشگاه در در که حاال می کرد فکر او گذشته به تهران مسافرت کرده. نوامبر در و ـکرد
کـوتام باید که به عنوان قدم عاقالنه ای آمریکا توصیه کرد او تدریس می کند. پرینستون (پنسیلوانیا)

آینده به ایران بفرستد. به عنوان سفیر COTTAM را

عالقه سفارت به حفظ همکاری نزدیک از را او ما کاردار استکهلم٬ انتظام در مراسم استقبال از در 5ــ
این از ما انتظام گفت: مواقع لزوم کمک کنیم. دوست داریم در که ما کرد تأـکید مطمئن ساخت و هیئت او با
ارجاع کنیم. به او مسایل خودمان را که ما امیدواری کرد اظهار خوشحال شدیم و مالقات مقدماتی بسیار

بدهیم. به او زمان که به دست می آمد هر جانبه را عالیق دو اطالعات جدیدی از
ماهر نماینده بسیار هوش و امیرانتظام به عنوان یک شخص با لینگن از توصیف کاردار تفسیر: 6ـ
آمریکا حقیقت عالقه به ادامه تماس با انتظام در صحیح است. سخن گفتن کاماًل دولت انقالبی ایران در
برقرار آمریکا بین ایران و دوباره روابط دوجانبه خوبی را تا که خالصانه می کوشد می رسد به نظر و دارد

داد. امکان ادامه خواهد حد در امیرانتظام را با سفارت گفتگو ـکند.
CANNEY
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710 شماره :
58 سّری مرداد ـ اوت 1279 واشنگتن 3 خارجه ـ وزیر از:

فوری استکهلم ـ در سفارت آمریکا به:
کریستوفر ـگزارشگر:

تهران در سفارت آمریکا اطالع:
امیرانتظام سفیر  موضوع:

تمام متن سّری. 1ـ
و آمد 9/15صبح به تهران خواهد شماره 30در روزیکشنبه پنجم اوت به وسیله پرواز استمپل در 2ـ
انتظام با را مالقات او قرار لطفاً بدهید. جا به او و به استقبالش بروید گفت. ترک خواهد را سه شنبه اینجا در

امکان یک مالقات بعدی برای دوشنبه هم می ماند. یکشنبه دیروقت خوب است و فراهم کنید.
ـکریستوفر
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58 سّری مرداد 17 مطابق با آـگوست 79 خارجه 8 امور واشنگتن وزیر از:
106729 فوری شماره : تهران ـ سفارت در به:

دولت موقت مبادله اطالعات با ونس موضوع: ـگزارشگر:
قبال موردتهدیداتی که در دولت موقت برای مبادله اطالعات در تمایل زیاد و تقاضا خالصه گزارش:
(پایان شد. تعیین خواهد بعداً تاریخها بود. محل مبادالت تهران خواهد دولت موقت صورت می گیرد.

خالصه).
تمام موضوع سّری است. 1ـ

در خدمات خارجی (استمپل) افسر و (انتظام) سوئد ایران در اثنای گفتگوهایی که بین سفیر در 2ـ
برای مبادله اطالعاتی که تمایل دولت موقت را انتظام قویاً استکهلم انجام گرفت. مورخه پنجم اوت در
اول در را این پیشنهاد شد. خواستار تهدیدات داخلی ایران است٬ مربوط به حمایت دولتهای خارجی از
این که تصمیم شرکت در افزود گذاشته و روابط انجام دهد٬ برای بهبود باید لیست کارهایی که آمریکا

شده است. تأیید به وسیله خمینی شخصاً مالقاتها
تا به انتظام معرفی کرد. را تهران آقای جرج کیو در SRF٬CIA ـ سابق سیاـ بعداستمپل افسر روز در 3ـ
شرح ماهیت حساس این موضوعات را کیو توضیح دهد. برای او را زمینه ها اهداف این تبادل اطالعات و
انتظام گفت که دولت موقت می خواهد الزم می دانست. حد بیش از داده واقدامات حفاظتی مربوط به آن را
گفت که دولت آمریکا کیو است. که به صحنه عملیات نزدیکتر چرا تهران مبادله شود٬ این اطالعات در
مأمور ارشد اطالعاتی خود را به تهران خواهد فرستاد. و کاردار در تهران هماهنگیهای الزم را به عمل
این دولت آمریکا کیوگفت: و است که این برنامه مداوم باشد پاسخ گفت که امیدوار انتظام در خواهدآورد.
برنامه الزم باشد مواقعی تبادل اطالعات فوری خارج از اـگر و داد ماه انجام خواهد 6 یا 3 هر برنامه را
گفت که کیو و تهران داشته باشد یک رابط دائم در می تواند آمریکا آیا انتظام پرسید گرفت. انجام خواهد

تهران نیست. ااۤلن کسی در این موضوع برای آینده است و
نرفت.) به کار هرگز سیا CIA ـ واژه و اطالعاتی معرفی شد ارشد به عنوان افسر کیو (تبصره:

آـگوست را انتظام تاریخ 27 به میان آمد. سؤاالتی درباره تاریخ مبادله اطالعات نیز این گفتگو در 4ـ
سپس قرار استکهلم بدهد. آـگوست به مقامات سوئدی در 28 در را نامه خود بایداستوار که او چرا کرد. رد
اوایل آـگوست یا تاریخ 30 و انتظام تماس بگیرد استکهلم با در خود توسط کاردار که دولت آمریکا شد
دوره های ولی در بود تهران خواهد در برای دوره اول مالقاتها که او انتظام پاسخ داد بدهد. به او را سپتامبر
که انتظام توضیح داد لحاظ امنیتی جریان٬ از درجواب به نگرانی آمریکا بود. تهران نخواهد در الزاماً او بعد
و مشخص خواهدشد٬ یزدی ویک افسرارشداطالعات که نامش بعداً ـگیرندگان این اطالعات به بازرگان٬
به صورت محرمانه نمی تواند که مطالب بسیار به این حقیقت اشاره کرد کیو شد. خواهد خودش محدود

این مسئله ای برای انتظام نبود. به صورت شفاهی انجام می گیرند. و نوشته عرضه شوند
مورد در پیشنهادات شما جهت انجام این مبادالت قدردانی می کنیم و در عکس العمل شما از ما 5ــ
مالقات در زمینه های مربوط به آن را و که برنامه مالقاتها می خواهید آیا بود. خواهد مفید اجرای این کار

آـگوست مطرح کنید؟ 11 بازرگان در با خود
تامست هم فرستاده شده است. ونس آهرن و ـ این گزارش برای کاردار تذکر:
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8946 شماره :
تهران تاریخ 58/5/18 سفارت در از:
سّری خارجه واشنگتن فوری طبقه بندی: امور وزیر به:
206729 STATE لینگن مرجع: ـگزارشگر:
CHO  بخش:

دولت ایران) (مبادله اطالعات با موضوع:
تلگراف برای کسب تکلیف. سّری است. موضوع تماماً 1ـ

(STEMPEL) درست همان کارشناس خدمات خارجی استمپل مبادله اطالعات بین امیرانتظام و 2ـ
من به ناس و اشاره کرده بود. مطالبی که انتظام قباًل مورد به خصوص در داشتیم. انتظار چیزی است که ما
دقت دنبال کنیم و با می کنم که بخواهیم این موضوع آزمایشی را فکر (لینگنLAINGEN) اشاره کرده بود.
دور عین حال احتیاط در ولی در حسن نیت تمام باشد. طوری ترتیب دهیم که حاـکی از اولین مالقات را
آن درگیر حساس است وشخصیتهایی در بسیار که این یک کار چرا می رسد٬ اول مبادالت مناسب به نظر

است. محدود هنوز آنها مورد در که اطالعات امنیتی ما می شوند
کنیم که تهدیدات به دولت تأـکید جایی که ممکن است باید مالقاتهای اولیه تا می کنیم که در فکر ما 3ـ
از را کنیم کـه مـا طوری وانمود است و پشتیبانی کشورهای خارجی برخوردار از داخلی ایران کاماًل
یک تالش مداوم با ولی باید بود٬ مشکل خواهد البته این کار سازد. مبرا کشور آشوبهای داخلی دولت و

پیگیری شود.
اطالعات این آزمایش بعضی از بایدسعی کنیم که در ولی ما بود مشکل خواهد شروع کار احتمااًل 4ـ
شورشیان پشتیبانی ایران از روش دولت موقت نسبت به عراق٬ مثال: داده شود. عوض به آمریکا در نیز

غیره. حزب توده و دولت موقت٬ روابط مستقیم با روش روسیه در افغانستان٬
تهران برای مبادله بدون وقفه اطالعات تماس دائم در مورد انتظام در (CAVE) با مخالفت کیو با ما 5ــ
با کمک خواهدکرد. وپوششهای اینجا آمدن مأموراطالعاتی ازواشنگتن به مخفی کاریها موافق هستیم و
دارد. بستگی به توسعه کارها این تجدیدنظر نماییم و می توانیم درباره مسئله تجدیدنظر ما این٬ وجود
به تماس بتواند درصورتی که مأمور شده است تنها آـگوست پیشنهاد زمان مالقات که 20 مورد در 6ـ
آـگوست 27 در کاردار طرحهای کنونی تأییدشود اـگر مشکلی نخواهیم داشت. حاضرشود اینجا موقع در

است. هفته دهم سپتامبر آغاز از شده دیگر تاریخ پیشنهاد آمد. به واشنگتن خواهد
آـگوست درصورتی که او بازرگان مشکوکم ودرمالقاتم در11 مندرموردپیش کشیدن موضوع با 7ـ
او (STEMPEL) با استمپل (CAVE) و کیو تبادل با مورد انتظام در که قباًل این باره صحبت خواهم کرد در
چیزی می دانند این مالقاتها مورد دیگران در تلگراف مشخص نیست که بازرگان و در صحبت کرده باشد.
مثمر وزارت می تواند این باره از شوم ولی توضیحات در جویا طی گفتگو این مورد من می توانم در نه٬ یا

واقع شود. ثمر
لینگن
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6891 شماره :
58 مرداد 18 با برابر آـگوست 79 خارجه واشنگتن تاریخ: امور وزیر از:
فوری نسخه آن به کاخ سفید تهران ـ سفارت در به:

(VANCE) ونس ـگزارشگر:
امیرانتظام مذاـکره با موضوع:

به عنوان یک سفیرفوق العاده ازطرف او دارد. آمریکا روابط ایران و انتظام نظراتی برای بهبود خالصه:
خمینی دولت و مذهب افراطی در انتظام نسبت به نفوذ خدمت می کند. اروپا دولت موقت انقالبی ایران در
افراطی اطراف اصطکاـکهای قابل مالحظه ای بین گروههای خیلی مذهبی (رادیکال) نگرانی می کند. اظهار
اداره هم اـکنون ملت را و نهضت آزادی خوانده می شوند در ”مسلمانان خوب“ کسانی که صرفاً خمینی و
نمی کند. مسئله مهمی قلمداد صحنه سیاست را در شدن دوباره بختیار انتظام ظاهر دارد. وجود می کنند٬

بود. چپ مسئله ای نخواهد خطر جدی عمل کند٬ دولت به طور اـگر
هم کرد. روابط سخنانی ایراد تهدیدات خارجی و تشکیالت دولت موقت٬ انتخابات٬ مورد انتظام در
اوضاع اقتصادی به وسیله شورای انقالب تـحت بهبود اـکنون پیشنهادهای اساسی اقتصادی به منظور

(خالصه تمام) بررسی است.

 جزوه های بیوگرافی
1ـ تمام متن سّری است.

تبادل نظر با امیرانتظام (سفیر استمپل مقام سرویس خارجی٬ به منظور مرداد) 2ـ در 5 آـگوست (4
4/5 گذشته حدود روز دو در کرد. پرواز به سوی سوئد مسایل جاری ایران٬ مورد در سوئد) ایران در
به صورت موضوعی مهمترین قسمتهای این گفتگوهاست و گزارشهای تلگرافی زیر شد. ساعت گفتگو

تنظیم شده است.
نسبت به دولت ایران شروع کرد. حسن نیت دولت آمریکا و اطمینان خاطر با را استمپل گفتگو 3ـ
مهمترین نکاتی که به پی آن انجام گرفت. در آمریکا سپس گفتگوی مختصری درخصوص روابط ایران و

از: عبارتند وسیله امیرانتظام عنوان شد٬
که نظرخوبی نسبت سوءظن کسانی را تا به آهستگی پیش رود٬ باید آمریکا عادی کردن روابط با الف:

برنینگیزد. ندارند٬ به آمریکا
ـ 20 هر نخست وزیر٬ خود بهترین شیوه حفظ تماس با دولت موقت احتمااًل ارتباط با رابطه با در ب:

خمینی مالقات کرد. آیت اهلل یا است که بشود ااۤلن خیلی زود می باشد.مسلماً یک بار روز 15
شده دائمی مستقر زمانی که دولت جدید شاید بود. مناسب خواهد پاییز در احتمااًل تبادل سفیر ج:

کند. پیشنهاد به عنوان سفیر را ”رمزی کالرک“ و کات“ ”ریچارد انتظام افرادی نظیر باشد
نسبت به رژیم جدید برای نشان دادن صمیمیت خود است که آمریکا چیز انتظام گفت که چند 4ـ
خارج که جنبشهای انقالبی داخل و با برخورد به دولت موقت ایران در می تواند اینها و انجام دهد می تواند

”شرح نقطه نظرها“ کمک کند. نفرت دارند٬ عمیقاً نسبت به اعمال گذشته آمریکا
حمایت خارجی صورت می گیرد. داخلی که با نوع تهدید هر مورد تهیه اطالعاتی در الف ـ
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ارتش. نیاز لوازم یدکی مورد مورد کمک در حداـکثر ب ـ
(SIC) کنید. لغو را مربوط به بازپرداخت وامها جریمه دیرکرد دالر میلیارد مبلغ 1/3 ج ـ

خودداری فرستادن آنها که برخی شرکتهای آمریکایی از صنایع٬ نیاز اولیه مورد تهیه مواد در ـ د
کمک شود. می کنند٬

بروند. که به آمریکا هزاران ایرانی می خواهند زیرا کنید. دوباره باز تهران را در ویزا صدور دفتر ـ ه
کشورهای انگلیسی زبان دیگر و که دانشجویان زیادی به آمریکا می خواهد شخصاً او خود انتظام گفت:
برای دانشجویان ایرانی ویزا 6000 که پارسال داد٬ ویزا هندوستان امسال به جای 1500 مثاًل بروند.

آن پیروی کند. از که آمریکا امیدواری کرد اظهار او کرد. صادر
که کرد خواهد به دولت ایران اصرار و کرد گزارش خواهد که پیشنهادهای انتظام را استمپل گفت: 5ــ
که جز چنین بود برداشت ما تماس باشند. سفارت در با اولیه کارخانه ها مواد لوازم یدکی نظامی و مورد در

صورت پذیرد. هیچ وقفه ای نباید پرداخت نشده باشد٬ مواردی که صورت حسابها در
که فعالیت دادگاه انقالب عـلیه شد سؤال مربوط به تکنسینهای خارجی استمپل یادآور مورد در
هم هیئت های تجاری آمریکا مورد در کشور از خروج آنها جلوگیری از یا زندانی کردن آنها خارجیان و
که تسهیالت جدید به انتظام گفته شد ویزا مورد در بود. حل مسایل خواهد به ضرر نهایتاً صورت گرفته و
این حل شود. مسایل امنیتی آن کاماًل گشایش باید ولی پیش از شد٬ آـگوست آماده خواهد آخر تا آمریکا
ارتشی افراد پلیس یا به جای آنها و بروند بدان معنی است که کمیته های گاردهای فعلی سفارت باید
متحدالشکل در بیرون محوطه گمارده شوند. انتظام یادداشت کرد و گفت: که در مالقات آینده اش در
توصیه استمپل به او کرد. حل خواهد جلب ”رضایت خاطر ما“ فقط به خاطر هفته آینده مسئله را تهران٬

تماس بگیرد. ”لینگن“ کاردار بازگشتش به تهران با مورد که در ـکرد
انقالب تا اروپاخدمت می کند در فوق العاده“ به عنوان ”سفیر ازطرف نخست وزیر انتظام گفت که او 6ـ
این درگیرشود.تا می شود٬ ظاهر تمام این کشورها مشکالتی که در با به مقامات حساس توضیح داده و را
افـراد یـا و بـودند ”مذهبی افراطی (فناتیک) که یا انتصاب شده اند کسانی به عنوان سفیر تاریخ تنها
به عنوان پایگاه انتخاب کرده که در را سوئد به این خاطر او انقالب ندارند. قدرت طلب که هیچ نزدیکی با

می گذارد. باز را این دست او و ندارد هیچ مشکلی وجود عماًل سوئد روابط ایران و
شورای انقالب به دولت و افراد انتقال اخیر سیاست ایران بود. مذهب بر انتظام خیلی نگران نفوذ 7ـ
شورای اخیر دست بدهد. از تا آن شورای انقالب قدرت بیشتری به دست آورد که در برعکس حالتی بود
مورد در را یک ماه آینده بررسیهای خود که در می رود انتظار روحانیون است و خبرگان شامل اـکثریتی از

قانون اساسی تمام کند.
انتخابات ریاست بعد و نیمه سپتامبر انتظام گفت که طرح فعلی شامل انجام رفراندوم قانون اساسی در
به برتری اعتقاد خمینی آدم خوبی است و نیم آینده خواهدبود. یک ماه و یک ماه یا مجلس در جمهوری و
کردن که خواهان برکنار جانب اطرافیان تندرو دائمی از تحت فشار ولی او ندارد. مورد هر آخوندیسم در

است. آمدن روحانیون می باشند٬ روی کار و خالص“ ”مسلمانان خوب و
به کرسیهای مجلس را نیمی از انتخابات آینده بیش از کرده که روحانیون در انتظام بدین حقیقت اقرار
روحانیون سال با به مدت چهار بود که مجبورخواهند داد دیگران تذکر و به آمریکا و آورد دست خواهند
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به دست دولت را انتخابات بتوانند از بعد که میانه روها امیدواری کرد اظهار تردید انتظام با باشند. درگیر
برای حیات اقتصادی ضروری نیز به طبقه متوسط و گرداندن اعتماد برای باز این مسئله را او آورند.

می داند.
منتفی دانسته گفت که انتظام مسئله را صحنه سیاست٬ در درجواب سؤال مستقیمی درباره بختیار 8ــ
تهدیدی برای دولت موقت نمی داند. را بختیار او به اتمام برساند. کتاب خاطراتش را می کوشد بختیار
ایجاد درصدد و انتخابات نیستند احزاب مذهبی در به رقابت با جبهه دموکراتیک قادر جبهه ملی و
این مسئله شد. بهشتی قویترین گروه خواهد حزب جمهوری اسالمی به رهبری آیت اهلل آشوب نمی باشند.
دارند که اصرار مهمترین روحانیونی هستند از موسوی) رفسنجانی و چون (بهشتی٬ می دهد. آزار انتظام را
جایی که انتظام گفت خوب است خمینی به تهران بیاید٬ روحانیون داشته باشد. خمینی دولتی متشکل از

هفته ببیند. سه ساعت در بیش از وی را دولت موقت بتواند
با کرد؛ انتخابات شرکت خواهند بهشتی در انتظام گفت که طالقانی و ریاست جمهوری٬ مورد در 9ـ
انتخابات بی میل است شرکت در مورد به عقیده بازرگان در ”نه“. اینکه طالقانی خودش می گوید وجود
قدمهای و دولت موقت قاطع عمل کند اـگر بود. وی بهترین انتخاب خواهد و کرد شرکت خواهد معهذا
نگران حمایت خارجی شوروی٬ انتظام خصوصاً مسئله ای نیستند. چپها فداییان و حساب شده بردارد

(خوزستان). بود عربها و کردها گروههای قومی مخصوصاً عراقی از و لیبیاییها
انتظام گفت که عده بود. اقلیتهای مذهبی مشکالت بزرگی نخواهند اقوام و دخالت خارجی٬ به استثناء
زیادی از قانون اساسی جدید خوشحالند و کردها اـگر دولت موقت٬ ارتش را به حرکت درآورد٬ حاضر به

مصالحه خواهند بود.
شورای انقالب گفت که پنج نفری که از او شرح داد. دولت موقت را در انتظام نتایج دگرگونی اخیر 10ـ
او شناخته نشده اند. رفته اند٬ دولت به شورا کسانی که از اما حاالشناخته شده اند دولت موقت شده اند٬ وارد
به همین تثبیت شده است و نفر به وسیله 25 شورا خودداری کرد. دادن نام آنها مسایل امنیتی از به خاطر
شده دولت موقت بهتر و ارتباط بین شورا شده است). آن چیزی است که ادعا از (این بیشتر می ماند تعداد
چمران که معاون دکتر از مسئولیت سپاه پاسداران را شده و رفسنجانی معاون وزارت کشور آیت اهلل است.
معاون وزارت دیگر به سمت وزارت دفاع منصوب شده به دست گرفته است. اخیراً بوده و نخست وزیر
به رفته که تصدی کمیته ها به وزارت کشور مهدوی کنی نیز همچنین آیت اهلل دفاع آیت اهللخامنه ای است.
آنچه انتظام فکر این برنامه بیش از به عهده دارد. وزارت کشور در همان نقش را عهده وی بوده است و

می کرده موفق بود.
امور در است که پست معاونت وزارت اقتصاد شورای انقالب ابوالحسن بنی صدر چهارمین عضو 11ـ
سیستم وی تغییر مشغول شده. ولی به کار قبول نکرده٬ آن مقام را او شده است اما پیشنهاد بانکی به او
گفت که وی مزاحمی است که دائم حرف او است. خیلی بد بنی صدر میانه انتظام با به عهده دارد. بانکی را
لحن آرامتری نسبت به گاهی با کلماتش شبیه و مسئولیت گریزان است. از اما شکایت می کند و می زند
گفته که از او مورد در سیمای ایران بوده و و که سرپرست صدا صادق قطب زاده می باشد آشنای قدیمیش٬

نسبت به دولت موقت غیرمسئول است. وفاداران به خمینی اما
معاونان بازرگان هستند. صادق طباطبائی٬ برادرش)٬ ابوالفضل بازرگان (پسر چمران٬ عالوه بر 12ـ
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معاون وزارت خارجه) یزدی (وزیر دکتر برادر عباس سمیعی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و
بهداری است.

ایجاد توطئه های شوروی در شواهدی که دولت موقت از انتظام از درباره تهدیدات خارجی: 13ـ
دست دارد٬ در پخش می کند محلهای مختلف تهران که برنامه های خرابه کاری را واتی در فرستنده 5
یک در پروازهای شوروی هم یک مسئله است. توقیف کرده است. را وزارت مخابرات آنها صحبت کرد.
پایی به طرف 4000 در هواپیماها داده است. پایی را 21 مازندران تا از دولت موقت اجازه عبور مورد
دولت مـوقت می ریزند. حداقل یک پاـکت برای کردهای شورشی فرو و می کنند خلیج فارس پرواز
انتظام گفت دولت بلوچستان دریافت داشته ولی به آنان پاسخ مثبت نداده است. درخواستهایی برای پرواز
کمک مالی کرده است. به کردها کردستان بوده و موقت اـکنون مطمئن شده که جرج حبش سه مرتبه در
مورد را انقالب اقتصادی برای بازسازی کشور حال حاضر انتظام گفت که شورای انقالب در 14ـ
3 تا 2 صورت اجرا٬ تدارک دیده که در روشهای زیربنایی را او انتظام گفت که خود می دهد بررسی قرار
یک تا هزار 500 اقدامات نرمتری شامل می شود٬ طرح دیگری که از برمی گرداند. کار به سر میلیون بیکار

خودداری کرد. توضیح بیشتر از او می کند. مشغول به کار را میلیون نفر
روشن شد: مسایل زیر گفتگو در یادداشتهای بیوگرافیک : 15ـ

سپس به عنوان مهندس دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد٬ رشته مهندسی از در سال 1955 انتظام در
دانشگاه برکلی 1964در 66ـ از ماه به پاریس رفت. به مدت 11 سال 1963 در مشاورشروع به کارکرد.
ـکالیفرنیا مشغول تحصیل بود و در رشته اقتصاد درجه فوق لیسانس گرفت. از 1966 تا اواخر مارس
تأسیس درسال 1971شرکتی را به تهران برگشت. به عنوان مهندس مشاور بعد کرد٬ کار آمریکا 1969در
یک سهامی که در از غیر فروخت. که غیرنقدی بود تمام داراییهایش را او منحل گردید. که اخیراً ـکرد
او آن متهم به سرمایه داری کردند). به خاطر را غذایی داشت (چیزی که فداییان او ـکارخانه کوچک مواد
آمدن به استکهلم خوشحال همسرش از ساله است. 6 و 4 پسر دو بزرگ و داری یک دختر ازدواج کرده و

دلش برای وطن تنگ شده است. ولی اخیراً بود.
VANCE

خارجه ونس امور وزیر
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8779 شماره :
58/5/19 سی. تاریخ: واشنگتن دی. خارجه ـ امور وزیر از:

فوری تهران ـ در سفارت آمریکا به:
COOPER کوپر ـگزارشگر:

سّری طبقه بندی:
تبادل اطالعات موضوع:

محرمانه است. موضوع تماماً 1ـ
حاضریم تبادل که ما که به انتظام اطالع دهد استکهلم می خواهد در آمریکا کاردار (CIA) از سیا 2ـ
ویزدی یزدی تماس بگیرد انتظام خواهدخواست که با از کاردار انجام شود. دهم سپتامبر از اطالعات بعد
انجام این روش این است که اطمینان حاصل از هدف ما تعیین کند. تاریخ دقیق تبادل اطالعات را شما با

هماهنگی کامل دارند. مواضعشان نسبت به این مالقاتها انتظام در که یزدی و شود
این سؤال به اـگر میان بگذارید. در یزدی ونخست وزیر با نبایدموضوع مالقات را این زمان شما در 3ـ
که بعد بگویید و آـگاه شوید کرد تمام مقامات رسمی که دراین جلسه شرکت خواهند از باید شما میان آمد٬

داد. جواب خواهید واشنگتن به آنها با تماسهای بیشتر از
ما و دیگری به استکهلم بنماید انتظام سفر با برای گفتگوهای بیشتر که جرج کیو امکان دارد 4ـ

بررسی نهایی واشنگتن به تعویق انداخته ایم. تصمیم و تا را تصویب سفر
ـکوپر

استکهلم سّری تهران 3328 در سفارت آمریکا از:
58/5/23 ـ اوت 79 فوری 14 سی. خارجه واشنگتن دی ـ امور وزیر به:

مینوت کندی ـ ـگزارشگر:
تبادل اطالعات (سّری)  موضوع:

تمام موضوع سّری 1ـ
تهران آـگوست در 22 تا 18 انتظام از مرجع اطالعاتی ب اشاره شده است٬ همان طوری که در 2ـ
حل را ”مشکالت دانشجویی“ تا نمود بن ترک خواهند به قصد استکهلم را آـگوست٬ 15 در او بود. خواهد

شد. خواهد آـگوست به ایران رهسپار 17 فرانکفورت در سپس از و ـکند
به یا قبل ازسفرش به ایران و انتظام گفت که او 3ـخبرپرشت توسط معاون رئیس اطالعات به مارسید.
که این انتظام می داند گرفت. تبادل اطالعات تماس خواهد مورد یزدی در دکتر به ایران با محض ورود
ممکن بود انجام می گرفت٬ اـگرمالقات دردهم سپتامبر و محتوی کامل نباشد نظر اطالعات ممکن است از
ترتیب مالقات گرفت و یزدی تماس خواهد گفت که با انتظام به کاردار باشد. محتوای بهتری برخوردار از
مناسبات تا یزدی تماس گرفته خواهدشد با گفتگوی او از بعد ”لینگن“ کاردار انتظام گفت با خواهدداد. را

فراهم آورد. را
KANNEDY - MINATT
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58/5/29 سّری ـ اوت 79 20 ـ سی تهران 8664 واشنگتن دی. از:
تهران در سفارت آمریکا به:

کریستوفر ـگزارشگر:
اطالعات. مالقات برای تبادل از موضوع:

سّری است. مطالب تماماً 1ـ
تهران پاریس وارد آـگوست از صبح 21 ساعت 10 در اطالعاتی ”رابرت کلیتون امس“ افسر 2ـ
تملک مطالب اطالعاتی مورد از برای اینکه بتواند بود مخصوص خواهد حامل یک جواز او شد. خواهد

محافظت کند. خود
آن واشنگتن محل صدور و آن اول ژوئن 1978 تاریخ صدور و 135131 شماره پاسپورت ”امس“
نحوه این گفت و می کنم که شما ممکن است پیشنهاد اـگر یاری کنید. را او آمده و به استقبال او لطفاً است.

آـگاه شود. آنها مقامات ایرانی از مالقاتش با قبل از تا دهید٬ به امس تذکر اطالعاتی را شنود
ـکریستوفر
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3638 شماره :
79 محرمانه ـ اول سپتامبر ـ استکهلم 1358/6/10 سفارت آمریکا از:

حق تقدم با سی. وزارت خارجه واشنگتن دی ـ به:
استکهلم 3629 ارجاع به:

ایران جدید سفیر صحبت با موضوع:
تمام متن) (محرمانه ـ 1ـ

30اوت روز کشورهای شمال اروپا) دیگر (و ایران درسوئد عباس امیرانتظام سفیر شروع خالصه: 2ـ
به مالقات شانزدهم (پادشاه سوئد) تسلیم استوارنامه اش به کارل گوستاو ساعت پس از 48 از یعنی کمتر
روابط شورش کردها٬ هیئت دیپلماتیک خود٬ مقاصد مورد یک مذاـکره پردامنه در انتظام در آمد. سفیر

(پایان خالصه). صحبت کرد. وسایل ارتباط جمعی سوئد نارضایتیش از و آمریکا٬ ایران و
در نهضت مقاومت ملی ایران٬ رهبر دولت بازرگان و در معاون سابق نخست وزیر عباس امیرانتظام٬ 3ـ
30اوت همراه همسرش به در شانزدهم پادشاه سوئدکرد. تسلیم کارل گوستاو را استوارنامههای خود 28
که صمیمانه بود بی آالیش و مالقاتی دلپذیر٬ این٬ به مالقاتش آمد. اقامتگاه سفیر احترام در ابراز منظور
مسئله کردها آمریکا٬ روابط ایران و هیئت خود٬ مقاصد مورد اطالعاتی در طی آن انتظام به خواست خود٬

ارائه نمود. وسایط جمعی سوئد و
پیش دارداقدام به مسافرت ازمهمل گویی گفت که وظیفه عمده ای که در لحنی جدی وجدا انتظام با 4ـ
وسیع در اروپاست (از وی این طور استنباط شد که تمام اروپا را می گوید) تا با دو گروه مقدم ایرانی یعنی
و تکنیکی دارند تماس حاصل کند٬ ایرانیانی که مهارتهای مدیریت و دانشجویان و صاحبان مهارت مثاًل
دانشجویان٬ خصوصاً اروپا٬ ایرانیان در گفت که تعداد او انقالب آـگاه کند. و”حقیقت“ ”واقعیات“ از را آنها
نگوییم اـکثر٬ اـگر خالل رژیم شاه٬ در زیرا رسمی نشان می دهد آن چیزی است که آمار از بیشتر بسیار
وی به عنوان اعتراض به سفارتخانه هاخودداری می کردند. ساختن خود آشکار بسیاری ازدانشجویان از
انتظام گفت جهت دستیابی به ایرانیان دانشجویان ایرانی هم عوامل ساواـک بوده اند. که خیلی از افزود
به هر کرد. کنفرانسهای مطبوعاتی خواهد و سمینارها تالش ریشه داری به وسیله گروههای مذاـکره کننده٬
استخدام آنها وعده برنامه یا یا و به تأمین کمکهای مالی آنها دولت ایران قادر حال وقتی که برمی گردند٬
باعث بازگشت آنها باید غرور نوعی حس ناسیونالیسم و داشت که ایمان مذهبی و اعتقاد او بود. نخواهد
این رقمی است که به میزان تخمین زد. نفر 3500 تا بین 3000 را دانشجویان ایرانی سوئد تعداد او شود.
االصل دانشجویان ایرانی کرد انتظام بین ایرانیان و می شد. اظهار آن است که قباًل از قابل مالحظه ای بیشتر
سفارتخانه اش تظاهرات کردند٬ اوت در 25 که روز کردها تن از 200 صحبتی از و تمایزی قائل نمی شد
به اشغال پیاده روی جلوی سفارت را این هفته با سراسر که در دانشجویان کرد همچنین صحبتی از و نکرد
به میان نیاورد. زده بودند خوردهای کردستان دست به اعتصاب غذا و به اعتراض به زد و درآوردند٬ خود
شورش فعلی ر ـ ”هرگز“ مستقیماً ـ ”غیرمستقیم“ مطمئن است که شورویها انتظام گفت وی شخصاً 5ــ
گفت که پیام اخیر او سرکوب خواهدکرد. ارتش به زودی آن را می کند فکر و حزب دموکرات دست دارند٬
کارایی آن با اهمیت بوده و پر است عملی الزم و خوانده“ به ”مسلح شدن فرا آن مردم را خمینی که در
دولت داد٬ گفت همان طوری که جریان وقایع آینده نشان خواهد او جواب تمام ایرانیان حقیقی ثابت شد.
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که چه مدتی وقتی پرسیده شد مائوئیستی می باشد. لنینیستی و مارکسیست ـ به ریشهـکنی فکر وی قادر
یک سال. گفت بین شش ماه تا او برای ثبات یافتن اوضاع الزم می باشد؟

ولی آنقدری که به قـطعات یـدکی عین حالی که نیازهای ایران عظیم می باشد انتظام گفت در 6ـ
1000 که تقریباً کرد برآورد او هست به اسلحه احتیاج نیست٬ نیاز هواپیما و قطعات هلیکوپتر مخصوصاً
مشخص را این نیاز او زمین هستند. فراهم نبودن قطعات یدکی بر به علت نگهداری نادرست و هلیکوپتر
تجهیزات پیشرفته از مملو هواپیما و که انبارهای قطعات یدکی هلیکوپتر وی توضیح داد ”حیاتی“خواند.
کمک که آیا سفیرپرسید از او می برند. قلت به سر در می باشند نیاز قطعات اصلی فلزی که مورد اما هستند
اوضاع به که توصیف وی از اطمینان داد سفیر و این پیام به مقامات ایاالت متحده برسد تا کرد خواهد

رسید. اطالع واشنگتن خواهد
هم ایرانیها که اینک به تالش وسیعی احتیاج هست تا این موضوع توافق داشتند برسر سفیر انتظام و 7ـ
که مایل به انتظام اطمینان داد سفیر وقایع ایران آـگاه شوند. و یکدیگر نظر مسایل مورد از هم آمریکاییها و
گفت که وی تاـکنون صحبتهای سودمندی با و کرد تشکر انتظام اظهار تماس نزدیک باشد. وی در است با
کارمندان که ارتباط نزدیک با البته تمایل دارد داشته است و بود٬ کاردار معاون هیئت رئیسه که قباًل

ادامه دهد. را سفارت آمریکا
اوضاع ایران رابطه با در وسایل ارتباط جمعی سوئد نحوه برخورد از را انتظام نارضایتی خود 8ــ
تلکس مرجع همان طوری که در کرد. شخص خودش ابزار مورد در تشریح آنها و اوضاع کردها خصوصاً
آمده است مطبوعات سوئد به انتظام به عنوان نماینده جاهلیت خمینی که باعث سرکوب وحشیانه کردها
تالش نظامی و مورد در سوئد بیاناتی هم که نخست وزیر انتظام گفت که از حمله کرده اند. شده است شدیداً

است. کرده است نامسرور ایراد علیه کردها سیاسی دولت ایران بر
تقدیم را طی آن استوارنامه های خود و کپنهاـک می شود وارد روز برای چهار سپتامبر 4 انتظام روز 9ـ
ریکیاویک ادامه می دهد. هلسینکی و به ترتیب به اسلو٬ را خود سفر آن به همان منظور پس از می کند.
وقایع جاری عین حال موقعی که از در صمیمی و بی آالیش٬ انتظام بی نهایت مشتاق٬ 10ـطی صحبت٬
اجازه ندهد به خود هرگز دیگر که آمریکا امیدواری کرد وی ابزار خیلی جدی بود. ایران بحث می کرد در
می توانست احساسات حقیقی مردم را گفت آمریکا او افتد. سال ازحقیقت جدا برای مدت طویلی مثل 25

بشناسند. که حقیقت را مایل نبودند ولی اشخاص معینی بین شما بشناسد؛
اشتیاق درباره است با که دانشجوی سابق دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو همسرش٬ انتظام و 11ـ

صحبت کردند. کالیفرنیا اقامتشان در
هم مهرآمیز بی آالیش و رفتار طنزخوب و نقش وزیبایی است که صاحب استعداد زن ریز انتظام٬ انور
می برد. لباس پوشیدن ذوق به کار در و لهجه عامیانه آمریکایی صحبت می کند با وی انگلیسی را می باشد.

ساله دارند. 2 ٬7 ٬9 آقای انتظام سه فرزند خانم و
مینوت کندی 3638
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1964 شماره :
79 اـکتبر 9 استکهلم تاریخ: ـ سفارت آمریکا از:

فوری واشنگتن ـ خارجه ـ وزارت امور به:
فوری تهران ـ ـ سفارت آمریکا بااطالع:

(B) تهران 10468 ٬258415 (A) آمریکا ارجاع به:
انتظام مذاـکره با  موضوع:

تمام متن) (سّری ـ 1ـ
کرده بود که تلکس مرجع پیشنهاد همان طور تا به امیرانتظام تلفن زد اـکتبر 5 در مختار وزیر 2ـ
قبیل تحوالت خاصی از مورد حال انتظام به بحث در به هر دهند. بحث قرار مورد ایران را تحوالت اخیر
ایران و روابط عمومی آمریکا مورد ولی تمایلی به بحث در تمایل کرد کابینه اظهار شخصیتهای جدید
اقداماتی که نمود. اقدامات عملی ابراز اتخاذ در کوتاهی آمریکا از را وی به تفصیل تأسف خود نداشت.
مثل انتظام که علیرغم ”امتناع آمریکا“ اطرافیان او بازرگان و و جانبه شود روابط دو بالفاصله باعث بهبود
آمریکایی آیت اهلل به تدریج حرکات ضد و تقویت کند غرب هستند طرفدار هرچه تمامتر اصرار با هنوز

مالیم کند. بیایید“ کنار او با باید (آمریکا) ”رهبری که شما خمینی را
نخواهدبود. و کابینه نبود درجهت توصیف اعضای جدید قلب او که فکرو همان اوایل روشن بود از 3ـ
اقتصادی دولت تا مقاصد کمی بر بسیار بیان داشت که تغییرات کابینه تأثیر مجموع وی این واقعیت را در
تحوالت ایران خواهد داشت. اـگر تأثیری هم باشد٬ این خواهد بود که این شخصیتهای جدید باعث تقویت
سال آینده خواهد چند تبدیل ایران به یک جمهوری اسالمی حقیقی در گذشته و کار تصمیم به محو آثار
و هسـتند٬ سحابی ”خیلی مذهبی“ پسرش عزت اهلل سحابی و یداهلل مخصوصاً جدید عضو چند شد.

نمایان شود. مذهبی کمتر غیر تمایزات بین چهره های مذهبی و تا کرد خوشبختانه کمک خواهند
بیان داشت: به شرح زیر کابینه را اسامی اعضای جدید مختصر انتظام به طور 4ـ

جنبش رهبر نموده است٬ کار وقف انقالب یا تماماً را خود عمر عالی٬ مهندس بسیار چمران ـ ...
البراتوارهای بل روی طرحهای تحقیقاتی فضایی کار در گذرانده است٬ آمریکا سال در 15 مقاومت٬
بـزرگترین چمران یکی از به جهت نظرات سیاسیش ”بیرون انداخت“. وی را اینکه آمریکا تا می کرد
رابطه داشته باشد. آمریکا با چمران می خواهد خشن آمریکا٬ علیرغم رفتار بود. رهبران انقالب خواهد

ایران نادیده گرفته شود. نیازهای (دفاعی) چمران و حماقت است اـگر برای کشور
حزب ملت ایران بود... رهبر ساله٬ 50 حدود وکیل عالی٬ ـ فروهر ...

اشاره انتظام به نهضت اینجا (احتمااًل حزب آزادی ”مثل خودم“ عضو اندی ساله٬ شهیدی چهل و
آزادی ایران بود.)

نهضت مقاومت با عضو ساله٬ 52 حدود فارغ التحصیل دانشگاه تهران٬ مهندس٬ سحابی ـ ...عزت اهلل
انتظام.

فارغ التحصیل یک کالج آمریکایی. اوایل دوره چهل سالگی٬ ...بنی اسدی ـ
ساله. 48 حدود فرانسه٬ اقامت در حزب آزادی٬ عضو حبیبی ـ ...

سحابی. عزت اهلل پدر ”خیلی مذهبی“٬ ساله٬ 47 حدود سحابی ـ ...یداهلل
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انتقادات خود عالی است ولی در مدیر وکیل و پنهان است. انتظام گفت اوجای ”امنی“ درباره نزیه٬ 5ــ
سوءظن نسبت ایجاد خشم و ابزار بیان چندین موضوع و نزیه با طی سخنرانی٬ مدتی قبل٬ بصیرت ندارد.
دوستان نزیه ودیگر انتظام گفت او شرکت نفت شد. از سرانجام باعث اخراج شوم او آهسته اقتصاد٬ به رشد

نجات داده شود.“ می تواند که او دارند ”اعتقاد
که خودش و یأس جدی را او پرت نشده. آمریکا موضوع روابط ایران و توجه انتظام هیچ گونه از 6ـ
علت یأس کوتاهی تشریح نمود. را متحمل آنند مسافرت کرده اند٬ فرنگ تحصیل و ایرانیانی که در دیگر
انقالب بر به ارتباط با تمایل آمریکا قبول انقالب ایران و نشان دادن آن عالماتی که حاـکی از در آمریکا

احترام می باشد. اساس برابری و
قطعات یدکی که چگونه به نیازهای فعلی ایران پاسخ گوید... می داند دقیقاً انتظام گفت که آمریکا
حالی که در غیره... و خام برای صنایع ایران٬ مواد آمریکا٬ بلوکه خارج نمودن وجوه ایران در از هواپیما٬
اقداماتی که اتخاذ از زبان می آورند واشنگتن الفاظ امیدوارکننده ای بر تهران و مقامات آمریکایی در
می کند همه می شناسنداین سوءظن رشد از بهتر را که آمریکا بین آنها در عاجزند. عاجزشود٬ پشتوانه آنها
شکست استراتژی همین است٬ انتظام گفت که اـگر است. حال بازی یک سیاست انتظار در ـکه آمریکا
اینکه تا مورد که اختالفات جدی در پنهان نمی شود و ایران به اندازه کافی مشکالت دارد خورد. خواهد
حمایتش که به ”شاهی که شما دارند این اتفاق نظر همه بر اما انقالب همراهی شود. به چه سرعتی با و ـکجا
بهای زیادی برای این بازی آمریکا که حکومت کند. شد شاه دیگری اجازه داده نخواهد هر یا می کردید“
سیاست انتظار خواهد پرداخت. انتظام نسبت به این توضیحات که قوانین و نه سیاست آمریکا باعث تأخیر
ارسال چیزهایی مثل قطعات یدکی هلیکوپتر شده است اعتنایی نکرد. او گفت زمانی که شاه چیزی را
می تواند ااۤلن آمریکا می نمود. موفقیت راههایی برای تهیه آنچه شاه می خواست پیدا با آمریکا می خواست٬

کند. برای کمک به تهران پیدا راههایی را یک لحظه ـ در به آسانی ـ
عین حال سفیر در شوروی اشاره نمود. جماهیر انتظام به بدگمانی رهبران انقالب نسبت به اتحاد 7ـ
نوع کمک دیدن پیشنهادات هر مؤسسات دولتی با روزانه از تهران است. شوروی فعالترین شخص در
امیرانتظام گفت فعالیت دوباره کوشش کند. تا می شود ولی دوباره پدیدار اومداوم پس زده می شود می کند.
قراردارد. انفعالی است٬ ایرانیاِن واالمقام کاماًل که به چشم خیلی از مقابل موضع آمریکا٬ شوروی مشخصاً
برقراری روابط قصد که واقعاً را جواب گفت که این اشتباه بزرگی است که حرف آمریکا در مختار وزیر
که به تـهران بعداً که انتظام می تواند شد پیشنهاد نشود. باور منافع دارد پایه احترام متقابل و حسنه بر
انتظام گفت که چنین دهند. بحث قرار مورد را سیاست آمریکا و تلفن بزند کاردار به لینگن٬ برمی گردد

بود. تهران خواهد در اـکتبر 17 تا 9 که از اشاره نمود و کرد خواهد
کردن یک ”روزنامه ایرانی است که به برپا آنجا هدف عمده در عازم پاریس شد. اـکتبر انتظام 6 8ــ
گفت این شبیه به فعالیتی او شود.“ منتشر اروپا سرتاسر در تا انگلیسی چاپ می شود فرانسه و آلمانی٬
و روشها آن توضیح اهداف٬ از منظور و صدای ایران ـ ـ می شود واشنگتن اجرا است که هم اـکنون در

مشکالت ایران می باشد. و سیاستها
را نامه های خود آن اعتبار مدت کوتاهی پس از گشت و خواهد به استکهلم باز اـکتبر 18 انتظام در 9ـ
کندی 4164 نمود. مینوت ـ هلسینکی تسلیم خواهد و اسلو در
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1979 اـکتبر٬ ایران 15 تهران٬ در سفارت ایاالت متحده آمریکا
عزیز آقای سفیر

آن که موقعیت انتقاالت بخشهای اضافی را من یک ورقه کاغذ از صحبت کردیم شما بعد روز وقتی٬
امیدوارم این نوع ضمیمه است٬ از یک ورقه کاغذ درخواست نمودید. نظرداریم تشریح کند٬ در که ما طور

باشد. مفید
دادید آمریکا روابط بین ایران و مشکالت در فرصتی که برای گفتگوی بی پرده راجع به بعضی از من از
دولت شما این است که با هدف ما نیویورک به دکتریزدی اشاره کرد٬ که وزیردر همانطور قدردانی می کنم.

نمایم. ایجاد ایران را در واقعیتهای جدید بر یک رابطه استوار کنیم تا صمیمانه کار به طور
گرمترین سالمها با

بروس لینگن ل. ـ دوستدار
ایران در سفارت آمریکا  ـکاردار

ضمیمه دارد.
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10977/1 شماره :
تهران محرمانه 58/7/23 در سفارت آمریکا از:

فوری واشنگتن ـ به:
استکهلم 125 در سفارت آمریکا رونوشت:

ایران خارجه تهران ـ وزارت امور جناب آقای امیرانتظام سفیر
امیرانتظام سفیر با مکالمه کاردار موضوع:

کل متن محرمانه است. 1ـ
درباره روابط مالقات کرده تا انتظام٬ سوئد٬ ایران در سفیر با اـکتبر تاریخ 13 در 4 کاردار خالصه: 2ـ
یک ”بازی که آمریکا درطول بحث امیرانتظام به سوءظن ایرانیان اشاره کرد بحث کند. او با آمریکا ایران و
خواست که ایاالت او ایران سقوط کند. است که دولت جدید امیدوار پیش گرفته است و در را انتظار“
برای حل مشکالت حکومت فعلی ایران مثل قسمتهای یدکی پیچیده ارتشـی و پیشنهاد متحده ابتکار
کلیه مشاوران با را کلیه تماسهای خود که کاردار کرد انتظام پیشنهاد به دست گیرد. قراردادهای تجاری را
به شکل صحیحی باشد قادر او تا کند٬ خارجه یزدی برقرار طریق وزیر دیگران از حکومت فعلی ایران و
مشـاوران که کلیه تلفنهای بین سفارت و حالت اعتراض اشاره کرد با کاردار روشن کند. مشاوران را
پایان مکـالمه در طریق اداره تشریفات وزارت خارجه درخواست شده است. حکومت فعلی ایران از
که این کمک اشاره کرد اما بازرگان). یزدی و (خودش٬ اطمینان دارد که خمینی به ما امیرانتظام اشاره کرد
بزرگی به این گروه است اـگر آمریکا بتواند کمک کند تا آنها راه حلی برای مشکالت بین ایران و آمریکا پیدا

ـکنند. (پایان خالصه)
اداره نخست وزیری که در کرد سوئد ایران در امیرانتظام سفیر مالقاتی با اـکتبر٬ تاریخ 13 از کاردار 3ـ
بازرگان به رابطه نزدیکش با که او که این نشان می دهد نقل مکان کرده است) به تازگی به اتاق هویدا (او بود
میان انتظام در انتهای مذاـکره به گرمی گراییده بود. ولی در بود سرد ابتدا فضای مذاـکره در ادامه می دهد.
این جرم دیده اغماض از نمی توانست با و خودش نشان نداد دولت فعلی ایران انعطاف پذیری از نقطه نظر
پیش بایدیک روش اصالحی در بخشد ایران بهبود با روابطش را می خواهد آمریکا که اـگر بگذرد آمریکا
که مورد می داند چمران) یزدی٬ (بازرگان٬ یک گروه نخبه مدرنیستها از خودش را انتظام صریحاً ـگیرد.
یک اـکثریت برابر در و حمایت می کنند را آمریکا که رابطه ایران و کسانی هستند و خمینی هستند اعتماد

محافظهـکار.
انتظام بـا صحبتهای مفید از بیان قدردانی ما با صحبت را سر کاردار تجهیزات نظامی: صدور 4ـ
براینکه تأـکید با آمریکا درروابط ایران و به اتفاقات اخیر اشاره کرد او دراستکهلم بازکرد. سفارت آمریکا
استکهلم در سفارت ما که امیرانتظام با بازی انتظار و ببخشد ایران بهبود با روابطش را می خواهد آمریکا
چه دکتر اشاره به اینکه اـگر سپس به مسئله تجهیزات نظامی پرداخت با کاردار نبوده است. مطرح کرده بود
به تأخیر ولی بیشتر می اندازیم٬ به تأخیر که تحویل تجهیزات را متهم کرده بود را نیویورک ما یزدی در

نقل ایران بوده است. آماده نبودن وسایل حمل و خاطر
مشکالت بزرگ حل نشده تحویل قـطعات که یکی از بود که این برداشت او انتظام بیان کرد 5ــ
دارد وجود مقررات ما رابطه با که مسایلی در تشریح کرد کاردار طبقه بندی شده نظامی به ایران بوده است.
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اوگفت که ما احتیاج داریم که ازامنیت این تجهیزات مطمئن شویم. همچنین ما و باشد ـکه دلیل براین تأخیر
بررسی مجزا الزم است که این مسایل به طور داریم. F ها - 14 دسترسی ساده به مشکالت بزرگی در هنوز
علیه کشور بر اینکه توطئه جدید تا نتیجه انقالب هستید منتظر که شما می رسد انتظام گفت که به نظر شود.
ولی این چیزی نیست که که این مسئله حقیقت ندارد٬ درک می کند شخصاً انتظام گفت که او مطرح کنید.

دارند. کلی به آن اعتقاد ملت ایران به طور
پیشنهاداتی برای حل مشکالت اساسی پیش با باید که صداقت دارد٬ ثابت کند می خواهد آمریکا اـگر
قراردادهای نظامی دولت گذشته ایران را مورد که ایاالت متحده در می کند دولت فعلی ایران فکر آید.
این روابط صادق است باید در درخواستش برای بهبود در دولت آمریکا حاال اـگر فریب داده است و

تصحیح کند. مشکالت را
FMS نظامی از جهت حل مسئله تجهیزات به حال انجام شده در به خالصه اعمالی که تا کاردار 6ـ
که بعضی از گفت که می فهمد او پرداخت. چیزهای دیگر تبادل اطالعات و قبیل سرمایهـگذاری مطمئن٬
داخل خود حالی که در بوده است در جهت حکومت آمریکا که این تأخیرات از می کنند فکر ایرانیها
به دولت آمریکا کردستان ادامه دارد که هنگامی که جنگ در دارد وجود بین مردم این انتقاد در آمریکا

ایران قطعات یدکی می دهد.
هروقت کاردارمی خواست مکالمه برمی گشت به مسئله تجهیزاتFMS نظامی و دراین حال بارها 7ـ
که می شد به رو این جواب انتظام رو به حال انجام شده با تا این مورد که چه کارهایی در توضیح دهد
آمریکا باید خود را بیشتر مایل جلوه دهد. خصوصاً او درخواست نامه ای را می کرد که در آن مشخص شود
(سفارت مشغول دریافت این تجهیزات شده است. در چه مواردی دولت ایران خودش باعث تأخیر ـکه در
تهیه مشکالت نیز جهت رفع دیگر که آمریکاپیشنهاداتی در درخواست کرد و این است) تهیه خالصه ای از
طرفهای آمریکایی که جلسه ای برای مالقات با چندین مرتبه درخواست کرد او (به نفع دولت ایران). ـکند
جهت حل مسئله اـگرچه امیرانتظام نامه ای در شود. برگزار تهیه کردند را پیشنهادات خود اینکه آنها از بعد
کدام جداـگانه ای هر به طور که مسایل باید تشریح کرد قطعات یدکی طبقه بندی شده می خواست کاردار
بـا و خیلی آماده برای همکاری بودند که روسها امیرانتظام توضیح داد چندین جا در بررسی شوند.

هیچ پیشنهادی نداده بودند. حالی که آمریکاییها در مداوم می آمدند پیشنهادهای تازه به طور
مسایل اقتصادی همانند مورد در نیز طول مکالمه امیرانتظام همان مطلب را در اقتصادی: امور 8ــ
انجام می دهد آن چیزی که فعاًل از خیلی بیشتر حکومت ایاالت متحده می تواند معامالت نظامی بیان کرد.
امیرانتظام گفت که ما حل مسایل اقتصادی دادگاهی انجام دهد٬ جهت کمک به حکومت فعلی ایران در در
ما خیلی به کندی با حالی که حکومت آمریکا می دهیم در ضرر برای این قراردادها دالر میلیونها روز هر
انجام آنچه در را محدودیتهای ما کاردار بپذیرد. بیان را این طرز نمی تواند گفت که او کاردار پیش می آید.
شرح مختصری از و توضیح داد (تحت نظام قضایی خودمان) برمی آید دست ما قضایی از نظر ـکه از

داد. حال شده بود ـکارهایی که تا
مورد صباغیان در زمینه های صحبتش با درطول صحبت کاردار٬ تماسهای رسمی: مدارک واسناد 9ـ
جالب بوده است. و صباغیان سودمند گفت که صحبت با او برای انتظام توضیح داد. را اعدام سه سناتور
که امیدوار کرد انتظام تکرار متأسفیم که این مسئله برای عموم عنوان شده است. گفت که ما همچنین او
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بخواهد او اـگر کند. چمران محدود بازرگان و به یزدی و چنین تماسهای اساسی را آینده کاردار است در
انتظام مطرح کند. یزدی مطالبش را با مستقیماً ابتدا باید ببیند٬ مقامات رسمی حکومت فعلی ایران را دیگر
که چه موازنه واقع درک نمی کنند حکومت فعلی ایران در رهبران دیگر اـکثر اقلیت هستیم. در ـگفت که ما
مالقات می گذرد که در ممکن است آنچه را آنها شوروی حفظ کند. و بین آمریکا ایران باید حساسی را
ابتدا انتظام از یزدی یا با اـگر مسئله صباغیان٬ آن مطلع کنند. از مردم را و جلوه دهند خود حد از بیشتر
ویزدی نمی خواهند او توجیه کند. را نظر مقامات رسمی مورد تا فرصتی می داد این به آنها مشورت می شد٬
به طور کاردار که مشکلی رخ نمی دهد. مطمئن بشوند بلکه می خواهند مردم قطع کنند با را روابط کاردار
او خارجه است. طریق اداره تشریفات وزارت امور از مالقاتهای او که کلیه قرار مؤدبانه ای اعتراض کرد
”رهبران اسالمی داشته ایرانیان خصوصاً تماسهای بیشتری با است که باید که سفارت معتقد اشاره کرد
این جلسات مطرح نکند.“ در چنین مطالب مهمی را کاردار کرد٬ ولی پیشنهاد امیرانتظام موافق بود باشند.
او شوروی باشید مثل سفیر شد. خواهد نابود همه چیز نتیجتاً مسایل بشوید٬ چنین عمیق وارد شما اـگر
امام به دولتش حمله می کنند حتی وقتی که یزدی و حقیقت او در نمی کند. پیشنهاد نقطه نظری را هرگز
انتظام کلیه رهبران حکومت فعلی را می رسید (به نظر فراموش می کند چنین بیاناتی را او چیزی نمی گوید.

توسط یزدی چک شود). که باید لیستی می بیند چمران در احتمااًل بجز
که حکومت ایاالت این مورد تأـکیدانتظام در مقابله با به منظور حمله مطبوعات به ایاالت متحده: 10ـ
زمینه هایی را کاردار انجام نداده است. آمریکا جهت حل مشکالت روابط ایران و متحده سعی کافی در
مطرح کرد که دولت ایران کاری برای کمک انجام نداده بود. مانند دستیابی به اموال آمریکا (نظامی)٬
اشغال آن (اشاره به حمله به سفارت بعد از جهت ترمیم خسارات وارده بعد پرداخت غرامت به سفارت در
پاسداران در با مشکالت ما و ما اخراج روزنامه نگار زندانی کردن اتباع آمریکایی بدون جرم٬ انقالب)٬ از
انتقاد مورد خودمان را تأمین نفت سوختی ما٬ مانند باشیم٬ سعی می کنیم مفید داخل سفارت هنگامی که ما
فقدان عملکرد مسایل همراه با که این طور تشخیص نمی دهد. حکومت فعلی ایران ظاهراً می دهند. قرار
یک سری مسئله با می گذارد. عمومی آمریکا سیستم دادگاهی چه تأثیرات جدی روی افکار صحیح در
این اتهام که سه سفیر می شود. تشدید نشریات تهران که نیمه دولتی هستند٬ بی پایه در حمالت مداوم و
انقالب را می خواستند و علیه انقالب توطئه چینی می کردند بر و همدست شده بودند CIA سیا قبلی

مثال خوبی برای این جریان است. سرکوب کنند
مطبوعات بوده این کار مطرح نکرده است. که دولت فعلی ایران چنین چیزی را انتظام بیان کرد 11ـ
به کرد. تکرار این مورد در جمالت عرفات را طباطبائی٬ که معاون نخست وزیر٬ مطرح کرد کاردار است.
آیا اصالح کرده ایم. این جریان را قباًل ولی ما گفت: و که امیرانتظام به خوبی خجالت کشید می رسید نظر
بازرگان وطباطبایی این صحبت با که در انتظام ادامه داد روزنامه های امروزندیدید؟ در این مسئله را شما
سپس خبرگزاری پارس و در جهت پس گرفتن این حرف ابتدا که یک مقاله در توافق به دست آمده بود
جهت پس گرفتن این حرف در تابه حال هیچ مقاله ای در (نکته: توسط کلیه نشریات ایرانی پخش شود

نشریات چاپ نشده). هیچ یک از
اروپا در هزار 40 تا 30 و سوئد دانشجوی ایرانی در 3200 انتظام گفت که حدود دانشجویان: 12ـ
به جای می گیرند فرا فقط زبان سوئدی را سوئد که دانشجویان در نگران که به این مسئله بود او هستند.
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که کرد تکرار کاردار فراـگیرند. زبان بین المللی را باید که آنها بود معتقد او فراـگیری یک زبان بین المللی و
شرایط نمره روی اعتبار کرده و محدود را بخش کنسولگری امکانات خود سفارت ایاالت متحده در
ویزای دانشجویی رد درصد که چرا امیدواریم که حکومت فعلی ایران درک کند ما کرد: مدارس تأـکید
کیفیت الیق به ایاالت متحده سعی می کنیم که مطمئن بشویم که فقط دانشجویان با ما است. زیاد اینقدر
به دانشجویان خارج سعی می کنند درحقیقت در و درک می کند مسئله را انتظام گفت که او پذیرفته شوند.

بمانند. دانشجو برای همیشه نمی توانند بفهمانند
سازد متقاعد است انتظام دولت فعلی ایران را که امیدوار دوباره بیان کرد انتهای مکالمه کاردار در 13ـ
امیدواریم که انتظام بتواند ما هست. کشور روابط دو حل مشکالت در فکر ـکه حکومت ایاالت متحده در
صادقانه فکر که او کرد انتظام تکرار نشریات ایرانی کاهش یابد. آمریکایی در که تبلیغات ضد ـکاری کند
که ایاالت متحده سعی کند دوباره درخواست کرد و یابد بهبود باید آمریکا که رابطه بین ایران و می کند
انتظام گفت جواب یک سؤال کاردار در کند. پیدا کشور راه حلهایی برای مشکالت متقابل دو هرچه زودتر
به این دلیل است که ما انتظام اطمینان دارد. یزدی و به بازرگان و او اطمینان ندارد. ـکه خمینی به آمریکا
را این موضوع آنها ایران موفق شود٬ در حل مشکالت آمریکا در بتواند انتظام گفت که اـگر هستیم. اینجا
خمینی برای او مالقات از یک قرار یزدی بخواهد از باید که کاردار انتظام اشاره کرد کرد. قوی خواهد

ترتیب دهد.
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تهران تهران 11089 محرمانه در سفارت آمریکا از:
خارجه آمریکا 58/7/26 امور وزیر به:

مالقات اطالعاتی انتظام ـ یزدی و موضوع:
تمام متن محرمانه است. 1ـ

خارجه یزدی ساعت باوزیر .G برای دو CAVE .R و SMITH به همراه کاردار اـکتبر 15 ازظهر بعد 2ـ
کردستان وی در بیاید. بود چمران هم قرار دکتر عباس امیرانتظام مالقات کردند. سوئد٬ ایران در سفیر و

بوده است.
جلب پخش شده بود رادیو از اـکتبر تاریخ 15 تندی که در به تفسیر توجه یزدی را مقدمتاً کاردار 3ـ
طی مالقات بود. مطبوعات مسئله اصلی در با برخورد و به مقاله نظری بیندازد یزدی موافقت کرد نمود.
گفت ایران تدارک دیده شده و علیه (انقالب) بر طرف مطبوعات آمریکا یزدی اصرارداشت که توطئه ای از
وی وی مالقات کردند. با نمایندگان وسایل ارتباط جمعی آمریکا موقعی که نیویورک بوده عده زیادی از
چنین مالقاتی در مورد گزارش مطبوعاتی در اثری از ما کی مالقات داشتند. و کجا در نگفت چه کسانی و

نکردیم. نیویورک پیدا در موقع اقامت او
سایروس ونس نسبت به مالقاتهای وی با طرف دولت آمریکا که چه عکس العملی از یزدی پرسید 4ـ
مقامات آمریکایی مالقات خوب نظر که از به یزدی گفته شد مقامات برجسته آمریکایی مشاهده شده؟ و
اما بریزد. را آمریکا روابط ایران و پایه بهبود خارجه آمریکا وزیر توقع داشتیم که مالقات با ما نبوده.
مواضعی که یزدی اتخاذ کرده به ما نشان داد که هر بهبودی در روابط دوجانبه ایران و آمریکا یک مرحله از
آنچه پیش بینی می کردیم کندتر خواهد بود. مسایل از واقعیات خود بزرگتر تصور شده بودند. در این

می رسید. به نظر آرامتر مالقاتهای اخیر مالقات یزدی از
وسایل نظامی جریان داشت وی (یزدی) برای حل مشکالت قطعات یدکی و زمانی که گفتگو در 5ــ
مؤکداً او طرف دولت ایران بوده اما از این مشکالت به علت عدم هماهنگی مؤثر که بعضی از تصدیق کرد
از او جهت حل مشکالت می باشد. در حسن نیت آمریکا جستجوی شواهدی از در که عماًل کرد اظهار
نه وزارت دفاع به وی گفت که نه سفارت و MOV خیلی ناراحت شد. منطقه امنیتی شنیدن مشکالت در
جهت حل مشکالت تأـکید آمادگی دولت ایاالت متحده در بر کاردار این رابطه حرفی نزده است. وی در
MFA و خارجه وزیر سفارت٬ توسط گروه سه طرفه ای از که مایل می باشد یزدی خاطرنشان کرد ـکرد.

مشکالت تشکیل گردد. یک هیئت فعالی برای مقابله با MONO وزارت دفاع٬

یزدی CAVE راضی بودند. SMITH و مالقات با که از می رسیدند هم یزدی به نظر هم امیرانتظام و 6ـ
ولی ازتأثیری که بوده خیلی عالقه مندبود مسایل انرژی آمریکا نسبت به خالصه ای که درمورد مخصوصاً
گفت ایرانیان او بود. بی خبر روی برنامه های انرژی شوروی می گذارد شوروی بر گاز فسخ کردن قرارداد
همچنین ازاتفاقات سیاسی او ببرند. هزارفوت مکعب باالتر 72سنت در از را که قیمت نفت گاز می کوشند
و نگران بود صورت گیرد٬ ممکن بود شد کننده نفت خواهد وارد 81 ـ اینکه شوروی بین 83 ـکه به خاطر
خیلی دوستانه بوده. که نظرات شوروی اخیراً اشاره کرد او باشد؟ فشارهایی باید چه جور می پرسیدمنتظر
کنند٬ ممکن است چه کار می شوند به رو کردن نفت رو وارد نیاز وقتی که با اینکه روسها مورد در 7ـ
واقعیات هستیم. به بیان اطالعات و عالقه مند ما که اساساً این بود گرفته شد طرف آمریکا موضعی که از
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خیلی مشکل به یزدی خاطرنشان ساختیم که برای روسها ما نتیجهـگیری بکنند. ایرانیان خودشان باید
حال در می گیرد. چون این جلوی پیشرفت اقتصادی را قوی بدهند٬ ارز در که پول نفت را بود خواهد
دست دادن چنین درآمدی ضربه از نتیجتاً و نفت می آید تبادالت ارزی شوروی از درآمد از %40 حاضر
این است که این می کند حاد مسئله ای که این موضوع را بود. سهمگینی به برنامه های اقتصادی آنهاخواهد
و شرایط سهلی بخرند در که نفت را کرد سعی خواهند می کنیم روسها فکر اول ما می آید. زود ضربه نسبتاً
که این می کرد یزدی فکر چنین قراردادی موافقت کند. با گذاشت تا خواهند روی ایران فشار احتمااًل

چنین برنامه ای موافقت کند. است که ایران با خیلی بعید
یزدی پیش کشیده شد. توسط کاردار موضوع رئیس قبل شرکت نفت حسن نزیه٬ طی بحث نفت٬ 8ــ
که یزدی آن طور ایدئولوژی اسالمی انقالبی درافتاده است. که نزیه خطای مهمی کرده که با توضیح داد
آمریکا یانگ در آندرو یزدی سعی کردوضع نزیه و این یک اشتباه نابخشودنی ازطرف نزیه بوده. بیان کرد
محل نزیه پرسیده شد وقتی از که چنین تشابهی خیلی غلط است. جواب داد کاردار هم تشبیه کند. با را

تهران می باشد. در زنده است و که او یزدی جواب داد
که یک پشتیبانی قوی یزدی قانع شده بود به کردستان اختصاص داده شد. گفتگو زیادی از مقدار 9ـ
دولت ایران اطالعاتی داشته وخیم توصیف کرد. را وضع آنجا او دارد. وجود خارجی برای آشوب کردها
اخالل همدست بوده اند. عراق در اسرائیل هم با و آمریکا اینکه٬ بوده مبنی بر ـکه به نظرشان قابل اعتماد
نظر دارد. کمک به شورشیان کرد منافع خیلی کمی در آمریکا که نشان دهد٬ سعی زیادی کرد ـکاردار
آمریکا در ثبات و تمامیت ایران است. عالقه عمده آمریکا در ایران این است که نفت جریان داشته باشد.

تهدید کند٬ به ضرر منافع و عالیق آمریکا خواهد بود. هر وضعی در ایران که این جریان را
نوع حمایتی که بگیریم. نظر در عراق را سعی کردیم که مسخرگی مسئله دخالت اسرائیل با ما 10ـ
تـازه عـراق نـمی توانست احـتمال افشـای به دخالت اسرائیل احتیاجی نداشت. الزم داشتند٬ ـکردها
کردها طرف خودش از که عراق از می کرد فکر می رسید یزدی به نظر تحمل کند. اسرائیل را همکاریش با
برای ضعیف کردن و ملی گرایی شیعه نگران شده٬ نفوذ عراق از توضیح دادیم که شاید ما حمایت نمی کند.
اـکثریت مورد یزدی گفت که اطمینان کافی به صدام حسین در گرفته. دولت ایران تصمیم به تقویت کردها
تحرک میان ایران مسئله ایجاد کرد٬ دخالت عراق ادامه پیدا یزدی گفت که اـگر عراق داده شده. شیعه در

نمود. بررسی خواهد جامعه شیعه عراقی را
نسبت به سیاست آمریکا مورد زیادی خیاالت واهی در مقدار یزدی نشانگر نظرات دیگر و اینها 11ـ
فعالیتهایی دست در (CIA سیا (احتمااًل که گروهی داخل دولت آمریکا گمان می کرد او ایران می باشد.
CIA سیا صورت گرفته. آمریکا این بدون اطالع مقامهای ارشد برانداختن دولت ایران و مبنی بر دارند٬

گذشته هم کرده است. در چنین کارهایی را
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1151 شماره :
79 اـکتبر 22 ـ تهران 1358/7/30 ـ سفارت آمریکا از:

فوری سی. واشنگتن دی. وزارت خارجه ـ به:
چروکی ممنوع ـ سّری برای نیوسام معاون وزیر انتشار طبقه بندی:

تهران 1133 ارجاع به:
تهران از جرج کیو بازدید موضوع:

تمام متن) (سّری ـ 1ـ
بیماری شاه مورد که من در انتظام بین گروهی بود می کند٬ همان طوری که تلکس مرجع آشکار 2ـ
به نیاز دولت موقت٬ کس دیگری از هر انتظام مانند به آمریکاداشت. برایشان توضیح دادم وتصمیم به سفر

درک می کند. ـکنترل عکس العملی سیاسی را
من این طور ترک کرده بود ارائه دادیم جرج کیوتهران را را توضیحات خود دیروز چون زمانی که ما 3ـ
اینک من اطالع دارم که دفـتر نیازی به بازگشتن وی نیست. گشت و نخواهد باز فرض می کنم که او
من به فرض شد. خواهد صبح وارد وی فردا و پاریس بازگردد داده است که از نمایندگی به وی دستور
این رابطه در می شود اینجا در شدن دست ما باعث باز شماست و تأیید که مورد اینکه وی دستوراتی دارد

هیچ گونه مشکلی ندارم.
انتظام (ـکه اـکنون روابطمان با رابطه با در لحاظ صرفه خودمان و حال من مایلم که بگویم که از به هر
سفر خود را به استکهلم تا آخر این هفته به تعویق انداخته است) حضور او ضروری به نظر نمی رسد.
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تهران 3025 الجزیره سّری: در سفارت آمریکا از:
رباط٬ تهران٬ پاریس٬ موترویا٬ مادرید٬ در سفارتهای آمریکا واشنگتن و خارجه در امور وزیر به:

تاریخ 58/8/8 تریپولی٬
انقالب الجزیره. پنجمین سالگرد جشن بیست و موضوع:

تمام متن سّری است. 1ـ
با و رئیس جمهورحکومت الجزایر بن جدید٬ برژینسکی و توجه به زمان بندی مالقات بین دکتر با 2ـ
رئیس هیئت کشورهای ذیل که برژینسکی با مالقات دکتر به امکان تماس و بن یحیی٬ خارجه٬ امور وزیر

بستگی دارد: جشن شرکت می کنند٬ در
برژینسکی درخواست مالقات دکتر از آن کشور مقامات دیگری از الجزیره و در اسپانیا سفیر اسپانیا:

ـکرده اند.
کرده است. را وزراء درخواست مالقات یکی از اسپانیا فرانسه در سفیر فرانسه:

برای تهیه مقدمات را تمایل محتاطانه خود الجزایر لیبی در سفیر قذافی به الجزیره برود٬ اـگر لیبی:
برژینسکی نشان داده است. دکتر مالقات قذافی با

امکان تمایل گرفت تا تهران تماس خواهد که با به من اطالع داد الجزیره امروز ایران در کاردار ایران:
آمریکایی که مقامات دیگر برژینسکی یا دکتر برای مالقات با ازهیئت دولت ایران را یکی دیگر بازرگان یا

سؤال کند. الجزیره دیدن می کنند٬ از
مسایل ذـکر شده نشان دهنده قسمتی از تمام موضوعات در ارتباط با سیاست خارجی ما که هم اـکنون
در الجزایر اجرا میشود می باشد. (مقامات دولت الجزایر٬ دیپلماتها و خبرگزاریـها) در حـقیقت دولت
شانس دکتر برژینسکی است. ریخته که مهره اصلی آن دکتر زمینه یک هیئت نمایندگی پرقدرت را آمریکا
هـم هم هیئت های نمایندگی و فراوان می باشد. الجزایر٬ دیگران در با برژینسکی برای تماسهای مؤثر

برژینسکی عامل تهیه کننده اسلحه برای مراـکش شناخته شده است. که دکتر دیگران واقفند
هیتز
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قسمت دوم
الرحمن الرحیم بسم اهلل

که همان طور می باشد. سازمان جاسوسی سیا اسناد کتاب ارائه می شوند٬ این بخش از اسنادی که در
وزارت امورخارجه تفاوت اسناد نوع مطالب با شکل ظاهری و نظر از این اسناد کرد خودمالحظه خواهید

توضیح داده می شود. فرم اسناد ابتدا اینک برای آشنایی بیشتر دارند.
قسم است: دو بر آمد این بخش خواهد فرم اسنادی که در
است: مطابق نمونه زیر فرم این اسناد تلگرافی: اسناد الف ـ

سیا اعضاء مهر سّری 25
تهران 54522 از:

رئیس به:
موضوع.

این نوع می باشند. از ... و ٬(11) ٬(10) ٬(9) ٬(8) ٬(5) ٬(4) ٬(3) ٬(2) ٬(1) شمار اسناد

است: مطابق نمونه زیر فرم این اسناد گزارشات: ب ـ

طبقه بندی گزارش سّری..........
موضوع:...........

منبع:......
این ضمیمه که در این گزارشات همواره دارای ضمیمه ای هستند این نوع می باشند. از (7) و (6) اسناد

است. منبع مذکور اسم رمز
**********

به عرض می رسانیم: اسناد مورد در را تذکرات زیر حال توضیحات و
برای هر خود اسناد در عدم شناسایی هویت واقعی آنها برای محافظت منابع و سیا منابع: اسم رمز 1ـ

سه قسمت تشکیل یافته است. این اسامی از انتخاب کرده است. منبع اسم رمزی را
به فعال است. مسایل آن کشور رابطه با حرف اول مشخص کننده کشوری است که منبع در دو الف ـ

ترجمه شده است. د. که به س. حرف برای ایران می باشد مثال این دو طور
ترجمه در بی معنی باشد. که ممکن است دارای معنی یا می آید اسم رمز حرف خود این دو از بعد ب ـ

رفته است. تلفظ انگلیسی آن به کار اال معادل فارسی آن و معنی باشد با چنانچه اسم رمز
یک می باشد. این شماره اـکثراً ازاسم رمزشماره ای به کاررفته است که بعدازعالمت قراردارد. بعد جـ
می باشد این اسناد اسم رمزی که در یا و 1 ـ صدای پا د. س. SDTRAMP/1 که ترجمه اش می شود مانند

متعلق به عباس امیرانتظام است. این اسم رمز 1 ـ آهسته رو د. س. ٬SDPLOD/1

یک شماره رمز و دارای یک اسم رمز کلیه مأمورین سیا کارمندان سیا: مأمورین و اسم رمز 2ـ
همچنین جعل پاسپورتهای تقلبی برای استفاده می شود. شماره رمز این اسم یا از اسناد که در می باشند.
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مأموران سیا یکی از آقای جرج کیو مثال اسم رمز به طور جاسوسانشان هم امری عادی است. مأمورین یا
استکهلم مسافرت می نماید. امیرانتظام به تهران و برای مالقات با این اسناد که در آدلیسک می باشد٬

شماره تلفن یا محل سکونت٬ هیچ گاه اسم حقیقی٬ سیا برای رعایت امنیت بیشتر تلگرافات ضمیمه: 3ـ
این در نمی آورد. آنها همراه اسم رمز یک سند در که باعث شناسایی منابع می شود مشخصات دیگری را
اولی رجوع به سند و اولی ارسال می شود سند سنددیگری همراه با این گونه مشخصات حساس در موارد

تلگراف ضمیمه ارسال می شود. دوم شماره تلفن در سند مورد در مثاًل داده می شود.
که در ماشین تایپ پیاده شده اند روی نوار کتاب از این بخش از بعضی اسناد ماشین تایپ: نوار 4ـ
تصحیح نهایی آن گزارش به اتاق و سند تایپ شدن هر از است که بعد الزم به تذکر می شود. پاورقی ذـکر
پیاده شده انددارای شماره روی نوار بنابراین گزارشاتی که از شماره می خورد. آنجا در و مخابرات می رود
و شماره (6) اسناد تشخیص داده باشیم مانند را قرائنی شماره سند مواردی که بنابر در مگر نمی باشند٬

.(7)
که سندی مربوط به هرجا و به ترتیب تاریخ مرتب شده اند اسنادی که ارائه می شوند ترتیب اسناد: 5ــ

پاورقی توضیح داده شده است. بوده است در دیگر اسناد
احتیاج به توضیحات دیگری باشد یک سند یا مطالب مبهمی باشد متن سند که در هرجا پاورقیها: 6ـ

شده اند. صفحه ذـکر این گونه توضیحات به صورت پاورقی پایین هر
والسالم
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شماره 1 سند
سیا اعضاء 58 مهر استکهلم 26286 سّری 13 از:

حق تقدم رونوشت تهران با حق تقدم٬ رئیس با به:
آهسته رو د. س. نزدیک اقدام نماید اداره خاور جاسوسی پخش محدود.... اخطار

رئیس 525381 مرجع:
در مهر 25 تا دارد 1قصد ـ آهسته رو د. س. توضیحات مرجع ردشد. اسبکس و اسناد مهر٬ 13 در 1ـ
بین سی تا هلسینکی ارائه نماید. و اسلو در استوارنامه اش را به استکهلم برخواهدگشت تا بعد تهران بماند٬
مطمئن نیست که او خواهدگشت. به تهران باز تشکیل دولت جدید آن جهت انتخابات و پس از چهل روز
”فقط او بی تفاوت است زیرا این مورد در که او اضافه کرد استکهلم مأموریت خواهدداشت و چه مدت در

خدمت دولتش است. در یک سرباز“
روابط بین دولت موضوع نارضایتی از و فرصت استفاده نمود بالفاصله از 1 ـ آهسته رو د. س. 2ـ
ایاالت متحده قدرت بوده و سر ماه است که بر 9 ـ 8 حدود دولت جدید مطرح کرد. ایران را و آمریکا
1 ـ آهسته رو د. به گفته س. بنا اـگرچه٬ نشان نداده است. حل مسایل دوجانبه ازخود هیچ گونه ابتکاری در
باقی گذاشته که این تصور با این موضوع ایرانیان را داریم. نیز راه حلش را می دانیم و این مسایل را ما
امور آینده در این هدف که در با آینده چه می شود٬ در است ببیند٬ منتظر بازی می دهدو ایاالت متحده دارد
”از اـکثر که پیشنهاداتی بکنیم و بستگی دارد این به ما گرفتن گذشته٬ درنظر با داخلی ایران دخالت کند.
خود گذشتگی“ را ما باید بنماییم. س. د. آهسته رو ـ 1 گفت ”آنها“ روسها را دوست ندارند٬ اما سفیر
برای دادن کمک او اما هم بیرونش انداخته اند. بار 100 به دیدن دولت موقت آمده است و بار روسیه 100
فقط به 1 ـ آهسته رو د. س. اشاره داشت. به چه ”مسایلی“ که او سؤال شد پافشاری دارد. راه حلها و

پولهای بلوکه شده اشاره کرد. وسایل یدکی و
قاطعانه ارائه شدندادم. یکجانبه که خیلی مؤدبانه و هیچ گونه نظریه ای درخالل این گفتگو من دیگر 3ـ
1 ـ آهسته رو د. س. دارد. مسایل ایرانیان را هیچ گونه دخالتی در البته نفی اینکه ایاالت متحده قصد بجز
بهرهـگیری ازوضعیت گذشته با نبودن پیشقدمی ازطرف آمریکا اما ـگفت که این ممکن است که راست باشد
دولت ایران اعدامها٬ و دستگیریهای مجدد مورد تهران در در کاردار به اضافه اظهارات اخیر حال رژیم٬ و
و صادقانه صحبت می کند گفت که او بارها 1 ـ آهسته رو د. س. این توهم باقی گذاشته است. در را

به دولت ایاالت متحده منعکس نمایم. که من این اظهارات را می خواهد
قرار 1 ـ آهسته رو د. باس. مهر) 13) امروز ساعت 14 خارجه کاردار٬ به دستورات وزارت امور بنا 4ـ
تا آمده است توجیه خواهدشد باال درباره آنچه که در برای مالقات برود اینکه کاردار قبل از مالقات دارد.

کردن اطالعات اجتناب شود. عدم رد بی ارتباطی و از
بایگانی نگهداری شود. در 78 مهر تاریخ 13 تا ٬201 ـ پرونده 96205 5ــ

9.ث.1 طبقه بندی طبق د.
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شماره 2 سند

بنابراین شماره ندارد. ماشین تایپ شده و روی نوار اسنادی است که از از این سند 1ـ

سیا. اعضاء مهرماه 1358 سّری 19 تهران 1 از:
حق تقدم رئیس با به:

بفهمیم. FGI آورده شده که متأسفانه نتوانستیم معنای آن را کلمه متن سند در 2ـ
عباس امیرانتظام می باشد. اسم رمز 1 ـ آهسته رو د. س. 3ـ

31 ـ آهسته رو د. س. جاسوسی پخش محدود2 اخطار
مرجع رئیس 527715

محلهای مختلف می گذراند. در گفت که به خاطردالیل امنیتی شب را به کاردار 1 ـ آهسته رو د. 1ـس.

هم از اینجا در و تلگراف ضمیمه می آید بلکه در تلگراف نمی آید خود آدرس در شماره تلفن یا یا شدیم اسامی و متذکر همان گونه که قباًل 4ـ
ـگفتن شماره تلفن محل خودداری شده است.

تماس گرفت. او می توان با گزارش بعدی)4 در (محل مذکور در ساعت 19 تا گفت که معمواًل او

می باشد. به نام جورج کیو مأمورین سیا یکی از آدلسیک اسم رمز 5ـ

آقای فرودگاه مشکلی پیش آید چنانچه در داشت. توجیه مالقاتی خواهند مأمور و آدلسیک 5 2ـ
از عبارتند شماره ها .1 ـ آهسته رو د. س. تماس با قبل از ترجیحاً سفارت تماس بگیرد. با آدلسیک باید
شماره و 1602 یا و ساعات اداری 1600 در شماره داخلی کاردار و 829051 ٬825091 ٬810091

می باشد. محافظت 1214 ـگارد
اطالع دهید. را مسیر لطفاً 3ـ

در الزم تشخیص شدند اـگر می گیرند. قرار ارزیابی مجدد بیست سال مورد از بعد بایگانی نگه داشته می شوند بیست سال در تا سیا اسناد 6ـ
می شوند. نابود اال و بایگانی می مانند

.1 ث. .9 طبقه بندی د. بایگانی نگهداری شود. در مهرماه 61378 19 تا بدون پرونده ـ 4ـ
سّری تماماً پگویین ـ  سّری ـ

شماره 2 ضمیمه سند

ضمیمه گزارش قبلی می باشد. ماشین تایپ پیاده شده و روی نوار هم از این سند 7ـ

از تهران 7...... سّری: 1358 اعضاء سیا
به: رئیس فوری

FGI آورده شده است. هم کلمه این سند در 8ـ

آهسته رو د. جاسوسی پخش محدود. 8 س. اخطار
تهران مرجع:

می شوند. اشتباه تکرار جلوگیری از به خاطر آدرسها شماره تلفن و اطالعات حساس مانند 9ـ

9666885 می شود تکرار 66 ـ 68 ـ 85 مشخصات: 1ـ
تمامًا .1 ث. .9 طبقه بندی طبق د. بایگانی نگهداری شود. در مهرماه 1378 تاریخ 19 تا بدون پرونده ـ 2ـ

سّری
سّری
پگویین
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شماره 3 سند
سیا اعضاء مهرماه 58 تهران 54502 سّری 25 از:

حق تقدم رئیس با به:
آهسته رو د. س. جاسوسی پخش محدود اخطار

بروس لینگن می باشد. نام کاردار 1ـ
است. سازمان سیا همکار نفت و متخصصان امور ران اسمیت از 2ـ

یزدی وس. ساعت با آقای آدلسیک به مدت 2 و آقای ران اسمیت 2 کاردار1٬ 24مهر ازظهر بعد در 1ـ
طریق وزارت امور از بحث این مالقات به وسیله کاردار نکات مورد مالقات کردند. 1 ـ آهسته رو د.
این مالقات شرکت نماید٬ گفت که چمران نتوانست در 1 ـ آهسته رو د. س. خارجه گزارش داده شده است.
آدلسیک برنامه بازگشت وی به تهران بودند. لحظه منتظر هر آنها کردستان معطل شده بود. که در زیرا
آنها 1 ـ آهسته رو د. س. طبق نظر بر تهران بماند. در روز شدن چمران دو ظاهر ریخته است که به امید

به برقراری دوباره روابط نزدیک می باشند. همیشه عالقه مند
که یزدی بی هیچ تردیدی عقیده دارد کردستان بود. مسئله عراق و مورد قسمت اعظم مذاـکره در 2ـ
موفق شدیم که نشان ما دست دارند. شورش کردها درحمایت از عراقیها همراه با آمریکاشدیداً اسرائیل و
به عنوان تلقی جدی ایرانیان حقیقتی که به زودی مطرح کرد اما نامحتمل است. دهیم که این عقیده چقدر

دولت بازرگان است. در شکاـکی نسبت به خارج٬ شدت بی اعتمادی و حاـکی از
بـا آقای اسمیت اطالعات خالصه خیلی خوبی راجع به مشکالت برنامه انرژی شوروی داد. 3ـ
باور شوروی آـگاه نیستند. با گاز قرارداد نتایج لغو از که آنها واضح شد یزدی انجام شد مباحثاتی که با
بفرمایید که دادن این اطالعات خالصه همراه با اطالعات خالصه ای که آدلسیک داده است به آنها یک
سّری اطالعات حقیقی برای جمع بندی و ارزیابی می دهد برای وقتی که دولت اثرات اقدامات خود را
در را ساده لوحانه ای گفت که بعضی نظرات ما این مذاـکرات یزدی به طور در دریک مورد بررسی می نماید.
در خاطرنشان کردیم که او ما نمی فهمد. هم خیلی دوستانه بوده اند٬ که اخیراً موردپیشنهادهای روسیه به او
موقعی ایجاد سروصدا ندارد. حال حاضر کردن در دوستانه رفتار شرایط جاری شوروی چاره ای جز

کننده خالص نفت بشود. که که شوروی وارد می شود
درخالل جریان مالقات به نظر به تأخیرمی اندازد. مهر 30 روز تا 1خروجش را ـ آهسته رو د. 4ـس.
جای خود بر را موضوعی که کاردار دالیل یزدی. با تا موافق بود بیشتر دالیل ما که وی با می رسد
متوقف داده بود٬ بروز که درمالقاتهای اخیر تلقی خصومت آمیزی را که یزدی طرز این بود میخکوب کرد٬
پیش رفت که آنجا تا او نمود. کشور حل مسایل معوقه بین دو حتی اشاره به پیشرفتهایی در و ـکرده بود

جانب ایرانیان است. پذیرفت ادامه بعضی مشکالت مربوط به عدم هماهنگی از
نشان ساخت که قسمت 1خاطر ـ آهسته رو د. هم به س. دراواخرمالقات آدلیسک هم به یزدی و 5ــ
به وسیله وسایل فنی قابل افغانستان می خواهند راجع به عراق و اعظم آن نوع اطالعات تاـکتیکی که آنها

امکاناتشان ترغیب نمود. به استفاده از را آنها و جمع آوری می باشد
.1 ث. .9 طبقه بندی طبق د. بایگانی نگهداری شود. در 1378 مهر 25 تا ٬201 ـ پرونده 962054 6ـ
سّری سّری تماماً
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شماره 4 سند
سیا اعضاء مهرماه 58 26 تهران 54511 سّری ـ از:

لندن. رونوشت به پاریس٬ حق تقدم٬ رئیس با به:
بهانه د. س. جاسوسی پخش محدود اخطار

راه عاقالنه است که آدلسیک سر که آیا مطرح کنید مرکزی این سؤال را ستاد عالقه مندیم که با 1ـ
داریم که سازمان قصد حال حاضر در که ما گمان نکنید خیر؟ یا لندن بنماید سفرش توقف کوچکی در

G N با می کنند انگلستان کار رابطه با کلیه منابعی که در همچنین اسم رمز و GN می باشد. GRAPH سازمان جاسوسی انگلیس اسم رمز 1ـ
شروع می شود.

در نکنید تصور دهیم. قرار 1 ـ آهسته رو د. س. یزدی و جریان مالقات با در را جاسوسی انگلیس 1
ـ (انگلیسیها دیدن آنها تمجیدی در نیست نفع زیادی ببریم هیچ گونه شایستگی و قرار شرایطی که ما
مالقات کنیم عاقالنه نیست که واقعیت سفر را آنها عقیده داریم که اـگر چون که ما دارد٬ وجود مترجم)

مخفی نماییم. آنها از آدلسیک به تهران را
بهانه ـ د. که درحال حاضرس. که هیچ دلیل ضروری وجودداشته باشد نمی آید آن به نظر عالوه بر 2ـ
جانوس د. س. مورد خبرجدیدی در آدلسیک تماس نگرفته پس احتمااًل با که هنوز زیرا ببینیم. را (2)1

سیا با و انگلستان اقامت دارد در 1 بهانه ـ د. س. مأموران ساواـک می باشد. تن از دو اسم رمز 32 جانوس ـ د. س. و ر بهانه ـ د. س. 2ـ و 2
همکاری می کند.

لندن بین جامعه ایرانیان در به دست آوریم شایعاتی است که اخیراً او می توانیم از تمام آنچه ما ندارد. 232
رواج دارد.

اطالع دهید. مرکزی را نقطه نظرهای ستاد لطفاً 3ـ
بایگانی نگهداری شود. در مهرماه 78. 26 تا 201 ـ پرونده 215177 4ـ

طبقه بندی طبق د. 9. ث. 1. تماماً سّری. سّری
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شماره 5 سند
سیا اعضاء مهرماه 58 تهران 54526 سّری 26 از:

رئیس به:
آهسته رو د. س. جاسوسی پخش محدود اخطار

تهران 54527 الف ـ مرجع:
تهران 54528 ب ـ

را (1 ـ (آ 1 ـ آهسته رو د. نیم به تنهایی س. آدلسیک به مدت یک ساعت و مهر 26 ظهر از بعد 1ـ
1 ـ آهسته رو د. س. شد. طریق جاسوسی ارسال خواهد گزارش این مالقات جداـگانه از مالقات نمود.
درباره نکات مذکور مالقات کرده و بازرگان را یزدی و ـگفت که بعدازجلسات توجیهی یکشنبه 23مهراو٬
آنچه دولت بازرگان احتیاج داشت دقیقاً اما چه توضیحات جالب بودند اـگر آن جلسات بحث نمودند. در
احتیاج دولت به اطالعات نظامی درباره وضعیت حال حاضر در 1 ـ آهسته رو د. به گفته س. نبودند.بنا

می باشد. چرا و پشتیبانی می کند کردها اینکه چه کسی از مورد اطالعات سیاسی در و ـکردها
این اشتباه که از را 1 ـ آهسته رو د. موفقیت س. که آدلسیک با این باعث یک بحث طوالنی شد
1 ـ آهسته رو د. س. درآورد. شورش کردهای ایرانی همکاری می کند پشتیبانی از در عراقیها با اسرائیلیها
که آدلسیک پیشنهادهای سازنده ای برای اینکه دولت ایران چگونه می تواند داشتند آرزو ـگفت که آنها

داشته باشد. خالص نماید مسئله کردها از را خود
اـگرچه باور نکردنی به نظر می رسد اما آنچه واقعاً از ما می خواهد این است که راه حلی برای مسئله پیدا
سومی دولت ایران راه حل قدیمی میانجیگری کشور که برای حل مسئله کردها کرد آدلسیک پیشنهاد ـکنیم.
که شد خوشحال خواهند احتمااًل و کردستان نگرانند گونه ناآرامی در هر مورد در ترکها پیش گیرد. را
ایاالت متحده که آیا 1سؤال کرد ـ آهسته رو د. س. ایشان داخل مذاـکره شوند. با درباره این مسئله ایرانیها
حل در که این کشورها ارائه دهد یا عراق تهیه نماید بانی ای برای کشورهای ترکیه و محرکی و می تواند
از اما دولت عراق روابط دیپلماتیک نداریم٬ با که ما گفته شد 1 ـ به آ مسئله کردستان به ایران کمک کنند.
برای حل ترکیه را می کنم که دولت ایاالت متحده همکاری ایران و من فکر این فرصت به دست آمده٬
پشتیبانی کردها که اـگرچه شواهدی از 1 ـ این مطلب به آ تأـکید و تذکر با تشویق می نماید؛ مسئله کردها
تشکیل یک جمهوری کردستان مستقل در آخرین چیزی که عراق می خواهد اما هست٬ توسط عراقیها

خاـک ایران است.
او که ارتباط باخود 1گفت که برای آینده نزدیک ترجیح می دهد آهسته روـ د. ”رابط“س. درمورد 2ـ
اروپا از مسئله ای اتفاق افتاد گفت اـگر 1 ـ آ و داد به او آمریکا در آدلسیک شماره منزل خودش را باشد.
برگشت مطرح خواهد که آدلسیک در نمود اطالعات دیگر مورد در چندین تقاضا او کرد. تلفن خواهد
ما آدلسیک گفت که نه؛ ادامه یابد؟ او با که تماس ما نمی کند مشکلی ایجاد برای ما آیا 1سؤال کرد ـ آ ـکرد.
باشیم.) او (منطبق با پیش برویم. پیش می رود همان سرعتی که او داده بودیم که با اینطور ترتیب را

بایگانی نگهداری شود. در 78 مهر 26 تا 201 ـ 962054 پرونده٬ 3ـ
سّری. سّری تماماً .1 ث. .9 طبقه بندی طبق د.
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شماره 6 سند
غیرقابل رؤیت برای خارجیان ـ جاسوسی ـ اخطار طبقه بندی گزارش سّری ـ

مشاوران پیمانکاران. یا غیرقابل رؤیت برای پیمانکاران و
ایران ـکشور:

عراق روی روابط ایران و بر اثرات جنگ کردها موضوع:
هفته گذشته در قابل مالحظه ای وخیم گردیده است. اوضاع کردستان ایران به طور هفته گذشته٬ در 1ـ
که عجله سعی دارد مهدی بازرگان با نخست وزیر مجروح داشت. زخمی و نفر صد ارتش ایران بیش از
چه دولت نظرش این است که آرامش دائمی برای مسئله کردها اـگر دهد. راههایی تغییر از شرایط جنگ را
اینکه شرایط به حالت مگر نمی توان شروع کرد٬ را این کار منطقه عملی است و راه توسعه اقتصاد فقط از

عادی برگردد.
رئیس جمهور مباحثه ای طوالنی با ابراهیم یزدی ضمن مسافرتش به هاوانا خارجه٬ امور وزیر 2ـ
ناآرامیهای مطمئن ساخت که ایران در حسین را یزدی٬ ضمن این مباحثه٬ در عراق صدام حسین داشت.
اینکه و نقشه ای برای بحرین ندارد آن ایران هیچ گونه طرح و اضافه بر جامعه شیعیان عراق دست نداشته و
که بعداً حسین توافق نمودند آن موقع یزدی و در شد. نخواهد صادر انقالب ایران به کشورهای دیگر
می توانند دو آن موقع هر یزدی به حسین گفت که در مالقات نمایند. بغداد تهران یا در را دوباره یکدیگر

دهند. بحث قرار مورد اساس معاهده مارس 75 بر را کشور توافقنامه بین دو
3ـ یزدی در برگشت به ایران توسط روزنامه جمهوری اسالمی به خاطر گفتگوهایش با صدام حسین
در هاوانا مورد انتقاد قرار گرفت. به خاطر اوضاع وخیم کردستان ایران در حال حاضر یـزدی از آن
دولت بازرگان ایران برانگیزد. در را دولت عراق موج انتقاد رابطه با علنی در که هرگونه پیشنهاد می ترسد
صدور اینکه ایران درصدد مبنی بر که آیت اهللروح اهللخمینی یک اعالم عمومی بنماید کرده بود فکرش را
اینجاست اشکال در اما حال انجام هیچ گونه عملی علیه تمامیت ارضی عراق نمی باشد. در انقالب نیست و
که به اظهارات خمینی تصمیم بگیرد او اـگر و خمینی هستند عراق مستقل از جامعه شیعیان در ـکه رهبر

گردید. خواهد وخیم تر کشور آن وقت روابط بین دو دهد سؤالشان قرار مورد یا بی توجهی نماید٬
تهیه گردیده است. 58 مهر تاریخ 26 این گزارش در ـ 4

قاهره٬ بیروت٬ تهران به واحدهای عمان٬ وابسته دفاعی در سفارت و محدوده پخش گزارش ـ ـ 5
ارسال شد. تل آویو و دهلی نو٬ منامه٬ کویت٬ کراچی٬ جده٬ اسالم آباد٬

قابل غیر بوده است. روشهای جاسوسی درگیر منابع و جاسوسی ـ اخطار طبقه بندی گزارش سّری:
اقـتباس پخش و مشاورین پیمانکاران٬ یا غیرقابل رؤیت برای پیمانکاران و رؤیت برای خارجیان ـ
.9 طبقه بندی طبق د. بایگانی نگهداری شود. در 78 مهر تاریخ 26 گزارشگراست.تا اختیار اطالعات در
کنترل کل مدرک طبقه بندی و کلیه قسمتهای سند شده٬ قید گزارشگر طبقه بندی شده توسط مأمور .1 ث.

داراست. را
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شماره 6 اطالعات تکمیلی سند

مشـخص شـماره (11) سـند توجه به گزارش تهران 54536 ولی با بنابراین شماره ندارد ماشین تایپ پیاده شده و روی نوار از این سند 1ـ
است. که شماره اش 54527 می شود

سیا اعضاء مهرماه 58 تهران 154527 سّری 26 از:
تل آویو. دهلی نو٬ منامه٬ کویت٬ جده٬ اسالم آباد٬ قاهره٬ بیروت٬ رئیس رونوشت به عمان٬ به:

جاسوسی آهسته رو د. جاسوسی س. اخطار
ستاد 1 ـ آهسته رو د. درباره مشخصات س. برای اطالعات بیشتر اطالعات تکمیلی گزارش ضمیمه:

پیاده شده روی نوار از ولی این سند دستگاه مخابرات بزند باید را این به علت این است که این شماره ها ندیدیم و شماره این گزارش را 2ـ
است.

بدون واسطه شـماره تهران که برای پخش نیست مراجعه نماید٬ به گزارش شماره...2 مرکزی می تواند
ردیف ندارد. پرونده و

نزدیک خاور شماره گزارش جریان محلی (10778 این گزارش به وسیله آدلسیک گرفته شده است.

سّری طبقه بندی نموده است. را تهران است که این سند در آقای تام آهرن رئیس سیا این شماره رمز 3ـ

گردیده است. تأیید طبقه بندی توسط 315356 است و ایران تهران)
پگویین
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شماره 7 سند

ماشین نوار دو گزارش است که از دو ترجمه تلفیقی از ترجمه ای که مالحظه می نمایید ماشین تایپ پیاده شده است. روی نوار این گزارش از 1ـ
گزارش یکی هستند. واضح است که این دو مشترک بوده اند قسمت (1) گزارش در دو چون هر تایپ مختلف به دست آمده است و

جاسوسی ...1 اخطار طبقه بندی گزارش سّری ...
غیر غیرقابل رؤیت برای خارجیان ...

مشاوران پیمانکاران ... یا قابل رؤیت برای پیمانکاران ...

این گزارش چرک نویس ولی چون احتمااًل می شود منبع گزارش ذـکر مورد توضیحاتی در همواره موضوع گزارش و این نوع گزارشها در 2ـ و 3
بنابراین این نمود٬ منبع انتخاب خواهد رئیس ایستگاه عنوان مناسب برای موضوع و مشورت با گزارش پس از که مأمور ـگزارش اصلی می باشد

منبع می باشد. موضوع و شرح و متن فاقد

ایران موضوع:2 ـکشور:
منبع:(3)

انتخابات مجلس گردد. آینده ایران نزدیکی برگزار است رفراندوم قانون اساسی ایران در قرار 1ـ
انجام مصمم است که هرگونه کوششی باید مهدی بازرگان نخست وزیر بود. بالفاصله متعاقب آن خواهد
رهبران سیاسی دولت بازرگان از مهر اواخر در به دست نیاورند. مجلس اـکثریت را روحانیون در تا ـگیرد
دربـاره ایـن سوئد ایران در عباس امیرانتظام سفیر خارجه و امور وزیر ابراهیم یزدی٬ جمله خودش٬
اینکه برای قانع کردن خمینی مبنی بر روشی را می خواستند آنها آیت اهللخمینی مذاـکره کردند. موضوع با
حمایت کردن از که وی را داشتند همچنین قصد آنها شروع کنند. غیرروحانی داشته باشد٬ مجلس باید
برنده توسط خمینی حمایت شود کس که علناً هر بودند که معتقد چرا دارند؛ روحانیون باز زیادی از تعداد

می شود.
چندان ولی هنوز انتخابات دارد٬ قبل از به توسعه پایگاه خود علیرغم اینکه دولت بازرگان نیاز 2ـ
بازسازی پیشرفت کمی در انجام نداده است. احساساتی که باعث تقویت آن می شود ـکاری برای ایجاد
ارتش حاصل شده است. و این باید مقداری دولت را کمک کند. به هر حال تالشها بـرای در آوردن
پاسداران تحت کنترل مستقیم ارتش بی نتیجه بوده اند. هنوز شورای انقالب پاسداران را کنترل می کند.
عباس مسایل اقتصادی می باشد. سر بر این شکاف عمدتاً دارد. دولت بازرگان شکاف وجود در 3ـ
اساس وام این سیاست بر تشریح کرده است. اصول سیاست اقتصادی را امیرانتظام قائم مقام نخست وزیر

بخشی بود: شامل یک برنامه دو و آزاد
ادامه یابد. صنعتی کردن کشور شرایط آسان تا فراهم آوردن پول برای صنایع با الف ـ

کاهش به نحوی که میزان بیکاری را فراهم آوردن وسیع وجوه برای طرحهای ضربتی اشتغال زا ـ  ب
گذاشتن پول به اختیار آن شرایط در عنوان کردن طرح خودش که در نفت با وزیر علی معین فر٬ دهد.
ولی تصویب نمود رأی موافق طرح امیرانتظام را 12 کابینه با این طرح مخالفت کرد. با سختی انجام می شد
عمل معین فر نتیجه٬ در اجرای آن عجله نکند. در که تا قانع کند توانست دولت را حال معین فر به هر
طرح امیرانتظام و جزیی بودند آورده است ولی این تغییرات ذاتاً طرح امیرانتظام به وجود تغییراتی در

نشده است. آن قید زمان به دست آوردن گزارش در که محدوده پخش گزارش و گزارشهای مشابه ناقص است چرا مقایسه با این گزارش در 3ـ
که این گزارش پیش نویس گزارش نهایی باشد. بنابراین می توان احتمال داد

آماده اجراست.3
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شماره 7 اطالعات تکمیلی سند

توجه به گزارش تهران 54536 ولی با پیاده شده شماره ندارد روی نوار چون از این سند اطالعات تکمیلی گزارش بعدی می باشد. این سند 1ـ
شماره آن به دست می آید. شماره (11) سند

سیا اعضاء 1358 مهر 54528 سّری 26 تهران 1 از:
و دهلی نو منامه٬ کویت٬ کراچی٬ جده٬ اسالم آباد٬ قاهره٬ بیروت٬ عمان٬ رونوشت برای: رئیس٬ به:

تل آویو.
جاسوسی آهسته رو. د. جاسوسی س. اخطار

ندارد. پیاده شده است شماره این گزارش را روی نوار چون گزارش از 2ـ

که برای رئیس به گزارش شماره تهران 2 .1 ـ آهسته رو د. س. اطالعات تکمیلی گزارش ضمیمه:
نیست مراجعه کند. پخش٬

شماره گزارش گزارش به وسیله آدلسیک گرفته شده است. شماره پرونده وردیف ندارد. بدون واسطه.
گردیده است. تأیید توسط 015356 نزدیک ایران تهران) خاور 10779 جریان محلی ـ

پگویین
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شماره 8 سند
سیا اعضاء 58 مهر رئیس 535235 سّری 26 از:

لندن پاریس٬ رونوشت: حق تقدم٬ تهران با به:
بهانه د. س. جاسوسی پخش محدود اخطار

می باشد. شماره (4) سند این تلگراف جواب تلگراف تهران 54511 1ـ

تهران 154511 مرجع:
کوششهای ما یا که مسافرت آدلسیک به ایران و ندارد موافق هستیم که دلیلی وجود این مورد در ما 1ـ
جلسه توجیهی اطالعاتی به سازمان جاسوسی انگلیس افشا در پاسخ به دولت موقت ایران را مبنی بر
اعتقاد سازمان جاسوسی انگلیس درباره وضعیت ایران٬ مبادله اطالعات با نظراخیر در این وجود با ـکنیم.
برای بحثهای عمومی مقامات مرکزی مختصراً راه به ستاد سر مأموریت موقت به لندن در این است که با بر

نیست. قسمتهای آن خوانا بعضی از به دست آمده لذا کننده اسناد درون ماشین پودر از چون این سند 2ـ

توافق رئیس ایستگاه یا با راه 2.... تحقیقی سازمان جاسوسی انگلیس درباره ایران به عنوان توقف سر
رئیس هیئت نمایندگی بررسی شود.

بهانه تماس گرفته نشود. د. س. با این سفر موافق هستیم که در 2ـ
گیری نوعی سر درباره از 1 ـ آهسته رو د. هرگونه مذاـکره ای که تابحال س. مورد گزارش در از ـ 3

روابط اطالعاتی انجام شده قدردانی می کنیم.
تماماً .1 ث. .9 طبقه بندی طبق د. بایگانی نگهداری شود. در 78 مهر تاریخ 26 تا بدون پرونده. ـ 4
سّری. سّری
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شماره 9 سند
سیا اعضاء 58 مهر پاریس 13694 سّری 27 از:

تهران رونوشت به رئیس به:
آهسته رو. د. س. جاسوسی پخش محدود اخطار

لندن برای اطالع آدلسیک مخابره به پاریس و 1 ـ آهسته رو د. کلیه تلگرافهای راجع به س. لطفاً 1ـ
تماماً .1 ث. .9 طبقه بندی طبق د. بایگانی نگهداری شود. در 1378 مهر 27 تا بدون پرونده. ـ 2 نمایید.
سّری. سّری

شماره 10 سند
سیا اعضاء 1358 مهر تهران 54533 سّری 27 از:

رئیس فوری به:
جاسوسی پخش محدود اخطار

رئیس 536170 مرجع:
بایگانی در 1378 مهر 27 تا مهرماه ترک کرد. صبح جمعه 27 پاریس در به مقصد تهران را آقای کیو
سّری. سّری تماماً .1 ث. .9 طبقه بندی طبق د. نگهداری شود.

سند شماره 11
از: تهران 54536 (جاموتی قائم مقام رئیس) سّری 28 مهر 58 اعضاء سیا

رونوشت به رئیس لندن٬ پاریس٬ به:
آهسته رو. د. س. پخش محدود جاسوسی٬ اخطار

که گزارشهای درخواستی فرستاده شد. می گوید شماره (9) سند پاسخ به تلگراف پاریس 13694 این تلگراف در 1ـ

(ـکه به لندن فرستاده نشده است.)1 تهران 13694 الف ـ مرجع:
تهران 54526 ب ـ

نزدیک ایران تهران) خاور 10778) تهران 54527 ج ـ
نزدیک ایران تهران) خاور 10779) تهران 54528 ـ د

تهران 54502 هـ
به درخواست مرجع الف مخابره گردید. لندن بنا به پاریس و گزارشهای ب الی ه 1ـ

.1 ث. .9 طبقه بندی طبق د. بایگانی نگهداری شود. در 1378 مهر 28 تا .201 ـ پرونده 962054 2ـ
سّری. تماماً

سّری



النه جاسوسی آمریکا 580 اسناد

شماره 12 سند

طرفی با از باشد. 54550 و بین 54536 ما باید که شماره این تلگرافها مهرماه مشخص می گردد 29 از بعد قبل و توجه به سندهای موجود با 1ـ
است. که شماره تلگراف 54539 مشخص می گردد شماره (13) توجه به مرجع سند

به عنوان قائم جورج اـکیف که نام رمزش جاموتی می باشد رئیس ایستگاه تام اهرن به کشورهای عربی مسافرتی نموده٬ مهر 29 چون روز 2ـ
برعهده دارد. مقام وظایف وی را

شماره ندارد. پیاده شده است و روی نوار از را این سند 3ـ

سیا3 اعضاء 1358 مهر (جاموتی قائم مقام رئیس)2 سّری 29 تهران 154539 از:
رئیس فوری٬ پاریس٬ به:

شاه. جاسوسی پخش محدود اخطار
رئیس 536766 الف ـ مرجع:
پاریس 13715 ب ـ

آقای هنری و کاردار به وسیله تلفن ریخته شده بود٬ طبق برنامه ای که قباًل بر مهر٬ 29 صبح روز 1ـ
برنامه اش این گفت که هنوز به کاردار 1 ـ آهسته رو د. س. مالقات کردند. 1 ـ آهسته رو د. س. پرشت با
صحبتی نکرد. 1 ـ آهسته رو د. س. مسئله شاه با مورد در کاردار به استکهلم برود. مهر است که 30

سّری. تماماً .1 ث. .9 طبقه بندی طبق د. بایگانی نگهداری شود. در 1378 مهر 29 تا 2ـ
سّری



 مالقات 581

شماره 13 سند

باشد. 54550 و مابین 54539 شماره این تلگراف باید مشخص می شود مهر 29 از بعد قبل و توجه به تلگرافهای موجود با 1ـ
به عنوان قائم مقام رئیس ایستگاه تام اهرن به کشورهای عربی مسافرتی نموده جورج اـکیف که نام رمزش جاموتی می باشد مهر 29 چون روز 2ـ

برعهده دارد. وظایف وی را
پیاده شده است. روی نوار از این سند 3ـ

سیا3 اعضاء 1358 مهر (جاموتی قائم مقام رئیس)2 سّری 29 تهران 1 از:
رئیس فوری٬ پاریس٬ به:

سالمت شاه. مورد در ـ جاسوسی پخش محدود اخطار
حق رؤیت دارند. آقای جورج کیو فقط رئیس ایستگاه پاریس و

رئیس 536767 الف ـ مرجع:
پاریس 54539 ب ـ

آقای هنری پرشت با و جلسه ای که کاردار مرجع ب اطالع داده شده است در همان گونه که در 1ـ
سـفر سالمت شـاه و مورد جهت رساندن پیغام در یزدی٬ خارجه٬ امور وزیر بازرگان و نخست وزیر
د. عکس العمل س. هم شرکت داشته است. 1 ـ آهسته رو د. س. داشته اند قریبالوقوعش به آمریکا
هستند آمریکا که خواهان گسترش روابط با که این جریان زحمات آن کسانی را این بود 1 ـ آهسته رو

می کند. مشکلتر
پیشنهاداتی و قدری مشکوک بود حتی آمریکا یا نیویورک و ضرورت معالجه در مورد یزدی در 2ـ

تجارب تخصصی خودش کرد. بنابر
که به اواطالع بدهیم که آقای کیو احتمااًلضرورتی ندارد که فعالازجریان شاه اطالع دارد٬ آنجا از 3ـ
ایستگاه از مرکزی هنوز ستاد که آیا اطالع بدهید٬ به ما لطفًا اطالعات جاسوسی مهمی برایش دارد.
می خواهد که به س. د. آهسته رو ـ 1 بگوید که آقای کیو می خواهد هر چه زودتر او را در اروپا مالقات کند

یا نه؟
سّری. تماماً .1 ث. .9 طبقه بندی طبق د. بایگانی نگهداری شود. در 1378 مهر 29 تا 4ـ

 سّری

شماره 14  سند
666 ـ 885

آقای نماید. گفتگو فاش گردید کاردار مالقات با موضوعی که در مورد آقای کیوعالقه منداست که در
بود. استکهلم خواهد مهرماه در 30 امیرانتظام در ورود از بعد ـکیو



النه جاسوسی آمریکا 582 اسناد

شماره 15 سند

باشد. 54550 و مابین 54539 که شماره این تلگراف باید مهرماه مشخص می شود 29 از بعد توجه به تلگرافهای کامل قبل و با 1ـ
شماره ندارد. پیاده شده و روی نوار از این سند 2ـ

سیا2 اعضاء 1358 مهر (جامویی قائم مقام رئیس) سّری 29 تهران 1 از:
رئیس فوری٬ پاریس٬ به:

شاه. ـ جاسوسی پخش محدود اخطار
حق رؤیت دارند. آقای جورج کیو فقط رئیس ایستگاه پاریس و

رئیس 536769 مرجع:
به کارش تماس گرفت و دفتر در 1 ـ آهسته رو د. مهرماه باس. 29 ازظهر بعد قائم مقام ایستگاه در 1ـ
گزارش مرجع با درباره موضوعات مطرح شده در استکهلم می خواهد در فردا گفت که آقای جورج کیو او
بود. تهران خواهد آبان در پنجشنبه 3 تا کرده و تغییر گفت برنامه او 1 ـ آهسته رو د. س. مالقات نماید. او
سوم آبان که قبل از کرد سعی خواهد گفت که آقای جورج کیو 1 ـ آهسته رو د. قائم مقام ایستگاه به س.

قابل قبول نیست. تهران برای او گفت مالقات در 1 ـ آهسته رو د. س. برای مالقات به تهران بیاید.
آبان برای 3 نتوانست قبل از صورتی که آقای کیو گفت در 1 ـ آهسته رو د. قائم مقام ایستگاه به س.

داشته باشیم. را شما برنامه پرواز تا تماس خواهیم بود در شما با ما مالقات به ایران بیاید
شماره تلفن منزل 666و ـ 885 می شود تکرار 666 ـ 885 1 ـ آهسته رو د. شماره تلفن دفترس. 2ـ

دسترس نمی باشد. وی در
سّری. تماماً .1 ث. .9 طبقه بندی طبق د. بایگانی نگهداری شود. در 1378 مهر 27 تا 3ـ

سّری



 مالقات 583

شماره 16 سند
سیا اعضاء آبان 1358 رئیس 543216 سّری 9 از:

رونوشت برای تهران استکهلم٬ به:
آبان تاریخ 3 برای استکهلم در که تهران را برنامه ریزی می کرد او 1 ـ آهسته رو د. به گفته س. بنا 1ـ
رفـته تـا ادامه برنامه به اسلو در و بردارد همسرش را و داشت به استکهلم برود قصد او ترک نماید.
شدن روابط بین راجع به بدتر 1 ـ آهسته رو د. تهران س. مدت اقامت در در ارائه دهد. استوارنامه اش را
عراق داشته روابط ایران و مورد اطالعاتی در احتمااًل خواست اـگر ما از و عراق خیلی نگران بود ایران و
1 ـ آهسته رو د. اولین فرصت باس. مأموران مربوطه در ماخیلی ممنون می شویم که اـگر باشیم به اوبدهیم.
که این گزارش به وسیله آدلسیک تأـکیدکنند و 1بدهند ـ آهسته رو د. به س. را تماس گرفته واطالعات زیر

ارائه می شود. تهران کرده بود در 1 ـ آهسته رو د. عالقه ای که س. اظهار جواب درخواست و در
است: زیر موضوع گزارش به قرار 2ـ

که سیاست ایرانیان این بوده که فعاالنه شده بودند اعضای عالیرتبه دولت عراق متقاعد اوایل مهر تا
رهبران مطالعه دقیق بیانات متعدد از بعد عراقیها نظر جزیره بحرین ادامه دهند. مورد در ادعاهایشان را
قبل به دست آمده است. ادعای ایرانیان نسبت به بحرین سخن گفته بودند٬ مورد مذهبی ای که به تفصیل در
عراق صدام رهبر بحرین دنبال می کند٬ مورد در اینکه ایران فعاالنه ادعایش را نتیجهـگیری مبنی بر از
از بـعد دارد٬ مخصوصاً دولت موقت ایران وجود مذاـکره با مورد می کرد که امکاناتی در حسین فکر
مذاـکره اش با وزیر امور خارجه ایران ابراهیم یزدی در خالل مدت کنفرانس کشورهای غیر متعهد در
رفتار مورد تعیین راه صحیح و مناسب در مسایلی در رابطه با حال مشکالت و دولت عراق به هر هاوانا.
در بازرگان طرف معامله باشد. نخست وزیر با که مستقیماً بود صدام حسین امیدوار ابتدا موقت ایران دارد.
روزافزون عقیده پیدا به طوری که به طور درباره دولت موقت ایران نامطمئن هستند. عراقیها حال حاضر
قدرت حقیقی دست جامعه روحانیت ایران و نمایش زیادی ندارد که دولت بازرگان نمایندگی و می کنند
مذاـکرات هاوانا دنبال کردن پیشنهاداتی که در عدم موفقیت در وجود با عراق خصومت دارند. است که با
ایران از با که اختالفش را دوست دارد عراق هنوز گرفته بود. بحث قرار صدام حسین مورد بین یزدی و

دولت بازرگان مذاـکره نمایند. این است که با ترجیح آنها طریق مذاـکره رفع نماید.
صدام حسین هم و کنترل کامل نداشته باشد٬ این است که دولت بازرگان امکان دارد دلواپسی آنها

رهبران مذهبی ایران بشود. مذاـکره با که وارد نمی خواهد
قدردانی می کنیم. 1 ـ آهسته رو د. مسئله س. مورد همکاری استکهلم در از 3ـ

بایگانی نگهداری شود. در آبان 1378 7 تا ٬201 ـ پرونده 962054 4ـ
سّری. تماماً .1 ث. .9 طبقه بندی طبق د.

بی تی

به میان رشته ها در یا و شده اند پودر اسنادی بوده که یا احتمااًل سند بین این دو ما .58 مهر قبلی 29 سند و می باشد آبان 58 مورخ 9 این سند 1ـ
گرفت. خواهد مردم مسلمان قرار اختیار جداـگانه در شود این رابطه پیدا در حال هرگونه سندی که بعداً هر در آمد. دست خواهند

شماره 13945



النه جاسوسی آمریکا 584 اسناد

شماره 17 سند
سیا اعضاء آبان 1358 تهران 54636 سّری 9 از:

رئیس به:

به اعدام محکوم شد. و دستگیر سازمان سیا ارتباطش با النه جاسوسی و اسناد رابطه با در که نام اصلی وی سیمون فرزامی بود این فرد 1ـ

صدای پا1 د. س. ـ آهسته رو د. س. جاسوسی پخش محدود اخطار
انتشار مورد در او ملی از ارشاد میناچی وزیر آبان گفت که ناصر جلسه 7 در 1 ـ صدای پا د. س. 1ـ
جلسات طرح ریزی یکی از در 1 ـ آهسته رو د. س. روزنامه پیشنهادی امیرانتظام کمک خواسته است.
مورد در هنوز می گذراند. مراحل اولیه را که این طرح هنوز می رسد به نظر این طور شرکت کرده است و
تهران محل روزنامه (مثاًل و به آن چاپ شود زبانهایی که روزنامه باید تعداد سرمقاله ها٬ مندرجات٬ تیراژ٬

تصمیمی گرفته نشده است. اروپا) محلی در یا
خدمت تبلیغ انقالب این برنامه در است تا داشت امیدواری کمی موجود اظهار 1 ـ صدای پا د. س. 2ـ

کارش بگیرد. حتی اـگر آید٬ مؤثری به کار به طرز
آن مطلع خواهیم از را شما که مناسبت دارد آن طور دنبال کرده و کنترل و پیشرفت این فعالیت را ما 3ـ

ساخت.
.1 ث. .9 طبقه بندی طبق د. بایگانی نگهداری شود. در آبان 1378 9 تا 201 ـ پرونده 867764 4ـ

این قسمت در است این سند 1 ـ آهسته رو د. حال چون مربوط به س. ولی درهر آید سندهای قبلی بی ارتباط به نظر رابطه با در این سند شاید 2ـ
آورده شده است.

سّری.2 تماماً
سّری



 مالقات 585

شماره 18 سند

درون ماشین باقی سند قسمتی از خراب شده بود حین کار چون دستگاه در کننده بیرون کشیده شده است و درون دستگاه پودر از این سند 1ـ
مانده بود.

هیچ مسئله ای آدلسیک....1 1ـ
1 ـ آهسته رو د. شده س. ترس ابراز و اقامت آدلسیک سؤاالتی درباره امنیت او تمدید پیشنهاد 2ـ
پرونده آدلسیک درباره از اطالعات کمی که ما با مطرح می کند. علیه انقالب را درباره اقدامات سیا
گرفتن یک سری مالقاتهای درنظر با را دادیم جواب سؤال امنیت فردی او به اینجا مسافرتهای قبلی او
می کنیم که فکر درباره شکست سیاسی احتمالی ما مرکزی می گذاریم. ستاد و او عملیاتی به عهده خود
می کنیم که اقامت طوالنی فکر ما داشت. ابراز را نگرانی خود نیز کاردار است و کار آدلسیک زیادی در
تروریزم قابل اینکه هیچ گونه بهانه بی ضرری مانند پوشیده نگه داشت و ایرانیها نمی توان از آدلسیک را
و 1 ـ آهسته رو د. به س. باید محتماًل شده را بنابراین حداقل بعضی ازمالقاتهای پیشنهاد بود. قبول نخواهد

مدت می خواسته اند تهران بوده است و که آدلسیک در زمانی باشد در باید که تاریخ این سند مشخص می گردد توجه به متن این پاره سند با 2ـ
مربوط به حدود احتمااًل تاریخ این سند مهرماه ترک کرده است٬ صبح جمعه 27 در توجه به اینکه آدلسیک تهران را با نمایند. طوالنی تر اقامتش را

بی مناسبت نمی باشد. گیرد قرار (4) و شماره (3) مابین سند اـگر بنابراین این سند می باشد. مهر 25

همکاران اعالم نمود.2



ـکتاب یازدهم

حامی آمریکا
اشغالگران قدس





معرفی کتاب
الرحمن الرحیم بسم اهلل

رأس دشمنان اسالمند.“ اسرائیل در و ”آمریکا
انسان است.“ ”اسرائیل دشمن بشریت و
امام خمینی
حمایت و اتکای به غیر قرن اخیرموجودیت یافت٬ نام اسرائیل در اصلی رژیمی که با و مشخصه بارز
غصب سرزمین مسلمانان محروم نطفه آن بسته با رژیمی که به ابتکارامپریالیسم انگلیس و خارجی است.
شده و در دامان امپریالیسم آمریکا رشد نمود. در ابتدا انگلیسیها برای بسط سلطه شیطانی خود٬ با شعار
سرزمینهای "تالش برای برپایی حکومت ملی یهودیان" به کمک صهیونیستها دست به اشغال بخشی از
قلب سـرزمینهای که همه قدرتهای شیطانی عالم در نهادند بنیاد واقع پایگاهی را در و مسلمین زدند
مال مسلمین برجان و تهاجم غیرانسانی خود با روز هر و برخیزند علیه اسالم به ستیز آن بر اسالمی از

نابودی بکشانند. به ضعف و جهان اسالم را تزویر نیرنگ و با یورش برده و
زیرا اسالم بود٬ مقابله با سرزمین اشغالی٬ رژیم نژادپرست صهیونیستی در انگیزه اصلی ایجاد اساسًا
بی دلیل نیست که امام روز و به نابودی می کشاندند جهانی را استکبار می رسیدند مسلمین به اتحاد اـگر

اسالم می داند. روز قدس را
و اسرائیل می آید به مدد متحدقویتری چون امپریالیسم آمریکا دوست و افول سلطه جهانی انگلیس٬ با
روز هر تا می کند جسورتر اندک را این جمعیت قلیل و اقتصادی آمریکا سیل کمکهای بی دریغ نظامی و
اینکه چگونه شبکه قدس و جنایات رژیم اشغالگر و کشتارها از حادثه ای تازه بیافریند. فاجعه ای و
خائن وابسته به همکاری و و تمام رژیمهای فاسد آن عالوه برقدرتهای استکباری با صهیونیستی حاـکم بر
هیچ خشونت سبعانه ای در است که یک چنین رژیمی از به همین خاطر و بسیارشنیده ایم. هماهنگی دارد٬
به زمانی که شاه جنایتکار که می دانیم تا همان طور مظلوم فلسطین دریغ نمی ورزد. حق مردم محروم و
به سوی ما می بایستی نفت کشور مقدرات مردم ایران مسلط بود٬ عنوان دست نشانده شیطان بزرگ بر
و نایستد فعالیت باز جنایت اسرائیل یک لحظه از ماشین قتل و تا جریان می یافت٬ اسرائیل جنایتکار
سقوط می کند٬ رهبری امام رژیم دست نشانده آمریکا و یاری خدا با و خروش ملت قهرمان ما زمانی که با
که رژیم های وابسته ای که به به جایی می رساند گستاخی را این بار و نمی نشیند بیکار امپریالیسم آمریکا
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کلی سیر به طور اسرائیل می کند. به ارسال نفت به رژیم خیانتکار وادار را مقابل اسرائیل هستند در ظاهر
به صورتی است که جماعت نژادپرست هدایت امپریالیسم آمریکا و ابتکار خاورمیانه با جریانات در
اوضاع منطقه مسلط لحاظ بر هر از تشکیل می دهند٬ اسرائیل را صهیونیستی که هیئت حاـکمه جنایتکار
مساعی این راه از در و بگذارند به یاری شیطان بزرگ به اجرا را برنامه ای که بخواهند طرح و هر و باشند
آخور در سر کشورهای اسالمی سلطه یافته اندو حق بر رژیم های دست نشانده عربی که به نا فراوان سایر
کینه و ظلمی که از ظلم واقع شد. همواره امت اسالم است که مورد اینجا در بهره می برد. امپریالیسم دارند
نامقدس اسرائیل غاصب را این اتحاد مسلمین ناشی می شود. جهانی نسبت به اسالم و عداوت عمیق کفر
خدا اولیاء سرزمین پیغمبران و دست به اشغال بیت المقدس٬ ژوئن 1967 که در می کند آنچنان جسور
اولین قرارگاه عاشقان این اولین میعادگاه پیروان دین حنیف و است که قدس عزیز٬ اـکنون سالها می زند.
وخلق و دشمنان خدا تاز خاـک مقدسش جوالنگاه تاخت و لقاءاهللدرچنگال سدکنندگان سبیل اهللاست و
پایتخت رژیم جانب رژیم صهیونیستی٬ هم اـکنون از قدس عزیز٬ قاتالن پیامبران ومردان بزرگ الهی است.
رأس آن در حمایت قدرتهای استکباری جهان و با اعالم شده است. تجاوز“ غصب و ستم و و ”جور
قرارگاه سرزمین فرزندان هابیل را الهی و قدس اـکنون خاستگاه انبیاء رژیم اشغالگر آمریکای جنایتکار٬
گسترده است. پرورشگاه حضرت ابراهیم(ع) در را بساط حکومت اعقاب نمرود وارثان قابیل نموده و
علیه صاحبان حقیقی قدس٬فلسطینیان مظلوم و عملیاتی وحشیانه را همین زمان این حکام خود اـکنون در
کرده وخون صدها علیه تمامی مسلمانان جهان آغاز نهایتًا علیه مردم قهرمان وشهیدداده لبنان و شجاع و

انسان بی گناه را بر زمین ریخته است.
قلب جهان قدس در روشن شده این است که رژیم اشغالگر تمامی مردم آزاده دنیا بر آنچه که امروز اما
این جسارت به به اینکه با چه رسد ادامه دهد. به حیات خود بدون پشتیبانی آمریکا اسالم هرگزنمی تواند٬
الزمه اش نبرد این سرطان مخوف٬ به همین دلیل مبارزه با و کند ناموس مسلمین تجاوز عرض و مال و
رژیمهای نیست زیرا جایی برای نوکران آمریکا صف نبرد در لذا است و آمریکای جنایتکار بی امان با
رژیـم مقدس بـا توان نبرد اردن به سبب وابستگی خود عراق و قبیل عربستان و دست نشانده ای از

ندارند. صهیونیستی را
رژیـم و امـپریالیسم آمـریکا اتـحاد باقیمانده النه جاسوسی که حکایت از اسناد ـگوشه هایی از
باشد آوردیم. این مجموعه گرد تعهدی که نموده بودیم در بروظیفه ای که داشتیم و بنا را صهیونیستی دارد
واقعی مبارزه مسلمین محور این پیوندهای نامقدس٬ مستضعفین عالم از آـگاهی بیشترجهان اسالم و ـکه با
انقالب همگام با یافته و را پرستی دارد نژاد شرک و بویی از نه قومیت که رنگ و اسالم است و که تنها را
نابود و عالم محو سراسر یکی پس ازدیگری در جهانی را شکوهمنداسالمی ایران پایه های سلطه استکبار

سازند.
امنیتی اسـرائـیل کـه تـوسط مفصلی است پیرامون سرویسهای جاسوسی و اول جزوه نسبتًا سند
این سنددرحقیقت آمریکای جنایتکارتصویرروشنی در جاسوسان شیطان بزرگ تهیه وتنظیم شده است.
ترسیم نموده را عملیات ضدانسانی دستگاه جاسوسی رژیم نژادپرست تحت الحمایه خود جنایات و از
وسعت منطقه ای با در الزامًا جهانی است٬ مرهون قدرتهای استکبار را رژیمی که موجودیت خود است.
همچنان وجمعیت اندک بایستی دست به تشکیل یک چنین مجموعه عظیم جاسوسی وامنیتی بزند. ناچیز
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کشورهای به منطقه و حوزه فعالیت دستگاههای جهنمی جاسوسی اسرائیل نه تنها ـکه به تصریح خودسند٬
وابسته ای و کجای عالم که رژیم فاسد هر در برگیرنده کل جهان است و بلکه در مسلمان بسنده نمی کند٬
عملیات موساد همکاری دستگاههای اطالعاتی وجاسوسی اسرائیل بی بهره نیست. یاری و از دارد وجود
و آمریکا گسترده است که شوروی٬ آنقدر تشکیل می دهد٬ این مجموعه شیطانی را بخشی از ـکه تنها
علمی در اقتصادی و به لحاظ جمع آوری اطالعات سیاسی و اروپای شرقی را و سازمان ملل متحد

آمده است: این سند بخشی از در برمی گیرد.
و آفریقا آمریکای التین٬ استراتژیک در مراـکز ایران و ترکیه٬ پایتختهای اروپایی٬ اـکثر در "موساد
با "روابط وابسته رسمی" عملیات گوناـگونی از و جاسوسی دارد پایگاههایی (اطالعاتی و دور خاور
انجام عملیات ویژه اجرائی که تا بدل نمودن اطالعات٬ و برای رد وساواـک)٬ سرویسهای میزبان (مثل سیا

است.) ما از داخل پرانتز (تأـکید به انجام می رساند." علیه تروریستهای عرب می باشد٬ بر مستقیمًا
دفتر به طوری که در کوتاهی نمی کنند٬ نیز جاسوسی ارباب خود حتی از گذاشته٬ هم فراتر از را پا اینها

میکروفن مخفی نصب کرده اند. آمریکا٬ سفیر
پوشش به اصطالح دیـپلماتیک تـوسط جنایتهایی است که با و همچنین مبین توطئه ها این سند
به طوری که در پهنه گیتی صورت می گیرد؛ سفارتخانه های اشغالگران قدس در ـکارگزاران صهیونیسم در
بزرگترین اداره آن٬ و ادارات هشتگانه موساد یکی از ”اداره "جمع آوری"٬ آن چنین آمده است: قسمتی از
مشخص است که کامًال اـکنون دیگر کشورهای خارجی فعالیت می کند.“ تحت پوششهای دیپلماتیک در
اشخاصی که به عنوان سفیر و کاردار و غیره در مراـکز توطئه خود یعنی سفارتخانه ها٬ مشغولند٬ عهده دار

چه نقشی هستند.
است٬ امور مصدر فاجر و کجای عالم که رژیم فاسد هر در اشاره کردیم٬ نیز همان گونه که قبًال
سرویسهای جاسوسی اسرائیل دیگر و همکاری صمیمانه موساد از سرکوب آن٬ دستگاههای اختناق و

تصریح می کند: را زیر موارد سند خود مشخصًا است. برخوردار
دارد.“ ژاپن را و غنا مسئولیت آموزش سرویسهای اطالعاتی ترکیه٬ ”موساد
امنیت آفریقای جنوبی همکاری دارد.“ سرویسهای اطالعات و ”اسرائیل با

در شاه نیز انقالبیون مخالف رژیم جنایتکار عامل سرکوب مبارزین و طبیعی است که دستگاه ساواـک٬
است: دیرینه برخوردار و سهمی بسزا از این همکاریها

سرویس امنیت ملی ترکیه و شامل موساد٬ یک سازمان وابسته رسمی سه جانبه٬ ٬1958 اواخر ”در
نامیده شده بود.“ که این سازمان نیزه سه سر ساواـک تشکیل شد٬

داشته سطح رؤسای سرویسها در نیمسال٬ هر در جلساتی نیز تداوم مبادالت اطالعاتی٬ ”عالوه بر
است.“

فروخته پرسنل خود آموزش اعضاء از مستمرچیزی فراتر محصول این همکاری مداوم و البته ظاهرًا
رژیم آمریکایی شاه بر این طریق سیاستهای صهیونیسم بین المللی را از موساد ساواـک بوده و جنایتکار
منطقه فراهم در عرب را ایرانی یا تمام توان زمینه های سرکوبی مسلمانان اعم از با تحمیل می کرده و

بیان می کند: به وضوح به شکل زیر سند خود این مطلب را می کرده اند.
موافق اسـرائـیل در عربی و توسعه سیاستهای ضد و ایجاد ایران٬ ”هدف اصلی روابط اسرائیل با
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ساواـک٬ عملیات مشترکی با در موساد طی سالها٬ در به بعد٬ 1950 ازاواخر تصمیمات مقامات ایرانی بود.
حمایت کرده است.“ کردهای عراق را به فعالیتهای ساواـک یاری داده است و موساد همکاری داشته است.
علیه اعراب مسلمان دست به توطئه می زدند بر ازیک سو موساد که چگونه ساواـک و دیده می شود آشکارا
به این ترتیب طبیعی است که این درایران به خاـک وخون می کشیدندو انقالبیون مسلمان را وازسوی دیگر
لبنان بهترین زمینه برای در مسلمان را جمعیتهای مختلف مسیحی و وجود یعنی موساد٬ دستگاه شیطانی٬

بنماید. این مسیر یک تشکیالت مخفی در دست به ایجاد و اطالعاتی بداند عملیات جاسوسی و
خصوصیات و اجزاء با اول یک چارت سازمانی دستگاههای جاسوسی اسرائیل را کلی سند طور به
این دستگاه مبارزین مسلمان از راهنمای خوبی برای شناخت بیشتر می تواند و ـکامل آن نشان می دهد
به رو پیکره پوسیده و ضربه جدیدی بر روز هر تمامی قوا باوحدت کلمه با و به اتکای اهلل تا جهنمی باشد٬

خسران چیزی نیست. عقبی جز و دنیا ظالمان در که عاقبت امر آورند٬ زوال آن وارد
در را که چگونه رژیم اسرائیل فعالیتهای خود دیده می شود می شود٬ دوم که مربوط به 1965 سند در
صنعتی طرحهای کشاورزی و این راه حتی از در و به رژیم شاه نزدیک می شود و ایران گسترش می دهد
نماینده با آمریکا این زمینه مساعی فراوان سفیر که در پوشش٬ با و صدا و البته بدون سر استفاده می کند٬

قابل توجه است. آمده است٬ سند آخر قدس که در رژیم اشغالگر
به ادامه فروش نفت نه تنها که با اسرائیل هستیم٬ همه جانبه شاه از شاهدحمایت بیدریغ و سندسوم٬ در
می کند. به یکپارچگی جهان اسالم ضربات فراوان وارد سوی دیگر بلکه از بقای اسرائیل کمک می کند٬
طبیعی است که شاه عامل شماره یک امپریالیسم آمریکا در منطقه و یار وفادار اشغالگران قدس شکست
اینکه همان گونه که بود. غافل از شکست ناپذیر خودش نیز چنان که به زعم او اسرائیل را محال بپندارد.
دیگر بار مسلمین کم نمودند. سر از را او احکام اسالم شر اتکای به خدای تعالی و توده های مسلمان با
به سزای اسرائیل غاصب را وتوکل برخدا ایمان٬ سرمنطقه بامسلسلهای متکی بر تا تمامی مسلمین درسر
تأمین نفت که رژیمهای وابسته ای همچون عربستان جانشین شاه در چند هر رساند٬ جنایاتش خواهند

شده باشند. آمریکا اسرائیل و
دیپلماتیک مأمورین اطالعاتی مورد پوشش سفارت و که چگونه در شماره یک گفته شد سند در
ایران پنجم مصادیق جزئی این مطلب در چهارم و اسناد هستند. درجه اول صهیونیسم مشغول به کار

هستند.
قدس٬ خارجه رژیم اشغالگر امور وزیر و مشاوران نزدیک نخست وزیر آقای بن یوحنان که زمانی از
به امور این جناب ناظر آنقدر هیئت نمایندگی جاسوسان اسرائیل مشغول است و در بوده بعنوان کاردار
اختیار در را دانسته های خود تا می شوند دست به دامن او مختلفه است که جاسوسان شیطان بزرگ نیز
در گرایش رژیم دست نشانده شاه به اسرائیل را مشفقانه خبر جاسوس آمریکایی نیز دهند. آنان قرار

می دهد. ایران قرار عامل صهیونیسم در اختیار
برمی دارد. آمریکا٬ زیرچترحمایتی اربابشان٬ اسرائیل در شاه از پرده ازحمایت بیشمار شماره 6 سند
به سطح وسیعی مانند خارجی در بدون نمود ایران٬ ترس خشم توده های مسلمان در عوامل اسرائیل از
بوده اند. دول امپریالیستی مشغول چپاول بیت المال مردم محروم این دیار اصطالح سفارتخانههای سایر
مدیون حمایتهای مستقیم را نظامی خود اقتصادی و شاه که حیات سیاسی٬ نزدیکی رژیمهای اسرائیل و
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رضایت سکوت و و این همکاریها بلکه اطالع سفارتخانه های عرب از غریبی نیست. امر هستند٬ آمریکا
انقالب خونبار اثر سرنگونی رژیم آمریکایی شاه بر همان رژیمهایی که پس از است. سؤال برانگیز آنها
به جایی کار و به فغان آمدند مردم فلسطین٬ روابط با مقابل ایجاد در اسرائیل و اسالمی وقطع تمام روابط با
اسرائیل غاصب دست به توطئه های مشترک برای براندازی جمهوری اسالمی همگام با که آنها رسید

می زنند.
که البته تهران می بینیم٬ در قدس را وابستگان رژیم اشغالگر جاسوس دیگری از هفتم حضور سند در
ایران دارد. که وی فعالیتهای جاسوسی در می کنند جاسوسان شیطان بزرگ به صراحت قید این بار

مسایل ایران هستیم که هماهنگی مورد در متحد(!) جاسوسان دوست و شاهدتبادل نظر هشتم نیز سند در
شماره یک سند که در همان طور به عمل می آورند. یکدیگر سرکوبی مبارزین با درچپاول مردم و الزم را
هشتم نیز سند در شده بود٬ یاد تشکیل سازمان ”نیزه سه سر“ و موساد همکاری مستقیم ساواـک و از
عملیات ساواـک و جریان دقیق ماوقع یکی از در را دوست آمریکایی خود رژیم صهیونیستی٬ ـکارمند
همین همکاری خائنانه را می دهد. قرار جاسوس صهیونیست) خود خشونت وحشیانه ساواـک (به تعبیر
پیامدهای انقالب به این ترتیب عجیب نیست که اسرائیل غاصب از نهم به وضوح می بینیم و سند در
مناطقی کردستان وسایر امروزه در درساواـک٬ را دوستان قدیمی خود اسالمی این چنین هراسناـک است و
نکته قابل یاری می رساند. علیه جمهوری اسالمی ایران مشغول توطئه هستند٬ ـکه نیروهای ضدانقالبی بر
تمامی در آمریکا عدم توافقی احتمالی بین ایران و از نگرانی اسرائیل جنایتکار٬ نهم٬ سند در توجه دیگر
زمینه ها است! این نکته وابستگی حیات نامیمون اسرائیل را به سلطه جهانی آمریکا نشان می دهد.

در که عمومًا که سوابق جاسوسان مرکزتوطئه رژیم اشغالگرقدس را سیا گزارشی است از سنددهم نیز
قتل عام اعراب مسلمان اشـتغال و نظامی اسرائیل سالیان متمادی به کشتار دستگاههای جاسوسی و
نشان را ایران ادامه می دهند در سپس برای ادامه سلطه شیطانی صهیونیسم به جنایات خود و داشته اند

نظارت شیطان بزرگ! البته با می دهد؛
فعالیتهای ارتباط با در هماهنگی آمریکا آن رفت٬هدایت و مانندسایراسنادی که ذـکر یازدهم نیز سند
در اسرائیل را و یگانگی آمریکا و آن اتحاد عالوه بر و نشان می دهد شاه معدوم را رژیم صهیونیستی و
رژیمهای انقالبی عرب مسلمان به سایر حرکتهای انقالبی مردم مسلمان فلسطین و و نهضتها مقابله با
چهاردهم و سیزدهم٬ دوازدهم٬ اسناد در جزئیات بیشتر وضوح و این مطلب با می کند. وضوح آشکار
سالحی است اطالعات دقیق جاسوسان شیطان بزرگ از شانزدهم نیز سند مشاهده می شود. پانزدهم نیز
که امیدواریم افشای آن برای رژیم ـکه به دست رژیم صهیونیستی برای سرکوبی مسلمین ساخته شده٬

صهیونیستی نتایج زیانباری همراه داشته باشد.
یعنی سران رژیم صهیونیستی٬ گزارش زندگینامه یکی از هفدهم یعنی آخرین سند٬ سند نهایتًا و ....
مردم قهرمان کشتار مردی که با تنظیم شد؛ تهیه و است که توسط جاسوسان سیا اسحق رابین جنایتکار
قبال حمله در عکس العمل او و نخست وزیری رژیم صهیونیستی طی کرد تا فلسطین پله های ترقی را

غش نبود. ترس و چیزی جز 1967 اعراب در
هماهنگی کـامل رژیـم وحدت عمل و آوردیم٬ آن را اسنادی که شرح مختصری از ویژگی بارز
به منطقه است و جهان وخصوصًا سراسر در عملیات خائنانه خود در آمریکای جنایتکار صهیونیستی با
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این غاصبان حقوق مسلمین قطع یک آن حمایت مستقیم شیطان بزرگ از که اـگر وضوح دیده می شود٬
نیست. آنان مقدور ادامه حیات بر دیگر شود٬

بی امان بر نبرد علیه اشغالگران قدس٬ مقدس بر براین نکته تأـکیدمی کنیم که این جهاد به همین دلیل باز
رژیم شاه بـا آنان که هماهنگ با نوکران آمریکا٬ این صف٬ در و طلب می کند علیه شیطان بزرگ را
ایفای نمی توانند هرگز تأمین نفت اسرائیل هستند٬ جانشین شاه در امروز و صهیونیسم همراهی می کردند

آن علم بـه وجـود ایران با فعالیتهای اسرائیل در هیچ مخالفتی با جاسوسی آمریکا جالب اینجاست که همان رژیمهایی که به تصریح اسناد 1ـ
اسرائیل می کنند!! متهم به ارتباط با انقالب اسالمی ایران را امپریالیسم آمریکا! همگام با امروز نداشتند

مسلسلهای که همه مسلمین حول مکتب حیات آفرین اسالم با به این امید بنمایند.1 را وظیفه تاریخی خود
و سازند نابود و محو قلب امت اسالم را جهانی در یگانگی این پایگاه استکبار و اتحاد ایمان با متکی بر

است٬ ایران که ادامه نهضت انبیاء اسالمی در انقالب شکوهمند مقدس٬ برای این پیکار
که مطابق سنن الهی دوام چندانی هم ندارد٬ اطمینان داریم که نابودی این پایگاه کفر٬ بهترین الگوست و
چنگال مستکبران است. بخش رهایی مستضعفان از نوید و حکومت حضرت ولی عصر(ع) زمینه ساز

والسالم
خط امام دانشجویان مسلمان پیرو

به علت طوالنی بودن متن فقط به ترجمه مطالب مهم اـکتفا 15 ٬14 ٬13 شماره ٬12 اسناد در توضیح:
کامل به چاپ رسیده است. به طور اصل سند شده و
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شماره (1) سند
سری
تحویل به اتباع بیگانه مارس 1979 غیرقابل رؤیت و

مشاورین کنتراتی غیرقابل تحویل به کنتراتچیان یا
است. امکان پذیر (تهیهـکننده) ناشر اطالعات تحت نظر انتشار حق اقتباس و

امنیت اسرائیل سرویسهای اطالعات خارجی و
کـه تـوسط کـارکنان اطالعات خارجی اسرائیل است٬ سرویسهای امنیت و از این یک ”بررسی“
هـمکاری و بـا ٬(CIA) ”سازمان مـرکزی اطـالعات“ ٬(DOCS) اطالعاتی“ ”مدیریت عملیات ضد
جانشینی بـرای این ”بررسی“ یافته است. انتشار (DIA) تهیه و هماهنگی ”سازمان اطالعاتی دفاع“
همان فاصله زمانی که در وحدودًا امنیت واطالعات می باشد٬ (NIS) بخش ٬56 ”بررسی اطالعات ملی“
حسب آنچه بر یا و شد خواهد تکثیر دوباره چاپ و اصالح و چاپ می شود٬ ”بررسی اطالعات ملی“

شد. خواهد منتشر تضمین کند٬ و تجویز پیشرفت امور
”سازمان طریق کانالهای وضع شده در از کپی اضافی این ”نوشتار“٬ یا نسخه اصلی٬ اجازه انتشار٬

به دست آید. (CIA) می تواند مرکزی اطالعات“
(WN) است. گرفته بحث قرار مورد متدهای اطالعاتی عنوان و منابع و اخطاریه:

(WNINTEL (یادداشت اخطاریه اطالعاتی
(UDSCS) (NSI): افشای غیر مجاز٬ مشمول جرایم جزائی می باشد. اطالعات امنیت ملی
NOFORN غیرقابل رؤیت و تحویل به اتباع بیگانه. (NF)f اختصارات برای کنترل انتشاراتی:

مشاورین کنتراتی. تحویل به کنتراتچیان یا NOCONTRACT غیرقابل رؤیت و (NC)

شامل اطالعات اختصاصی است. PROPIN احتیاط ـ (PP)

NFIB NFIBONLY فقط برای ادارات (NO)

است. امکان پذیر (تهیهـکننده) ناشر تحت ناظر انتشار ORCON حق اقتباس و (OC)

می باشد. مجاز .........REL این اطالعات برای تحویل به......

FGI اطالعات دولت بیگانه

بـه ایـن نـوشتار مـیکروفیش از بـرای اخـذ است. به صـورت مـیکروفیش مـوجود این نوشتار
5203(PPG/RDB) به جای کپی به چاپهای بعدی به عالوه یا برای اخذ (OCR/DSB)7177 تلفن بزنید.

تاریخ کنونی نوشتارخواهد سال پس از 30 تجدیدنظر ـ تلفن بزنید.طبقه بندی مشتقات توسط 059910
D9b.1 مشتق شده از بود.

رؤیت و اختیار در نباید اطالعات ملی است و جزء امنیت بیگانه“ بررسی ”سرویسهای اطالعات و
(CIA) رئیس درمواردی که اجازه نامه ویژه از بجز گیرد٬ هیئتهای بین المللی قرار نمایندگان دول بیگانه یا
(NSC) مقررات اطالعاتی شماره 1. طبق مقررات ”شورای امنیت ملی“ آن هم بر دریافت شده باشد٬

NOFORN / NOCONTRACT سّری/ تلقی می شود. این صفحه ”محرمانه“ ـکلیه مطالب مندرج در
ORCON
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 فهرست مندرجات
کلیات .(A) الف.

توسعه سرویسها سوابق و ـ 1
ساختمان اهداف و ـ 2
جنبه های سیاسی ـ 3

سرویسها مناسبات بین دولت و روابط و یک ـ
سرویسها مناسبات بین مردم و روابط و ـ دو

معیارهای حرفه ای ـ 4
تمامیت درستی و یک ـ

کارآیی ـ دو
امنیت سه ـ

انضباطی روشهای اخالقی و ـ چهار
MOSSAD - (SIS) سرویس اطالعات سری ـ موساد .(B) ب.

وظایف ـ 1
سازماندهی ـ 2

عملیات اداری ـ 3
یک ـ تعلیمات و آموزش

دو ـ حقوق و مزایا
روشهای عملیاتی ـ 4

سرویسهای دیگر روابط با یک ـ
سرویسهای بیگانه روابط وابسته با ـ دو

ضدجاسوسی سرویس امنیت داخلی و شین بث ـ .(C) ج.
SHIN - BETH (EISS) وظایف ـ 1

سازماندهی ـ 2
عملیات اداری ـ 3

روشهای اطالعاتی ـ 4
(MI) اطالعات نظامی .(D) د.

وظایف ـ 1
سازماندهی ـ 2

(AFI) اطالعات نیروی هوایی یک:
(NI) اطالعات نیروی دریایی دو:

عملیات اداری ـ 3
روشهای عملیاتی ـ 4

سرویسهای دیگر روابط با ـ 5
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(RPPC) طرح ریزی سیاسی تحقیقات و مرکز .(E) ه.
(NP) پلیس ملی .(F) و.

(KO) عالیرتبه اصلی (سران) افراد .(G) ز.
منابع اصلی مورد نظریات در .(H) ح.

مطالب منبع ـ 1
تکمیلی انتشارات آشکار ـ 2

اشکال
(عکس) عامل روسیه ”اسرائیل بیر“ شکل 1

(چارت) 1977 امنیت اسرائیل٬ تشکیالت سرویسهای اطالعات و شکل 2
(چارت) 1977 تشکیالت موساد٬ شکل 3

(عکس) دمشق 1965 حال نمایش در فرستنده الیاهوبن شائول کوهن در شکل 4
ارائه توضیح و قاهره موارداستعمال فرستنده را به هنگام محاـکمه اش در ژوهان ولفگانگ لوتز شکل 5

(عکس) اوت 1965 ژوئیه ـ می دهد٬
(چارت) 1977 تشکیالت شین بث٬ شکل 6

(چارت) 1977 تشکیالت اطالعات نظامی٬ شکل 7
شکل 8 تشکیالت اطالعات دریایی٬ 1974 (چارت)

شکل 9 تشکیالت پلیس ملی اسرائیل٬ 1977 (چارت)
(عکس) 1972 نوامبر اورشلیم٬ فرماندهی پلیس ملی اسرائیل٬ مقر شکل 10

(Kefar Rosenwald) روزنوالد“ ”ـکفار حال ساختمان در مرزی اسرائیل در پاسگاه گارد شکل 11
(عکس) ژوئن 1975 ٬(Zarit) زریت

فرهنگ لغات
معنی اختصار
Haganah (DO) نیروی مقاومت (هاـگانا) سازمان دفاعی
Herut (FM) (هروت) جنبش آزادی
Histadrut (GFLI) (هیستادروت) اسرائیل در فدراسیون عمومی کار
IDF (IDF) نیروهای ارتش اسرائیل
ILP (ILP) اسرائیل حزب کار
Irgun (NMO) (ایرگون) سازمان ارتش ملی
(RD) ـــ بخش تحقیقات
(PI) ـــ اطالعات سیاسی
MAKI (ICP) حزب کمونیست اسرائیل
MAPAI (IWP) حزب کارگران اسرائیل
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MAPAM (UWP) حزب کارگران متحد
MI (MI) اطالعات نظامی
MOSSAD(موساد) (SIS) سرویساطالعاتسری(ـکلمه بهکلمه:مؤسسهمرکزیاطالعات ووظایفویژه).
Palmach (SG) (پالماچ) ـگروه های سرنیزه ای (خط اول)٬
(CCP) ـــ مخفیانه تولید جمع آوری و
RAFI (IWL) ـکارگران چپ گرای اسرائیل
RAKAH (NCL) چپ گرا ـکمونیستهای جدید
Shay (IS) (شی) (اطالعات) سرویس اخبار
SIAH (NCL) اسرائیل چپ جدید
Shinbeth (CISS) (شین بث) ضدجاسوسی سرویس امنیت داخلی و
(PBMI) ـــ شاخه پلیسی اطالعات نظامی
(ISS) ـــ اطالعات دریایی سرویس امنیت و
Va adat (CHS) (وعدت) ـکمیته سران سرویسها

(A) کلیات الف
که است. (ـکمیته سران سرویسها) شروتیم“ امنیت اسرائیل ”وعدت راشه ای ها مرجع اصلی اطالعات و
معموًال به عنوان ”وعدت“ شناخته می شود. ”وعدت“ فعالیتها و عملیات اعضای خویش را هماهنگ
(سرویس اطالعات سری) یا موساد که اسم معمول آن می باشد٬ لتافکدیم میوچادیم“ می سازد. ”موساد

می باشد. تابع نخست وزیر و تحت نظر است و عهده دار مسئولیت عمده عملیات خارجی را
مسئول است٬ به شین بث مشهور که معموًال ضدجاسوسی) (امنیت داخلی و ”شروت بیتاچون کاللی“

می باشد. نخست وزیر تحت نظر مستقیمًا امورات امنیتی است و
”اطـالعات و مسئولیت اصلی ”اطالعات استراتژیکی نظامی“ (اطالعات نظامی)٬ ”اـگاف مودین“

نیروهای ارتش اسرائیل می باشد. تحت فرماندهی رئیس ستاد است و عهده دار را ارتباطاتی“
مـهیا جامعه اطالعاتی اسرائیل را طرح ریزی سیاسی“ حمایت ”تحقیقاتی و خارجه٬ وزارت امور

می سازد.
یـاری ”حفظ امنیت مرزهای کشور“ و کمک ”بازرسی پلیس“ با را ”پلیس ملی“ وزارت کشور٬

می دهد.

توسعه سرویسها: سوابق و 1ـ
کشور جمعیت یهودی سرزمین فلسطین٬ هنگامی که قیمومیت انگلستان پایان یافت٬ سال ٬1948 در
وجود اطالعاتی نیز امنیتی و واحد شدند٬ میان سازمانهای دولتی که ایجاد در تأسیس نمود. اسرائیل را
که بازوی اطالعاتی ”نیروی این سازمان٬ معروف بود. (شی) (اطالعات)“ داشت که به ”سرویس اخبار
در تأسیس ”آژانس یهود“ با زمان قیمومیت انگلستان٬ در بود٬ صهیونیستها (هاـگانا) مقاومت زیرزمینی“
آن در مقیاس جهانی زد. شروع به عملیاتی در زوریخ سوئیس٬ در کنگره صهیونیستها در سال ٬1929
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فـعاالنه و حضور جمله شرکت و از غیرصهیونیستها٬ و صهیونیستها متشکل از ”آژانس یهود“ زمان٬
وحفظ که جهت حمایت وپشتیبانی یهودیان تحت فشارومحروم٬ ”آژانس یهود“ ـگسترده آمریکاییان بود.
قرار مؤثری تحت کنترل صهیونیستها به طور طی سالیان دراز٬ در شده بود٬ جامعه یهودی فلسطینی ایجاد

ـگرفته است.
دراروپای غربی و را عملیات مخفی خود به کارمی رفت و به عنوان پوششی برای ”شی“ این ”آژانس“

ایاالت متحده گسترش داد.
تأسیس یک کشورمستقل اسرائیلی٬ امر پیشبرد بود: بدین قرار اهداف ”شی“ ٬1948 تا سال 1923 از
تفکر طرز مطلع نمودن رهبران صهیونیست از تأسیسات وتشکیالت قیمومیتی انگلستان به منظور در نفوذ
تـبلیغات اطالعات سیاسی جهت بـهرهـگـیری در و جمع آوری اخبار ارائه طرحهای عملیاتی٬ آنان و
نظارت کشورهای مجاور٬ فلسطین و دستجات عرب وضدصهیونیستی در احزاب و در نفوذ صهیونیستی٬
آن٬حفظ امنیت قاچاق خارج از فلسطین و میان جوامع یهودی در کنترل همه گروههای افراطی در و
آلمانهای نازی به جمع آوری اطالعات از نهایتًا و برنامه های مهاجرت غیرقانونی ”هاـگانا“٬ اسلحه و
حین و قبل و در اروپا سرتاسر در کانالهای گریز و تضمین امنیت نیروهای زیرزمینی یهود تأمین و منظور

تشکیل یافته بود: بخشهای زیر از ”شی“ جنگ جهانی دوم بوده است. بعد
و شاخه پلیسی اطالعات نظامی٬ اطالعات نظامی٬ ضدجاسوسی٬ امنیت داخلی و اطالعات سیاسی٬
طرف وزارتخانه های مختلفی که از کدام مستقًال هر این سرویسها امنیت دریایی. باالخره اطالعات و
شخصًا در قبال آنها مسئول بودند٬ عمل می نمودند. این مجامع امنیت و اطالعات در رقابت با یکدیگر بوده
که انجام جنگ بود از عمومی بعد مرج محصول کلی و این هرج و مستقل عمل می نمودند. به طور مکررًا و
تعدادی از در الزامی می دانست. کامًال زمان که ایجاب می نمود٬ هر در وظایف فوری زیادی را٬ عملیات و
یکسانی در منابع مشخص و برای عمال و داشته و حضور تمامی سرویسها پایتختهای اروپای غربی٬

بودند. یکدیگر رقابت با
غالب و عدم اعتماد حسادت متقابل و کابینه اش به سبب جو و نخست وزیر آوریل سال 1951 در
این زمینه منتهی شده در جهت عدم هماهنگی تالشهایشان٬ که به قیمت گزافی از بین سرویسها٬ شایع در
اطالعات کرده وتصمیم به دوباره سازی کامل ساختمان اساسی جامعه امنیت و احساس خطر بود٬شدیدًا

اسرائیل گرفتند.
که Reuven) بود٬ Shiloah) مردفقیدی به نام ”ریوون شیلوا“ نیروی متحرکی که پشتوانه این طرح بود٬
کـه مکانیسمی را مسئولیتهایشان عملی کرده و و عملکرد طبق وظایف٬ بر را دوباره سازی سرویسها
یا رئیس این مرجع که ”ـکمیته سران سرویسها“ ”شیلوا“ تأسیس نمود. هماهنگ کند٬ عملیات آنان را
در را ”اطالعات هوایی“ نوبنیاد وواحد امنیت دریایی“ ”سرویس اطالعات و او بود. نام گرفت٬ ”وعدت“
در و ومستقل نمود وزارت خارجه جدا از را ”سرویس اطالعات سیاسی“ ادغام نمود. ”اطالعات نظامی“
حفظ وزارت خارجه بخش تحقیقات را تنها (موساد). دوباره سازی کرد شکل ”سرویس اطالعات سری“
تغییرات داخلی همچنان دست نخورده از (شین بث)٬غیر جاسوسی“ ضد ”سرویس امنیت داخلی و نمود.
این دستگاه گشت. جدید یک جزء اداره ”بازرسی پلیس“ (STD) در ”بخش وظایف ویژه“ باقی ماند.
آورد. به وجود هماهنگی را بسیار و جامعه مؤثر اطالعات٬ ساختمان امنیت و در دوباره سازی ”شیلوا“
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طی جنگهای در بدون تغییری٬ نسبتًا اطالعاتی اسرائیل این استخوان بندی را سرویسهای امنیتی و
٬73 اـکتبر در جنگ ”یوم کیپور“ و ژوئن ٬67 روزه در جنگ 6 ٬1956 نوامبر و اـکتبر اسرائیل در اعراب و
ساختمان و در دولت اسرائیل تغییراتی را اواسط دهه ٬1960 طی اوایل و در به هرحال٬ حفظ نمودند.
علیرغم دوباره سازی اولیه گرفته بود. نظر اطالعات در سرویسهای جامعه امنیت و یک از وظایف هر
بستگی به روابط شخصی بین ”بن این دوره اتفاق افتاد٬ سرویسهای امنیتی در اغلب آنچه که در ”شیلوا“٬
بن کنارهـگیری وی٬ بازنشستگی و درست قبل از اوایل ٬1963 در مدیران جامعه بود. و رؤسا و ـگوریان“
که تأسیسات وتشکیالت نگران آن بود او انتخاب نمود. تعیین و برای بررسی اوضاع٬ ـگوریان کمیته ای را
رضایت بخش عمل معموًال دفاع٬ وزیر و به عنوان نخست وزیر اطالعاتی که به سبب نقش او امنیتی و
زنجیر روشنی در عدم صراحت و از نیز او طبق گزارشات٬ به زوال رود. کنارهـگیری وی رو با می نمود٬
تاوظایف چگونگی وابستگی هر داد دستور به کمیته مزبور و ناراضی بود عملیات این جامعه٬ فرماندهی و

معین نماید. تعریف و را سرویسها یک از
Levi) فقید Eshkol) لوی اشکول جدید٬ تسلیم نخست وزیر را کمیته گزارش خود ژوئیه ٬1963 در
دست یک در نباید دفاع الزامًا وزیر و حالی که وظایف نخست وزیر که در کمیته چنین عنوان نمود نمود.
سرویسها یک از هر امنیت ملی“ همه فعالیتهای ”اطالعات و از باید نخست وزیر معهذا متمرکزشود. فرد
منابع براساس نقطه نظرهای مختلفی که از به توسط و ”ارزیابیهای منتقدانه اطالعاتی“ و مطلع گردد
که ”بخش کمیته توصیه نمود نیل به این اهداف٬ به منظور متعادل وتصحیح شود. ـگوناـگون به دست می آید٬
تحقیقات“ وزارت امور خارجه تقویت شود. که توانایی ارائه ”ارزیابیهای سیاسی مستقل“ درباره مسایل

خاورمیانه و موضوعات سیاسی دیگر را داشته باشد.
برای توازن مشخصی“ ”تعادل و که بدین نحو٬ بود کمیته معتقد تقویت بخش تحقیقات٬ کیفی و رشد با
سرویس اطالعات نظامی توسط ”اداره تولیدات“ آن زمان٬تنها تا که تقریبًا سیاسی٬ ارزیابیهای امنیتی و
که کنترل ”جمع آوری مواد ”موساد“ که وجود همچنین کمیته مشاهده نمود آید. به وجود تهیه می شد٬
احتماًال تسهیل و ارزیابی مستقل دیگری را حدودی واحد تا بتواند به عهده داشت٬ را اطالعاتی سری“
امری مهم و نیز باشد٬ وابسته به نخست وزیر که تنها را مخصوصی“ کمیته انتخاب ”مشاور تشکیل دهد.
حفظ در را که نخست وزیر کارایی عالی باشد صالحیت و شخصیتی با باید مشاور حیاتی تلقی نمود.
در توصیه های اساسی کمیته٬ امنیتی یاری دهد. کنترل فعالیتهای مختلف سرویسهای اطالعاتی و تماس و
به جایی اختیارومسئولیت ”شین به وجودپست ”مشاورت“وجا برده نشدوتنها به کار این زمان تکمیل و
ژوئیه بین سپتامبر65تا فاصله کوتاه زمانی٬ در جامه عمل پوشانده شد. ازوزیردفاع به نخست وزیر٬ بث“
مخصوص نخست به عنوان مشاور رئیس ”موساد“ و Isser) رئیس قبلی ”وعدت“ Harel) هارل ایزر ٬66
و مشاجراتی درباره رویه ها اثر هارل در اطالعاتی انجام وظیفه نمود. مسایل امنیتی و در ”اشکول“ وزیر

انتخاب نگشت. به جای او این زمان جانشینی دیگر در و نمود سیاستهای داخلی جامعه استعفاء
٬1973 نوامبر دولت اسرائیل در جنگ ”یوم کیپور“٬ افت اطالعاتی عنوان شده در به دنبال شکست و
”اجـراء“ و برای تحقیق مسایلی که مرتبط به ”عـملیات جـنگی“ (Agranat) را ”ـکمیسیون آـگرانت“
آوریل ٬197 در گزارش کوتاه ومقدماتی خود کمیسیون در تعیین کرد. سرویسهای امنیتی واطالعاتی بود٬
اطالعات امنیت و امور در را فعال نمودن پست ”مشاورت مخصوص نخست وزیر“ تقویت و سه پیشنهاد
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طریق تأسیس یک واحد از اطالعاتی را نیروهای امنیت و کمیسیون همچنین تغییراتی در مطرح نمود.
خارجه٬ وزارت امور در و توسعه ”بخش تحقیقات“ و ارتقاء و ”موساد“ در و ارزیابی“ ”تحقیقات و
به منحصرانه“ ”فوق العاده و اتکاء و اعتماد تغییرات دوری نمودن از هدف این اصالحات و نمود. پیشنهاد
به هماهنگی نیاز کمیسیون همچنین٬ اساسی بود. تخمینهای گسترده و و ارزیابیها در اطالعات نظامی٬
ولی مخالف هماهنگی در تأـکیدنمود٬ را بین سرویسها در زمینه ”جمع آوری اطالعات“ عملیاتی بهتری در
یافته انتشار تهیه و البته اـگر نهایی کمیسیون٬ گزارش کامل و بود. قضاوتهای ”اطالعات تکمیلی نهایی“

عمومی مطرح نشد. هیچ گاه به طور باشد٬
نخست وزیر٬ اعمال شد. توصیه های گزارش مقدماتی کمیسیون آـگرانت٬ تا٬1976 سال 1974 از
پستی برگزید. مخصوص خود به عنوان مشاور را ٬(Rahavam Zeevi) مخصوص ”رهاوم زیوی“ ارتشبد
این متصورًا ”زیوی“ نداشت. بر مسئولیت اجرائی در هیچ گونه قدرت و ـکه کامًالجنبه مشورتی داشت و
”زیوی“ داشت. اختیار در مسایل ”ضدتروریسم“ در نقش مشاورت نخست وزیر عالوه بر را شغل جدید
اختالف نظرات میان از را نخست وزیر نیز و بود ”اطالعات نظامی“ در همچنین وابسته نخست وزیر

می ساخت. خبر با اطالعاتی٬ سرویسهای امنیتی و
رئیس قبلی و سرتیپ بازنشسته٬ و داد این پست استعفا از ”زیوی“ ٬1976 اـکتبر در حال٬ هر به 
ژانویه ٬1975 در جانشین وی شد. ٬(Yehoshafat Harkabi) ”یهوشافت هرکبی“ ”اطالعات نظامی“٬
تغییراتی در فعالیت نمود. و شروع به کار خارجه٬ وزارت امور طرح ریزی سیاسی“ ”تحقیقات و مرکز
ساختمان ”اطالعات نظامی“ صورت گرفت و واحد جدید ”تحقیقات و ارزیابی“ برای بررسی و ارزیابی
وواحدهای امنیت منصوبین جدیدی برای اـکثرسرویسها تأسیس شد. داخل موساد در اخبار٬ اطالعات و
تأسیس را امنیتی“ ”امور دولت اسرائیل یک کمیته اجرائی در ژوئن ٬1977 در و اطالعات تعیین شدند٬ و

نمود.

ساختمان: اهداف و 2ـ
کشورهای عربی ـ (1) از: امنیت اسرائیل عبارتند اساسی سرویسهای اطالعات و مقاصد اهداف و
تأسیسات سایرقدرتها٬ باشوروی و روابط آنها ونظریاتشان درباره اسرائیل٬ مقاصد توانایی وقدرت آنها٬
سـیاستهای بـین اعـراب٬ سـیاستهای داخـلی و رهبران٬ جهان٬ سرتاسر در نمایندگان آنها رسمی و
جمع آوری اطالعات درباره (2) امورات جنگی٬ دیگر آمادگی نظامی و نظامی٬ خصوصیات اجتماعی و
جمع آوری (3) صورتی که درباره اسرائیل باشد٬ در تصمیمات آن٬ یا سیاستهای سری ایاالت متحده و
سیاستهای دولت شوروی و تصمیمات و (4) کشورهای پیشرفته٬ سایر و آمریکا اطالعات علمی در
(5) این مناطق٬ مشکالت مهاجرت یهودیان از مسایل و قبال اسرائیل و ـکشورهای اروپای شرقی در
جمع آوری اطالعات (6) جهان و سرتاسر صهیونیستی در همه فعالیتهای ضد تعقیب نزدیک از نظارت و
سرویسهای اسرائیل همچنین آفریقا. نظیر عالقه خود٬ توجه و همه مناطق مورد اقتصادی در سیاسی و
خنثی نمودن فعالیتهای ضدصهیونیستی به عمل می آورند. علیه تبلیغات اعراب و بر ـکوششهای ویژه ای را
علیه مبارزه بر مصروف ستیزه جویی و را فعالیتهای عملیاتی خود اسرائیل بسیاری از سالهای اخیر٬ در
توسط فداییان فلسطینی که به حمالت پرجرأت و سالهای متمادی٬ تروریسم در تروریسم عرب نمود.
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علیه پرسنل اغلب درسطح بین المللی بر یا و دست زده٬ شده“ ازطریق ”مناطق بین مرزی مجزا مرگ آور٬
بـرنامه های مقیاس جهانی٬ در اسرائیلیها گسترش یافته است. و رشد اموال اسرائیل اقدام نموده اند٬ و
برعهده دارند. آفریقا٬ به خصوص در نیز٬ را شبه نظامی“ سیاسی و عملیاتی گسترده سری ”اقتصاد٬

قانون به و حالی که به وسیله دستور در امنیت داخلی٬ تشکیالت اطالعات خارجی و اختیار اجازه و
قوانین کشوری می گوید: از 29 بند دارد. قانون اسرائیل قرار در تلویحًا خصوصی تشریح نشده است٬
به هیچ آن قانونًا هرعملی که کاربرد قانون٬ مطابق هر به خاطرمصالح کشور٬ مجازاست٬ ”دولت موظف و
امنیت مدیریت امورات اطالعات و این قانون تلویحًا اعمال نماید.“ را عامل دیگری تعلق نگیرد مسئول و
طبق این حوزه را٬ دیگری اجازه عمل در مسئول مجاز که عامل و زیرا به عهده دولت می گذارد٬ را ـکشور
امنیت جامعه اطالعات و توسط مسئولین دولتی و طی سالها کوششهایی در نمی باشد. قانون دیگری دارا
به عمل تعریف کند٬ امنیت را عملیات سازمانهای اطالعات خارجی و برای تصویب قانونی که وضعیت و

حاصل نشده است. این تالشها ولی تاـکنون نتیجه ای از آمده٬
1945 قوانین دفاع (اضطراری) قانون تعریف شده است. در امنیت داخلی مشخص تر طرف دیگر٬ از
نظر قانون تجدید و ژوئن 1955 21 قانون نظامی در زمان قیمومیت انگلستان وضع شده است.) ـکه (در
همگی درباره که معادل احکام رسمی سری انگلستان می بود٬ ژوئیه ٬1957 31 در جزائی (امنیت کشور)
عوامل مزاحم و تبعید به اداره ارتش قدرت دستگیری و قوانین اضطراری ٬1945 امنیت داخلی می باشد.
عالمت گذاری مشخص و غیرقابل عبور“ به عنوان ”مناطق محصور اینکه مناطق مخصوصی را مخرب و
نماید و از ساـکنین محلی تقاضای اجازه عبور و مرور از این مناطق را بکند٬ داده است. در حالی که این
گذاشته شده است٬ ولی در به اجراء تعیین و فلسطین٬ در اعراب موجود اصل درباره یهودیان و قوانین در
ارتش به قوانین از اجراء می کند. محدود اسرائیل کنترل و در سطح وسیعی جامعه عرب را در حال حاضر
را خود فعالیت عناصر ارگانهای امنیت داخلی٬ طبق گزارشات٬ محول شده است و سال 1966 پلیس در

تقبل این مسئولیت افزایش داده اند. برای انجام و
همکاری با برای خیانت یا زندان ابد٬ مجازات اعدام یا از مجازات سختی را قوانین اسرائیل تنبیه و
خیانت همکاری ودستیاری در و عمال خارجی٬ تماس با ساله برای جاسوسی و 15 تا زندان 3 تا دشمن٬
نـموده است. مقرر پرسنل عمومی را توسط کارمندان و اطالعات٬ مجاز افشای غیر و علیه کشور بر
اطالعات طبقه بندی شده٬ غیرمجاز افشاء رابطه با محدودیت جزائی در تعیین زمان و هیچگونه وضعیت و

ندارد. وجود
اولیـه آن که وظیفه اصلی و است٬ امنیت اسرائیل ”وعدت“ تشکیالت مرکزی جامعه اطالعات و
شامل رئیس ”وعدت“ خارج اسرائیل می باشد. داخل و اطالعاتی در هماهنگی کلیه فعالیتهای امنیتی و
رئیس خارجه٬ کل وزارت امور مدیر رئیس کل بازرسی٬ رئیس شین بث٬ رئیس اطالعات نظامی٬ موساد٬
و اطـالعاتی٬ نظامی٬ مشاورین سیاسی٬ و خارجه٬ طرح ریزی سیاسی وزارت امور تحقیقات و مرکز
گاهی در اداره بازرسی پلیس نیز٬ در رئیس بخش ”وظایف ویژه“ می باشد. ضدتروریستی نخست وزیر
می یابد. جلسه حضور به جای رئیس کل بازرسی پلیس در یا و شرکت می کند نشستهای ”وعدت“
این جلسات در تشکیل گردد. این تعداد بیش از ولی می تواند می شود٬ برگزار هفته یک بار دو هر نشستها
هفته گذشته ارائه می کند. دو در را فعالیتهای مهم سرویس خود معموًالخالصه ای از سرویس٬ رؤسای هر
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مسئول مستقیمًا نخست وزیر برابر در به همین اندازه٬ و به عهده دارد٬ را ریاست ”وعدت“ رئیس موساد
(Memune) به واژه ”ممیون“ و می باشند مساوی“ مقام ”نسبتًا دارای موقعیت و ”وعدت“ اعضاء می باشد.
به بقیه٬ برابر مقام عالیرتبه در به عنوان یک نوع برتری و دارد٬ را که عنوان ریاست ”وعدت“ رئیس موساد
از را هم اـکنون ریاست موساد ریاست اطالعات نظامی٬ حقیقت٬ که در چند هر الحاق شده است؛ نام او
تکیه و ادامه اعتماد تحوالت منتج از این پیشرفت و داده است. اهمیت تحت الشعاع قرار جهت قدرت و

حفظ بقای ملی می باشد. در اسرائیل به آمادگی ارتش٬
خارج از اداره برنامه های عملیات مخفی در و اجراء مسئول جمع آوری اطالعات خارجی و موساد
دولتی در به عنوان مسئول مجاز و امنیت داخلی است٬ شین بث مسئول ضداطالعات و اسرائیل می باشد.
امـنیت فـیزیکی بـنادر٬ مأمـور شین بث مسئول و انجام وظیفه می کند. مسایل امنیت پرسنل دولتی٬
عملیات حفاظت هیئتهای اسرائیل و اقتصادی داخل اسرائیل و تأسیسات حیاتی نظامی ـ و فرودگاهها
این وظیفه توسط بخش بازداشت ندارد. شین بث قدرت دستگیری و اسرائیل می باشد. خارج از الـعال در
صورت شین بث عمل می کند٬ همکاری نزدیکی با رابطه و اداره بازرسی پلیس که در در ”وظایف ویژه“

می پذیرد.
شین بث کنترل نیروهای ارتش اسرائیل می باشد٬ سرزمینهای اشغالی که تحت حیطه و مناطق و در
واحدهای یکی از آنان مسئولیت می خواهد. از و کرده٬ به ارتش واـگذار را جستجو٬ دستگیری و تعهد
مرزی است که مأموریت آن حراست از گارد می باشد٬ مخصوص که تحت اداره ”بازرسی کل پلیس“
خطوط آتش بس در برابر نفوذ اعراب و کشف و شناسایی تروریستهای فدایی می باشد. در سالهای اخیر٬
تظاهرات منطقه کرانه غربی به سرکوب اغتشاشات و کنترل و فزاینده ای در مرزی به طور واحدهای گارد

گرفته شده اند. ـکار
بـررسی و استراتژیک٬ مسئولیت کسب اطالعات تاـکتیکی و عالوه بر سرویس اطالعات نظامی٬
همچنین مسئول تولید٬ تهیه می کند. مرتبط به اعراب را ارزیابی تمامی اخبار و تخمینهای اطالعات ملی٬
برای شماره های سری ارتباطاتی٬ و روشهای نوشتارها حفاظت کدهای ارتباطاتی و و تعمیم٬ توسعه و

برای دستگاههای ارتباطاتی می باشد. نیز خارجه و جمله وزارت امور از تمامی سرویسها٬
خام مواد خارجه بوده آنالیز بخش تحقیقات وزارت امور که قبًال مرکزتحقیقات وطرح ریزی سیاسی٬
سطح تعیین خط در مقامات رسمی کشور٬ برای مسئولین و منابع مختلف را٬ اطالعاتی به دست آمده از

مشی سیاسی تهیه می نماید.
فراهـم مـی آورند٬ امنیت را جامعه اطالعات و پشتیبانی از سازمانهای دولتی که حمایت و سایر
وزارتـخانه و اوراق بـهادار) سرمایهـگـذاری و مالیات٬ امورات مالی (ـگمرکات و وزارتخانه دارایی و
در (ZIM) می باشد. زیم خط کشتیرانی ملی٬ و ٬(ELAL) ال عال خطوط هواپیمایی ملی٬ جهانگردی٬
سرتاسر محافل یهودی در اسرائیل بوده و در رسمی صهیونیستی که مستقر سازمانهای غیر مواقع لزوم٬

یاری می دهند. کمک و فعالیت اسرائیلی ها به عملیات و جهان٬
کارمی نمایند. موساد در می باشند٬ آنان افسر از نفر 500 که تقریبًا نفرپرسنل٬ 2000 تا 1500 حدود
اطالعات نظامی حدود در درجات نظامی دارند. آنها از نفر که 550 پرسنل دارد 1000 شین بث حدود
کارمندان غیرنظامی بقیه به عنوان شاغلین و آنان افسران و از نفر که 450 پرسنل فعالیت دارد 7000
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رده بندی شده اند.
نفر 100 تا بین 75 خارجه٬ طرح ریزی سیاسی وزارت امور تحقیقات و کارمندان رسمی مرکز تعداد

می باشد. نفر هزار 6 مرزی حدود گارد تن بوده و هزار پلیس 12 افراد می باشد.
سری نگاهداشته می شود٬ بسیار امنیت٬ وضع مالی سرویسهای اطالعات و آنجایی که بودجه و از
این راه هزینه های در مخارج و دقیقی درباره مجموع مبالغ و است که اطالعات صحیح و دشوار بسیار
نخست بودجه نظامی نهفته شده است وتنها در بودجه اختصاص داده شده٬ مقدار به دست آید. صرف شده٬
بازرسان دفاعی و حسابرسی کشور دارایی٬ وزیر دستیاران عالیرتبه٬ از نفر دو یک یا دفاع٬ وزیر وزیر٬
اول که درخواست بودجه در رؤسای سرویسها٬ با حسابرسی کشورمستقیمًا مبلغ آن آـگاهی دارند. از وی٬
که تخمین مخارج به توسط رؤسای سرویسها و حدود تماس است. در ماه آوریل می نمایند٬ سال مالی در
وزارت قابل قبول می باشد. ”مذاـکرات بودجه“ به عنوان نقطه آغاز معموًال امانت مشهورند٬ به درستی و
(عمل غیرممکنی که چندان جدی گرفته الزم می داند مخارج مالی را ارقام ده ساله از و تصویر دارایی٬
با نشستهایی را حسابرسی کل٬ م) می باشد. آینده منظور هم در و گذشته٬ هم در (احتماًال نشده است.)
جزئیات برگزار حد تا بازبینی برنامه های مفصل آنها٬ برای بررسی و اداری آنان٬ کادر و سران سرویسها
کلیه از مشخصات دقیقی٬ منتج به تعریف کامل و و طول ماه مه ادامه می یابد در این نشستها می کند.
نیاز٬ مشخص بودجه مورد مقدار تصمیمات درباره٬ اـکتبر٬ در می گردد. مخارج سرویسها و ـکوششها
سپس این بودجه برای تصویب مقامات می شود. اتخاذ ماه می٬ براساس آنالیز برنامه های تکمیلی در
عالیرتبه ارسال می گردد و دقیقًا بودجه بندی و طرح ریزیها٬ براساس بودجه٬ توأمًا برای آغاز دوره جدید

ـکامل می شود.
انواع گوناـگون پوشش آورده می شود. توسط وزارت دفاع بر وپشتیبانی اداری سرویسها٬ اغلب کمکها
همکاری می پردازد. خود مخارجش را تهیه گردیده و ٬(IDF) حفاظت توسط نیروهای ارتش اسرائیل و
همه این دارد. اطالعات نظامی وجود اطالعات غیرنظامی و نزدیک حرفه ای بین سرویسهای امنیت و
کل معاون مدیر می باشند. حسابرسی کشور بخشهای دولتی تحت بازرسی دفتر ادارات و نظیر سرویسها
خارجه می باشد. وزارت امور پلیس و امنیت٬ مسئول بازرسی سرویسهای دفاع و حسابرسی کشور٬
حسابرسی کشور نحوه اداره تشکیالت اداری است. مدیریت مالی و بازرسی ساالنه شامل حسابرسی٬
غیرقابل بااخالق و اینکه آیا و بودن آنها مؤثر و که مقرون به صرفه بودن عملیات سرویسها٬ موظف است٬
مداوم٬ به طور دولتی اسرائیل٬ دفاتر و دوایر و بخشها مشخص نماید. را٬ عمل کرده اند انتقاد سرزنش و
حقوق توسط دفتری که شخص مربوطه و قرض می نمایند یکدیگر وسایل از تجهیزات و پرسنل٬ پول٬
خارجه که رسمی وزارت امور کارمند یا اطالعاتی و یک افسر پرداخت می شود. منتقل شده است٬ بدانجا
آژانس دریافت از را مزایای خود حقوق و فرستاده می شود٬ به آژانس یهود است و نیویورک مستقر در
دست می دهند. وظایف از حین این گونه خدمات و در را رتبه خود ولی موقعیت بازنشستگی و می کند.

جنبه های سیاسی 3ـ
موقعیت مستحکمی در از امنیت٬ جامعه اطالعات و سرویسها: مناسبات بین دولت و روابط و ـ یک 
اعضای عمومی درآمده است. به خوبی به شکل عملیات نسبتًا فعالیتهای آنها و است٬ دولت برخوردار
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که برای طوالنی سربازان اولیه ای٬ یاور همراه و اسرائیل تالش نمودند٬ نسلی که برای تأسیس کشور
بسیاری از می باشند. قاچاق اسلحه نمودند٬ مهاجرت غیرقانونی و فعالیتهایی نظیر تأسیس این کشور٬
وابسته به یکی از و اعراب شرکت داشته٬ سلسله جنگهای با که در میان نظامیان عالیرتبه٬ از رهبران فعلی٬
به شخصًا مسایل پنهانی داشته و تجاربی در همه آنها انتخاب شده اند. احزاب مهم سیاسی اسرائیل بودند٬
معتقدشده اند. و به آن متقاعد اطالعات گرفته اند٬ سبب دروس سختی که درباره ارزش فوق العاده امنیت و
خارجـه دریـافت وزارت امور از حمایت فوق العاده ای را امنیت کمک و سرویسهای اطالعات و
عملیات مسایل و بنابراین با و افسران اطالعاتی بوده اند از دیپلماتهای عالیرتبه قبًال بسیاری از می دارند.
خـود٬ مـتعدد و استعدادهـای سـرشار مشاهدات تجربی و با اینها اطالعاتی به خوبی آشنایی دارند.
مناسب دیپلماتیک پوششهای بسیار که با می باشند؛ دستیارهای ذیقیمتی برای همکاران سری سرویسها
دیپلمات اسرائیلی در هر تقریبًا این٬ عالوه بر خارجه حفظ می شوند. توسط فعالیتهای مداوم وزارت امور
حوزه تحت فعالیت از بینش٬ دارای دانش و و به خوبی صحبت می کند زبان خارجی را کشور٬ خارج از
برای آنان اجتماعی را خصوصیاتی بوده که فعالیت گسترده تر به عالوه دارای تخصص و می باشد. خود
سرویسهای خارجی دیگر که قابل مقایسه با آشنایان فراوانی می یابند و تماسها نتیجتًا و فراهم می سازد
تبعه کشورهایی که قبًال جمله رؤسای هیئتهای دیپلماتیک٬ از افسران سفارت٬ موارد٬ خیلی از در نیست.
جامعه اختیار به دست آمده توسط دیپلماتهای اسرائیلی در اخبار اطالعات و بوده اند. بدان مأمورشده اند٬
طبقه بندی آرشیوی لیست برداری و عملیات اطالعاتی یا اطالعات برای بهره برداری فوری در امنیت و
ـگذارده میشود٬ برای آخرین توجه و امکان در پوشش پرسنل اطالعاتی٬ زندگی متعادل دیپلماتیکی
کنترل امکان کشف و که معموًال تهیه می شود او مکان کار خارج از ظرافت خاص در متعددی٬ با متنوع و
این گونه حمایت نظیر میزبان به سختی دشوارمی کند. توسط کشور به سبب پیچیدگی٬ افسران اطالعاتی را

تأمین می شود. آژانس یهود٬ قبال فعالیتهای عملیاتی توسط وزارت دفاع و در٬ مؤثر
بخشهای خصوصی بازی داخل دولت و در اطالعات اسرائیل نقش مهمی را سرویسهای امنیت و
مستقیم با غیر یا مستقیم و زمانی به طور صنعتی٬ یا خدمات شهری و رهبران چه در بسیاری از می کنند.
به عنوان شـغل نـهایی تـلقی مأموریتهای اطالعاتی٬ وظایف و جامعه اطالعاتی همکاری می نمودند.
بدین طریق٬ اطالعاتی برای مشاغل دولتی برگزیده می شوند. سوابق امنیتی و افرادی با غالبًا و نمی شود
درمسئولیتهای ادامه دهنده روابط ومأموریتهای خود و توسط افرادی که آشنا را فعالیتهای خود سرویسها
تکمیل می گیرند٬ دولتی قرار بخشهای خصوصی و در پستهای عالیرتبه٬ در و امنیتی می باشند اطالعاتی و
احزاب و جامعه برای عضویت در اعضاء جنبه غیرسیاسی داشته و کلیه سرویسها رسمی٬ به طور می کنند.
خارجه مجلس اسـرائـیل کمیته امورات دفاعی و فعالیتهای سیاسی ترغیب نمی شوند. درگیری در یا
فعالیتهای و تحلیل سیاستها بازبینی و بررسی٬ برای بحث و مکان دولت٬ (Knesset) معموًال ”ـکنست“
یا نشستهایی که به آنان مربوط شده و اغلب در رئیس شین بث٬ و رئیس موساد می باشد. حساس خود

شرکت می کنند. توجهشان است٬ مورد
البته مردم٬ و کیفیت فعلی روابط بین سرویسها موقعیت و مناسبات بین مردم وسرویسها: روابط و ـ دو
پیشاپیش جبهه مبارزه بر در مردم اسرائیل بوده و و که حافظین کشور شرایط کنونی سرویسها به خاطر
این هوشیارانه از اسرائیلیها٬ اـکثر خوب است. نیروهای نظامی اعراب عمل می کنند٬ علیه تروریسم عرب و
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ترقی تاریخی پیشرفت و عملیاتشان حمایت می کنند. و سرویسها بنابراین از موقعیت آـگاهی داشته و
کرده است. ایجاد یکنواختی را هماهنگ و چنین جو علیه اعراب٬ مداوم بر مبارزه طوالنی و اسرائیل و
جریاناتی که مورد ودرگیریهای سیاسی واختالف نظرهایی که در به علت رقابتها زمانهای گذشته٬ در
به علیه سرویسها٬ مطبوعاتی بر گاهی منتج به حمالت لفظی و داشت٬ وجود اسرائیل حاـکم باشد٬ در باید
در نمایندگان سرویسها٬ به ناچار برای نمونه٬ چندین مورد در یک رژیم پلیسی می گشت. عنوان ابزار
علیه اتهاماتی پاسخگویی بر اطالعات و جامعه امنیت و غیرعلنی دادگاه برای دفاع از نشستهای دربسته و
مشاجرات مجلس چه مباحثات و اـگر یافته اند. آدم ربایی حضور اعمال غیرقانونی و وحشیگری٬ نظیر
ولی جـامعه مـنعکس مـی کند٬ را روش های غیرقانونی سـرویسها و فعالیتها گاهی احتماًال ”ـکنست“
یا چه قانونی و دولت درخواست انجام وظایف مشخصی٬ اـگر است و وفادار کامًال امنیت٬ اطالعات و

شد. خواهد اجراء مطمئنًا بنماید٬ غیرقانونی را
افزایش یافت وتوجهاتی را روزه 1967 جنگ 6 از بعد امنیت٬ به جامعه اطالعات و اعتماد اطمینان و
مشارکت٬ در نیروهای پلیس٬ شین بث و قسمتی که به وسیله اطالعات نظامی٬ معطوف داشت. به خود
فوق العاده افتخار احترام و مورد شد٬ اشغالی اعراب به توسط اسرائیل اجرا کنترل مناطق جدید پیروزی و
در صورت آنچه که به نام ”شکست اطالعاتی“ به هر گرفت٬ همه رسانه های عمومی اسرائیل قرار در
فـعالیت گـردید. عمومی به سـرویسها سبب تضعیف اعتماد شد٬ مشهور سال 1973 جنگ یومکیپور
بهبودی روابط و و نواقص٬ و شناسایی کمبودها که مسئولیت ارزیابی جامعه و بالفاصله کمیسیون اـگرانت٬
همکاری بین اعضاء جامعه را به عهده داشت٬ نسبتًا موجب اعتماد جدیدی در جامعه شد. ادامه مبارزه
(Entebbe) در وفاداری اسرائیلیها را به جامعه حفظ نمود. حمله ”انتبه“ سرویسها بر علیه تروریسم نیز
که بود سال اخیر عملیات چند یکی از که منتج به نجات گروگانهای ربوده شده اسرائیلی شد٬ ژوئیه ٬1976
خوب طراحی٬ که بسیار عملیات سرویسها٬ به عنوان مثالی از برانگیخت و تخیالت عمومی جامعه را
هیچ مسئله دیگری در نظیر این حمله موفقیت آمیز به یاری جامعه آمد. عمل شده است٬ هماهنگ و
اوج جامعه اطالعات نماینده شایستگی و مطمئنًا نشده است و اسرائیلیها سبب حفظ اعتماد سالهای اخیر٬

امنیت اسرائیل می باشد. و

معیارهای حرفه ای 4ـ
اطالعات دارای عالیترین معیارهای کارمندان عالیرتبه جامعه امنیت و و رؤسا تمامیت: درستی و 1ـ
اعـمال دست خـود اعضای زیر بر را این گونه استانداردها امانت داری بوده و درستی و حرفه ای در
رتبه های عالی کارمندانی که از و ناچیزی بین حقوق اولیه کارمندان جدید اختالفات نسبتًا می دارند.
و اعطای موقعیتهای ”جبران مـادی“ حاصل از تفاوت ناچیزی که می باشد دارد. وجود برخوردارند٬
از می شود٬ وارد اجناس خارجی که به کشور خرید خرج٬ حسابهای قابل بهره برداری و امتیازاتی نظیر
اسرائیل به نام ”پروتکتسیا“ لغت اعجازانگیزی در و طریق کانالهای فرعی که مالیاتی بدان تعلق نمی گیرد
دولتی٬ نفوذ ازطریق روابط با خانه را امتیازات و اجناس٬ که به معنای فردی است که می تواند دارد٬ وجود
آنجا از تمامی تأسیسات دولتی است. این یک عمل معمول در به هرصورت٬ قیمت نازلی به دست آورد. با
برقرار داخل جامعه خود در ”شین بث“پوششهای سختی را مخصوصًا اطالعاتی٬ ـکه سرویسهای امنیتی و
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مقامات عالیرتبه دولتی حفظ قلیلی از توسط تعداد تنها حسابها بودجه و اطالعات پرسنلی٬ ـکرده اند٬
مـقامات عـالیرتبه دوباره خوانی گسترده بوروکراتیک نـمی گردد. بازبینی و مشمول کنترل٬ و می گردد
صورتی کـه اخـتالس و در و کنترل می کنند را خارجی که توسط مقامات زیردست مصرف می شود٬

شد. سخت خواهد برخوردی بسیار خاطی٬ و مقصر فرد با نادرستی مالی کشف شود٬
پرسنل ماهر جهان می باشند. در بهترین نوع خود اطالعات اسرائیل از سرویسهای امنیت و کارایی: 2ـ
توانایی این سرویسها کرده است. فوق العاده ای برخوردار تأثیر از را این سرویسها تکنیکهای پیچیده٬ و
ارزیـابی ضـدجاسوسی و خـرابکـاری سـیاسی و جلوگیری از زمینه های تشکیالتی٬ برجسته ای در
منابع درسرتاسرجهان به دست می آورند٬ محافل یهودی ودیگر یا عمال تازهـکار که ازپرسنل و اطالعاتی٬
نسبت به دولتهای عرب داده به اسرائیل٬ تفوق فوق العاده ای را برجسته و امتیاز توانایی اطالعاتی٬ دارند.

بود. جنگ 1967 امتیازی که عامل مهمی در است.
عضویت داشته اند٬ (اطالعات) درسرویس اخبار که سابقًا امنیت کشور٬ جامعه اطالعات و اعضائی از
فعالیت ضمن جنگ جهانی دوم٬ قبل و که در (نیروی مقاومت زیرزمینی)٬ بخشهای ”هاـگانا“ دیگر و
آغاز از تشکیالت این جامعه٬ بوده اند. کارایی مؤثر کسب استانداردهای عالی و عامل ترقی و داشته اند٬
و اروپا از باسواد٬ تحصیلکرده و پرسنلی بسیار و جذب مجموعه تیمی توانا در اسرائیل٬ تأسیس کشور
نمودن پیدا افرادی که بدون آنکه سخنی ازچگونگی جذب آنان نماییم٬ خاورمیانه کامًالموفق بوده است.
پنج زبان خارجه مسـلطند؛ یا به چهار کامًال کهنه“ برای مثال پرسنل ”ـگارد نظایر آنان مشکل است.
خصوصیتی که به تنهایی معدل کل شایستگی عملیاتی آنان را باال می برد. نسل جوانتر تعلیمات و تمرینات
اسرائیل به تحصیل لیاقتها٬ در خارج از کسب این گونه مالـکها و از جمله برای کمک در دیده٬ سختی را
امـری غـیرعادی حـین ادامـه دروس٬ عملیات سـری٬ برای این دانشجویان درگیری در می پردازند.
آنـچنان گذشته از علیه اعراب در بر دریافت عالئم اطالعاتی٬ موفقیتهای سیستم ارسال و نمی باشد.
نداشت. وجود علیه دشمن٬ که همزمان نیازی به عملیات عالی عمال انسانی بر بود سطحی برخوردار
هم اـکنون بـا اسرائیلیها مخابرات اعراب بود. این موفقیت به سبب ضعف امنیت ارتباطات و جزئی از
جنگ یوم ”شکست اطالعاتی“ شده اند. روبرو تدریجی امنیت ارتباطاتی اعراب٬ مشکالتی به سبب بهبود
در آن زمان بوده است. مخابرات اطالعاتی در نقص تواناییهای ارتباطات و و کمبود مثالی از ـکیپور٬
عدم نقصهای کیفی اطالعاتی درباره اعراب و عالئمی از اطالعات مخابراتی٬ از غیر نیز سالهای اخیر

داشته است. عملیات عمال انسانی وجود موفقیت در
ارزیابی های ملی اـکثر تولید حاصل از امنیت اسرائیل٬ سیستم اطالعات و در یکی ازضعفهای اساسی٬
آنکه به دست یک تا بود٬ به توسط سرویس ”اطالعات نظامی“ تنها تهیه گزارشات نهایی اطالعاتی٬ و
کـه زیـرا دارد٬ ایـنگونه تـرتیبات تشکـیالتی وجـود در بالقوه ای٬ خطر سرویس مستقل فراهم شود.
تهیه ارزیابی های اطالعات ملی٬ گزارش تحوالت خارجی و مشاهده و در سرویسهای نظامی نمی توانند
سویی از بود. جنگ ”یوم کیپور“ این مسئله مشکل اساسی در رک عمل نمایند٬ به اندازه کافی منتقدانه و
ارزیابی های که در دارد سرویسهای نظامی برای انجام عملیات نظامی وجود توجه بالقوه ای در عالقه و
توصیه تغییرات الزمه را و تشخیص٬ کمیسیون آـگرانت این مشکل را گذاشت. خواهد اطالعاتی آنان اثر

نمود.
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ادارات مـرکزی امـنیت و امنیت فیزیکی مقرهای فـرماندهی و طبق گزارشات واصله٬ امنیت: 3ـ
و”اطالعات نظامی“٬ ”موساد“ دوسرویس٬ عالی است. بسیار ”تل آویو“ غیرنظامی در اطالعات نظامی و
موانع توسط گاردهای ارتش و ساختمانها داشت. قرار قلب شهر یک مجموعه نظامی عظیم در در ابتدا در
ولی ”موساد“ همین محل باقی مانده است٬ در ”اطالعات نظامی“٬ محکمی حفاظت می شود. سیم خاردار
آن سوی خیابان این در تجارتی است را طبقه که دارای دفاتر یک ساختمان چند هم اـکنون بخشی از
بود٬ (Jaffa) مستقر جافا شهر درتعدادی ساختمان در که قبًال شین بث٬ مجموعه نظامی اشغال کرده است.
این تأسیسات اسکان یافت. ژوئن 1970 در می باشد٬ شمال ”تل آویو“ مکان جدیدی که درست در در
معمولی دفاتر دارای آزمایشگاه فنی و ساخته شده است٬ که برای استفاده این سرویس طراحی و جدید٬
کارت داخل محوطه٬ کارمندان در و حفاظت می شود کنترل و درب ورودی توسط گارد می باشد. ـکار
اسکان برای تمرین و مناسب دولتی٬ خانه های حفاظتی بسیار سینه نصب کنند. بر باید شناسایی عکس دار
گرفته شده نظر در حساس٬ عمال مهم و مقامات عالیرتبه خارجی و افسران خارجی اطالعاتی میهمان٬

است.
همه این افراد فعالیت می کنند٬ ”شین بث“ و ”موساد“ در به عنوان افسران کادر نفر٬ 1000 حدود
متقاضی رد کند٬ کوچکترین شکی درباره فردی بروز اـگر گذرانده اند. طوالنی امنیتی را بازرسی کامل و
طرف اعضای عالیرتبه از معموًال پرسنلی که دارای سوابق فعالیتهای کمونیستی می باشند٬ شد. خواهد
تلقی شامل اعضای این طرز گرفت. نخواهد قرار اعتماد مورد اطالعاتی٬ رهبری سرویسهای امنیتی و
سابق احزاب کمونیست اروپا٬ که تعدادی از آنان٬ برای سرویس سری مناسبند٬ نخواهد شد؛ مخصوصًا
اـگر آنها ایدئولوژی کمونیست را ترک نموده و وابستگی به ”حزب کار اسرائیل“ داشته باشند. به هـر
واوایل دهه دهه 1950 دراواخر جاسوسهای برجسته٬ وظهورتعدادی از بروز از بعد این استثناء صورت٬
متخصص مسایل حادثه آهرون کوهن٬ گرفته نشده است. سیاسی به کار دولتی و دوایر در دیگر ٬1960
سرهنگ پیمانی وزارت دفاع و کارمند (عکس 1)٬ اسرائیل بیر عضو”حزب کارگران متحد“٬ خاورمیانه و
پرفسور ٬(Kurt Sitte) کورت سایت دکتر و که جاسوس شوروی بود دوم ذخیره نیروهای ارتش اسرائیل٬
سبب می کرد٬ (Haifa) که برای سرویس اطالعات چکسلواـکی کار تکنیکون حیفا یهودی در فیزیک غیر
شک وتردید درضمن این حوادث سبب تحریک٬ نظرکند. درشرایط امنیتی خودتجدید که ”شین بث“ شد
سیستمهای امنیت سرویسها٬ شد. مارکسیست بوده اند٬ به افرادی که سابقًا درباره اعتماد ”شین بث“ بسیار
کامل امنیتی آشکار و که ضعفهای ایدئولوژیک توسط بازرسی مکرر چنان طرح ریزی کرده اند داخلی را
مـدت خـطرات امـنیتی دراز در احتماًال ضعفهای ایدئولوژیک٬ که افرادی با معتقدند اسرائیلیها ـگردد.
حمل دائـمی مـدارک و ساـکنین اسرائیل موظف به انجام ضوابط سخت اسم نویسی و داشت. خواهند
دشواریهایی برای امنیت اسرائیل مشکالت و داخل جامعه اطالعات و در مشخصات فردی می باشند.
برای کارمندان معمولی دولت به حتی این امر دارد. وجود ننمایید٬ آشکار را آنکه مشخصات پرسنلی خود
افراد با داشته و بشدت وجود تقسیمات مجزای سازمانی بین کلیه سرویسها دارد. گسترده وجود طور
نمود. آمد رفت و می توان به داخل سازمان دیگر Hard) می باشند٬ - core) اعضاء از شخصی که معموًال
تغییر نیز آن را مکررًا و استفاده می نمایند اسامی مستعار گسترده از به طور اطالعاتی٬ پرسنل امنیتی و
شناسایی بعضی از نیز ابتدای تولد آمریکایی در اسامی یهودی اروپایی و عادت ملی استفاده از می دهند.
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یک وسیله از عمال هرگز مقامات خارجی میهمان و داخل اسرائیل٬ در مشکل می نماید. را اسرائیلی ها
شماره تلفنهای خارج از تعدادی از افسران اسرائیلی استفاده نمی کنند. مالقات پنهانی با در نقلیه دوبار
افـراد اختیار در تنها پرسنل است٬ تلفنهای خصوصی که متعلق به مقامات رسمی و لیست عمومی و
بهترین تمرین روزانه برای داخل کشور٬ روش حرفه ای در و به کارگیری این نوع رفتار معدودی می باشد.

دریافت وظایف خارجی می باشد. قبل از اطالعات٬ پرسنل امنیت و
باالی نسبتًا علیرغم استاندارد گیرد. بحث قرار خطوط تلفن مورد در اطالعات طبقه بندی شده نباید
تـعلل رعایت این مقررات سسـتی و صورت طبق گزارشات مقامات اسرائیل گاهی در به هر امنیتی٬
شبیه بسیار ٬(Network old Boy) دارای یک ”شبکه پسران کهنهـکار“ سویی اسرائیل نیز از می نمایند.
بدون موضوعات طبقه بندی شده دارند٬ صحبت از اسرائیلیهایی که تمایل به توضیح و انگلستان می باشد.
مشکالتی در اسرائیلیها این شبکه استفاده می کنند. از نیازی به دانستن آن باشد٬ توجه به آنکه اهمیت و
ممکن جهت امنیتی٬ ولی از دارند. نیز نیازمندند٬ که به حمایت آنها آن سوی مرزها٬ یهودیان در معامله با

دارد. امکان عدم وفاداری وجود و نبوده٬ است آنان قابل اعتماد
رده هـای استانداردهای سخت امنیتی تطبیق کـند. با بایگانی باید و محتوای ذخائر تأسیسات و
رفته است. به کار برای استفاده اعضاء“) ”تنها با (برابر محدود محرمانه و سری ـ خیلی سری ـ طبقه بندی٬
ودورسیددریافت می شود٬ پاـکتهای دوبل حمل می شود توسط پیک ودر تنها مدارک سری وخیلی سری٬
شماره مدارک و تاریخ٬ خروج به وسیله٬ و مدارک هنگام ورود یکی برای محتوای آن. یکی برای بسته و
اسناد٬ موضوع و یا نام٬ و اداره و دفتری که مسئولیت مدارک را پذیرفته است٬ کنترل و ضبط می شود.
چاپ کامپیوتری کلیه مدارک ”خیلی سری“ ثبت اسناد٬ سال لیست برداری می شود. هر در حداقل سه بار
ارتباطات سال تهیه می کند. مرتبه در چهار مرتب٬ به طور حافظ آن است٬ مسئول و واحد هر که را
لیستی از صورت می پذیرد. وسایل ”ارتباطات امنیتی“ دیگر و توسط دستگاه ”تله تایپ“ الکتریکی تمامًا
نابودی تمامی اسنادسری وخیلی بر ناظر بین رودتهیه گردیده وافسران امنیتی باید از ـکلیه مدارکی که باید

سری باشند.
تحت تحقیقات و کامل کرده و را تاریخچه پرسنلی خود همه پرسنلی که باید”تأییدیه“دریافت نمایند٬
شامل تمامی فامیل متقاضی بازرسی می تواند برای دریافت ”تأییدیه عالی“٬ می گیرد. بازرسی عادی قرار
عادی به به طور کشورهای اروپایی شرقی٬ شوروی و از مهاجرین جدید بازرسی کامل صحرایی گردد. و
این قوانین به سبب مشکالت دستیابی به اطالعات طبقه بندی شده ممانعت می شوند. از سال٬ 5 یا مدت 4
”مخاطرات داخل نیروهای ارتش اسرائیل٬ در همواره قابل اعمال نمی باشد. ”پروتکتسیا“ حاصل از
امنیت که مسئول تهیه گزارشات مرتب توسط افسران واحد و گزارش می شود ”به شین بث“ امنیتی“٬
ارزیابی هـوشیاری برای تحریک و مراقبت می شوند. بشدت نظارت و فعالیتهای افرادند٬ از مدت دار
نموده و آمد نظامی رفت و میان افراد در پرسنل امنیت صحرایی٬ امنیتی کادرهای نیروهای ارتش اسرائیل٬

آنان می کنند. بیرون کشیدن اطالعات نظامی از سعی به جمع آوری و
ساختمان سـرویسهای غـیرنظامی جزء ”شین بث“ و ”موساد“ انضباطی: روشهای اخالقی و 4ـ
کسانی که دارای به وسیله امتحانات سرویسهای غیرنظامی پذیرفته شوند. متقاضیان باید اسرائیل بوده و
دیگری که چه افراد اـگر ترجیح داده می شوند٬ سالگی باشند٬ 30 تا سنین 20 در درجه دانشگاهی و
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در اطـالعاتی٬ سرویسهای امنیتی و پذیرفته شده اند. نیز دارای خصوصیات مطلوبی هستند٬ خصوصًا
در گسترش جامعه تجارتی کشور٬ و بنابراین رشد و خارجه می باشند وزارت امور رقابت مستقیم با
دوست نداشته گمنامی سرویسهای اطالعاتی را جوانان اسرائیل٬ اـکثر گرفته است. شرایط نامساعدی قرار

معامالت تمایل بیشتری دارند. جهان تجارت و در به کسب درآمد و
زندگی بسته ومحدودی که مقررات با را نمی توانندخود یا و که نمی خواهند پرسنل امنیت واطالعات٬
در یا شده و برکنار عادت دهند٬ وفق و نموده٬ محدود خواص عملیاتی آن را ضروریات و و امنیتی٬
برای تقویت روحیه به سختی تنبیه می شوند. به خطراندازد٬ را کشور یا و صورتی که اعمالشان ”سرویس“
گمنامی برای جبران مخاطرات و اوائل دهه ٬1960 در سرویسها اطالعاتی٬ اخالقیات افسران کادر و
سال پاداش 30درصددر با مجلس اسرائیل نیز درخواست پاداش نموده و مشاغل پرسنل خود٬ حاصل از

(شکل 2) موافقت نمود.

سرویس اطالعات سری ـ (B) موساد ـ ب
وظایف 1ـ

فعالیتهای ضدتروریستی می باشد. و عملیات سیاسی٬ مسئول جمع آوری اطالعات خارجی٬ موساد
عملیات انسانی اجراء در وظیفه اصلی موساد مثبت٬ انجام مأموریت جمع آوری اطالعات صحیح و در
تنظیم جهان٬ سرتاسر در تأسیسات آنها و نمایندگان رسمی٬ مقامات و علیه کشورهای عرب و بر عمال٬
شده است. خصوصًا در اروپای غربی و ایاالت متحده در هر نقطه که منافع ملی اعراب٬ با منافع اسرائیل در
تسلیحات روحیه واخالقیات٬ زمینه آمادگی٬ به جمع آوری اطالعات در موساد کند. برخورد خاورمیانه٬
یک ازارتش های عرب که درصورت بروزجنگ می تواندوارد رهبری هر وچگونگی اداره و وتجهیزات٬
روابط میان همه گونه اطالعات که سیاستهای داخلی اعراب و می پردازد. علیه اسرائیل شود٬ بر ـکارزار
مورد به خوبی منعکس نماید٬ جهان عرب را در فعالیتهای دیپلماتیکی همه کشورها رهبران اصلی آنان و
تسـلیحات از زمینه خرید در مخصوصًا فعالیتهای تجاری اعراب را٬ موساد می گیرد. جمع آوری قرار
سیاسی اقتصادی و جهت خنثی نمودن استخدام متخصصین نظامی٬ وکوششهایی در ردیابی می کند غرب٬
به عنوان به کارگیری این افراد استخدام و این زمینه تمایل اصلی در در به عمل می آورد. توسط اعراب٬
به کشف یا یاری اعراب منصرف می کند از آنان را یا موساد عمال اطالعاتی است درصورت عدم موفقیت٬
مسئول تحریکات کامًال سویی موساد از دقیق مبادرت می ورزد. مسئولیتهای آنان به طور وظایف و
دور می باشد. میان اعراب نیز متقابل در عدم اعتماد برای ایجاد مزاحمتهایی٬ و آزردگیها حساب شده٬
تعقیب و ردیابی وخنثی نمودن تبلیغات منفی اعراب٬ اهداف اعراب و توجهات غرب از نمودن ترحمات و
مواقع بسیاری٬ در درحوزه فعالیتهای ضدتروریستی٬ آن است. مقابله باتروریسم عرب ازوظایف دیگر و
به خصوص درقسمتهایی از به تروریستهای عرب٬ مقابله را جنگ و به وسیله انجام عملیاتی٬ اسرائیلی ها
دروز واقع بسبب جمعیتهای مختلف مسـیحی٬ لبنان در تحمیل نموده اند. اروپای غربی٬ خاورمیانه و

برای طرحهای اطالعاتی است. مسلمان جاذبترین کشور و ٬(Druze)

انـجام این همسایه شمالی خود در عملیاتی را دارای تشکیالت مخفی بوده و لبنان٬ در اسرائیلیها
رهبران و پایگاهها برعلیه اعضاء٬ را شبه نظامی خود عملیات اجرای و گذشته٬ اسرائیل در می دهند.
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مسیحیان از جنگهای داخلی لبنان٬ همچنین اسرائیل در لبنان افزایش داده بود. تروریستهای فلسطینی در
پشتیبانی نموده است. حمایت و راستگرا٬

به طور صهیونیسم و اسرائیل٬ کشور برای حمایت از علیه اعراب٬ اجرای عملیاتی بر عالوه بر موساد
جمع آوری غربی٬ کشورهای اروپای شرقی و علمی در اقتصادی و اطالعات سیاسی٬ ـکلی یهودیان٬

می کند.
سازمان ملل و ایاالت متحده٬ کشورهای شوروی٬ به خصوص در ـکوششهای جمع آوری اطالعات٬
اهداف صهیونیسم داشته اسرائیل و انعکاساتی بر اثرات و خط مشی آن می تواند که تصمیمات و متحد
شوروی شامل روشن نمودن سیاستهای اروپای شرقی و هدفهای اطالعاتی در شده است. متمرکز باشد٬
مکانهای استراتژیکی٬ استخدام افرادی که در مسایل مهاجرتهای یهودیان٬ درباره اسرائیل٬ دولتی آنها
به یاری عالقه مند فساد٬ یا تمایل و و به علت اعتقاد داشته و اروپای شرقی قرار بوروکراسی شوروی و
وکیفیت کمکهایی که به ازسویی به کسب آـگاهی ازمقدار می باشند. این کشورها فعالیتهای صهیونیستی در
توسط دول اروپای شرقی و کشورهای عربی٬ داخل اسرائیل یا چه در خاورمیانه٬ در ـگروه های مستقر

می پردازد. نیز شوروی اختصاص داده شده است٬
اهمیت از شدیم٬ که درباره بلوک شرق متذکر کشورهای غربی به همان مقدار هدفهای اسرائیل در
سازمان ملل و واتیکان٬ قبال سیاستهای کشورهای غربی٬ اطالعاتی در موساد است. متساوی برخوردار
افزایش معامالت تسلیحاتی که بنفع نیروهای تالش در درباره خاورمیانه جمع آوری می نماید. متحد٬
ارتش اسرائیل است و کسب اطالعات برای بهره برداری٬ در خاموش نمودن دستجات ضداسرائیلی در

جهان غرب به عهده موساد است.

سازماندهی 2ـ
عملیات جمع آوری (3) هماهنگی (2) طرح ریزی عملیاتی و (1) 8اداره تشکیل شده است: از موساد
تحقیقات (7) تعلیمات (6) آموزش و امنیت (5) و لجستیکی٬ مالی٬ پرسنلی٬ روابط وابسته (4) سیاسی و

(شکل 3) تکنولوژی. (8) عملیات تکنیکی و
داشته و سروکار موساد تجهیزات“ مدیریت کلیه ”منابع و با هماهنگی“ اداره ”طرح ریزی عملیاتی و
تماسهای این روابط و و اداری تشکیالت موساد اجرائی و هماهنگی عملیاتی٬ مسئول مدیریت داخلی و
توسعه و وضوابط موساد٬ نیازها با این اداره نیز اطالعات اسرائیل می باشد. کل جامعه امنیت و سرویس با
عـملیات مـخفی مسئول اجراء اداره ”جمع آوری“ دارد. طرحهای کلی جمع آوری اطالعات سروکار
موساد این اداره بزرگترین واحد منابع مخفی می باشد. گزارش از تولید تهیه و مقدمات٬ ایجاد و خارجی٬
همچنین تحت پوششهای دیپلماتیک و به خصوص اروپا٬ و کشور خارج از دارای دفاتری در است و
منابع عرب متمرکز و هدفها بر را ثالثی برنامه های خود کشور طریق عملیات در که از غیررسمی می باشد٬

می نماید. اجراء و
سرویسهای روابط با مسئول عملیات سیاسی و روابط وابسته“ مدیریت اداره ”عملیات سیاسی و
گروههای سیاسی که کشورهای و همچنین این اداره مسئول حفظ تماس با خارجی دوست می باشد.
دستجات راسـتگرای یا لبنان و کشورهای آفریقایی٬ نظیر اسرائیل ندارند٬ روابط عادی دیپلماتیک با
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احتماًالتحت نیز بخش ”جنگهای روانی“ یا و بخش ”عملیات ویژه“ می باشد٬ اندونزی٬ مسیحی لبنان و
نازیهای علیه تروریستهای عرب و بر این بخش عملیات بسیارحساس مخفی را تکفل این اداره می باشد.
تبلیغات منفی دقیق در و شخصیتها طرحهای ترور شبه نظامی نظیر جنگهای روانی و خرابکاری٬ سابق٬

به عهده دارد. را تضعیف روحیه دشمن٬
در به عنوان رئیس عمل می کند. هماهنگی“ مدیراداره ”طرح ریزی عملیاتی و درغیبت رئیس موساد٬
انجام به عنوان رئیس موساد رئیس اداره ”جمع آوری“ این گونه شرایط٬ در سالهای قبل٬ حالی که در
اطالعاتی جامعه امنیتی و گسترش هماهنگی در و جهت بهبود تحرک در حرکت و با وظیفه می نمود.
سبقت جست. اداره ”جمع آوری“ مدیر بر عمًال هماهنگی“ رئیس اداره ”طرح ریزی عملیاتی و اسرائیل٬
و اداری٬ اجرائی و عملیاتی٬ اداره مدیریت منطقه ای٬ رؤسای دو فرماندهی (اداره مرکزی)٬ مقر در
ادارات مـنطقه ای کـه تـحت کـنترل اداره به عهده دارنـد. را ”ـکنترل مناطق“ یک قسمتی از مالی هر

است: زیر به قرار می باشند روابط وابسته“ اداره ”عملیات سیاسی و و ”جمع آوری“
و آسیا (5) آفریقا شوروی (4) اروپای شرقی و آمریکای جنوبی (3) آمریکای مرکزی (2) (1)
هریک ازاین ”ـکنترل درزیرنظر آمریکای شمالی. (8) اروپا خاورمیانه (7) اقیانوسیه (6)حوزه مدیترانه و

فعالیت می نمایند. کشورند٬ چند بخش هایی که مسئول یک یا و شاخه ها مناطق“
فرستاده ”تل آویو“ در ضداطالعات به اداره مرکزی موساد ـگزارشات مثبت نهایی درباره اطالعات و
گزارشات ادارات مختلف دولتی پخش می گردد. در و ارزیابی می شود توسط اداره تحقیقات٬ و می شود
اطالعاتی درباره اعراب توسط موساد به اداره تحقیقات مدیریت سرویس اطالعات نـظامی فـرستاد
می شود٬ در حالی که گزارشات ضدجاسوسی از طریق موساد به شین بث منتقل می شود. تمامی این

توسط ادارات بازرسی ضداطالعات طی می کنند. گزارشات مراحل مخصوصی را اطالعات و
برای اجرای استثناء تنها به دست دارد. کنترل همه فعالیتهای اطالعات خارجی اسرائیل را موساد
حوزه های احاطهـکننده کشورهای غربی مناطق و علیه هدفهای نظامی در بر داخل اسرائیل٬ عملیاتی از
طبقه اصلی تقسیم به دو عملیات خارجی موساد است. مدیریت ”اطالعات نظامی“ قلمرو است که در
جهان است. قسمتهای دیگر طبقه دوم٬ و به عنوان خط اول دفاعی٬ خاورمیانه٬ طبقه اول در می شود:
سال در شبکه اطالعاتی برگزیده است. برای استقرار به عنوان هدف اصلی حوزه ای٬ را مصر اسرائیل٬
انجام پذیرفته علیه مصر تالشهای عملیاتی بر درصد 50 که حدود تخمینهای اسرائیل نشان داد ٬1970
براساس خاورمیانه٬ علیه اعراب در بر این فعالیتها بسیاری از سوریه می باشد. اولویت بعدی نیز است.
بکارگیری اعراب استخدام و با به طرق غیرقانونی٬ پیچیده عملیاتی توسط اسرائیلیها٬ پوششهای عمیق و
منطقه عربی صورت به کشورهایشان در بدنبال آن بازگشت عادی آنها و کشورهای جهان سوم٬ در
است. ”لوثر“ و حادثه ”ـکوهن“ پوششهای عمیق عملیات غیرقانونی اسرائیل٬ مثال خوب از دو می پذیرد.
علیه تأسیسات عملیات خرابکاری اسرائیل بر که در بود مصر یک یهودی متولد ”الیاهوبن کوهن“
به و شد موفق به فرار حین تعقیب٬ کوهن در دخالت داشت. مصر٬ در سال 1952 در انگلیس٬ و آمریکا
موساد٬ باالخره٬ شدند. حالی که اعضای این حلقه خرابکاری توسط مصریان دستگیر در اسرائیل رفت٬
کسب اطالعات نظامی و توسعه شبکه های اطالعاتی و برای عملیات غیرقانونی که به منظور ـکوهن را
تعلیمات سخت وفشرده ای را اوتمرینات و درآورد. به استخدام خود طراحی شده بود٬ سوریه٬ سیاسی در
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متولدسوریه که یک تاجر را Kamil) فقید Amin Thabet) وشخصیت جدیدی به نام کامیل امین ثابت دید
تبدیل فعال ”جامعه مهاجران عرب“ به یک عضو آنجا در و به آرژانتین مهاجرت کرد او انتخاب کرد. بود٬
به استخدام اسرائیل درآمده که قبًال عرب دیگر به وسیله دو آنجا در نهایت کوهن به سوریه رفت و در شد.
موفق و فعالیت می کرد٬ دمشق زندگی و غیرقانونی در کوهن به نحو ٬1965 تا 1961 از یاری شد. بودند٬
کوهن گاهی تأسیسات سوریه شد. نظامی سوری در شخصیتهای سیاسی و با تماسهای متعدد به ایجاد
ژانویه در باالخره٬ کسب اطالعات الزمه می نمود. بدل نمودن و و اسرائیل برای رد و سفرهایی به اروپا
نمودند. دستگیر شناسایی و ارسال اطالعات به تل آویو حین انتقال و تعقیب نموده و را او سوریها ٬1965
دستگیری به مدت روز در و بود تجهیزات رادیویی ”مورس دستی“ به سبب استفاده از عامل شکست او٬
متهم به را او محاـکمه و کوهن را دادگاه سوریه٬ (شکل 4). حال مخابره بود در طوالنی یک ساعت٬

آویخته شد. دمشق به دار مقابل عموم در در می ٬1965 کوهن در جاسوسی نمود.
یک در 1959 در بود. ”اطالعات نظامی“ یک افسر (معروف به زیوگوزاریه)٬ ژوهان ولفگانک لوثر
سابق نازی٬ غیرقانونی تحت پوشش یک افسر برای مردی که به نحو را نیازخود موساد جلسه ”وعدت“٬
علیه فعالیتهای سالحهای مخصوص که بر که اساسًا این مأموریت را ”لوثر“ اعالم نمود. مقیم قاهره شود٬
گسترده آلمانی در آموزشهای سخت و او پذیرفت. افتاده بود٬ به کار مصر توسط دانشمندان آلمانی در
به عنوان به آلمان رفت و او اوائل ٬1960 در جمله حتی آموزش اسب سواری نیزدید. از اسرائیل گذراند٬
همسری در چه ”لوثر“ اـگر معرفی نمود. را خود آفریقا در سابق مستقر افسر یک پناهنده آلمان شرقی و
اسرائیل داشت٬ ولی برای منطقی جلوه دادن داستان خود با یک زن آلمانی ازدواج نمود. در ٬1961 او به
تماسهای متعدد حین فعالیتهای خود ”لوثر“ یک آـکادمی اسب سواری تأسیس کرد. آنجا در قاهره رفت و
او شد. مسئول مصری آشنا شخصیتهای معروف و تعدادی از با و نمود قاهره برقرار در محافل آلمانیها با
٬1964 در کسب نمودن اطالعات کرد. بدل و و برای رد به کشورهای اروپای غربی٬ مصر از سفرهایی نیز
توسط او فوریه ٬1965 در ارسال داشت. برای متخصصین آلمانی مقیم مصر کننده٬ نامه های تهدید لوثر
اسرائیل به اسرائیل رجعت نمود. و شد آزاد ٬1968 باالخره در زندانی شد. محاـکمه و و مصریان دستگیر
عدم ناشی از را اشتباهات ”لوثر“ آنها خرج داشته است. دالر هزار 250 که این عملیات حدود اعالم کرد
به مجبور ”لوثر“ عملیات اجرائی دانستند. آن در بهره برداری از وسایل ارتباطی و استفاده از ـکفایت در

(شکل 5) شد. طول دوره حبس خود همه عملیات در اقرار
داخـل در تحت پـوششهای دیـپلماتیک٬ اـکثرًا منطقه عربی خاورمیانه٬ خارج از در موساد٬ مقر
ترکیه٬ پایتختهای اروپایی٬ اـکثر ایاالت متحده٬ در موساد کنسولگریهای اسرائیل می باشد. و سفارتخانه ها
عملیات گوناـگونی از و پایگاه هایی دارد دور٬ خاور و آفریقا آمریکای التین٬ استراتژیک در مراـکز ایران و
انجام عملیات ویژه تا بدل نمودن اطالعات٬ و برای رد سرویسهای میزبان٬ با "روابط وابسته رسمی"

به انجام می رساند. علیه تروریستهای عرب می باشد٬ بر که مستقیمًا اجرائی٬
موساد جداـگانه ای در اجزاء روابط وابسته" مدیریت "عملیات سیاسی و و مدیریت "جمع آوری"
دارای کادرهای ثابت اداره فوق٬ دو فرماندهی ازیکدیگرتفکیک شده اند. مقر به نحودقیقی در و می باشند
بخش جداـگانه دو یا پایگاه موساد٬ دو البته یا اسرائیل می باشند. مقرهای معظم خارج از جداـگانه ای در و
ودیگری یکجانبه" که یکی برای "جمع آوری مخفی به طور دارد٬ بعضی کشورهاوجود در یک پایگاه٬ در
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اسرائـیل در حال حاضر٬ در برای مثال٬ سرویسهای خارجی است. اطالعاتی با برای "روابط وابسته"
پوشش زیر در وزارت دفاع اسرائیل دارد. یک هیئت از یک سرکنسولگری و یک سفارتخانه٬ پاریس٬
طی سالها٬ در درپاریس٬ مجموعه مستقر دارد. یک مدیریت جمع آوری "ـکنترل منطقه ای" موساد سفارت٬

بوده است. قاره اروپا فعالیتهای اطالعاتی اسرائیل در نقطه اتکاء
که پوشش زوریخ می باشد٬ یک سرکنسولی در و "برن" اسرائیل دارای یک سفارت در سوئیس٬ در
این می آورند. به وجود عملیات یکجانبه دخالت دارند٬ که در برای افسران اداره "جمع آوری" الزم را
زمـینه در و کرده٬ برقرار سطح داخلی نیز سوئیس در کشور روابط نزدیکی با تأسیسات دیپلماتیک٬
حفاظت و این کشور٬ تأسیسات تجاری در مقامات اسرائیلی و امنیت فیزیکی از نظیر عملیات آشکار٬
همچنین همکاری نـزدیکی بـین مالقات کنندگان اسرائیلی همکاری می کند. اسرائیلی و کادر اعضاء
است. امنیتی برقرار مرتبط به عملیات اطالعاتی و تکنیکی٬ زمینه های علمی و در سوئیس٬ اسرائیل و
از مداوم به سوئیس و به طور نیز اسرائیلیها و مقامات سوئیسی سفرهای متعددی به اسرائیل نموده اند
"ـکنترل منطقه ای" معموًالتوسط واحد به هرصورت٬ این گونه مالقاتها٬ آمدمی کنند. طریق سوئیس رفت و
طریق نه از و سوئیس٬ با مستقیمًا پاریس٬ سفارت اسرائیل در در روابط وابسته مستقر عملیات سیاسی و
آن مطلع از نیز که سفارت "برن" چند هر انجام می پذیرد٬ "برن" سفارت اسرائیل در در مقامات مستقر

می گردد.
که برای چند هر ندارد. نیمه رسمی اسرائیلی وجود یا هیچ تأسیسات رسمی و اسپانیا٬ طرفی در از
مدتی٬ تماسهایی بین مقامات رسمی مدیریت اداره ”عملیات سیاسی و روابط وابسته“ موساد با سرویس
آن تماسهای از بعد پاریس بوده است٬ در دهه 1960 اواخر در مالقاتهای اصلی ظاهرًا شد. برقرار اسپانیا
در مخفی مستقر اداره ”جمع آوری“ یک پایگاه از امکان وجود پاریس گرفته شد. و مادرید دیگری در
توسط اعراب ترور مادرید در موساد٬ یک افسر باروح آشرکوهن٬ ژانویه ٬1973 در دارد. وجود اسپانیا
مدیریت هدایت و تالش در اداره مرکزی٬ براساس هدفهای خاصی توسعه یافته اند. ”عملیات ویژه“ شد.
در می گیرد. به کار برای ”وظایف موقت ویژه ای“ را عمال موساد افسران و و داخل اسرائیل می نماید آن از
نروژ ”لیله هامر“ قتل یک عرب مراـکشی در اسرائیلی در 16 مرکب از یک جوخه ترور ژوئیه ٬1973
بقیه نیز زندانی نمودند٬ محاـکمه و دستگیر٬ این گروه را از مسئولین نروژی شش نفر شرکت داشتند.
که ویهودیان اروپایی بوده اند٬ افسران اسرائیلی موساد معلوم شده که اینان از درجریان محاـکمه٬ ـگریختند.
و پاریس گذرانده اند در آمادگیهای الزمه را و کارها اـکثر برای انجام مأموریت مخصوص استخدام شده و
2 این ترور٬ از بعد شده اند. وارد که قتل تروریستهای عرب بود٬ برای انجام مأموریت خود سپس به نروژ٬
اـگر دولت نروژ تقاضای پناهندگی نمودند. جوخه به همراه یک افسرامنیتی سفارت اسرائیل٬ اعضاء تن از
نکرد. پناهندگی سیاسی اعطا به او عملیات شرکت نداشته بود٬ در امنیتی سفارت ظاهرًا٬ چه که این افسر

عملیات اداری 3ـ
یا و احتیاجی به تصویب کابینه خود نخست وزیر٬ انتخاب می کند. را رئیس موساد نخست وزیر
افسران کادر کارمندانشان٬ و پایگاهها) (یا مدیران ایستگاهها برای این انتصاب ندارد. مجلس ”ـکنست“٬
اـگر اطالعاتی عمل می نمایند. قبال همه سرویسهای امنیتی و در کشور خارج از ولی در می باشند٬ موساد
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جامعه برای انجام وظیفه ویژه ای٬ در شایسته ترین فرد نیروهای ارتش اسرائیل٬ شین بث یا اعضاء یکی از
تکلیف و واـگذار آن مأموریت به او حفظ عضویت سازمانی خود٬ با شناخته شود٬ کشور خارج از در
این قانون٬ می باشد. تحت کنترل موساد می برد٬ مرزهای اسرائیل به سر خارج از زمانی که در تا و می شود
که تحت تکفل مدیریت ”سرویس اطالعات هوایی)“ دریایی٬ حال شامل ”آتاشه نظامی (زمینی٬ به هر

نمی گردد. باشند٬ نظامی“
مأموریتهای که در سازمان افسرانی را رتبه نمی باشد. مشاغل و دارای یک برنامه منطقی ارتقاء موساد
سبب درهم نتیجه این گونه رویه ها رتبه می دهد. مشاغل عالی مدیریت ارتقاء تا را محوله موفق بوده اند٬
اداره کنندگان الیق مدیران و ضرورتًا مجریان موفق عملیاتی٬ بعضی از که اغلب٬ زیرا ریختگی شده است٬

عالی نمی باشند. و
دروس اساسی عملیاتی برای اعضاءجدید مشتمل بر دوره آموزشی موساد٬ آموزش: تعلیمات و الف ـ
مرتبط به دروس تخصصی عملیات صحرایی٬ جمله دروس عمومی عملیاتی و از پرسنل معمولی است. و
قبل از ماه٬ ملزم به گذراندن دروس پایه عملیاتی به مدت چهار همه افسران جدید٬ مشاغل می باشد.
به طور و سال به طول می انجامد دو تقریبًا کلیه دوره آموزش٬ مشاغل می باشند. شروع به انجام وظایف و
مدرسین گذرانده می شود. حومه ”تل آویو“ دوره آموزشی در اـکثر ـکلی به دوازده کالس تقسیم می شود.
کادرهای اداره و بدین وظیفه گمارده شده اند افسران اطالعاتی که موقتًا معلمین دائمی و این دروس٬
که گاهی دررشته تخصصی خویش ومدیران ادارات است٬ که شامل رئیس موساد می باشند مرکزی موساد

سخنرانی می نمایند.
به مدت که دروس تخصصی را اورشلیم اداره می نمایند در مدرسه عالی مشترکی را سه سرویس٬ هر
تجهیزات وسایل و اقتصادی اسرائیل٬ هدفهای سیاسی و مسایل سیاستهای بین المللی٬ سه ماه در تا دو
می گذرانند. مطالعه آخرین اطالعات درباره سرویسهای اطالعاتی خارجی را عملیاتی و تکنیکی جدید
بازگشت از بعد این ”مدرسه عالی“٬ ملزم به شرکت در اواسط سابقه کاری خودهستند٬ همه افسرانی که در
یک دوره این دروس در دانشجو٬ 50 تا 40 طبق گزارشات حدود یک مأموریت خارجی می باشند. از
مستقیمًا نمایندگان سه سرویس بوده و کارمندان این مدرسه مشتمل از مدرسین و اسم نویسی میکنند.

انجام وظیفه می کنند. مدیریت موساد تحت نظر
مراسم کالسهای فارغ التحصیالن شرکت و در مقامات عالیرتبه٬ از تعدادی دیگر یا و نخست وزیر
زبانهای یا بعضی رشته های آموزش عالی و که در افسران جوان موساد٬ تعدادی از سخنرانی میکنند.
و اسرائیل فرستاده می شوند برای کسب درجات عالی به دانشگاههای خارج از خارجی ضعیف می باشند٬
به فعالیتهای عملیاتی خارج ازدروس دانشگاهی خودمی پردازند. استفاده ازپوشش تحصیلی٬ همزمان با
به زبان اطالعاتی اسرائیل تسلط کامل تمامی افسران٬ سرویسهای امنیتی و اهداف تثبیت شده در یکی از
به دانشجویان سرویسها حومه تل آویو سال در ماه هر دروس فشرده زبان عربی مدت 9 عربی است.
افسران موساد برای این دروس می فرستد. را سه عضوخود یا دو خارجه نیز وزارت امور تدریس می شود.
دوره مشابه آموزش زبان افسران شین بث٬ نظیر نیز شد٬ مناطق عربی اعزام خواهند ـکه به عملیات در
سال مناطق تحت اشغال اسرائیل به مدت دو در این افسران موساد برای تمرین بیشتر٬ می گذرانند. عربی را
طول این در اعزام به مناطق تعیین شده گسترش دهند. قبل از را مهارت زبان خارجی خود تا می کنند٬ ـکار
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به فرستادن سرویس ”اطالعات نظامی“ هماهنگی با ارتباط و اغلب با و سینا مدت معموًالاین افسران در
سالحهای کوچک استفاده از در همه افسران موساد انجام وظیفه می نمایند. عمال بدوی به داخل مصر٬

مقاطع زمانی مرتبی می باشند. در ملزم به شلیک آنها آموزش دیده و
لیست درجه یک حقوقی سرویسهای غیرنظامی است. در یک افسر٬ رئیس موساد مزایا: حقوق و ـ ب 
طبق گزارشات چندین بر مزایای پذیرائی دریافت می کند. به عالوه فوق العاده و حقوق قابل توجهی٬ او
مالیات کسر از بعد حقوق متوسط ماهانه افسران موساد دارد. وجود برای افسران موساد 3 و رتبه درجه 2
می باشد٬ آمریکا) دالر اسرائیل (460 لیر 4000 مجموعًا مسکن٬ مزایای خانوادگی و به عالوه پاداش و
کوپن بنزین به آنان داده یک وسیله نقلیه سواری و دریافت داشته و مخارج پذیرایی نیز و این افسران مزایا
بنابراین یکی از برد. حقوقی خواهد به رتبه باالتر افسران اطالعات را مدارک عالی دانشگاهی٬ می شود.
یک افسر درآمدی مشابه رئیس کل سازمان دارد. داشتن درجه عالی تحصیلی٬ با مدیران هیئت رئیسه٬
کلی٬ به طور افسران ارشدحقوق دریافت می کند از بیشتر دریافت فوق العاده برای بستگان خود متوسط با
نظامی می باشد. افسران ارشد به سختی قابل مقایسه با حقوق رتبه های عالی سرویسهای غیرنظامی٬
به خصوص در این امر به کمک فوق العاده های خوبی جبران می شود. بین رتبه ها٬ ناچیز تفاوت نسبتًا
فوق العاده زندگی قابل توجهی را و مزایا اسرائیل٬ خارج از در افسران مأمور رتبه های عالی دیده می شود.
برای رعایت می باشد. خارجه معمولی داده شود٬ امور به یک افسر که مطابق آنچه که باید دریافت می کنند٬
یک افسر حال٬ به هر اـگر پرداخت می شود. خارجه٬ توسط وزارت امور این حقوقها پوششی٬ مقاصد
اطالعاتی نیازمند آپارتمان بزرگتر یا خانه ای برای مالقات و ارائه کار٬ مقاصد عملیاتی و یا ضروریات

پرداخت. خانوادگی باشد٬ سرویس او٬ بی سر و صدا تفاوت مخارج را خواهد
نقل توریستی اسرائـیل وسایل حمل و با زمان که امکانی می یابند٬ هر خانواده هایشان٬ افسران و
مخارج پـذیرایـی و دارای بودجه برای مخارج خود خارج اسرائیل٬ پایگاه در هر مسافرت می کنند.

می باشد.
برای مقامات و مفصل است. میهمانی داده شود٬ اـگر و اندازه میهمانی نمی دهند مسئولین بیش از
مهمانیهای و کوششها که میهمان اسرائیل می باشند٬ عمال برجسته٬ یا افسران عالیرتبه اطالعات بیگانه و

می شود. اسرائیل برپا در اداره مرکزی موساد همکاری در پرخرجی برای گسترش دوستی و

روشهای عملیاتی 4ـ
هـمه در دولتی٬ دفاتر پایه و شخصیتهای بلند ارتباط نزدیک با تماس و از طی سالها٬ در موساد
در تقریبًا محافل یهودی٬ در بوده است. برخوردار اهمیت اسرائیل می باشند٬ توجه و ـکشورهایی که مورد
کوششهای اطالعاتی مشتاقانی که حمایت فوق العاده ای از دیگر و صهیونیستها تمامی کشورهای جهان٬
به عنوان کانالهای و گسترش داده می شود٬ و به دقت رشد این گونه تماسها دارد. وجود اسرائیل می نمایند٬
در را عملیات مخفی٬ موساد می روند. به کار مقاصد دیگر تبلیغات منفی و گمراه کننده٬ مواد اطالعاتی٬
آفریقا٬ خاورمیانه٬ آمریکای جنوبی وشمالی٬ کشورهای اروپای شرقی٬ ازجمله شوروی و سرتاسراروپا
تأسیسات رسمی و و طریق مراـکز از کلی٬ به طور فعالیتهای موساد مدیریت می کند. هدایت و دور خاور
که بعضی از دفاتر و تجارتخانه ها و سازمانها به اشکال مختلف٬ مؤسسات پیچیده پوششی٬ نیمه رسمی٬
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آن که برای هدف مشخصی قابلیت تطبیق دارد٬ یا تأسیس می شود٬ موساد برای مقاصد مخصوصًا آنها
سازمانهای بین المللی داخل تشکیالت ملی غیرصهیونیستی و در مؤثر٬ نفوذ با موساد صورت می پذیرد.

می پردازد. به کار یهودی نیز
مقامات رسمی تنظیم مبادالت اطالعاتی با تحت پوششهای دیپلماتیک٬ وظایف افسران اطالعاتی در
حـفظ آدرسـهای وسـائل مـخابراتـی٬ اداره مسـایل ارتـباطاتی و ســرویسهای مــحلی کشـورها٬
می باشد. نظر وهدایت عمال به سوی هدفهای مورد امورات مالی٬ مسکونسرویسهاهای پرداخت حقوق و
شرکتهای توریستی اسرائیلی و هیئت های خرید شامل: می رود تشکیالت رسمی که برای پوشش به کار
مؤسسات ساختمانی اسرائیل گروههای صنعتی و (ZIM) می باشد. زیم دفاتر ال عال و نظر دولتی اسرائیل٬
افرادی که تحت پوششهای پوششهای غیررسمی می باشند. نیز سازمانهای بین المللی تجاری اسرائیل٬
به کاربری نحوه های برای هدفهای نفوذی که نیازمند معموًال غیرقانونی فعالیت می نمایند٬ یا پیچیده و
به نمی پذیرد٬ آن را دولت اسرائیل هیچ گاه مشارکت در یا و زمان طوالنی است٬ و عمق ووسعت٬ ظریف و
و تحصیل نموده اند و رشد آنجا در و آمده٬ کشورهای عربی بدنیا در اسرائیلی ها٬ بسیاری از می روند. ـکار
مسلط تر و به اعراب نزدیکتر تفکر طرز و آداب٬ و رفتار سخن٬ در بیشتر و به اسرائیل هجرت کرده اند بعد
تهیه و غربی٬ مدارک شناسایی عربی و به وسیله پاسپورتهای تقلبی و موساد به اسرائیلیها. تا می باشند
را خود موفقیت آمیزی افراد به طور پوششهای مناسب دیگر٬ و گذشته افراد سابقه و از داستانهای منطقی٬
ثابت را اروپایی او مدارکی که ملیت عربی یا با به طرق نامشخصی٬ کشورهای عربی دیگر و به داخل مصر
می کند٬ انتقال می دهد. در اسرائیل افراد متعددی که دانش منطقه ای و زبان خارجی کشورهایی که مورد
سرویسهای اطالعاتی باشد را بدانند٬ زیاد زندگی می کنند. این متخصصین مناطق جهان٬ قادرند که نظر
بدین بنمایند. ضوابط کشورها و اطالعاتی وجمع بندی نیازها تحلیل اخبار وذیقیمتی در ـکمک ارزشمند
در افسران اطالعاتی اسرائیل را که آنها زیرا داشت٬ افزایش پتانسیل عملیاتی خواهند طریق سهم مهمی در
این اشخاص به دهنده هایشان یاری می دهند. خبر بودن عمال و معتمد و مؤثر٬ ارزیابی سریع و تخمین و
خوب استعداد می گیرند. استفاده قرار مورد نیز نظر٬ مورد کامل به عنوان تبعه کشور امکان عبور خاطر
کمک بسیاری به واقعی جلوه دادن افراد توانایی تهیه مدارک٬ تهیه پاسپورت تقلبی و اسرائیل برای جعل و

می کند.
کشور٬ خارج از سازمانهای مختلف یهودی در محافل و بسیاری بر اتکاء سرویس اطالعات اسرائیل٬
تهاجمی ایدئولوژی طبیعت خشن و بیرون کشیدن اطالعات عمومی دارد. کسب و برای استخدام عمال و
سبب گردند٬ به آن باز باید که همه یهودیان متعلق به اسرائیل بوده و آن دارد بر که تأـکید صهیونیسم٬
بهر یهودیان شده است. عملیات اطالعاتی اسرائیل به توسط تعدادی از عدم حمایت از و رد انصراف٬
نـمایندگان مخالف صهیونیسم مـی باشند. جهان٬ یهودیان سرتاسر قابل توجهی از البته تعداد صورت٬
به عملیات محافظهـکاری بسیار محافل یهودی با در معموًال این حقیقت٬ آـگاهی از با اطالعات اسرائیل٬
کاردانی فوق العاده ای که هیچ مزاحمت و ظرافت و با باید را مأموریتهای خود براساس مقررات٬ پرداخته و

به انجام رسانند. نیاورد٬ ناراحتی برای اسرائیل به وجود
خنثی کند. را مخالفتها کرده و که به محافل ضدصهیونیستی نفوذ تالش می کند نیز سویی موساد از
حوادث مختلفی به عقب نشینی شده است و ناچار اسرائیل مکررًا محافظهـکاریها٬ و علیرغم همه مراقبتها
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به مقامات ایاالت و به توسط یهودیان افشاء دراستخدام یهودیان آمریکایی٬ تاـکنون درردتالشهای موساد
سرعت نظامی با علمی و تکنولوژیک٬ برنامه های اسرائیل برای افزایش رشد گزارش شده است. متحده٬
نقش مهمی را موساد رفته است. به بهبود رو ”برنامه های مبادالت علمی“ زیادی به واسطه بهره برداری از
مجالت تکنیکی چاپ شده٬ مقاالت علمی و زیادی از کسب مقادیر عالوه بر این تالش بازی می کند. در
بدست آوردن در را عملیات مخفی خود اسرائیل بسیاری از طرق کانالهای آشکار٬ جهان از سرتاسر در
دستیابی به طرحهای و نفوذ این گونه عملیات شامل تالش در تکنیکی صرف می نماید. اطالعات علمی و

کشورهای غربی است. دیگر مشخص طبقه بندی شده نظامی ایاالت متحده و
که مکان اصلی برای زیرا است٬ دستیابی موساد و یک هدف اصلی برای نفوذ سازمان ملل متحد٬
بین اعراب حل اختالفات٬ وازسویی اهمیت وسهم مهمی در می باشد٬ همه رشته ها مبادالت بین المللی در
مطبوعاتی فعالیت می کنند. تحت پوششهای دیپلماتیک و سازمان ملل٬ عمال اسرائیل در اسرائیل دارد. و
منطقه بستگی به هدف٬ است و گسترده ای متغیر به طور کنترل عمال٬ آموزش و استخدام موساد٬
دارد٬ معیارهای عملیاتی وجود مشخصی٬ حالی که به مقدار در اداره مرکزی دارد. آن در واحد عملیات و
هیچ گونه انجام عملیات برخوردارند. آزادی قابل توجهی در از ولی افسران اطالعات اسرائیل ظاهرًا
وجود ملزم بداند تصویب ویژه اداره مرکزی را به کارگیری عامل٬ استخدام و قانون مشخصی که قبل از
مشخصات عمال برای پرونده های قطور اسامی و کشورهای کمونیستی می باشد. استثناء٬ تنها و ندارد
علیه شوروی عملیات اندیشیده شده بر ولی این یک طریقه عادی منظم نیست. اداره مرکزی الزم می باشد٬
و کشورهای اروپای شرقی٬ به هر حال با دقت بسیار بررسی و عمل می شود و نیازمند مقادیر زیادی
طرح ریزی و کنترل توسط اداره مرکزی است٬ و حتی یک گروه مخصوص مـتشکل از ”مـتخصصین
به کسب به خصوص عالقمند موساد می باشند. اداره این گونه فعالیتها منطقه ای“مسئول اجازه وتصویب و
شوروی به خاورمیانه انتقال واحدهای ارتش روسیه از جابه جایی و درباره تحوالت٬ اطالعات فوری٬
به هدف ومسئولیتش تذکر که تنها می باشد٬ درون موساد یا وابسته و همچنین یک واحدکوچک٬ می باشد.
نـوع هـر جهان است. منطقه از هر تبلیغات منفی درباره مسئله یهودیان در طریق تماس و از روسها
تالشهای اسرائیل Cyrus) تحریک به طرح مسئله یهودیان شد. Eatan) حتی سیروس ایتان شخصیتی٬
علیه سرویس اسرائیل عکس العمل بر به حمله و اغلب وادار را که روسها مداومی داشته باشد٬ تأثیر باید
علیه تـوده بـی گناه شـوروی به افشای مفصل توطئه های اسرائیل بر تبلیغات منفی خود در و می کند

می پردازد.
حال این به هر انتخاب می کند. یهود نژاد افراد از را اسرائیل همه عمال خود منحصرانه ای٬ به نحو تقریبًا
صهیونیستی اسرائیل و وفاداری به کشور تردیدی در که ممکن است٬ زیرا دارای خطرات امنیتی است٬ امر٬

است. نادر نسبتًا غیریهود استخدام افراد داشته باشد. وجود وطن خویش٬ یا
یاری می دهند. را به طورمستقیم وغیرمستقیم سرویسها به خصوص داوطلبین آنها٬ عربها٬ بسیاری از
منابع خوبی برای کسب این اعراب را حال اسرائیلی٬ به هر پولی است. هوسهای مادی و حاصل از این امر
ترجیح می دهد٬ آنان٬ بقیه به سبب کنترل بیشتر بر را اسرائیل اغلب فلسطینی ها اطالعات موثق نمی دانند.
شـرایـط در شـده است. اسرائیل مسدود در جنگ ٬1948 از درآمدشان بعد و پس انداز که اـکثر زیرا
از تقریبًا اسرائیلیها شده است. آزاد به جهت خدمات اطالعاتی این افراد این سپردههای بانکی٬ مشخصی٬
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گرایشات یهود٬ به نژاد تالش زیادی برای اتکاء گرایشات عمال بهره برداری می کنند. نوع تمایالت و هر
احساسات ضدروسی در سامی٬ نژاد اعمال ضد و افکار از تنفر صهیونیسم٬ طرفداری از طبیعی مذهبی٬
تکنیکهای استخدامی دیگری می رود. به کار به اخاذی نیز تهدید می نمایند. انسانی٬ غرایز موقع لزوم و

استفاده است. مورد زندان نیز٬ ساختن از آزاد یا فرصتهای شغلی و پول٬ پیشنهاد نظیر٬
نقاط ضعف دیگر موفقیت آمیزی بر اسرائیل تاـکنون به طور مخصوصی دارد. میان اعراب اثر پول در
بهره برداری کرده است. تکیه و اختالفات سیاسی بین آنها٬ ترس و رقابت٬ حسادت٬ نظیر اعراب نیز
برای وگسترده ای٬ موفقیت آمیز بنحو نیز پرچم کشورهای بیگانه مزین شده٬ مکانهایی که با اسرائیل از
تـحت حوادث متعددی اسرائیل به اتباع کشورهای اروپای غـربی٬ در استفاده می کند. استخدام افراد
تا درآورده است٬ به استخدام خود را آنها متوسل شده و نزدیک و پوشش سازمان ملی اطالعات ناتو٬

کشورهای مشخص عربی انجام دهند. عملیاتی در
بی دقت همه این اوصاف٬ با به اهمیت مسایل امنیتی آـگاهی دارند٬ عمًال حالی که افسران اطالعات٬ در
تلفن در استفاده از افسران اطالعاتی اسرائیل اغلب در خوبی دیده اند٬ چه تعلیمات بسیار اـگر می باشند.
تماس فوری و اعتماد زیادی اطالعات به خاطر اغلب مقادیر همچنین آنها کشوربی مالحظه اند. خارج از
اصول صباحی٬ چند هر آنها معهذا٬ می دهند. بروز آنان داشته اند٬ روابط مختصری با عمالی که تنها با
به که ناچار امنیتی٬ مقررات متعدد با را برای مدتی زندگی عمال خود و می برند به کار را اساسی حرفه خود
یک و بین یک افسر پیش تعیین شده٬ گاهی درمالقاتهای از می کنند. سخت ودشوار تحمیل آن می باشند٬
عامل٬ ”ضد مراقبت“ توسط دو یا چند افسر دیگر٬ برای شناسایی تأمین مراقبتهای احـتمالی٬ مکـان
مالقات و حفاظت افسر رابط٬ انجام می پذیرد. در مراحل استخدام عمال٬ افسران تمامًا از اسم مستعار
اسمی فرضی یا نیز برای او و می گذارند به اجراء نظر عامل مورد موافقتهای محرمانه ای با استفاده کرده و
دریافت که با افسران می کوشند پاداشی به عامل داده می شود٬ هرگاه پول یا انتخاب می کنند. مستعار
چه گاهی ممکن است یک عامل برای کسب اـگر تضمینی دریافت کنند. رسیدی که به دستخط اوست٬
معموًال بنابراین٬ ارزان تمام نمی شود. ولی اجرای آن آسان و آموزش ویژه به اسرائیل فرستاده شود٬
مسایل حفاظت و اساسی ترین مهارتهای حرفه ای٬ مسئول آموزش عمال بوده و افسران اطالعاتی شخصًا
اـگر می دهند. یاد به او را کدهای ارتباطاتی٬ بهره برداری از دستگاههای رادیویی و استفاده از و امنیت٬
در خود برای مقاصد افسران اسرائیلی آپارتمانی را ایجاب کند٬ آموزشهای ویژه ای را فوریت شرایط٬
ترکیبات آن مرکب سری و استفاده از عمالی که این گونه تعلیم دیده اند٬ نیویورک اجاره می کنند. پاریس یا
همچنین تسلیم اطالعات به لباس می آموزند. بدن و در را نامه ها نحوه پنهان نمودن مدارک و آموخته و را
یاد اداره مرکزی را یا مربوطه و افسر ارتباط با چگونگی تماس و یا مکانهای مخفی تضمین شده و

می گیرند.
تماس بـرای مـالقاتهای شرایط بستگی دارد. و به مکانها مختلف است و متدهای ارتباطی بسیار
پیغام شفاهی به توسط پیک یا و نوشتارهای باز٬ رابط ازطریقه نوشته های سری٬ شخصی بین عامل وافسر
مکانهای بوده و دارای اسم کد استفاده٬ شهرهای مورد و مراـکز انجام می گیرد. رابط موثقی) (وابسته یا
مواقع حساس و در اضافی مشخص می شود. مکانهای دیگر و زمانها با وقتهای مشخص٬ مالقاتی در
با افسران اطالعاتی را نامه کددار٬ قبل تعیین شده یا که از تلگرافی٬ تلفنی یا باز عامل به وسیله کد فوری٬
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مطلع می گردد. مزبور افسر پیک٬ ازطریق نوشته های سری یا درصورتی که زمان اجازه دهد٬ خبرمی کند.
به سبب دست ودلبازی فوق العاده آنها عمال خوددارند. با روابط شخصی٬ تأـکیدبسیاری بر اسرائیلیها
یکی از مشهورند. شناخته شده و کمکهای پولی برای حفظ خشنودی عمال٬ امتیازات فردی و اعطاء در
به کسب و می آورد در به استخدام خود که مسئولین فرانسوی را پاریس بود در یک روزنامه نگار این افراد٬
مبلغی برابر او جهان سیاسی فرانسه می پرداخت. شناخته شده در یا خبردهندگان ناشناس و اطالعات از
افسران یک رشته همکاری با فعالیت مداوم و سالها از بعد ماه دریافت می کرد. آمریکایی هر دالر 1000
پرداخت معینی که به طریق نرخ یک فوری خاتمه داده شد. ولی نسبتًا به تدریج٬ به خدمات او اسرائیلی٬
پرداخت برای تخفیف احساس آزردگی عامل به او سال خدمت حساب می گردد٬ ماه حقوق برای هر
بیرحمی وخشونت با عمال خود٬ افسران اطالعات و با مطلقًا می توانند اسرائیلیها جهت دیگر٬ از می شود.
به اسرائیل را امنیت کشور یا و تهدید عملیات حساسی را خیانت٬ بی وفایی و به خصوص اـگر عمل کنند؛
برای سرویس اسرائیلی با کار از بعد که حین یا حوادث مختلفی درباره یهودیان اروپایی٬ اندازد. خطر
این گونه یهودیان که اتفاق افتاده است. معامله شده اند٬ وارد برای مبلغ قابل توجهی پول٬ مصریان نیز٬
به اشد دادگاه اسرائیل محاـکمه شده و در غیرقانونی شده اند٬ عبور یا به اسرائیل٬ تحریک به سفر تشویق و

سال زندان محکوم شده اند. 14 تا مجازات 10
آزادی که با روش دشواری کنترل می کند با گزارشات را نشر جریان و بایگانی٬ اداره مرکزی موساد٬
خارج در اطالعاتی اسرائیل٬ یک افسر متناقض است. اجازه داده شده است٬ انجام عملیات٬ زیادی که در
از کشور باید همه اطالعات گزارش شده توسط عامل خود را بپذیرد٬ و نباید حتی یک لغت را نیز تغییر
ناچیزی از مقدار تنها و مفصلی دریافت می کنند اداره مرکزی سؤالهای آماده و افسران اطالعاتی از دهد.
از عمال٬ بسیاری از کامل تحویل دهند. سپس مطالب را و داده٬ تغییر می توانند محتوی درخواست شده را
براساس سؤاالت اداره مرکزی٬ آنان٬ افسران اطالعاتی حین مالقات از و سطح دانش ضعیفی برخوردارند
همه گفته های عامل راحتی اطالعات سپس باید افسر کسب کنند. اطالعات دقیق را تا بازپرسی میکنند٬
تذکرات و می تواندیادداشتها صورتی که بخواهد٬ در اطالعات٬ افسر گزارش کند. نیز را اطالعات آشکار

گزارش عامل ارسال کند. با نیز را خود
حجم قابل ارسال نمی دارد. برای همه آژانسهای مشتری خود گزارشات عمال را اداره مرکزی موساد٬
مـعموًال بـرای مـثال٬ فرستاده مـی شود. آنالیز“ ویژه ”بررسی و گزارشات برای یک واحد توجهی از
اطالعاتی بـه گزارشات ضد ـگزارشاتی که درباره مسایل اعراب است به سرویس اطالعات نظامی و
برای مقاماتی که خط مشی سیاسی اسرائیل گزارشات استثنائی نیز به هرصورت٬ شین بث منتقل می شود.
به سفرای اسرائیل نشان کپی گزارشات را افسران اطالعات موساد٬ فرستاده می شود. تعیین می کنند٬ را

ارسال می دارند. تل آویو به اداره مرکزی در تنها و نمی دهند
توسعه تجهیزات تکـنیکی بهره برداری و هوشیارانه ای در و وافر سرویسهای اسرائیل عالقه بسیار
بر را اطالعات عملیات سری "تأمین مراقبت تکنیکی" و 1948سرویس اخبار ـ سالهای 1947 از دارند.
هـمکاری شـین بث٬ با موساد می برد. به کار سازمان ملل متحد هیئتهای انگلیسی در علیه اعراب و
مبادله تجهیزات و تعلیم می دهد. غنا اطالعات ترکیه و به سرویسهای امنیت و آموزشهای تکنیکی را
عملیات تکنیکی٬ در موساد شده است. برقرار امنیت ژاپن نیز اطالعات تکنیکی باسرویسهای اطالعات و
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تـوانـایی تکـنیکی قـدرت و اطالعات نظامی یاری می شود. توسط شین بث و اسرائیل٬ خارج از در
نزدیکی بـین هماهنگی بسیار این٬ عالوه بر برای تقاضاهای عادی کافی است. سرویسهای اسرائیل٬
توسعه تجهیزات تهیه و توسعه کشور تهیه و صنایع کشور دارد. وجود نیازهای صنعتی کشور و سرویسها
وجود حمایت می کند. تضمین و مخابراتی٬ برای ادامه عملیات ارتباطاتی و را نیازسرویسها تکنیکی مورد
مسایل تکنیکی است٬ مهارت عالی اسرائیل در لیاقت و آمیخته با که همراه و برنامه های محدودتحقیقاتی٬
وسایل تأمین مراقبتهای ارتباطاتی که ازپیشرفتهای حاصل در ندارد که اسرائیل قصد چنین نشان می دهد

دستگاههای خنثی سازی آن عقب بماند. مخابراتی و و
مرکز شین بث سرویس اطالعات نظامی٬ روابط خوبی با موساد سرویسهای دیگر: روابط با یک ـ
موفقیتهایی نظیر پلیس دارد. بخش "وظایف ویژه" خارجه و طرح ریزی سیاسی وزارت امور تحقیقات و
روابط خوب بر این حادثه گواهی٬ دقیق می باشد. اجرای هماهنگ و نمونه ای ازطرح ریزی و حمله انتبه٬
و حمایت نمود هماهنگی بیشتری بین سرویسها از کمیسیون "آـگرانت" میان سرویسهای اسرائیل است.
مشاجرات مدیریت داخلی داشتن اختالفات و تحت نظر برای کنترل و نقش مشاورین اطالعاتی را پست و
که مکانیزم هماهنگی طریق "وعدت" از وسرویسهای دیگر مبادالت بین موساد نمود. احیاء را سرویسها٬
هماهنگی بین به هرصورت همکاری و به کارگیری کمیته های ویژه هماهنگی درمسایل مشخص٬ و است٬

تداوم می بخشد. تضمین و را سرویسها
سرویسهای امنیتی و بسیاری از روابط وابسته با موساد سرویسهای بیگانه: روابط وابسته با ـ دو
اطالعاتی سراسر جهان دارد. غیر از چند استثناء٬ مدیریت اداره "عملیات سـیاسی و روابـط وابسـته
خارجی" مسئول تماس با اـکثر سازمانهای خارجی است. در اـکثر مالقاتها٬ نقطه تماس در پـایتخت
اسرائیل خود سرویسهای خارجی به روابط وابسته در که تعدادی از هرچند ـکشورهای خارجی است؛

پافشاری می کنند.
امنیتی بیگانه سرویسهای اطالعاتی و روابط وابسته ای با همکاری شین بث٬ با موساد حال حاضر٬ در
مسایل تروریسم این گروه تشکیالتی است که با حفظ کرده است. گروه "ـکیلووات" طریق عضویت در از
هلند٬ لوکزامبورک٬ انگلستان٬ ایتالیا٬ بلژیک٬ کشورهای آلمان غربی٬ مشتمل از و دارد عرب سروکار
تماس های غیر اسرائیل روابط و اسرائیل است. و نروژ٬ سوئد٬ ایرلند٬ فرانسه٬ کانادا٬ دانمارک٬ سوئیس٬

دارد. مسایل تروریسم نیز اطریش در پرتغال و اسپانیا٬ اروپایی نظیر کشورهای دیگر رسمی با
عرب کشورهای غیر روابط با ایجاد با حلقه محاصره اعراب را تا کوشید٬ طی سالها اسرائیل در
شامل یک سازمان روابط وابسته رسمی سه جانبه٬ ٬1958 اواخر در خاورمیانه بشکند. مسلمان در
که تشکیل شد٬ امنیت ایران (ساواـک)٬ سازمان اطالعات و (TNSS) و سرویس امنیت ملی ترکیه موساد٬
روابط دوجانبه این سازمان چیزی عالوه بر اساس توافقات٬ بر نامیده شد. این سازمان "نیزه سه سر"
عالوه برتداوم مبادالت اطالعاتی٬جلساتی بود.تشکیالت "نیزه سه سر" این سرویسها هریک از با موساد٬
عالوه برتصویب ترکها٬ مبانی کلی اصل توافق با داشته است. سطح روسای سرویسها در نیم سال٬ هر نیز
فعالیتهای اطالعاتی از که موساد نموده است٬ تأـکید ترکیه٬ اسرائیل و کشور قانونی روابط وابسته بین دو
اختیار در را خاورمیانه عمل می کنند٬ سراسر علیه ترکیه در کسانی که بر و ترکیه٬ عمال شوروی در
سـیاسی مـقاصد که هـرگونه اطـالعات از موافقت نمودند ترکها مقابل٬ در دهد. سرویس ترکیه قرار
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اسرائیل بگذارد. اختیار در امنیت اسرائیل اثری دارد٬ که بر ـکشورهای عربی را
آنها اختیار در را علیه اسرائیل فعالیت می کنند که بر مشخصات عمال مصری٬ و ضمن ترکیه فعالیتها در
به عهده گرفته است. را جاسوسی ترکها ضد همچنین سرویس اسرائیل تعلیمات تکنیکی و دهد. قرار
در موافق اسـرائـیل٬ عربی و توسعه سیاستهای ضد و ایجاد ایران٬ هدف اصلی روابط اسرائیل با
عملیات مشترکی با در موساد طی سالها٬ در به بعد٬ دهه 1950 اواخر از تصمیمات مقامات ایرانی بود.
حمایت کردهای عراق را به فعالیتهای ساواـک یاری داده است و موساد٬ همکاری داشته است. ساواـک٬
حوادث تحوالت و کشورهای عربی٬ در گزارشاتی درباره فعالیتهای مصر اسرائیل مرتباً نموده است.
به سازمان اطالعات ایران منتقل می کرده است. ایران داشت٬ که اثراتی بر فعالیتهای کمونیستها٬ و عراق٬
به فوریت و متفاوت است٬ به کشور" قابل توجهی "ـکشور به نحو آفریقا٬ روابط وابسته اسرائیل در
تـحت پـوششهای تـعلیمات و مـعمواًل آفـریقا٬ فعالیتهای اطالعاتی اسرائیل در شرایط بستگی دارد.
انجام توسعه٬ برنامه های کمک و و فروش تسلیحات به قوای نظامی کشورها پلیسی٬ آموزشهای نظامی و

می پذیرد.
در کشورهای آفریقا٬ اـکثر فوق العاده ای بر فشار سازمان "وحدت آفریقا"٬ ـکشورهای عرب توأم با
بسیاری از علیرغم قطع روابط دیپلماتیک بین اسرائیل و آورده اند. اسرائیل وارد قطع همه روابط رسمی با
سرویسهای آفریقایی٬ تعدادی از با را روابط وابسته خوب اطالعاتی٬ اسرائیل هنوز ـکشورهای آفریقایی٬
زئیر در اسرائیل هنوز آفریقای مرکزی٬ در دارد. سرویس کنیا روابطی با اسرائیل نیز حفظ کرده است.
فعالیت است. در غرب آفریقا٬ اسرائیل سرویس امنیت و پلیس لیبریا٬ را آموزش می دهد. همچنین در
تأسیس سرویس اطالعات نظامی غنا همکاری داشته است. در آفریقای جنوبی٬ اسرائیل روابطی بـا

امنیت آفریقای جنوبی دارد. سرویسهای اطالعات و
بـزرگترین مـوفقیتهای یکـی از فعال بوده است. آمریکای التین بسیار در طی سالها٬ اسرائیل در
اـکثر اخیرا٬ً آرژانتین به وقوع پیوست. که در سابق نازی بود رهبر دستگیری آدولف آیشمن٬ اطالعاتی٬
شده عملیات ضدتروریستی متمرکز مسایل آموزشی و در آمریکای التین٬ در فعالیتهای "روابط وابسته"
برای پایگاه منطقه ای موساد پوششهای الزمه را ریودوژانیرو٬ کنسولگری اسرائیل در برای مثال٬ است.
این مرکز افسرانی از اروگوئه می باشد. شیلی و آرژانتین٬ فراهم آورده است که شامل کشورهای برزیل٬
افسران اسرائیلی جریان این گونه تماسها٬ در برای تعلیم به سرویس آرژانتین به بوینس آیرس می روند.
با اسرائیل "روابط وابسته ای" توصیه می کنند. عملیات مشترک ضدتروریستی٬ در درگیری گسترده تری را
اـکوادور کلمبیا٬ ونزوئال٬ جمهوری دومینیکن٬ پاناما٬ کاستاریکا٬ نیکاراـگویه٬ سرویسهای امنیتی مکزیک٬
غربی آمریکای التین شمالی و کاراـکاس مرکزمنطقه ای برای آمریکای مرکزی٬ نیزحفظ کرده است. پرو و

است.
دولت اختیار در آموزش اطالعاتی را آنها آسیای شرقی فعالیت می نمود. اسرائیل مدت زمانی در
ژاپـن٬ با اسرائیل روابطی نیز آنان داشتند. با "روابط وابسته ای" و می دادند قرار جمهوری چین (ملی)
بـزرگترین مـرکز مسایل تـروریستی دارد. به خصوص در سرویسهای کره جنوبی٬ اندونزی و تایلند٬
مکرراً این منطقه٬ سرتاسر در رئیس پایگاه موساد می باشد. سنگاپور آسیای شرقی در در منطقه ای موساد
اندونزی به عنوان یک قراردادهایی می بندد. معامالت و سرویسهای کشورهای مجاور با کرده و سفر
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اندونزی٬ ـ روابط دوجانبه موساد بنابراین٬ اسرائیل ندارد. روابط دیپلماتیک رسمی با مسلمان٬ ـکشور
خیلی محافظهـکارانه می باشد.

همچنین افسران تصویب سرویس اندونزی می باشند. و تأیید مورد سنگاپور٬ در نمایندگان موساد
اندونزی٬ با دلیل اولیه "روابط وابسته" تحت پوششهای تجاری فعالیت می کنند. نیز جاـکارتا٬ در موساد
عملیات در اسرائیل نه تنها بدین طریق٬ سوی دیگر٬ از تالشهای ضدتروریستی می باشد. ـکسب کمک در
فعالیتهای سیاسی درگیری در برای جمع آوری اطالعات و بلکه فرصتی نیز ضدتروریستی درگیرمی شود٬

می یابد. مسلمان نیز یک کشور

ضدجاسوسی سرویس امنیت داخلی و (C) شین بث ـ ـ ج  
وظایف: 1ـ

فعالیتهای آن اساساً و به عهده دارد جاسوسی را ضد مسئولیت امنیت داخلی و اسرائیل٬ شین بث در
جمع آوری اطـالعات از عمده شین بث شامل: مسئولیتهای اولیه و به داخل اسرائیل می باشد. محدود
تأسیسات فعالیتهای آنان حفاظت امنیتی مقامات و با دشمن است و تشکیالت اطالعاتی بیگانه دوست و
خرابکاری و انهدام٬ تحقیق درباره همهـگونه اشکال براندازی (نظیر تعقیب و و کشور خارج از اسرائیل در
خارج اسرائیل به وقـوع یا داخل و چه در خارجی٬ یا است که توسط نیروهای داخلی و تروریسم)
آشکارموجود مطالب دیگرجاری و سپس با ارزیابی کرده٬ به دست آمده را شین بث همه اخبار می پیوندد.
از منابع اسرائیلی و خارجی٬ ترکیب و طبقه بندی می کند و گزارشات نهایی ارزیابی شده را در اختیار
آژانسهای دولتی ذیربط٬ برای اجرا قرار می دهد. شین بث برای مقابله با دو مخالف اصلی خـود یـعنی

اروپای شرقی عمل می کند. کشورهای شوروی و اطالعات اعراب و سرویسهای امنیت و
کشورهای بالکان بـه خـصوص در مهاجرت٬ امور عملیات مثبت اطالعاتی و شین بث زمانی در
بدان ادامه ولی دیگر لهستان به نحوموفقیت آمیزی دخالت داشته است٬ یوگسالوی و بلغارستان٬ رومانی٬
ضمن مسـئول در امنیت کارکنان می باشد. مسایل امنیت فیزیکی و شین بث مقام مسئول در نمی دهد.
شین بث قدرت دستگیری کسی دفاع است. وزیر و نخست وزیر امنیت شخصی رئیس جمهور٬ حفاظت و
که یک نیروی ملی اداره بازرسی پلیس اسرائیل است٬ عهده بخش "وظایف ویژه" بر این تنها و ندارد را
شین بث زمانی که دستگیری فردی الزم است٬ اورشلیم واقع شده است. اداره مرکزی آن در و است٬
به وزارت دادگستری تسلیم می کند. را به عالوه درخواست حکم جلب٬ درباره آن فرد٬ ـگزارش مفصلی را
خاطی را فرد و صادر که حکم جلب را می فرستد به بخش "وظایف ویژه" درخواست را اداره حقوقی٬
را بخش "وظایف ویژه" شین بث مستقیماً ضروری است٬ زمانی که اقدام فوری الزم و می کند. دستگیر
صدور می تواند داشته و را زندانی نمودن موقت او این بخش قدرت دستگیری مظنون و میکند. باخبر
اعضای دادگاه کنار مخصوص در به عنوان مشاور شین بث٬ گاهی افسر به تعویق اندازد. قبض ضمانت را

می یابد. دادستانی حضور

سازماندهی: 2ـ
اعراب؛ اداره امور (1) تشکیل داده است. عملیات خود اداره برای انجام وظایف و هشت (8) شین بث٬
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(6) اداره تکنولوژی؛ (5) اداره پشتیبانی عملیاتی؛ (4) اداره امنیت حفاظتی؛ (3) عرب؛ غیر اداره امور (2)
اداری. امور (8) طرح ریزی؛ اداره هماهنگی و (7) بازپرسی؛ اداره مشاورت حقوقی و

٬(Ashgelon) اشگلون اداره مرکزیش در با سینا" مناطق "غزه ـ ادارات منطقه ای صحرایی شین بث:
اورشلیم واقع در اداره مرکزی خود منطقه کرانه غربی با است و حیفا منطقه شمالی که اداره مرکزیش در
که بعنوان چهارمین اداره می باشد٬ تل آویو داخل اداره مرکزی ملی شین بث در در یک واحد شده است.
به بخشهای متساوی دیگری تقسیم شده اند٬ نیز منطقه ای خود این دوایر انجام وظیفه می نماید. منطقه ای٬

(شکل 6) می باشند. کوچکتر تشکیالت اصلی مادر ولی از
عملیات ضد زمینه های ضدجاسوسی٬ فعالیتهای اعراب در مسئول نظارت بر اعراب"٬ دایره "امور
موضوعات) نگهداری اندکس (لیست اسامی و حفظ و تحقیقات٬ کنترل براندازیهای سیاسی٬ تروریستی٬
قسمتهای از به عهده دارند٬ را اجزایی که این گونه فعالیت ها و واحدها اطالعاتی درباره اعراب است. ضد
صحرایی که توسط افسران منطقه ای کنترل طریق دفاتر این اداره از تهاجمی تشکیل شده اند. تدافعی و
آنها ولی اتکاء به فرماندهان منطقه ای می دهند٬ را این گونه افسران گزارشات خود عمل می نماید. می شود٬
ضد جاسوسی٬ مسایل ضد که شامل کمک در پشتیبانی است٬ برای راهنمایی و اعراب" دایره "امور بر
وظایف نـهائی اداره بایگانی است. ضبط و پشتیبانی تحقیقاتی٬ تأمین مراقبت مخفی و و خرابکاری٬

می باشد. سیستماتیک نمودن فعالیتها نظارت و تعیین دکترین٬ فرماندهی کل) مرکزی (مقر
٬ (MAKI) به داخل احزاب سیاسی افراطی نظیرحزب کمونیست اسرائیل نفوذ عرب"٬ غیر دایره "امور
(RAKAH) که گروه عظیمی از منشعبین بوده و حامی اعراب می باشند٬ چپ ـکمونیستهای جدید چپگرا

(SIAH)٬ ضد صهیونیستها و سازمانهای راست افراطی را به عهده دارد. جدید اسرائیل
نقض قوانین و کشور خارج از اجناس به داخل و قاچاق پول و سیاه٬ بازار این اداره همچنین تقلبات٬
ضبط قطع یا شین بث مسئول ضبط خطوط تلفنی٬ رسیدگی می کند. تعقیب و تحقیق و ـکنترل اقتصادی را

می باشد. تلفنهای داخل کشور و صحبتهای دیپلماتیک تلفنی٬
انجام همه تماسهای مکاتباتی شین بث با بیگانگان و با مسئول "روابط وابسته" عرب" غیر دایره "امور
شـوروی و مهاجران یهودی کـه از بازپرسی از امنیتی بیگانه می باشد. سرویسهای اطالعاتی و دیگر

توسط این دایره تقبل شده است. نیز ـکشورهای اروپای شرقی آمده اند٬
تأسیسات سفارتخانه های اسرائیل٬ ساختمانهای دولتی و مسئول حفاظت از اداره "امنیت حفاظتی"
رهبران کشور حفاظت از صنایع نظامی و کشتیهای تجاری تأسیسات علمی و (ZIM) و زیم ال عال و
صنایعی که دارای ارزش مخصوصاً حیاتی٬ همه مجتمعهای صنعتی مهم و ضمن این اداره از در می باشد.
وافشای اسرارصنعتی نظیراختراعات٬ درز درجلوگیری از حفاظت می کند. بالقوه نظامی است٬ یا عینی و
داخل کلیه افسران امنیتی که در تماس وابسته با همچنین روابط و غیره دخالت دارد. و آمار مراحل عمل٬
که مؤسساتی٬ از را حقوق خود افسران امنیتی٬ و گارد اـگرچه افراد نیزدارد. دولت اسرائیل فعالیت میکنند٬
اداره کنترل آنان درمسئولیت شین بث است. ولی استخدام آموزش و دریافت می کنند: آن فعالیت دارند٬ در
یک برای مثال٬ دارد. اختیار در نیز اطالعات سری را امنیت حفاظتی کنترل امنیت ارتباطات داخلی و
نامه و سانسور دفتر با جاسوسی است٬ رابطه با داخل این اداره تمامی مسایلی که در کوچک در واحد

فتق می کند. تلگراف رتق و
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دفاتر پرسنل٬ حفاظت از نظیر کشور خارج از در فعالیتهای امنیتی شین بث را اداره "امنیت حفاظتی"
مسئول عملیات اـگرچه موساد٬ اداره می کند. وسایل را تجهیزات و بخشهای دیپلماتیک٬ نقل٬ حمل و
کنترل سیستم آتاشه نظامی اطالعاتی است وسرویس اطالعاتی نظامی٬ مسایل "روابط وابسته" یکجانبه و
بـا "روابـط وابسـته" امـنیت حـفاظتی و شـین بث نـیز دارد. اخـتیار در نـظامی را "روابط وابسته" و
درمی آورد. به اجرا پرسنل اسرائیلی را اموال و حفاظت از در سرویسهای امنیتی محلی کشورهای بیگانه را
توجه عمده آن به امنیت که وظیفه و دارد پاریس وجود در یک دفترمنطقه ای "امنیت حفاظتی" برای مثال٬

(ZIM) معطوف می باشد. زیم ال عال و از
تأمـین مـراقـبت مـخفی٬ یاری ادارات عملیاتی بـا مسئول پشتیبانی و اداره "پشتیبانی عملیاتی"
خنثی سازی پشتیبانی در وظایف ویژه و تجهیزات استراق سمع٬ سانسور٬ امنیت فرودگاهها٬ مشاهدات٬
که عـملیات ضـد این اداره دارای واحدهای تاـکتیکی است٬ پارازیت می باشد. ایجاد امواج صوتی و
به کارگیری با این اداره٬ یاری می رساند. ضبط تلفنی را و حفاظت مقامات عالیرتبه کشوری٬ اطالعاتی٬
دفاتر صفحات کلیدی که در که به وسیله یک دستگاه کنترل با یک دستگاه گیرنده فوق العاده پیشرفته٬
طریق ضبط تلفی از از این دستگاه شین بث را پشتیبانی می کند. سرویس را شین بث نصب شده است٬
تلفن که تحت نظارت وزارت خدمات مخابراتی و وحتی ازطریق مراـکز جعبه های محلی انشعابات تلفنی٬
بدین کارمندان چپگرای "خدمات تلفنی" امکان بهره برداری سوء از نیز و می کند. بی نیاز تلفنی می باشد

جلوگیری می کند. نحو
اداره "تکنولوژی" پشتیبانی خود را در اختیار ادارات عملیاتی٬ در زمینه های زیر قرار می دهد:

الکترونیک٬ مکانیک و شیمیایی: این اداره پشتیبانی تکنیکی خود را در حوزه های عملیاتی نظیر
نامه٬ سانسور ضبط تلفنی٬ دخول سری٬ ارتباطاتی٬عکسبرداری٬ تأمین مراقبت مخفی صوت وتصویری٬

ادارات عملیاتی می گذارد. اختیار در غیره٬ وسایل امنیتی و و
که به بخش امنیتی٬ اطالعاتی و مسئولیت همه بازپرسیهای ضد بازپرسی" اداره "مشاورت حقوقی و
ایـن اداره بـرای ادارات عـملیاتی شـین بث انـجام مـی دهد. را نمی شود پلیس واـگذار "وظایف ویژه"
رسیدگی نموده و موثق بودن منابع موساد همچنین بر دستگاه دروغ سنج می نماید. بهره برداری ویژهای از
پرسنل بخشهای می دهد. قرار رسیدگی خود نظارت و مورد٬ عمال دوجانبه مظنون را یا جعل کنندگان و
در انجام می دهند. بازپرسی را آزمایش دروغ سنجی و و کرده٬ سفر به مناطق مختلف کشور این اداره٬
یاری ادارات عملیاتی شین بث را نیاز٬ دیگرمسایل حقوقی مورد و تهیه پروندههای محاـکمه افراد ضمن در

می کند.
کارآمـوزی٬ امنیتی٬ اطالعاتی و مسئول هماهنگی متدولوژی ضد طرح ریزی" اداره "هماهنگی و
افراد مشخصات" این اداره پرونده های "ـکارت و ثبت مرکزی است. بایگانی و تقویت امنیتی و ارزیابی و
درباره ثبتی نیز بایگانی و کارت مشخصات٬ مراحل عادی صدور عالوه بر نگهداری می کند. عرب را غیر
دولتی به سرعت می توانند بدین طریق همه دفاتر می باشد. پلیس کشورپرونده ای دارند٬ تمام افرادی که در
همهـگونه نتایج مشاهده کنند. رسیدگی و آینده را یا پرونده پلیس کارمندان کنونی و طریق شین بث٬ از
به این همسایگان٬ بازجویی از تحقیق و قبیل رسیدگی به صحت اسامی تا از مراحل "ردیابی" حاصله از
مشخصات بایگانی اسامی و نظامی استفاده می کند. یک کامپیوتر این بایگانی از اداره کانالیزه شده است.



حامی اشغالگران قدس 625 آمریکا

نشده است. مجهز به کامپیوتر دارد٬ اسامی عربی وجود به سبب مشکالتی که در اعراب هنوز
ارتباطات و نقل٬ حمل و تدارکات و مالی٬ اداره پرسنلی٬ وظایف عادی نظیر مسایل و اداری" "امور

به عهده دارد. امنیت را
این مجتمع یک بار نامیده می شود. داخل شین بث "مدیریت سرویس" تشکیالت تعیین خط مشی در
یک که از است٬ جمله مدیران منطقه ای) مدیران ادارات (از آن مشتمل از اعضاء و ماه تشکیل می شود در

می باشند. درجه مساوی برخوردار رتبه و

عملیات اداری 3ـ
کسانی با ممکن است برای انتخاب٬ نخست وزیر انتخاب می شود. توسط نخست وزیر رئیس شین بث٬

کابینه نیازی ندارد. ولی به تصویب مجلس کنست و درخواست توصیه نماید٬ یا و مشورت کند
این٬ عالوه بر پرسنل امنیتی است. همه پرسنل اطالعاتی غیرنظامی و مسئول حفاظت از شین بث٬
تحصیالت قابلیت و اصل وفاداری به کشور٬ براساس خصوصیات مشخصی که بر شین بث پرسنل را
تصویب سرویسهای غیرنظامی معرض پذیرش و در و انتخاب می کند است٬ توانایی استوار و استعداد
که مرتبط به پرسنل قبال مراحل امنیتی٬ ارتش در به استخدام آنان درآید. نهایتاً تا می دهد٬ قرار ـکشور
به عهده شخصاً این مقدمات را که واحدهای امنیت نظامی اـکثر زیرا است٬ خودمختار نسبتاً نظامی است.
تنظیم می کند. برای کنترل امنیتی ارتش وضع و را سیاستها و رویه ها شین بث معیارها به هرصورت٬ دارد.
از میان 500 افسر شین بث٬ حدود 100 نفر ابتدا انتخاب٬ سپس غربال شده و نهایتاً به عنوان افسر
این گونه افسران در تمام تشکیالت دولتی٬ به فعالیت بپردازند. امنیتی تعلیم و آموزش داده شده اند تا در
تأسیسات ال عال و انستیتوهای علمی٬ جمله موساد٬ امنیتی از سرویسهای اطالعاتی و نخست وزیر٬ دفتر

شده اند. مقرهای خدمات خارجی مستقر
تجارب سوابق تحصیلی عالی و از زنان اسرائیلی می باشند٬ آنان نیز که تعدادی از کارمندان کادر٬ اـکثر
به عنوان افسران امنیتی در خود٬ ابتدای شروع کار افسران شین بث در ــ حدود 1ـگسترده ای برخوردارند.

پس از3 می گیرند. قرار عملیاتی موساد تحت کنترل اداری و و وظایفی گردیده٬ عهده دار کشور خارج از
افسران شین بث به سرویس امنیتی داخلی بازگردانده می شوند. بازگشت به کشور٬ اتمام تکلیف خارجی و
مدرسه "عملیات آموزش مشابه ای در شین بث تحت کارآموزی و و که افسران عالیرتبه موساد آنجا از

مشابهی دارند. سبک کار عمل و متد گرفته اند٬ قرار عالی مشترک"
یک سرگرد شین بث ممکن است٬ بین سرویسهای معمول است. زیادی در به مقدار تبادل پرسنل٬
در دائم به استخدام خود اساس کار بر بازنشسته را آنکه یک افسر یا برای وظایف موقتی بپذیرد٬ ارتش را
وحداـکثر معرض تحقیقات کامل ”سوابق امنیتی“ در می آیند٬ تمام کسانی که به استخدام شین بث در آورد.
موفقیت بگـذرانـند. با باید آزمایشات دقیق روانکاوی را امتحان دروغ سنجی و آزمایشات جسمی٬
تدوین که اسرائیلیهای جوان زندگی کاماًل زیرا آسان است. نسبتاً متولدین اسرائیل٬ رسیدگی امنیتی از
کـارنامه پـرونده های پـلیس٬ شده اند. راحت طلبیهای زندگی برخوردار به سختی از و شده ای دارند٬
گرایشات سیاسی٬ جنبشهای دانشجویی٬ کارنامه نظامی٬ پروفسورهای دانشگاهی٬ معلمین و مدرسه ای٬
بررسی و نزدیک مورد بادقت از ودوستان آنان٬ تمایالت سیاسی٬ تاریخچه خانوادگی٬ ـکارنامه رأی آنان٬
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ممکن کارنامه مفصل مهاجرت او اسرائیل است٬ خارج از متقاضی متولد اـگر گرفت. خواهد آزمایش قرار
دوباره بازرسی وچک نمود. می توان آن را ”بازپرسی روبرو“ که با کند. آشکار است اطالعات مناسبی را
به او یک صهیونیست بوده باشد٬ جوانی٬ متقاضی از اـگر مالـک اساسی می باشد. وفاداری به اسرائیل٬
به حزب RAKAH یا MAKI و ٬MAPAM به احزاب چپ نظیر هرگز او اـگر طبقه بندی ویژه تعلق دارد
این امر می یابد. بهبود امکان استخدام وی نسبتاً (HERUT) وابسته نبوده باشد٬ هروت نظیر دست راستی٬
مسئولین اختیار زمانی در که او زیرا ممکن است٬ غیر نسبتاً ناشناس باشد٬ ـکه یک یهودی گذشته اش٬
محافل یهودی بوده و که دارای مجالس و مطمئن٬ کاماًل اسرائیل افراد چون در ضمن٬ در بوده است. ـکشور
دربـاره مشورت اطالعاتی٬ مورد می تواند آنها است. زیاد بسیار بیگانه ای٬ کشور هر از می باشند٬ یا

گیرند. متقاضیان قرار
مزایای دارای حقوق و و می باشد نظامی٬ یک سرویس غیر از رتبه اول٬ یک افسر رئیس شین بث٬
منازل خوبی نظیر٬ که به واسطه مزایای نسبتاً دارد٬ وجود ناچیزی بین رتبه ها تفاوت نسبتاً پذیرایی است.

پایه جبران شده است. رتبه های بلند در مخصوصاً مسافرت٬ نقل و وسایل حمل و مسکونی٬

روشهای عملیاتی: 4ـ
دسته ذیل تقسیم شود: به 4 می تواند داخل اسرائیل٬ در عملیات شین بث٬

علیه بر (4) علیه کمونیستها. بر (3) علیه اعراب. بر (2) عموم. علیه بیگانگان به طور عملیات بر (1)
اسرائیلی ها. به نظر می رسد که در عملیاتها٬ تفاوت ناچیزی در به کارگیری تکنیکها وجود داشته باشد.
جهت داده شده علیه اعراب٬ آن بر زیرا که اـکثر دامنه آن می باشد٬ شدت و ولی دارای تفاوت بیشتری در

است.
از اسرائیل٬ در خارج ازتأسیسات دیپلماتیک موجود چه در چه درداخل و عقایددیپلماتها٬ و فعالیتها
به را دیپلماتها که حضور دولت اسرائیل ترجیح می دهد توجه شین بث می باشد. مهمترین مسایل مورد
بـه روابط صمیمی٬ آنکه برای ارتقاء تا جمع آوری اطالعات تلقی کرده٬ کنجکاوی و عنوان جستجو٬

اسرائیل آمده باشند.
مدت اهداف بلند و توسط روابط غالب بین کشورها علیه دیپلماتها٬ شدت عملیات بر درجه ظن و
خـوب تـنظیم و بسیار اطالعات نظامی٬ پلیس و با عملیات شین بث٬ تعیین می شود. دیپلماتیک آنها
تأسیسات داخلی نـظیر حفاظت از در شین بث٬ نزدیک با پلیس اسرائیل بسیار هماهنگ شده است.
روزنـامه نگاران و تأمین مراقبتهای مخفی دیپلماتها٬ در و فعالیت می کند کنسولگریها و سفارتخانه ها
افسران پلیس مراقبت 24 آن همکاری می کند. با توجه شین بث٬ توریستهای مورد و خبرنگاران خارجی٬
محلهای مکانهای هیئتهای مسکونی و و نمایندگیها کنسولگریها٬ مقابل همه سفارتخانه ها٬ در ساعته٬
در یا ساعات عادی اداری٬ از که بعد بخصوص افسران دیپلماتیک را خروج پرسنل خارجی٬ و ورود
شماره نمره اتومبیلی که ضمن آنها در ضبط می کنند. را می یابند٬ حضور خود محل کار در تعطیالت٬
رنگ با در نمره های دیپلماتیک٬ یادداشت می کنند. را خارج می شوند٬ یا یافته و آن حضور افسران با
نشان می دهد. به خصوصی را که کشور پیشوندی است٬ دارای اعداد و اتومبیلهای خصوصی تفاوت دارد٬
مرزی گارد مسئولیت سرویس اطالعات نظامی٬ در اساساً سرزمینهای اشغالی٬ امنیت مناطق مرزی و



حامی اشغالگران قدس 627 آمریکا

بسیار و یهودیان فلسطینی است٬ اعراب محلی یا از خبردهندگانی که احتمااًل استفاده از با شین بث است. و
جمله هسته های کمونیستی و مخرب غرب از عناصر در شین بث توانسته است٬ شبیه اعراب می باشند٬
عوامل حین بازگشت به کشورهای مجاور٬ این خبردهندگان٬ کند. ـگروههای ناسیونالیست عرب نفوذ
به عمال دوجانبه را اطالعات نظامی آنها هماهنگی با با و همراه کرده٬ خود با نیز جاسوس محلی عرب را

تبدیل می کنند.
احـزاب معطوف ساخته است. مخرب چپ٬ به عناصر اساساً را٬ خود شین بث نظر اعراب٬ از غیر
از می دانند٬ وظایف خود جزء آن را و به شوروی اعالم نموده٬ را MAKI که وفاداری خود RAKAH و

هسته های در کاملی٬ شین بث به نحو مجلس کنست نمایندگانی دارند. در و احزاب قانونی شناخته شده اند
عملیات و دنبال می کنند٬ فعالیتهای آنان را طریق خبردهندگانشان٬ از کرده و نفوذ تشکیالتی کمونیستها
جلسات بسیاری از عمال شین بث در می نمایند. علیه آنان اجرا بر تأمین مراقبت مخفی را تکنیکی و

شرکت کرده اند. ”جبهه بین الملل کمونیست“
به عنوان می شود٬ مذهب که شامل یهودیان نیز بدون توجه به ملیت یا که همه خارجیان٬ آنجا از
زیادی سبب آن شده است که شین بث تعداد اسرائیل به حساب آورده می شوند٬ برای کشور خطرات بالقوه٬
خارجیان تماس با فعالیت در یا و که به جهت کار میان مردم محلی اسرائیل٬ از را خبردهندگان خود از
سکـرتر٬ تـلفنچی٬ منشیهای هـتل٬ برای مثال کارمندان مشروب فروشی٬ استخدام می کند. می باشند٬
و شـوفرها فـاحشه ها٬ شیرینی جات٬ و فروشی٬ فروشندگان خواروبار مستخدمین٬ رانندگان تاـکسی٬
ـگارسونها٬ در یک طبقه بندی ویژه این گونه کـارها مـی باشند. هـمچنین در ایـن طـبقه بندی اعـضاء

دانشمندان و کسانی که در زمینه های علمی می باشند٬ نیز قرار دارند. اتحادیه های تجاری٬
تبعه اسرائیلی را٬ که هر می دهد که به پلیس وسرویسهای امنیتی اختیار دارد اسرائیل قانونی وجود در
آشکاری نـظیر بدون دلیل موجه و بدون اجازه رسمی یا و دستگیر خارجیان است٬ تماس با ـکه در

برای بازجویی حبس نمایند. ”انجام معامالت“ یا و ”استخدام“
با تماس آنها شین بث به راحتی از معرض تأمین مراقبتهای مخفی می باشند٬ در چون همه دیپلماتها٬
برای ظنین شود٬ شین بث تحریک و و داشته٬ نقشه ای وجود زمانی که طرح و اتباع اسرائیلی آـگاه می شود.
روشـهای دیگر استفاده از تلگراف و وسایلی برای ضبط تلفن و از کسب اطالعات بیشتر٬ افزایش و
توسط اعضای شین بث امری جهت همکاریهای آنان٬ تالش در اتباع اسرائیل و احضار تکنیکی میکوشد.
متمم قانون جنایی (امنیت کشور)٬ این کارخودداری کند٬ از مزبور٬ درصورتی که فرد غیرعادی نمی باشد.
به قبول وادار شخص را معمواًل این امر می کند. اخطار به او نتایج شوم آن را و داده می شود تذکر برای او
آن را بتوانند تا می باشند٬ روابط نامشروع افراد عالئمی از و مقامات امنیتی اسرائیل به دنبال آثار می نماید.
که شین بث تالش می کند برای مثال٬ برند. پذیرش همکاری آنان به کار به عنوان مستمسکی برای جلب و
سرکنسول ایاالت متحده٬ به دفتر اهل اورشلیم داشت٬ یک دختر دفتری که روابطی با بتوسط یک کارمند
یک در را این کارمند حیله سقط جنین دروغین٬ و صحنه سازی٬ که با کوشیدند آنها کند. اورشلیم نفوذ در
به توسط این تا کوشیدند٬ به او قبل ازتالش به اخاذی وتهدید آنها تالش ناموفق به استخدام خوددرآورند.

بیرون کشند. اطالعاتی را او از اسرائیلی٬ دختر
وتشکیالت نظارت بر تل آویو در سفارت آمریکا اسرائیل٬ برای شین بث در مهم دیگر٬ هدف بسیار دو
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اسرائیل است٬ که دارای یک اداره مرکزی در ٬(UNTSO) (پاسداران صلح) آتش بس سازمان ملل متحد
به وسیله پاداشهای ٬(MARINE) استخدام گاردهای دریایی در عقیم٬ سه کوشش ناتمام و یا دو می باشد.
ترس و روشهای تهدید٬ ٬(UNTSO) استخدام پرسنل در عملیات شین بث٬ پولی انجام پذیرفته است.

اخاذی می باشد.
گذارده کار تل آویو در آمریکا دردفترسفیر که توسط اسرائیلیها٬ یک میکروفن مخفی٬ سال ٬1954 در
پیدا تلفن محل مسکونی هیئت نظامی بود٬ یک ضبط تلفنی که متصل به دو 1956 در کشف شد. شده بود٬
کمیسیون مشترک دفتری که اتاق افسران عملیاتی٬ پشت گچ دیوار٬ در یک میکروفن٬ ٬1960 در شد.

کشف شد. اردن بود٬ اسرائیل و آتش بس٬
که شین بث مکرراً کرد اظهار مقابل کمیته قضائی مجلس کنست٬ شهادت در در رئیس شین بث اخیراً
توجه اعضاء آنچه مورد برطبق گزارشات٬ اسرائیل زده است. ضبط تلفنی در دست به دخول غیرقانونی و
داده شده این گونه تذکر نمی باشند. مسئله تهیه اطالعاتی است که مرتبط به "امنیت ملی" ـکمیته بوده است٬
رئیس شین بث بدان عمل اختیار اجازه و با تنها و براساس هیچ قانونی نمی باشد است که این گونه فعالیتها٬

شده است.
خـوب نشـان بسـیار دخول سری٬ اجرای ماهرانه تأمین مراقبتهای مخفی و در را خود اسرائیلیها
ظن تخفیف شک و به منظور تعقیب مخفی٬ تیمهای تأمین مراقبت و هم در مردان اغلب با زنان و داده اند.
بالفاصله تیم کیوسکی توقف کند٬ کنار در تلفن٬ برای استفاده از اـگرشخص موردتعقیب٬ داده شده اند. قرار
تأمین مراقبت شرایط را به مرکز کنترل اطالع داده که آنها تیم "ضبط تلفنی" را باخبر کرده و تالش به ضبط
پرسنل خیابان منتقل می شود. در اطالعات مربوطه٬ بالفاصله به تیم تأمین مراقبت٬ یا و آن نمایند. گفتار
نامه های افراد مهارت به بازرسی اسباب و با آنجا شین بث دردخول به منازل خصوصی مهارت داشته ودر
آن در ظهور رفته و به کار تجهیزات عکسبرداری قابل حمل مخصوصی برای این گونه مقاصد می پردازند.

شین بث به دست می آید. البراتوار
کـفه در کیفهای فونوگراف (دستگاه ضبط صدا)٬ در فرستنده های رادیویی را تکنیسنهای شین بث٬
انتهای اجاقهای خوراـک پزی دستی که می توان همچنین در می گذراند. قالبی زیرین قوطی های قهوه کار
نصب می کنند. آن به عنوان اجاق استفاده نمود٬ از فرستنده) بدون درآوردن وسایل ارتباطاتی (ـگیرنده ـ
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شماره (2)  سند
صورت مذاـکرات

محرمانه طبقه بندی :
سیاسی توماس گرین کارمند دوم هیئت نمایندگی اسرائیل٬ تورگمن دبیر آقای دیوید شرکت کنندگان :
ظهر پیش از ساعت 11/30 آوریل 1965 جمعه 2 زمان: باغ رستوران هتل پاالس تهران ـــ مکان :
حالی که دولت وی گفت در او نهانی است. ایران بیشتر که عملیات اسرائیل در کرد آقای تورگمن اظهار
بسیاری نیز شناسایی اسرائیل و در موقعیت حساس ایران را ایران گسترش دهد٬ با مایل است روابطش را

روابط پافشاری نمی کند. و روی تماسها بر بنابراین زیاد و می گیرد درنظر دولتهای عرب٬ از
آنجا که در ایرانیها توجه به موقعیت یهودیان ایرانی که به اسرائیل مهاجرت کرده اند٬ گفت که با او

توسط ایرانیهای سابق به فارسی تعلیم داده شوند. می توانند تحصیل می کنند
تـعلیماتی بـرای به تکنیسنهای کشاورزی٬ تا می دهد نادر این به اسرائیل یک موقعیت حساس و
که کرد دولت وی سعی خواهد تورگمن می گوید بدهد. طرحهای صنعتی کوچک٬ برنامه های کوچک و

سال آینده توسعه دهد. به ایران در محتاطانه کمکهای اسرائیل را
کند. بیشتر سفارت آمریکا با که مایل است روابطش را می رسید به نظر و تورگمن خیلی صمیمی بود نظریه:

یک ساعت طول کشید. بیش از مکالمه ما

سند شماره (3)
سری
بهمن 1347 24 ـ فوریه 1969 13 خارجه تاریخ: وزارت امور

مایر آرمین اچ. ایران: تهران ـ در آمریکا اداری غیررسمی اجناب مستطاب سفیر
: عزیز آقای سفیر

به هنگام مقایسه یادداشتهای مربوط به مالقات شاه با انگلیسیها٬ شرکتهای نفتی و جلساتمان با در
او خط لوله اسرائیل اطالع یافتیم. مورد گفته قطعی شاه در از ژانویه٬ تاریخ 31 نمایندگان کنسرسیوم در
استفاده از بدون توجه به شکایات اعراب٬ ایران درنظردارد و مالی دارد ـگفته است این خط برای ایران سود

ادامه دهد. آن را
اسرائیل برای ایران و به شکست دادن اسرائیل نیستند اضافه کرده است که مطمئن است اعراب قادر او

بهترین سالمها با دارد. منزلت یک دوست را
ارادتمند

جونیور الیوت٬ ل. تئودور
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شماره (4) سند
کاردار محرمانه به :
آبان 1349 19 با برابر 1970 نوامبر 10 توسانیت یادداشت تاریخ : آر. دوناد : از
صبح ساعت 11 نوامبر 12 هیئت نمایندگی اسرائیل در آقای بن یوحنان از با مالقات شما موضوع :
نوامبر 12 به تقاضای خودش در بنا را تهران شما آقای بن یوحنان کنسول هیئت نمایندگی اسرائیل در
پرونده های تهران بوده است و ماه در 3 آقای بن یوحنان فقط درحدود مالقات می کند. صبح٬ ساعت 11
ـ رأی اصلی آفریقا توجه به حمایت ایران از با حاوی هیچ اطالعاتی نیست. او مورد در بیوگرافی ما
برای ممکن است آن را شما به عنوان یک نقطه شروع٬ آسیایی مذاـکرات مجمع عمومی سازمان ملل متحد٬
به منظور اسرائیل و موقعیت جاری روابط ایران ـ مورد غیرمستقیم در دریافت نظرات یوحنان به طور
(همان کشف کرده اند گرایش ایران نسبت به اسرائیل را جزئی در یک تغییر اسرائیلیها دریافتن اینکه آیا
می 1970خودمان را A مورخ 12 - 148 یک نسخه از برای اطالع شما ما بیابید. مفید کرده ایم) که ما طور

ضمیمه می کنیم.
روابط ایران ـجمهوری متحده پشت تجدید در مقاصد دالیل و مورد در را که ارزیابی او بود جالب خواهد
طریق مطبوعات از ما شوید. عراق جویا مورد مستقیم در غیر به طور را او نظر و به دست آورید عربی را
شد) طرفداران ژنرال هردان تکریتی که تبعید بلندپایه ارتش عراق (احتمااًل مطلع شده ایم که چندین افسر
تـمام اشاره ننموده است. به این موضوع هنوز بغداد می دانیم رادیو که ما تا آنجا اعدام شده اند. اخیراً
نشانه ها اشاره بر این دارد که یک کشمکش بر سر قدرت برای مدتها در عراق ادامه داشته است. آیا

اسرائیلیها هیچ اطالعاتی در این مورد که در آنجا چه می گذرد٬ دارند؟
اینکه اختالفات فیمابین بارزانی و دیگر مناطق کردنشین به تعویق افتاده است و شنیده ایم که آمار ما
کردستان عراق دارند؟ تحوالت در مورد هیچ اطالعی در اسرائیلیها آیا گرفته است. باال بغداد دولت در

اردن دارند. نیروهای عراقی در مورد اطالعاتی در اسرائیلها آیا سرانجام٬
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شماره (5) سند
یادداشت محرمانه
ــ آبان 1349 21 با برابر 1970 نوامبر 12 آقای توسانیت تاریخ: به :

داـگالس هک : از
هیئت نمایندگی اسرائیل مالقات آقای بن یوحنان از موضوع :

8سال ازاسرائیل به پس از او تهران بوده است. نیم در سال و 2 که اودرحدود آقای بن یوحنان می گوید
5 او داخل اسرائیل حاصل می گردد. مأموریت وی از گفت خیلی راضی است که تغییری در و آمد اینجا
وزیر همان مقام با با سال گذشته را 2 سیاسی و به عنوان مشاور دفترنخست وزیر اسرائیل درجوار سال در
وقت کمی برای و مأموریتهای مختلف مشغول نمود در را گفت شغل دوم او او گذراند. ابان ـ خارجه ـ
او هلسینکی خدمت نمود. هیئت نمایندگی اسرائیل در در این مأموریت او قبل از خانه)داشت. خودش (در

حرفه ای سرویس خارجی می بیند. یک مأمور را خود
گفت که او جمهوری متحده عربی نمی دید. برای موقعیت روابط ایران ـ بن یوحنان آینده زیادی را
غیره برای ساختمان و فزاینده قرارداد یافتن است که به یک تعداد حال بهبود اسرائیل در روابط اقتصادی با
شش سال گذشته تغییری نکرده است. تا طول 5 گفت که روابط در سیاسی او نظر از ایران رسیده است. در
بیرون کردن اطالعاتی که اشاره به موفقیت شاه حسین در او اردن٬ سؤال نیروهای عراقی در مورد در
بین اردن و کشمکش اخیر شرکت در حقیقت شکست نیروهای عراقی در در نداشت. داشته باشد٬ آنها

فلسطینیها ممکن است٬ ترتیب خارج کردن آنها را از اردن را برای شاه حسین مشکلتر کند.
زیادی به خروج که امید این مورد در او عراق باقی مانده اند. 3000یهودی در بن یوحنان گفت حدوداً
شایعاتی در و عراق به شدت بی ثبات هستند مسایل در مشکوک بود. دارد عراق وجود از نزدیک آنها

اطالعات قطعی نداشت. ولی او دارد٬ وجود اعدامهای جدید مورد
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شماره (6) سند
صورت مذاـکرات محرمانه
کنسول سیاسی ـ کیلگور آی٬ آندرو تهران٬ اسرائیل در وزیر آقای آمون بن یوحنان ـ شرکت کنندگان :

تهران هیئت نمایندگی اسرائیل ـ مکان :
تهران وضعیت غیرعادی هیئت نمایندگی اسرائیل در موضوع :

از رابطه حقیقی (واقعی) هر تهران در داشت که هیئت نمایندگی اسرائیل در آقای بن یوحنان اظهار
عزری (ازری) مئیر کبیر سفیر می شود. آن محترمانه رفتار سفارتخانه دیگری با طرف دولت ایران مثل هر
مسافرت است آقای در کبیر وقتی سفیر مقامات باالی ایران دسترسی دارد. دیگر به سهولت به شاه و
اسرائیل بین ایران و برای انجام امور که او است که مقامات باالی ایرانی منجمله شاه را قادر بن یوحنان نیز
هیئت نمایندگی اسرائیل به جنبه های تشریفاتی است که با فقط در مالقات نماید. ببیند٬ احتیاج دارد
هیئت اسرائیل در پرچمی از می شود. تهران رفتار سفارتخانه های معمولی در دیگر صورت متفاوت از
به عنوان هیئت نمایندگی اسرائـیل جلوی ساختمان آن را هیچ عالمتی در نمایندگی افراشته نیست و
ملزم به شرکت می کند٬ را سفرا رسوم دیگر تشریفاتی که آداب و عزری در کبیر سفیر مشخص نمیکند.
به بازی کردن نقش تشریفاتی که عدم اجبار صورت بن یوحنان ارجحیتی در به هر نمی کند. پیدا حضور

می بیند. می گیرد٬ سفرا دیگر اغلب وقت زیادی از
تهران کاماًل آـگاهند که هـیئت نـمایندگی بن یوحنان گفت که سفارتخانه های کشورهای عرب در
اسرائیل در اینجا بجز برای موارد تشریفاتی در حقیقت مثل تمام سفارتخانه های دیگر می باشد. آنها کاماًل
وزیر آن به دولت ایران نکرده اند. مورد قبول داشته اند و هیچ نکوهشی در این وضعیت غیرعادی امور را
مادامی که و باشد زمانی که استحکام واقعی مهیا که بنابراین موقعیت آنچنان است که تا اسرائیلی ادامه داد
نشانه های جایی که این جریان از تا و تحمل کنند اسرائیل را استحکام روابط نزدیک ایران و اعراب بتوانند
بن یوحنان حقه های دیپلماسی تشریفاتی هستند. متمایل به پیش رفتن با اسرائیلیها نباشد٬ آشکار سطحی٬
همکیشان مسلمانشان که با متمایل می کند را ایرانیان آنها که جهت اسالمی قوی خیلی از تشخیص می دهد
که سیاستهای حقیقی می سازد٬ برای ایران سودمند آن را و اعراب همدردی کنند مشاجرات اسرائیل ـ در

بپوشاند. به رسمیت نمی شناسد٬ کردن اینکه اسرائیل را به وسیله وانمود را خود

است بااستعداد شاه یک رهبر
اسرائیل به سفر وزیر دنیا٬ این قسمت از در جلودار سریع ایران به عنوان یک کشور زمینه ظهور در
سال گذشته٬ 10 بین المللی شاه در نگرشی به حرکتهای داخلی و با جاری شاه به اتحادشوروی اشاره کرد.
سؤال نمودم وزیر وقتی من از فوق العاده زیرک برای رهبری یافته بود. یک مرد بن یوحنان پادشاه ایران را
او رفته است٬ فراتر احتماالت واقع بینانه کشور که جاه طلبیهای شاه برای ایران از نمی کند فکر او ـکه آیا
هرجنبه ای به دهه در دو درطول یک یا وقتی شاه گفت که ایران خودش را نمی کند. فکر این طور پاسخ داد
البته شاه مجبوراست که اشتباه می کند. که او چه کسی می توانست بگوید برد باالخواهد بریتانیای کبیر حد
تکنیکی الزم برای سطح علمی و داشتن مردمی با پرورش به منظور زمینه آموزش و سرمایه سنگینی در
منابع دیگر نفت و از افزایش سریع درآمد نظر حال از به هر مصرف نماید. نظردارد٬ در اداره جامعه ایکه او
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ندارد. وجود انجام پذیرد٬ نمی تواند این کار هیچ دلیل قابل مشاهده ای برای اینکه چرا

یادداشت بیوگرافیکی
که می گوید و خیلی خوب صحبت می کند انگلیسی را او سال دارد. نزدیک به 50 بن یوحنان احتمااًل
لوی اشکول مرحوم اسرائیل ـ دفترنخست وزیر وی چندین سال در یک دیپلمات اسرائیلی حرفه ای است.
است کار خیلی عالقه مند که نسبت به او نخست وزیر سال برای آباابان ـ 2 آن بیش از پس از کرد. کار ـ
شدن به برای نخست وزیر مالیه ـ وزیر ـ پنیاس سفیر چنانچه ژنرال موشه دایان و گمان می برد او ـکرد.
که او بود آشکار می باشد. دارا شانس نخست وزیری اسرائیل شدن را خارجه ـ وزیر آبان ـ بن بست رسید
دارد انتظار تهران بوده است و سال در بن یوحنان برای 2 که وقایع به این طریق صورت پذیرد. بود امیدوار
امور مورد در فوق العاده باهوش و او سال. هم 2 شاید و اقامت داشته باشد نیز ـکه حداقل یک سال بیشتر

رسید. اطالع به نظر ایران با
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شماره (7) سند
1355/2/10 ـ آوریل 1976 30 تل آویو تاریخ : ـ سفارت آمریکا

تهران ـ سفارت آمریکا سیاسی ـ کنسول امور ـ آقای هاوتورن میلز محرمانه ـ
: هاوک عزیز

سفارت نسبت در اینجا در و من درباره یک اسرائیلی که به مدت نامعلومی برای اقامت به تهران می آید
مطلب می نویسم. بوده است٬ سودمند دوستانه و به ما

بـه سال 1968 مناطق اشغالی از ملی پلیس برای امور مخصوص کمیسیونر دانون دستیار ادیا او
رابطه با تهیه اطالعات در در یک رابط عادی قسمت سیاسی بوده است و او آن مقام٬ در اینطرف بوده است.
یک یهودی زاده مصری او استفاده بوده است. ساحل غربی خیلی مورد فعالیتهای اسرائیل در و سیاستها

است.
گفته است به ما او سازمان یهودیان به تهران می آید. رابطه با آینده نزدیک برای یک مأموریت در در او
ولی ثروتمند٬ برای ما وی آن جامعه را ایران نگرانند٬ ـکه رهبران اسرائیلی کمی راجع به جامعه یهودیان در
کلی حامی اسرائیل بوده است ولی نه به جامعه به طور توصیف کرد. حال ایرانی شدن٬ درجه زیادی در تا
فرهنگی امور با توصیف نمود برای ما آن را او شغل دانون آنطوری که خود که مطلوب باشد. حدی سودمند
برای مستحکم اولیه وی انجام هرآنچه که می تواند٬ معتقدیم که قصد ولی ما سنن یهودیان مرتبط است٬ و
همچنین معتقدیم که وی ممکن ما برای اطالع شما می باشد. اسرائیل٬ ـکردن روابط بین جامعه یهودیان و

است قدری در فعالیتهای جاسوسی اسرائیل شرکت داشته باشد.
مناطق اشغالی ساحل پسه در شماره این هفته مجله نیوزویک دارای یک مقاله راجع به راهپیمایی عید
خواهید دانون پیدا آن یک نقل قول جالب از در شما غربی به وسیله متعصبین گروه گوش امونیم می باشد؛

ـکرد.
شما دوستدار بهترین آرزوها٬ با
کنسول سیاسی کرومپ ـ جان ای.
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شماره (8) سند
صورت مذاـکرات محرمانه
ـ 55 اسفند 15 ـ مارس 1977 6 : تاریخ سند
سـفارت جـان دی اسـتمپل٬ ایران٬ اول هیئت نمایندگی اسرائیل ـ دبیر یورام شانی٬ شرکت کنندگان :

مارس 1977 6 محل اقامت شانی٬ مکان : زمان و تهران ــ آمریکا٬
موضوعات سیاسی ایران موضوع :

درخالل آینده مان به اسرائیل برای شام دعوت کرده بود. درباره سفر برای گفتگو همسرم را شانی من و
مطرح شد. میهمانی موضوعات قابل توجه زیر

خانه ای را یک یورش به تروریستها ماه قبل ساواـک در چهار سه یا درحدود طبق گفته منابع شانی٬ 1ـ
طـول در قـبل یـا ولی ظاهراً مشخص کند. زمان آن را نمی توانست دقیقاً او اشتباهی محاصره نمود.
بدووحشیانه ای به طرف خانه آتش گشود نسبتاً ساواـک به طور بود. 1976 دسامبر ـ دستگیریهای نوامبر
ظاهر خانه بغلی) نزدیکی (احتمااًل یک ساختمان در از پس آن تروریستها کشت که از همه ساـکنان را و
سه مأمور یا دو و به مرگ تمام تروریستها نیروهای امنیتی که منجر با یک تیراندازی تمام عیار در و شدند
اطالع آن با از شناسایی است که او اشتباه بزرگ در شانی گفت این واقعه تنها شدند. درگیر امنیتی شد٬

نظامی شد. غیر ضروری "چندین" به مرگ غیر منجر و می باشند
توجه هیئت نمایندگی اسرائیل بدذات مورد مرد برجسته ایرانی٬ یک روزنامه نگار عطاپور٬ فریبرز 2ـ
است. در حدود 18 ماه قبل شانی یکسری از نوشته های ضد اسرائیلی عطاپور را جمع آوری کرد و به
قول دادند که جلوی عطاپور را بگیرند٬ و تا زمانی که شانی برای سه وزارت خارجه شکایت نمود. آنها
طی عمل شانی در انجام ندادند. را این کار نکرده بود تکرار هفته یک بار دو هر ماهه گذشته تقاضایش را
درحقیقت به وسیله دوستانش دولت سوریه دریافت کرده و مبلغ قابل مالحظه ای پول از که عطاپور فهمید
میان تمام روزنامه نگارانی که او شانی گفت از خیلی فرصت طلب نگریسته می شد. به عنوان یک مرد

گستاخ بوده است. معمولی خشن و غیر به طور فقط عطاپور مالقات کرده است٬
زیادی مسافرت کرده ولی ایران بوده است به مقدار اندی که در سال و طول دو در شانی گفت که او 3ـ
آبروریزی برای دولت ایران اجتناب به عنوان یک استرالیایی معرفی نموده که از را خود هتلها همیشه در
بیشتر شانی گفت این روابط در شد. اسرائیل منجر این به بحث روی روابط اساسی ایران و ورزیده باشند.
جامعه محلی جواب به سئوال بدون مقدمه درباره روابطش با در بوده است. آشکار و سطوح خیلی آزاد
که بود درباره ایران آشکار بحثها در حال٬ به هر گفت تالشهای به خصوص انجام نپذیرفته. او یهودیان٬
سال در 14 تا 12 درحدود و سال دارد شانی 38 خود ایرانی عالی هستند. جامعه یهودی ـ تماسهایش در
سیدنی گذرانده است. در ساله را 4 یک تور اورشلیم خدمت کرده است و در او وزارت خارجه بوده است.
معرفی سیاسی هیئت نمایندگی (اسرائیل) به عنوان مأمور خودش را به خوب است و متوسط رو فارسی او

انجام می دهد. او بخش هشتم سیاسی وزارت خارجه را با که اغلب تماسها می گوید او میکند.
هنرهای اسالمی PHD در که برای گرفتن یک ساله می باشد یک مورخ هنری جذاب 30 زن او٬ رایا٬
آمدن به ایران سال پیش کمی قبل از 4 اورشلیم حدود در را یکدیگر آنها می کند. کار دانشگاه هیبرو در
هیچ فرزندی ندارند. آنها لهجه صحبت می کنند. عالی ولی با انگلیسی را آنها هردو مالقات کردند.
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شماره (9) سند
صورت مذاـکرات غیرقابل رؤیت برای بیگانگان ــ سری ـ

اول اسـرائـیل دبیر یوارم شانی٬ سفارت آمریکا٬ سیاسی٬ مأمور استمپل٬ جان دی. شرکت کنندگان :
(سفارت)

متفرقه (مطالب) ایران و در تروریستها موضوع :
تهران ـ رستوران گرانادا ٬56/2/28 ـ می 1977 8 مکان : زمان و

خیلی خوب انجام اشاره کردم که سفر توجه نمودم و خارجه٬ وزیر ونس٬ سفر مورد در من شانی را
که ایران و که به این اشاره می کند اظهارنظرونس٬ مورد شانی گفت که اوشنیده است که نگرانیهایی در شده.
کردم که نسخه ای از من پیشنهاد داشته است. وجود موافقت نداشته اند٬ همه چیز مورد ایاالت متحده در

فراهم نمایم. برای او برای نشان دادن اینکه این نگرانی لزومی ندارد٬ مصاحبه مطبوعاتی٬

سازمان مهاجرت یهودیان فعالیت منتسب تروریستی در
شدن به سازمان یهودیان به تروریست برای وارد تالش دو مورد شانی گفت گزارشات روزنامه در
کشته شدند. دو هر و شرکت داشته اند این کار در دونفر حقیقت بوده اند. وسیله تیراندازی فقط نیمی از
و طی نموده٬ علیه کشور٬ جرائم منتسب بر به خاطر یک دوره محکومیت به زندان را٬ آنها اـگرچه یکی از
که شانی گفت حتی روشن نبود جنبشهای شناخته شده تروریستی نداشته اند. هیچ ارتباطی با لیکن آنها
این زوج قصد حمله به سازمان یهودیان را داشتند. پلیس آنها را در خیابان متوقف نمود٬ آنها به طرف
درتیراندازی که به دنبال آن صورت گرفت یک تروریست به داخل سازمان یهودیان پلیس آتش گشودندو
مسلمانهای متعصب دست راستی بوده اند نفر که آن دو معتقدند ایرانیها کشته شد. آنجا که در پناهنده شد٬

داشته اند. برای عملیات آینده درنظر ـکه ممکن است سازمان یهودیان را

تروریستی دوم؟ یک نبرد
تهران وقتی می درجایی در 16 که یک درگیری مسلحانه در گزارش کرده اند شانی گفت که دوستان او
به ساعت به طول انجامید دو نبرد صورت گرفت. خانه تیمی محاصره کرده بود٬ دو در ـکه پلیس گروهی را
اما کشته شدند٬ تروریستها از چندین نفر و دست دادند از را نفر طوری که گزارش شده نیروهای امنیتی 7
قرار اصابت تیر سرانجام مورد بودند٬ تیراندازی درگیر گفت که تمام کسانی که در که دوست او اشاره کرد

ـگرفتند.

راـک ول قتل (ـکارکنان) از محلی جدید تعبیر
ثانوی گروه تروریستی که سه کارمند که گفته است که بایک عضو شانی گفت که یک دوست نزدیک او٬
که به وسیله گروه تروریستی شایع را داستان زیر صحبت کرد. دراوت ٬1976مضروب ساخت٬ راـک ول را
یک سرگرد بوده است ـ افراد از به دنبال فقط یک نفر گروه تروریستی حقیقتاً نقل نمود: ـگردیده برای او
یک طرح کامل برای کنترل سری خطوط تلفنی تهران به با ظاهراً قتل٬ ساعت قبل از 14 CIA ـکه حدود

ولی هدف اصلی این بوده که هفت تیرکشیده اند٬ به خاطر نفردیگری که کشته شدند دو ایران واردشده بود٬
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ایران زندگی می کردند٬ برای مدتی در تمام کارمندانی که کشته شدند (نظریه: CIA بود. عملیات سرگرد
عیوب این هیچ کدام اسلحه حمل نمی کردند. مـرخصی بازگشته بود٬ شب قبل تازه از آنها اـگرچه یکی از

دارد.) یک تالش تبلیغاتی آشکار داستان اشاره بر

انتخابات اسرائیل
پیروزی بگین همه را درهم ریخته است. اسرائیل کاماًل شانی گفت وضعیت در جواب پرسش من٬ در
در مردم تازه شروع به دسته بندی کردن مفاهیم اولین تغییر٬ و هیئت نمایندگی اسرائیل حیرت زده کرد در

زمان استقالل نموده اند. دولت از

عصار ناصر
مصاحبه مطبوعاتی مرخص شدنش پس از از گفت که عصار نزدیک به عصار یک نفر شانی گفت:
طبق گفته دوست خیلی خشمگین بود. گردانید٬ آزرده خاطر که به طوری که گزارش شده شاه را اخیرش٬
عصار و دادند بحث قرار مورد قباًل شاه مصاحبه مطبوعاتی را و خارجه٬ وزیر خلعتبری ـ عصار٬ وی٬
عصار ظاهرا٬ً دریافت کرده بود. اشاره کرد بدانها برای مطرح کردن تمام موضوعاتی که او موافقت شاه را

شد. پاریس منصوب خواهد ایران در برای تسکین آزردگیش به سمت سفیر
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شماره (10) سند
SRF سری (سیا) یادداشت شماره 117
56/4/30 مصادف با ـ جون 1977 21

تهران هیئت بازرگانی اسرائیل ـ مورد سابقه اطالعاتی در موضوع :
اعضای هیئت بازرگانی اسرائیل می باشد: مورد در SRF (سیا) مطالب زیرین پیگیری های ستاد

ایران بوده رسمی در تاـکنون سفیرغیر ژوئن 1973 واز متولدشد ٬1926 اـکتبر 7 در 1ـاوریل لوبرانی٬
نیروهای دفاعی در دانشگاه لندن دریافت کرده است. از درجه لیسانس علوم انسانی (افتخاری) است.
و شد به وزارت خارجه وارد 1950 در 1948خدمت کرده است. تا 1944 از (مقاومت) هاـگانا اسرائیل و
تا 1951 از امورخارجه٬ وزیر خصوصی شارت٬ سپس به عنوان دبیر و قسمت خاورمیانه٬ در اول بار
و مشاور٬ دستیار 61 تا 1957 از لندن گمارده شد. به مأموریت در 56 تا 1952 از خدمت نمود. 1953
دوستانه اش گرایش غیر طول این دوره٬ (در اعراب بود. امور در بن گورین (نخست وزیر) سپس مشاور
وقتی که بن گورین در درپی داشت.) مطبوعات اسرائیل را انتقاد جهت اعراب حداقل دوبار (ناموافقش در
به عنوان دست نگرفت. در پستش را ولی هرگز برمه منصوب شد٬ در به عنوان سفیر نمود٬ استعفا 1963
اوگاندا٬ 68سفیراسرائیل در تا 1965 از باقی ماند. نخست وزیر٬ ورئیس دفترخصوصی اشکول٬ سیا دبیر
ارتش نیروی هوایی و که مشاورانی در طول آن زمان برنامه کمک اسرائیل را٬ که در بروندی بود و رواندا٬
و تبدیل نمود اوگاندا مطلع ترین اشخاص در به یکی از را این روابط او نمود؛ اجرا داد٬ قرار پلیس اوگاندا
سفارت ایاالت متحده او را دوستی با ارزش و همیاری کننده یافت. از 1968 تا 71 سفیر اسرائیل در
وتشکیالت (KOOR) به عنوان رئیس پروژه ها هیئت مدیریت صنایع کور در 73 تا 1971 از اتیوپی بود.
بزرگترین شرکت صنعتی اسرائیل این هیئت سیاست اساسی صنایع کور٬ خارج بود٬ اقتصادی مشترک در
الیق که یک کارمند گفته می شود است. فرزند دارای 4 و نی لوی ازدواج کرد سارا با تعیین می کند. را

می باشد. بی محتوا) بی مزه (ـکودن و ولی یک شخص نسبتاً دولت٬
گمان می رود و شد٬ ایران متولد در سال 1927 درحدود لوین نامیده می شد٬ لوا که قباًل آریه لوین٬ 2ـ
که به وزارت خارجه سابق نیروهای دفاعی اسرائیل (سرهنگ دوم) افسر ظاهراً اطالعاتی باشد. ـکه مأمور
تاریخی نامشخص کاردار تا 1966 از بود. آدیس آبابا اول در دبیر 65 تا 1963 از عاریه داده شده است.
احتمااًل خارجی بوده است (یک آریه لوین٬ رابط ارشد تاـکنون افسر 1965 از بود. رواندا کیگالی و در

مشابه٬
سال از رئیس اطالعات نیروهای دفاعی اسرائیل بود.) و ارتش٬ رئیس سانسور 1969 تا 1968 از
جایی که بزرگ شده است ایران٬ مورد به عنوان متخصص در پاریس بود. در کنسول٬ 1970 تا 1969
به روسی (زمینه یهودی مدارس میسیون پروتستان ایاالت متحده تحصیل کرده است. در توصیف شده.
به طوری که گزارش شده در عربی سلیس صحبت می کند. و عبری٬ انگلیسی٬ فرانسه٬ روسی دارد)٬
ایاالت طرفدار خیلی آشکار دست نیست). (تاریخی در زندگی کرده است. ایاالت متحده مسافرت و

بود. عالقه روسها موضوع مورد بود٬ رواندا زمانی که در متحده است.
تهران بوده در اول (اسرائیل) دبیر 1973 از شده است٬ متولد سال 1939 حدود در یورام شانی٬ 3ـ
به عنوان و اورشلیم (ـکه تاریخ آن نامعلوم است) در وزارت خارجه بوده است. در 1965 حدود از است.
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سال 1969). حدود سال خدمت کرده است (در برای چهار استرالیا و سیدنی٬ معاون کنسول در
پیکهای و نیویورک به عنوان مسئول آرشیو کنسولگری اسرائیل در در یوتواث) یوتوات (یا الیزر 4ـ
در رم بود. در 1972دبیردوم (سفارت اسرائیل) تا بین 1968 1961خدمت نمود. تا 1960 دیپلماتیک از
تا نمود به طوری که گزارش شده به تایوان سفر توکیو٬ (Milatt) وابسته نظامی در 1970یک کلنل یوتوات

دهد. قرار گفتگو مورد اسرائیل را خریدهای جنگ افزار
1975 از و شد متولد اسرائیل٬ تبریاس٬ در فوریه 1931 در لونتز) (یا اـکارمی لونز آبراهام لونز٬ 5ــ
رئیس اطالعات نیروی دریایی٬ این مأموریت٬ قبل از بوده است. Milat (وابسته نظامی) تهران تاـکنون در
باهوش توصیف شده به عنوان یک افسرخیلی الیق و بوده است. به بعد) 1971 نیروهای دفاع اسرائیل (از
تجربه فرماندهی دریایی با الکترونیک و در هیچ آموزش اطالعاتی رسمی نداشته است. ظاهراً است و
به عنوان قائم مقام فرمانده پایگاه و (1964 تعقیب زیردریایی (در به عنوان فرمانده قایق مأمور است.
در مدرسه نیروهای دریایی فرانسه٬ در آموزش افسری را خدمت کرده است. (1971 (در دریایی حیفا
دریانوردی نیروی دریایی سلطنتی را مدرسه هدایت و دیده است و 1953 تا 1950 از برست فرانسه٬
صحبت کمی عربی٬ احتمااًل و فرانسه خوب٬ به انگلیسی و دیده است. 1962 در را انگلیس٬ ساوث ویک٬
نیروی دفاعی اسرائیل در (1963 (قبل از قباًل و شد٬ متولد حیفا در سال 1932 در همسرش آدا٬ می کند.
کشتیرانی در قائم مقام کمیسیونر سروان امانوئل کلمپرر٬ خواهرش) زنش (شوهر برادر نرس بوده است.
دفتروابسته نظر به طورحرفه ای از و شخصاً هردو موشه موسی لوی٬ قائم مقامش٬ و لونز بود. سال 1969

دفاعی در تل آویو در سال 1975 به عنوان افسران اطالعاتی برجسته شناخته شده بودند.
رابط خارجی در ستاد افسر تهران 1974 مأموریتش در موشه موسی لوی قبل از (سرهنگ دوم) 6ـ
به طوری که قابل تشخیص) لوی (احتمااًل یک سرگرد اوت 1966 در نیروهای دفاعی اسرائیل بود.
که کمک نمود ظاهراً مدرسه اطالعاتی تازه تأسیس همکاری می کرد؛ ایرانی در استاد با ـگزارش شده٬
ایران به عنوان که در این شخص٬ سازماندهی نمایند. درسی را مواد و مرتب کنند برنامه های آموزشی را
اردن اسرائیل ـ مرز در سری مستقیم" فرمانده "سازمان جمع آوری (اطالعات) بعداً می کرد٬ ـکمکی کار

بود.
و عبری صحبت می کند انگلیسی٬ فرانسه٬ زبانه (به عربی٬ یک کارشناس چند سرهنگ دوم لوی٬
به به دست گرفت٬ وقتی که مقام جاریش را ابتدا به طوری که گزارش شده در می گیرد) یاد دارد فارسی را
منجمله آورد. برای خودش وظایفی به وجود خیلی زود او حال٬ به هر ناراضی بود. کار کمبود خاطر
همچنین چند و سفیر همسرش سکرتر کردن افسران ایرانی٬ بهتر آرایش جنگی ایران و مورد اطالعاتی در
آوردن ارتباط میان محفلهای به وجود ماهردر و به عنوان اشخاص باشخصیت (جذاب) دو هر زبانه است.

منجمله پرسنل نظامی ایاالت متحده توصیف شده اند. نظامی خارجی٬
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شماره (11) سند
بهمن 1357 20 ـ فوریه 1978 19 تهران ـ سری ـ

عزیز: آقای وزیر
که من ازرسانیدن دایان به واشنگتن است٬ خارجه ـ نتایج سفراخیروزیر پیوست گزارش خالصه ای از
صبح به قصدواشنگتن در من تهران را اولین فرصت قدردانی می کنم. ودر شاهنشاه به توسط شما آن به نظر
شما اـگر ایاالت متحده ترک خواهم نمود. و 20فوریه برای شرکت درجلسه کمیسیون مشترک ایران ـ روز
به واشنگتن رسانیده نظریه ای که می خواهید هر یا و اعلیحضرت سؤالی درباره پیوست داشته باشید٬ یا
اختیار البته در و درجریان می باشد بود٬ غیاب من متصدی خواهد که در جک میکلوس٬ معاون من٬ شود٬
منتظر راجع به این موضوع قدردانی می کنیم و اعلیحضرت برای ادامه تبادل نظر از ما بود. خواهد شما

میهمان مهم این هفته می باشیم. شنیدن نتایج مالقات اعلیحضرت با
درودهای گرم شخصی احترامات فائقه و با
کبیر سفیر سولیوان ـ ویلیام اچ.  ارادتمند٬

تهران ـ دربار وزیر عباس هویدا جناب امیر
سّری

برای است که به تالشها معتقد او پی نداشت٬ در کوتاه دایان به واشنگتن هیچ تحولی مهمی را سفر
موافقت بر یک بیانیه اصول مشترک با سادات باید ادامه داد٬ ولی به بحث راجع به محتوای اعالمیه در
زمانی که در اینجا بود عالقه مند نبود. او از ما برای از سرگیری جلسات کمیته سیاسی٬ بر این اساس که
قاهره هنگامی که کمیته سیاسی به حالت کمیته امنیتی در جلسات مستمر عدم تقارنهای نامطلوبی در
مطرح کنیم ولی مصریها با تقبل کردیم که این را ما تقاضای کمک نمود. داشت؛ وجود تعلیق درآمده بود٬
دایان باشد. جوابگو نگرفته٬ موافقت قرار بیانیه اصول مشترک مورد تا نمی کنیم او اشاره کردیم که فکر
خیلی کمی راجع به (مقدار نمود به عربستان سعودی ابزار فروش هواپیما از نگرانی اسرائیل را همچنین٬

گفته شد). فروش پیشنهادی به مصر
ناخشنودی سازمان ملل اظهار تحت قطعنامه 242 به تخلیه تمام جبهه ها نسبت به اشاره ما اسرائیلیها
که قطعنامه 242 آورد این باب فشار در به دایان برای قبول اسرائیلیها (خارجه آمریکا) وزیر ـکردند.
ترتیبات تعدیالت مرزی٬ مورد که موافقتهایی در می شود تصور و می باشد٬ تمام جبهه ها مستلزم تخلیه از
و پاسخ مستقیم اجتناب ورزید دایان از اردن می تواندبدست آید. ساحل غربی با رابطه سیاسی در امنیتی و
تبادل نظرهای از برای ساحل غربی دارند. را برنامه خودشان ”برنامه بگین“ گفت که اسرائیلیها فقط این را
نظر که از ساحل غربی نیست٬ آماده قبول اصول تخلیه از است که بگین هنوز آشکار اسرائیلیها٬ با ما اخیر
است که راه حل قرار ولی اـگر بوده قابل فهم است؛ معتقد تعهدات ایدئولوژیکی که به مدت طوالنی به آنها

است. اهمیت قاطعی برخوردار از صلح باشد٬ جنبه های آتی استقرار برای مشکل و موفقیت آمیز
مطمئن هستیم که ما هفته های آینده است. در معتقدیم که این مشکلترین تصمیم برای اسرائیلیها ما

تشخیص می دهند. اعلیحضرت اهمیت این نکته به خصوص را
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شماره (12) سند
1358/2/20 ـ می 1979 10 سی. تاریخ : دی. واشنگتن٬ وزارت خارجه ـ : از

سری طبقه بندی :
مختاری اساس برنامه خود بر ظاهراً ارائه داد٬ طرح خودمختاری که هفته پیش بگین به کمیته وزرا
مفسر به حساب می آورد. را طرح جاری فرمول کمپ دیوید می باشد. 1977 دسامبر اصلی بگین در
کـه می دارد اعالمیه اول اظهار استنتاج می کند. اعالمیه یک جانبه را گفت که برنامه بگین دو هاآرتز
نه آن را و غزه تشکیل شود و ساماریا مناطق جودا٬ فلسطینی در که یک کشور اسرائیل نه اجازه می دهد

کرد. تحمل خواهد
اسرائیل متقاضی تشـخیص حـق سال خودمختاری٬ پایان 5 که در می دارد دومین اعالمیه اظهار

بود. خواهد شده٬ مناطق یاد بر قابل شک خود حاـکمیت غیر
به وجود کمیته وزرا در برنامه بگین بحثی را که چندین ماده در ـگزارشات مطبوعات اشاره می کند
چندین وزیر از می کمیته وزرا جلسه 8 که در گزارش می کند مآریو مفسر مطلع و یک ناظر حریف٬ آورد.
اسرائیل شورای اداری از که سرچشمه اختیار دارند اظهار باید می رفت که موضوع اینکه طرحها انتظار

می دهند. بحث قرار مورد را ناشی می شود٬
روی و کـرد قبول نخواهد فلسطینی را یک کشور اینکه اسرائیل هرگز اعالمیه های بگین مبنی بر
برای مطمئن آشکارا می کند٬ سال خودمختاری تأـکید 5 غزه پس از و ساماریا حاـکمیت اسرائیل برجودا٬

ساختن موافقین جنگ در داخل هروت و حزب ملی مذهبی طرحریزی شده است.
منابع دولتی می گویند که پیشنهاد بگین برای مذاـکره با لبنانیها٬ حداد را برای به مخاطره انداخـتن
آماده شدن برای یک حمله سراسری نظامی اسرائیل تشویق نمود. دهکده های جنوب لبنان به منظور
مورد در هم روانی هستند. هم سیاسی و مشکالت بگین همان طوری که به مذاـکرات نزدیکترمی شود٬
سیاستهای مربوط به مذاـکرات قدم است که بین تقاضاهای سیاستهای داخلی و مجبور جبهه سیاسی او

به اصول خودش خیانت نمی کند. که او سازد متقاعد خودش را لحاظ روانی بگین باید از بردارد.
ساحل در محل اسکان جدید که کابینه اسرائیل به برقراری دو می آسوشیتدپرس گزارش کرد 8 در
اورشلیم رادیو این حرکت مخالفت نمودند. با وزرا عده ای از و یاوین معاون نخست وزیر غربی رأی داد.
کردن چریکهای فلسطینی به ازای یک سرباز آزاد به خاطر کنیسه (پارلمان) که گروه صف در ـگزارش کرد

داد. خواهد رأی عدم اعتماد ماه قبل٬ دو اسرائیلی در
از که عضویت مـصر می کند٬ ـکمیته مقدماتی کنفرانس وزرای خارجه کشورهای اسالمی پیشنهاد
که این تصمیم به می دارد اظهار میانه مصر٬ خبرگزاری خاور سازمان کنفرانس اسالمی به تعلیق درآید.

کنفرانس به عمل آمده است. در مصر حضور وسیله مانورهای مراـکش برای ممانعت از
ح اعالم نموده که به هواپیمایی که مقامات مصری را رسمی به مصر مراـکش به طور به گزارش رویتر بنا

داد. نخواهد اجازه فرود عمل می کند٬
F 16هواپیمای5 ـ از 6هواپیما نفره تایوانی با که یک تیم 81 گزارش می کند صنعا در سفارت آمریکا
بوسیله خلبانان تایوانی که تماماً هواپیماهای آمریکایی و استفاده از این برنامه که با شدند. به یمن وارد
F 5 ـ هواپیمای زمان ورود میگهای روسی از است. یک شروع خجالت آور پرداخت می شود٬ سعودی ها
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F نموده اند. - 5 محل پارکینگ هواپیماهای فرودگاه و فراز به پایتخت یمن روزانه پروازهایی بر
مجلس ملی گفت که موضع دولت فرانسه یک سخنرانی در خارجه فرانسه در فرانسیس یونسه وزیر
کشورهای عربی درروابط بین اسرائیل و نه مخالفت می باشد. واسرائیل نه خصومت و نسبت به پیمان مصر
و دارند خودشان را از آرزوی یک کشور و هستند تبعید در که اـکثریت آنها دارد وجود مشکل فلسطینیها

داشت. نخواهد کردن یک راه حل درست برای این مشکل یک صلح بادوام وجود بدون پیدا
1/5 که عراق به زودی یک قرار مقامات فرانسوی نقل قول می کند یک سرویس خبری غربی از
خواهد سالحهای پیچیده امضاء دیگر و F میراژ - 1 هواپیمای 100 فرانسه برای خرید دالری با میلیارد

نمود.
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شماره (13) سند
سی. واشنگتن دی. وزارت خارجه ـ : از

1358/4/27 ـ ژوئیه 1979 18 محرمانه تاریخ : طبقه بندی :
وابسته هستند٬ حزب کارگر به فرقه هایی از دو فدراسیون بزرگ مزارع اشتراـکی اسرائیل که هر دو
که ادغام براین اشاره دارد یک تحلیل سیا آینده نزدیک دریکدیگرادغام خواهندشد. که در اعالم کرده اند
ایگال آلون می دهد. را تصمیم گیریهای حزب کارگر به جنبش کوچک مزارع اشتراـکی اجازه مشارکت در
رئیس حزب اتحادیه مزارع اشتراـکی به عنوان پایگاهی برای مقابله با اسبق خارجه ممکن است از وزیر
به خاطراختالفات وموحدازسال 1951 دوجنبش اشتراـکی یعنی ایهود استفاده کند. ـ ـکارگرـشیمون پرز
مشاجره اصلی رهبران که در از ولی یک نسل جدید بوده اند. جدا یکدیگر آن زمان از ایدئولوژیکی در
اـگرچه جنبش مزارع اشتراـکی جنبش قابل قبول اعالم کرده اند. دو برای هر ادغام را شرکت نداشته اند
به طور انسانی آن می تواند سازمانی و ولی منابع مالی٬ جمعیت اسرائیل می شود درصد 3 از شامل کمتر
بـازسازی ایـدئولوژی وظیفه اولیـه فـدراسـیون جـدید٬ انتخابات ملی اهمیت داشته باشد. جدی در
پـنهان را خـود این بـاور اغلب اعضای مزارع اشتراـکی (ـکیبوتز) می باشد. سوسیالیستی حزب کارگر
کـه ایـدئولوژی شکست خـورد به ایـن خـاطر انتخابات سال 1977 در که حزب کارگر نمی سازند

بدست آورد. را کم بها و چهره یک ماشین سیاسی فاسد و بی اهمیت کرد را سوسیالیستی خود
سـیاستهای همچنین خواهان پایان بخشیدن به چـیزی کـه آنـها (مزارع اشتراـکی) رهبران کیبوتز
ـگمراهـکننده لیکود (حزب لیکود) می نامد٬ می باشند. چندین نفر از رهبران کیبوتز در مراسم گشـایش
فدراسیون بر علیه سیاست اسکان دولت بگین صحبت کـردند. رهـبران کـیبوتز قـطعنامه ای را بـرای

ضمیمه سازی جوالن تصویب نمودند.
بازی کند. رهبری حزب کارگر سر کشمکش بر ممکن است نقشی اساسی در کیبوتز فدراسیون جدید
نسل برای کنترل حزب نموده اند. شیمون پرز مقابله با حمایت به منظور رابین شروع به تجهیز آلون و
که روشن ساخته اند پیروان زیادی داشته باشد می رسد منجمله حریف که به نظر رهبران کیبوتز جوانتر
ساله برنامه های آلون 61 مشتاق حمایت از و کاهش دهند روشهای قدیمی را نقش سیاست با می خواهند
یک شاخه که بوسیله رئیس بین رهبری آن و بیشتر اتحاد با احتمااًل سیاسی اتحادیه کیبوتز نفوذ نیستند.
متحدین دیرینه لوینسون وحریف٬ برده خواهدشد. باال پولیم لوینسون رهبری می شود هیئت مدیره بانکها

سیاسی هستند.
فعالیتهای سرکنسولگری آمریکا مورد ژوئیه راجع به بحث در 17 اورشلیم پست در یک مقاله در در
نتیجه معکوس بر علیه مقامات کنسولگری آمریکا اقدام اسرائیل بر که هر اورشلیم چنین نوشته شد در
که مقامات کنسولی آمریکا مقاله می گوید خارج خواهندداشت. اقدامات هیئت های نمایندگی اسرائیل در
می گویند. ولیکن منابع سیاسی خالف این را ساحل غربی منع شده اند فعالیتهای سیاسی در دخالت در از
بـه دادگاه اقامه مـی کند زمینه مصادره زمین در در دعوای فلسطینیها مورد یک وکیل اسرائیلی که 2
بین المللی مطرح گردیده اساس حقوق بشر بر اورشلیم گفت که این دعواها در سرکنسولگری آمریکا
نظامی سال قبل به غیرنظامی تبدیل استقرار مورد که دو ژوئیه گزارش کرد 17 اورشلیم در رادیو است.

اعالم نشده بود. حسب دستورات یک مقام باال بر وضعیت استقرار در ولی تغییر شده٬
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سادات پخش صحبتهایش با مورد نظرات بگین در مورد رادیوی نیروهای دفاعی اسرائیل گزارشی در
با به مصر مناطق نفتی آلما ازاسترداد بعد که تانکرهای اسرائیلی روز بگین گفت هردوموافقت نمودند ـکرد.
در مخالف باشند. اسکانها مورد که در سادات موافقت نمودند و بگین گفت او شوند. پر نفت مناطق آلما
غزه برای مطمئن ساختن آنها گفت که اسرائیل به همکاری کامل مردم ساحل غربی و موردخودمختاری او
بگین گفت انتخابات نمی کند. ملزم به شرکت در را آنها ولی این (همکاری) ازخودمختاری کامل نیازدارد٬
فرستاد. خواهند به شورا را ولی وزرای خارجه خود کرد٬ شرکت نخواهند شورای اروپا سادات در و او
برای و استقبال می کند برنامه انرژی پرزیدنت کارتر از ژوئیه گفت دولت او 17 کویت در کشور وزیر

امیدواری می کند. انرژی اظهار امور تولیدکننده نفت در بین ملل مصرف کننده و همکاری سازند٬
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شماره (14) سند
1358 مرداد 12 ـ اوت 1979 3 سی تاریخ سند: واشنگتن دی. خارجه٬ وزارت امور از:

1959  شماره سند:
سری طبقه بندی:

استعفای بگین یا ناتوانی٬ مرگ٬ دولت که از در یک تغییر از جدا پیش بینی برای سقوط دولت بگین: 1ـ
که دولت رأی اعتماد این مورد ناـگهانی سقوط کند. که دولت به طور امکان دارد ناشی می شود٬ نخست وزیر
در افتاد. اتفاق خواهد دهد٬ مقام پیش بینی چنان شکستی استعفا در اـگر یا دست بدهد٬ کنیسه از در را
با تا دنبال خواهدشد٬ به وسیله یک انتخابات جدید چنین سقوطی احتمااًل روانی٬ فعلی سیاسی و آتمسفر

یک کابینه کارگری. استقرار اصالح کردن ائتالف با
و اقتصاد مذهب٬ به دنبال داشته باشد: سقوط دولت را که می تواند دارد سـه موضـوع وجود 2ـ

سیاست خارجی.
وابسته به آراء نه فقط ائتالف برای بقاء هستند. اسرائیل التهاب پذیر در بحثهای مذهبی شدیداً 3ـ
دنیاپرست جـنگ طلبی در بلکه اجزا آـگودت اسرائیل)٬ (حزب مذهبی ملی و احزاب مذهبی می باشد
لحن در خصوصاً جنبش دموکراتیک٬ (حزب لیبرال و معتقدین دوستانه نیستند که با دارند ائتالف وجود
حرکت اسرائیل به طرف که فقط در مذهبی (معتقد) عوامل ماوراء به عالوه٬ دنیاپرستانه هستند)٬ بسیار
یک نتیجه٬ در مداومی روی احزاب مذهبی اعمال می کنند. فشار هستند٬ عالقه مند یک حالت مذهبی تر
عکس العمل٬ که با فشار عمومی از تاتوری کارتا ماوراء مذهبی شروع می شود و با خارج شدن احزاب

مذهبی از ائتالف به نقطه اوج می رسد٬ می تواند به سرعت اتفاق بیافتد.
عدم رضایت عمومی از یک نقطه اشتغال سیاسی فراهم بیاورد. می تواند مسایل اقتصادی نیز 4ـ
مخالفین میان ائتالف منعکس شده است. حتی در داخل کنیسه و سیاستهای اقتصادی دولت بگین در
یک مسئله اقتصادی به عنوان بهانه ای برای رأی دادن مورد رأی در از دولت فعلی می توانند بی شمار

غیبت نمایند. یا و یک لحظه بحرانی امتناع ورزند در می توانند آنها یا برعلیه کابینه استفاده کنند٬
بی ارزشـی است کـه خودمختاری چیز مسایل حساس مرتبط با مورد امتیازاتی در سرانجام٬ 5ــ
یک حزب ملی مذهبی در و لیکود کنیسه از غیبت چندین عضو امتناع یا بشکند. پشت دولت را می تواند

برای کابینه هجی کند. پایان را رأی گیری نزدیک می تواند
یادین معاون نیویورک تایمز: با مقابل مصاحبه رئیس جمهور عکس العمل در (طبقه بندی نشده) 6ـ
سازمان ملل برای پیشدستی کردن مخالفت رأی 242 تالشی برای تغییر اسرائیل گفت هر نخست وزیر
یادین بود. جهت صلح خواهد مذاـکرات در سازمان آزادیبخش فلسطین یک مانع خطرناـک برای پیشبرد

است. جنبش حقوق مدنی ایاالت متحده "مایه تاسف" با ـگفت مقایسه مشکل فلسطینیها
تسریع مـذاـکـرات به کوشش و ایاالت متحده را دادگستری گفت "موضوع نفت" وزیر تامیر الف:
خودمختاری وراء مقابل تالش برای گذشتن از اسرائیلی در گفت یک توافق "عام ملی" او برانگیخته است.

نمود. مقاومت خواهد اداری برای فلسطینی ها
سازمان آزادیبخش زمینه مذاـکرات با یک مقاله یدیوت آهارونات گفت سیاست ایاالت متحده در ب:
شده اسرائیل تقاضا از شگفت است که آیا روزنامه در برای اسرائیل می باشد. فلسطین یک "نگرانی بزرگ"
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به رسمیت بشناسد. را سازمان آزادیبخش فلسطین" ـکه "یک کشور
مذاـکرات به اسرائیل در برای فشار یک اساس ایدئولوژیک٬ گفت نظرات رئیس جمهور مآریو ج:

می آورد. خودمختاری به وجود
به وسیله سخنان رئیس یک روزنامه میانه رو عکس العمل مطبوعات ساحل غربی مختلط بود٬ 7ـ

می کردند. رد مصاحبه را روزنامه دیگر دو و ترغیب شده بود جمهور
گزارش به در چیزی که او از اسرائیل٬ کشور وزیر برگ٬ مذاـکرات خودمختاری: برگ ـ (محرمانه) 8ــ
مذاـکرات آخرین دور به عنوان نقش ایاالت متحده در مذاـکرات خودمختاری٬ مورد در ـکمیته وزراء
و محکوم کرد را گفتگوها ناروای ایاالت متحده در "مداخله" او کرد. انتقاد خودمختاری مشخص می نمود؛
شگفتی نمود. اظهار که به طوری که گفته شده ایاالت متحده ارائه داده٬ پیشنهادهای "یک طرفه ای" از
که ایاالت متحده خودش را نظر او می شویم". اـکنون به یک منطقه مین گذاری شده وارد "برگ گفت ما
سفارت آمریکا تصریح نمود. بن بست مواجه شود٬ که مذاـکرات با ارائه دهد پیشنهاد فقط زمانی می تواند
سفارت در مذاـکرات اعتراض نمی کنند. برگ از به تعبیر که مطبوعات اسرائیل٬ گزارش می کند تل آویو در
جانب انتقادات از رسیدن مذاـکرات خودمختاری به اصل موضوع٬ که با می کند نظر همچنین اظهار تل آویو
یک اینکه ایاالت متحده تصمیم به باقی ماندن در مگر بود٬ غیرقابل اجتناب خواهد اسرائیل احتمااًل

حالت انفعالی بگیرد.
که محبوبیت بگین همان طور نظرخواهی: هاآرتز گزارش می کند اسرائیل ـ (طبقه بندی نشده) 9ـ
پایین باقی می ماند. در یک نظرخواهی در ژوئـیه٬ فـقط 43 درصـد از جـواب دهـندگان نسـبت بـه
در ماه قبل درصد در سال قبل 40/6 درصد که در مقابل 60 رضایت کردند٬ نخست وزیری بگین اظهار

می گیرد. قرار
که جبهه خلق بـرای گزارش می کند رویتر سیاستهای داخلی: سازمان آزادیبخش فلسطین ـ 10ـ
نفره سازمان آزادیبخش کمیته اجرای 15 مکانی در آزادی فلسطین تحت رهبری جرج حبش مجدداً
مرحوم زهیر سابق کمیته٬ جایگزینی عضو ساله به دست می آورد. 5 یک غیبت تقریباً فلسطین پس از
گزارش می کند بعداً رویتر بنای کمیته فراهم می آورد. به طوری که گفته شده فرصتی برای تجدید محسن٬
جـبهه (جـبهه مـجاهدت خـلق و فرقه افراطی فلسطینی که به وسیله عراق حمایت می شوند٬ ـکه دو
اشاره می کنیم که گروه حبش ما به دست آورند. شورا ممکن است مکانهایی در نیز آزادیبخش فلسطین)
ولی گروه ملحق شود. درجریان شورای ملی فلسطین٬ فوریه امسال و که دوباره به کمیته سابق در بود قرار
اشاره شد٬ سازمان افراطی که قباًل دو سر بر الفتح٬ و کمیته قبلی بین فرقه های واپس گرا منازعه در به خاطر
که به جبهه خلق برای آزادی اینکه توافقی صورت گرفته باشد هیچ گونه تأییدی از ما به کمیته ملحق نشد.

نداریم. کمیته قبلی به دست آورد٬ در که جایش را فلسطین اجازه داده باشد
گزارش می کند مذاـکرات سه جانبه:سازمان خبرگزاری خاورمیانه مصر ـ مصر (طبقه بندی نشده) 11ـ
مالقات سه جانبه ای که ازطرف موضوع شرکت در کرده است که مصرتصمیم نهائی درمورد ـکه اطالع پیدا
پـطروس غالی از کشور وزیر و بازگشت خلیل نخست وزیر پس از ایاالت متحده درخواست شده را

نمود. خواهد آغاز اسرائیل٬
عراق محاـکمه می کند در دادگاه ویژه که توطئهـگران را محاـکمه توطئهـگران: عراق ـ (محرمانه) 12ـ
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قسمت حفاظت منافع هیچ نتیجه ای اعالم نشده است. هنوز کرد. دوم اوت برگزار در را دومین جلسه خود
ایده مداخله سوریه درتوطئه ادامه به حالت عادی بازگشته است. که شهر گزارش می کند٬ بغداد در آمریکا
یک مراسم در رهبران سوریه مرتدشناخته می شوند٬ نظر از دو که هر بعثی برجسته سوری٬ دو می کند. پیدا
به دمشـق این یک تودهنی عراقیها شرکت کردند. آن خیلی تبلیغ شده بود٬ مورد دوم اوت که در در
برای وقایع عراق سرزنش را حافظ اسد که عراق تاـکنون مستقیماً ندارد اـگرچه هیچ مدرکی وجود می باشد؛

ـکرده باشد.
شب دوم و اورشلیم اعالم کرده است که در رادیو ضربه کماندوهای اسرائیلی: (طبقه بندی نشده) 13ـ
حمله جنوب فتح االند در سوم اوت یک نیروی حمله نیروهای دفاعی اسرائیل به پایگاههای تروریستها
7 برطبق گفته سخنگوی نیروهای دفاعی اسرائیل٬ و متحمل نشد٬ نیروی اسرائیلی هیچ تلفاتی را نمود.

تروریست کشته شدند.
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شماره (15) سند
1979ـ1358/9/10 اول نوامبر سی. تاریخ: وزارت خارجه ـواشنگتن دی. : از

سری طبقه بندی :
79 اول نوامبر ـ 929 خالصه اطالعاتی (جاسوسی) موضوع :

به عنوان سرپرست وزارت خارجه تعیین که بگین را اـکتبر 29 سازمان کابینه دولت اسرائیل در تجدید
که وزارت بود نخواهد بگین قادر ما به نظر نماید. کنیسه مستحکم تر در بایستی که پایگاه ائتالف را نمود٬
انتصاب یک وزیر در جنبه مهم ترمیم کابینه قصور دو نخست وزیری اداره نماید. عالوه بر خارجه را

کابینه بودند. در پذیرفتن هوارتیز خارجه عادی و
نمودن یک جانشین شایسته برای دایان گواه شدت اختالفات داخلی ائتالف عدم توانایی بگین درپیدا
برگ بگین به یادین و گرفتن یک رهبری قوی می باشد. همچنین عدم توانایی فزاینده بگین برای به کار و
کـرد به طوری که گزارش شده یادین تقاضا به دست گرفتن پست وزارت خارجه مراجعه نمود. برای
که عضوی ـ کار وزیر ـ همچنین کاتز و انجام دهد مذاـکرات خودمختاری را خارجه گردد وزیر چنانچه او
آنها نمی توانست بپذیرد. را بگین این تقاضاها حفظ نماید. را پست خود می باشد جنبش دموکراتیک او از
علیرغم این حقیقت که جنبش که مقامات اساسی کابینه را به جنبش دموکراتیک اجازه می دهد (تقاضاها)
این مذاـکرات خودمختاری برای حزب ملی عالوه بر حفظ نماید. برای خود کنیسه دارد٬ در عضو فقط 7
خیلی کابینه اعتراض داشته است٬ بودن اعضای جنبش در حد راجع به بیش از مکرر مذهبی که به طور

مهم است و حزب از نقش اساسی خود در مذاـکرات چشم پوشی نخواهد نمود.
چشم پوشی از وزارت کشور بی میل بود. عالوه براین برگ درحال حاضر یک برگ بیش از همه در
وزارت داراست. هدایت مذاـکرات خودمختاری می باشد خارجه در که متعلق به وزیر نقش اساسی مهم را
ننموده تشکیل سیاست خارجی اسرائیل ایفا یک نقش مسلط در هرگز خارجه به عنوان یک مؤسسه٬
زیادی که نفوذ عزیمت دایان٬ در جایی که مربوط به وزارت خارجه می شود اهمیت ترمیم کابینه تا است.
کابینه یک در پذیرش هوارتیز می باشد. نتیجه روی سیاست خارجی اسرائیل داشته است٬ در روی بگین و
امتیازاتی که مـوافـقت مخالفت با در هوارتیز روش آتی سیاست خارجی می باشد. مورد عالمت در
شانسی وجود سپری نماید٬ دولت بگین بحران فعلی کابینه را اـگر نمود. دربرداشت استعفا را ـکمپ دیوید

خارجه معرفی نماید. به عنوان قائم مقام وزیر کنیسه را عضو بن میر که بگین٬ دارد
انتخاباتی اـکنون برگزار که اـگر نشان می دهد شد٬ منتشر یک نظرخواهی عمومی که به وسیله هاآرتز
درصد 3 راست ته ایار ماوراء حزب جدید و درصد 16/5 لیکود و آراء از درصد 38/5 حزب کارگر شود

نقش کلی از به طور درصد 84 نتایج به این شرح هستند: دیگر نمود. دریافت خواهند را آراء از
دولت بگین ناراضی هستند.

که آماده هستند درصد 50 راضی هستند. نقش بگین به عنوان نخست وزیر از درصد فقط 30/8
دولت دیگـری هر مخالف تقسیم اورشلیم با درصد گرچه 82 مقابل صلح بدهند٬ امتیازات ارضی در

هستند.
که اسرائیل امسال 3 اعالم نمود اـکتبر 31 اورشلیم رئیس سازمان اسکان یهودیان در برطبق رادیو

نمود. خواهد بلندیهای جوالن برقرار در اسکان جدید
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فرستاد. خلبان به عراق خواهد میلیون دالری عراق 75 وام 70 که ویتنام به ازاء گزارش می کند رویتر
ارتش نشان دهنده این است که پرزیدنت در که تغییرات اخیر یمن گزارش می کند ـ صنعا از سفارت آمریکا
قدرت بـاشد. برای نگهداشتن خودش در حال تشکیل دادن یک ارتش جدید صالح ممکن است در
شش ماهه گذشته به یمن منتقل شده درتسلیح مبالغ مهم تجهیزات آمریکایی که در نشانه هایی هست که از
داشته که اواظهار رئیس سرویس مخفی آلمان گزارش می کند به نقل از رویتر این ارتش استفاده شده است.
همچنین رویتر جلوگیری کند. اطالعات اسرائیل (سازمان) با همکاری بیشتر از دولت آلمان نمیتواند
که راجع به بازجویی کردند وزارت خارجه آلمان تقاضا کویت از عراق و که سفرای سوریه٬ ـگزارش می کند

کنند. چریکهای زندانی فلسطینی به وسیله مأموران مخفی اسرائیلی گفتگو
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شماره (16) سند
آبان 1358 10 ـ 1979 نوامبر 1 تاریخ سند:

ـ 1437 محرمانه شماره سند: طبقه بندی:
DIA اطالعات دفاعی اسرائیل تانک جدید موضوع:

این پس از قبول کرد. را رسمی تانک مرکاوا (IDF) به طور نیروی دفاعی اسرائیل اـکتبر 29 در 1ـ
ودکترینهای اسرائیلی به دست برای تهیه یک تانک اصلی جنگی مناسب برای تاـکتیکها سال کار حداقل 6
بلندیهای جوالن برای تیپ هفتم نظامی قسمت سی وششم در تانکهای مرکاوا اولین گروه 12تایی از آمده.

فرستاده شده.
برنامه تانکهای اسرائیلی بـه مدیر اسرائیل تال طراح و جشنی برای این موضوع سرلشکر٬ در 2ـ

تانک خیلی خوبی است. افسران گفت که مرکاوا
حفاظ خوب برای سرنشینان (3) یک توپ اصلی (2) (1) از: نکات قدرت این تانک عبارتند 3ـ
(6) حمل کند می تواند پرسنل پیاده نظام را عقب (5) در راحت از ورود خروج و مهمات مخصوص (4)

بودن. جلو موتور راندن راحت (7)
(طرح) است و کمتر تانکهای استاندارد قدرت موتورش از شده: محدود نقطه نظرات زیر این تانک از

بلندی دارد. نیمرخ نسبتاً
مرکاوا دارای 435 سال آینده تل آویو الی 5 4 تا و می شود ماه تولید در به اندازه 10تا تانکهای جدید

خواهد بود. این مدل جدید قدرت نیروی دفاعی اسرائیل را تا سال 1980 زیاد خواهد کرد.

به بعد  تانک اسرائیلی 1980
4 نفرات سرنشین:

MT (بدون بار) 56 وزن:
ساعت در کیلومتر 50 سرعت:

تقریباً کیلومتر 500 محدوده عملیات:
قوه اسب دیزل 900 موتور:

بالستیکی کامپیوتر و محدوده یاب لیزر ـکنترل آتش:
میلیمتری توپ 105 مهمات:

میلیمتری مسلسل 7/62 عدد 2
TURRET HOLL هم هم حفاظ فضادار٬ حفاظ:

J31-5 MAJOR آمریکا ٬HOBRLE سازنده:
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شماره (17) سند
محرمانه
1353 خرداد ـ ژوئن 1974 تاریخ:

نخست وزیر اسحاق رابین ـ گزارش بیوگرافیک ـ اسرائیل ـ
بر به عنوان نخست وزیر تا نمود نامزد اسرائیل اسحاق رابین را حزب کارگر آوریل 1974 22 در
که ماه قبل وی به عنوان وزیر جایگزین دولتی شود تا مسئول تشکیل دولت شد او پیشی بگیرد. ـگلدامایر
یک شریک ائتالفی سابق٬ حزب ملی مذهبی٬ رسیدن به موافقت با ناتوان در رابین٬ به آن پیوسته بود. ـکار
حزب مستقل لیبرال و حزب کارگران متحد)٬ MAPAM ـ (ILP و اعضای صف کارگر ـکابینه ای متشکل از
به را رأی کنیسه (پارلمان) 120 رأی از 61 ائتالف جدید (CRM) تشکیل داد. جنبش حقوق شهروندان
ILP خودش با اعضای خیلی از از رابین بیشتر مطمئناً می دهد. کرد سوم ژوئن تأیید در دولت که آن را
همکاران منجمله نخست وزیر تعدادی از این کار ائتالف مخالف است و CRM دست چپی در قراردادن

رنجانیده است. را ـ گلدامایر قبلی ـ
رابین یک شخصیت اسرائیل بود٬ اعراب و جنگ 1967 ارتش در رئیس ستاد اینکه او به خاطر
از تا اعضای اصلی نخبگان حاـکم ناشی می شود روابطش با از ولی قدرت سیاسی او محبوب عامه است٬
اساسی انتخاب شدن او پرقدرت سابق مالیه در وزیر ساپیر پینچاز تأیید نوع پایگاه قدرت سازمانی٬ هر
اوائل ٬1973 ایاالت متحده در اسرائیل در ساله به عنوان سفیر یک مأموریت 5 بازگشت از پس از بود.
رابین روی مبارزه انتخاباتی صف کارگر در 1973 کار کرد. او در ابتدا به نمایندگی در کنیسه در 31
ILP انتخاب شد. بزرگترین شاخه MAPAI (حزب کارگران اسرائیل)٬ به عنوان عضوی از دسامبر 1973
شکستهای دولت در رابین نمی توانست به خاطر شرکت نداشت٬ اـکتبر دولت قبل از در اینکه او به خاطر

هیچ مسئولیتی شریک شود. در 1973 انجام جنگ اـکتبر
این اتهامات که رابین در انتخاب رابین به عنوان رهبرش خواست که تحت تاثیر ـکمیته مرکزیILP در
یک یادداشت رسمی که در این ادعاها نباشد. غش کرد٬ یک حالت اضطراب حاد در شب جنگ 1967
رأی کمیته مرکزی فاش شد وایزمن درست قبل از عزر سرلشکر او٬ به وسیله معاون سابق رئیس ستاد بود
به (اتحاد) مخالف لیکود یک عکس العمل منفی قوی درمدافعین رابین منجمله رهبران بلوک محافظهـکار و
آـگاهی عمومی بوده است. در درآمدن رابین (غش کردن) پا برای چندین سال این سبب از آورد. وجود
به عهده ساعت مسئولیت را که برای 24 وایزمن درخواست کرد از که او رابین به سادگی قبول می کند

احتیاج به استراحت داشت. و خسته بود که او بود که فقط به این خاطر می دارد ولی اظهار بگیرد٬
ایاالت در زمانی که او مراسم) کردن (در پیدا که مبالغی برای حضور رابین همچنین متهم شده بود
به این خاطر او قانونی بوده و کاًل داشته که این کار رابین اظهار قبول کرده است. بوده٬ کبیر متحده سفیر
بدون دریافت مبلغی جمع آوری اعانه و به منظور یا و تشریح کند که سیاست اسرائیل را سخنرانی می کرد

انجام می داده است. را این کار

پسران نسل....
که تغییرات زیادی را و نسل گذشته رهبران اسرائیلی می باشد یک انقطاع مشخص با رابین نمایانگر
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و می باشد اسرائیل) (متولد سابرا اولین نخست وزیر او آن بوده عینیت می بخشد. جامعه مصرانه خواستار
ILP طوفانی شد شدن سیاست در جزء جریان انتخابات مثل جزء خود سالگی جوانترین است. 52 در
وزیراطالعات بعد RSFI و مخالفش از رابین و پیش تعیین نکرد). از ماشین حزب نتیجه را (برای اولین بار
و فعالیت نمودند٬ ٬ ILP بدون رجوع به وابستگی فرقه ای شان به یک اساس شخصی و بر شیمون پرز
آنها٬ با و کرده اند راهی رشد "پسران نسل سر قبول نامزدی گفت٬ رابین در رأی گیری به صورت مخفی بود.
دارا را است ولی یگانگی خود نسلی که به دنبال استمرار .... زمان استقالل ملی آمدند مهاجرینی که از

سخنرانی آماده کرده بود. دو شخصاً که او منظم سابق همچنین قبول کرد می باشد."ژنرال مرتب و

فاخته سیاسی شاهین نظامی ـ
به امنیت به عنوان کلیدی برای به است چون که او سندواقعی صلح مهمتر امنیت اسرائیل برای رابین از
اسرائیل برای به رسمیت او به نظر دارد. نظر جانب اعراب٬ دست آوردن تشخیص رسمیت بدون شرط از
به عنوان نخست وزیرجدید مستقل جنگ می کرده است نه برای قلمرو. شناخته شدن به عنوان یک کشور
شده و برای یک صلح گفتگو جستجو یک فاخته سیاسی توصیف شده است (متعهد یک شاهین نظامی و
است که مذاـکرات با معتقد او امنیت اسرائیل می باشد.) برای محافظت از زور لیکن آماده برای استفاده از
نوع یک حالت همیشه آماده برای هر در که اسرائیل باید می کند فکر و ـکشورهای عربی زمان می برد
رابین احساس رهبران قبلی اسرائیل اصولی می باشد. از کمتر واقع بین و او نظامی باقی بماند. اضطرار
می کند که دولت باید برای صلح مجالی بدهد و قابلیت انعطاف نشان دهد. رابین توجه کمی به سودمندی
و محل عوام فریبی خواند سازمان ملل را او ژوئیه 1971 در مذاـکرات صلح دارد. سازمانهای بین المللی در
جنگ اـکتبر پیش از سال یک نقش منفی درباره اسرائیل بازی کرده است. که برای 15 متهم نمود آن را
و بازپس دهد قلمروهای اشغالی را بیشتر که اسرائیل می تواند بود اسرائیل رابین معتقد اعراب و 1973
به زمان جنگ او از حفظ کند. ساحل غربی را قسمتهای استراتژیک بلندیهای جوالن و فقط شرم الشیخ و
یکی با به سه منطقه (یکی تحت حاـکمیت اسرائیل٬ سینا جداسازی بلندیهای جوالن و رسمی از طور
طرفداری می کرد. آمده ولی تحت کنترل اعراب) یکی به صورت غیرنظامی در نظامیان اسرائیل و حضور
پناهندگان تجدیداستقرار اسکان و تجدید بازگشت مناطق عرب نشین ساحل غربی به اردن و رابین از
عین حال در می شود. است که این اعمال سرانجام به فلسطینی کردن اردن منجر معتقد و طرفداری می کند

جداناشدنی اسرائیل می باشد. ساحل غربی یک جزء غیرنظامیان در است که استقرار معتقد او
یک رابین گفت اسرائیل نمی تواند انگلیسی٬ یک خبرنگار با مارس 1974 خالل یک مصاحبه در در
رابین گفت او همان خبرنگار٬ بین یک مکالمه محرمانه با در بعداً بپذیرد. جداـگانه فلسطینی را ـکشور
باشد مجبور اسرائیل ممکن است٬ و جداـگانه حرکت می کند که تاریخ درجهت یک کشور احساس میکند
اردن نوع مذاـکره ای با شروع هر قبل از مصر رابین متمایل است که به یک توافق با آن حرکت کند. ـکه با

برسد.

کبیر ژنرال به عنوان سفیر
روابط بی سابقه در یک بهبود ایاالت متحده با در کبیر مأموریت دیپلماتیک رابین یعنی سفیر تنها



حامی اشغالگران قدس 653 آمریکا

سلسله مراتب وزارتخانه آباابان و خارجه ـ وزیر با شدن روابط شخصی او بدتر اسرائیل و ایاالت متحده ـ
ایاالت مـتحده یـعنی به دنبال هدفهای اولیه اش در بی پرده خود روش ساده و رابین با مشخص شد.
اینکه ایاالت متحده یک بازدارنـده اتـحاد اطمینان از حمایت اقتصادی برای اسرائیل و تسلیحات و
که به سیاست کمک کند باید کبیر که یک سفیر رابین احساس می کرد بود. شوروی درمدیترانه باقی بماند٬
او می کرد. نیرنگهای تشریفاتی وزارتخانه انتقاد از او نماید. اجرا نه اینکه فقط دستورات را شکل بدهد
به او نخست وزیر و موضوعات مهم بانخست وزیرروبروشود درمورد ابان می گذشت که مستقیماً اغلب از
می داد. ایاالت متحده اعتبار فهم خوب روابط اسرائیل ـ و داشتن درک عمیق سیاستهای آمریکا به خاطر
که هیچ عباراتی به کاندیداهای ریاست جمهوری ایاالت متحده رجوع کرد رابین با ژوئن 1972 در
بهترین جایی که مربوط به اسرائیل می شود نیکسون تا ریچارد می کرد٬ فکر شکی باقی نمیگذاشت که او
سیاستهای ایاالت متحده باقی خارج از که اسرائیل باید ابان حس می کرد بود. خواهد رئیس جمهور
به آنها استفاده از به واسطه امتناع از رابین همچنین بعضی اعضای مؤسسه یهودیان آمریکایی را بماند.
یک مقام ایاالت متحده گفت که رابـین رنجاند. خود از دولت آمریکا رودررویی با عنوان واسطه در
یک مقام عالی رتبه ایاالت می باشد. S.O.B مؤثر یک ولی او آید S.O.B به نظر گاهی اوقات یک می تواند
با می دهد٬ حقایق بودن اعتبار استاد طرفه دیپلماتیک و مبادالت دو بودن در نیرومند متحده به رابین با

بحث. کننده در متقاعد ارائه نظرات و در ماهر تحلیل٬ در استعداد

قهرمان مهاجرت دسته جمعی
اسحاق رابین در اول مارس 1922 در اورشلیم متولد شد. او می خواست که یک کشاورز شـود.
به محض فارغ التحصیل شد. بنابراین به کالج کادوری که یک مدرسه شبانه روزی کشاورزی است وارد
همان در بعداً انگلیسی فلسطین دریافت نمود. کمیسیونر رابین یک جایزه بورس از سال 1940 شدن در
که به استخدام نمود را او سازمان زیرزمینی یهودی) سال ایگال آلون فرمانده پالماچ (ـگروه حمله هاـگانه٬
مناطق ویشی در و جنگید طول جنگ جهانی دوم جهانی رابین برای انگلیسیها در سازمان ملحق شود.

جنگهایی شرکت کرد. سوریه در لبنان و فرانسه در
به اتهام قاچاق پناهندگان به به مدت ششماه به وسیله انگلیسی ها پالماچ او با دیگر یک بار 1946 در
شامل حمالتی برای آزادی بازداشتیهایی که طول 48ـ1946 در کارهای برجسته او فلسطین زندانی شد.
داستانی آری بن ـ لئون اوریس کاراـکتر که بعداً خیلی ازوقایعی را غیرقانونی مهاجرت کرده بودند٬ به طور

نمود. القاء توصیف کرد کتابش به نام مهاجرت (دسته جمعی یهودیان) در ـکانن را
اسرائیل رابین فرماندهی یک تیپ که جاده منتهی به اورشـلیم را اعراب ـ طول جنگ 1948 در
در رئیس پالماچ بود. بعداً برای آلون و اجرائی ستاد همچنین افسر او برعهده داشت. حفاظت می کرد
ارتش مالقات یک افسر بعد و جمال عبدالناصر مصر رئیس جمهور رابین و نژو٬ طول جنگ در زمانی در
رابـین نـماینده ای در تقسیم نمودند. ظرف میوه ای را و راجع به موقعیت نظامی بحث کردند و ـکردند
که آن مناسبت گمان می رود در بود. 1949 در جزیره رودز اسرائیل در ـگفتگوهای صلح موقت اعراب و

که رابین کراوات می زد. اولین باری بود
جوانترین سرهنگ ارتش اسرائیل به مسئولیت مدرسه آموزش فرماندهان ارتشی گمارده شد٬ رابین٬
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در کالج ستاد در حضور پس از کل ارتش عمل می نمود. ستاد همچنین به عنوان رئیس عملیات در او
به عنوان فرمانده او رابین به عنوان رئیس آموزش نظامی منصوب شد. انگلستان بین 53ـ1952 ـکمبریج ـ
در او کل شد. رئیس عملیات ستاد آن موقع او که در خدمت نمود 1959 تا 1956 فرماندهی شمال از
که تگزاس گذراند در سالحهای مدرن را ماه یک دوره آشنایی با 2 اینکه به اسرائیل بازگردد قبل از 1960
نیروهای دفاعی رابین به مقام ریاست ستاد 1964 در منصوب شد. آن به قائم مقامی رئیس ستاد پس از
است مدرنیزه کردن نیروهای دفاعی استعداد که یک متخصص فنون جنگی با او نمود. اسرائیل ترفیع پیدا
گرفته اسرائیل به کار اعراب و جنگ 1967 موفقیت در استراتژی اساسی که با و هدایت نمود اسرائیل را

تهیه نمود. را شد
تحت 1967 به وسیله مسئولیتهایش در عمیقاً می دهد بروز را رابین مردی که بندرت احساسات خود
شروع به می شد او جنگ از روزهای سخت پیش از تقاضاهایی که در ناشی از فشار گرفته بود. قرار تأثیر
می رابین 23 در می کشید. مداوم سیگار به طور و کم می خوابید او کردند: شدن روی رئیس ستاد ظاهر
به یا شد٬ غش کردن که ازطرف وایزمن ادعا حال رفتن و از به خاطر (یا به انجام وظایفش نبود قادر دیگر
به خاطرخستگی فوق العاده که به یا گزارش شده و نیکوتین که به وسیله کارمندان او مسمومیت از خاطر
به خواست که مسئولیت را معاون خود از او و سه) هر مجموعه ای از یا قبول شده است و او وسیله خود
نهائی برای پیروزی اسرائیل در اعتبار سرگرفت و از مجدداً رابین فرماندهی را بعد روز عصر عهده بگیرد.

داده شده است. هدایت شد نهاده و بنیاد به نیروهای نظامی که به وسیله او جنگ ژوئن 1967

اعتقاد قوی و احتیاط فوق العاده
او احتیاط فوق العاده توصیف شده است. قوی و اعتقاد به عنوان مجموعه ای از شخصیت نخست وزیر
برای گرایش به نگران بودن و دایره وار برای مشاهده یک مشکل به طور معروفیتی برای درون گرایی و
رابین که یک فرد معروف است. مصمم وقتی که تصمیمی گرفته شده است نیز ولی برای اقدام به طور دارد٬
وقتیکه متقاعد دارد دائره المعارف است اصرار یک کمال گرای باحافظه ای نظیر جزئیات و مورد سمج در
(ـکه به طریق او چنین می بیند را آنها شخصاً او و انجام شوند به طریق او اوست کارها که حق با می شود
نیست خودداری آشنا آنها با موضوعاتی که او مورد دادن در نظر حتی از عین حال او در انجام شوند).
صبح ساعت 7 درحدود معمواًل برای ارتباط ترجیح می دهد٬ پست جدیدش که تلفن را رابین در می ورزد.
اجتماعات رابین که یک درون گراست در می کند. شب کار ساعت 11 یکسره تا و می شود به دفترش وارد
اـگرچه حرفهای بیهوده مشارکت نمی جوید٬ در محفلهای اجتماعی کم حرف است و در او ناراحت است.
به طوری شدند وقتی فرزندانش متولد اجتماعی است. پرحرف و توجه٬ مرکز جمع دوستان نزدیک او در
از او شود. که وارد خجالت می کشید و کرد بیمارستان صبر خارج از رابین تمام شب را ـکه گفته شده٬
به عنوان متصدی ریاست سمبولهای او سیب خوردن٬ و پیراهن های یقه باز و تشریفات خوشش نمی آید
یک سیگارکش قهار قباًل مشروبات الکلی نمی خورد. است و شوخیهای بی مزه متنفر رابین از شد. ستاد
فیلم های از تربیت شده است و یک عکاس آماتور او کم کند. که تالش نموده است این عادت را بود

که که فیلم ببیند. دارد ولی به ندرت وقت آن را پرهیجان لذت می برد
همچنین 4 او شد. اعطاء به او طرف دانشگاه هیبرو یک دکترای افتخاری از جنگ 1967 پس از فوراً
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رابین تنیس بازی کند. و کند که شنا دوست دارد او مدارس ایاالت متحده دریافت کرد. درجه افتخاری از
سلیس صحبت می کند. مواردی که عصبی است به طور بجز انگلیسی را

یک خانواده جنگی (جنگجو)
لژیون داوطلب شدن برای خدمت در قبل از نهیمیا٬ او٬ پدر آمدند. روسیه به دنیا رابین در مادر و پدر
کاهن رزا او آنجا در برد. ایاالت متحده بسر در سال را 15 زمان جنگ اول جهانی٬ یهودیان درفلسطین در
جنبش کارگری یهودیان و در آنها هردو ازدواج کرد. او با و مالقات کرد ثروتمندچوب را یک تاجر دختر
در مقاومت یهودیان را معروف بود رزا که به پرستار او یک فرمانده بود. هاـگانا در رزا فعال بودند. هاـگانا
خود قاچاق برای واحدهای دفاع از تسلیحاتی به طور و اعراب ترغیب نمود طول آشوبهای 1920
اسحاق وخواهرش اغلب به بنیانگذاران سیستم بانکی تعاونی بود. همچنین یکی از او یهودیان فراهم کرد.
وقتی او ستایش می کرد. این حال اسحاق مادرش را ولی با می شدند. درجه غفلت رها تا تقریباً حال خود
مانارا کیبوتز دخترش راشل در با سال 1971 زمان مرگش در رابین تا نهیمیا مادرش مرد. ساله بود 17

زندگی کرد.
دبیرستان فارغ التحصیل شدن از پس از که او پالماچ فعال بود در لیه شالسبرگ نیز همسرنخست وزیر٬
به فلسطین مهاجرت نمود. 1933 خانواده اش در با و شد آلمان متولد در او به آن پیوسته بود. 1974 در
در بترسد. برایش اتفاق نیفتاده که برای خود که هرگز می کند خانم رابین که یک برون گرای فعال است ادعا
زمان مأموریت شوهرش به عنوان سفیر کبیر در ایاالت متحده٬ او فعالیتهای سفارت را از ترس وقایع
احتمالی کم نمی کرد. او می گوید به این خاطر که رضایت دادن به تروریستها برای متوقف کردن کارها

است". "خیلی زیاد
تضمینهای یهودیان و پی حمایت برای خواست اتحاد دلپذیری صریح است در خانم رابین که به طور
خـودش که سخنرانـیهایش را دارد اصرار او ایاالت متحده مسافرت نموده است. سراسر اسرائیلی در
آموزشهای سخت پالماچ برای تنهاسودی که از می گوید خانم رابین که به بازی تنیس عالقه دارد٬ بنویسد.
خانم رابین انگلیسی٬ زمین تنیس راحت نفس بکشد. در کمک می کند این است که به او مانده است٬ او

صحبت می کند. فرانسوی سلیسی را آلمانی و
سال چند که بیست و دالیا٬ (یک دختر٬ دارند فرزند دو آنها خانواده رابین خیلی به هم نزدیک هستند.
انتظار نیروهای دفاعی اسرائیل ازدواج کرده و یک افسر با دالیا ساله است. یوال که 19 یک پسر و دارد
که به گفته می شود شده و به خدمت نظام وارد جنگ 1973 یوال درست پیش از دارد. اولین فرزندش را
پست نگهبانی داده شده خیلی ناراحت بود. خط مقدم جبهه٬ به جای یک پست در این که به او خاطر
منابع طبیعی از یوفه که رئیس امور سرتیپ آوراهام یوفه ازدواج کرده است. با خانم رابین آویوا خواهر
انتخاب شد. گروه لیکود به نمایندگی کنیسه به عنوان عضوی از سال 1973 بوده است در سال 1964
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دخالتهای آمریکا
ایران (2) در





الرحمن الرحیم بسم اهلل
است٬ انقالبی ایران چهره ای آشنا که اـکنون چهره کریه شیطان بزرگ برای تمام مردم مسلمان و هرچند
”ـکتاب آن در پیش از و مربوط به سال 1977 تحلیلی النه جاسوسی٬ اسناد آن شدیم که به دنبال انتشار بر
کتاب در را دنباله آن اسناد ایران“ در تحت عنوان ”دخالتهای آمریکا النه جاسوسی“٬ اسناد شماره 8
که توسط عوامل شیطان امیدواریم که این اسناد کنیم. تحت همان عنوان منتشر و جلد دو در شماره 12
نقشه های پلیدش. و شناختن چهره امپریالیسم آمریکا برای بهتر وسیله ای باشد بزرگ تهیه شدهاند٬

خط امام  دانشجویان مسلمان پیرو

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
امام خمینی:

علیه غرب مبارزات آشتی ناپذیرانه ملت ما به تمام ابرقدرتهای شرق و قطع تمام وابستگیها تا ...
است. رسیدن کامل انقالب ما به ثمر انتظار همه می دانیم که جهان اسالم در مستکبرین ادامه دارد٬

برای بررسی چگـونگی ایران پیاده می شد٬ سیاستهای مختلفی که در در توجه به نقش آمریکا با
در اهداف آمریکا باید ابتدا پیروزی٬ تا مراحل رشد هریک از انقالب اسالمی ایران در با آمریکا برخورد
این رابطه در قبال انقالب اسالمی ایران باید در کلیه موضعگیریهای آمریکا و گیرند توجه قرار ایران مورد
النه جاسوسی آمریکا باتوجه به اسنادی که از تاحدی این مسئله را کتاب حاضر بررسی قرارگیرند. مورد
”جنبه این کتاب عمدتاً است که اسناد الزم به تذکر داده است. بررسی قرار مورد تهران به دست آمده اند٬ در

دارند. تحلیلی“
رژیم و ایران به تخت سلطنت می نشیند در دیگر که شاه بار کودتای آمریکایی سال 1332 از بعد
و که خود حاـکم می کند کشور چنان اختناقی بر و تمام ارگانهای مملکت سایه می گستراند بر پلیسی او
که می آید محیطی به وجود نمی دهند٬ جانب ملت مسلمان ایران را اربابش امکان هیچ گونه حرکتی از
به ویژه نفت برای شامل دسترسی به منابع اقتصادی و آن به اهدافش که عمدتاً به راحتی می توانددر آمریکا
این بین در و برسد؛ حال توسعه ایران می باشند٬ در دسترسی به بازار استمرار دوستان اروپاییش و و خود
ایران برای کشتیهای نیروی دریایی آمریکا دسترسی به بنادر ایران و فراز بر حق پرواز اهدافی نظامی مانند
به عنوان این راه شاه را در و دنبال می کند نیز منطقه است را سیاسیش در که درجهت بسط سلطه نظامی و را
عهده حفاظت منافع که شاه از اذعان می دارد و بهترین مهره داخلی برای رسیدن به این اهداف می داند
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اختالف مواضعی وجود است با حتی حاضر آمریکا بدین منظور و ایران برمی آید در اصلی امنیتی آمریکا
که منتهی به شرایط اساسی برنامه های اصالحی او شاه و از قیمت گذاری نفت) سر (بر شاه دارد ـکه با

سمبل وحدت ملی دفاع کند. به عنوان الگوی قدرت و می باشد٬ دنبال گیری اهداف آمریکا
شماره 1) (سند

زمان اختیار سیاستی مناسب با زمانی برای رسیدن به این اهداف کلی خود هر در امپریالیسم آمریکا
نتیجه در درجنگ ویتنام و شکست فاحش آنها و ازدرگیریهای نظامی آمریکا چنانچه بعد می کرده است.
داخل کشور در اعتراض واقع شدن دست اندرکاران حکومت آمریکا مورد خارج و در بدنام شدن آمریکا
کشورهای بر را قدرت نظامی حاـکمیت خود با که دیگرنمی توانستند گردانندگان امپریالیسم آمریکا خود٬
حقوق به نام دفاع از پوششی زیبا زیر در را چهره کریه خود دیگری کوک کرده و ساز مختلف اعمال کنند٬
روی موضعگیریهای ایادی آنها٬ جهان بر در موضعگیریهای آنها مسلم است که تغییر پنهان کردند. بشر
ایران“ ”ظریفترین جنبه روابطشان با را چنانچه اجرای برنامه حقوق بشر فراوان داشت. تأثیر منجمله شاه٬
به ویژه شاه وارد مقامات ایرانی و راه صحبت با از نه تنها برای این کار و شماره 5) (سند می دانستند
عمل شده و ایرانی وارد به ظاهر به شکل یک سازمان حقوق بشر بلکه گاهی به صورت مخفی و می شدند٬
”یک راه جاسوس آمریکایی چنین می گوید: چنانچه سولیوان٬ ارائه می دادند. پیشنهادهای مردم فریبی را
طریق میانجیگری یک سازمان کرده ام این است که از این مسئله پیدا مؤثرتری که من برای درافتادن با
یک نماینده برجسته آن سازمان که نسبت به پیشنهادات من تأثیرپذیراست کنیم. خصوصی غیردولتی کار
به نام خودش طرحهایی برای اصالح حقوق بشر به مقامات ایرانی ارائه می دهد. البته با وجود اینکه او در
به به عهده می گیرد. ولی خودش مسئولیت تمام پیشنهاداتش را تاـکتیکهایش با من مشورت می کند مورد
نشان داده بدون اینکه اینجا توسعه دهند را که اجرای حقوق بشر وتوانسته اند می توانند این وسیله ایرانیها
شماره 5) (سند پرداخته اند.“ به این الف زدنها اـگرچه دوست٬ توسط یک دولت خارجی٬ که آنها شود
ایادی داخلیش در و این هدف که چهره آمریکا ایران با در پیاده شدن سیاست آمریکایی حقوق بشر با
مشروعیتی برای رژیم عامل به خیال خودشان نه تنها اینها برق پوشانده شود٬ زرق و این ماسک پر زیر
هرگونه هسته حرکت انقالبی را بدین وسیله جلوی ایجاد بلکه می خواهند امپریالیسم کسب می کنند٬
ادامه این که با خیال می کنند اینها نیز دی ماه 1356 19 قیام مردم مسلمان قم در از حتی بعد و بگیرند
ترتیب دادن تظاهرات دیگری سیاست احتمال سازماندهی دوباره مردم مسلمان توسط رهبران مذهبی و
سیاستمداران روی مسئله جدایی انقالبیون مسلمان از بر که باید ولی به این نکته پی می برند ندارد٬ وجود
بلکه این مسئله صحبت می کنند٬ تحلیل هایشان از در به همین دلیل نه تنها و تکیه داشته باشند سازشکار
مذهبیون طـرفدار غیر از تغییرات اساسی٬ نگهداشتن رهبران مذهبی خواستار جدا عمل سعی در در
داخل ایران درجهت آمریکا در مسلم است که افرادی که می توانستند شماره 6) (سند مدرنیزه شدن بودند.
روی بر به همین جهت آمریکای جنایتکار باشند. گروه اول یعنی روحانیون٬ از نمی توانستند کنند ـکار
ایـران مـنظم در اسالم به طـور محو و مبارز و برای منزوی کردن روحانیت بیدار حرکتی که آشکارا
شماره (سند معرفی می کند مفید به عنوان یک عمل دلسوزانه و آن را و صحه می گذارد طرحریزی شده بود
مدرنیزه این زمان امیدامپریالیسم به گروه دوم یعنی غیرمذهبیون طرفدار بنابراین در ظرف 15سال). 6در
آن مهمتر از شاه و بتوانند حرکت دقیق درخط آمریکا با مذهبی است تا به ظاهر و نیزجناح میانه رو شدن و
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قابل توجه است که برای تکمیل این حرکت٬ و حفظ کنند برای آمریکا نفت ایران را موقعیت استراتژیک و
”به الزم می داند: مارکسیست اسالمی می نامد٬ را آنها که او فعالیت گروهی را این جاسوس کهنهـکار٬
که این که زمانی برسد قابل دوام است مگر چه حد تا که وضع موجود هرحال مشکل بتوان پیش بینی کرد
ازطریق اـکیدروی مقلدین خود به طرزی دقیق و را واین نفوذ باشند به اعمال نفوذ آیت اهللهای مترقی قادر
اـگر خصوصاً می رسد٬ تجارب گذشته محتمل به نظر این مسئله به خاطر و وضع مقررات سخت پیاده کنند
که دیدیم پیش بینی همان طور شماره 6) (سند کنند.“ گل آلود این وسط مارکسیستهای اسالمی آب را
ایران برق سیاستهای عوام فریبانه حقوق بشرچشم گروهی که در و این گروه صحیح بود مورد در آمریکا
که می توان با بودند به طوری که حتی بعضی معتقد خیره کرده بود. را ناآـگاهی مردم می نالیدند همواره از
امری که به گفته !! کنند به برآوردن خواستهای آزادیخواهانه شان وادار شاه را دادن آمریکا٬ واسطه قرار
(سند انجام دهد! نمی تواند بعضی موارد در یا و نمی خواهد یا آمریکا ”سولیوان“٬ ٬CIA عامل سرسپرده

افراطیون...). که بسیاری از مخالف همان طور عناصر اـگر شماره 8:
به این حرکت قیام مردم مسلمان قم٬ از اوائل وحتی بعد آمریکا شد٬ ذـکر نیز قباًل و بود که پیدا آن طور
بلکه احتمال حرکت مشابه دیگری را چیزی نمی شمارد این حرکت را نه تنها اسالمی بهایی نمی داده است و
که برای شاه قابل حادثه ای می داند بلکه آن را حال تکوین است٬ که انقالبی در به فکرش نمی رسد نداده و
ادامه حرکت چندی با ولی پس از قدرت کامل گرفت. با می توان جلوی حرکات مشابه را ـکنترل بوده و
رهبری آن را ابتدا برای این کار و بررسی حرکت می افتد به فکر شهرهای ایران٬ دیگر و تبریز مردم قم در
مورد مطالعه قرار میدهد تا شاید بتواند از این راه یا انقالب را از بین برده و یا آن را از مسیر اصلی منحرف
سازد. طبق تحلیل آنها ثبات داخلی ایران توسط اتحاد نیروهای محافظهـکار مذهبی و نخبگان متجدد
شرایطی به به عدم ثبات داخلی منتهی شده و گروه جداً شکافی بین این دو هر و رژیم پهلوی تأمین می شد
رهبری از برداشت آنها و آن استفاده نمایند جبهه ملی از که جناح قدیمی مخالف سلطنت و می آمد وجود
رهبران یک جریان افراطی به راه انداخته است و عراق نشسته و ”خمینی در چنین است که: جنبش نیز
این رهبران متفاوت است. گرچه انگیزه آنها وی همراه شوند٬ که با تشخیص داده اند سودمند محافظهـکار
وقتی که دولت توجه کمی به به همین دلیل تا و به شکایاتشان جلب کنند توجهات را تا می خواهند بیشتر

خط اصیل انقالب یعنی هـمان رهـبری با غیرمذهبی) (مذهبی یا می توان ریشه های مخالفتهای جناح محافظهـکار همین اختالف انگیزه ها از 1ـ
شناخت. امام را سازش ناپذیر

خمینی نداشتند!!“1 حمایت از دلیلی برای خودداری از آنها آنان می نمود٬
ایران در روی شاه به عنوان بهترین حامی منافع آمریکا این مراحل هنوز آنچه مهم است این است که تا
”مناسبترین فرد شاه را زیرا قالب سلطنت شاه ریخته می شد٬ بنابراین هرگونه برنامه ای در حساب می شد٬
مـهمترین نـهاد سلطنت را و شماره 48) (سند برای رهبری مردم به سوی یک سیستم دمکراتیک تر“
با دسترس مردم و از دور که شاه٬ به شکلی آماده کنند زمینه را می خواستند و اجتماعی ایران می دانستند
شاه سعی در پشتیبانی از همزمان با ولی آمریکا ادامه دهد. را چهره ای دمکراتیک خدمت به آمریکا
می خواست که و رهبری انقالب نقش مؤثری داشتند٬ بین افرادی داشت که در اختالف نظر استفاده از
”میانه روهایی مانند به عنوان رهبرانقالب به مردم معرفی کند: غیرمذهبی را مذهبی یا شخص محافظهـکار٬
اـگرچه به نمی بینند. خمینی توانا با برای مخالفت آشکارا این زمان خودشان را شریعتمداری در آیت اهلل
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فرصت بدون شک از و برای متعادل کردن جنبش مذهبی تالش می کنند هنوز طوری که گزارش شده آنها
استقبال است ننماید٬ خارج کشور کامل تابع خمینی که در به طور را جریان انتخاباتی که آنها مشارکت در
علیه منافع بر و شاه مخالفت داشته باشند که فقط با به دنبال افرادی هستند یا و شماره 43) (سند می کنند.“

سخنی نگویند. آمریکا
نسبت به امام٬ حداقل به عنوان جناحی معتدلتر روی رهبران میانه رو که گفتیم آمریکا همان طور
اینکه به ادامه می داده است تا به تالشهای خود نیز آمریکا اوج گیری انقالب٬ همراه با بوده است و امیدوار
این ماه نوشته شده اسنادی که در یکی از در انقالب اسالمی می رسیم. دیگری از ماه رمضان یعنی فراز
ولی ما پایان ماه رمضان واقعه به پایان می رسد٬ که در امیدوارند اینجا ناظران در ”بسیاری از چنین آمده:
و احساس تسلط می کنند معتقدیم که رهبران مذهبی حتی میانه روها ما می شویم. مردد رفته رفته بیشتر
حال شاه در اینکه دست کم رضایتهایی به دست آورند. مگر کم کنند٬ را فشار نمی کنیم که بخواهند فکر
موفقیت آمیزی جنبش مذهبی را می توانست به طور تقریباً او یقیناً روی عصای شکسته تکیه دارد. حاضر
این عمل کارساده ای اما بنشاند. فرو به کمک خونریزی زیاد بادستگیریهای دسته جمعی و حال حاضر در
توسط معمواًل خرابکاریها گسترده است و سطح کشور فعالیتهای ناراضیان در برخالف 1963 زیرا نیست.
این کوره راه را او اـگر بزرگ اعمال می شود. بخشهای جداـگانه شهرهای کوچک و در تعدادی گروهها
حساس که نسبت به آنها انتقادات خارجی مهمی را و بود خواهد نقی ادعای اعطای آزادی او انتخاب کند
فردی از ماه رمضان است که می خواهند اواخر در و شماره 43) (سند کرد.“ خواهد وارد است به خود
ایادی پلید خودشان را که تاحدی چهره مذهبی داشته باشد بر سر کار آورند و به همین دلیل شریف امامی
به روی یکدنگی عمل می کرد از مذهبی صرفاً عناصر با برخورد که در به مذهب به جای آموزگار متظاهر
آزادی تشکیالت حزبی و شروع به اقدامات اصالحی مانند ظاهر در و نخست وزیری منصوب می شود
غیره به مجلس الیحه استقالل دانشگاه و بردن الیحه هایی مانند آزادی مطبوعات و فعالیتهای سیاسی٬
رسانه های و می دهند صحبتی بشود) آمریکا شاه و دولت (بدون آنکه از از به مجلس اجازه انتقاد می کند.
مفسران النه جاسوسی فقط می تواند به گفته یکی از که این بنا می کنند٬ منتشر ـگروهی این انتقادات را
مقابل مردم نشان داده شده به خوبی موقعیت شاه در این سند در سوپاپ اطمینانی برای جامعه ایران باشد.
بود. خواهد این نقی برنامه های اعطای آزادی او پیش گیرد در شاه راه حل نظامی را که اـگر بیان می شود و
ماهیت برنامه های اعطای آزادیهای و می رسد فرا شهریور این تحلیل 17 از دیدیم که مدت کمی بعد
حالی انتخاب در را کوره راه مذکور شهریور 17 شاه در و می شود روشنتر مردم بیشتر دمکراتیک شاه بر
نه تنها پس ازخونریزی نیز داشت و خود کنار به عنوان مهمان در رهبران بلوک شرق را که یکی از می کند
اظهارامیدواری اجرای سیاست حقوق بشر در بلکه برای او نشد٬ طرف مجامع غربی به اووارد انتقاداتی از
این است که این مرحله واضح است٬ اول انقالب تا کل جریانات از آنچه در به شاه). (تلگراف کارتر نیزشد
بـا برای پنهان کردن چهره کریه خود و پیش گرفته بود به علت سیاست حقوق بشری که در آمریکا
دستهـگلی که حکومت نظامی از که بعد این مرحله مشاهده می شود ولی در راه حلهای نظامی موافق نبوده٬
حال به هر می نماید. دولتش آرزوی موفقیت نیز بلکه برای شاه و مخالفتی نمی کند٬ نه تنها به آب می دهد
از که دیدیم این آزادیها آن طور و یک سری آزادیهای ظاهری می دهد و می آید دولت شریف امامی بسرکار
جالب اینجا و صحیح بود صادقانه و فرهنگ غربی بودند٬ آنهایی که درحقیقت تحت تأثیر بسیاری از نظر
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دادن آزادی مورد به شاه در مصراً باید ”ما می آورد: به شاه فشار هم برای دادن این آزادیها است که آمریکا
ما که این منظور کرد خواهند پیدا حداقل اعتماد می بینند٬ این صورت ایرانیانی که این را در بیاوریم و فشار
درجهت انتخابات آزاد٬ شاه واقعاً اـگر مشابه نسبت به رژیمهای آینده استوارخواهیم بود. به طور ما است و
که مملکتش را کرد اوشروع خواهد آزادی بیان سیاسی حرکت کند٬ و یک مجلس آزادتر احزاب سیاسی٬
خودش امیدداشته باشد. ثبات پس از به یک آینده معقوالنه با و ازعقب افتادگی کامل سیاسی نجات دهد
به ایران بهترین شانس و گذشته جبران کند شاه در از را تاحدی حمایت یکسره ما حاصل این کارمی تواند
(سند متمایل به ایفای نقشی که برایش آرزومندیم باشد.“ و که یک ملت قابل دوام قادر بدهد درازمدت را
که به شاه برای دادن آزادیهای سیاسی هستند که آنها واضح بیان می شود می بینیم که به طور شماره 56)
مسلم است که زمان شریف امامی دنبال می شود. این برنامه به بهترین وجهی در و می آورند وارد فشار
وگرنه می باشد٬ ابتدای مقدمه تشریح شد که در این برنامه رسیدن به اهداف واقعی خود از هدف آمریکا
معلوم نیست که چه کسی انتخابات برگزارشود اـگر و معتقداست که ”مردم نمی دانندچه می خواهند آمریکا
به شاه باید به ناچار چه بکنند نمایندگان نمی دانند مجلس آزادی تشکیل شود٬ اـگر و کند برگزار آن را باید
همان که در می اندازد حرف کارتر به یاد این تحلیل انسان را شماره 60) (سند حکومتش ادامه دهد“.
طرف از شده است. کشتار به کشت و شاه مجبور است٬ اوقات گفت که چون آزادی برای مردم ایران زود
نسبت به شاه خوب جلوه دادن چهره خودش این فشار از بیان شده است که هدف آمریکا دراین سند دیگر
آن رژیم نیز از بتواند آمد کار سر رژیم دیگری بر و حفظ کند شاه نتوانست منافعش را اـگر ایران است تا در

در جهت اهداف خود استفاده کند٬ هرچند که در آن زمان هنوز به بقای شاه تا حدی امیدوار بود.
در زمان شریف امامی گفتگو با سیاستمداران به طور وسیعتری ادامه می یابد و حتی خیلیها جذب
مـجذوب بـرنامه های و بکشـند به طـرف خـود عده ای را که هرچند درمی یابند ولی اینها می شوند٬
مؤثرترین هنوز اختالفات داخلی خود وجود که با این روحانیون شیعه هستند باز کنند٬ عوام فریبانه خود
تشکـیل مـی دهند٬ ”روحانیون شیعه که مؤثرترین گروه مخالفین را تشکیل می دهند: ـگروه مخالف را
سـالها شـده٬ خمینی تبعید آیت اهلل آنها٬ بانفوذترین رهبر متفاوتند. یکدیگر با میان خود همچنین در
هیچ شانسی نیست بنابراین عماًل برقراری یک حکومت الهی بوده است و سرنگون کردن شاه و خواستار
ایران از چهره های مترقی مذهبی در به یک راه حلی برسد. او هرگونه حکومت غیرمذهبی با ـکه شاه یا
اجرای نظارت بـر نقش کاهش یافته تری برای شاه و جمله شریعتمداری روحانی سرشناس خواستار
(سند تعالیم اسالمی تشخیص دهند.“ با که تطبیق قوانین را سوی یک کمیته روحانیون هستند قوانین از
دل رهبران مذهبی نداشته٬ امیدچندانی برای سازش با که دیگر بنابراین واضح است که آمریکا شماره 64)
و جبهه ملی وابستگی دارنـد ”سیاستمداران به ویژه آنهایی که با به سیاستمداران جبهه ملی می بندد:
تقاضا اـکثراً تشکیل شده است٬ همچنین رهبران احزاب مستقل کوچک که به پیش بینی انتخابات 1979
شاه مستقل از نخست وزیر یک سلطنت مشروطه با و محسوسی کاسته شود که نقش شاه به نحو دارند
داشتن حمایت ولی از سوی بخش مهمی ازطبقه متوسط مدرن پشتیبانی می شود٬ این گروه از شود. برقرار
برنامه شاه لحاظ اصولی با مخالفان غیرنظامی از این ملغمه از نیست. برخوردار پیروان متعصب مالها
هرگونه توسعه آزادیهای سیاسی بیشترین از و ایران مخالفتی ندارد اقتصاد درباره مدرنیزه کردن جامعه و
هرگونه عنصر با تا دارد این گروه را سازش با حکومت شانس بهتری از بنابراین شاه و می برد. استفاده را
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و اعمال چنین سیاستمدارانی بودند شاهد البته مردم ایران خود شماره 64) (سند مخالفان...“ دیگری از
مردم را و خواب بودند مگر اینها که آیا ولی یک سؤال پیش می آید نیست٬ این مورد الزم به توضیح در
شجاعت تمام! که با مسلسلهای شاه نمی شنیدند رگبار زیر در شاه مردم را صدای مرگ بر و نمی دیدند
البدوقتی که شاه آمریکایی که برای ادامه سیاستهای و نقش کاهش یافته تری برای شاه می شدند خواستار
می دانستند!! نیز دلیل پیروزی خود این را می کرد٬ مقامی پیشنهاد به اینها و دلبسته بود وابسته اش به اینها
بین و طرف طبقه متوسط مدرن پشتیبانی می شدند که این سیاستمداران فقط از مشخص می کند اخیر سند
سازمان یافته اینها که هرچقدر تحلیلگران آمریکایی اذعان می دارند و توده مستضعف پشتیبانانی ندارند
لحاظ سیاسی از مالی شیعه هرچند هزار ”دهها است: نیروی متکی به مردم کمتر نیرویشان از باشند٬
مقامات حکومت یا تا توده های ایران دارند منظم تری با و تماس مستقیم تر خوب سازمان یافته نیستند٬
پیش بینی ”ما نمی کنند: این همه پیش بینی یک حکومت مذهبی را ولی با شماره 64) (سند حزبی...“
احزابی که شالوده مذهبی هرچند آید٬ نمی کنیم که یک حکومت تحت کنترل رهبران مذهبی روی کار
ادامه سیاستهای در مدتی که شریف امامی یعنی آخرین مهره مؤثر از بعد آید.“ ممکن است به وجود دارند
یک گروه مسئله جانشینی شاه توسط بازماندگانش یا کند٬ دوا آمریکایی نتوانست دردی را حقوق بشر
این زمان می بینیم که برخالف روشهای حقوق بشری در مطرح می شود. برای آمریکا رژیم دیگر نظامی یا
اقدامات جانشینی شاه توسط یک رژیم نظامی و به فکر که موافق راه حلهای نظامی نمی باشند٬ آمریکا
کار به سر اعتصابیون را زور استفاده از که با تحلیل روشهایی می پردازند به تجزیه و و نظامی دیگرمی افتند
بازگردانند٬ یعنی کم کم شاهد کنار رفتن ماسک حقوق بشر از چهره کریه امپریالیسم آمریکا می شویم:
زور استفاده از با آنها درازمدتی که در روشهای کوتاه مدت و مورد در را تحلیل خود بهترین تجزیه و ”شما
بفرستید. برای ما نگه می دارد دور خیابانها از تظاهرکنندگان را کارهاشان بازگردانده و به سر اعتصابیون را
می بینیم الزم است.“ دانشگاهها مطبوعات و کشیدن (ـکنترل) چنین سیاستی دربند کنار می توان گفت در
که برای دادن آن به شاه برای گرفتن آزادیهایی (!) سرکوبی تظاهرکنندگان صحبت کرده و ـکه چه ساده از
همت مردم مسلمان ایران تحت رهبری دیدیم که چه ساده با و نقشه می کشند می آوردند٬ وارد فشار
که درمی یابد پنبه شده دیده و همه رشته هایش را آمریکا دولت شریف امامی٬ اواخر در امام٬ سازش ناپذیر
پس نمی کند٬ کسی باور دیگر حرفهایش را زیرا کند٬ برایش نقشی ایفا شاه نمی تواند این مملکت دیگر در
شروع کرده 17شهریورخدماتش را کشتار که با دولت شریف امامی نیز ـکم کم به فکرتعویض وی می افتد.
که طبق سیاست حقوق تن به چیزی می دهد آمریکا و آبان وظیفه اش به پایان می رسد 13 کشتار با بود٬
الزم به می شود... روشنتر بگوییم ماهیت واقعی آمریکا بهتر یا یعنی دولت نظامی٬ به آن راضی نبود٬ بشر
محدود به همین اسناد النه جاسوسی به دست آمده اند٬ این رابطه در تحلیلی که در است که اسناد تذکر
تا دنباله این اسناد و آمد کتاب شماره 8 در برمی گردد 1978 که به قبل از این تحلیلها بخشی از نمی شود٬
پیروزی بهمن٬ تاریخ 22 تا را ادامه این تحلیلها و این کتاب آورده می شود در 1978 تاریخ اول نوامبر

کتابهای دیگری خواهیم آورد. در اشغال النه جاسوسی را آن تا پس از انقالب اسالمی ایران و
به طبع رسیده است. 13 12و این کتاب مجموعه آن دردوجلد الزم به یادآوری است که بخاطرحجم زیاد
خط امام“ ”دانشجویان مسلمان پیرو
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شماره (1) سند
 سری

ایران تحلیل برنامه٬ خط مشی کشوری و
آن کاربرد اهداف خط مشی اصلی و الف:

الزم است. تشکل منطقه ای ایران٬ جهت حصول حاـکمیت مستقل و 1ـ
خود. دفاع از مستقل ماندن و خواست ایران مبنی بر aـ

کشورهایی درخاـک ایران ودرصورت تجاوزروسیه یا bـتوانایی خنثی کردن حمالت محدودروسها
رسیدن عکس العمل هم پیمانان ایران. فرا تعویق حمله تا به حمایت او٬

نواحی که ممکن است شورشهای وابسته به خارج در در مخصوصاً وفاداران داخلی٬ اطمینان از cـ
روی دهد. آنجاها

صورت وقوع. توانایی کنترل اغتشاشات در dـ
حمله کشورهای همسایه بدون برابر صورت لزوم مقاومت به تنهایی در در توانایی خنثی کردن و eـ

حمایت روسیه.
الزم است: موضوعات نظامی٬ ایران به خصوص در و جهت حصول روابط همکاری بین آمریکا 2ـ

جهان آزاد. ادامه توجه ایرانیان به دوجانبه بودن منافع ایران و aـ
آمریکا. دوجانبه روابط نظامی بین ایران و فواید bـ

cـ داشتن تصور مطلوبی از آمریکا به صورت تضمین کننده مؤثر امنیت ایران و اینکه آمریکا دولت
پیشرفت ایران عالقمند است. قدرتمندی است که در مورد استقالل و

بلکه به صورت حامی طبقه برگزیده فعلی است٬ نه تنها که آمریکا که قبول کند این تصور خصوصاً dـ
می باشد. مدافع جانشینان این نخبگان نیز

وابسته به کمک خارجی باشد. به این هدف که خواهانیم ایران کمتر ما اثبات عالقه شدید eـ
منظم الزم است که : به طور تغییرات تکاملی الزم٬ ثبات توأم با برای اطمینان از 3ـ

منظم الزم است که: به طور تکاملی الزم٬
سمبل وحدت ملی. حفظ موقعیت شاه به عنوان الگوی قدرت و aـ

اجتماعی. برنامه های اقتصادی و تعادل صحیح بین برنامه های نظامی و bـ
وعده سعادتمندی در تأمین منافع ملموس مردم ایران یا جمعیت و رشد از اقتصادی سریعتر رشد cـ

منافع ملموس. برخورداری از آتیه نزدیک با
عدالت اجتماعی. انتظار روح اصالح و احساس تحرک٬ dـ

حفظ امنیت داخلی بدون توسل به سرکوبی مستبدانه. توانایی کنترل بینظمی های داخلی و eـ
رضایت مـردم این احساس که ”با ایرانیان شهرنشین با در بردن هوشیاری ملی خصوصاً باال fـ

حکومت انجام می گیرد“.
حکومت مؤثر. و جدید اقتصاد کاربرد بردن سطح مهارت در باال gـ

الزم است: امکانات نفت ایران برای دوستان اروپایی ما٬ برای اطمینان از 4ـ
شرکتهای نفتی غربی. بین ایران و همکاری موجود نگهداری جو
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غیرقابل رؤیت برای خارجیان سری ـ
برگ خط مشی ملی
ـ اهداف آمریکا ـ

پادشاهی ایران رژیم سلطنتی کشوراست. ایران منوط به چهارچوب خاص روابط با در اهداف آمریکا
امور تجربیات طوالنی سازمان یافته در طریق نهادهای عمومی یا از داده نشده است٬ که هنوز آرامشی را
خط مشی استمرار کشور در عاملی است که می تواند تنها حال حاضر در این امر سیاسی تأمین می کند.
جنبه تأـکید بیشتر این امر اما دارد٬ شاه وجود و حالی که اختالف مواضعی بین ما در تأمین کند. عمومی را
اغلب مسایل اساسی درخط مشی داخلی و در اصالت واین مسئله باتوجه به اشتراـک عقایدی که ما تا دارد
هیچگونه شکل حکومتی حمایت از تعهدی در حالی که آمریکا در اوداریم٬چندان مهم نیست. خارجی با
شخصیتی تنها و ایران برمی آید در عهده حفاظت منافع اصلی امنیتی ما از شاه فعاًل ایران ندارد٬ خاص در
انتظار دیگری که ما منبع قدرت مؤثر ظهور بدین طریق تا باشد. ایرانیان شورشگرا راهبر است که می تواند
منتهی به شرایط اساسی برنامه های اصالحی او شاه و حمایت از سال آینده نداریم. 5 تا طی 2 آن را

می گردد: دنبال گیری اهداف زیرین ما
با خارجی که بخواهد تجاوز هرگونه وابستگی یا از آزاد متکی به خود٬ شدیداً یک ایران مستقل و 1ـ

همکاری نماید: مسایل زیر غرب در
ایران و قدرت ایران جهت عقیم گذاشتن فعالیتهای نامشروع شوروی در رابطه با انجام اقداماتی در aـ

جلوگیری از توسعه طلبی روسها در مورد سوئز و خلیج فارس.
دست قراردادن خاـک ایران برای نیروهای غربی درصورت درگیری که شامل امتیازات پروازی در bـ

است.
زمان روابط دوستانه ای بین مرور اثر کشورهای همسایه به طریقی که در ترغیب توسعه روابط با cـ
همکاری خـاورمیانه ای بـه و حصول ثبات بیشتر کشورهای غیرکمونیست همسایه به منظور ایران و

شود. ناحیه خلیج فارس برقرار خصوص در
به افزایش جوی که درک عمومی ایرانیان رو ایران در و بین آمریکا تکامل روابط دوجانبه جدید 2ـ

آن. به جای هدایت مسیر کمک به ایران برای توسعه ملی بیشتر نقش ایاالت متحده در و می باشد
به کسب احترام بیشتری به منجر وضع اداری٬ بهبود و راه افزایش نیرو از ایران٬ در یک دولت مؤثر 3ـ
شد. خواهد غیره) مقامات محلی و متخصص یا افراد دانشجویان٬ خصوص بین روشنفکران (معلمین٬
سریع فعلی اینکه رشد تا متعادل سازد٬ را توسعه کشور سالم که هزینه های نظامی و یک اقتصاد 4ـ

باالبردن سطح زندگی شود. و اقتصادی خودکفا باعث رشد رفته تا به کار منظماً ثروت کشور
اجتماعی واقتصادی که وسایل انتقال منظم وصلح جویانه قدرت 5ـتوسعه وتقویت نهادهای سیاسی٬
در به توسعه اجتماع را به افزایش بخشهای رو درازمدت اشتراـک رو در صورت لزوم تأمین کرده و در را

تسهیل کنند. دولت خود
مواضع قابل قبول. با به خصوص نفت٬ دسترسی غرب به منابع ایران٬ استمرار 6ـ

حال توسعه ایران. در به بازار دسترسی آمریکا استمرار 7ـ
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شماره (2) سند
1356 آذر 2 1977ـ دسامبر 11 واشنگتن تاریخ: خارجه ـ امور وزیر : از

تهران 1025 ـ سفارت آمریکا به :
سری طبقه بندی :

11269 شماره سند:
ایران. در سفیر مقاصد اهداف و موضوع :

پیام ایران است. سیاست خارجی ایاالت متحده در مقاصد اهداف و این تلگرام حاوی بیان و 1ـ
کرد. مطالب تهیه خواهد مرور و تکمیل آنها و طرحها مورد در جداـگانه ای اطالعات مشروح را

متن: آغاز 2ـ
تحکیم یک رابطه اطمینان...توسعه و و مبنای اعتماد اقتصادی مستحکم بر یک رابطه سیاسی ـ الف)

شاه. اطمینان با و براساس اعتماد
برداشتن گامهای الزم٬ قسمتهای مهم جامعه ایرانی و ...تشخیص دادن دامنه تماسهای سفارت در
فضای باز سیاست لیبرالیستی (آزادی 0 گرفتن موقعیتهای احتمالی که از نظر همچنین در ـگسترش روابط٬

می آید. ایران به وجود جدید سیاسی)
متعادل نمودن اوضاع امکان همکاری نموده در حد اعضای کابینه اش تا و آموزگار نخستوزیر ...با

یاری دهید. آمده وی را سه سال قبل به وجود ـکه در
ب) افزایش روابط بین ایران و آمریکا در زمینه های غیرنظامی.

نزدیکترین دوستانش و تشویق ایران به سیاست تأمین کننده نفتی قابل اعتماد برای ایاالت متحده و
نیاز سیاستهای انرژی ایاالت متحده و و برنامه ها قیمت گذاری نفت٬ یک سیاست میانه روی در اتخاذ

تشریح نمایید. جهانی به یک قیمت نفت معتدل را اقتصاد
سفیرسفیر دفتر نفوذ از و به دست آورده٬ به نفع آمریکا بازارداخلی ایران را ...سهم قابل مالحظه ای در
فـرصتهای بازرگانی آمریکایی برای استفاده از صورت عدم دسترسی به مراـکز در (سفارت آمریکا)

تجاری استفاده نمایید.
اینکه و نمود٬ مؤثرتر را آمریکا ...تشخیص این مسئله که چگونه می توان همکاریهای دوجانبه ایران و

کرد. این مسئله وارد در بیشتر چگونه می توان بخش خصوصی ایاالت متحده را
که کنید راهی پیدا تا سازمان انرژی اتمی ایران همکاری کنید٬ از اعتماد دکتر شاه و نزدیک با ...به طور
ایران دست یابیم. به یک موافقت دوجانبه با برسیم و رئیس جمهور (سالح) بتوانیم به اهداف عدم ازدیاد

حفظ نمایید. تأسیس و ایران را ...تجهیزات گردآوری اطالعات در
برای مخدر برنامه مواد دولت ایران در گرفتن بیشتر حال انجام برای به کار کوششهای در ...حمایت از

افغانستان.
دانشکده های ایاالت متحده و تحصیل در روشهای مرتبط به دانشجویان ایرانی خواستار ...بهبود

انجام همکاریهای الزم برای پیشرفت سیستم دانشگاهی ایران.
ایران برای پرداخت کامل بدهیهای عقب مانده به آمریکا. بر ...ادامه فشار

هست. روابط نظامی که شامل برنامه تهیه وسایل نظامی نیز هماهنگی در ج)
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از را این هدف که توجه او با کنید٬ احتیاجات نظامیش آغاز مورد شاه در با ...صحبت محتاطانه ای را
تجهیزات نظامی غیرضروری منحرف سازید. تقاضای خرید

تحت کنترل پیش بینی شده را و حاضر فروش وسایل نظامی خارجی (غیرآمریکایی) دقت موارد ...با
بگیرید.

که مطمئن شوید تا بگیرید تحت نظر ...به دقت فعالیتهای نمایندگان سازندگان اسلحه ایاالت متحده را
کارکنان که تعداد کنید راههایی پیدا و بردن میزان فروش رعایت می کنند٬ باال مورد در را قوانین جدید آنها

الزم کاهش دهید. به تعداد ایران را قراردادی وابسته دفاعی ایاالت متحده در
که احتیاجات مشروع دفاعی ایرانیان در مطمئن شوید تا کنترل کنید ...رابطه تهیه وسایل نظامیان را

چهارچوب قوانین جاری انتقال سالح برآورده می شود.
ایـران بـه بـنادر کشتی های نیروی دریـایی را اجازه ورود و نگهدارید ایران را فراز بر حق پرواز

منطقه ای. امور کیفیت متعادل ایران در ابقاء د) بگیرید.
درباره سیاست ما حمایت از اسرائیل و قبال مسئله اعراب و سیاستی معتدل در به اتحاد ...ایران را

سازید. خاورمیانه وادار مذاـکرات صلح در
تشویق کنید. که شامل تهیه نفت هم باشد٬ اسرائیل را ادامه روابط مثبت ایران با

تداوم بخشید. انفعاالت پاـکستان را فعل و ...مخالفت ایران با
همراه ایران در و امنیت خلیج فارس حمایت کنید رابطه با عربستان سعودی در همکاری ایران و ...از

جریان امور پیشرفتهای امنیتی مربوطه٬ در میان همسایه های ایران٬ قرار داشته باشید.
...ایران را تشویق کنید از ابتکارهای اساسی ما در آفریقا حمایت کند.

ایران. اجرای حقوق بشر پیشرفت در ه)
بهبود کنید. مرور ایاالت متحده را سیاستهای حقوق بشر موقعیتهای مناسب٬ در دیگران٬ شاه و ...با
با عالقه و اشاره کردن به پیشرفتهای مثبت مورد با مثاًل ایران تشویق کنید٬ در را وضعیت حقوق بشر
به این مسئله جلب توجه وی را جهان٬ ایران در حقوق بشر نامساعد تصویر توضیح انعکاسهای ناشی از

نمایید.
پایان متن
ـکریستوفر
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شماره (3)  سند
تلگرام

1356 آذر 30 ـ 1977 دسامبر 21  تاریخ :
تهران در سفارت آمریکا : از

خارجه وزارت امور برای اقدام :
تهران 11269  شماره :

اداری استفاده محدود
ولف هیئت نمایندگی کنگره (به ریاست) موضوع :

ولف ضیافت نهاری کرده است که برای هیئت نمایندگی کنگره (به ریاست) پیشنهاد نخستوزیر 1ـ
نمایندگان این ضیافت نهار در عالئق این هیئت نمایندگی ترتیب دهد. و برای کسب اطالع درباره کار
ترتیب نهار از بعد سفارت قبل یا داشت. خواهند این نمایندگان حضور ـکنگره به اضافه کارمندان ارشد
بقیه کارمندان به همسران و داشت. این بستگی به ترتیب زمان خواهد و داد خواهد ـگزارش خالصه را
همچنین اـگر بروند. شهیاد به دیدن بنای یادبود و اتوبوس دیدن کنند با شهر از تا شد فرصت داده خواهد
تمام گروه با مایل است بدون صرف نهارخالصه مطالب را نخست وزیر هیئت نمایندگی کنگره مایل باشد٬

میان بگذارد. در
آموزگار بپذیرند. را دعوت نامه نخست وزیر به هیئت نمایندگی کنگره توصیه می کند شدیداً سفیر 2ـ
یک فرد زیرک و باریک بین و در عین حال زباندار و پرتحرکی است که نقش مهمی را در حکومت ایران از
سالهای 76ـ هنگامی که در کرده است و به عنوان نماینده اوپک ایفا سالهای اخیر به ویژه در دهه 50 اواخر

می رفت. ایران به شمار مخدر برنامه کنترل مواد چهره مهمی در بود کشور وزیر 1974
در انجام دهد٬ خواسته است که این وظیفه را نخست وزیر از (شاه) اینکه وزارت دربار از پس 3ـ
این کند٬ الاقل درسطح دادن گزارش خالصه رد وی را صورتی که هیئت نمایندگی کنگره جلسه مالقات با
یقین داریم هیئت نمایندگی کنگره میل ندارد ولی ما داشت٬ منفی خواهد اثر و شد خواهد تعبیر سوء امر

گذاشته شود. یک چنین تأثیری برجا
است مشورت نمایید. خواهشمند 4ـ

میکلوس
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شماره (4) سند
دی 1356 20 ـ ژانویه 1978 10 تهران تاریخ : در سفارت آمریکا : از

واشنگتن خارجه ـ امور وزیر به :
محرمانه طبقه بندی :

ایران در مقاصد اهداف و موضوع :
مقاصددر بیانیه های مربوط به اهداف و توجه می دهیم که اظهارات و شناسایی٬ مرکز قدردانی از با 1ـ
تلگراف پیش در از احتیاط این مسایل را با ما عنوان شود. الیتغیر٬ به صورت نظریه ای ثابت و ایران نباید

B آزموده ایم. مرجع
ایران در منافع اصلی ما هماهنگ با به گونه ای واقع گرایانه انجام شدنی بوده و داریم که آنها اعتقاد
دریافتهای جزئی و پیشرفتهای جدید بسط داده ایم تا آن را تعدیل کرده و جرح و این بیانیه را اما هستند.

آن بگنجانیم. در باشد٬ چگونه باید جاری ما مقاصد اینکه اهداف و مورد در یافته را تغییر
می آوریم: ذیاًل برده شده٬ B به کار تلگراف مرجع که در قالب جدید در را بیانیه مجدد

شروع متن 2ـ
احترام دوجانبه. اطمینان و پایه اعتماد٬ استحکام روابط سیاسی اقتصادی بر الف.

شاه داشتیم. اطمینان که با و تقویت رابطه اعتماد حفظ و ـ
گامهای اولیه برای توسعه روابط قسمتهای مهم جامعه ایران و تماسهای سفارت در ارزیابی کاربرد ـ
خود٬ تا حد ممکن٬ با نیروها و گروههایی که به موازات مدرنیزه شدن ایران٬ تبدیل به مراـکز مهم نفوذ
و آورد بشمار راه تسهیل فعالیتهای سیاسی تحقق یافت٬ در که اخیراً بایستی فرصتهایی را این امر می شوند.
الزمه احترازازچنین خطراتی دست به ممکن است متضمن خطرهایی باشد. بعضی موارد که در توجه شود

راه رفتن است. عصا
طرح برنامه ای مدت ایران و برای اندیشیدن روی هدفهای اقتصادی دراز کابینه او و تشویق آموزگار ـ
نفت است. میان رفتن محتوم درآمد قبال از کامل که هدف اولیه آن ابقای گردش چرخ اقتصادی در جامع و
ازطریقIBRD و و بایددرجستجوی مشاورین خارجی تشویق وحمایت نمود را این خصوص ایرانیها در

داد. منابع مناسب رهنمود دیگر
گرایشهای ایاالت مـتحده در و سیاستها صاحبه نظران ایرانی از مطلع نمودن تصمیم گیرندگان و ـ
USIS (وزارت اطالعات توسط فعالیت همه جانبه کادر آمریکا روابط ایران و خصوص منافع ایران و

آمریکا).
زمینه های غیرنظامی. در آمریکا افزایش روابط ایران و ب.

اتخاذ نزدیک آن و متحدان بسیار تشویق به ادامه ذخیره قابل اطمینان نفتی برای ایاالت متحده و ـ
قیمت برای نفت با دنیا اقتصاد نیاز و برنامه های انرژی آمریکا و سیاستها سیاست معتدل قیمت گذاری.

تبیین شود. تحمل پذیر
به مـنظور سفیر دفتر نفوذ آمادگی برای استفاده از ایران و بازار در تسهیل افزایش سهام آمریکا ـ

ایران. فرصتهای شغلی در نامشخص تجارتخانه های آمریکایی در حداقل نفوذ و حمایت٬
نمودن جمله چگونگی وارد از آمریکا٬ نمودن کمیسیون مشترک ایران و ارزیابی چگونگی فعالتر ـ
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ـکامل بخشهای خصوصی آمریکا.
در اهداف کارتر که منطبق با آمریکا پیگیری تدوین متن نهائی توافقنامه همکاری هسته ای ایران و ـ

همکاران سازمان انرژی اتمی او. و اعتماد بهمراه دکتر عدم گسترش سالحهای اتمی باشد٬ موارد
ادامه فراهم آوردن سیاستهای بده بستان در ایران و در امتیازات اطالعات جاسوسی آمریکا ابقاء ـ
اطمینان تا به دقت سبک سنگین شود برای امتیازات اضافی باید هرگونه پیشنهاد پاسخ به این امتیازات.

نمی اندازند. خطر در که منافع فعلی را حاصل شود
مواد که هدف آن کاهش تولید مخدرمنطقه ای٬ مواد امور کردن کامل ایران در یافتن راهی برای وارد ـ

خارج ایران می باشد. داخل و در مخدر تقلیل قاچاق مواد پاـکستان و افغانستان و در مخدر
به جریان گذاشتن کار ارزشیابی و گسترش اقدامات در آموزش وپرورش به منظور وزیر همکاری با ـ
برای دانشجویان ایرانی که برنامه گسترش فرصتها می باشند. آمریکا تحصیل در ایرانیانی که خواستار
عزیمت تعلیم انگلیسی پیش از مشورت و دادن راهنماییهای مناسب٬ به منظور دارند آمریکا تحصیل در

آنها.
اختالس شده. گذاشتن ایران برای پرداخت کامل قرضه مازاد فشار ادامه زیر ـ

منجمله برنامه ذخیره نظامی. دقیق٬ روابط نظامی هماهنگ و ج.
رد نیازهای نظامی اش به منظور مورد در مشاورین اصلی نظامی او شاه و ابقای گفتگوی مداوم با ـ

ضروری. تقاضاهای فروش اسلحه غیر
ـ زیر نظر گرفتن کامل موارد فروش اسلحه خارجی به ایران٬ چه آنها که فعاًل در جریان است و چه آنها

ـکه پیش بینی می شود.
اطمینان دادن به به منظور داشتن دقیق فعالیتهای نمایندگان کارخانجات اسلحه آمریکا٬ نظر زیر ـ
به دنبال یافتن راههایی برای و هستند رفتن قیمت خرید خصوص باال در متوجه قوانین جدید اینکه آنها

ایران می باشند. دفاعی در پرسنل مربوط به قرارداد ـکاهش تعداد
اطمینان یافتن به اینکه نیازهای مشروع دفاعی ایران به منظور زیرنظرداشتن روابط ذخیره نظامی ما ـ
روابط همکاری نظامی ایران انتقال اسلحه منطبق شده است. چهارچوب دستورالعمل های جاری نقل و در
انطباق 92 قانون همگانی 95ـ که با اطمینان حاصل شود تا گیرد قرار آزمایش مجدد مورد باید آمریکا و

دارد.
بـرنامه ریزی و پذیرفتن مسئولیت افزایش یابنده توسعه مـدیریت٬ تشویق دولت ایران به منظور ـ
کمک نظامی آمریکا. بین بردن وابستگی ایران به نصایح و هدف غائی از شیوه های اداری داخلی نظامی با

ایران برای کشتی های نیروی دریایی. دست یابی به بنادِر ایاالت متحده و ابقای حقوق پرواز ـ
منطقه ای. امور موقعیت متعادل ایران در ابقاء د.

در مذاـکرات صلح ما اسرائیل وحمایت ایران از عرب و ـتشویق ادامه نزدیکی تعادل یافته ایران به امور
خصوص خاورمیانه.

منجمله روابط نفتی. اسرائیل٬ تشویق حفظ روابط مثبت ایران با ـ
پاـکستان. (نوسازی) مجدد تغییر ابقای مخالفت ایران با ـ

ایاالت شبه جزیره عـربی امـنیت دیگر عمان و عربستان سعودی٬ همکاری ایران با حمایت از ـ
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بود. مرتب باخبر همسایگان منطقه ای ایران باید دیگر عراق و توسعه امنیتی در از خلیج فارس.
قلمروهای سیاسی ـ هندوستان در پاـکستان و افغانستان٬ تشویق ادامه همکاری مسئوالنه ایران با ـ

اقتصادی.
آفریقا. در سیاستهای اصلی ما تشویق حمایت ایران از ـ

ایران. در اجرای حقوق بشر پیشرفت در ه.
تمرکز با مسئوالن درموقعیتی مقتضی٬ دیگر شاه و با آمریکا بررسی سیاستهای حقوق بشر مطالعه و ـ
تغییرات سیستم سیاسی است (ـکه ممکن با که درتضاد (ـکه قابل حصول است) برروی گسترش حقوق بشر
نامطلوب همگانی ایران توجه داشت که تصویر باید باشد). مضر بین برده و از است مداخالت خارجی را
بگذارد. جاها سایر و آمریکا روی موقعیت بین المللی ایران در چه تأثیری بر این موضوع می تواند در
سولیوان
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شماره (5) سند
دیماه 1356 21 ـ ژانویه 78 11 تهران تاریخ : ـ سفارت آمریکا : از

خارجه وزارت امور به :
سری طبقه بندی :

تهران 367. ( C) وزارت خارجه ٬291277 ( B) وزارت خارجه ٬295486 ( A) مراجع :
ایران در سفیر مقاصد و هدفها موضوع :

بحث کنم. شما با مسئله زیر مورد این تلگرام هوایی در در کمال خوشحالی استفاده می کنم تا من با
اطمینان حاصل کنم که این هیئت اعزامی به صورت فعالی یعنی مسئله راههایی که من ادامه می دهم تا
مرجع در دنبال می کند. ایران داشته باشد٬ است در که دولت ایاالت متحده امیدوار مقاصدی را اهداف و
ما داشتیم. اظهار A فرستاده بود نظرهایی که مرجع اظهار مورد در من نظریاتمان را و ”تیم کشوری“ (C)

منطقی برای دیپلماسی خودمان می دانیم. یک برنامه رضایتبخش و را ـگفتیم که آن اظهارنظرها
به صورت من سعی کرده ام که تیم کشوری را سازماندهی بود. من برای رسیدن به این برنامه٬ اولین کار
من جلسات روزانه ای برای این تیم ترتیب برای انجام این کار درآورم. متحد یک تشکیالت یکپارچه و
به این که او نظر این جلسات روزانه شرکت می دهم. در رئیس مستشاری نظامی را مخصوصاً داده ام و
نام نویسی کرده و افراد نظامی ایاالت متحده٬ 1300افسر مأموریت (یعنی بیش از ـکنترل عظیم ترین عنصر
به دالر) میلیارد (یعنی 18 اداره پرخرج ترین برنامه را و به دست دارد را ـکارمندان معمولی ایاالت متحده)
عهده دارد. من معتقدم که این حرکت من فعال بودن سازمان این مأموریت را به طور چشمگیری افزایش
بردم سعی می کنم که بیشترین حجم بدنبال طرحهایی که من درمأموریتهای بزرگ دیگرم به کار داده است.
مشکالت بقیه و فعالیتها تیم کشوری از عنصر هر تا کنم٬ جلسات روزانه متمرکز در ممکن فعالیتهایمان را
بین اعضای تیم در من گسترده ترین تشریک مساعی اطالعاتی ممکنه را کند. اعضای تیم آـگاهی پیدا
تنظیم صالحدیدهای سیاسی تحت ریاست معاون هیئت اعزامی تشویق در را شرکت اعضاء و ـکشوری٬

می کنم.
پیچیده را و به عهده گرفته که طرحهای متعدد هیئت اعزامی این وظیفه را مبنای این پایه تشکیالتی٬ بر
رفته دوباره بررسی خواهم کرد. A به کار مرجع تحت عنوانهای اصلی که در را من آنها عملی سازد.

اطمینان. و پایه اعتماد محکم بر یک رابطه سیاسی اقتصادی طوالنی و الف)
تعهدات او جهان٬ به این منطقه از دولت ایران درباره عالقه او شاه و آمد٬ سرکار زمانی که دولت کارتر
نتیجه دیدار در شاه به عنوان یک حاـکم مطمئن نبودند. مورد موضعگیریش در به توافقنامه های گذشته و
این دسامبر٬ اواخر تهران در از رسمی پرزیدنت کارتر دیدار و نوامبر واشنگتن در ایاالت متحده در شاه از
من احساس می کنم که توانسته ام آن نتیجه انعکاس این وضعیت٬ در بین رفت. از کاماًل تردیدها شک و
تمام مسایل مورد صحبتهای طوالنی در او منظم با من به طور شاه توسعه دهم. با اطمینان را و رابطه اعتماد

صداقت همراه بوده است. کمال صراحت و طرف با دو از مباحثه ها و این صحبتها داشته ام و
مسایلی که مورد مورد اطالعات مهمی در ادامه دادن این نوع رابطه الزم است که من برای او برای
وجود با غیره تهیه کنم. و مذاـکرات اقیانوس هند مذاـکرات سالت٬ خاورمیانه٬ مانند طرف است٬ عالقه دو
ولی واضح مشخص کرده که مایل است این نوع اطالعات به شاه برسد٬ به طور اینکه رئیس جمهور
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شاه برسد. که این مطالب به موقع به نظر آن می شود بوروکراسی حاـکم بعضی مواقع مانع از
خواهم آورد. واشنگتن فشار این مسایل همچنان بر مورد من در

این نماید. شاه ارتباط برقرار به طورمستقیم با می کنم که گاهگاهی رئیس جمهور من همچنین پیشنهاد
هرمکاتبه ای البته من از بحث شده است. شاه) (ـکارترو رهبر که بین دو درموردمسایلی خواهدبود تماسها
به اینکه کادررهبری نظر بیایدقدردانی می کنم. واشنگتن به وجود به ابتکارخود ـکه ازطرف رئیس جمهور
بنابراین این گونه ارتباطهای شخصی بهترین وسیله برای به خصوصی است٬ شخصی و بسیار این کشور

است. آوردن اعتماد وجود
طرف گروههای مخالف تماس هایی از و سفارت نامه ها ایران٬ آزادی در سیاست جدید رابطه با در
که این گروهها محتاطانه سعی کرده ایم که طیف وسیعی واسطه در جواب داده ایم و به اینها ما داشته است.

بیاوریم. به وجود هستند ”حلقه رسمی رابطهای سفارت“ خارج از
که از وزرای جدیدوجوان کابینه آموزگار با را گفتگوهای متمرکز ما بزرگ٬ موردمشکالت اقتصاد در
خواهد هم برای ایران مفید به عقیده من هم برای ایاالت متحده و شروع کرده ایم. فنی صالح هستند٬ نظر
آینده مورد در بانک جهانی بخواهیم که مطالعات متمرکزی را هیئت خارجی بین المللی مانند از ما اـگر بود
وجود با انجام دهد. کرد٬ پی ریزی نخواهد پیشرفت ایران را زمانی که منابع نفتی دیگر در ایران٬ اقتصاد
این عقیده مشاهده مورد جانب ایرانیان در ولی من مقاومتهایی از اینکه این بانک موافق این برنامه است٬

ادامه می دهم. این مورد به کوششهایم در اما نموده ام٬
ب) روابط رو به افزایش در زمینه های غیر نظامی بین ایران و آمریکا.

زمینه انرژی٬ بخصوص نفت معتقدیم که موفقیت چشمگیری در توسعه روابط ایران و آمریکا در ما
ایران سال 1978شد. ثابت نگهداشتن قیمت نفت اوپک در که خواستار ایران اولین کشوری بود داشته ایم.
یک باقی می ماند. نزدیکترین دوستان ما همچنان به عنوان یک منبع نفتی مطمئن برای ایاالت متحده و
برنامه های انرژی به خاطر قسمتی دیگر وضعیت ذخیره نفتی جهان بود٬ این پیشرفت به خاطر قسمت از
مشکالتی که به خاطر مورد شاه در صحبتهای بی پرده با یک قسمت هم به خاطر و بود دولت کارتر
بـه طـور مـا اـگـر آمدن بود. حال به وجود در بین روابط دوجانبه ما٬ سیاستهای قیمتگذاری ایران٬
منابع دیگر جدی از به طور و می کاهد واردات انرژی ما از قانع کننده ای نشان دهیم که برنامه انرژی ما

نگهداریم. گروه میانه روها در خواهیم توانست ایران را من معتقدم که ما انرژی بهره برداری می کند.
ایاالت متحده وتمایل بازرگانی ایاالت متحده همراه باحمایت دولت آمریکا تورم پایین تر با این فشار
برای ترتیب دادن خریدهای نفتی نظیرجهت جبران هزینه های دالری قراردادهای ایاالت متحده با آن٬ از

ایران پشتیبانی می شود.
دالر میلیارد 10 سال آینده حدود ظرف چند به ایران در فروشهای تجارتی بزرگ آمریکا یکی از
آمریکا که نتیجه یک موافقت دوجانبه بین ایران و است٬ آن راـکتورهای اتمی نیرو داشت و ارزش خواهد
اعالم دسامبر تاریخ 31 شاه در و رئیس جمهور انرژی اتمی می باشد. از استفاده های صلح آمیز مورد در
آمریکا کمیسیون مشترکی که نمایندگان ایران و من امیدوارم که در اصول توافق شده و که در کردند ـکردند
آن زمان این تا مجلس سنا اـگر شود. رسمی امضاء این موافقتنامه به طور داشت٬ فوریه خواهند 28 در
در این مسئله به عنوان برنامه ریزیهای دیگر این تاریخ ممکن است به تعویق افتد. تصویب نکند فروش را
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که وضعیت کمیسیون سازد قادر را ما باید قاعدتاً کشاورزی وهواپیمایی کشوری٬ زمینه های خانه سازی٬
خودم آورده ام. به دفتر من مستقیماً کمیسیونی که بخش تهران آن را پی ریزی کنیم. مشترک را

من معتقدم باطرحهای مشخص فنی و ایران همچنان به خوبی پیش می رود با همکاریهای اطالعاتی ما
با یافت به همکاریهای ما افزایش خواهد این همکاریها آینده نزدیکی بدهیم٬ داریم در انتظار که ما جدید

شد. خواهد توجه بیشتر سال 1978 در برای افغانستان٬ مخدر زمینه مواد ایران در
خواهد وجود مشکلی است که برای سالهای زیادی برای ما مشکل رفتن دانشجویان ایرانی به آمریکا
زمـینه آموزش عالی پیشرفتهای زیادی در همکاری وزارت علوم و ماه گذشته با چند در ما داشت.
همچنین تعدادی طرح برای تصحیح و ما افرادداشته ایم. مورد تحقیق در برقراری برنامه های آشناسازی و
این بر کمک زیادی به پیروزی ما این طرحها مطالب٬ نظر ـکامل کردن به واشنگتن داده ایم که معتقدیم از

تابعیت. اداره مهاجرت و رابطه با در به کارگیری فرم 20ـ بخصوص در کرد٬ مشکل خواهد
مشکالتی مواجه شده ام که من با مسئله وصول تمام پرداختی بدهی عقب افتاده اموال اضافی٬ مورد در
قبال خسارتی که به راه آهن ایشان در می کنند تصور آن ایرانیها که در وضع حقوقی غامضی ناشی می شود
زمان در به میان کشیدن نقش بریتانیاییها با داشته باشد. وجود شده پرداختهای جبران کننده ای باید وارد
پیشرفت تهیه مدارک مربوط برای ما٬ مورد ایران در و دولتهای بریتانیا عدم عالقه و و این مورد جنگ در

ادامه می دهیم. این مورد در به فعالیتهای خود ما می شود. بغرنجتر این کار در
هست. که شامل برنامه تهیه وسایل نظامی نیز روابط نظامی به دقت متناسب شده٬ ج)

در نتیجه تغییرات قوانین اداری که به خاطر سیاست خلع سالح رئیس جمهور بود٬ من برای خود یک
تهیه تجهیزات نظامی برای ایران دیدم در مورد در خود قبل از بیشتری نسبت به افراد نقش مستقیم بسیار
تجهیزات احتیاجات ایران در مورد افسران نظامیش یک طرح درازمدت در شاه و من با اجرای این نقش٬
محسوسی از عامل این طرح به طور چند به خاطر تهیه کرده ام. به دست آید٬ آمریکا از نظامی که باید
کنگره مورد آینده نزدیکی در این برنامه کم شده در است. معتدل تر شده بود٬ پیشنهاد طرحهایی که قباًل
تمام کنتراتچی های دفاعی با سیاست رئیس جمهور من همچنین برای مطابقت با خواهدگرفت. بحث قرار
از را آنها توضیح داده ام و برای آنها سیاستهای جدیدمان را مالقات کرده ام و اینجا ایاالت متحده در

آـگاه کردم. آورده٬ به وجود خواستهای جدیدی که قوانین جدید
منطقه ای: امور ابقای وضع متعادل ایران در د)

مورد همچنین در مسایل منطقه ای بوده است. درمورد ماههای اخیر شاه در بحثهای طوالنی من با اـکثر
من نـتیجه این بحثها از خارجه داشته ام. امور خلعت بری وزیر زیادی با همین مسایل بحثهای بسیار
آن به تأثیرگذاری بر می توانیم با اینکه ما سازنده است و می گیرم که سیاست خارجی ایران مسئوالنه و
سالحهای اتمی٬ عدم ازدیاد در اقیانوس هند٬ در اسرائیل٬ نزاع اعراب و در همین صورت نگاهش داریم.
آن در خود برای ادامه نفوذ ایران نقشهای سازنده ای بازی می کند. آفریقای جنوبی٬ و شاخ آفریقا در
آنجا حوادثی که در این مناطق و مورد در من احتیاج دارم که حداقل به اندازه هم صحبتهای خود نقشها٬
اخبار خالصه اطالعات مختلف مخصوصاً رسید به این دلیل من از اطالع داشته باشم. اتفاق می افتد٬
S/P ـکه در NSC یا دریافت نشریات سیاسی از من همچنین از روزانه داخلی خاورمیانه استقبال می کنم.

استقبال می کنم. به همان صورتی که تهیه می شود٬ این موضوعات است٬ رابطه با
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ایران: اجرای حقوق بشر پیشرفت در ه)
این ماه گذشته پیشرفتهایی در چند در من معتقدم که ما ایران است. با این ظریفترین جنبه روابط ما
باره تـصویر غرورشان در رابطه با در به خصوص شاه٬ ایرانیان٬ صحبت کمی با با موضوع کرده ایم.
در درباره صحبتی که رئیس جمهور دست یافتیم. به این پیشرفتها ما روی این موضوع٬ آنها بین المللی از
این افتادن با یک راه مؤثرتری که من برای در این پیشرفت داشته. شاه داشته نیزسهم بزرگی در با این مورد
یک کنیم. طریق میانجیگری یک سازمان خصوصی غیردولتی کار کرده ام این است که از مسئله پیدا
به نام خودش طرحهایی برای است٬ نماینده برجسته آن سازمان که نسبت به پیشنهادات من تأثیرپذیر
من تاـکتیکهایش با مورد در اینکه او وجود البته با به مقامات ایرانی ارائه می دهد. اصالح حقوق بشر
به این وسیله ایـرانـیها به عهده می گیرد. ولی خودش مسئولیت تمام پیشنهاداتش را مشورت می کند٬
به که آنها نشان داده شود بدون اینکه اینجا توسعه دهند را که اجرای حقوق بشر توانسته اند و می توانند

پرداختند. به این الف زدنها اـگرچه دوست٬ وسیله یک دولت خارجی٬
سولیوان
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شماره (6) سند
دی 1356 29 ـ ژانویه 1978 19 تهران تاریخ : ـ سفارت آمریکا : از

سی. واشنگتن دی. خارجه ـ وزارت امور به :
00719 محرمانه شماره : طبقه بندی :

استیونس ـ هیئت نمایندگی ویلیامز موضوع :
ساعته سودمندی از 36 ژانویه دیدار 11 تا تاریخ 9 استیونس در ـ 1ـخالصه هیئت نمایندگی ویلیامز
دیدار رخدادی در که ظاهراً صرف نمودند شاه نهار ژانویه با تاریخ 10 در سناتورها ایران به عمل آورد.
به تبادل نظرهای مهمی پرداختند نیز ایران آموزگار نخست وزیر این هیئت با می رفت. ـکوتاهشان به شمار
(پایان آـگاه گردیدند. جهت نوسازی نیز تالشهای ارتش در ژنرال طوفانیان از با هنگام صرف نهار در و

خالصه)
آسوان سادات در بازگشت شاه ازمالقات با تاریخ 10ژانویه پس از همچنین این هیئت توانست در 2ـ
طول نهار در به تبادل نظر مقامات سعودی٬ و ملک خالد ریاض جهت مالقات با توقف کوتاه ایشان در و
عناوین دیگر آینده صلح متمرکزبود. پیرامون مسایل خاورمیانه و نیز موضوع بحث به هنگام نهار بپردازد.

این منطقه بود. وضع امنیت در و بحث شامل شاخ آفریقا
حالی که اسرائیل فداـکاری نموده است در حد که سادات بیش از این گونه فهماند شاه به سناتورها 3ـ
شاه بسیار دوستانه انجام گرفت و صمیمانه و بحث بسیار نتوانسته است به وی جواب کافی بدهد. هنوز
خوشحال به نظر می رسید. وی اظهار داشت که موفقیت روش پیشنهاد شده توسط سادات بستگی به
لیکن مهم است نیست٬ که انجام مذاـکرات به سادگی امکان پذیر شاه به خوبی می داند تصمیم اسرائیل دارد.
که گل ظریفی که به وسیله سادات چشم به زندگی گشاده٬ ـکه اسرائیل به سادات به گونه ای جواب دهد

نشود. پرپر پژمرده و
طرحهای توسعه ارائه نمایشی توسط وی از با آموزگار نخست وزیر جلسه دوساعته هیئت با 4ـ
غلبه کرد٬ آنها مشکالت بزرگی که برای نیل به موفقیت می بایست بر که اذعان شد آن طور پیشرفت و

شروع شد.
قبال هریک وضع امنیتی ایران در نمایشی اضافی از جواب به سؤالی که شد٬ همچنین در نخست وزیر
بحث شد. انتقال تکنولوژی نیز پیرامون تعرفه و همسایگانش به عالوه وضع عمومی منطقه ارائه کرد. از
بیکاف در سناتور نتایج این بحث استفاده های شایان برده اند. از نخست وزیر و واضح است که سناتورها
باید آمریکاییها ایرانیان و نداشته و اختیار پایان اظهارداشت که مامعتقدیم که هیچ کس اطالعات کافی در
بیاموزند. یکدیگر از هرچه بیشتر تا پیرامون مسایل دوجانبه بپردازند تبادل نظر صراحت به بحث و با
چگونگی کمکهای امنیتی سفیر تشریح نمود. ایران را ژنرال طوفانیان وضع سررشته داری در ـ 5

ایران برشمرد. در مدیریت آمریکایی برنامه های مستشاری نظامی را عمومی به ایران و
پیرامون این و شدند آمریکا اتاق بازرگانی ایران ـ به هنگام صرف صبحانه موفق به دیدار سناتورها 6ـ
رئیس اتاق ابتدا در و طی نمود جالبی را بحث جریان بسیار پرداختند. تبادل نظر به بحث و موضوع نیز
و جلسه فرصت تبادل نظرهای کلی تر تا پیش نکشند٬ موضوع مالیات را آقای لفلدت ازحضارخواست تا
کند. سولیوان پیدا را جامعتر
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شماره (7) سند
محرمانه
بهمن 1356 4 ـ ژانویه 1978 24 تهران تاریخ: در سفارت آمریکا از:

سی. خارجه واشنگتن دی ـ امور وزیر به:
0389 (B )ـ تهران 0548 (A)ـ مرجع:

تهران 124 77 (D )ـ تهران 0665 ـ ( C)
عواقبش قم و سیاست ـ مذهب و موضوع:

داشت. گسترده ای وجود ژانویه به طرز 14 هفته 15ـ طول آخر آشوبهای مذهبی در خالصه متن:
بی سابقه تکذیب عـمومی اظـهارات و و خارجی آشکارا سه خبرنگار مصاحبه آقای شریعتمداری با
این حرکت سیاسی مـذهبیون٬ به عنوان ماحصل رویدادهای قم می توان گفت٬ بیانیه های دولتی بود.
مسلمانان به تاـکنون بوده. سال 1963 سازمان یافته ترین وپرتوان ترین وشکل یافته ترین جنبش آنان از
قابل توجه نسبتاً که هنوزمقدار می کند دولت ایران تظاهر بعدتقدیس متحدشده اند. از کلی صرف نظر طور
(پایان به نفع دولت برگرداند. که ممکن است ورق را دارد طول مبارزات وجود وقایع پیش بینی نشده در

خالصه متن)
ایرانیان نزدیک به رهبران تماسهایی که با شرح وقایعی است که از دید توضیحاتی که ذیاًلخواهید 1ـ
رهبران سایر آقای شریعتمداری یا که با سه خبرنگار) خبرنگاری (از دو از یا شده است٬ مذهبی اخذ
مذهبی ـ مصاحبه کرده اند. ارزیابی و تشخیص سفارت از وقایع مهم و پرمعنی قم و نیز عواقب آن در

پاراـگراف 6 تا 9 داده شده است.
ژانویه 14 15ـ که در آن دارد رسیده است حکایت از کاملی که به دست ما اخبار 2ـ

شایدشهرهای یا زنجان و ـ شوشتر ـ دزفول ـخرمشهر ـ اهواز آبادان ـ ـ مشهد تظاهرات وسیع مذهبی در
که 50شهرونداهوازی به زور گزارش گردید نیز بسته بود. روز به مدت 2 اهواز بازار دیگردیده شده است.
تظاهرات صورت گرفته است. بدنبال شرکت آنان در این امر و شده اند به قم تبعید محل سکونت خود از
هم تعدادی نقاط دیگر نیزدر نشده حاـکی ازاین است که تعدادی ازمردم شهرکشته شده اندو شایعات تأیید
مردم به دنبال از آن است که سه نفر تهران حاـکی از نشده ای در شایعه تأیید داشته است. مجروح وجود
بسیاری از می رسد به نظر ژانویه) 12 و 11) کشته شده اند. دانشگاه صنعتی آریامهر مجروح شدن در
ضد آن را و دست برداشته اند روزنامه ها کردن گزارشات مربوط به وقایع مذهبی مندرج در باور ایرانیان از

تلقی می کنند. دولت است٬ تظاهرات که ملهم از
صمیمیت او تحت تأثیر شریعتمداری مصاحبه کرده اند آیت اهلل خبرنگارانی که با می رسد به نظر 3ـ

گرفته اند. قرار
ایشان با اظهارنظر که اـگر قانع شد ولی نهایتاً روزنامه نبود٬ در مایل به مصاحبه برای انتشار آیت اهلل
که مایل نیست می کرد تأـکید معناخواهدداشت.شریعتمداری مستمراً برای مردم کمتر نامشان همراه نباشد
نداده است که دستور شهر به بازار گفت که او او مقامات دولتی درگیرشود. با کشمکشها و زدوخوردها در
که چگونه تشویق کرده است که خودشان تصمیم بگیرند را شهر هر رهبران مذهبی در او و بسته شوند

انجام یابد. قم کشته شده اند٬ آنهایی که در مراسم یادبود
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به عنوان یک ژانویه) واشنگتن پست هم آمده است (20 حال بیانیه های شریعتمداری که در هر به 
تلقی می شود. ایستاده است٬ تظاهرات اخیر دولت ایران که مسلحانه روبروی مردم قم در مبارزه مستقیم با
قم کار مدرسه مذهبی شهر روحانی که در افراد رهبران مذهبی (یا جانب سایر احترامی که از 4ـ
رهبران مذهبی بود. آشکار نسبت به شریعتمداری واضح و داشتند٬ طول مصاحبه حضور در می کنند)
تیراندازی اش بسوی مردم کاماًل لزوم خشونت به خرج داده و حد که پلیس بیش از همگی توافق داشتند
(ـکه البته سؤال به وسیله مخبرین گزارش نشده است) سؤالی مطرح کرد: آیت اهلل بدون انگیزه بوده است.
شلنگ آب پاش برای متفرق کردن مردم استفاده نکرد؟شریعتمداری و از یا و اشک آور گاز پلیس از چرا
به طور نفر 30 گفت چیزی حدود او بوده اند. نفر 5000 حدود که جمعیت اصلی (اولیه) همقطارانش گفتند
کل نفر 70 که جمعاً بیشتری کشته شده اند تعداد بعداً و کشته شده اند پراـکنده وقتی تیراندازی شروع شد٬
طریق خبرگزاری پارس گزارشاتی که سفارت از (نظریه سفارت: است. کشتهشدگان وقایع اخیر آمار
نفراست که این رقم مبنی براین بوده است که آمارکشته شدگان 76 اولین خبرها٬ بعداز دریافت کرده است٬
همان آماری است که به رقم صحیح ودرست تر به قضاوت ما برده نشده است. دولت ایران به کار به دستور
رسمی کشته شدگان به طور از نفر که 14 می کند وسیله گروه اطالعاتی مخالفان گزارش شده است که ادعا
از اخیر این خبر (به یادداشت مذاـکره جداـگانه رجوع شود) عالمت گذاری گردیده اند. و شناسایی شده اند

خبرهای قابل اطمینانی بوده است که سفارت به تازگی دریافت کرده است.
مدارس و خبرنگاران خارجی شریعتمداری همچنین عنوان کرده است که مساجد ادامه بحث با در ـ 5
علوم مذهبی اهواز به مدت 5 روز بسته بوده اند و این به خاطر این است که در آنجا روحانیون اثر زیادی
اثرات سازماندهیشان در از استان خوزستان برگشته اند٬ روحانیونی که به تازگی از از نفر دو ـگذاشته اند.
مـقابل در پیشرو که شریعتمداری به عنوان یک رهبر برداشت خبرنگاران این بود سخن گفتند. آنجا
یا بزرگ مذهبی ایران و رهبر 8 یکی از را منابع سفارت او سایر دارد. دولت قرار برابر عکس العمل مردم در
تبعیدتنی چند نیز طالقانی و زندانی شدن آیت اهلل از بعد توصیف کرده اند. مهمترین آنها بزرگترین و احتمااًل
کسی می شود. مذهبی ایران قلمداد واقع شریعتمداری مهمترین رهبر امسال در پاییز رهبران مذهبی در از

مطالعه کرده است. اوائل قرن بیستم را قرن نوزدهم و ـکه اسالم اصالح شده اواخر
به آیت اهلل سابقه داری دارند و ارشد و مقام باال خبرنگاران خارجی توسط افرادی که درحسینیه ارشاد

تماس دارد. آیت اهللها دیگر شریعتمداری و حسینیه مرکزی است مذهبی که با معرفی شده اند.
اشاره به سیاسی جالبترین قسمت مصاحبه شریعتمداری آن است که او نقطه نظر از تحلیل سفارت: ـ 6
مخالفتی اـگر که اسالم مخالف اصالحات ارضی نیست و عنوان می کند نیز حجاب زنان می کند. پوشش و
گرفته نظر مردم در برای انقالب شاه و خاصی را هست مربوط به روش اجرائی آن است که دولت اعضاء
اـگـر دارنـد اعـتقاد هستند٬ جریانات مذهبی آشنا و که به امور واسطه های محلی ما از نفر دو است.
اصلی گردهم آیی مخالفین به عنوان محور دارد حال حاضر این موقعیت که در از شریعتمداری بتواند
مخالفتهای به حال از که تا به دست کسانی بدهد جهت حرکت نهضت را می تواند مذهبی استفاده کند٬

طبقه متوسط ایران هستند. اعضاء و به مذهب ارتجاعی هم عالقه ندارند بوده و سیاسی دور
درباره یادگیری بیشتر دشوار روی وظیفه ذاتاً داشت که بر ماههای آتی سفارت سعی خواهد در 7ـ
باور را هم مرتجعین آنها هم مترقیون و حال حاضر اجزای دینی جنبش مخالفین منجمله عقایدی که در
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به عواقب آن انجام داده است این بوده که مخالفت دینی را حال آنچه که واقعه قم و به هر کنیم. کار دارند
داده ارتقاء نفع برده اند اعطای آزادیهای اخیر از اینجا بین کسانی که تا برجسته تری در جایگاه نمایان و
هرچند است. تجمعات درجواب به وقایع قم تحسین برانگیز ایجاد در مالها و پیروزیهای آیت اهللها است.
برای مقاصد صرفاً دیگر٬ (تحقق بخش) غیاب رویدادهای تبلورساز که در بود مشکل خواهد برای آنها
که روزنامه اطالعات شروع شد (تظاهرات قم به دنبال درج مقاله ای در کنند. تظاهرات فوری برپا سیاسی٬
برای مثال پراـکنده حمالتی شده بود) به طور بار چند خمینی٬ تبعیدی ایرانیان٬ دینی و آن مقاله به رهبر در
برای تظاهرات یک قانون یا آینده نزدیک بتوانندجهت حمایت از در که آیا دارد تردیدوجود این مورد در
مذهب چیزی است آموزش بالقوه سیاست و به هرحال ترکیب و به نفع اصالح قانون اساسی بسیج شوند.

سیاست آـگاه کرده است. آمیزش روحانیت در خطر از دولت ایران را ـکه شاه و
طبقه متوسط نبوده است٬ آن است که دولت ایران قادر نخستین عالئم حاـکی از می رسد به نظر ـ 8
و جلب کند به طرف خود تظاهرات مذهبی قم تالش نومیدانه مرتجعین بوده است٬ که: این شعار با ایرانی را
کـارمندان دولت٬ کسـبه٬ روسـتاییان٬ کـارگران٬ هستند این وجود با بسیج نماید. به نفع خود را آنها
ولی به حس وظیفه شناسی به نفع دولت ایران تظاهرات کنند. روشنفکرانی که بنا بعضی از دانش آموزان و
بالقوه این است که البته خطر هم باعث نشده که طبقه متوسط ایرانی به دولت نزدیک شود. حتی این امر

دست بدهد. از روی عوامل مذهبی خود را دولت کنترل خود امکان دارد
که رهبران مذهبی که خواستار به سویی رهبری شده اند سیاستهای ایران ذاتاً سال اخیر ظرف 15 در
تغییرات اساسی هستند٬ کاماًل از غیرمذهبیونی که طرفدار مدرنیزه شدن ایران هستند دور نگاه داشته
شود. حتماً از آن احتراز خطرناـک خواهد بود و به این جهت باید چرا که نوع این برخورد مسلماً شوند٬
حمله به دولت غیرمستقیم در یا و مستقیماً را دول خارجی خود سایر و آمریکا آنچه گذشت٬ بنابر 9ـ
به مسلمین اصالح طلب دیده می شود. عمیقی در بیگانه به طرز از رگه تمایل به تنفر ایران دخالت ندادهاند.
که اینکه زمانی برسد مگر قابل دوام است٬ چه حد تا که وضع موجود حال مشکل بتوان پیش بینی کرد هر
(از روی مقلدین خود اـکید به طرزی دقیق و را این نفوذ و باشند٬ به اعمال نفوذ آیت اهللهای مترقی قادر
می رسد. تجارب گذشته محتمل به نظر این مسئله به خاطر و پیاده کنند طریق وضع مقررات سخت)

کنند. گل آلود این وسط مارکسیستهای اسالمی آب را اـگر خصوصاً
سولیوان
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شماره (8) سند
بهمن 1356 12 ـ اول فوریه 1978 تهران تاریخ : در سفارت آمریکا : از

وزارت کشور به :
سری طبقه بندی :

مخالفین ایرانی موضوع :
ماه گذشته که خالل 8 افرادی است که در گروههای مخالف و این تلگرام نمایانگر خالصه مطلب:
شامل افراد این گروهها شده اند. ظاهر مقابل نظرات مخالف نشان داده٬ دولت ایران تسامح بیشتری در
را٬ سخنگویان چیره دست آنها تماسند. گروههای تروریستی در گروههایی است که با راست و چپ و
که بازگشت به حکومت مشروطه منجمله انتخابات ”لیبرال میانه رو“های مخالف تشکیل می دهند احتمااًل
یک مخالف مذهبی بسـیار هفته های اخیر در خواستارند. برای قوه قضائیه را استقالل بیشتر و جدید
مذهبی است همچنان عقاید رابطه با ادامه نارضایتی که در کرده است. وجود اظهار علناً محافظهـکار٬
دولت برای اجتماعات عمومی محدودیتهایی قائل می آید. بالقوه علیه دولت ایران به شمار بزرگترین خطر
طرف دیگر از اعالمیه های گروههای ناراضی جلوگیری به عمل نمی آورد. و توزیع نامه ها شده ولی از
در بسیج کرده است. خود برای تظاهرات به طرفداری از را حزب سیاسی یکایک افراد طریق تنها دولت از
بدانند آنها اـگر کناراین سیستم حکومتی کارمی کنند. در اـکثراین گروههای مخالف درداخل یا حال حاضر
دست بلوا خشونت و به ایجاد آنها گرفت٬حداقل بعضی از نخواهد قرار ـکه دولت به این ترتیب تحت تأثیر
خواهند زد. اـکثر این گروههای مخالف٬ آمریکا را قدرتی می شناسند که می تواند در دولت ایران از طریق
اعمال نفوذ برای آنها جایی باز کند. اـگر از این سو ناامید شوند٬ احساسات ضعیف ضد آمریکایی (و
(پایان خالصه داد. خواهد آمریکایی شدیدتر فعالیتهای ضد به احساسات و را جای خود شگفت آور)

مطلب)

مقدمه:
ماه گذشته در 8 درباره گروههای مخالفی که در این تلگرام تالشی است درجهت ترسیم دانسته های ما
چون جناح مخالف شده اند. مخالفت عمومی ظاهر اظهار برابر دولت ایران در نتیجه انعطاف پذیری بیشتر
احتیاط بیگانگان با برابر شدن در ظاهر هم در هنوز می کرده است و کار ”مخفیانه“ ایرانی مدتهای مدید
تحلیلی خاص درباره همه یا تحقیقی جامع درباره گروههای مخالف و نمی توان این تلگرام را عمل می کند٬
مخالفین عضوچندسازمان و این مدعی این است که عده ای از بر دلیل دیگر صحنه دانست. حاضردر افراد
شده به مخالفین آغاز دارند٬ چپ طیف قرار گروههایی که در با تشریح زیر گروه مشخص هستند. یا

محافظهـکاران مذهبی راست می انجامد. و لیبرال“ ”میانه رِو

ـگروههایی که ممکن است دارای روابط تروریستی باشند:
چون سازمان انقالبی حزب گروههای انقالبی چپ گرایی٬ چپ ترین جناح طیف ایدئولوژیکی٬ در
درباره این دارند. قرار کرده٬ ایجاد سازمانی یک پارچه را تهران نیز در فعالیت نموده و اروپا توده که در
یک تیراندازی تـروریستی در اعضای آن در فقط می دانیم که یکی از ـگروه اطالعات چندانی نداریم٬
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ما نظر ولی از دارند٬ وجود اروپا در گروههای مارکسیستی نیز دیگر گردیده است. دستگیر 1976 دسامبر
آن که نهضت آزادی ایران از ایران داشته باشند. چندانی بر تأثیر نمی توانند سازمانهایی کوچک بوده و
پاریس سازمان یافت. در سال 1964 در جبهه آزادیبخش ملی به وسیله بنی صدر منشعب گردیده است.
مسئول مکاتبه می رود٬ رابطین این سازمان درپاریس به شمار صادق قطب زاده که یکی ازاعضای اصلی و
ولی تالش اینکه جبهه آزادیبخش ملی روابط تروریستی دارد٬ وجود با ایران است. در افرادی چند با
ولی کند٬ راست مارکسیستی قلمداد سازمانی حامی گروههای مخالف میانه رو را می نموده است که خود
کوچکی را جبهه آزادیبخش ملی گروههای یک پارچه و ظاهرًا برای بسیاری قابل قبول نیست. این ادعا
در آمریکا این سازمان در بنابه گزارشی مقر کرده است. آمریکایی ایجاد اروپایی و شهر چند تهران و در
بـه که قبال صدرحاج سیدجوادی باشد تهران ممکن است احمد رابط اصلی آن در هوستون می باشد.
والدهایم ـ رئیس سازمان ملل ـ مکاتبه اخیرش با برنامه مخالفت منجمله٬ چند در و قضاوت مشغول بود
که آنجا لیکن تا تماس هستند. در مجاهدین خلق (مبارزین مردم) با آیت اهللها بعضی از دست داشته است.
این تماسها نحوه ایجاد از حال حاضر در تشکیل نمی دهند. به این منظور گروه خاصی را می دانیم اینها ما
از این زمینه شده است. اشاراتی در داشته اند جناح مخالف سروکار طرف افرادی که با مطلع نیستیم ولی از
به می گیرند. بخشهای مجاهدین قرار بعضی از رابطه با چپ در مخالفین مذهبی ضد طریق این آیت اهللها
عالوه بر دسترس این رابطین نگاهداشته می شوند. از که تیمهای دارای فعالیت تروریستی دور می رسد نظر
مذهبی حمایت نهضت مخالفین / است از حال حاضر مهم طیف مخالف سیاسی در که مرکز بازار این٬
بسیار به عمل میآورد. در حالی که تعدادی از مردم خود را کمونیست و یا حامیان حزب توده می دانند ولی
این است که رهبر سفارت معتقد زمینی کارمی کند. به صورت زیر قانونی است و حزب توده سازمانی غیر
بزرگ برادر رئیس سابق سازمان جبهه توده و سابق دانشگاه و استاد حزب همان عبدالعلی پرتوی علوی٬
درباره دیگر می باشد. می برد٬ بسر تبعید آلمان شرقی در که اـکنون در تهران٬ این حزب در علوی رهبر
دانشگاههای ایران شخصیتهای دیگر ولی در دست نیست٬ اعضای احتمالی این گروه اطالعات کافی در
هم مسلکان این گروه نفوذ دانشگاهی٬ اساتید بسیاری از بنابه اعتقاد و دارند آن قرار رابطه با چپ در

فکری بسیاری بردانشجویان دارند. ایدئولوژیک و
جبهه ملی پیشین بازماندگان میانه روتر

عناصر این وصف٬ با مشکل می سازد. شناخت دقیق آن را ماهیت متغیرهسته مرکزی نهضت مخالفین٬
اتحادیه گروه عضویت دارند. چند یا دو شخصیتهایشان در رؤیت کرده ایم که بسیاری از اصلی زیرین را
دکتر قبیل داریوش فروهر٬ از سازمان یافت افرادی چند 1977 نوامبر نیروهای جبهه ملی ایران که در
تالش این گروه درجهت بازگرداندن هم آورده است. گرد علی شایگان را و بختیار شاهپور ـکریم سنجابی٬

شاه بوده است. بین رفتن ”دیکتاتوری“ حکومت مشروطه واز
آورده به تحریر آوریل 1977 نامه ای 200صفحه ای اش در آنچنان که در علی اصغرحاج سیدجوادی را
کنون موفق ولی تا به چنگ آورد... این نامه را سفارت سعی کرده است که یک نسخه از است می پذیرند.
پیروان جبهه ملی (دوره مـصدق) شامل بسیاری از اتحادیه دارای گرایشهای چپ بوده و نشده است٬

می باشد.
تـن از چـند مقدم مـراغـه ای و به وسیله مهندس رحمت اهلل سال 1975 نهضت رادیکال ایران در
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جمله مهندس کاظم حسیبی از حسین ملکی و محمد سفارت٬ بنابه اعتقاد دوستانش پایه گذاری شد.
نهضت رادیکال ایران سیاستی مشـابه اتـحادیه می آیند. خاص به شمار رابطین این واحد یا و اعضاء
آزادی و آزاد و آزادی مطبوعات انتخابات جدید حزب ایران٬ تنها لغو وخواستار نیروهای جبهه ملی دارد
اتحادیه نیروهای جبهه ملی همان نقطه نظرهای شخصیتهایی آن با وجوه تمایز تنها قوه قضائیه می باشد.
در گرایش به چپ داشته (مانند”حزب رادیکال“ کمتر ظاهرًا شده است. سال قبل اظهار 25 ـ است که 30

آن به چشم می خورد. در ولی گرایش کمی نسبت به آمریکائیها فرانسه)
است که شخص دکتر این حزب ابتکار بقایی رهبری می گردد. مظفر حزب زحمتکشان به وسیله دکتر
سال در ولی بعدها مصدق پرداخت٬ دکتر زمانی به حمایت از سخت بوده و نویسنده ای سر سالها خود

شد. جدا نخست وزیر از 1953
جمله اعضای کانون از آنها که بسیاری از دارند٬ این گروه وجود در اعضای برجسته دیگری نیز
متین دفتری که قاضی هدایت اهلل دارند: سازمان خود تجدید که سعی در نویسندگان ایران فراری هستند٬
حامی نزدیک بسیاری از آزادیخواه سابق و نخست وزیر علی امینی٬ نوه بزرگ مصدق است؛ اهل تهران و
حزب رادیکال مقدم مراغه ای از ؛ هند و هلند پیشین ایران در فریدون آدمیت سفیر ـگروههای مخالف؛
این جمله مخالف دیرین شاه از مهندس مهدی بازرگان اولین رئیس شرکت ملی نفت ایران و و ؛ (باال)
خواستار سخنوری نشان داده است و در را بازرگان مهارت خود راهپیماییها٬ بسیاری از در می باشند.
و آزاد جدید انتخابات کامًال استقالل کامل قوه قضائیه و حکومت مشروطه٬ آزادی وسیع مطبوعات٬

مجلس می باشد.
هیئت مدیره ای هفت نفره که مرکب از با یک جبهه ملی جدید در را خود گروهها و این افراد بسیاری از
ابوالفضل حاج سید آیت اهلل کاظم سامی٬ دکتر کریم سنجابی٬ مهندس بازرگان٬ مهندس مقدم مراغه ای٬
تازه تأسیس کمیته حقوق بشر این گروه با سازمان داده اند. آقای صمغ آبادی است٬ موسوی زنجانی و
حقیقت دارای عضویت مشترک هستند. در همکاری داشته و تشکیل شده بود ژانویه 1978 یافته که در
جبهه ملی جدید شخصیتهای مذهبی در ولی علیرغم حضور همگامی دارد٬ نیز فروهر گروه دکتر با

محافظهـکاران مذهبی داشته باشد. متعصبین و که هماهنگی بسیاری با نمی رسد بنظر
به که می توان گفت یا اهمیتی کسب کرده اند نیز شخصیت دیگر چند این مخالفین دیرینه٬ عالوه بر
این مهمترین افراد روابط خارجیشان است. به خاطر یا و بوده اند آن درگیر وقایعی بوده است که در خاطر
جلب نموده است ؛ به خود غالمحسین ساعدی نویسنده ای که توجه ناشرین آمریکایی را از ـگروه عبارتند
افسر مسعودی٬ علی اصغر و ؛ کانون نویسندگان) عضو تاریخ دانشگاه تهران (و ناطق استاد هما دکتر
از این مخالفین میانه رو بسیاری از دادگاههای نظامی. سابق زندانیان سیاسی در مشاور پیشین ارتش و
بـه بـرآوردن خـواسـتهای وادار شـاه را مـی توانـد کـه آمـریکا مـعتقدند خشونت اجتناب ورزیده٬
به تقاضای تـوقف وادار به نقش آمریکاست که آنان را همین اتکای آنها سازد. آنها ”آزادیخواهانه“
متوجه آنها اـکثر لیکن اـگر گروههای تروریستی کرده است. فعالیتهای تروریستی ازطریق واسطه هایشان از
خطرناـک خواهند تبدیل به نیروی بسیار بکند٬ آنها آمدن با به کنار وادار شاه را نمی تواند که آمریکا شوند
ولی تا این زمینه حساسیت نشان می دهد٬ در تالشهای آمریکا حالی که می دانیم که دولت ایران از در شد.
حامیان دیگر یا و نزدیک به آنها٬ افراد یا این گونه افراد٬ طرف دولت نسبت به تمایل سفارت با ـکنون از
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یا کندو این عمل احساس خطر دولت از البته اـگر جناح مخالف عکس العمل شدیدی مشاهده نگشته است.
کرد. خواهد که وضع تغییر می توان احتمال داد مشکوک شود٬ نسبت به پشتیبانی اساسی دولت آمریکا
هفته گذشته بخصوص به دنبال وقایع قم (عطف به قسمت ب). دو ـگروههای دارای تمایالت مذهبی در
بـه کاظم شـریعتمداری نـیز سید آیت اهلل شده است. روشن تر نقطه نظرهای جناح مخالف مذهبی نیز
خارجی به عنوان سخنگوی این گروه شناخته شده است سه روزنامه نگار مصاحبه اش با از خصوص بعد
میناچی ناصر رابط گروه مذهبی تهران دکتر حامی پشت صحنه این آیت اهللهای مترقی و (تهران 961)
و مذهبی بود که یک مرکز را سمت رئیس هیئت مدیره حسینیه ارشاد نیز است که وکیل دادگستری بوده و
سخنرانیهایی سال قبل به علت ایراد 5 این مرکز داشته است. مسجدجامع جاده شمیران واقع است٬ کنار در
به نظر و مخفیانه داد شدن آن را ماه گذشته دولت ایران اجازه باز چند در علیه حکومت تعطیل گردید.
بنام دیگر یک آیت اهلل نیستند. حدی تند که تا شد نظرات مذهبیونی خواهد ابراز که محل تجمع و می رسد
بخش آخرشناخته شده شده در مخالفین میانه روتریاد رابطه با در حاج سیدابوالفضل موسوی زنجانی نیز

است.
آیت اهلل آنها اـکثر آمده اند. اطراف آیت اهللشریعتمداری گرد که در دارند گروه مذهبی وجود چند ظاهرًا
اصلی خمینی شاـگرد واقعی شیعیان می دانند. رهبر شده بود٬ به عراق تبعید سال 1963 که در خمینی را
حسین علی منتظری می باشد نزدیک طالقانی است٬ که یار اینها از یکی دیگر طالقانی است٬ آیت اهللمحمود
و این آیت اهللها از ده نفر به تحقیق سفارت تعدادی بالغ بر بنا برده است. زندان به سر در مدتها نیز ـکه او
مالها در پاییز 1977 به علت بیانات ضد حکومتی یا به زندان افکنده شدند و یا به تبعید محکوم گردیدند.
ارتجاعی خوانده و را رهبران مذهبی به همین دلیل حرکت آنها بعضی از منابع مطلع٬ به اظهارات یکی از بنا

به همین دلیل می دانند. توسط دولت ایران را پذیرش آنها
ساخت دقیق شوند بیشتر واقعه قم باعث شده است که شخصیتهای مذهبی به شرایط سازمانی خود
یک منطقه مناسب برای فعالیت یک گروه مخالف در بتوان تنها شاید مذهبی ایران را همهـگیر پراـکنده و
رهبران معتقدیم) اینکه (ما ساواـک به خاطر تالشهای پیگیر به خاطر شبکه سرتاسری مملکت دانست.
چندان دولتی هنوز احساسات ضد تلقی کرده اند٬ دولت ناخوشایند با نتیجه برخوردشان را مذهبی دائمًا
اینکه دست است مبنی بر ولی نشانه هایی در دست نیست٬ حقایقی در هنوز رایج نشده است. و آشکار
به است برای انجام یک تظاهرات مشابه آنهایی که منجر رهبران مذهبی مترقی قرار و مخالفین میانه رو
اهمیت خاصی برخوردار شرایط از شوند. متحد گردیده بودند سال 1963 دولت ایران در با برخورد
اتفاق بیافتد٬ روی راهپیمایان٬ جامعه مذهبی چون آتش گشودن بر رابطه با وقایعی در اـگر زیرا است...

نمود. برای انجام تظاهرات فراهم خواهد نیروی انسانی عظیمی را عالئق مذهبی٬
شخصیتهای مترقی کاری است بسیاردشوار. سیاسی٬ مذهبی و ـگردآوری منابع صحیح درباره عقاید
را ”حقوق بشر“ آنها مذهبی است سخن می گویند. یک دولت غیر به گونه ای که نشان دهنده حمایتشان از
ولی اصول مذهب هستند. عمل خواستارجدایی سیاست از در خواهان اصالحات ارضی و و می پذیرند٬
ناسیونالیزم ایرانی در تشیع همیشه با ایران٬ در و زندگی دارد اهمیت مذهب در بر پایه شیعه همیشه تأـکید
حامی که مالهای شیعی نمی توانند معتقدند هستند٬ اصول تشیع آشنا کسانی که با رابطه نزدیک بوده است.
خواستار و روحانی هستند عادی و افراد یک طرف متشکل از این موضوع از اصول پیشرفته باشند.
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آنهایی که مصرانه و هستند خواهان ارجاع مطالبی نظیرحجاب به وجدان افراد مذهب و جدایی سیاست از
عقایدطبقه متوسط با جناح اخیر تمام جنبه های زندگی بشری خواستارند. بر اصول واقعی تشیع را ـکاربرد
اصول تشیع مذهبیون مخالف مذهبی که بر حمایت بسیاری از می تواند ایرانی منافاتی نداشته و ظهور نو

نمود. خواهد دولت وادار نامیمون با به اتحاد را روشنفکران میانه رو بسیاری از احتماًال تکیه دارد٬

ـگروههای مرکب
چون فعالیتهای تروریستی بوده اند رابطه با در این نامه هوایی نتوانسته است به گروههایی که عمًال
رابطه بین تیمهای فعال تاـکنون نتوانسته ایم نشانه ای از بپردازد. چریکهای فدایی خلق٬ مجاهدین خلق و
ممکن است به دلیل اعمال روشهای به دست آوریم که خود مخالفین میانه روتر و این گروهها یک از هر
که این گروههای تروریستی خواسته اند از مخالفین میانه رو نیست) می رسد(حتمًا به نظر امنیتی بوده باشد.
دولت ایران یا شاه و بر می تواند دولت کارتر که آیا ببینند تا خاتمه دهند خود به فعالیتهای خشونت بار

خیر. یا نماید اعمال نفوذ
ایران از کارتر دیدار رابطه با در تای آنها بسیاری رخ داده است که چند سال گذشته وقایع خشونت آمیز در
ولی است. جدی نبودن اخطار یا و عدم انضباط گروهها حاـکی از و اول ژانویه می باشد و دسامبر 31 در
دارد. نهضت تروریستی وجود و می توان پذیرفت که یک هماهنگی نسبی بین شخصیتهای مخالف متعدد
حداقل ممکن است که افراطیون برای تحریک (یا و می نمایند؛ افراطیون اعمال فشار بر ـگاهی میانه روها

چشم پوشی) خشونت بیشتر بر میانه روها اعمال نفوذ نمایند.

عکس العمل دولت ایران
نوامبر در را آنها چه بعضی از اـگر کنون مجازدانسته است٬ تا اجتماعات عمومی را دولت ایران بعضی از
سازند٬ به ناراضیان اجازه داده شده است که مقاالتی منتشر بشدت سرکوب کرده است. 1977 دسامبر و
قصد نشانه هایی مبنی بر مطبوعات درج گردیده است. در حالتی منفی) با پراـکنده (یا به طور آنها ولی اـکثر
جهت انجام تظاهراتی به حـمایت از طریق حزب رستاخیز از افراد و دولت ایران برای بسیج گروهها
به 1977 نوامبر 22 چنین تظاهراتی در دارد. برنامه های دولتی علیه فعالیتهای مخالفین ارتجاعی وجود

ملت انجام گرفت. انقالب شاه و که به طرفداری از ژانویه بود 26 اوج آن در وقوع پیوست و
کاری انجام نداده مشروطیت منحرف گشته٬ درباره این ادعای مخالفین که ایران از ولی دولت هنوز
اصلی توافق میان بخشهای ملت عناصر انقالب شاه و قانون اساسی و است که سلطنت٬ بلکه معتقد است.
کننده ای بین دولت به عنوان یک نیروی مترقی و خط متمایز دولت ایران هنوز مختلف ملت ایران است.
حکومت ولی بیانات سخنگویان راهپیماییهای طرفدار همه مخالفین به عنوان ارتجاعی رسم نکرده است٬
در (با زده می شود مجدد برچسب استعمار مخالفین دولت ایران اـکثرًا بر همین مطلب می باشد. حاـکی از
طریق چنان ایران از امور در بریتانیا که مداخله روسیه و بگویند تا گرفتن مفهوم تاریخی وسیعتر) نظر
سخنگویان لوای میهن پرستی٬ ساله شاه در پوشاندن حکومت 40 با گردید. خواهد مخالفتهایی تجدید
وطن کلی نشانه ای از به طور مردم را انقالب شاه و حزب یا از پرداختن دولت به اموری فراتر سعی دارند٬

پرستی بشناسانند.
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رابطه با مخالفین در که سرانجام بعضی از معتقدهستند حزب رستاخیز مقامات دولت ایران و بعضی از
این موضوع رؤیایی بیش نیست. حال حاضر ولی در پرداخت. به فعالیت خواهند حزب رستاخیز

شده یاد آنها از باال گرفت مخالفین سرسختی که در پیش خواهند در این رویه را آنهایی که احتماًال
نظام سیاسی ایران هیچ گونه شرکت فعاالنه ای که در بود جمله کسانی خواهند بلکه از باشند نمی توانند
سالهای آینده بین و می توان گفت که مبارزه ماهها یقینًا ایرانی. ظهور یعنی طبقه متوسط نو ؛ نداشته اند
زمره گروههای آوردن اـکثریت عظیم ایرانیانی است که در جهت به تبعیت در مخالفین در دولت ایران و
می توان گفت که تقویت کند را شده خود این گروه متحد با دولت بتواند اـگر می گیرند. مروزی شده قرار
به بسیاری مخالفین بتوانند عکس اـگر بر آورد. صحنه ملی به دست نخواهند در مخالفین وجهه چندانی را
اتفاق سال 1963 مشابه آنچه که در راه برای یک تجزیه شدید این طبقه اجتماعی بپیوندند٬ واقع در افراد از

گشت. خواهد هموار داخلی مشابه٬ نیروی اختناق جنون آمیز بخصوص با افتاد

آمریکایی امکان افزایش احساسات ضد
نشده بود. آمریکایی شدید به پیدایش احساسات ضد فعالیت فزاینده مخالفین منجر سال 1977 تا
طرف مذهب گرایان چه از طرف مارکسیستهای چپ و اعالمیه هایی چه از به این طرف٬ دسامبر ولی از
میزان این بر به همراه داشته است و آمریکایی را بیانات ضد احساسات و آشکارا به وضوح و راست طیف٬
همه سطوح ایـران و در تداخل آمریکا وجود با ماه گذشته افزوده شده است. در نیز ـگونه اعالمیه ها
اصطکاـک ناشی از تماس دو فرهنگ٬ حدود و میزان خودداری از ابراز احساسات ضد آمریکایی به این
این مسئله است که (ـگر دالیل اساسی توافق مخالفین بر یکی از عجیب به نظرمی رسد. بسیار آشکار نحو
به وادار است شاه را ایران قادر در قدرت خود عمده و نفوذ با که دولت آمریکا نمی دانیم) چه علت آن را
”حمایت“ آنچه که به نظر از را به همین علت مخالفین نارضایتی خود بازسازی نظام سیاسی بنماید.
را خارجی خود احساسات ضد خواسته اند مخالفین مذهبی نیز از اعالم کرده٬ شاه است کمتر از آمریکا

دهند. بروز ـکمتر
کـه آمـریکا کـنند فکر افراطیون تاـکنون فهمیده اند. که بسیاری از مخالف همان طور عناصر اـگر
احساسات ضد مخالفین به نظام سیاسی عمل کند٬ به عنوان واسطه ای برای ورود نمی تواند یا و نمی خواهد
متون سفارت درباره این پدیده در فزاینده ای تجلی یابد. و به صورت آشکار آمریکایی خفته می تواند

پرداخت. خواهد بیشتر نظر به اظهار دیگر
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شماره (9) سند
بهمن 1356 فوریه 1978ـ14 3 تهران تاریخ : در سفارت آمریکا : از

دارای حق تقدم 3659 سی. دی ـ واشنگتن٬ خارجه٬ وزیر به :
محرمانه طبقه بندی :

لمبراـکیس تهران 1691/1 تهیه کننده گزارش :
بررسی نهضت تشیع (مسلمانان شیعی مذهب) ایران٬ موضوع :

تمام متن) (محرمانه ـ 1ـ
این تاریخ گفت ولی آنچه که می توان تا این زمینه کافی نیست٬ در چه اطالعات موجود گر 2ـخالصه:
است و سازمان یافتگی بهتری برخوردار خمینی از به رهبری آیت اهلل این است که نهضت شیعی مذهبها
به مقاومت در داشتن زمینه فکری خاص قادر اینان با برخالف آنچه که دشمنان این نهضت بیان می دارند٬
ازایدئولوژیهای غربی وحتی کمونیسم مردم ایران ریشه ای عمیقتر افکار در این امر کمونیسم هستند. برابر
صف مخالف وجود روحانیت که در لکن رویه های حاـکم جایی برای فشارهای روشنفکرانه ضد دارد.
به چیزی شبیه به جریانات دمکراتیک غربی شود. منجر می رسد آنچه به نظر که بیش از کند. ایجاد دارد
وسعت و مدتهاست درتالش هستیم تا مخاطبین آـگاهند٬ خارجه ودیگر که وزارت امور همان طور 3ـ
روشهایمان در اتخاذ و تحلیلها بتوانیم در درک کنیم تا اسالمی ایران را شیعی ـ عمق این نهضت نوظهور
فایده خالی از اما پایانی نرسیده است. به مرحله نتیجهـگیری و هنوز ولی مطالعات ما آینده استفاده نمائیم.
نیست اـگر بتوانیم درباره این انقالب در حال پیشرفت در ایران٬ در این مرحله بحرانی قضاوتی آزمایشی

بکنیم.
مطمئن باشیم که نهضت اسالمی در این تاریخ مدارک کافی گردآوریم که منطقًا توانسته ایم تا ابتدا 4ـ
او سازمانهای مرتبطی که از خمینی و سمبلیک آن آیت اهلل فردی و رهبر گرفته و رأس انقالب ایران قرار
کـمونیست یـا سخنگویان حکومت ایران مدتهاست که پـیروان خـمینی را می باشد. حمایت می کنند٬
و تـجار قبیل روزنامه نگـاران٬ ایرانیان مطلع از دیگر می خوانده اند. تیره مارکسیستها چپ گرایانی از
قبل جوانان کمونیست در سالها که از می کنند اینان ادعا این باره هم عقیده اند. در ـکارمندان دولتی نیز
سازمان دهندگان نهضت اسالمی عمل می کنند دیگر و به صورت مالها امروز مدارس مذهبی رخنه کرده و
کلی از مردم ایران به طور این است که مذهبی های ایران به خصوص و دلیل این ادعای ایشان نیز و
اینکه تنها مگر انسجام بخشند. یک چنین نهضتی را نمی توانند نیاورده و در سازماندهی سر تشکیالت و

این راه یاری داده باشد. در ایران یعنی حزب توده آنان را ـگروه سازمان یافته در
ناظران بیش از بعضی موارد نادیده گرفتن نهضت اسالمی در که در می رسد این مخالفان به نظر 5ــ
وتوانسته بود مقامی کسب کرده بود غربگرایی مشروعیت و شاه پهلوی٬ زمان دو در غربی تالش می کنند.
تحصیالت یا و افرادی که به مدارس غربی شده می رفتند اذهان بسیاری از از خاطرات گذشته اسالمی را
جنگ از بعد ترکیه و کمال آتاتورک در پس از عمًالبزداید. می گذرانیدند٬ کشور خارج از در را عالیه خود
به عنوان بقایای ارتجاعی گذشته ای که نهادهای اسالمی را تالش بودند شاهان پهلوی دائم در جهانی دوم٬
مردم برای اینکه این پیشگوییشان باور است به مردم بشناسانند. مناسب زمان حال نبوده مطرود ـکه دیگر
کمکهای مالی مستقیم که از مثًالحکومت سعی می کرد برداشتند. جهت گامهایی نیز این زمینه و در شود٬



ایران 687 در دخالتهای آمریکا

به وسیله دورکردن وجداسازی متکی به مستمریهای دولتی نماید. آنان را جلوگیری کرده و مردم به مالها
زندانهای رهبرانشان در کشیدن بسیاری از به بند گرفتنشان٬ به تمسخر عموم٬ انظار امکان از حد تا مالها
که ایران را شاهان ایران سعی داشتند مذهبی داشته باشد٬ آینده ای غیر این که ایران باید بر اصرار و ساواـک٬
طی طریقی اروپا که در مذهب باشد ازطریق یک مرحله غربی شدن که شامل جدایی حکومت از به اجبار

بگذارنند ساله داشت٬ صد چند
به و زندگی اـکثریت وسیعی ازمردم ایران ریشه دارد در همه روشن است که اسالم عمیقًا بر معذالک٬ 6ـ
آنکه حتی پای ناسیونالیسم امروزی به قبل از است که ناسیونالیسم ایرانی نام گرفته٬ قرنها صورت تشیع٬
اساس بازگشت به سنتها٬ بر خاندان پهلوی سعی داشت ناسیونالیسمی امروزی تر شرق رسیده باشد.
این تالش به مدت چند البته اـگر جانشین این ناسیونالیسم کهنسال نماید. اسالم را وعظمت قبل از افسانه ها
نهادهایی که طریق ایجاد از تنها این موفقیت نیز موفق می شد. حتمًا قرن بی رقیب می ماند٬ چند دهه یا

می آمد. به وجود اصول تشیع اسالمی برخیزند به رقابت با میان مردم ریشه دوانده و در بتوانند
یعنی مقاومت یک ایدئولوژی غربی دیگر همان اوان با ولی خاندان سلطنتی پهلوی رفرمیست از 7ـ
اوائل دهه و سالهای 1940 اواخر نهادهای حکومتی در دیگر و پارلمان نوپا شدند. روبرو ـکمونیسم نیز
موفقیت شاه فعلی علیه مبارزه توأم با تحت تأثیرغربی سازی به روش کمونیسم قرارگرفتند. 1950تقریبًا
مقاومت دیر مورد در را صنعتی او مذهبی و غیر ایرانی مدرن٬ ایجاد مجذوب شدن وی در آن مقاومت و
متوجه تأسیس یک شخصًا حالیکه تمام تالشهای او در کرده بود. مردم کور آن بر تأثیر پای اسالم و
ایدئولوژی ایرانی بر اساس 2500 سال شاهنشاهی ایرانی ”و رسیدن به تمدن بزرگ“ شده بود و به نظر
به وضوح می توان دریافت که تمام این اعمال باعث ولی امروز که کمی هم پیشرفت کرده باشد٬ می رسید
امروزه گسترش مخالفت طبقات مختلف مردم نسبت به رژیم گشته بود. مسلمانان شیعه و عمیق شدن تنفر

به مسخره گرفته می شود. حتی فارسی سخن گفتن شاه نیز
مردم دلیلی دیگـر نظر در این نیز و اشتباه می شود کلمات فارسی دچار چون شاه هنگام کاربرد

نه مردم. است٬ حافظ منافع خارجیها عامل و که او برای اینکه بگویند می شود٬
مرحله زمانی نسبت چند حکام در برابر به مقاومت در علمای اسالمی پیدایش تشیع را تاریخی٬ نظر از 8ــ
به تدریج تشیع ایرانی جدا و مغول بود علیه مهاجمین عرب و نشانه مقاومت پارسیها تشیع ابتدا می دهند.
به و مخفی شد خواندند مذهب رسمی دربار آنکه حکام صفوی تشیع را از قسمت اعظم آن بعد ـگردیده و
به تشیع را پارسی بعدًا بنابه گفته دانشمندان ایرانی این حکام نیرومند اشتغال ورزید. ـکارهای ”زیرزمینی“
به نمودند. شاه را نهادهای شیعی درخواست پیروی از بعضی از یعنی از آوردند. صورت نوعی تسنن در
نماید. اتخاذ روحانی را غیر غیاب امام دوازدهم شاه تصمیمات عرفی و که در این شد بر قرار عبارت دیگر
که متکی بر آمد به وجود رسمی دیگری (علوی) نیروی مقاوم غیر این نیروی رسمی (صفوی) همزمان با

نمود. را فاسد علیه حکام ظالم و نبرد اعالم مخالفت و و اصل اختفای تشیع کهن بود
به شهرهای ایران٬ بسیاری از مقبره در و نوع مسجد دو ایجاد در را نیرو نشانه بارزوجودی این دو 9ـ
که مردم آنها و حمایت می شدند که توسط شاه ساخته و یعنی آنها زمان فتحعلیشاه قاجار٬ خصوص از
ائمه جمعه ای که می توان مشاهده کرد. می شدند٬ برای انجام فرایض دینی حاضر آنها در و می ساختند
بی احترامی مؤمنینی واقع مورد شاه نظارت داشته باشند٬ مساجد بر تا توسط شاه برگزیده می شدند٬
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به آنها تنها نیز را زکوة خود پیروی کرده و آنها از و می رفتند خود مجتهد و به دنبال مال که خود می شدند
که نمایانگر به صورت نهضت تنباـکو قرن 19 مخفیانه سرانجام در همین مقاومت ”علوی“ می پرداختند.
که توسط شاه وقت به انگلیس بود٬ تنباـکو مردم تحت رهبری روحانیت علیه اعطای امتیاز مخالفت شدید
به وضع ابتدای قرن منجر که در عامل اصلی نهضتی بود به عرصه گذاشت و پا به صورت عصیانی آشکار
آن یک از اینکه شاهان پهلوی سعی داشتند وجود با گردید. 1907 و سالهای 1906 قانون اساسی در

ولی تشیع علوی قلب انقالب امروزی است. فعال بسازند٬ عامل غیر
دموکراسی پارلمانی مدرن به دنبال سازمانهای سیاسی بودن کاری است بیهوده. ایران امروز در 10ـ
اضافه کرد باید و این جهت به دست نیاورد در موقعیت چندانی را ایران عرضه شد٬ مدت کوتاهی که در در
بس. حزب توده بوده است و حزب کمونیست یا گذشته این کشور موفق در حزب سیاسی نسبتاً ـکه تنها
نیز باشند نمایندگانی که حافظ منافع شخصی آنها پارلمان٬ در قبیل مالها از نیرومند اشخاص مهم و
جهت توسعه و ارزشی در ولی کارهای با پیمانهای موقتی می بندند٬ یکدیگر که گاهگاهی با داشتند.
نخست وزیری که توانست میزان مصدق تنها حکومت دمکراتیک به مفهوم غربی انجام نداده اند. پیشبرد
عمل مختار بصورت خود شخصًا نیز رقیبی برای شاه شناخته شود و قابل توجهی قدرت به دست آورد
نویدی برای یا ولی سازمان سیاسی و ایران به جای گذاشت٬ میراث سیاسی در وی یک خاطره و می کرد.
ایران نیرویی تمرکز برای حکومت بر خالصه اینکه٬ آینده به چشم نمی خورد. شکل گرفتن این حرکت در

ایران ضرورت داشته است. همواره برای حکمروایی در باشد مردم نیز یافته که مسلط بر
11ـ نهاد اسالمی از طریق بسیاری از وسایل آموزشی و سوادآموزی که قسمت اعظم جمعیت ایران را
تجدید قوا نموده است. رهبران مسلمان می توانند بسیاری از داده٬ در طول چهار٬ پنج دهه گذشته تغییر
آمـریکایی دانشگاههای اروپایی و در سازماندهی را که ذفن تبلیغ و جوانان مسلمان تحصیلکرده را
در گرفته بود حمله کمونیسم قرار مورد ابتدا حرکت اسالمی که در فراخوانند. به سوی خود فراـگرفته اند٬
این ایدئولوژی غربی مصونیت یافته برابر پیش رفت که می توان گفت در آنجا سه دهه گذشته تا یا طول دو
مناسب جهان و به صورت امروزی تر را فرایض خود بسیاری از آن داشته تا همان حال سعی بر در است و

حکومت ایران مشخص سازد. در نقش تشیع را آورده٬ حال امروزی در
ارزشهای بر نه تنها مروجین شیعی اسالمی٬ طرف دانشمندان اینجا٬ بنابه توضیحات رسیده از 12ـ
تفسیری نو و که بایدتعبیر بلکه معتقدند پافشاری می کنند٬ پیغمبر) کردار و سنت (ـگفتار قرآن و تغییرناپذیر

باشد. که مطابق تغییرات زمانی نیز داده شود آنها از
یا ”اجتهاد“ از عبارتند این زمینه پویایی داشته باشند٬ در می رسد اصول اسالمی که به نظر آن دسته از
تفسیرهای و تعبیر توافق عام یعنی اینکه بعضی از یا ”اجماع“ فلسفی حقایق جاودانی و تفسیر و تعبیر
به این آیند. به صورت قانون در می توانند طریق توافق رهبران مذهبی قانونی شناخته شده و از جدید
منابع از است و حدی مدرن ساز ترتیب می توان گفت که نتیجه تسلط نظام روحانی به مردم ایران حداقل تا
بین مؤمنین برقرار نیز کانالهای ارتباطی مخصوص به خودش را می تواند و تغذیه می گردد نیز مالی خود
مذهبی به وسیله پرداخت رهبر از حمایت خویش را بازار تجار شکی نیست که گروهی از .دیگر سازد
دست به دست می گردد. میان آیت اهللها دالر هفته میلیونها هر متوالی اعالم می دارند. و هزینه های مکرر

نهضت می شود. حمایت از کارهای شایسته و این منابع صرف بسیاری از
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سال قبل توسط یک آیت اهلل سازمانهای مربوطه یک نظام مدرسه مذهبی است که 32 نمونه ای از 13ـ
ایران سراسر این نوع در مدرسه از رفته رفته تبدیل به 1500 و هم زنده است پایه گذاری گردید ـکه هنوز
دانش آموزانی که از به وسیله بازاریان حمایت می شود. مادی این گونه مدارس کامًال نظر از ـگردید.
مدارس دولتی دروسی که در این گونه مدارس نه تنها در غیره هستند٬ بازاری و خانواده های مهم مذهبی٬
باری تالش دولت نیز می گیرند. فرا نیز طرف دولت را بلکه دروس ممنوع اعالم شده از تدریس میشود٬
اساتید درهم شکست. بازاریان کامًال مذهبیون و توسط مقاومت شدید تصرف این مدارس آخرین بار
دانش آموزان علم تا اینگونه مدارس خدمت می کنند تحصیلکرده بسیاری داوطلبانه در افراد دانشگاهی و
این که برای استفاده در کتابچه های بسیاری را و کتابها دانش کافی برای راه یافتن به دانشگاه کسب کنند. و
جامعه مسلمان ایران نشان دهنده پیشرفت این سازمان در دیده ایم که خود شده بارها ـگونه مدارس تولید

است.
دلیل که شبه نظامیان مذهبی همان کمونیستهای لباس عوض کرده هستند٬ برای اثبات این ادعا 14ـ
رده های پایینی اردوی خمینی رخنه کرده در کمونیستها ولی می توان گفت که شاید دست نیست٬ ـکافی در
نه نه ضعیف است و ناظرین غربی اعالم می کنند٬ دیگر که حکومت شاه و نهضت اسالمی آن طور باشند.
جهات بسیاری از از است. گروه دیگر هر از قویتر پول بازاریان بسیار احساس مردم و تسلط آن بر ـکور.
نمونه های روسی از وجاذب تر ایرانیان جالب تر می دهد٬ که اسالم نوید سنت گرایی را ایران اصالح یافته و

چپی می یابند. و
15ـ از طرف دیگر هیچ گونه تضمینی وجود ندارد که عملکرد (حکومت اسالمی ـ مترجم) بر اساس
حقیقت عقیده ”تقوی ساالری“ در روش آن به چشم دموکراسی پارلمانی به مفهوم ما غربیها باشد. در
اینکه دست تا (همچنان که ازاجماع برمی آید) دراختیارجمع باشد که قدرت نیز به نظرمی رسد می خورد.
اختیارات به وسیله بسیاری از دست گیرنده قدرت باشد. در نمی تواندخود یعنی حتی امام خمینی نیز فرد.
رهبران دست نیست. ساخت آن هیچ گونه اطالعی در ولی از شد٬ یک شورای اسالمی اعمال خواهد
نقش خواهند اجرای آنها در برنامه های انقالب تعیین خط مشی کرده و در مالها بیش از سیاسی احتماًال
تا گیرد٬ داوری رهبران مذهبی قرار قضاوت و مورد شده است که متخصص باید به قولی پیشنهاد داشت.
اجمالی چنین فهمیده یک نظر بنابراین با بندد. بخشهای مختلفه اقتصادی به کار در را تخصص خود بتواند
گروه گرفته است که از چند جای آن را پارلمان غربی برداشته شده و که مفهوم احزاب سیاسی در می شود

سنتی به توافق عمومی دست می یابند. رسمی و طریق تصمیم گیری غیر
به احتمال می دهیم که نهضت اسالمی نتواند مبهم است و حال حاضر شدیم در تمام آنچه متذکر 16ـ
بین جناحهای مخالف نیزجریان دارد غربی که در عقاید بسیاری از از تشکیل حکومت خود کلی در طور
زمانی کوتاه نمی توان چنین در الزم است و زمانی طوالنی تر برای اثبات این موضوع نیز دوری ورزد.
انقالبی گذشته تشیع اسالمی مرز داشت که یک نهضت از همان حال می توان انتظار در نتیجه ای گرفت.
کمونیسم به عنوان یک واردات با بنای مخالفت را احتماًال و گیرد. مردم قرار حمایت بسیار مورد بتواند
بگذارد. سولیوان تمام قوا با جنبه های غربگرایی٬ بسیاری از با خارجی و
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شماره (10) سند
بهمن 1356 ـ 16 فوریه 1978 5 تاریخ :

دیویدمک گافی) تامست (مایکل مترینکو٬ ویکتور آقای :
تبریز) (اصفهان٬ شیراز ـ ـکنسولگری آمریکا

قابل رؤیت برای خارجیها غیر سری ـ  طبقه بندی :
عزیز: دیوید) (مایکل٬ ویکتور

سال آینده در حوزه مأموریت شما سیاسی از ضمیمه این نامه راهنماییهایی جهت گزارش اقتصادی و
محل مأموریت خود تهیه گزارش از در متن اوضاع محل هستید که در را نمی خواهیم شما ما طبیعتًا است.
در موضوعاتی که ما عناوین و از آـگاه کردن شما به منظور را میل داریم این خطوط راهنما ما کنیم. محدود
موردشان می خواهیم به در که اطالعات بیشتری را را آنها داراست و می کنیم اهمیت بیشتری را تهران فکر
هم این احساس را آن ناحیه ایران عالی بوده است اما می کنم گزارشات از مجموع من فکر در بدهیم. شما
را همچنین میل دارم نظرات شما توضیح داده شود. گزارشات دقیقتر شاید یا و شود بهتر دارم که می تواند

نه؟ یا دارید آن مخالفت شدید قسمتی از با ضمیمه این نامه بدانم که آیا مورد در
داشته انتظار فورًا را نمی توانیم همه چیز ما من همچنین درک می کنم که این ضمیمه خیلی جامع است و

باشد. امیدوارم که سودمند معهذا باشیم.
مالقاتهای بیشتری بین کارمندان عالی خواهیم داشت و ما درخواست کرده اید که همه شما همان طور
با امیدواری باید گفت که مالقات بعدی اواخر مارس یا اوائل آوریل باشد. موضوعات اولیه مسـایل
اقتصادی اداری خواهد بود و همچنین می توانیم در مورد راهنمای گزارش نویسی سیاسی ـ ـکنسولی و

بحث کنیم. دقیقتر
بهترین آرزوها با
میکلوس جک سی ـ

و شیراز تبریز٬ در کنسولهای آمریکا مک گافی٬ دیوید تامست و ویکتور مایکل مترینکو٬ این نامه برای:
اصفهان فرستاده شده است.
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قابل رؤیت برای اتباع خارجی غیر سری ـ
اقتصادی برای اصفهان نکات راهنمای گزارش نویسی سیاسی ـ

سیاسی
دلیل اصلی این گزارش نویسی٬ رابطه با در اما خاصی محسوب می شود؛ دلیل مورد اصفهان به چند
فرستاده شده آنجا گزارشات جامعی که از تعداد سال 1975 بازگشایی کنسولگری در آغاز است که از
ما اطالعات عمومی زمینه کار٬ رابطه با اینک در اما داشت. دالیلی برای آن وجود نبوده است. است زیاد
وضع اجتماعی٬ استان و و شهر می باشیم که ساخت اساسی قدرت در تحلیل طوالنی تر دو نیازمند
این می شوند. اتخاذ مرکز ایران تصمیمات عمده در عین حالی که در در نشان دهد. سیاسی را اقتصادی و
دیگر اصفهان و وتشکیالت حزبی مصداق کمتری دارد. حوزه اقتصادی وحتی سیاست عدم تمرکز در امر
تهران و عدم پیشرفت کار پیشرفت یا آنها استفاده از با تا نمودارهای خوبی فراهم می آورند ـکنسولگریها
بیشتری حزبی اصرار به کار دارد قصد گفته شده آموزگار به ما رستاخیزیان معلوم گردد. ادعای (حزب)
حداقل گردآوری در زمینه تخصیص منابع ـ فعالیت در مبنای عالقه و گروهی بر کار میخواهد و ورزد
نوروزحداقل به تا این مورد٬ در دریافت نظرات شما مجامع حزب تشویق نماید. در را ـ اولویت دار امور
گرفته توجه قرار سیاست عدم تمرکزالاقل درحرف مورد مشابه آن٬ بود. شکلی مقدماتی سودمندخواهد
این رابطه اـگر در بود. آموزنده خواهد نسبت به این تالش اخیر آنجا فرماندار عکس العمل ”زاد“ است.

بود. خواهد سودمند سیاست عمرانی رانشان دهید تناسب بین فعالیت سیاسی و بتوانید
از آنجایی که اصفهان از شهرهای مقدس است٬ ما هم به شما بیش از دیگر کنسولگریها توجه داریم تا
درباره جامعه مذهبی و به طور کلی فعالیتهای مذهبی٬ خصوصًا آنهایی که در خود نوعی نارضایتی یا
مسلمانان شاید بینشی به دست آوریم. منتهی می شوند٬ به آنجا نهایتًا یا مخالفت احتمالی نهفته دارند
نقاط ایران چنین نیست. دیگر در زیرا باشند٬ ساخت آنجا بخش برجسته ای از اصفهان واقعًا متعصب تر
کاسته فوری مساله حقوق بشر حالت دستور یک مقداری از کننده کارتر امیدوار حالیکه دیدار در
موضع آن را داشتن موضعی که بزحمت می تواند موضوع عمده ای است که بخش سیاسی با هنوز اما است٬
همچنان از ما است. اطالعات درباره این موضوع همیشه مفید دارد. کار و آن سر سیاسی دانست با
که همان طور مال خودمان یکی خواهیم کرد٬ با را باخوشحالی آنها استقبال می کنیم و ـگزارشان تلفنی شما
گوش می دهند٬ آن دوستانی که به تلفنها موفقیت انجام شده اـگر با این کار طی سال گذشته درچندین مورد
بتوان جنبه یا شرح ماوقع باشند صرفًا گزارشها البته اـگر توجهمان جلب این موضوع است. که ما بفهمند
که ما بفهمند گوش دادن به تلفن ما اهمیتی نمی دهم که دوستان با من شخصًا حذف کرد٬ را حساس آنها

همچنان به این موضوع توجه داریم).
همیشه و می آیند توسعه صنعتی به وجود اثر جّوهای بحرانی است که بر این رابطه٬ در موضوع دیگر
نظریاتتان پیرامون صرف تهیه یک گزارش منسجم از وقتتان را مقداری از اـگر مخصوصًا خواندنی هستند؛
جهان ناآرامیهای کارگران آمریکایی یا دیگر و پیش کارخانه آرد روز قبیل اعتصاب چند حوادثی از

سومی بکنید.
آینده مشکالت و کردن نامه جین درباره جماعت آمریکایی اصفهان و تجدید سال٬ گذشت مدتی از با
رابطه با درشرف وقوعی در مسئله فوری یا (اـگر اموردیگرایشان یک متن خواندنی به دست خواهدداد. و
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برای نوشتن متن طوالنی معطل نمانید.) و مشغول شوید زود داشته باشد وجود ما
که به حرکتهای احتمالی مـخالف اطالعات درباره فعالیتهای دانشگاهی٬ هم به عنوان نمودار٬ باز
و دارد بخش آموزش ناآرامی وجـود در می خورد. بدرد مواضع کلی دانشجویان٬ و مربوط می شوند
جانب تحریکات آن از ممکن است دوباره شرکت کنندگان و گذشته اتفاق افتاده است٬ که در همان طور

اصفهان باشد.
نوشته از امیدواریم حداقل چند ما مقیم آنجاست٬ شما آنجایی که یک کنسولگری شوروی هم با از
کشورهای کمونیست گرد روابط با مورد CERP-2 در برای گزارش برخوردهای آن کنسولگری را طرز

آورید.
در آن موعد یک ماه قبل از را صورت امکان مایلیم گزارش شما در ما است٬ نوامبر 15 مهلت گزارش تا

دست داشته باشیم.

نظامی : سیاسی ـ
که آنها(منجمله گزارش نویسی) ولی بیشتر نه همه امور٬ نظامی اـگر زمینه سیاسی ـ واضح است که در
بوسیله بخش سیاسی ـ است٬ برنامه یاری امنیتی ما مربوط به کوششهای مصروف نوسازی ارتش ایران و
عملیات برنامه اجرای امور در ایران انجام می شود. در هیئت مستشاری نظامی آمریکا نظامی سفارت و
با اداره رایزنی نظامی است. نظامی و عهده بخش سیاسی ـ بر نظامی٬ سیاسی ـ روزمره بخشهای وسیعتر
این همه هنوز مفیدترین گزارشها٬ توضیحات و حتی تحلیلها در زمینه سیاسی ـ نظامی٬ باید تـوسط
ـکنسولها نوشته شود. برای نمونه٬ در حوزه های کنسولی همه شما تأسیسات و پایگاههای نظامی دایر
چنین اثر حوزه های خود٬ مسافرت در و تبریز و شیراز٬ اصفهان٬ در است که شما مفید بسیار هست.
حداقل به بتوانید٬ باید بیاورید. به نظر دارند مناطقی که قرار در را نیز) آنها تأسیسات (افراد و پایگاهها
تأسیسات باعث توسعه بخش خصوصی و پایگاهها که آیا به دست آورید این تشخیص را زمان٬ مرور
در به عبارت دیگر دارند. یکدیگر رابطه متقابل با اینکه این دو یا اینکه جریان به عکس است٬ با هستند٬
مراـکـز امکانات دیگر یا مدارس جدید٬ و ممکن است جاده ها آن منطقه٬ نتیجه واقع بودن پایگاه در
فعالیتهای دیگر مغازه و بازرگانی کوچک٬ مراـکز حتی شاید برق دهی ساخته شده باشد. آبرسانی و

آمده باشد. پدید که باشد) کجا فعالیت پایگاه (هر به دنبال ساختن یا تجارتی نیز
برنامه عمرانی کلی منطقه جزئی از را تأسیسات جدید و منطقه طرحهای پایگاهها امیدواریم که استاندار
به عالوه عالقمندیم باشد این رابطه به دست آوردن مقداری اطالعات بایدامکان پذیر در خودحساب کند.

آـگاهی داشته باشیم. بهتر منطقه مشخص زندگی می کنند هر ارتشیانی که در فکر طرز ـکه از
؟ راضیند مشاغل ارتشی خود از آنها آیا ـ ـ
ب انجام می دهند؟ خو را وظایف خود آیا ـ ـ

کارآیی دارد؟ نظر تأسیسات مورد پایگاه یا آیا ـ ـ
نظرشخصی ایشان چیست؟ نحوه پیشرفت عمرانی درایران چیست؟ شاه و کلی تلقی شان از بهطور ـ ـ
آیا مثًال بود. جالب خواهد چه میزان وقف شغلشان می کنند٬ تا را خود ارتش٬ همچنین دانستن اینکه افراد
ترک را خدمت خود نظر٬ پایگاه مورد در پایان مأموریت خود که در دارد این تمایل وجود آنها خیلی از در
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اینکه اـکثریت می خواهند یا می دهد) فرض اینکه وضع خدمت وظیفه یاحرفه ای ایشان امکانی را (با ـکنند
پایگاه موجود به اندازه نیاز کارگر آیا بین نباشد. هیچ تمایلی در شاید نظامی بروند؟ به پستهای جدید

احتیاجات پایگاه عاطل مانده اند؟ اثر نیازهای نیروی انسانی بخش خصوصی بر آیا است؟
همچنین ممکن است. غیر بعضی موارد در این اطالعات مشکل و می فهمیم که بدست آوردن بعضی از ما
خواهیم شد متشکر حقیقت بسیار در مقداری زمان الزم دارد. صورت دسترسی به آنها می دانیم که به هر
که دنبال کردنشان مفیداست وحتی موضوعات کنیدوسئواالت اضافی را درباره این موضوع کلی فکر اـگر

کنید. پیشنهاد باشد٬ نظامی مفید که برای بخش سیاسی ـ بیشتری را
هر در قبل ازاینکه آن را شکل یافته نباشند تمامًا کامل یا که به نظر حتی اـگراطالعاتی به دست آوردند
رسمی به بخش سیاسی ـنظامی حتی به صورت غیر را است که آنها بهتر برید٬ نوع گزارش رسمی به کار
نظامی بخش سیاسی ـ با که ما افتاد موقعی اتفاق خواهد بیشتر این امر احتماًال ابتدا در سفارت بفرستید.
در تمامی تالش هیئت (دیپلماتیک ) در هماهنگ ترین رابطه همکاری را سودمندترین و می کنیم تا ـکار

کنیم. نظامی برقرار بخش سیاسی ـ

اقتصادی :
گزارش محلی در گزارش سالیانه یا دارید. کار محتوایی سرو محدوده کاری پر زمینه اقتصادی با در
هم برای و هم برای ما مربوط به کارخانه ذوب آهن) دو NISIS (هر طرحهای NISOC و کارخانه مورد
واشنگتن مفیدند. دیدارهای محلی از صنایع برجسته٬ مالقات با بازرگانان درجه اول٬ بانکداران و مقامات
اتاق اصناف موضوعات خوبی برای گزارش هستند. شما که در نوشتن گزارشهای اقتصادی سـوابـق
را شما موضوعات می تواند فهرستی از اما نه مهارت؛ بود٬ مشکلتان زمان خواهد همکاری فراوان دارید٬

اقتصادی یاری دهد. انجام تحقیقات صنعتی و تأخر تشخیص تقدم و در
شکل نوع و منبع سرمایه٬ تاریخ سرمایهـگذاری٬ و مقدار کارکنان اصلی٬ تأسیس٬ سرمایه داری: ـ ـ

طرحهای توسعه. محل٬ وسعت و درآمد صد در فعالیتهای تجاری٬
قبیل شرایط شرایط از این صورت٬ (در اجاره نامه ها حق االمتیازها٬ میزان درآمد٬ روابط خارجی: ـ ـ

خصوصیت. و تکنسینها مدیریت و حضور صادرات)
بازاریابی. تحقیق خدمات و طرحهای آموزشی٬ ـ ـ

معیارهای تولیدی (درصورت امکان با استعداد به درصدظرفیت٬ میزان محصول سالهای اخیر فعالیت: ـ ـ
نوبتهای تعداد غیره) آب و موانع زیربنائی (برق٬ کنترل کیفیت٬ مرتبط سازید) اروپا ژاپن و ایاالت متحده٬

پیش بینیها. ـکار
عدم تمایل به قبیل تهیه تجهیزات اصلی ـ منبع مصرفهای عمده مشکالت (از کشور تولید: مصرف و ـ ـ
آینده بازارهای فعلی و آنها٬ مورد برنامه در شده و میزان کاالهای انبار عوامل که باعث رقابت می شوند)

سرویس محصوالت. خارجی) (داخلی و
رابطه با مشکالت در رقابت٬ بازار حمایت در دیگر تعرفه و و کمکها دیگر مالیات و دخالت دولت: ـ ـ

غیره مشکالت نرخ گذاری و دولت٬
و سهام (اـگرعمومی است) بازگشت سرمایه٬ پیش بینی شده٬ ناخالص فعلی و مالی:عایدیهای خالص و ـ ـ
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گرفتن٬ اعتبار گونه مشکل در هر و دعواها) برخوردهای مالیاتی (مثال برنامه تقسیم سهام٬ شرکت در
غیره. بدهی خدماتی و

چگـونگی خارجی) کارمند٬ و کارگر زن٬ مرد٬ خصوصیت کارکنان (مثًال و تعداد نیروی انسانی: ـ ـ
تمایالت نرخهای حقوق٬ کارآیی٬ پرسنل سازمان و تغییر میزان اصالح سازمان و آموزش آنها٬ استخدام و
حاوی چنین گزارشی همچنین باید مشکالت. امتیازات٬ منفعت٬ چگونگی میزان تشخیص آن سهم از و
یک مرتبط با یک برنامه توسعه و در فرصتهای استفاده ایاالت متحده مثال مورد یک جنبه اطالعاتی در
ذیل قبیل موارد اقتصادی مملکت از امور در گزارش شما فعالیتهای خارجی باشد. تمایل به کسب مجوز
به تعیین اجاره) تورم (قیمتهای معمول زمین و سیاست کنترل قیمتها٬ گرفت: خواهد استفاده قرار مورد
مشکالت واصالحات تأمین وپخش (مانند ووضعیت فعلی برنامه تقسیم سهام (اصل 13) نما دور حقوق٬
تجارت به اوضاع سرمایهـگذاری / ؛ تخصیص اعتبار بودن و موجود بازارها) داری٬ انبار سیستم ترابری٬
عدم آن اوضاع (مثًالتصمیم به سرمایهـگذاری یا در عوامل موثر کلی (شامل میزان باالرفتن سرمایه) طور
تقلیل تأثیرخرجها٬ ؛ همه درتهران) اتخاذتصمیمات محلی یا وفعالیتهای دولتی (ـکارآیی بوروکراسی٬ آن)

غیره. طرحهای عمرانی و
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قابل رؤیت برای خارجیان غیر سری ـ
اقتصادی برای شیراز راهنمای گزارش نویسی سیاسی و

سیاسی :
توجه به گزارش سیاسی این مسئله صحیح با خوب شما: نسبت به طرح بسیار عکس العمل ما ابتدا
گرفتن احساسات باال تجزیه و توجه به آشوبهای دانشگاهی٬ معذالک با کنترل می کند. است که مرکز
به عنوان مالـکی برای اندازهـگیری آنچه در چه تنها اـگر مهم است٬ اتفاق می افتد شیراز آنچه که در مذهبی٬
کمک مهمی به ما وسیع تعریف شده به طور که به طور ”حقوق بشر“ مورد در باشد. تهران اتفاق می افتد٬
اینکه چگونه این و شیراز بررسی احساسات مذهبی در مورد میل داریم چیزی در البته ما ـکرده است.
(مثالدر ببینیم. زودتر یا نیمه سال و در می شود اجتماعی واقتصادی ظاهر عرصه سیاسی و احساسات در
استخدام آن گفته شده است که بهائیان نباید اصفهان نامه هایی به مؤسسات اقتصادی فرستاده شده که در

شوند.)
است که عالقه ما مورد این مسئله نیز خوب است. نیر می گنجید٬ بررسی ناآرامیها این مسئله در اـگر
جامعه آمریکاییهای ساـکن مورد در بالقوه مشکالتی را عملی یا نتیجه این گسترش به طور بدانیم که آیا

دارد. بر ایران در
اما آـگاه شویم؛ هرتغییرپرسنل مهم سریعًا مایل هستیم که از درموردعدم مرکزیت وحکومت ایالتی ما
ذـکر توضیح کلی که ازحوادث جاری می دهد در می توانید اساسی را اتفاقات مهم و شما این موارد غیر در
ـکنید. مثًال اـگر زمانی پیش از نوروز گزارشی در مورد برخورد با حکومت آموزگار در شیراز و ناحیه

مأموریت خود داشته باشید٬ بسیار مفید خواهد بود٬ هر چند این گزارش منفی و یا خنثی باشد.
ولی بـرای بـه هـم پـیچیده انـد٬ اقـتصاد هم عقیده هستیم که سیاست و شما این مسئله با در ما
این گفته موافقیم که گزارشات شش ماهه از با ما کرد. هم جدا از را ـگزارش نویسی می توان بعضی چیزها
مورد صورت امکان یک بررسی در در بخش سیاسی میل دارد می رسد. ضروری به نظر شرایط بندر
صورتی که این بررسی خیلی شبیه البته در تقسیم بودجه داشته داشته باشد. ـگسترش اقتصادی همراه با

میکروسکوپ الکترونی نباشد. زیر تجزیه یک آمیب در سعی در
به اندازه کافی بوده و (memcon مکالمات ( از به این نتیجه رسیده ایم که یادداشتهای شما اینجا در ما
توضیح را که طی این گزارشات پیشرفتها دهید مقاله های تحلیلی تمرکز روی گزارشات و بر توجهتان را

INR طویل نباشد. اطالعاتی مطالعات تحقیقی و مانند حد٬ ولی بیش از دهید٬
موضوع خیلی دو رئیس دانشگاه آقای مهر دانشگاه پهلوی و آمدن مذهب٬ روی کار عالوه بر مثًال
توسعه سریع آـکادمیک این جهت که منعکس کننده مشکالت ناشی از دانشگاه پهلوی از جالب هستند.
او به دلیل اینکه نه تنها آقای مهر و آمده است) است (ـکه این گونه مشکالت به شکل یک اپیدمی ملی در
یک با آموزش فعلی و بلکه جانشینی برای وزیر یکی ازصریحترین وشایسته ترین رؤسای دانشگاه است٬
پست معاونت عالی در مسئولیت تمام دانشگاهها یا ریاست دانشگاه تهران و شاید شغل دانشگاهی است٬

چنین است. وضعیت آزمون نیز می باشد.
کابینه عالقمند به تغییر یا و می شناختند را به وسیله کسانی که او موضوع جالبی است وروش او اینجا در او

توجه است. مورد هستند
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بخشی که مالقات گرچه درخشش امید هستیم. حقوق بشر مورد به گزارشاتی در عالقمند هنوز ما
که طی میل دارید شما اـگر رفع نموده است. حرارت مستقیم را مقداری از احاطه کرده است٬ نمایندگان را
نمی کنم که به فکر من شخصًا شد. استقبال خواهند این تماسها مالقات خالصه تلفنی تماس بگیرید٬
صورتی که گزارش یا البته در نسبت به این موضوع آسیب رسد٬ یادآوری عالقه ما از دوستان شنونده ما

حساس نباشد. منبع زیاد
میل داریم اطالعاتی برای ما هست٬ حوزه شما در این نوع فعالیتها از اـگر توجه به فعالیت کمونیستها٬ با
دست داشته باشیم. در نوامبراست) 15 گزارش (ـکه حدودًا شروع به کار یک ماه قبل از (cerp-2 ـگزارش (

سیاسی نظامی:
راهنمای گزارش نویسی در مشابه بخش سیاسی نظامی در دقیقاً نظامی این راهنما (قسمت سیاسی ـ

مترجم) اصفهان است ـ شهر مورد

اقتصادی:
عـالی مسایل اقتصادی بسـیار سایر صنایع و از دیدار از یادداشتهای مکالمه ای شما ـگزارشات و
یک ارزیابی از است٬ روی مسئله انرژی متمرکز بر ناحیه شما آنجایی که بیشترین توجه در از بوده اند.
بحث که قبًال همان طور است. مفید و ملی آن مؤثر محلی و تاثیر رضاشاه و سد انرژی مثًال منابع جدید
ـکرده ایم ما سعی در تشویق شما در جدا کردن مطالب دولتی و غیر دولتی به شکل طبقه بندی نشده و
طبقه بندی شده داشته ایم. مخصوصًا این در نقلها و گزارشات شما از بندر بسیار مفید است و نیز منابع
آورده زیر که در لیست موضوعاتی را صنایع دیدن می کنید٬ از هنگامی که شما بازرگانی زیادی دارد.

که البته این لیست جامع نیست: باشد٬ مفید ممکن است برای شما می شود
مشابه راهـنمای دقیقاً شیراز مورد باقیمانده راهنمای گزارش نویسی اقتصادی در (توضیح مترجم:

آمده است). ـگزارش نویسی اقتصادی برای اصفهان است که قباًل
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غیرقابل رؤیت برای خارجیان سری ـ
اقتصادی برای تبریز راهنمای گزارش نویسی سیاسی و

تبریز) ـ (برای مایک مترینکو
سیاسی:

بتوانیددر اـگر بود خیلی خوب خواهد منطقه تبریزداشته ایم. گزارشات خوبی از سال گذشته ما طی دو
وی چه کسی با چه کسی قوی است٬ معلوم کنید و ترسیم کنید ماه آینده ساخت اساسی استان را شش
یا دو یک٬ با این کار چگونه است. باشند) رهبران اصلی حزب (اـگر و فعالیتها و هست) مخالف است (اـگر
مانند بی فایده نیست اـگر خودتان است. با چگونگی انجام آن بیشتر تمام شود. سه نامه هوایی میتواند
الزم بود اـگر کنید. تجدید نامه مربوط به وضع امنیتی را بهار٬ زمانی در سال گذشته٬ مک گافی در دیوید
میزان و تخمین بزنید را تبریز فعالیت تروریستی در آن بگنجانید٬ هم در گروههای مخالف را می توانید

آرید. به نظر ـکارآیی پلیس را
شوروی ـ ناحیه مرزی تبریز نظامی ایران در درباره حضور فرصت تهیه یک خالصه جامعتر شما اـگر
خواهند مفید نظامی آن را بخش سیاسی ـ اداره وابسته دفاعی و مطمئنم که همکاران در داشته باشید٬
آنجایی که گزارشات مربوط از می رویم. به سراغ مسئله کردها ای شروع گزارشهای منطقه ای٬ آن را یافت.
شده صرف این امر هفت سال گذشته عمدتاً در فعالیت تبریز است٬ توجه کشورها به بخش کردنشین مورد
از را نیمسال ما هر حداقل در تا حفظ نمایید و برقرار روابط جدیدی را بتوانید امیدواریم که شما ما است.
عقاید کردها در مورد مسایلی از قبیل برادران عراقیشان٬ استعداد آنها برای حمایت از ناراضیان در عراق
می دانید که در عراق کردهای تهران شما صحبتهایمان در از مطلع سازید. نسبت به آمریکا٬ دیدشان را و
مسئله حقوق انسانی کردهای ماه اخیر٬ چند بعضی فعالیتهای عراق در این همراه با ناراضی فعال هستند.
هرگونه به صورت علنی مطرح ساخته است. صحنه سازمان ملل متحد هم در و آمریکا هم در عراقی را
نحوه بسیاراستقبال می شود. به دست آورید میانه آنها یا و بد نحوه رفتارخوب٬ مورد در شواهدی که شما

استقبال می شود. بسیار به دست آورید میانه آنها یا و بد خوب٬ رفتار
باقی بمانید. صحنه دانشگاهها می خواهیم که همچنان ناظر شما از ما لحاظ عالئق سیاسی فعلی٬ از
دارید. ناحیه ای حساس سروکار با شما زیرا باشد. مفید برای ما می کنید فکر آنچه شما بیش از این شاید
کنسولها دیگر و گزارشهای تهیه شده توسط شما و می شود اطالعات بیشتر اطالعات غلط از متناوباً اینجا
جوش حزب رستاخیز جنب و به هرگونه شواهدی دال بر مخصوصاً بود. خواهند اصلی قضاوت ما معیار
صحبت او با ما اینجا که در افراد بعضی از و آموزگار رسمی عالقه مندیم. غیر کانالهای رسمی یا چه در
راهنمایی تهران آوردن منافع مشترک و گرد ازحزب متوقع است در که نخست وزیر ـکرده ایم ابرازداشته اند

تخصیص منابع فعالیت وسیعتری داشته باشد. در
باالخره تهدید تبریز کسب اطالع کرده ایم شهردار محلی به طوری که ما صحنه حکومت منطقه ای و در
بدهد. که استعفا اوخواسته شد از زیرا بوده است٬ زیاده ازحد هم برای او به کنارهـگیری کرده که این یک بار
بود. مطلوب خواهند تحوالت شهری (شامل فرصتهای تجاری) مورد در این باره و در اطالعات بیشتر
بود نمودارخوبی خواهد که تهیه گزارش درباره شهرداری واستانداری توسط شما٬ شد یادآور دوباره باید

امتحان شود. مخالفان سیاست عدم تمرکز ادعاهای موافقان و تا
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هنگام انجام می کنیم که در پیشنهاد ما عالقه است. مورد بسیار ناحیه شما فعالیتهای مقامات شوروی در
اهمیت خاص به RSO فرستاده شود. تماس به مورد هر مقررات گزارش نویسی یک یادداشت مالقات در
چنین گزارش نویسی قائل شوید. شورویهایی که مالقات می کنید٬ رفتار و عقاید به جزء توصیف جزء
بتواننداطالعات جاسوسی چشمگیری فراهم درتشخیص مقامات شوروی که احتمااًل باعث کمک بسیار

بود. خواهد ـکنند٬

سیاسی نظامی:
از است٬ شیراز قسمت سیاسی نظامی برای شهرهای اصفهان و این قسمت مانند (توضیح مترجم:

می شود). آن صرف نظر تکرار

اقتصادی:
بش مسـلماً ریـچارد مذاـکره قـبلی بـا بود. خواهد سودمند پاالیشگاه جدید گزارش از و بازدید

داد. به دست خواهد راهنماییهای مخصوصی را
صنعتی دیگـر٬ بازدید هر مانند ذیقیمت است. ساالنه بخش صنعتی بسیار تجدید صورت امکان٬ در

از: عبارتند گرفته شوند نظر در عناوینی که باید
مشـابه بـخش اقـتصادی راهـنمای باقی بخش اقتصادی این راهنما برای تـبریز (توضیح مترجم:

ش نویسی در مورد شیراز و اصفهان است و از تکرار آن صرف نظر می شود).
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شماره (11) سند
1356/11/23 فوریه 1978ـ اداری 12 استفاده محدود

تهران ـ سفارت آمریکا
یادداشت مذاـکرات

ساواـک فساد٬ مالها٬ موضوع:
اندازه محدودی فکر تا او شناخته شده است. رائین برای سفارت کاماًل پرویز سال اخیر طول چند در
مورد کلی گزارشگر به طور شهراست. امور آدم مطلعی در من احساس می کنم که او و می کند بازگو را خود
که می رساند نقطه نظرهای او اما رژیم فعلی به دست آورده٬ موفقیتهایی در او می رسد. اعتمادی به نظر

شاه مالقات می کند. گاه گاهی هم با من چنین دریافته ام که او الزم است. بعضی چیزها تغییر

مالها
رائین معتقداست که کاماًلخودخواه می داند. و توطئهـگر قابل اعتماد٬ گروهی غیر را مالها رائین عموماً
دهه اقتصادی در قدرت سیاسی و از کوتاه کردن دست آنها به خاطر شاه را هرگز قلباً آنها بسیاری از
دردسرهایی تولیدخواهندکرد. برای دولت وکشور فرصت بیابند بدون شک اـگر و نخواهندبخشید 1960
از که این خود هستند کشیدن حرکتهای جاری کشور حال به انفجار در که مالها رائین احساس می کند
ایران را به قـرن 15 می خواهند حقیقت آنها در اما پی آمدهای آزادیهای سیاسی برای مردم می باشد.
برگردانند و در این مسیر اموال از دست رفته خود را احیاء کنند. عدم اعتماد مالها ظاهراً از حادثه خونین
تظاهراتی بر ضد شاه ترتیب داده و او مالها طبق نظر ریشه می گیرد. بر اوائل سال 1960 میدان سپه در
وقتی که پلیس به آنها پلیس پیش اندازند. برضد را سازمان داده تاخود دانش آموزان مدارس را ـگروهی از
باالخره پلیس به دلیل دستوری که اـگر تحریک به پیشروی کردند. را آنها مالها که بایستند٬ داد دستور
دانش آموزان تعدادی از و تیراندازی کردند آتش بگشایند٬ روی آنها بر نکردند٬ تظاهرکنندگان عقبگرد

قابل سرزنش می داند. کاماًل رائین این استراتژی را مدارس کشته شدند.
خمینی به عنوان مردی آیت اهلل خبرنگاران خارجی با مصاحبه اخیری که توسط سه تن از رائین از

چنین مردی نیست. می گفت او و ناراحت بود بزرگ به عمل آمد٬ آزادیخواه و

فساد
به نظر است. باال“ راه کم کردن آن ”عمل از تنها گسترده است و ایران بسیار در فساد رائین می گوید
نزدیکی دریای گروه زمینهای بسیاری در این دو خانواده سلطنتی می باشند. و رائین مجرمان اصلی ژنرالها
این قیمت گزاف فروخته اند. با را آنها تقسیم کردن٬ پس از و اختصاص داده اند مجانی به خود تقریباً را خزر
به نفع این ساختمانها بسازند. جاده هایی منتهی به امالـک خود دولت گرفته تا گروه پولهای زیادی از هردو

صاحبان آنها. هیچ کس نیست جز

ساواـک
اما می دانند٬ تمام ایران این را و ایران شکنجه می شوند البته درست است که زندانیان در رائین می گوید
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نوعی شکنجه باشد. زندان بودن ممکن است برای بعضی٬ ساعت در حتی 24 شکنجه چیست؟ دید باید
یک تهیه ادامه کار در مقابل عراق و در و مهمی دارد ساواـک نقش بسیار عین حال که قبول دارد وی در
جمله ژنرال نـصیری بـاید است که مقامات باالی ساواـک از معتقد اما دستگاه اطالعاتی الزم است٬
سبب بدبختی بدنام کرده و ایران را دست داده و از را این اشخاص درساواـک کفایت خود بازنشسته شوند.
به عنوان رئیس بازجویی را است) عطارپور حسین زاده (ـکه نام اصلی او دکتر او مردم شده اند. بسیاری از
بیگناه مجرم یا را که آنها که فقط ازطریق محکوم کردن مردم ازطریق بازجوییهای خود٬ ساواـک نام می برد

زندگی می کند. معرفی نماید٬
رائین می گوید تعریف می کند: ساعت شد٬ به زندانی شدنش به مدت چند که منجر را رائین داستان زیر
برای آسوشیتدپرس قطع کرده بود٬ را که ارتباط چندین روستا که درباره برف سنگینی بود خبری را
زمانی که در نوشت: و کرد دیگری جور خبر با نمک زده و را این خبر سردبیر اما نیویورک تنظیم می کردم٬
بودند٬ راهها پاـک کردن برف سنگین از مردم درصدد و ارتباط ارتباط چندین روستای ایران قطع شده بود
به و کرد دستگیر را ساواـک بالفاصله او رائین می گوید حال اسکی بود. در تپه های سنت موریتز شاه در
کرد تأیید و واشنگتن به شاه زد که زاهدی یک تلفن فوری از پایان رائین اضافه می کند در سلول انداخت.

زندان بیرون آمد. رائین از نیویورک اضافه شده و در توهین آمیز ـکه سطور
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شماره (12) سند
محرمانه
بهمن 1356 26 ـ فوریه 1978 15 

خالصه مذاـکرات هیئت مسایل مملکتی
وی تاریخ بیستم فوریه صحبت کرد. جلسه در سفرش به واشنگتن برای شرکت در مورد در سفیر
صنعت نفت بسیار آموزنده بوده است. به مناطق جنوبی ایران بسیار او اخیر که سفر همچنین اشاره کرد
شاه مالقاتی با سفیر دنباله این سفر٬ در تأثیرپذیری بالقوه ای دارند. IIN نیز قسمتهای است و تأثیرپذیر
روابط دوجانبه با شاه همچنین از بحث کرده اند. شاخ آفریقا مناقشات خاورمیانه و مورد در داشته است و
محموله های نظامی آمریکایی نباید مورد که در می کرد شاه تأـکید نارضایتی نموده است. ابراز بریتانیا
انتقاالت مذاـکرات مربوط به نقل و درگیر را خود بیان داشت که ایران نباید سفیر و آید قضیه ای به وجود

موافقت کرد. خوب درک کرده و شاه موضوع را اسرائیل کند. و مصر سالحهای عربستان سعودی٬
همه مدعوین اـگر که دستورجلسه کمیسیون مشترک تأییدمی شود. که به نظرمی رسد سفیرخاطرنشان کرد
که تاـکنون عده ای داد تذکر ایران نیزحضورخواهندداشت (وزیر گروه زیادی از درواشنگتن شرکت کنند٬
این کمیته مذاـکرات است و حال بازدید در آمریکا کمیته اجرائی شورای بازرگانی ایران و حذف شده اند).
گزارشـی در آنها سهام عادالنه داشته است. مالیات مضاعف و امنیت اجتماعی٬ مورد بی نتیجه ای در

کرد. تهیه نخواهند ماه ”می“ ایران تا خصوص وضع سرمایهـگذاری در
TAS دارد به ”پت دویچ“ سفیر تقاضا کرد که هرکس که اطالعاتی در مورد مسئله دارو (مواد مخدر) و
بایدجیره بندی لذا USEA چنین تصمیم گرفت که شراب یک متمم غذایی است و هیئت مدیره اطالع دهد.

شود.
علیرغم بنابراین باید و تهران شود تأمین کننده ای برای بازار که شراب نباید این بود بر تصمیم سفیر

ارزش غذایی آن جیره بندی شود.
داشت. فامیل جلسه ای خواهد صبح درباره خط مشی استخدامی هیئت برای همسران و امروز سفیر
دستورات جاری است. مورد داشت که هیئت مستشاری نظامی طالب دقت بیشتری در ژنرال گست اظهار
موافقتنامه امنیت کره جنوبی به مورد گفت که تلگرامی در طرف سفیر پاسخ سؤالی از آقای بروین در
خواهد موافقتنامه دوجانبه ما خصوص عملکرد درخواست دستورالعمل در و فرستاد واشنگتن خواهد

نمود.
احتمااًل که کلیه موافقتنامه ها شد متذکر جلسات کمیسیون مشترک داده و گزارشی درباره دستور وزیر

شد. تنظیم آخرین صورت جلسه تکمیل نخواهد تا
جنوب کشور IAS و آمرام برای اجرای برنامه در آمریکایی دیوید که آهنگساز آقای زیشک اطالع داد
همچنین وی و برای مصاحبه با چگریو وبور که آرنود اشاره می کند سفیر هفته آینده به ایران می آید.

آمد. شاه خواهد مالقات با
از خیر؟ یا مسافرتش به واشنگتن الزم دارد رابطه با وی سوابقی در که آیا پرسید سفیر ژنرال گست از
آواـکس و F-16 و برنامه های مربوط به نیازمندیهای ساختمانی و مورد که اطالعاتی در خواسته شد او
مساعی ایرانیان درتالش جهت یافتن پسربچه شاه به خاطر جانب ما گفت که از سفیر F-14 تهیه کند. بیشتر
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ژنرال گست گزارش کاملی راجع به شرایط مربوط به حادثه پیاده روی داد. کرد. آمریکایی تشکر مفقود
M-60 نحوه افزایش قدرت تانکهای مورد ژنرال گست در گذشته ژنرال طوفانیان طی تماسی با روز
ولی پرسنل تانک باشد٬ که این برنامه ممکن است امکان پذیر لیکن به وی خاطرنشان شد مذاـکره نمود.

داشت. به آموزش وسیعتری خواهند دولت ایران نیاز
شارجه دریافت داشته آقای بروین خاطرنشان ساخت که تلگرافی راجع به نزاع شرکت نفت ایران با
یک شرکت آمریکایی است که طی آن این یک اقدام خیلی پیچیده است که شامل شرکت نفت ایران و است.
به تعطیلی شرکت آمریکایی در که ممکن است منجر می آورد شرکت نفت ایران برای شرایط مالی فشار
اینکه شرکت مبنی بر این قضیه شنیده است٬ مورد داشت که شایعاتی در آقای بروین اظهار شارجه شود.
وی ترک کند. ساعت ایران را آن خواسته شده که طی 24 مدیر از کرده و لغو قراردادش را (LSC) آمریکایی

کرد. بررسی خواهد این مورد در
حال بررسی گفت مجلس در و مطبوعات گزارش داد آقای لمبراـکیس درباره رئوس مطالب امروز
می دهد. قرار تحت پیگرد ایران شده باشد غیرقانونی وارد خارجی که به طور آن هر الیحه ای است که در

کیهان اینترنشنال نوشته شده بود. در آموزگار توسط جهانگیر حقوق بشر مورد مقاله ای در
روی یک برنامه آموزش کمیسیون شده و وارد آقای فری گفت که اولین گروه دامپزشکی آمریکا
محصوالت غذایی برای نشان دادن مقاطعی از مورد یک نمایش یک روزه در و می کند مشترک کار

شد. گذاشته خواهد آوریل به اجرا 4 در خوراـکیها
USS به بـندرعباس وارد FURER USS و کشتی DAVIS فرمانده هاـگ اطالع داد که کشتیهای

نخواهند شد و در عوض در نقطه ای از دریای سرخ خواهند ماند.
و کرد به طورموقت درکنسولگری کارخواهد به معرفی آقای ”تیم اسکود“پرداخت وگفت که او ـگولز

شد. منتقل خواهد به شیراز بعداً
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شماره (13) سند
محرمانه
1356/12/3 فوریه 1978ـ 23  تاریخ :

خالصه مذاـکرات هیئت مسایل مملکتی:
یگانه وزیر گذشته مالقات خوبی با اشاره به اینکه انجمن روزنامه نگاران ملی روز با جلسه را وزیر
آغاز است٬ نخست وزیر که شامل یک جلسه با برنامه پرمحتوایی تدارک دیده اند برای امروز و داشته اند
سوی سفارت خارطوم که پیغامی از مورد آقای میکلوس در دریافت شده٬ اخبار به هنگام مرور ـکرد.
مالقاتهای به ازدیاد را همچنین توجه افراد او صحبت کرد. بود٬ چاد موقعیت کشور مورد ـگزارشی در
همچنین ما یافت جلب نمود. کاهش خواهد آن نسبتاً گروه دانشگاه دفاع ملی که امسال تعداد سالیانه از
آن گونه وزیرخاطرنشان ساخت که مصر دریافت کرده ایم. را ژنرال هایزر مگن کالرک و تأییدیه مالقات با

پیوست. نخواهد شایع شده به پیمان سنتو محافل آنکارا ـکه در
کنسول روابط خارجی دریافت داشت مبنی بر همکاران در کورتنی یکی از اچ. ویلیام. نامه ای از سفیر
میان نامه های دریافتی نامه جالبی به در آورد. ایران بازدیدی به عمل خواهد ماه آوریل از در اینکه او
انجام این کار که مأمور آقای گولز ملکه الیزابت رسید. شاه و مربوط به عکسهای ”ـکمیاب“ دست سفیر
امتیازهای از آقای جینگلز پستی برای نویسنده بفرستد. یک دسته تمبر گفت که ممکن است او شده بود٬
مقررات که از اضافه کرد او متعجب شد. استخدامی که نصیب کارمندان بانک ایرانیان گردیده است بسیار
سخاوتمندانه قرارداد اطالع داشته ولی آن را از کارمندان سفارت مخفی نگاه می داشته است. عضو دیگر
به عنوان یک نمونه برای مذاـکرات آینده مدیریت ایاالت متحده را هیئت کشوری عقیده داشت که قرارداد

AFSA بفرستند. برای
بودن دانشگاه٬ صورت باز در دانشگاه ویرجینیا٬ از آبراهام٬ که پروفسور گزارش داد آقای شلنبرگر
فروغی به آقای سفیر نمود. دانشجویان مالقات خواهد اعضای هیئت علمی و دانشگاه ملی با در امروز
میان طبقه متوسط پایین اختالف اقتصادی در به علت وجود تبریز گفت که گسترش آشوب در شلنبرگر
به می کند. میان طبقات باال رشوه در وجود اجتماعی ایران حکایت از فروغی گفت که ”ندارهای“ است.
تهران یک میهمانی پرخرج که در مورد روزنامه های فارسی زبان در عنوان مثال فروغی به گزارش اخیر
دالر آن به یک رقاص محلی برای انجام یک رقص عریان 50/000 که در اشاره نمود ترتیب داده شده بود
مورد کوتاه بعدی در تفسیر منقلب می سازد. مردم را این کارها گفت که واقعاً آقای شلنبرگر داده شده بود.
کنترل ترافیک و سیستم خطوط ارتباطی ماـکروویو از شیراز روی نمایش ماه آینده در تبادل نظر بحث و

داشت. خواهد این بازدید USIS یک نماینده اداری در بود.
این گروه نیروی هوایی تهیه نموده است. تهیه یک تحلیل ازحوادث اخیر مورد ژنرال گست طرحی در
ژنرال گست خاطرنشان نمود. خواهند پایگاههای هوایی بازدید از کرده و فوریه آغاز 27 از را خود ـکار
پنجم الی نهم آوریل ایران از از بازدید مورد نماینده نیروی هوایی در از زاهدی٬ طریق سفیر ساخت که از
یک نمود. مشخص خواهد را بازدید مسیر سفارت٬ رابطه با نظامی در مستشار دعوتی به عمل آمده است.
برنامه های هوائی ایران آواـکس و ٬F-16 اداره مورد فوریه برای مذاـکراتی در 25 سه ژنرال در تیم مرکب از
ژنرال گیرد. نظامی معتقداست که برنامه دفاع هوایی بایدزیرپوششFMS قرار مستشار واردخواهندشد.
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واشنگتن نظریاتی وجود که در می رسد به نظر هیئت اداریDOD داشت و ـگست شب گذشته مذاـکراتی با
نه است و طوالنی مدت توسط ایران به منزله ”دوست دارم داشته باشم“ که درخواست اسلحه در دارد
طویل مدت نشان دهنده عالقه نسبت به ایران در آقای مارتین گفت که تجهیز بمنزله نیازهای اصلی ایران٬
ژنرال گست گفت که اقدامات و که این نکته برای واشنگتن روشن شود تمایل کرد اظهار سفیر ایران است.

آورد. به عمل خواهد این مورد در الزم را
شورشهای کشته شدگان در دستگیرشدگان و تعداد مورد در امروز آقای لمبراـکیس اشاره به اخبار
تمام هنوز شد. دادگاههای مدنی محاـکمه خواهند است که دستگیرشدگان در جالب اینجا نمود. تبریز
که بعضی می رسد ولی به نظر دارد٬ نرسیده است وتئوریهای زیادی وجود شورش به ما ـگزارشات درمورد
کردن صورت عدم آزاد در وقوع تظاهرات بیشتر مورد شایعاتی در بود. مقامات مسئول این امرخواهند از
که شاه به نـامه ای از روزنامه های فارسی زبان گزارش می دهند دارد. وجود تبریز دستگیرشدگان در
تهران مندرج در علیرغم مقاالت پوزش آمیز عرفات پاسخ داده است که مضمون آن فاش نشده است.
نایروبی به حالت تعطیل MFA به آقای لمبراـکیس گفت که سفارت دولت ایران در یک منبع ژورنال امروز٬
مورد آقای فری گزارشی در است. کشور نشان دهنده تیره شدن روابط بین دو درآمده است که خود
یک گروه ضربت آموزشی ترک می کند٬ ایران را Uncle امروز Ben نماینده بازدیدکنندگان داد: تعدادی از

شد. خواهد اواسط ماه مارس وارد سران کشاورزی در یک گروه از رسید. به زودی خواهد
آمد. خواهد او برای یک مصاحبه عمومی نزد BHI امروز رئیس آقای مارتین گفت که ژنرال ویلیامز٬
آقای جینگلز٬ باب واتسون مقام مدیریت آتی پست ایران را که در حال بازدید از اینجاست به من
اقدامات FBI به هواپیمای به مقصد پاریس نرسید و با معرفی نمود. آقای بنرمن گزارش داد که فراری

امنیتی به سوی نیویورک بازگردانده شد.
کمک به نیس و به پاریس و مسافرت رسمی خود مورد گزارشی در موفقیت بازگشت و آقای دویچ با
محتاطانه ای نسبت به گشایش نظر گفت که او آقای رینو تهیه نموده است. مخدر رابط ایرانی ناقل مواد فرار
به عمل آمد. گفتگو این مراـکز زیادی از گشایش تعداد مورد واشنگتن در در بازرگانی تهران دارد. مرکز
نقطه نظرهای ما مورد در تصمیم گیری نهایی واشنگتن باید آقای میکلوس خاطرنشان ساخت که قبل از

مشتریان ادامه می دهد. برای حل مشکل تعهد به کوششهای خود آقای رینو تحقیق نماید.
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شماره (14)  سند
ایران ـگزارش وقایع هفتگی :

1356 اسفند 12 مارس 1978ـ 3 ایران :
خارجه امور طرف وزیر مشترک از مفاد بیانیه و صدور با آمریکا جلسه چهارم کمیته مشترک ایران و ـ ـ
رسمی کمیته با کار فوریه پایان گرفت. 28 واشنگتن در در دارایی٬ و اقتصاد وزیر یگانه٬ محمد ونس و
در پیشنهادهای ملموسی را این گردهمایی ها شده بود. هفته گذشته آغاز پنج کمیته مشترک در پایان کار
تـحقیقات عـلمی مـطرح نـمود. و تـربیت نـیروی انسـانی٬ کشاورزی٬ امور زمینه همکاری فنی در
به میزان قابل توجهی افزایش آنها توسعه روابط تجاری که به نظر کمیسیون خواستار شرکت کنندگان در
شناخت طرفین با بوده است٬ امروز مفیدترین کمیسیون برگزارشده تا کمیسیون حاضر شدند. نیافته بود٬

(طبقه بندی نشده) به نتیجه های خوبی رسیدند. منافع خود ـکامل از
ایران در تاریخ 28فوریه به استماع نظرات مربوط به وضع ”حقوق بشر“ نماینده کنگره در کمیته فریزر٬ ـ ـ
شاهد تنها گردید). برگزار کشورهای دیگر رابطه با روزهای گذشته همین جلسات در (البته در پرداخت.
دادگاههای نظامی ایران به هیچ وجه در می کرد که ادعا جلسه مربوط به ایران برایان روبل بود در موجود
برای روزهای بعد است که جلسه شاهدان دیگری را قرار داشت. یک محاـکمه منصفانه را نمی توان انتظار

(طبقه بندی نشده). این باره تهیه نماید. در
تظاهرات انتظار در آن است که دولت ایران باید فوریه حاـکی از 18 در نتایج شورشهای مذهبی تبریز ـ ـ
دیگری نیز باشد. ولی در حال حاضر دولت منتظر است تا نتیجه یک بازپرسی خاص معلوم گردد تا به
تحقیقات اولیه نشان دهنده بی توجهی مقامات استانها به خصوص اقدامی در پیش گیرد. دنبال آن بتواند
عموم اعالم کرده است که انظار در شاه٬ شده است٬ خدمت برکنار آذربایجان شرقی است که از استاندار
آن که گروههای ارتجاعی به سوءاستفاده از یافت هرچند مداوم افزایش خواهد آزادیهای سیاسی به طور

(محرمانه) بپردازند.
میلیون 6/7 نفت ایران از کاهش تولید اطالعاتی مبنی بر تهران ازطریق سازمان سیا در سفارت آمریکا ـ ـ
چندان سفارت نسبت به این برآورد دریافت نموده است. روز میلیون بشکه در به 6/1 روز بشکه در
روز میلیون بشکه نفت در به اطالعات تهیه شده توسط منابع صنعتی تهران 6/8 چون بنا خوش بین نیست٬

(محرمانه) تشخیص واقعی تری است.
جانسون ام.

ناس دبلیو. سی.
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شماره (15) سند
1356 اسفند 19 مارس 1978ـ 10 سی. تاریخ : CMDT واشنگتن دی. NWC : از

تهران در سفارت آمریکا به :
محرمانه طبقه بندی :

تحقیقاتی NWK-9 سفر موضوع :
می کنیم. کمک سفارت تشکر از 1ـ

ـ سندز پاـک ستون ـ اونیل ـ ناتسون ـ به نامهای کالرک ـهوارت ـ گروه هشت عضوخواهدداشت٬ 2ـ
گروه. کالرک رهبر گروه است و کار بر اونیل ناظر تامسون. ـ تایلور

کنید. یک هتل متوسط رزرو تخته در اتاق دو چهار لطفاً 3ـ
منطقه در سیاست خارجی آمریکا منافع امنیتی و از: عبارتند عالقه گروه است٬ مواردی که مورد 4ـ
طـرحـهای تـوسعه ساخت ملت می شود٬ سیاستهای داخلی ایران که مربوط به ثبات و خلیج فارس٬
پـیشرفت و نقش ایران٬ اقدامات امنیتی و گسترده شد. برداشت ایرانیان از درآمدهای نفتی٬ اقتصادی٬

آمادگی نظامی.
می کند تشکر درطرح برنامه به خاطرتعطیالت سال جدیدکشیده اید٬ زحماتی که شما از گروه قباًل 5ــ
و اعلیحضرت مالقات کرده اند٬ گروههای قبلی با دارد. عالیرتبه ترین مقامات را درخواست مالقات با و
مقامات دیگری که مایلیم مالقات شوند زمینه چنین مالقاتی فراهم شود. اـگر کرد خواهد این گروه تشکر
عبارتند از: نخست وزیر٬ وزیر خارجه٬ وزیر جنگ٬ وزیر دارایی٬ وزیر طرح و برنامه٬ وزیر آموزش و
بسیار آنها که مالقات با دانشکده دفاع ملی٬ و کل حزب رستاخیز دبیر شرکت نفت ایران٬ مدیر و پرورش٬
وهله اول تیم کشوری در با گزارش ایشان را که ترتیب مرور گروه همچنین می خواهد است. ثمر مثمر
آوریل سوار 8 ساعت ٬5 (ـگروه در پرواز گرفتن احتمال تأخیر نظر در گرفتن احتمال با نظر در با بدهید٬
درصورتی که مقامات آوریل مناسب است) 10 نیویورک ووقت مالقات دروسطهای روز در خواهندشد
از به اصفهان ودیدار سفارت ترتیب مسافرت گروه را درصورت امکان٬ به علت تعطیالت حضورنداشتند٬

دارد. را کشور گروه همچنین هزینه مسافرت در پایگاه خاتمی بدهد. F-14 در پایگاه جتهای



ایران 707 در دخالتهای آمریکا

شماره (16) سند
1356 اسفند 22 مارس 1978ـ 13 تهران تاریخ : ـ سفارت آمریکا : از

حق تقدم سی با آژانس اطالعات ایاالت متحده واشنگتن دی ـ به :
اداری استفاده محدود طبقه بندی :

مناسبات دوجانبه درباره ارتباطات دستورات مربوطه به نقشه های کشور: موضوع :
ایران به عنوان سرپرست ارجح برای معامالت بین المللی به ایاالت متحده قرن گذشته٬ اواخر از 1ـ
مهمی برای حـق جنگ جهانی دوم تعهد به ویژه پس از و ایاالت متحده پاسخ مثبت داد رجوع کرد.
درجه اول ایاالت متحده در مناسبات ایران با حالی که جنبه امنیت ملی در در پذیرفت. حاـکمیت ایران را
یکـی از ایـاالت مـتحده است و مهم طرف معامله بـا ده کشور یکی از این کشور دارد. اهمیت قرار
مدعی داشتن مناسبات ویژه با ایران می تواند فراهم کنندگان نفت به کشورهای دمکراتیک صنعتی است.

متقابلی پاسخ داده می شود. به نحو این رفتار و هم می کند را همین کار و ایاالت متحده باشد
و جدی می گیرند آن را کشور ایران مناسباتی است که هردو مناسبات ارتباطی بین ایاالت متحده و 2ـ

پی توسعه آن هستند. در
بدین معنی که این تسهیل شده است٬ آمریکا سطوح برگزیدگان سیاسی ارتباطات بین ایران و در 3ـ
لحاظ آشنایی با از لبنان٬ اسرائیل و میان گروه کشورهای خاورمیانه به استثنای احتمااًل ـگونه ایرانیان از
در (بیشتر دارای تحصیالت عالی هستند درازی کرده اند٬ و سفرهای دور دارند٬ زبان بیشترین مهارت را
ایاالت متحده) عالوه بر این منابع اطالعاتی درباره ایاالت متحده به سهولت از طریق رسانه های گروهی
را به طورسیستماتیک ایاالت متحده آمریکا هیچ کدام آنها و دسترس می باشند وسایل در سایر محلی و
کانالهای تلویزیون به طور رادیوی زبان انگلیسی و نمی کنند. تحقیر یا آن طوری که نیست جلوه نمی دهند
سرپرستی می شود به وسیله ایرانیان عالقمندتهیه و است و عمده وسایلی برای اطالعات مربوط به آمریکا
آمریکاییان صاحب با تماسهای روبرو است. باال نسبتاً مدارای واردات فرهنگی آنها ـکه قابلیت تحمل و
بلکه تحت سرپرستی است٬ امکان پذیر زمینه های مربوط به هدفهای مأموریتی نه تنها در وارد و نظر

دیگران به کرات صورت می گیرد. حکومت ایاالت متحده یا
کادرحرفه ای و ایاالت متحده تحصیل می کنند همه سطوح در ایرانی در هزار توجه به اینکه 60 با 4ـ
تصاعدی افزایش می یابد. سال تحصیلی به نحو پایان هر در است٬ طرق آن آشنا ایاالت متحده و با اینجا
ایاالت متحده دانشگاهی بین ایران و پیوند 50 حدود به افزایش است. طریق ازدواج رو ارتباطات از
بورس تحصیلی از آنها از دانشگاههای مهم ایران (ـکه هفت نفر مربی آمریکایی در 250 حدود وجوددارد.
یک نهادهای مختلف آموزشی تدریس می کنند. آنان در از بیشتر نفر دهها و فولبرایت استفاده کرده اند)
ایران در نیز لحاظ حرفه متنوع است٬ از بزرگ و لحاظ تعداد جامعه بازرگانی آمریکایی مقیم ایران که از

فعالیت دارد.
فشرده و بسیار همتاهای آمریکایی آنها بین ذینفوذهای جهان وطن ایران و شنود خالصه گفت و ـ 5
برگزیده دارای تعدادی معذالک قشر دیگری منتقل می شود. وسیله قابل تصور طریق هر از محکم است و
پیچیده به دالیل ذینفوذهای کمتر با شنود گفت و ابتدایی است. اشخاص است که معلومات انگلیسی آنها
در رود٬ به شمار ممکن است یک عامل نامساعد نبودن این گفتگوها است؛ زبانی محدود فرهنگی و
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مسئله ای که برای آژانس به وخامت برود رو میان کم سوادها صورتی که شرایط حل نشده کنونی در
بـزرگی از تـعداد با این است که چگونه این آژانس می تواند دارد وجود (ICA) ارتباطات بین المللی
و کند راه ارتباط پیدا بدورند فعالیت اداره اطالعات ایاالت متحده آمریکا سنتی از شنوندگان که به طور
پخش برنامه های به زبان فارسی روی موج خیر؟ یا داشته باشد چنین راهی وجود می تواند اینکه آیا
همه سطوح اجتماعی از کنجکاویهای سیاسی را اشخاص دارای تمایالت و خارج٬ کوتاه از متوسط و
آژانس توجه بـیشتر نگرفته٬ بحث قرار میسیون مورد هدفهای٬ این موضوع در هرچند جلب می کند.

است. بجا ارتباطات بین المللی به آن بسیار
ICA حیطه فعالیت ایران که در مناسبات ارتباطاتی بین ایاالت متحده و یک منبع تشنج ذاتی در ـ 6
میان حرفه ایهای طـبقه ”نارضایتی قابل درک در چیزی است که یک کارشناس آن را نمیگیرد٬ قرار
هرچند ارزشهای سیاسی آمریکا آشنایی با توصیف می کند. ایران“ شالوده موروثی سیاست در متوسط از
بوالهوسی سـیستم خـودشان که از به آن ترغیب می کند ایرانیان را بسیاری از نیست٬ غیرقابل انتقاد
مهاجرت بـه آرزوی آنها که هدف یا حرفه ایهای متفکر برای بسیاری از ناراحت بشوند. سرخورده و
سنتی ایران توجیه کافی فراهم گوش دادن به صدای درونی طبیعت ویژه و است٬ ایاالت متحده آمریکا

نمی کند.
تهران رفت و در مخالف داشته باشد. ارتباطات رویاروی تأثیر مورد محیط طبیعی ممکن است در 7ـ
غم تورم ومتوقف شدن خدمات عمومی هم و و آلودگی هوا مرج مانندوسایط نقلیه و هرج و متراـکم و آمد
آمریکاییهای مقیم و دیدارکننده از ایران (و همچنین تهرانیان) را تشکیل می دهد. عالقه آنها به ایران و
درک آنها از ایران به طور کلی در حداقل قرار گرفته. در ایاالت متحده محیطهای محصور دانشجویان
مورد مناسبات فرهنگی پرشده و لحاظ توانایی زبان و از شرایط٬ واجد ایرانی که به وسیله اشخاص غیر
اطالعات نادرست رژیم و برای فعالیتهای ضد گرفته٬زمینه مناسبی را قرار پشتیبانی ناراضیان آمریکا
به موفقیت های را به جای اینکه آنها ایاالت متحده فراهم می کند. کردن مناسبات ایران و برای بی اعتبار
ایاالت متحده یک چهره منفی گروههای دانشجوئی در میان بعضی از چهره ایران در تحصیلی وادارد٬
منفی تحت تأثیر ایران ارتباط داشته باشند با که می خواهند کیفیت آمریکاییهایی را کمیت و این امر است.
این مشکالت ازطریق برنامه های بعضی از داشتن با سروکار کوتاه مدت می توانددر ICA در می دهد. قرار

کمک کند. آمریکا چه در ایران و چه در جهت دار٬
خویشتن داریـهای و محدودیتها است. مشهور اینجا عدم رضایت از به خاطر دریچه های فرار 8ـ
مربوط به لیبرالیزاسیون تدابیر هم باید شاه هنوز علیرغم بی نظمیها٬ شده است. وسایل ارتباط جمعی کمتر
روندهای تصمیم گیری باید در بیشتر راه عدم تمرکز ایران در تحول تحمیلی بر سیر جهت عکس بدهد. را
تبدیل مهم نفوذ گروههای جدیدی به مراـکز و نیروها حالی که ایران مدرنیزه می شود٬ در باشد. قابل بهبود
ICA بـرنامه های لحاظ تـولیدات و ارزیابی چنین تازه به دورانهایی از سفارت در ICA و می شوند.

کرد. همکاری خواهند
ابـتکارات سـیاسی و تصمیم گیری درباره قیمت نفت٬ حفظ شتاب اقتصادی٬ نوسازی نظامی٬ 9ـ
قابل مالحظه ای شامل عده که به نحو غمهایی هستند انواع هم و امنیت داخلی از اقتصادی منطقه ای و
شـخصیتهای بالفاصله به اطالعات و و که دستیابی نامحدود برگزیدگان ایرانی می شود٬ محدودی از
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بـودن درباره مـعتبر معذالک یک چنین دستیابی محافل داخلی ایران را آمریکایی دارند. صاحب نظر
که از تعادلها و سیستم حکومتی ایاالت متحده درباره رسیدگیها نمی سازد. سیاست ایاالت متحده متقاعد
به عنوان یک چهره ایاالت متحده را و متوقف می کند لحاظ نظری قابل تحسین است روندتصمیم گیری را
مخدوش قانون انرژی) یا شاخ آفریقا بین المللی وداخلی (مثاًل مسایل حاد مقابله با متفق قابل اطمینان در
به رفع توجه به اینکه اولویت را با را حکومت کارتر محافل داخلی ایران نگرانیهای حقوق بشر می کند.
نظر مسایل مربوط به گفت وشنودهای شمال وجنوب با بعضی از نابجامی دانند. نیازهای انسانی می دهد٬
ایران به دالر پیوند آیینی دارد. ایران به مفهوم نظام جدیداقتصادی جهان نظر زیرا ناهماهنگ تلقی می شود
ایران بیشتر و روشهای مربوط به نقش رسانه های جمعی تفاوت دارد ناراحت کننده است. برای بعضیها
جهان چهارم به وسیله رسانه های جمعی که جهان سوم و نسبت به این اتهامات همدردی نشان می دهد
طریق طرحهای مبادله ای از این نگرانیها به بعضی از ICA می تواند غربی به طریقه غلطی معرفی شده است.
که مربوط به مـنافع و زمینه هایی هستند اینها اطالعات زمینه ای پاسخ دهد. و سمینارها چندجانبه و
بعضی از در تهران و خارج از مدارهای متعددی به ویژه در و همچنین ایران می باشند و نیازهای آمریکا
مسئله شامل منابع انرژی متناوب و اینها دارد. زائدوجود موارد از دانشگاهی برای احتراز نهادهای جدید
فارسی و مطالعات آمریکایی و نگرانیهای محیطی و تحصیالت و تعالی در اشاعه نیروهای هسته ای و
بازرگانی پیشبرد تدریس انگلیسی و امورجهت گیری دانشجویان و مشاورت در ملی و رشد ارتباطات در

می شود. هنرهای زیبا و
شلنبرگر
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شماره (17) سند
محرمانه
فروردین 1357 9 مارس 1978ـ 29 

خالصه مذاـکرات هیئت مسایل مملکتی
بگین به ایاالت متحده٬ سفر مورد در آنجا شاه در مذاـکراتش با به جزیره کیش و خود پرواز سفیر

کرد. مرور را جنرال موتورز جنوب لبنان و نارضایی٬
سفیر بدنبال یک گفتگوی کوتاه درباره کلمه اختصاری مناسب برای آژانس ارتباطات جهانی جدید٬
درخارج“اطالعاتی آقای وستلی خواست که درمورد”تحقیق نمودارسرمایهـگذاری بی واسطه آمریکا از

پاسخگویی یک خطای قابل تنبیه است. که غفلت در بدانند شرکتهای آمریکایی باید بدهد.
AMST برای که بوئینگ ربیعی به هیئت مستشاری نظامی گفته بود که تیمسار دارد گفت که خبر سفیر
پنتاـگون تحقیق کرده از ژنرال گست اظهارداشت که موضوع را گرفته بود. قرار غیرنظامی موردتأیید خرید
آـگاه خواهد ربیعی را بنابراین ژنرال گست تیمسار ـ که اطالعات ربیعی غلط بودند یافته بود خبر و بود

نمود.
USIS در نامه ای که به سرویس اطالعات ایاالت متحده (1) مطرح کرد: موضوع امنیتی را چند سفیر
برای تشکیل کمیته مراقبت دستوری که به ما بوده (2) چریکها که کار زمزمه می شود ـکابل داده شده و
دستورالعمل نحوه مقابله بـا کلیسای کامیونیتی (4) بمب گذاری در تهدید هیئت نمایندگی رسیده (3)
هواپیماربائی٬ تهدیدات دائر بر هواپیما ربایی و تهدیدات دایر بر خرابکاری (5) تلگرام در مورد احتمال

ایراد خسارت به تأسیسات نفتی.
که آقای مارتین خواست که تلگرام کند از سفیر می روند٬ موضوع یدک کشهایی که به اقیانوس هند در
از سفیر اقتصادی بپردازیم. به امور الزم شد اـگر بعد مرخصی فرض کنیم تا در را خود این مورد در باید ما
به ایران به عمل بیاورد تحقیقی پیرامون احتمال فروش پوشاـک پا و آقای وستلی خواست که پیش برود

که این کمی شبیه بردن آب به سرچشمه است. هرچند
طی گردهمایی اینجا آقای فری خواست که به تقاضای پیشاهنگان برای کاشت درخت در از سفیر
که آن جواب داد سفیر فرهنگی بود. یک رویداد آقای فری گفت که این تقریباً رسیدگی کند. سال 1979
بررسی شد. به اختصار بیلهای کرمی برای کندن چاله ها امکان استفاده از کشاورزی بود. یک رویداد
کودکان مسئله بدرفتاری با رابطه با در اجرای توصیه هایی که اخیراً آقای تیلورخواست که از از سفیر

دنبال نماید. آن را و اعالم شده اطمینان حاصل کند
شد. خواهد برپا چهلم شورشهای تبریز اجتماعاتی برای یادبود چندین شهر در گفت که فردا مختار وزیر
تا کرد کوشش خواهند آنها واشنگتن صحبت کرده و با ”تهران 78“ رابطه با گفت که در آقای شلنبرگر
هرکدام نمایشهای معتدلی ارائه خواهند انگلیسها و آلمانیها تماس بگیرند. نانس هنکز و نلسون راـکفلر با
است به عنوان یک ژست سمبلیک مقداری اصفهان داشتیم این است که دولت حاضر خبری که از نمود.
که با شد خواهد مسرور ژنرال گست گفت که ژنرال هویزر کند. اعطاء آمریکا زمین به انجمن ایران و
که پایگاه هوایی بندرعباس وی همچنین گزارش داد خانواده سولیوان یک شام خانوادگی صرف کند.
وی گفت که طبق اطالعش دست داد. از 4 جریان یک مأموریت آموزشی یک هواپیمای اف ـ در دیروز
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انداخت. خواهد به تأخیر برای سی روز به ایران را خود سفر معاون الکساندر
نمایندگان شرکت آمریکایی که به دولت ایران برای مترو٬لوازم حفاری که با آقای وستلی گزارش داد
محفوظ خواهند گفت که ماشینها به او فاضالبها و قناتها رابطه با در مالقات داشته است. تونل می فروشد٬

داشت. احتیاج خواهند کارگران به تجهیزات مخصوص هوای بد اما بود٬
آقای فری درباره منطقه خلیج ارائه داد. در آقای لمبراـکیس به اجمال گزارشی درباره سفرهای خود

به شوروی گزارش داد. سفرهای خود
TRW برای اینکه کوشش رابطه با TRW در از آقای مارتین گفت که فردی به نام آقای ”جی ایس“

بدیدارش آمده بود. مترجم سیستم دفاع هوایی شود
داشت. چیزهایی اظهار ظفار ایران در وابسته ارتش به کوتاهی درباره حضور
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شماره (18) سند
فروردین 1357 16 آوریل 1978ـ 5 

خالصه مذاـکرات هیئت مسایل مملکتی
سه پـروژه مورد در تا کرده بودند وزارت صنایع دیدار از آقای بروین دیروز و گفت که او سفیر
شـرکت طرف دیگـر٬ از صحبت کنند. سرمایهـگذاری آمریکایی که هیچ کدام وضعیت خوبی ندارند٬
اتومبیل ببندد. برای یک طرح بزرگ تولید یک قرارداد تا که میرود می رسد به نظر اتومبیل سازی فورد
پاسخ دولت ایران به اطالعیه قسمتهایی از تا گذشته به وزارت خارجه خوانده شد روز اواخر سفیر
استمپل خواهد دکتر گفت که وی از سفیر بشنود. خارجه خوانده شد٬ که توسط وزیر را آمریکا حقوق بشر

دریافت نماید. شد٬ اینکه حاضر از بعد آن را یک کپی از MFA رفته و به خواست تا
کلنل مکنزی دریافت شده است. پیغامی مربوط به پذیرش خانم ازهاری به بیمارستان دریایی بتسدا

کرد. آوریل به وقت واشنگتن خواهد صبح 6 قبل از برای آـگاه کردن وی تا اقدامات الزم را
آقای برای نفت خام جهت ذخیره نفت آمریکا٬ پیام مربوط به سلسله مراتب پذیرش (قانونی) رابطه با در

پاسخ دهد. خواست تا آقای بش خواهد بروین از
است. عازم آمریکا شاهزاده های پهلوی برای یک دوره هشت ماهه تعلیم هلیکوپتر یکی از

اداره تحقیقات ویژه خواهد آقای مارتین از مطلع شده اند. سازمانهای امنیتی آمریکا که آیا پرسید سفیر
پرسید.

آخرین پیام از سیل پیامهایی که در مورد افزایش پرسنل هستند٬ امروز صبح وارد شـد و در آن
درخواست شده بود که از هر منصب اصلی آمریکا و کارکنان محلی سرویس خارجه یک نفر٬ و از هر
را مک لوکلین وضع ما کاسته شود. کارکنان محلی سرویس خارجی یک نفر و منصب برنامه ریزی آمریکا

کرد. بررسی خواهد
موضوع ماهواره جهانی ارتباطات رادیویی رومانی مورد در آقای بروین ازجدیدترین اخبار از سفیر
که می رسد به نظر موضوع٬ دو هر در هویتزرهای مراـکش پرسش نمود. مورد آقای مارتین در از و
شده است. تأخیر دولت ایران باعث اشکال و افراد نمودن تماس با جهت برقرار در مشکالت نوروز

با روابط آنها مورد که اوضاع جاری در آلمان شرقی که گزارش داد٬ سفیر شب گذشته با مختار وزیر
آینده نزدیک به تهران خواهد یک نماینده بلندپایه در صحبت کرد. می رسد٬ روشنتر و بهتر ایران به نظر
ترتیب به نمایش درآمدن عکسهای گرفت تا تماس خواهد ما با گفت که ”رولوف بنی“ آقای شلنبرگر آمد.

بدهیم. آمریکا در را او
دانشجویان لحاظ مالی پشتیبانی شود٬ به توسط دولت ایران از یک چنین نمایشی اـگر پیرامون اینکه آیا
عـدل٬ پرویز شد. تبادل نظر بحث و کرد٬ جلب خواهد اینچنین اوباشی را دیگر ایرانی آشوب طلب و
وزارت خارجه از تلویزیون اعالم داشت که یک گروه جدید شب گذشته در سخنگوی وزارت خارجه٬
آـگاه جریانات واقعی پشت صحنه اغتشاشات اخیر از را کشور ایرانیان خارج از تا شد٬ تشکیل خواهد
پیرامون موضوعاتی که می شود. استتسون عازم شیراز برای مالقات با ظهر از بعد ژنرال گست امروز سازد.
به لیست آقای مارتین که کرد پیشنهاد سفیر قدری بحث شد. مالقاتشان مطرح کند٬ شاه ممکن است در
ژنرال گست همچنین از او داده است نگاهی بیاندازند. را اجازه فروش آنها شامل چیزهایی است که کارتر
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GE که برای تبلیغ ناوچه های آلمانی صبح بروشور امروز که او نوع متوسط آقای مارتین گزارش داد کوتاه از فرود و ترابری پیشرفته پرواز 1ـ
همچنان این آنها صحبت کرد. می کند٬ تولید را نماینده شرکتی که اژدرهای ”شماره 48“ مالقاتش با مورد همچنین در او دریافت داشت. را بودند
آقای مک می شود. بهتر و برنامه دانشکده ملی جنگ همچنان به خوبی مستحکمتر به ایران بدهند. احتمااًل را آنها که بتوانند می دهند امکان را
ماه قبل از جهت درست کردن یک ساختمان ویزای دانشجویی تا سرعت در با کار و می رسد NEA/EX فردا که جان کانلی از الفلین گزارش داد

ژوئن همچنان ادامه دارد.

رابطه در ربیعی صحبت کرده است. با ژنرال گست گفت که او نگاهی بیندازد. 1 AMST به گواهی خواست تا
را ”رالف باـک“ آقای بروین٬ پایگاه کامل شده ویکی به زودی به اتمام خواهدرسید. دو باتحقیقات امنیتی٬
شب گذشته آقای بروین گفت که او به دیگران معرفی نمود. تجارتی جدیداست٬ ـکه یک مسئول اقتصادی ـ
مقداری پیرامون مسئله ای که اجاره صحبت کرده است. اجاره صحبت و وام و مورد در آقای ”سوبر“ با
آینده ”مرکز رابطه با در آن ـ مورد در می خواهد بازرگانی احتمااًل تجارت و (بخش) از آقای گارنیتز
برای هیئت یک سیاست واحد برای اتخاذ آقای رینو آقای بروین و بحث شد. صحبت کند٬ ـ تجارت“

کرد. خواهند دیدار سفیر نمایندگی با
رفتارهای عمومی تظاهرات و بمب گذاریها٬ شلوغیها٬ مورد در آقای لمبراـکیس پیرامون شایعات اخیر
تا به اطالع عموم برساند٬ را دولت ایران به وضوح مصمم است که کلیه فعالیتها غیراصولی گزارشاتی داد.

الت بازی برانگیزد. علیه اغتشاش و بر بدین وسیله احساسات عمومی را
آشوبگران تشکیل مقابله با که به منظور را رضائیه مجیدی ریاست اولین جلسه یک گروه رستاخیز در
می رود٬ که به سرعت باال حزب رستاخیز که ساختمان جدید توضیح داد سفیر عهده داشت. بر شده بود
ـ التفات ندارد زیاد معنای بدیهی جمله این است که به حقایق امور (عالوه بر پنجره های اندکی دارد

مترجم)
”مرد و لوبیا“ گفت که ”مرد او کرد. نمایش غذای شب گذشته تشکر برای شرکت در سفیر آقای فری از
تاخرید این گفته آقای مهدوی که ایران بیشترسرمایهـگذاری مشترک می خواهد کردند. خیلی کار ـگوشت“

بیشتر غذای خارجی مورد توجه واقع شد.
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شماره (19) سند
محرمانه
فروردین 1357 30 آوریل 1978ـ 19 

خالصه مذاـکرات هیئت مسایل مملکتی
بیشتر ارسال سرباز با ایرانیها کرد. گذشته آغاز وقایع هفته پرکار مروری از با سولیوان جلسه را (سفیر)
لندن در وزرای خارجه سنتو شد؛ دولت ایران رئیس کمیته پنجم خواهد به جنوب لبنان موافقت کرده اند؛
رأی کانال است؛ (تهران) اـکنون اینجا ژنرال گریوز تهران دیدن کرد؛ از ژنرال هویزر تشکیل جلسه داده اند؛

می باشد. ونس عازم مسکو و صبح تصویب شد؛ امروز پاناما
جلسه ویژه خلع سالح در شرکت ایران در مورد گزارشی در آقای لمبراـکیس خواست تا از سفیر
یک نسخه ازپیام مربوط به سازگاری آواـکس ایران وترکیه میرخواست تا کلنل واندر از او نیویورک بدهد.
برنامه کشوری آژانس ارتباطات جهانی ایاالت متحده سؤال نمود. مورد در آقای شلنبرگر از او بدهد.
هستند٬خواست که تا حال نوشتن گزارش های کارآیی کارمندها همه کنسولهایی که در از مختار وزیر

به مسئول بررسی برسانند. به اتمام رسانده و را آنها فردا
گروه آژانس ارتباطات بین المللی ایاالت متحده داد. فعالیتهای اخیر رابطه با گزارشی در آقای شلنبرگر
آمریکا یک گروه دبیرستانی از شد. خواهد ظاهر شیراز اصفهان و آینده در روز الل بازی ظرف چند تأتر
هفته می باشد. نمودن برنامه تحصیالت سرزمینهای خارجی مشغول به کار جهت بهتر است که در شهر در

آینده قاضی هوفستدلر (به اینجا) خواهد رسید.
است. برنامه آنها شامل دیدار با سفیر گفت که یک گروه خانم٬ از جمله خانم پاتراستوارت در شهر
را حالی که سالم خانم کارتر در گروهی که عکس آنها مورد در سفیر پرنس اشرف می باشد. فرح و شهبانو
نمی شناخت. را کسی آنها پرسش کرد. چاپ شده بود٬ روزنامه های امروز در می رساندند٬ به شهبانو
بودند). آقای جیمس بیشاپ دوستان شخصی کارترها خانم و آقای کارلتون هیکس و خانم و آنها (نکته:
مالقات مورد در سفیر از او می برند. درجنوب بسر ژنرال گریوز گفت که ژنرال گست با ـکلنل واندرمیر

پرسید. می شود٬ آوریل توسط ژنرال استون که به زودی جانشین ژنرال مولر 29ـ23
قبیل به سخنگویان رسمی که جمالتی از تهران“ حمله ”ژورنال دو مورد آقای لمبراـکیس گزارشی در
وی همچنین گزارشی به وسیله داد. می کنند٬ اظهار می کند“ تاریخش عبور خطرناـکترین زمان در ”ایران از
جمالت عاملی درباره دخالت خارجی در پیرامون آن بحث کرد. مطرح و عاملی را انصاری٬ مجیدی٬

ایران جالب بودند.
سؤال نمود. سفارت نوشته شده بود٬ روی دیوار تبلیغات یک رستوران که بر مورد در سفیر

این شنیده که کمیسیون مشترک ایتالیایی منحل شده است و انگلیسیها از آقای لمبراـکیس گفت که او
شد. به زودی نوبتشان خواهد نیز که انگلیسیها پیش بینی گزارش داد

آینده نمی خورند. تصمیم گرفته است که کمیسیونهای مشترک به درد شایع است که دولت آموزگار
کمیسیون که برای ادامه تجارت (مسایل) نقل داون پورت٬ حمل و مالقات معاون وزیر آقای بویس از

گزارشی داد. است٬ شهر در بحث شده بود٬ واشنگتن پیرامون آنها مشترک که در
”خوب و آن را و دولت صحبت نمود نمایندگان بازرگانی و تجارت با درباره جلسه مرکز آقای رینو
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کرد. ساده اش تشکر برای معرفی خوب و سفیر از او توصیف کرد. مفید“
آقای ددیچ بود٬ خواهد اینجا در طی مالقات خانم فالکو وی در که آیا آقای ددیچ پرسید از سفیر
آنها بود. تفریح خواهد استمپل مشغول استراحت و منتهی دکتر بود خواهد داشت که وی اینجا اظهار

مالقات بکند. دکتر با بتواند تا بدهد تغییر را خود برنامه سفر که فالکو می کردند پیشنهاد
تقاضای یک هفته مهلت قبل از او جدیدمان صحبت کرد. کارهای اتمامی تاالر مورد آقای بنرمن در

شروع انتقادات کرد.
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شماره (20) سند
اردیبهشت 1357 5 آوریل 1978ـ 25  تاریخ :

سفارت تهران : از
سی واشنگتن دی ـ وزارت خارجه٬ به :

محرمانه طبقه بندی :
وقایع ایران مورد در نقطه نظرهای انگلیسیها موضوع :

در آوریل٬ 18 لوکاس در آقای وزیر٬ و FCO ”ویر“ معاون دستیار با صحبتهای معاون ساندرز 1ـ
مورد FCO ارائه شد٬ که توسط مأمورین نقطه نظرها بسیاری از جالب بود. اوضاع ایران برای ما رابطه با
کوتاه باشد. تراـکم مکالمات نسبتاً ناشی از شیوه کلی داریم که شاید اختالفاتی در است اما موافقت ما
مراحل برنامه های لیبرالیزاسیون داخلی برای پیشبرد شده که توجه او شاه به سفیرسولیوان یادآور 2ـ
ایجاد این مشکالت بسیاری را اشاره کرده اند٬ که انگلیسها همان طور توجهش می باشد. همچنان مورد
نهادهای اصیل سیاسی نیست٬ مطمئن نتیجهـگیری کنیم که شاه مایل به ایجاد نمی توانیم به طور ما و می کند
به تاریخ ایران مدرن را به آسانی نمی توان دوره ای از است و فارسی دشوار تشخیص کلمه اصیل در زیرا

هم باشند. نافذ داشته و که چنین نهادهای سیاسی وجود آورد خاطر
را عین حال جناح خود نهادهای مدرن است که در برای ایجاد فشار از بیشتر ما مشکل شاه به نظر 3ـ
مردمش دارند٬ که اثرزیادی بر مذهبی٬ رهبران محافظهـکار با را روابط خود افراطی های راست وچپ و از
حفظ می کند. یک عامل تصادفی در برخی از همکاریهای جاری بین ناراضیان مذهبی و سایرین (جناح
درحال بلکه آنچه که ما مشکل است که عامل اساسی یک تصادف باشد. اما دارد٬ چپ وروشنفکر)وجود
محافظهـکـاران متجددانه اطراف شاه و تحلیلش هستیم این است که شکست روابط بین نهاد تجزیه و
مخالفان این جبهه ملی٬ که جناح چپ قدیمی و به عدم ثبات داخلی منتهی شود جداً می تواند مذهبی٬

آن مایه بگیرند. هشیاری از با مخالفان این سلطنت محافظهـکار٬ با سلطنت محافظهـکار٬
به نظر شاه پیش آمده است٬ معتنابهی به دست خود حد این وضع تا می گویند که انگلیسها همان طور
یک حمله خام و ارتباط بیشتر٬ فعالیتهای سیاسی و که درجریان سعی برای دخالت دادن مردم در می رسد
سبب شده باشد. طغیان قم را بدون حساب روزنامه ای به یک مخالف دینی دست راستی (آیت اهللخمینی)٬
اینکه یک بعد مورد FCO در با نیز سفارت انگلستان موافقیم و با این مورد در حالی که ما در 4ـ
قبل و به سالها ریشه های نارضایتی برمی گردد دارد٬ وجود حال حاضر در اقتصادی برای نارضایتیها
بهبود که درمان در باشند معتقد بیشتر ما از نمی کنیم انگلیسها فکر ما و درگیریها٬ صف بندیهای سیاسی و
مقاومت کنندگان سایر و وزراء نیروهای امنیتی٬ کنترل ارتش٬ تکنیک شاه در وضع اقتصادی نهفته است.
کرده خوب کار او برای خود این امر اما یک هرم. شبیه ستونهای موازی است تا بیشتر سلطنت او بالقوه با

مقایسه گردد. گذشته٬ کشورهای مجاور آنچه در به خصوص وقتی با است.
بـدترین حـاالت را ٬(1962 63ـ سـال است (از 15 حدود حالی که ناآرامیهای ایران در در 5ـ
ارسال یک تجزیه تحلیل تهیه و سفارت درصدد پیچیده است. بسیار مقابل آنها شیوه شاه در اما می گذراند٬
سیاستهایش اهداف شاه و مورد در را ما سال گذشته است که نظر وقایع عمده ایران در مورد مفصل تری در
داشت. سولیوان بیان خواهد می انجامد. اینکه جریانات به کجا برآورد و
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شماره (21) سند
محرمانه
اردیبهشت 1357 6 آوریل 1978ـ 26 

خالصه مذاـکرات هیئت مسایل مملکتی
ادامه مذاـکرات دوطرفه انرژی باالخره دستور اینکه ما مورد گزارشی در با سولیوان جلسه را سفیر
طبق گزارشات نمود. مالقات خواهد منصور با آقای میکلوس امروز نمود. آغاز دریافت داشتیم٬ اتمی را
به خاورمیانه مشکلی پیش آمده است. قانون فروش هواپیما که در می رسد واشنگتن به نظر رسیده از

گرفت. خواهد این جلسه قرار تحت تأثیر ایران نیز پایین آورد٬ ـکنگره میزان فروش را
ادامه و نمود مارگارت تاچر جرج بوش و ریگان٬ رونالد میهمانان برجسته ما٬ مورد سفیرتفسیری در

بود. که تهران محل تجمع حزب مخالف کنگره خواهد می رسد به نظر داد
دکتر استمپل سؤال نمود. دکتر از آن نماینده مجلس که مخالف بمب گذاریهای تهران بود مورد در سفیر
ارائه داده است. را تبریز مورد دولت در الیحه سانسور که اخیراً همان مزاحمی بود استمپل گفت که او
آقای گوئلز درخواست برای تسلیم پاسپورتهای کارکنان شرکت بل به شرکت از مفاد مورد در سفیر
غیره به این و برای گرفتن اوراق مربوط به کار صرفاً گفت که شرکت مزبور آقای گوئلز سؤال نمود.
دوباره بازگردانده می شود. ولی پاسپورتها این عمل وقت خیلی زیادی می گیرد. است. نیازمند پاسپورتها
روی برنامه به دلیل عدم وصول به موقع برنامه مالی بر را ما آقای میکلوس گفت که دپارتمان رسماً

٬PER بر روی این موضوع حساسیت دارد. زیان توبیخ نموده است. او گفت
آقای شلنبرگر گزارشی در مورد بازدیدکنندگان فعلی آژانس ارتباط بین المللی آمریکا داد. قاضی
برای اهالی آمریکا و نگارتر“ کارشناس انرژی خورشید”جری و آبتر٬ پروفسوردیوید شرلی هوفستدلر٬
معلم دخترش٬ شامل رابی کرف٬ گروه آخر راهند. در یا و هستند شهر کنگره علمی همگی در شرکت در

فرانسیس نایت است. سرخانه اش و
مخالف رژیم در برخوردی جدی بین گروههای موافق و گفت که شنیده است که دیروز آقای شلنبرگر
اطراف دانشگاه همچنین گفت که در او سه دانشکده تعطیل شده. در کالسها دانشگاه تهران رخ داده است.
ازسوی که این کارها متذکرشد او است به چشم می خورد. کارتر ملی اعالمیه هایی مبنی براینکه شاه نوکر
سـفیر دعوت به دیدن فـیلمی از دوستداران را عده ای از آقای شلنبرگر مخالفین رژیم انجام می گیرد.
جواب سؤالی از در نمود. آژانس ارتباط بین المللی آمریکا در سازماندهی جدید مورد در ”رینهارت“
انگلیسیها صحبت کرده است. برسون درباره مین گذاری دریا سفیر با گفت که او سفیر طرف آقای بروین٬
شرکت انصاری در با این موضوع را مستقیماً گرچه نتوانسته اند به گوش ایرانیان رسانده اند٬ این عقیده را
تصحیح گفته شاه که گفته مورد در سوی رستاخیز استمپل گزارشی از دکتر میان بگذارند. نفت جنوب در
%17/6 نرخ تورم را گزارشگر تصحیح اشتباه چاپی٬ پس از داشت. رسیده است ابراز تورم به %12/6 بود

عوض کرده است. حین چاپ ارقام را معلوم نشده است که چه کسی در ولی هنوز اعالم می کند
راهپیماییهای مردم به جهت شرکت در امروز مرکزی حزب رستاخیز عضو حزب٬ گزارش دیگر در
مهدوی نداشت. طی مسافرت خود رفتن به مزرعه مهدوی در آقای فری گزارشی جز اصفهان عازم است.
ریگان عوض انگورهای ترش به فرماندار در را آنها او و فرستاد مقداری توتفرنگی تازه برای سفیر
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فروش کشتیهای بازار 8 تا 4 که هلندیها می رسد به نظر که هنوز فرمانده هاـک گزارش داد داد. خواهد
بر ماه ژوئیه٬ طبق برنامه در بر و ترک کردند ایران را نمایندگان آلمانی دیروز دست دارند. در تفریحی را

گشت. خواهند
زمانی تا بازگذاشته اند را انتخاب خود که ایرانیان حدود گفته اند مقامات آلمان به او گفت که بعضی از سفیر
نه. یا رساند به تصویب خواهد را یک سری سالحهای کامل ساخت آمریکا استفاده از آمریکا آیا ـکه ببینند
طبق گفت که بر آدلر دکتر نمود. اظهار جدید انقضای یک قرارداد مورد در آقای دویچ گزارشی را
نیروگاه اتمی دیگر دو مورد دولت ایران در با باید شایعات دانشمندانی که همراه پرزیدنت شیل هستند٬
طـرح مـورد اطالعات وسـتینگهاوس در چون با بود٬ گفت این عمل اضطراب آمیز او مذاـکره نمایند.

خریدهای ایرانیان مغایرت دارد.
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شماره (22) سند
محرمانه
1357/2/13 مه 1978ـ 3 

خالصه مذاـکرات هیئت مسایل مملکتی
موقعیت گفت که وقایع افغانستان موجب تغییری اساسی در و افتتاح کرد سولیوان جلسه را سفیر
می توانیم انتظار ما کابوسی است که به حقیقت پیوست. کودتا٬ برای ایرانیها استراتژیک منطقه شده است.
مشغول بررسی شناسایی رژیم گفت ما او مخالفان ایرانی داشته باشیم. و افغانها روش روسها٬ تغییراتی در

هستیم. جدید
را نقطه نظرهای خود و درجنوب دید شاه را او بود. شهر ازکمیسیون بین المللی قضاوت در ویلیام باتلر
این آقای لمبراـکیس در پذیرفت. را نظریات باتلر شاه ظاهراً سیستم قضائی ارائه داد. تغییرات در مورد در

تلگرامی فراهم می کند. مورد
به عهده آن را گودرزنیا آقای مارتین با مطلب بمب نوترونی سؤال کرد. مورد آقای مارتین در از سفیر

گرفت. خواهند
سرگرد می داریم. 5 روز برای دیدن شاه درجزیره کیش در قصه او مورد در نلسون راـکفلر پیامی از ما

کرد. بررسی خواهد سوخت را مکنزی وضع ذخائر
در سال کار 13 پس از او آقای میکلوس بود. که این آخرین جلسه ”هیئت کشوری“ اشاره کرد سفیر

رابطه با ایران٬ گفت که دقیقاً وقایع ایران را از موضع جدید خود٬ تحت نظر خواهد داشت.
ایران را مبنی بر فراهم کردن نیروهای بیشتری برای نیروهای پاسدار آقای میکلوس سپس پیشنهاد
او خود گزارش آخر در داد. بحث قرار عقب نشینی اسرائیل مورد لبنان مشروط بر صلح سازمان ملل در
از ما بوده و به جزء جزء مفصل و که وزارتخانه تصمیم گرفته که گزارشات قوانین دریایی بسیار اطالع داد

دریافت می کنیم. فقط خالصه های هفتگی را حاال
که به اقتضای مناسبت توسط طریق هنر“ نمایش ”آموزش اخالق از مورد گزارشی در آقای شلنبرگر
که معاون ریاست پروتکل صحبت کرد با بود هنگامی که آنجا داد. شاهدخت اشرف گشایش یافت٬

روسیه دیکته شده است. می گفت مطمئن است که کودتای افغانستان از
علوم سیاسی ”ییل“ دانشمند آبتر“٬ ”دیوید و شد به خوبی برگزار مالقات قاضی ”شرلی هوفستدلر“

این هفته می آید. آخر
یک حال ایجاد اطرافیانش در خاخام و دیده بود؛ دیروز که خاخام کورف را خاطرنشان کرد سفیر

بزرگی هستند. طرح نسبتاً
که فهمیدند می کردند٬ منعقد قرارداد نماینده محلی فورد که مأمورانی که با کنلی گزارش داد دریادار

کرد. آقای بانرمن تحقیق خواهد ثبت نمی کند. را که به فروشنده می دادند سفارشاتی را
واردات غیر سال مالی گذشته داد. تجارت خارجی ایران در از را ما جدید آقای بروین گزارش آمار
زیادی به تورم حد تا این هردو افزایش یافته است و درصد 7 نفتی تا صادرات غیر درصدو 3/4 نظامی تا
کرد. مراـکش گفتگو و مالقاتهای وزرای خارجه ایتالیا وقایع متوالی و مورد آقای لمبراـکیس در مربوطند.
آیا پرسید سفیر ارائه داد. برگلند وزیر کشاورزی با دیدارپیشنهادی وزیر مورد آقای فری گزارشی در
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ورودی بندر هماهنگ شده است که پذیرایی مناسبی در مشورت و وزارت خارجه آمریکا این مسئله با
کرد. آقای فری گفت که بررسی خواهد به عمل آید؟ آمریکا

گزارش ٬MK-48 فروش موشک اندازهای زیردریایی مورد تالشGOULD در مورد آقای مارتین در
مـوشک انـداز مـورد اطـالعاتی در نوشته و حبیب اللهی به نیروی دریایی آمریکا دریادار ظاهراً داد.
برای زیردریاییهای آیا به دست رسید و تولیدشد اـگر و می شود چه وقت تولید ببیند زیردریایی خواسته تا

شد. نخواهد تولید هرگز کلنی گفت که زیردریایی احتمااًل دریادار نه؟ آلمانی مناسب است یا
او داشت. خـواهـد تبریز مسئله زمین در رابطه با این شنبه مالقاتی در گفت که او آقای جینگلز

حال پیشرفت است. که معامله همچنان در خاطرنشان کرد
نفرمتخصصین دائم 9 از نفر 6 درحال حاضر (FAA) که بنگاه هوانوردی کشور گزارش داد آقای بیرنز
میلیون دالری به وزارت جنگ ارائه شده که قسمت اساسی آن برای بودجه 18/5 صحنه دارد. در را خود

باشد. مهرآباد اجزای اصلی آن برج جدید که یکی از می رود امید است. خدمات آمریکا و ـکاالها
حال یک نمایش تمرینی در که هواپیما آقای بیرنزتشریح کرد T-34 سؤال کرد. سانحه مورد در سفیر

بود.
داد. کودتا مورد در یک نفر نقطه نظر مورد گزارشی در افغانستان برگشته بود٬ آقای وستلی که تازه از
گزارش اینکه نیروی با را (International Sun Day) بین المللی خورشید روز آقای رینواطالعیه ای از

ارائه داد. تجارت بود٬ مرکز بهترین کار خورشیدی احتمااًل
آقای اسنو گزارش نمایش انجمن ایران و آمریکا از 12 هنرمند معاصر آمـریکایی را داد. آقـای
ترجمه می شود. به عنوان ”دیوانه جهنمی“ کلمه معاصر گفت که معمواًل خود اظهارنظر آخر میکلوس در
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شماره (23) سند
محرمانه
1357/2/23 مه 1978ـ خالصه مذاـکرات هیئت مسایل مملکتی 10
انجمن ایران و یک کنفرانس مطالعات آمریکایی تحت نظر که در غیاب سولیوان (سفیر) در ـکاردار
آقای ناس خواست که آقای به عهده داشت. ریاست جلسه را شرکت کرده بود٬ شیراز در (ICA) آمریکا
آمدن بازرس فراهم قبل از لیستی ازکمیسیونهای سفارت تهیه کندوجدولی ازجلسات کمیسونها جینگلز
آقاشاهی از دیشب آقای ناس شنونده یک سخنرانی تحت عنوان بی اثری سیاست خارجی آمریکا٬ ـکند.

بود. وی داشت٬ که مالقاتی با خارجی پاـکستان٬ مشاور
جلسات کنفرانس مطالعات آمریکایی تأثیری دانشگاه پهلوی بر که تظاهرات در آقای زیشک گزارش داد
ساختمان بالفاصله آن شد. به بمب گذاری در اصفهان تهدید در آمریکا انجمن ایران و دیروز نگذاشت.

بمبی کشف نشد. اما تخلیه گردید
در تظاهراتی که دیروز گفت که هیئت مستشاری نظامی گزارشاتی مبنی بر (Secord) ژنرال سیکورد
و تهران هستند آقای بروین گفت که یک هیئت تجارتی بزرگ نروژی در دریافت داشته. انجام گرفت٬ آنجا
نیمی یک شرکت آمریکایی ”شرکت منازل ملی“ خواهدداد. را بخش اقتصادی گزارش نتیجه مالقات آنها
توسط کنسرسیوم سوئیسی نیمه دیگر دریافت کرد. برای خانه های پیش ساخته را جدید یک قرارداد از

که مقداری سهم آمریکایی دارد. دریافت شد
آقای لمبراـکیس مروری بر مقاالت مطبوعات در مورد تظاهرات در سطح کشور نمود. ظاهراً در
شیراز٬ دکتری به جرم توزیع مطالب تخریبی توسط دادگاه نظامی بازداشت شد٬ چون دادگـاه عـادی

نداشت. این مورد دستورالعملی در
بازداشت شده داشته باشیم و شده یا زندانیان آزاد دقیقی از که مشکل است آمار داد آقای ناس تذکر

داشته باشند. نظر در را که گزارشات سفارت این امر خاطرنشان کرد
نمایندگان ”برنج مرغداری آمریکایی و مالقات نمایندگان انستیتوی تخم مرغ و آقای فری گزارشی از
نیم میلیون محموله آن تن از فقط 5000 مشکالتی دارد. توزیع تولیدات خود در شرکت اخیر عموبن“داد.

به فروش رفته است.
نیروی معیت ژنرال گست (از در الکساندر توسط معاون نیروی زمینی٬ آقای مارتین گفت که دیروز
USS به Caron (DD-970) گزارشی دقیق از دولت ایران٬ دریادارحبیب اللهی از باحضور و هوایی آمریکا)
قراردادهای نظامی بلندمدت دریافتیم که دولت ایران بعضی از ما موردی دیگر در سرتیپ آذری داده شد.

داد. کاهش خواهد به لوله های آتشبار٬ مربوطند عمدتاً را
کاروانسرا F-14 در فروش از یک فیلم ویدئو فردا اطالع داد٬ شرف وقوع را حادثه در دو آقای جینگلز
بود. شنای سفارت یک میهمانی خواهد گشایش استخر می به خاطر 12 روز شد. نمایش داده خواهد

معرفی کرد. بخش کنسولی را جدید ریچاردسون عضو آقای گوئلز٬
رابطه با در وزارت بازرگانی٬ از فروش صادرات آمریکا خواست که ارقامی از آقای فالمر ناس از

کسب کند. بازرگانی تهران (اتاق بازرگانی) فعالیتهای مرکز ازدیاد
همکاری خواهدکرد. مأموران گمرک٬ رابطه با یک دوره تعلیماتی پلیس تهران در مورد آقای دیش در
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مبادله هروئین گزارش داد. به خاطر هلند ایرانی در دستگیری دو مورد همچنین در او
الکساندرترتیب داده برنامه شام که برای وزیر که رستوران الفونتن اصفهان قبل از آقای بنرمن گزارش داد
تهدید نمی رسد به نظر به هتلشان انتقال دادند. را میهمانی وزیر به بمب گذاری شده بود. تهدید شده بود٬

علیه گروه آمریکایی بوده باشد.
اینجا دیگر راـکتور ممکن است هریک دو فرانسویها و گزارشات دریافته است که آلمانیها آقای کارلتون از
قرار تنگنا در را این گونه معامالت ما داشته باشند. این مورد هم امکاناتی در بفروشندشایع است که ژاپنیها

داد. خواهد
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شماره (24) سند
محرمانه
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گفت مایل است بداند او به نحوی آرام شده است افتتاح کرد. اینکه اوضاع اخیراً ذـکر با جلسه را سفیر

صورت وقوع اغتشاشات داده شده است. به پلیس چه دستوری در دقیقاً
راه اینک برای پیشروی در اسرائیل٬ و مصر فروش جت به عربستان سعودی٬ مورد در رأی ”سنا“ با
و کرد ایرانیان مشورت خواهند آقای مارتین با ژنرال گست و است. باز فروشهای نظامی ما٬ برخی از

نمود. سپس گزارشی به واشنگتن ارسال خواهند
مورد دارد٬ تهران وجود ASPEN در برقراری یک مالقات سطح باالی مورد که در شایعاتی را سفیر
بود. میان هیئت نمایندگی خواهند در هنری کیسینجر شاید هیث و طبق گزارشات ادوارد داد. بحث قرار
دسترس است٬ اولین حواله در گزارش چگونگی سرمایهـگذاری پرسید. مورد آقای وستلی در از سفیر
مسئله دستورالعمل مربوط به شرکت نفت کرسنت را سپس سفیر یافت. ژوئیه پایان نخواهد کارش تا اما
آقای ناس گفت که او بفرستند. اول اینجا را وکالی خود باید آنها گفت که احساس می کند و پیش کشید

کرد. تهیه خواهد پیش نویس این مطلب را
آمد. نخواهد که خانم ”استرباولینگ“ ـگفته شد

مشهد استمپل در دکتر کمک به پاـکستان نرسیده است. تولیدات خشخاش و مورد جوابی در هنوز
است٬ اما آقای لمبراـکیس با آقای ”ددیچ“ صحبت خواهد کرد.

سفیر گفت که از آقای ”بش“ خواسته تا ارقام مربوطه به وابستگی آمریکا به نفت خـاورمیانه را
رقم واقعی برای آمار٬ خاورمیانه است٬ از 50%واردات نفت آمریکا دیگران می گفتند شاه و استخراج کند.

است. %17
ببیندمنتظریک را آنکه منصور ااۤلن قبل از و صحبت کرده بود آقای ”نوسنزو“ با آقای ناس گفت که او
وی همچنین خواست که که مقدمات بررسی خوب پیش می رود. می رسد گفت به نظر او تلکس است.
پول اضافی تا یادداشتی تهیه کند سال آینده٬ در احتیاجات پیش بینی شده بخش خود بخش از رئیس هر

تقسیم شود. بهتر مختار پیش بینی شده بودجه وزیر
موضوع آتیه اطالع داد. در را دانیل لرنر با آمریکا جامعه ایران و یک ضیافت ناهار آقای ”شلنبرگر“
شامل واقعه آتی دیگر بود. خواهد ایران“ پیشرفتهای اجتماعی در آن بر اثر ”وسایل ارتباط جمعی و

بود. خواهد گرافیک“ هنر ”پدر ـکارهای میلتون گلیزر٬
تهران که راجع به تبریکات برادرانه حزب مطلب ژورنال دو مورد آقای لمبراـکیس در از آقای شلنبرگر

سؤال کرد. به حزب توده بود ـکمونیست ایتالیا
پـلیس کلی آرام بـود. وقایع دانشگاه به طور مورد در جز که امروز آقای لمبراـکیس گزارش داد
نتیجه گرفت که وقایع او بررسی سایر با کرد. باتوم دور محوطه دانشگاه با از کننده را دانشجویان تظاهر

ندارد. مسئله جدی وجود اما است. بسیار ناآرامیها فراوان و عدم اطمینانها زیاد٬ بگومگوها
بندرعباس روزه وارد چهار شنبه برای یک دیدار آمریکایی بارنی روز که ناو فرمانده هاـک گزارش داد
جلسه خاتمه یافت. خواست و را مربوط به بخش 911 خانم دیرزمن آخرین اخبار از سفیر شد. خواهد
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شماره (25) محرمانه سند
1357/2/30 می 1978ـ 20 تاریخ :
محلی تاجر هوانسیان وارطان٬ در Diyair اسقف ارامنه تبریز٬ Ponossian پانوسیان دایر شرکت کنندگان :

ایران. تبریز٬ کنسولگری آمریکا٬ مترینکو٬ جی. میشل. به انجمن ملی ارمنیان. نماینده تبریز و
تبریز محل اقامت اسقف اعظم در می ٬1978 20 محل: تاریخ و

ثبات سیاسی ایران مورد ارمنی در نقطه نظرات رهبر موضوع :
به شد٬ پانوسیان برگزار محل اقامت اسقف اعظم٬ شام که در ساعت مباحثه و طول مدت چهار در
بـه نـظریاتش را داشت که تـقریباً ادعا او ثبات سیاسی ایران بحث شد. از تفصیل راجع به واهمه او
زمان حوادث فوریه در اینکه از و انجمن مشاورتی محلی خودش گفته است٬ ـکاتولیکهای آمریکایی و
انجمن ملی در هم انجمن مشاورتی محلی آذربایجان و ایران٬ سراسر گسترش رعب ووحشت در و تبریز
در اعضای مقامات باال با مالقاتهای اخیر در نسبت به موضوع مبذول داشته اند. تهران توجه عمیقی را
اسقف موضوعات اصلی بحث بودند. زمان وقوع مشکالت٬ برای عمل در کار دستور تهران٬ اصفهان و
چه در بلکه سؤال این است که مشکل واقعاً نیست٬ داشته باشد“ مشکلی وجود سؤال ”اـگر اعظم گفت٬
اثری که این مخصوصاً که درباره اوضاع آینده ایران و می کرد پانوسیان ادعا شروع می شود. ”زمانی“
گفت در او گرفته است. تحت فشاروجدان قرار شدیداً آتی اسقفیش می گذارد٬ حیات کنونی و موضوع در
باقی نفر 70/000 نهایت شاید در حاال و آذربایجان به 200/000می رسید٬ اجتماع ارامنه در یک نقطه٬
مانده اند. میراث فرهنگی و تاریخی ارامنه در این ناحیه قابل مالحظه است٬ حتی تا اندازه ای تبریز بوسیله
ارامنه در اسمش از زبان ارمنی گرفته شده است. باقیمانده های بی حسابی از پادشاه ارمنی ساخته شد و
اسقف و پخش شده اند٬ بقیه جاها گورستانهای قدیمی و در کلیساها٬ بی مالک٬ معابد در منطقه٬ سراسر
گفت که زمانی که او او نسبت به این بقایای تاریخی دارد. را که یک مسئولیت شدید اعظم احساس می کند
بوده است که سعی کرده تا پافشاری او با دستوراتی دریافت می کرده است و آمد٬ به تبریز برای اولین بار
ولو تغییرداده٬ عقیده اش را حاالاو نگه دارد. به عنوان یک جماعت زنده وپایدار اینجا در جمعیت ارامنه را
او یک سیاست شخصی برای کمک به پیروانش برای ترک ایران درست کرده است. تأسف زیاد٬ اینکه با
برای کسب یک حضور کلی او به طور ببیند٬ مسیحیان نمی تواند برای ارامنه یا اینجا در هیچ آینده واقعی را
اشاره با است. درگیر امنیت واقعی مردمش٬ مورد در فکر یا و آذربایجان٬ باستانی در ارزش و مذهبی با
مورد در افکارش را کاماًل پانوسیان گفت که او بود٬ شورش فوریه تبریز از بعد ـکردن به مباحثاتمان که فوراً
به وسیله این احساس آسودگی که جماعت او اینکه او آن زمان منظم نکرده است و ثبات رژیم ایران در
آن به وقوع پیوستند از حوادث هم چنین فوری تر گرفته است. قرار تحت تأثیر نگرفته اند٬ هدف قرار مورد
کرده به طوروسیعی درسراسردایره اش سفر او آن به بعد٬ از به هرحال٬ گیرند٬ تحلیل قرار تجزیه و ـکه مورد
مقامات ارمنی مالقاتهایی با و بیروت کرده است٬ دمشق و سفری عجوالنه به آلپو٬ برای مشاورت٬ است و
داشته است همه به مشکلی بحثهایی که او دریافت کرده و گزارشهایی که او اصفهان داشته است. تهران و در
که ارتش و می کند پانوسیان فکر برد. آن بدر جان سالم از که رژیم پهلوی نمی تواند جدی اشاره می کنند٬
انتقال از مخصوصاً اینکه او و درک کند که او نمی رسد به نظر بود. به کنترل ایران نخواهند ژاندارمری قادر
ثروت به وسیله اعضای فناتیک به خاطر اینکه تاـکنون جماعت ارمنی دست نخورده و با حکومت٬
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گرفته است٬ هدف قرار مورد داده شود٬ استرداد اینکه دستور مسلم بودنش قبل از غیر تصورشده اش و
می ترسد.

مراسم ژوئیه برای شرکت در در زائر یک صد بیش از وقتی که مقامات باالی روحانی و از توجه:
پانوسیان به وسیله مقامات باالی ارمنی در بروند٬ می خواهند (قره کلیسا) ”ـکلیسای سیاه“ ساالنه در
ولی من هنوزتصمیم نگرفته است که جوابش بایدچه باشد او گرفته است. تماس قرار ایاالت متحده مورد
موکول شود٬ به بعد باید اینجا عدم ثبات در به خاطر که سفر اطالع دهد به آنها او حدس می زنم که اـگر
ارامنه ثروتمند زیادی از بسیار تعداد اـگر بود. جدی خواهد آمریکا ایران و کشور دو هر انعکاس مسئله در
این به وضوح بدین مفهوم متوقف سازند٬ برنامه ریزی شده طوالنیشان را سفر ایران تماس دارند٬ ـکه با

دست داده اند. از اینجا به رژیم در اعتمادشان را نفوذ است که این گروه پر
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شماره (26) سند
اردیبهشت 1357 31 می 1978ـ 21 تهران تاریخ : سفارت آمریکاـ : از

واشنگتن خارجه ـ وزارت امور به :
محرمانه طبقه بندی :

لمبراـکیس. ب. ج. : ـگزارشگر
عکس العملهای اجتماعی نسبت به مصاحبه شاه موضوع :

مطلع و مختلف٬ جانب افراد مقامات سفارت عکس العملهایی از دیگر و گذشته سفیر روز طی چند 1ـ
چیزی که این افراد از آنها قسمت اعظمی از می دریافت داشته اند. 13 مصاحبه شاه در مورد ـکم اطالع در
نحوه انجام مصاحبه به وسیله شاه به نظرشان رسیده بود٬ عدم صراحت در عصبی بودن و عدم قاطعیت٬
که مصاحبه اول با داشته اند که انتظار می گویند به ما آنها کمی ترسیده بودند. شاید مأیوس و حیرت زده٬
رهنمودی و داخلی صراحت داشته باشد امور در عمدتاً و نمایندگان رسانه های گروهی ایرانی انجام شود
سطح خرابکاری در به وسیله تظاهرات روزانه و مقابل تردیدهای مختلف که تقریباً مردم در به دولت و

آمده باشد. کنترل به وجود خارج از همچنین شایعات نسبتاً ـکشور
بعضی حتی کمی متزلزل و به نظر شاه عصبانی و چنین نمودهایی٬ گذشته در برخالف رفتارش در 2ـ
علت مورد برای مثال یک سؤال مستقیم در وی می شدجواب نداد. به سئواالتی که از ترسیده مشاهده شد.
مداخله که مثاًل منازعه خودداری ورزید دادن جواب مورد گذشته از مانند او اغتشاشات٬ تظاهرات و
خارجی را سرزنش کرد و یک خط سازش را که امکان دیگری بود٬ آزمایش نکرد. خیلی از کسانی که از
و سخت گیر هست: مقابل او راه در که دو معتقدند حساب می کنند٬ روی رهبری او و شاه حمایت می کنند
مورد به دست آوردن یک نظریه در یا و گفته های او تفسیر عوض آنها در سازشکار. مالیم و یا راسخ٬

مشکل می بینند. را بروند می خواهد آنها مسیری که شاه از
سروکار زیاد دستگاه مذهبیون محافظهـکار سفارت که با مرتبطین با جالب توجه است که یکی از 3ـ
مصاحبه به اندازه کافی مصالحه جویان به خوبی پذیرفته شد. آن مجامع نسبتاً که مصاحبه در می گوید دارد

اجازه بدهد. شاه را بین رهبران اسالم و گفتگو نوعی از که امید می رسید٬ به نظر
برنامه های این مرحله از شاه در تردید از به عنوان یک نمونه دیگر سفارت این مصاحبه را تفسیر: 4ـ
اجازه سست کردن زمام قدرت و شروع کرده است. بزرگ ناآشنایی را قمار او می بیند٬ آزادیهای داخلی او
شود. برای سلسله اش ایجاد معتبر یک تهدید بدون اینکه اجازه دهد بخشهای مختلف٬ بیان به مخالفین از
برنامه هایش به است که بدین وسیله هواخواهی عمومی بیشتری برای حکومتش و همچنین امیدوار او
دست دادن مقابل از چنگ مخالفینی که در درآوردن قدرت از به حال با ازقدرت تا تجربه او آورد. وجود
گرفتن آزادی بیان برای مخالفینش بوده نظر استحکام بخشیدن به آن بدون در بعد و آن مقاومت می کرده اند
بازی کرده استحکام بخشیدن به قدرت می بایستی که نقش اولیه را حالی که مهارتهای سیاسی در در است.
وفاداری کامل مبارزه جویی و فالـکت٬ استحکام علیرغم بدبختی و عوامل دیگری مثل استواری و باشد٬

کرد. ایفا یک نقش مهمتری را تماماً آمادگی برای مواجهه به وسیله زور
مذهبی وچپی به از مقابل مخالفان خود در ملتش را که شاه انقالب شاه و سال گذشته٬ درطول 15 ـ 5
به کرده و به نفس بیشتری پیدا اعتماد او مهارتهای سیاسیش پیشرفت کمی داشته است. می برده است٬ جلو
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کسب راهنمایی مشاوره کند. اشخاص به منظور کمتری از تعداد داده که با موقعیتی قرار در را تدریج خود
حالی که در متذکرشده اند. نزدیکش را حامیان نسبتاً بین شاه و دستگاهیان این کم شدن گفتگو بسیاری از
گرفته باید اهمیت به وسیله او درجه از هر تمام تصمیمات در زیادی شخصی است و به مقدار حکومت او

می کند. همچنین مخالفانش اهمیت پیدا پیش گرفته برای پیروانش و در درک جهتی که او شود.
تردیدهای آشنایی دارد. آن کمتر با چیزی است که شاه شخصاً آزادیخواهی دقیقاً این حال هنوز با ـ 6
در تمایل قابل ستایش او بنفس معنی شده اند. به عنوان عدم اعتماد برای پیروان او تاـکتیکها استفاده از در او
در نـبودن او ممکن است به عنوان قادر بیشتر یک تالش برای مشارکت عمومی٬ جهت آزمایش در
دست می دهد. از این است که اوقدرتش را نتیجهـگیری طبیعی که بسیاری می کنند٬ تصمیم گیری تلقی شود.
بعضی مطمئن نیستیم که شاه به اندازه کافی اطالعات برای تشخیص این تصویری که خودش حداقل در ما
یک سیاست اتخاذ در تالش او پیروانش با بنابراین فاصله بین شاه و داشته باشد. طرح میریزد٬ بخشها
اـکثرمسایل (ـکه بعضی آن را شاه درداشتن مداومت غیرعادی بر است که سابقه معروف خود طنزآمیزاینجا

می کند. کار این رابطه علیه او در سماجت می خوانند)
بدین نداریم. تردید زیاد ما کنترل داشته باشد٬ در تمام وسایل قدرت را بتواند اینکه او در ضمناً 7ـ
پیروان تندروش برای تغییر خیلی از شاه آمادگی بیشتری از تفاوت دارد. او تصویر ترتیب واقعیت با
شاه به به نظر احتمااًل ضعف می باشد٬ بنفس و عدم اعتماد آنها بعضی از چیزی که به نظر تاـکتیک دارد.

عنوان حل یک مسئله مشکل می آید.
سولیوان
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شماره (27) سند
1357 خرداد 7 می 1978ـ 28 تهران تاریخ : سفارت آمریکاـ : از

واشنگتن خارجه ـ وزارت امور به :
محرمانه طبقه بندی :
لمبراـکیس : ـگزارشگر

سکوت ناـگهانی؟ چرا ایران: موضوع :
جبهه در یک آرامش نسبی جایگزین آشفتگیهای اخیر آنجا٬ و بیگاه اینجا علیرغم وقایع گاه و 1ـ
بیشتر روزانه یک واقعه یا ماه گذشته تقریباً طول چند حالی که در در مخالفین داخلی ایران شده است.
تشریح علت این موضوع به منظور هفته کاهش یافته است. در 4 یا به 3 شماره وقایع اخیراً اتفاق می افتاد٬

می کنیم. پیشنهاد طرق زیرین را ما
اجرای آن به وسیله خرابکاری به وسیله دولت و تظاهرات خیابانی و مورد اعالم سخت گیری در 2ـ
در تنها تظاهرکننده٬ نفر صد دستگیری چند یک دلیل آن بوده است. احتمااًل می٬ 11 سرویسهای امنیتی از
برای آنهایی که در فعال را و واحدهای قابل اعتماد تعداد احتمااًل شده اند) آزاد حاال تهران (فقط تعدادی تا
که ترجیح این موضوع تظاهرکنندگان معمولی را احتمااًل کاهش داده است. می کنند٬ ایجاد دردسر خیابانها
خمینی حالی که رهبری (طرفدار در ترسانده است. شوند٬ بدون اینکه دستگیر کنند٬ فرار و بزنند می دهند

کند. درازمدت فکر سهمیه بندی واحدهایش در مورد که در می کند مجبور را این) جز یا
3ـ دلیل دوم احتمااًل ایـن است کـه یـادبودهای 40 روزه در پـایان دوره هـای عـزاداری بـرای
تظاهرکنندگان که در برخورد با نیروهای امنیتی کشته شدند٬ موقعیتهای عالی برای تظاهرات در یک
چنین مواقعی به تظاهرکنندگان در مساجد در حضور می آورد. اوقات به وجود دیگر از زمینه مطلوبتر
در ادعاهای بی گناهیشان را و که جمع شوند مشروع بی آالیش می دهد منظور این یک (بهانه) از بعد
به همین موجه جلوه دهند. موجه جلوه گرفتند٬ مقابل یک دادگاه نظامی قرارگرفتند٬ در صورتی که متعاقباً
به حمایت رهبران بسیج کندو بیشتری را که اشخاص مذهبی کم عالقه تر چنین مواقعی کمک می کند دلیل٬
چـهره قانون هستند٬ تالش برقراری نظم و به نیروهای امنیتی که در و کند بزرگتر اندازه تظاهرات را

ستمگرانه تری ببخشد.
این جریان این محافظهـکارها باشد. کشور تحریک اـکثریت رهبران مذهبی در شایدمهمترین علت٬ 4ـ
عراق اداره تبعیدگاهش در خمینی از طرف آیت اهلل که به افراطیهایی که از الزم یافته اند یا و سودمند را
که سرنگونی شاه برعکس خمینی که هدفش را بپیوندند. تفاوت دارد انگیزه او با ولی انگیزه آنها می شوند٬
دارند. سر این رهبران هدفهای محدودتری در محکوم می کند٬ شدیداً سلطنت را و است پنهان نمی کند
زمانی که دولت توجه کمی به آنها تا به شکایتهایشان جلب کنند. که توجهات را میخواهند آنها عمدتاً
که دارد نشانه هایی وجود حاال خمینی نداشتند. حمایت از دلیلی برای خودداری از مبذول می داشت آنها
این بعضی از خبرنگاران ایرانی به نظر می با 13 مصاحبه شاه در دولت شروع به گوش دادن کرده است.
مخالفین در یا نزدیک به شاه باشد که عکس العمل افراد هرچند معقولی صلح جویانه آمد٬ رهبران به طور
باب مذاـکره و مذهبیون محافظهـکار جریان است که با می دانیم که تالشهای پشت پرده در ما جبهه ملی.
این رهبران مذهبی حالی که خیلی از در کنند. جدا ممکن باشد٬ خمینی اـگر از را آنها و شود باز ـگفتگو
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هیچ و می بینند مقابل رقابت کمونیستی محفوظ می دارد در الزم که اسالم را به عنوان یک نهاد سلطنت را
مقابل در جوابگو معقوالنه و یک رفتار تا آماده اند احتمااًل آنها کسی نمی رسد. شاه به نظر راه حلی بجز
قوانین برای درک بیشتر بنابراین آنها صورت گیرد. نهادها اساسی در بدون اینکه تغییر کنند٬ دولت برقرار

زندگی ایرانی امیدوارند. اهمیت ادامه مذهب در از یک شناخت عمومی بیشتر مقررات و و
آن رهبران از فقط تعدادمعدودی از زمینه گفتگوصورت نگرفته و البته تاـکنون پیشرفت زیادی در ـ 5
ولی بزرگی و هفته های آینده دردسرهایی ازطرف مذهبیون وجودخواهدداشت٬ در احتمااًل آـگاه هستند.
گفته به ما دوره های طوالنی تری وجودخواهدداشت. بین وقایع٬ و کند ممکن است کاهش پیدا اهمیت آنها

دارد. ژوئن وجود اطراف 5 که احتمال آشوبهای جزئی در شده (برای مثال)
به دوره های عزاداری مربوط ولی احتمااًل نامعلوم است٬ موردی که برای آن تظاهرات صورت می گیرد
داشته باشیم که 40 ژوئن انتظار حوالی 19 در گفته شده که آشوبهای جدی تری را همچنین به ما می باشد.
می 10 قم به وسیله پلیس در در خانه او شریعتمداری در دستیاران آیت اهلل کشتن بعضی از پس از روز

صورت می گیرد.
اینجا در دردسر کرده آشوب و کاهش پیدا برای موارد عمدتاً تهیه تحلیلهای باال در ما مقصود 6ـ
تالشهای اختصاصی از نیست داشته باشیم. درخطر اشاره به اینکه دولت شاه دیگر بدون اینکه قصد است٬
ماه گذشته 6 یا 5 اینکه روند قبل از است. نیاز مورد هنوز درباره هویدا قبیل وزیر٬ طرف رهبران دولتی از

ولی شروعی انجام شده است. عوض شود٬ بتواند
سولیوان
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شماره (28) سند
1357 خرداد 11 اول ژوئن 1978ـ تهران تاریخ : در سفارت آمریکا : از

سی. واشنگتن دی. خارجه ـ وزارت امور به :
آتن.... آنکارا٬ عمان٬ رونوشت برای :

محرمانه طبقه بندی :
صحنه داخلی :1977 سالهای 78ـ ایران در موضوع :

1977 78ـ مشخصات وضع سیاسی داخلی ایران در از ابهام٬ و سیاست اعطای آزادیها خالصه:
او داده است٬ قرار معرض خطر در را وجهه خود آزادی بیان٬ گشاده دستی درحقوق فردی و شاه با بوده اند.
در آنها با خود نحوه رفتار مورد در اما به میدان آورده٬ که مخالفینش را اهتمام ورزید این امر در بدان حد

موجب شده است. آینده قدری ابهام را
بودن جریان این نو اما است٬ به دالیل فراوانی قابل تقدیر نهادهای سیاسی آزادتر عزم وی به ایجاد
کی خواهدتوانست در تا که او این مورد اذهان پیروانش برمی انگیزدوسئواالتی در در تردیدهایی را عمل٬
شاه مایل نیست که زمام قدرت فعلیش در مطرح می کند. نگهدارد٬ جزئی باز را دردسر از این جعبه پر
به مشارکت در را ”اـکثریت خاموش“ که نظر وی سعی دارد معهذا کند. واـگذار کاماًل تعیین خط مشی را
تابحال موفقیتشان دولت آموزگار و حزب رستاخیز تشویق نماید. به این کار را آنها حکومت جلب و
فعالیت مخالفین را فوق قانونی پلیسی تمسک جسته تا شاه به انواع اقدامات قانونی و بوده و خیلی محدود
تحت کنترل نگهدارد. در عین حال رهبری مذهبی محافظهـکار به عنوان یک ناراضی که طلسم خود را
شکسته٬ وارد عرصه سیاست شده و نظر قابل مالحظه خود را بر نظر جبهه ملی و مخالفین چپ دیگر
محرکین مذهبی افراطی به سردمداری آیت اهلل حیطه نفوذ از که توده مذهبی را شاه می کوشد افزوده است.
(پایان خالصه) حالت آزمایشی دارد. هنوز ولی اقدام او نگهدارد. همچنین مخالفین چپی دور خمینی و
یا و شد نیست که این قدرت به چه مجرائی کشانده خواهد هم اقتصادی در اجتماعی و نظر ایران هم از
تحلیل نتایج آن را که علل و کرد سعی خواهد به هرصورت٬ دردست خواهدگرفت. عاقبت چه کسی آن را

نماید.
این کردن قیمت نفت است. برابر چهار جریان عظیم ثروت حاصل از برجسته ترین علت وقایع ایران٬
تنعم که حتی موجی از جریان اجباری صنعتی شدن٬ ثروت سبب پیدایش سریع طرحهای اصلی زیربنایی٬
ناـگهانی تـعداد تغییر مسافران ایرانی به خارج٬ افزایش عظیم تعداد به سطوح اجتماعی پایین رسیده٬
روال مصرف اقتصادی شامل بهبود باالتر سطوح بسیار به تحمل هزینه دانشگاهی٬ جوانان ایرانی قادر
جهان که صحنه سراسر شدن خارجیان از همچنین سرازیر مراقبت پزشکی و تسهیالت پزشکی و تغذیه٬
موجب رقمی را نرخ دو یک تورم با ثروت جدید اینها٬ همزمان با رنگین نموده است. فرهنگی ایران را
آورده پدید مناطق روستایی به شهری را از مهاجرت داخلی مردم٬ تحریف و ارزشهای اصلی را ـگردیده٬
پایین آورده و کارگران را میزان تولید جذب کرده و آسیا از خارجی را همچنین کارگران بیسواد است.
نقشهای فرهنگی جامعه هم پاشیدگی خانواده اسالمی و موجب از شده و شهرها تراـکم در باعث آلودگی و
اصالح و اقتصاد کلی توقعات عامه از به طور به میزان قابل توجهی شده است و رفتن مصرف کاال باال و

نیست. به تأمین آنها به حدی رسانده است که رهبری قادر اجتماعی را
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بتواند آن است که او بزرگتراز که پیچیدگیهای این کار پی می برد این وضع آشوب خیز شاه درمواجهه با
که احتیاج است مقداری از به راستی احساس می کند بنابراین او ادامه دهد. رهبری آن را و به تنهایی تدبیر
محول به زیردستانش مسئولیتهایی را و آورد بدر دست خود در حال تمرکز از امیرانه جاریش را اقتدار
قرین با و سپاسگزار را این گروه خود و کند به تدریج یک طبقه متوسط کامیاب ایجاد وی اـگر به نظر ـکند.
وی وسیعترین امکانات به این منظور سلسله اش محکم خواهدشد. موقعیت وی و پادشاهی احساس کند٬
تهیه پاداشهای مادی قابل مالحظه با سعی دارد و می گذارد اختیار برای کسب تحصیالت دانشگاهی در را

شبه دولتی جذب کند. به تأسیسات دولتی و را فارغ التحصیالن دانشگاهها
باز این پاداشها بر سیستم اجتماعی سنتی ایران جاری است٬ که متأسفانه در فساد و ”بخشش“ موارد
برایشان ممکن که دستیابی به آنها تازهـکارفرصتهایی را بدین ترتیب فارغ التحصیالن جوان و هم می افزاید.
لحاظ از حال آنها به هر به عنوان خدمتکاران سیستم داخل طبقه متوسط می شوند. و می پذیرند فوراً است٬

بدبینند. نسبت به ساخت حکومت خود لحاظ فردی نیز از بوده و سیاسی همچنان برکنار
این امر نامزدهای قابل تردیدی هستند. بنابراین برای وظیفه ای که شاه برای ایشان پیش بینی می کند
یک میدان سیاسی برای طبقه متوسط جدیدچه نهادهای سیاسی تصمیم نگرفته جهت تجویز ـکه شاه هنوز
کـه حـزب رسـتاخیز مانند سنا مجلس و می کند. پیچیده تر را attentisme آنها آتنتیسم کند ایجاد را
شرط سنی رأی دادن به آن تعلق نظری تمام ایرانیان واجد به طور تشکیالت سیاسی یک حزبی است و
به عنوان مفسر جز سال 1975) حال این حزب (تأسیس در به هر آلت دست دولت هستند. تقریباً دارند٬

بیانات شاه٬ نسبت به کارهای دیگر بی عالقه و تصمیم است.
ادامه می دهد. را خود بنامد کار ”اعطای آزادیها“ آن را چیزی که دوست دارد پادشاه با عین حال٬ در
اظهارات جزئی عدم رضایت سیاسی و تحمل انتقاد مطبوعات٬ سانسور این به معنای تخفیف معتنابهی در
خاطر عواقب این تغییر٬ است. گذشته نه چندان دور مقایسه با ربطهای پلیس در ضبط و روش مالیمتر و
او مبهوت است. نکرده اند٬ تمجید روشنی فکرش را اینکه منقدین خارجی (غربیها) از آزرده است و وی را
حضور به وفور نیمه دوم دهه هفتاد این نوع ناراضیان که در سردرگمی است که چگونه با همچنین دچار

کند. مدارا دارند
سال گذشته روی داده دو نیم یا یک سال و بعضی ازوقایعی که در سعی خواهیم نمود این گزارش ما در
تصمیم اصلی بررسی کنیم. به سوی آن سوق داده اند٬ را که این وقایع کشور وضع وخیمی را دنبال نموده و
بدون شک می توان حدس زد. براهین وی را شد. ظاهر اواسط 1976 در اولین بار شاه به اعطای آزادیها
همان رویه سلطنت با که جانشینش نمی تواند می داند و نماید مهیا را جانشینی ولیعهد شاه می خواهد
حکومت کند. بیگاه کسب کرده٬ گاه و تجارب مخاطره آمیز مطلقه ای که شاه به تدریج طی 36سال همراه با
نمی تواند کند٬ احراز بغرنجی که ایران می رود بزرگی و شاه هم پی برده که یک جامعه با احتمااًل به عالوه٬
از حالی که این یک فکرقدیمی است که گفته می شود در توسط توسط گروهی به کوچکی سابق اداره شود.
و اقـتصادی“ ”رشد عنصر هماهنگ کردن دو جای گرفته که مشکالتش در ذهن او در سال 1961
و تکنسینها با به ارتباط دوجانبه بیشتر نیاز احتمااًل سال 1976 در مشکالت اقتصادی“ ”اجتناب از
اجرای آن موفقیت در و گردد کمک دیگران برخوردار تعیین خط مشی از در او تا آورد به بار دیگران را
درچاره جویی مسایل جامعه این نیازضمن آنکه مشاورین معتمدترفوت می کردندیا بیشتری حاصل کند.
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به نوبه این دلیل نیز احتمااًل احساس می شد. هرچه بیشتر مدرن کفایت کمتری نشان می دادند٬ فن ساالر
هم به عنوان یک دستگاه بزرگ حکومت و در قدرت افراد ساخت که هم برای مهار متقاعد وی را خود
راهی سیاسی برای به حرکت درآوردن عقیده عمومی ایاالت ورای تهران٬ منبع به کارگیری ابتکارات در
صحنه جهانی چون تیزبینی بر چشم ناظر از که این نظر این احتمال داده نمی شود انتها در ضروری بود.
به ریاست جمهوری می رسیدو اـگر آن زمان نامزدریاست جمهوری بود٬ که در که کارتر پوشیده باشد٬ شاه٬
شده از انتقادات ایراد اواسط 1976 تا درمی آورد٬ به اجرا را زمینه حقوق بشر در را جدی خود مقاصد
تقویت می گردیدند. جاها سایر ایران و در جانب کنگره ایاالت متحده درخصوص رویه اعمال حقوق بشر

مرحله اول:
بحث و اعضای خود با به مشورت عمقی بیشتر ترغیب حزب رستاخیز با عالئم اولیه اعطای آزادیها
جای داشت که بطن این تصور در جریان مذکور اهمیت برای مملکت همراه بود. مسئله واجد مورد در
دستگاه حاـکمه ولی به عنوان منقد دولت٬ از جدا استانها هم در ایاالت و هم در می تواند حزب رستاخیز
چاره ای نبود٬ خیلی کارآمد این مورد در تااواسط 1977 اواسط سال 1976 زمانی که حزب در عمل کند.
معلوم این بدان قرار از به صورت آلت دیگری برای دولت درآورند. عمل آن را که در این بود شد ـکه اتخاذ

بگیرند. جدی تر مردم آن را آن و که کادرها٬ جهت بود
آیین های حقوقی مربوط به بازداشت شدگان یـا ابداع بعضی تغییرات در جنبه دوم اعطای آزادیها
زندانیان سیاسی بود تا دسترسی آنها به وکالی مدنی بیشتر شود و زمینه برای جریان مقتضی بهتر آماده
دریک الیحه این تغییرات نهایتاً کنارگذاشته شوند. یا غلطـگیریهایی ازقبیل شکنجه تقلیل یابند کاًل و ـگردد
ویلیام شاه دیداری با گردید. مرحله اجرا وارد رسماً 1977 نوامبر که در به تصویب پارلمان رسید جمع و
ارتباط این اصالحات حقوقی پرداخت. که به معرفی بعضی از رئیس کمیسیون جهانی قضات داشت٬ باتلر
به صورتی مستقیم مشاهده که نتیجه آن هنوز هرچند لندن ادامه دارد٬ تهران و در مارتین انالز ـکم ثمرتری با
اول تا داشته که حاصل آنها زندانها مفیدی از همچنین صلیب سرخ جهانی دیدارهای بسیار نشده است.

طرف کمیته جهانی صلیب سرخ است. تهران از گماشتن یک نماینده مقیم در ماه می 1978
به جزوه هایی که به صورت دستی تکثیر آزادی بیان بود. رابطه با در گشاده دستی بیشتر جنبه سوم٬
و همچنین آزادی بیان بیشتر رجوع به قانون اساسی و به دولت حمله نموده وخواستار آنها در و می شدند
هرچند و داده می شد اجازه نشر گوناـگون بودند٬ قوانین قضائی به عالوه خواستهای کوچکتر اجرای بهتر
امـضاءکنندگان آن دسـتگیر دست به دست پخش می شدند٬ به صورتی غیررسمی و ـکه این جزوه ها
حتی نویسندگان و معلمان٬ قبیل بازرگانان٬ اغلب تحصیلکردگان صاحب حرفه از این افراد نمی شدند.
کرده اخذ سالهای 1950 از را خود افکار اـکثر اما توصیه نمی نمودند خشونت را آنها بودند. وکال قضات و
که تقریباً که درخالل آن جبهه ملی به رهبری مصدق علیه شاه جدی ترین اعتراض٬ آن دوره ای بود و بودند
به لیبرالیسم قرن نـوزدهم بـا گروههای معتقد آورد. پدید داشت را آن وجود در امکان مرگ وی نیز
علیرغم این ماجرای طوالنی٬ شاه ائتالف کردند. مخالفت جبهه ملی با کمونیست در ـگروههای چپی و
گروههای که پیوندهای آشکاری با بودند صلح جو اـکثراً 1977 سالهای 78ـ در نویسندگان این اعالمیه ها
ایران مارکسیست که مدت چندین سال در تروریستی کوچک صاحب ایدئولوژیهای افراطی اسالمی یا
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این مرحله اول را الهام به دانشجویان که جرقه خشونت در حال در به هر آنها نداشته اند. عمل کرده اند٬
اوائل 1970 و سالهای 1960 حالی که تظاهرات دانشجویی حتی طی اواخر در بودند. مؤثر کردند٬ ایجاد
ایران در به چشم نمی خوردند٬ بیگاه) زمانی که عالئم نارضایی دیگری (به استثنای وقایع تروریستی گاه و
محوطه دانشگاهها به خارج از اتفاق افتادند سال 1977 اواخر تظاهراتی که در بصورت سنت درآمده اند٬
بودند. بزرگتر به بعد سال 1963 نمونه دیگری از هر که از آوردند به وجود اغتشاشاتی را و ـکشیده شدند
یکی دو به موازات آنها اما نشاند. فرو را آنها موارد بیشتر و کرد مهار پلیس عاقبت این تظاهرات را
به عنوان بازوهای فوق لباسهای معمولی آشکارا در که گروههای به اصطالح ”ـکارگران“ نیزروی داد مورد
یک اجتماع بزرگ که روشنفکران جناح چپ جبهه ملی این افراد٬ یک گروه از قانونی دولت عمل کردند.
هم پاشیدند. از را کنند بیرون تهران برگزار کرج٬ یک منزل شخصی نزدیک شهر در قدیم سعی کرده بودند
همه از و تروریستها چون دانشجویان٬ یکدیگر همکاری تمام گروههای مخالف با مبنی بر دولت ازشواهد

مشوش بود. توده متدین مردم٬ باالتر

واـکنش مخالفین:
اجرای اعمال حرکت تروریستی از مقابل این اقدامات دولت چندین جنبه داشت. واـکنش مخالفین در
بود. چه خواهد نتایج این سیاست اعطای آزادیها ببیند کرده و که صبر رضایت داد و دست کشید بیشتر
پاره ای از زده است. ایاالت متحده دست به این کار شاه تحت فشار می نمود اینکه هرکسی تصور خصوصاً
علت این رضایت٬ ترغیب آنها توسط رهبرانی بود که مورد احترام مخالفین هستند. بعضی از رهبرانی که
داشتند به فعالیت زیرزمینی بازگشتند و از گروههای کوچک مختلفی که توزیع اجتماع کرج حضور در
بقیه یک ”ـکمیسیون آوردند. جبهه هماهنگ به وجود یکی دو ادامه داده اند٬ دولت را از اعالمیه های انتقاد
بـه رسـمیت را آنـها ثبت نکرده و را علیرغم اینکه دولت آنها و تشکیل دادند آزادی بشر“ حقوق و
مقابل سازمان رسمی دولتی تحت سرپرستی در به عنوان یک تشکیالت چشمگیر را خود نمی شناسد٬
عده ای دیگر است علم کرده است. حقوق بشر مجامع جهانی مرتبط با شاهدخت اشرف که نماینده ایران در
قبل هشت سال٬ حدود زمان تشکیلش در که از کردند تجدید فعالیتهای کانون نویسندگان ایران را آنها از
که هنرمندان را نویسندگان و و تشکل رسمی تر مؤثری اعتبار نسبتاً اجازه ثبت نیافته ولی به طور هرگز
جمله مهمترین آنها مخالفین مذهبی از بدون شک روابط با تضعیف کرده اند. را تحت الحمایه دولت هستند
پی ارائه الیحه اصالح اراضی٬ که در ناآرامیهای سال 1963 وی پس از افزایش یافتند. خمینی٬ آیت اهلل
دامنه این شد. به عراق تبعید بودند٬ ”انقالب سفید“ جوانب٬ دیگر به زنان و حقوق بیشتر الیحه اعطاء

مرحله دوم اهمیت یافت. وجودشان در اما روابط به درستی معلوم نیست٬

مرحله دوم:
یک تظاهرات مهم علیه ژانویه 1978 که در شد رهبران مذهبی زمانی چشمگیر روابط مخالفین با
مهمترین علت آن گفته می شود شاه صورت پذیرفت٬ انقالب سفید سالگرد مذهبی قم در مرکز دولت در
روزنامه آن در قبل از روز دو که یک یا حمله به آیت اهللخمینی بود گمراهانه در شاید یک مقاله بی موقع و
شدن احساس جریحه دار بیانگر آنکه مریدان خمینی باشند از تظاهرکنندگان بیشتر اطالعات درج شد.
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ازخمینی بود مذهبی به نام آیت اهللشریعتمداری که اعتبارش بیشتر یک رهبر بودند. مذهبیون محافظهـکار
مقاله اطالعات تحت دولت همکاری می نمود. آن زمان شریعتمداری با تا سخنگوی عمده ایشان شد.
زمانی کـه وزیـر می کنند ادعا سخنگویان مذهبیون محافظهـکار و دولت چاپ شده بود آشکار فشار
خشونت به خشم آمدند. نداد٬ همان صفحه ترتیب اثر برای چاپ جوابیه ای در اطالعات به تقاضای آنها
ساخت که برپا مخالفت دینی را آتش سرایت کننده ای از آورد٬ قم که نزدیک به یک دوجین کشته به بار در
این جریان منظم نشان داد. به طور کشور سراسر وقایع کوچک مختلفی در در طی ماههای بعد را خود
وجزوات او درچشم رهبران دینی همردیفش اعاده نموده است بنحوی که نوارهای صدا خمینی را اعتبار

می یابند. وسیعی نشر به طور طریق فعالیت زیرزمینی بازار٬ ایران از حامیانش امروزه در یا
اولی که حتی از منجرشد٬ شمال کشور شهرتبریزواقع در به یک طغیان در یادبودچهلم مرگ ”شهدای قم“
به عالوه را وسایل بانکها دست به غارت زده و شهر مردم در گروههای طغیانگر آنجا در بود. وخیم تر
که صاحب آن یک خاصی روی بانک صادرات داشتند تأـکید و بیرون ریختند تأسیسات عمومی دیگر
تبریز خوشی نسبت به وی نداشته اند. نظر چندین سال است که رهبران اسالمی محافظهـکار بهائی است و
Turkoman فرهنگ ترکی culture از منظور احتمااًل فرهنگی ترکمن است (توضیح مترجم: یک مرکز
به شریعتمداری به عنوان فرزند و می گیرند دیگران جدی تر از را که دین خود مردمانی هستند آنها است)
به بدرفتاری مقامات دولت انتساب داده عموماً وخامت این طغیان نیز وفاداری خاص دارند. آن سرزمین٬
که قصدداشتنددرجواب به رهبران گروههایی را از بیشتر که مطابق گزارشهای گوناـگون یک تن یا می شود
دعوت شریعتمداری برای برگزاری یادبود چهلم ”ـکشتار“ قم برای دعا در مسجد اصلی شهر جمع شوند٬
مورد اهانت قرار گرفته و یا کشته شده بودند. تصمیم به تعطیل این مساجد و سوءمدیریتهای دیگر به
کارخود وقایع ماه فوریه از پس از آنها و نسبت داده می شد نیروهای امنیتی دیگر رئیس پلیس و استاندار٬
از کردن آنها جدا که با مذهبی عالی مقام بود چندین رهبر تبعید واـکنشهای دولت٬ یکی از شدند. برکنار
وسایل هیچ یک از این اقدام در انجام شده. کشور نقاط دیگر به زندگی در کردن آنها مجبور پیروانشان و
صورت آشکار ضدواـکنشی که این اقدامات در معلوم از قرار که دولت از چرا نگردیده٬ ارتباط جمعی ذـکر
ناراضیان تن از منازل چند بمب گذاری در انگیخت اطالع دارد. برخواهد تبلیغ شدند عموم و ـگردیدن بر
منجمله دولت٬ واـکنش دولت بودند. نمونه های دیگر تن دیگر کتک زدن شدیددو و (غیرمذهبیون) مشهور
”ـکمیته را قبال این تخلفات که توسط یک تشکیالت که خود مسئولیتی در می کند ادعا نخست وزیر٬
زیادی اذهان عمومی تردید ولی در بی اطالع است. آنها از یا شده ندارد٬ اجرا می نامد زیرزمینی انتقام“
که ساواـک می کنند فکر اـکثراً این موردمسئول است و دولت باتصویب شاه در که یک بخش از ندارد وجود

آن است. سرویس امنیتی مخفی عهده دار
است که این حال یک واـکنش آزمایشی دولت جمع آوری تظاهرکنندگان به وسیله یک گروه جدید با
به عنوان می شود نیروی پایداری که تصور نشان داد. را خود ماه آوریل تحت عنوان ”نیروی پایداری“ در
مـاه مـی 1977 در و سال پیش تشکیل شـد که چند بازوی ”سازمان دفاع غیرنظامی“ جانشین یا
در نیروی پایداری ظاهراً عمل می کند. کرد٬ احیا مقداری نمایشهای متظاهرانه آن را با هویدا نخست وزیر
برای دستگیری ربوده و بقیه خاطیان را دانشجویان و برگیرنده جوانان قوی هیکلی است که حاضرند
شنیده ایم که بسیاری اما دارد٬ این تشکیالت تحت سرپرستی ژاندارمری قرار قانونی تحویل پلیس بدهد.
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وجود بزرگترین ابراز تأمین می کنند. فعالیت آن را قوای انسانی و سازمانهای امنیتی دیگر مؤسسات و از
که دانشجویان دریک روزجمعه آن زمانی بود 200دانشجوشدو به امروزحمله ای بوده که به 300ـ آن تا
سخنرانیهایی دولتی داده و شعارهای ضد تا تپه های باالی دانشگاه ملی جمع شده بودند ماه آوریل در

علیه دولت انجام دهند.
پلیس از پر جین هلیکوپتر آنگاه یک دو و شدند مقاومت دانشجویان روبرو با ”نیروی پایداری“ افراد
آن اـکثر ایشان٬ خونریزی بسیاری از حد کتک زدن دانشجویان تا پس از و صحنه شد ضدشورش وارد
گزارش شده شدند٬ به دادگاه مدنی احضار مطابق مقررات جدید آنجایی که آنها از نمود. دستگیر جمع را
در آنها علت جراحات شدیدی که به بسیاری از تا داده تحقیقی صورت پذیرد دادستان کل دستور ـکه دفتر
نیروی پایداری از دیگری به گوش نخورده و این تحقیق چیز از شده روشن گردد. جریان دستگیری وارد

خبری شنیده نشده است. هفته اخیر چند هم در

واـکنش مخالفین :
استفاده هرچه بیشتر بهره برداری از آن نام برد٬ این مرحله می توان از که در واـکنش مخالفین را ضد
رابـطه بـا دانشـجویان دسـتگیرشده در محاـکمه تـعدادی از سیستم دادگاههای مدنی است. دولت از
(بسیاری آورد متهمین جوالنگاهی به وجود تن از وکیل مدافع 16 43 برای حدود ناآرامیهای ماه دسامبر٬
آزادی دفاع از وکالی عالی رتبه جناح مخالف در بعضی از و شدند) آزاد متهمین به سبب فقدان شواهد از
بیان٬ بیانات پر طمطراقی را اظهار داشتند٬ علیرغم فصاحت دفاعیات اـکثر متهمین (11 نفر از مجموع 16
وکالی آن و دارد استیناف قرار مورد این محاـکمه هنوز عاقبت به حبسهای پنج ماهه محکوم شدند. نفر)
رهبران مخالف که یک نمونه آن شکایتی است که شش تن از آماده می کنند. برای محاـکمات بیشتر را خود
حال جدی ترین به هر اقامه کرده اند. باال) (پاراـگراف اول در کتک زده شده اند منازلشان بمب گذاری شده یا
دولت از که حامیانش آشکارا نشان داده می شد٬ مذهبی محافظهـکار جانب عناصر واـکنش همچنان از ضد
اتفاق کشور کنار گوشه و هرروزه در که تقریباً وقایع کوچکی هستند عامل اـکثر احتمااًل و خشمگینند

می افتند.
پیش بینی مشکالتی دارند. یکدیگر ارتباط با دولت در مخالفان مذهبی و دامنه قضیه افزوده شده و بر

شده است). تهیه شده یک گفتگوی آزمایشی آغاز زمانی که این ورق برای اولین بار (از 1ـ

گردد.1 آنکه ارتباط بهتری برقرار مگر مشکل است٬ خاتمه این ناآرامیهای مکرر

پیش بینی:
بیان آن را که درچندین فرصت علناً را دست نداریم که تصمیم شاه به اعطای آزادیها دلیل زیادی در ما
قرار تردید ورزیده مورد آن تأـکید بر اینجا در سفرای دیگر و خصوصی برای آمریکاییها به طور ـکرده و
دچار دردسر از درب این صندوقچه پر گذاشتن فقط جزئی از باز است که در حال آشکار به هر دهیم.
توقعاتی را و شد تشویق آزادی بیان به حمالت سوزانی علیه دولت منجر تجربه اولش در زحمت است.
(به نظر بودند. داشت جدی تر نظر در آغاز آنچه وی در که از آورد٬ اصالحات داخلی به وجود برای
در هیچ گاه بپذیرد یا اینکه شاه بخواهد به تأمل کرده باشد) وادار که دامنه واـکنش عمومی وی را می رسد
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امری به همان اندازه این نیز است. تردید فوق العاده مورد قدرت تعیین خط مشی وی تقلیلی رخ دهد٬
است که وی معتقد که امنیت ملی همان طور کنند وقایع به حدی رشد داد اجازه نخواهد بدیهی است که او
علت آن این است که برای روح ایرانی اعتدال بخشی از و کرده اند این حال وقایع رشد با افتد. خطر در
رأی های تردید و خطاها وی یا اعمال خود علل آن٬ از بخشی دیگر و می رسد چیزی بیگانه به نظر
اقدامـات بنابراین وی مجموعه ای از بوده است. مقامات حزب) مدیران٬ پلیس٬ دستیارانش (ساواـک٬
که زیاد احتمال هم داده نمی شود و اختراع کرده که همیشه هم به خوبی ساخته نشده اند نامتجانس را
ناراضیان برای مدیران و با دستورالعملهای واضح عملیاتی جهت نحوه رفتار آن او از مهمتر بمانند. پابرجا

تهیه نکرده است. امنیتی خود افراد
بـرافـروخته مـی کند٬ جـاهای دیگـر چه در ایران و چه در لیبرالی را جمله متدهایی که افکار از
قـبیل وکـال٬ (از احترام است که متخصصین توانایی هسـتند کتک زدن مخالفین مورد و بمب گذاریها
مخالفین چه علیه دانشجویان و دسته های قلدر استفاده از و بازرگانان) مهندسان و پزشکان٬ نویسندگان٬
جهت در کوششهای حزب رستاخیز می باشد. چه ”نیروی پایداری“ و تحت عنوان ”ـکارگران خشمگین“
و دلگرم کننده نیستند یک اـکثریت خاموش٬ توجیه این اقدامات ورای قانونی به عنوان خشم تنفرآلود

دست می دهد. اینک از عمومی دارد٬ که برای تحریک افکار حزب شانسهای کوچکی را
خطرهای احتمالی و همین زمان روشن نیست که شاه چگونه جدیت مخالفین مذهبی محافظهـکار در

می کند. برآورد آن را
در سنجش افکاری که سفارت در بین رهبران مذهبی به عمل آورد٬ یک ریشه نهفته وفاداری به
ناخرسندی فزاینده ای اما مشاهده شد؛ دارد نظر در استقالل ایران به همان شکل که شاه آن را پادشاهی و
ستون اصلی را این رهبران خود داشت. شاه وجود بین رفتن روابط بین رهبری مذهبی و به سبب از نیز
مسئول تخت وی و تاج و مسئول نجات شاه و مردمی که حقیقتاً ایران و گسترش کمونیسم در مخالفت با
البته اـگر زیادی حقیقت دارد حد (ـکه تا سال 1953می دانند یک ایران مستقل طی دوران بحران مصدق در
به دعوت اسالم علیه مرتدین بدانیم) جوابگو رتبه های وظیفه آن٬ در آن را نادیده بگیریم یا عمل ارتش را
دستگاه دولت ایران پستهای مهمی به دست سران حزب کمونیست توده سابق در این که بسیاری از از آنها
مردمش جدا از این سران برای اینکه شاه را که احتمال دارد عنوان می کنند آنها ناراحت هستند. ـگرفته اند٬
به مسایل دنیوی که برای اختصاص امور برنامه های مختلفی را طبیعتاً آنها دست به توطئه بزنند. ـکنند٬
به حال خصیصه اسالمی حـقیقی ایـران مضر است٬ عالقه مند شاه به آن برنامه ها و صورت می گیرند

می دانند.
دست قبیل دستورالعملهایی مبنی بر از شاه به مأمورین امنیتی خود عین حال دستورات جدید در
استفاده از دستگیرشدنشان٬ مدت کمی پس از در آوردن دستگیرشدگان به محکمه٬ شکنجه٬ ـکشیدن از
به مسئولین امنیتی گفته گمان٬ قطع دستگیریهای احتیاطی براساس ظن و دادگاههای مدنی بجای نظامی٬
آنها قم روی دادند) و تبریز که در آنها (مانند صورت وقوع هرگونه طغیان عمده جدید که در می شود
بازداشت٬ مانند متدهای مناسب زمان٬ استفاده از از را ضمن آنها در اما شد. مسئول شناخته خواهند
نیروهای امنیتی در می دارند. باز خطر مقابله با در آن پیشکش) از بدتر بدرفتاری (و حبسهای طوالنی و
که در دارد قابل مالحظه وجود و آشکار محافل رسمی این ترس به طور در و نبودند خیلی کارآمد تبریز



ایران 737 در دخالتهای آمریکا

پلیس ضدشورش وواحدهای بود. کارآیی آنهاچقدرخواهد زمانی که دوباره به مبارزه طلبیده می شوند٬
محتمل نشمردن وقوع وقایع اما دهند. کمک قرار مورد به اینکه پلیس عادی را ارتش عادت کرده اند
ازطرف و مبنی براعطای آزادیها به قول خود وفا محذور شاه نیزازطرفی با کاراحمقانه ای است و جدی تر

است. روبرو تواناییهای نیروهای امنیتی خود روحیه و ضعیف شدند با دیگر
که دولت اعالمیه ای موجب شد و یازدهم می رخ داد هشتم تا تهران از قم و تبریز٬ شورشهایی که در
یک اولین قدم از این احتمااًل و کند منتشر کرد٬ سرکوب خواهد بدین مضمون که تظاهرات خیابانی را
تجربه چینی می باشد. متقبل شود٬ که شاه ممکن بود اعطای آزادیها سری اقدامات برای دست کشیدن از
حکومتی این کار می رسد. ساقه ببریم متناسب به نظر از آن گاه همه را و گل شکوفه کنند“ بگذاریم ”هزار
نمایانگر اما کرد. مستقرخواهد داشت٬ 1976وجود اصالحات 78ـ به همان ترتیب که پیش از را استوار
مشورت نمایندگی و جانشینی٬ داشت (مانند دالیلی که برای شروع اعطای آزادیها یک عقب نشینی از
زمانی که این مطلب نوشته کاست. وجهه وی خواهد از و بود خواهد مردم) بلوغ سیاسی بیشتر بیشتر٬
خود برخواهدگزیدخیلی زوداست. قاطعانه درخصوص اینکه شاه چه جهتی را نظر برای اظهار و می شود
اعالم کرده که اعطای آزادیها او می) 11) حال حاضر در پابرجاست. خود نظر در وی بدون شک هنوز

یافت. ادامه خواهد
آیـنده نـزدیک در شد خواهد شاه مجبور اساس صحت داشته باشد٬ در تخمین ما اـگر بنابراین٬
سخنگویان حال حاضر در باشد. تابستان خشونت آمیز اـگر خصوصاً نماید٬ اتخاذ تصمیمات سختی را
دولت هنوز از مخالفت ”مارکسیستهای اسالمی“ صحبت می کنند و مرتجعین ”سرخ و سیاه“ یا ”چپ و
می کنند که نفوذ کشورهای خارجی پشت همچنین ادعا می کنند. آنها قلمداد را همدست یکدیگر راست“
برای حفظ آبـروی دولت کـه جـاذبه معلوم این کوششی است٬ قرار از و دارد پرده این مخالفت قرار
شاه علیه ”استعمارقدیم و بعضی ازحمالت اخیرخود استفاده می کنند. درجهت منافع خود میهن پرستی را
و خود ردای میهن پرستی بدور می توان به عنوان یک تالش آـگاهانه برای پیچیدن هرچه تنگ تر را جدید“

کرد. مخالفین تعبیر از همچنین سلب اعتبار جذب حمایت سیاسی مثبت و
گذشته شاه با در می کند. به جای متفرق ساختن متحد را آنها به نفع مخالفین تمام می شود. تمام اینها
مبارزه علیه مقابل منافع انگلیسیها٬ ایستادن در ایران قبل از متفرق کرده است. را مخالفین خود موفقیت٬
دفاع شاه علیه عناصر آب درآمد. آن موفق از از و نمود آغاز کردستان را آذربایجان و شوروی در تجاوز
زمانی که وی بدان جهت توفیق یافت که اسالم محافظهـکارانه پشت سروی بود. چپی تحت رهبری مصدق٬
قوای جناح چپ ضعیف به مقابله برخاست٬ 1963 و سالهای 1962 دستگاه اسالمی در علیه مالـکان و
بیانات اخیرش به اـگرچه بعضی از ـ فراموش کرده باشد را آن درسها امروز تا که او میرسد به نظر شده بود.
که وی ممکن است شروع به به این مسئله اشاره دارند یک روزنامه محلی) حداقل یک مقاله در (و سفیر

بازگشت به آن استراتژی کرده باشد.
که هیچ مخفی نمی کنند خود مذهبیها دارد. تفرقه وجود میان مخالفین تخمهای بسیاری برای رشد در
تنفر شده است٬ همه چیزی که باعث ائتالف آنها و رگه های فکری بسیاری متفرق شده اند و به گروهها

دولت است. اغلب ایشان نسبت به رفتار
غرب دنیوی به جای کشوری اسالمی با متحد یک ایران دنیوی و برای ایجاد خود اینکه شاه فکر در
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حرکت وی اما ندارد٬ زیادتردیدی وجود نخواهدگذاشت٬ کنار پاـکستان را لیبی و عربستان سعودی٬ مانند
زیرا جایی نگهدارد٬ محافظهـکاران مذهبی قدرتمند با برای تاـکتیک تطبیق خود باید به سوی آن مقصد
جانب بیشتری از حمایت آشکار خرابکاری جهانی با چپ یا بعضی عناصر طبق آخرین تحلیل اـگر
سعی دارد بنابراین او بود. متکی خواهد آنها زیادی بر به حد هنوز او به میدان بخوانند٬ شوروی شاه را
اقدام شکایات آنها بدون شک براساس بعضی از و کند رهبری مذهبی پیدا مجاری ارتباطی بهتری با
به و آرام نگهدارد را مدت مدیدی آنها که تا می رود انتظار مهارت انجام شود٬ با اـگر این کار کرد. خواهد
ایـجاد به مقصودش مبنی بر این به تنهایی شاه را خود معهذا شود. مخالفین منجر شکستن اتحاد فرو
اجتماعی پیچیده اش که جهت هموار که وی برای مدیریت بهترسیستم اقتصادی و مشارکت سیاسی بیشتر
کشـاند٬ به تفرق خواهند مخالفین را اما نزدیک نمی کند. دارد٬ ـکردن راه برای یک جانشین بدان نیاز
آن وی که در ترتیب را حدی نظم و تا و نمود متحدین طبیعی محافظهـکارش ترمیم خواهد با روابطش را

می گرداند. باز تعقیب کند٬ خواستهای اساسیش را می تواند
سولیوان
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شماره (29) سری سند
1357 خرداد 15 1978ـ ژوئن ـ 5 ـکنفرانس مقامات مهم کنسولگری تهران ـ

شرکت کنندگان:
مارتین تامس داولینگ جوانا

مک گافی جک گریسون دیوید
هارت مایکل مترینکو هاوارد

ناس هایام چارلز جیمز
میکی کلیبر ـکنت راجرز
تامس کوساـک جان استمپل
تیلور جورج لمبراـکیس ـکالید

تامست ویکتور
لیبرالیزه کردن توجه به آغاز عرض یک سال گذشته با در اوضاع سیاسی را ”جورج لمبراـکیس“
داشته به مشارکت سیاسی ابراز اعتقاد مورد دولت بیانی در داد. بررسی قرار سیستم ایران توسط شاه مورد
فرآیندی که تاـکنون آیا خیر؟ یا دارد شاه کنترل کامل را برانگیخته است که آیا این سؤال را تظاهرات اخیر و
موضع مخالف دوباره ظاهر رهبران سیاسی گذشته جبهه ملی با بود؟ ادامه داشته غیرقابل برگشت خواهد
افزایش فعالیت در این امر می شوند. سیاست وارد در بیشتر آیت اهلل٬ مذهبی منجمله چند افراد شده اند.
دانشجویی که منعکس کننده کلیه گروهها٬ و نه اینکه یک نقطه نظر واحد دانشجویی بوده٬ انعکاس داشته
ایشان بر علیه این سؤال مطرح است که آیا کارمندان عالیرتبه نگران این جریان شده اند و ارتش و است.

داد؟ لیبرالیزه کردن عکس العمل نشان خواهند

بحث مربوطه
کرمان جبهه ملی بهترین لکن در که گروههای جبهه ملی درجنوب ایران فعال نبوده اند تامست تذکرداد
اساسی به دو مذهبی به طور عناصر روآمد. ماه می 1978 که باالخره در سازمان یافته مخالف بود عنصر
جامعه اسالمی مطرح آنهایی که مواضع حساب شده سیاسی درباره سلطنت و (1 ـگروه تقسیم شده اند:
از رهبری اینها مدرنیزه کردن مخالفند. سنتی که با زمینه های روستایی و گروه وسیعتری با (2 و می کنند
مدرنیزه کردن با یک طرف) (از دانشجویان حالت دوگانه ای دارند؛ شیراز در ـگروه اول ناشی می شود.
که داد مک گافی تذکر می دارند. زمینه های سنتی ابراز مورد بی اطمینانی هایی در طرف دیگر از و موافقند
اصفهان مردم در تحمیل می کند. را خط مشی خود و دارد که می خواهد قدرت انجام آنچه را شاه مطمئناً
آمده به وجود نیز یک عامل عمده جدید عمق نارضایتی عمومی آـگاه نیست. وسعت و که شاه از معتقدند
و تسلیم سنت گرایان شود که شاه ممکن است٬ مقامات وزارتی می ترسند کارمندان و آن اینکه: است و
که اقدام آورده می شود جانب مقامات اداری فشار این جهت از از بین ببرد. از وضع متزلزل متجددین را
رهبران بسیاری از دارد. اصفهان خیلی نفوذ بازار خمینی در آیت اهلل قاطعی علیه ناراضیان به عمل آید.
که چون وی ازحمایت مردمی قوی برخوردار احساس می کنند اما اوخوششان نمی آید٬ مذهبی اصفهان از
جـمله از دارد٬ نـارضایتی وجـود نـیز بین متجددین دیگـر همچنین در باشند. پذیرای او باید است٬
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تا زده شده است. ترفند که به آنها سرمایه داران احساس می کنند کارگران٬ کارخانه داران و سرمایه داران٬
شریک سهام) که (درسود کارگران هم که وعده داده شده بودند و نمایند سرمایهـگذاری مجدد را منافع خود
داشت که اظهار ”مترینکو“ سال گذشته کاهش یافته است. که حقوقشان به حسب واقع در می بینند باشند
تاریخ آذربایجان همیشه جدایی طلب و فارسی صحبت نمی کنند مردم آنجا دیگری است“. ”ـکشور تبریز
اوقات بعضی از نداشته اندـ تغییروتعویض دائمی وجود به خاطر مقامات حکومت شهری عماًل بوده است.
هفته از فقط چهار دانشگاه ”آذرآبادگان“ یافته اند. یک مقام تغییر در نفر 3 یا ماه 2 عرض چهار در
بر اوائل ماه می کارمندان دانشگاه را دانشجویان در کشتار داشته است. را ـکالسهای شانزده هفته ای خود
سرگرمی که تنها عماًل زیادی دارد. اقتدار مترقی نیست٬ که شهر تبریز مذهب در علیه دولت شورانده است.
سینماها و باشگاهها یافته است. ساخت عادی اجتماعی آن تغییر است. طریق مساجد از دارد وجود
حتی توسط منسوبین خود احترام شدیداست) مورد جاهای دیگر فرح (ـکه در تبریز٬ در تعطیل شده است.
مبنی دارد اعتقادی وجود ترک نیستند. تهران دیگر در که خانواده ”دیبا“ می گویند آنها است و تحقیر مورد
یک اقتدار که تحمیل مجدد شد متذکر ”مترینکو“ درست مطلع نیست. گسیختگی تبریز این که شاه از بر
دالیل به خاطر که مردم تبریز بدانند این است که سربازان اـگر عقیده بر می رسد. محکم مشکل به نظر
که کمونیستها ماه فوریه به سربازان گفته شده بود در شلیک نمی کنند. به روی آنها مذهبی شورش می کنند
و که شورش کنندگان کمونیست نبودند اینک افسران تشخیص می دهند اشغال قدرت هستند. درصدد
عهده برآید. از می تواند نوع حادثه ای را که هر می کند ارتش فکر ستاد اما احساس فریب خوردگی دارند.
مک گافی اظهار کرد که وقتی پس از کودتای افغانستان به پایگاه هلیکوپتر اصفهان آماده باش داده شد.
دادند و درجه داران به امور کالس گماشته شدند. بسیاری معتقدند که فقط افسران هلی کوپترها را پرواز

تظاهرات دروغ گفته است. مورد دولت در

تجدد مذهب و
است. حال بروز مدرنیزه کردن در نارضایتی های ناشی از که دامنه وسیعی از داد تذکر ”تامست“
لیبرالیزه کردن چنین باشد اـگر بین می برد. از که مدرنیزه کردن مفهوم هویت را ایرانیان مدعی هستند

کرده است. ظاهر که برای مدتی ادامه داشته است٬ فرآیندی را سیاسی صرفاً
لیبرالیزهـکردنی مورد در و که افسران جوان نیروی هوایی اصفهان مجذوب تجددند توجه داد ”مک گافی“
یک پلیس را نخبگان تجددگرا بسیاری از ناراحتند. به دادن امتیازهای عمده به مخالفین شود٬ ـکه منجر

مانع برای مدرنیزه کردن می دانند. مشکل و
بوده٬ متعهد نسبت به سازمانهای خود دارند وی سروکار که افسران پلیس که با شد متذکر ”داولینگ“
حکومت و انتخابی میان دولت تجددگرا بخواهند اـگر مخصوصاً حمایت می کنند٬ تجددگرایان دولت را اما

نمی بینند. این طور وضعیت را اـکثراً هنوز اما به عمل آورند. مذهبی محافظهـکار
دولت غیرنظامی چنان اساسی که آیااختالفات میان روحانیت شیعه و مطرح کرد این سؤال را ”ناس“
بدون اینکه ضعیف بیاید روحانیت کنار با دولت ایران نمی تواند آیا مصالحه داد؟ را است که نمی توان آنها
مک توجه واقع شد. محافظهـکاری اسالمی مورد مورد مقداری هم تأثیرات ایدئولوژیکی در تلقی شود؟
ترقی خویش است. شخص متوجه رفاه و هر و دارد درجه دوم قرار که ایدئولوژی در می کرد ـگافی فکر
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”داولینگ“ سوی رهبران مذهبی برای یک بازگشت سیاسی. تمایلی است از روی مذهب ناشی از تأـکید
به وضوح هستند آمریکا جستجوی روادید که در اقلیتهایی را ـگفت که افزایش احساسات مذهبی تعداد
سازمان تشویق به ترک ایران کرده است. را اسقف ارامنه طرفداران خود گزارشی٬ بنابر افزایش داده است.
وضع آینده سود که از آماده می شود به خرج داده است٬ فعال روی تبلیغات تمرکز حزب توده که به طور
اصفهان نیروی پلیس علیرغم که در نمود مک گافی اظهار می باشد. به خود مالها جلب نظر ودرصدد ببرد
صورت لزوم داده شد٬ تیراندازی در ولی وقتی دستور غیرفعال باقی ماند٬ حال افزایش عمدتاً تظاهرات در
مخالفانش هرگز عمومی ایرانیان این است که ”وقتی شاه اعتدال نشان می دهد٬ اعتقاد خوشحال شدند.
توالی بحران خواهند که نیروهای نظامی تعیین کننده نهائی در این عقیده بیان شد و چنین کاری نمی کنند“.
و به شهبانو شده است که این قوا اظهار اما قوای نظامی هست٬ مذهبی در که مقداری نفوذ هرچند بود.
ایران به دست برنده خواهد چنانچه تمامی خانواده سلطنت به قتل برسند٬ ماند. خواهد وفادار ولیعهد

افتاد.

وضع اقتصادی
به رفع مشکالت متزایدصنعتی کردن قادر را که مکانیسم تصمیم گیری نتوانست خود تذکرداد ”تیلور“
مؤثرتری وجود حوزه بودجه ابتکار فقط در تالشهای دولت ایران برای عدم تمرکز٬ مورد در نشان دهد.
یک عالیترین رده های تحت کابینه بوده است. سطح کابینه یا تفویض اختیارات فقط در اما داشته است٬
سیاست کلی برای وضع کارگران وجود ندارد. محرومیت کارگران به خاطر تنزل دستمزدهای واقعی و
غیر ماهر و صنعت ساختمان سازی که منبع اصلی اشتغال نیروهای بیسواد٬ در مخصوصاً اقتصادی٬ رکود
هم اـکنون از خواهدشد٬ آغاز 1981 از گفته شد کسری های عظیم بودجه که قباًل مشهوداست. بوده است٬

دارد. وجود
یعنی تأمین نیازهای اساسی انسانی به جای این برنامه های اقتصادی به سمت خودکفایی٬ تغییری در
نتیجه در آمده است. به وجود شد٬ یک آلمان غربی خواهد سال 2000 یکسونگرانه که ایران تا اظهارنظر
کاهش آن را وقتی که به جای افزایش اـکتشافات معدنی٬ اشتباهاتی شده است. بخش معادن دچار ایران در
کردن شاه برای کم کردن توسعه یک استراتژی درست اقتصادی متقاعد یک عامل عمده در داده است.
توزیع درآمد ترک کند. را توهم ”آلمان غربی“ باید اما باشد٬ بحرین بهتر از ایران می تواند انتظاراتش است.
به این امر حامی سرمایهـگذاری شود. که باید اعتمادی هستند یا تعهد است وثروتمندان فاقد ناجور بسیار
نزولی اقتصاد که مردم سیر مک گافی اشاره نمود اقتصادی کمک می کند. رکود نارضایتی سیاسی و ازدیاد
برابری عملی در از که عبارت باشد هستند جدید درجستجوی یک ”ایده بزرگ“ و شاه می دانند تقصیر را
به ویژه کند؛ تصمیمات خیلی سختی اتخاذ داشت که دولت ایران باید تامست اظهار نفت. اـکتشاف جدید
تعیین سرنوشت خویش می باشند. متزایدی خواهان نقشی در برای آرام کردن طبقه متوسط که به طور
تقسیم منابع میان مصرف نظامی و می کند٬ ظهور مخالفتهای بزرگی که دارد که یکی از شد متذکر ”ناس“
قابل موافقت شده است که مقدار مطرح ساخته و را مسایل سیاسی خود این امر توسعه اقتصادی است.
بخش وسایل نه در اما بشود٬ محدود بعضی ازقسمتها مخارج نظامی به نفع توسعه غیرنظامی در توجهی از
که ممکن است دارد که راههایی برای خرج کردن پول وجود نمود پاسخ سؤالی اظهار در تیلور مستعمل.
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قسمت کارگری در یکی آموزش بیشتر کند: تورم ایجاد بدون اینکه خطر افزایش دهد٬ توسعه بلندمدت را
دادن منابع و دست قرار در دوم خانه سازی که با غیره. اتومبیل و تعمیر آموزش حرفه ای و مانند تکنیکی٬
سوم خرج نه ساختمانهای لوکس. شد٬ خانه های کارگری خواهد سیاه باعث بهبود بازار حذف مصالح از
پرداخت کمکهای بالعوض که باعث مرحله ای برای کشاورزی به جای خریداری محصوالت خارجی با

شد. داخلی خواهد تولید تشویق بیشتر

مسایلی برای آمریکا
برای مشکالت ایران واقع بال اندازه ای سپر تا دارد این که آمریکا در مقامات عمده توافق داشتند
به عنوان حامی حکومت مورد را ایدئولوگهای مذهبی آمریکا لذا و شاه حمایت می کند از آمریکا می شود.
هزینه های و رفتن اجاره ها ایران باعث باال در آمریکا که حضور متجددین معتقدند می دهند. حمله قرار
دوست به عنوان جایی که مزایای زیادی عرضه می کند را دانشجویان خاـک آمریکا غذایی شده است.
برای ایران داشته فلسفه سیاسی چیزی را نظر از که آمریکا ندارند نه بزرگترهایشان باور و نه آنها اما دارند.
مصمم غیر ضعیف و به عنوان یک کشور را ما تکریم نیست و مورد این لحظه قدرت آمریکا در باشد.
چنین نظری اشکاالت جدی درحسن نیتی که توسط اـکثریت عمده ای از حال حاضر در مالحظه می کنند.
ممکن است به که طی آن آمریکا می آید موقعیتهایی به وجود معهذا نمی کند. ایجاد میشود٬ ایرانیان ابراز
شکستهای اقتصادی دولت ایران به خاطر را متجددین آمریکا بالی مشکالت ایران شود٬ سرعت سپر
سرزنش می کنند و مخالفان ما را سرزنش می کند: که چرا عقیده آنها را در مورد ترکیب سیاسی به شاه

تحمیل نمی کنیم.
تیلور لمبراـکیس٬ استمپل٬ امضاء:
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شماره (30) سند
1357 خرداد 17 ژوئن 1978ـ 7 سفارت آمریکا٬ تاریخ : : از

واشنگتن برای اطالع: خارجه٬ وزارت امور تهران برای اقدام به :
ابوظبی در سفارت آمریکا
دوحه در سفارت آمریکا
جده در سفارت آمریکا
کویت در سفارت آمریکا
منامه در سفارت آمریکا
مسقط در سفارت آمریکا

محرمانه طبقه بندی :
برای اطالعات. نیاز مشکالت داخلی ایران٬ موضوع :

سالهای 8 تحت عنوان ”ایران در اول ژوئن مطلبی را کویت ومسقط در جده٬ همچنین دوحه٬ منامه٬ 1ـ
سیاست هدف این تحلیل آن است که ناآرامیهای داخلی از دریافت داشته اند. صحنه داخلی“ ٬1977 ـ
حالی در مشتق می شود. هم ادامه دارد٬ هنوز و گردید 1976توسط شاه آغاز آـگاهانه اعطای آزادی که در
شاه و عمق به سطح آورده٬ از برخی خصومتهای جدی به رژیم را و شکوه ها ـکه ”برنامه اعطای آزادی“
گونه گروه جمله به دو از نوع مخالف را٬ مطالعه فوق چند دست دارند. در کنترل کامل اوضاع را نهادهای او
مذهبی٬ سایه هایی از رهبران قدیم و جدید جبهه ملی٬ تروریستها و دانشجویان مورد تجزیه و تحلیل قرار

می دهد.

که تاـکنون هرچند خواهیم داد. قرار معرض بازیابی گسترده تر در سفارتخانه های حوزه خلیج را 2ـ
نگه داشته ایم. محدود توزیع گزارش وضعیت را

حوزه خلیج که در سفارتخانه ها A به دیگر ـ 80 فرستادن نسخه ای از خارجه شایدخواستار وزارت امور
باشد. دارند٬ ایران را تحلیل رویدادهای جاری در تقاضای کسب اطالع و

سولیوان
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شماره (31) سند
محرمانه
1357 خرداد 24 ژوئن 1978ـ خالصه مذاـکرات هیئت مسایل مملکتی 14
انجام گرفت که دیروز آموزگار نخست وزیر مورد آقای ناس در شرح مالقاتش با با جلسه را سفیر
کلنل رابط انرژی اتمی و حزب رستاخیز٬ گرفت از بحث قرار میان موضوعاتی که مورد در کرد. آغاز
عقیده یک جناح سوم برای تحت تأثیر زیاد خاطرنشان ساخت که او نخست وزیر ساندرزمی توان نام برد.
مسئله و عبارت ”زمان بندی “ رابطه با در انرژی اتمی آموزگار مورد در نگرفت. قرار حزب رستاخیز
و رضایت دارند واشنگتن شنیدیم که بنگاههای درگیر تلفن از با MFN برای ایران طرحی سازنده ارائه داد.

که مربوط به داد همچنین یادداشتی به نخست وزیر سفیر کنند. پیشنهاد که لحن بیان دیگری را می روند
گفت که برای تبدیل عالمات خاطیانه نخست وزیر بود. کلنل ساندرز مشکالت انتفاع محفوظ (ـکپی رایت)

کرد. اقدام خواهد چیکن“ چیکن به ”ـکاشانی فراید ـکنتاـکی فراید
رئیس هنوز داد. اطالعاتی به بایندر درباره بودجه ساختمانی دانشگاه تبریز همان جلسه سفیر در
اطالعات مربوط غیاب سفیر آقای ناس در تعیین نخواهدشد. آینده نزدیک نیز در دانشگاه تعیین نشده و

کرد. فراهم خواهد به این مسئله را
رأی آورده اند٬ آقای لمبراـکیس خواست که درباره اعضای گوناـگون مجلس که برای رستاخیز از سفیر
بیانیه آیا که ببیند آقای لمبراـکیس این هم خواسته شد از یک تحقیق پیرامون زندگی ایشان انجام دهد.

ناشی از دیدار امیر بحرین از ایران به تمام واحدهایمان در منطقه خلیج رسیده است یا نه؟
که تمام سولیوان گفت که شنیده است که نیروی دریایی ایاالت متحده می خواهد سفیر آلمان به سفیر
که یک گروه متخصص برای آزمایش اینکه چه نوع توضیح داد سفیر تهیه نماید. ـکشتیهای کوچک را
مشکل مورد در سفیر رسیده است. روند٬ برای کشتیهای آلمانی به کار می تواند سالحهای ساخت آمریکا
دوباره به عنوان نماینده را میلز که سعی نماید به آن توصیه کرد٬ و سؤال کرد بینابین آقای بروین وجینگلز

منصوب نمایند.
او ارائه داد. درباره پناهندگان افغانی به آقای گوئلز سیاست ما ارتباط با رسیده در خبر دو سفیر
مدتی پس از رودکی هست. تاالر نمایشنامه کارمن در که آیاـکسی مایل به شرکت در همچنین سؤال کرد

کرد. انتخاب خواهد برای این کار شخصی را گفت که او آقای شلنبرگر
سپس یک لیست طوالنی از و بی بی سی داد اندوویتلی از مذاـکراتش با مورد توضیحی در آقای شلن برگر
این لیست به درخواست اعلیحضرت توسط یک ایران قرائت نمود. در موقعیت کارها مورد در شکایات را

روشنفکران تهیه شده بود. ـگروه از
اینکه نگرانی مقامات وستینگهاوس از مورد آقای وستلی چیزهایی در و که او آقای بروین گزارش داد
در پنهانی بسته می شود٬ شنیده است که البته چون قراردادها مربوط می شود٬ به فرانسویها پروژه مترو

اینباره اطالع چندانی ندارد.
مذهبیهای فعال همگی قبول شد. خواهد ژوئن برگزار 18 ژوئن در آقای لمبراـکیس گفت که 19
گفت که ویتلی احساس آقای شلنبرگر تظاهرات انجام دهند. تا خانه بمانند٬ است در که بهتر ـکرده اند

گرفت. خواهد اغتشاش باال می کند٬
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سال محصول در پیش بینی مقدار مورد موضوعات اصلی گزارشی در رابطه با آقای فری سپس در
خاطرنشان ساخت که این گزارش او در ایاالت متحده داد. و استرالیا کشاورزی از وزیر دیدار و جدید

دریافت داشته است. مر و جهت کندر کمک به ایران برای یافتن بازار درخواستی مبنی بر
به ایران دیگر ٬NRCصبح اطالع یافته است که آقای سیهویل متخصص ایمنی آقای آدلرگفت که امروز
فقدان پیشرفت در رابطه با ناراحتی ایران در این مخالفت تنها که امکان دارد نمی داند او گشت. نخواهد باز
زمانی که از این مخالفت قرارگرفته اند٬ به خوبی تحت تأثیر گفت که آلمانیها سفیر زمینه انرژی اتمی باشد.
سیروس با موضوع را آقای آدلر تخمین زده اند. برای راـکتورهای خود ـکنترل ایمنی ایاالت متحده را

نمود. تعقیب خواهد منصور
بهداشت خانواده“ انجمن ”تنظیم و جلسه اخیر در خود حضور مورد همچنین گزارشی در آقای آدلر
که آقایان ناس بود معتقد سفیر بهداری هیچ گونه همکاری به عمل نمی آورد. این است که وزیر منظور داد.
بهداری شیخ االسالم زاده وزیر است که شرحی راجع به موضوعات اصلی مالقاتهای آینده با بهتر آدلر و

تهیه نمایند.
موردجلسه ای خانم دیرزمن در CAAG معرفی کرد. به عنوان مأمورجدید رابرت پاول را آقای بیرن٬
درخواست ”مساعدت ودادن اطالعات گفت که آنها و کرد کارکنان مالیاتی ایران داشت سخنانی ایراد ـکه با

کرده اند. “ IRS متخصصین کامپیوتر از
بررسی مورد که این امرتوسط جان میسی وجک وگان همانندیک برنامه جدید سفیردرخواست نمود

قرار گیرد.
پلیس ایرانی در رابطه با آموزش افراد نمایندگان پلیس ملی ایران در مالقاتش با مورد آقای ددیچ در

ایران صحبت کرد.
اینکه در مورد آقای مارتین به دلیل عنوان نکردن گزارش ایشان در بدین وسیله نویسنده از ضمیمه:

شده است پوزش می طلبد. شکاف ایجاد بین نمایندگان وستینگهاوس٬
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شماره (32) سند
1357 خرداد 29 ژوئن 1978ـ کنسول آقای گوئلز 19 به :

تامست ال. ویکتور شیرازـ : از
جلسات مقامات عمده موضوع :

نشست مقامات عمده شخصاً اما قول همکارانم سخن می گویم٬ عین حال که نمی توانم بگویم که از در
همچنان معتقدم که مرتب یافتم. به طور بودن برگزاری این گردهماییها کنندهای برای مفید دلیل متقاعد را
وسیله می تواند لذا و معطوف می دارد٬ به خود جلسه توجه شرکت کنندگان را هر نوعی موضوع خاص در
کوتاه مدت به دست آید٬ رسانیدن آنچه که ممکن است طی این جلسات نسبتاً مفیدی برای به حداـکثر

ثابت کرد. سیاست داخلی به خوبی این نکته را مورد در سمینار می کنم اولین روز تصور باشد.
می کنم: به عنوان موضوعات احتمالی پیشنهاد نکات ذیل را برای آینده٬

می کنم که عالوه بر فکر خارج٬ تحصیل در تأثیر و جامعه٬ نقش دانشجویان در نظام آموزشی ایران٬ ـ ـ
و ”بخش سیاسی“ ”آژانس ارتباطات بین الملل“٬ مشارکت افرادی از مقامات عالی رتبه٬ خود حضور

مهم باشد. ”ـکنسولگری“
احتماالت مربوط به ثبات سیاسی آینده. و بیشتر٬ چشم اندازهای رشد ایران٬ توسعه اقتصادی در ـ ـ
”بخش و کنسول٬ وابسته کشاورزی٬ ولی ”مشارکت“ بود. نکته عمده خواهد روشن است که اقتصاد

بود. خواهد مؤثر نیز سیاسی“
ـ ـ برنامه بازرگانی کشور و نقش پستهای متشکله آن٬ بیشتر کار با وابسته بازرگانی و مرکز تجارتی است٬
مشارکت پستهای متشکله در برای مالحظه تکنیکهای عملی جهت بهبود زیادی باید به گمان من تأـکید اما

به عمل آید. ـکوشش بیشتر
تجربه نظامی با چنانچه تعدادی افسر نیروی سیاسی. و نقش نظامی ایران به عنوان عاملی برای تجدد ـ ـ
مقامات عالی رتبه شرکت کنند٬ قسمتهای مختلف سفارت و عناصری از جوار در مستشاری میتوانستند
فراهم آورد. این کشور یک گروه عمده در رفتار مورد چنین جلسه ای می تواندروشنگریهای باارزشی در
هر اینکه زمان کافی الزم است تا اول٬ توصیه می کنم: را نکات زیر سازماندهی این جلسات٬ مورد در
سه ساعت کافی برای رسیدگی به همه جنبه های صحنه سیاست داخلی کامل تحقیق شود. موضوع به طور
بهتر ظهرتقسیم شود٬ از بعد 4 تا ظهر از بعد 2 از و ظهر از بعد 1 صبح تا 10 جلسه از به دو اـگر شاید نبود.
کمک به برقراری این امر و تهیه شود اینکه رئوس مطالبی برای شرکت کنندگان عمده قباًل دوم٬ باشد.
اینکه از چهارم٬ انحراف نگه دارد. از بحث را اینکه یک رئیس جلسه٬ سوم٬ پارامترهای بحث می کند.
به عهده بگیرند موضوع را که مسئولیت یک جنبه خاص از شرکت کنندگان اصلی ممکن است خواسته شود

عمق بیشتری موضوع بررسی شود. بدین طریق با و
تنها می دانم. مفید را من بحثهای نوع میزگرد جنبه های تشریفاتی کنسولگری٬ نوع مدیریت و مورد در
شاید این منطقه این است که ماوقت کافی برای اختصاص دادن به مسایل کنسولگری نداشته ایم. ـگله من در

باشد. بهتر ٬4 تا 1 از مثاًل جلسه بعدازظهر٬ در یک ساعت بیشتر



ایران 747 در دخالتهای آمریکا

شماره (33) سند
57/4/10 ژوئیه 78ـ 2 خارجه آمریکا تاریخ : وزارت امور : از

تهران ـ سفارت آمریکا به :
سری طبقه بندی :

گزارش بازسازی ساواـک موضوع :
بود. خیلی جالب خواهد به صورت کامل انجام پذیرد پیام اـگر ـگزارش پیشرفتهای مطرح شده در
سیاست و که حاـکی ازتغییرات در نشانه هایی را گزارش و نزدیکتری ادامه داده و به طور به این تماسها لطفاً

ساواـک است گزارش دهید. کار یا
(ونس)



النه جاسوسی آمریکا 748 اسناد

شماره (34) سند
محرمانه
تیرماه 1357 14 جوالی 1978ـ 5 

خالصه مذاـکرات هیئت مسایل مملکتی
جوالی جهت 6 روز اعطای مرخصی برای بعدازظهر بخش در که رئیس هر درخواست کرد ـکاردار
میهمانان که ممکن است با داد تذکر آقای ”ناس“ باشد. آزاد ”لویزان“ استقالل در جشن روز شرکت در
امور نماینده معاون وزیر ”لونوزنسو“ شد٬ خواهد اولین نفری که وارد شویم. هفته روبرو آخر زیادی در
کل مدیر ”نیوسام“ به پیش ببرد. که موافقتنامه دوجانبه اتمی را کرد که سعی خواهد بود خارجه خواهد
موردوقایع اخیر برای بحث در است٬ اروپا خاورمیانه و آسیای جنوبی٬ حال بازدیداز که در وزارتخانه نیز
8 نیزدر لئونارد“ به عالوه نماینده دائمی ”جیمز شاه خواهدداشت. وگفتگویی با منطقه واردخواهدشد در
مقامات مختلف دولت ایران گفتگو موضوعات مربوط به سازمان ملل با مورد در تا آمد جوالی خواهد

ـکند.
که بی بی سی به دنبال خاطرنشان کرد مطالب مطبوعات داخلی داشت و مروری بر آقای ”لمبراـکیس“
یک مقام است. جبهه داخلی برقرار آرامش نسبی در افتاده است. قوز افغانستان سر از ـگزارش ”وایتلی“
که این نشان می دهد کرده است و انتقاد ترک می کنند کاندیداهایی که حزب را از شدیداً حزب رستاخیز
پاسخ یک سؤال گفت نهاوندی در هنگام میهمانی چهارم ژوئیه ما٬ مستقل عمل نمایند. به طور قادرند آنها
ـکه سازمان او صرفاً یک ”جناح سوم“ حزب رستاخیز نخواهد بود٬ بلکه ”ـگروهی“ تشکیل خواهد شد.

ـکاردار به وابسته جدید کشاورزی ما آقای ”ـکوی نیلی“ خوش آمد گفت.
اردن جهت یک گزارش موضعی درباره انتقال پیشنهادی درخواست سفیر آقای مارتین گفت که او
ایران اخذ F-5 که از نیروی هوایی اردن روی هواپیماهای ثالث برای آموزش موشکهایی که در ـکشور
روی نیروی دریایی نـاخدا وابسته جدید سرهنگ شیفر٬ تعقیب می کند. شد٬ استفاده خواهد شده اند٬
نیروی فرمانده پایگاه 21 پیشنهادی ژنرال ”سادلر“ وی همچنین بازدید معرفی نمود. هالینگ ورث را

اعالم نمود. نظامی را ترمینال فرماندهی هوابرد از جهت بازدید پادگان ”مک کوایر“ هوایی در
بـرای نـیروی که بـازار نتیجه گرفتند که میهمانان کمیته اقتصادی مشترک٬ گزارش داد آقای آدلر
شده برابر این منطقه 5 که بودجه وزارت انرژی در متوجه شدند آنها خورشیدی خیلی امیدبخش است.

داشته باشد. وجود که برای شرکتهای آمریکایی بازار احتمال دارد است و
کرد. هفته آینده به خلیج فارس مسافرت خواهد آقای ”ددیچ“

یک و بازرگانی تلگرامهایی چند که مرکز شد متذکر به دنبال اشارات آقای ”آدلر“ آقای ”راینو“
که یک برپاـکنندگان نمایشگاه متوجه شدند نمایشگاه انرژی خورشیدی فرستاده است. مورد ـگزارش در

دارد. جالب برای شرکتهای آمریکایی وجود احتمالی بسیار بازار
تمرینات واحدهای برای مشارکت در بندرعباس را از آمریکایی ”بارنی“ ناو بازدید ”هاـک“ ناخدا

نیروی دریایی اعالم کرد.
حفظ امنیت میهمانی چهارم ژوئیه مورد ایفای خوب وظیفه شان در به خاطر آقای ”بانرمن“ از ـکاردار
مارتین کرد. امضاء: تشکر شد٬ ـکه به خوبی برقرار



ایران 749 در دخالتهای آمریکا

شماره (35) سند
محرمانه
1357 تیر 21 جوالی 1978ـ 12 

خالصه مذاـکرات هیئت مسایل مملکتی
مشکل اساسی استفاده مجدد کرد. دوطرفه انرژی اتمی آغاز قرارداد عقد خبری از با جلسه را ـکاردار
کاردار احسن استفاده گردید. سولیوان به نحو نظریات پنج هفته پیش سفیر از و اتمی حل شد زائد مواد از
موقعیت ایران به توافق رسیدن درمورد عامل اصلی در معاون نیوسام به خوبی انجام یافت. ـگفت که بازدید
شاه با کنند٬ اتمی صرف نظر زائد مواد از کارخانه استفاده مجدد از شاه درصورتی که پاـکستانیها بود. خاور
قانونی نخواهدتوانست به نظر از آمریکا پیش روند٬ به همین نحو آنها اـگر ـکمک به پاـکستان موافقت دارد.

سیاسی بنماید. کمک اقتصادی یا اسالم آباد
جواب کاردار نه؟ یا دارد انرژی اتمی احتیاج به تصویب سنا قرارداد که آیا سؤال کرد آقای شلن برگر
آن را کنگره ها آنکه یکی از مگر شد٬ گذاشته خواهد به مرحله اجرا کار روز 60 که معاهده پس از داد

تصویب نکند.
نخست وزیر شاه و با است و شهر که کارشناس سیاسی ویلیام گریفت در گزارش داد آقای شلن برگر
مدعی است که تبریز در آمریکا آن است که انجمن ایران و ICA حاـکی از دیگر اخبار کرد. مالقات خواهد

پیش گرفته است. در یک برنامه درخشان علمی را
ـکلنل واندرمیر گزارش داده که ژنرال گست همراه گروه فرماندهی و کنترل بود. ژنرال ازهاری ظاهراً خیلی

تحت تأثیر قرار گرفته است و اواخر این هفته موضوع را با شاه درمیان خواهد گذاشت.
گفت که نمایندگان کنسرسیوم نفت هفته گذشته برای تجدید آقای بروین کفیل ریاست هیئت نمایندگی٬
که سنت تخفیف بدهند بشکه 20 که برای هر ایرانیان توافق دارند به تهران آمده اند. موافقتنامه 1973
میلیون توجه داشت که کنسرسیوم 3/3 ولی باید گذشته است٬ قرارداد از سنت کمتر میزان این تخفیف 2

می کند. بشکه نفت تولید
سرپرست اداره امنیت اجتماعی ایران برای بحث پیرامون رایزن اقتصادی بعدی با مایلز آقای بروین و
نمایندگان امنیت نمایندگان سفارت با بیشتر٬ طول یک هفته یا در امکانات یک موافقتنامه مالقات کردند.
مـا نـمود. مالقات خواهـند یکدیگر اجتماعی برای تهیه یک پیش نویس جهت ارسال به واشنگتن با
که طرحهای آلمانی ولی ممکن است که واشنگتن بخواهد ساده باشد٬ می خواهیم که این پیش نویس کاماًل

آن گنجانده شود. ایتالیایی در و
قسمت طبق آخرین شایعات از بر برای بخش سیاسی به عرض رساند. را روز آقای بویس خبر
و اعالم نمود را حقوقدانان ایرانی به تازگی نام اعضای خود که گروه جدیدی از گزارش داد سفارتخانه او
ایاالت متحده و گروههای حقوق بشر جهت تماس حاصل کردن با اطالع داده است که کوششهایی در

آورد. به عمل خواهد سازمان ملل متحد ـکمیسیون حقوق بشر
این داده است. انتشار ازخط مشی اقتصادی دولت آموزگار انتقاد جناح سوم نهاوندی مقاله ای مبنی بر
هم اـکنون اتاق اصناف جوابیه آن داده است و سرزنش قرار مورد به علت تورم زیاد مقاله اتاق اصناف را
که تصمیم به پیوستن به دسته بندی که این عمل اعضای مجلس را امکان دارد کرده است. منتشر مقاله را



النه جاسوسی آمریکا 750 اسناد

دهد. قرار تحت تأثیر داشتند٬ نهاوندی را
رشوهـگیری دست یا فساد در شهرداری که مشاهده شود کارمند گفت که هر مشهد باالخره شهردار
شـهرداری دور یک ماشین روباز در و (توسط خانم شهردار) شد تراشیده خواهد او سر داشته است٬
حق قانونی شهردار مورد سالن مجلس در باعث مناظره دائمی در این خبر شد. گردانده خواهد خیابانها

شد.
و سال گذشته بود در میلیون دالر 423 به ایران بالغ بر که حجم صادرات آمریکا آقای نیلی گزارش داد
گاوهای آبستن همچنان یک بخش کلی باشد. که امسال نیزچیزی نزدیک به همین مقدار می رسید به نظر
محصول گندم علیرغم خشکسالی اوائل سال جدید٬ مورد گفت که در او تشکیل می دهد. صادراتی را

بود. سال گذشته خواهد آن مانند مقدار
همان ترکیب خواهد 11-7 که در فروشگاه تعاونی و (Commissary) ساعات جدید درمورد آقای مایلز

گزارشی معروض داشت. ماند
و 8 ٬6 برای یک مرخصی طوالنی ٬4 صبح تهران را امروز که آقای گولز آقای ریچاردسون گزارش داد

نمود. هفته ای ترک خواهد 10 یا
معرفی کرد. مارشال را دیو RSO جدید پل تابس و TSO جدید آقای بنرمن٬

برای آشناسازی دانشجویان ایرانی که عازم را خود IAS فعالیت جدید که گزارش داد آقای اسنو
کرده است. آغاز هستند آمریکا



ایران 751 در دخالتهای آمریکا

شماره (36) سند
محرمانه
1357 تیر 28 جوالی 1978ـ 19 

خالصه مذاـکرات هیئت مسایل مملکتی
پایان گرفته و اسالم آباد کابل و مطرح کردن این موضوع که مذاـکرات نیوسام در با جلسه را ـکاردار
انتظار ما نمود. آغاز کرده اند٬ پیشنهاد زمینه به این منظور چند که در نقطه نظرهای سنتی خود پاـکستانیها
قرار ایرانیان نیز اختیار در آن را مسافرت نیوسام به دست آورده و مورد داریم که گزارش مختصری در
ژنرال گست گفت که شب گذشته در کرد. ایران بازدیدخواهد هفته آینده از در نیز کوپر٬ معاون وزیر٬ دهیم.
دیگر کردیم که یک بار پیشنهاد ما کرده است. گفتگو ژنرال گریوز F-4 با پیرامون برنامه پیغام کاردار مورد
که سالح شد موجب خواهد این امر آن جای بگیرد٬ در A نیز اینکه سیم کشی گروه تا برنامه بررسی شود
البته درصورتی که تصمیم بگیریم که آن موشکها گیرد. درموعددیرتری بررویF-4 قرار “ WildWeasel”
ا. راجر خرید. نخواهد را هواپیماها دولت ایران احتمااًل ٬A بدون سیم کشی گروه به ایرانیان بدهیم. را
از آمریکا راه گسترش روابط ایران و سال خدمت در چهار بروین کفیل ریاست هیئت نمایندگی پس از

هیئت مسایل مملکتی خداحافظی کرد.
گفت مخالفین او موقعیت سیاسی داخلی ایران معروض داشت٬ مورد آقای لمبراـکیس گزارشی در
حـوالی خـیابانهای در ظهر از بعد حال بسیج مردم به منظور برگزاری تظاهرات برای فردا در مجدداً
تخت جمشید و بلوار پهلوی هستند. آقای ریچاردسون به کاردار گفت که کنسولگری در روز 600 الی

700 ویزای غیر مهاجرتی صادر می کند.



النه جاسوسی آمریکا 752 اسناد

شماره (37) سند
محرمانه
1357 مرداد 4 ژوئیه 1978ـ 26 

خالصه گزارش هیأت مسایل مملکتی
طوفانیان را تیمسار گفتگوهایش با و مطرح کردن تلگرامی که شب گذشته فرستاد با جلسه را ـکاردار

شروع کرد. وصف می نمود٬
دولت A نباشد سیستم مخابراتی گروه F-4 همراه با صورتی که هواپیماهای طوفانیان گفت در تیمسار
یادآور کرده است و متحیر را او (Shrickes) شرایک خرید گفت پیشنهاد او بود. نخواهد ایران خواهان آنها
عین حال در اما پیاده نماید. را که شرایکها سعی کند باید که دولت آمریکا تصمیم گرفتند او که شاه و شد
شـرایکـها حـاضرند A بـاشد سیستم مخابراتی گروه F-4 با چنانچه هواپیماهای ـگفت تصمیم گرفتند

تحویل بگیرند. ما از نیز را (Shrickes)
احتمااًل کاردار صحبت کند. مذاـکراتشان درباره نامیبیا مورد در انگلیسها با شد استمپل قرار دکتر
نتیجه کاردار خاورمیانه گفتگوخواهدکرد. درباره موریتانی و خارجه خواهدرفت و به وزارت امور امروز
بخشنامه کند. وی آن را شد قرار و داد به آقای میلز بررسی درباره وضع مدیریت کارکنان سفارت را
پروانه ساختمان آموزشی جدید برای احداث یک مرکز آمریکا آقای ژیسکی گفت انجمن ایران و

ـگرفته است.
DEA به نام آقای الری مکینی را معرفی کرد. سپس دکتر استمپل یکی از کارمندان جدید از بخش
آخر هفته گذشته در که در وی یادآور شد به نقل از روزنامه گزارشی داد. مشهد درباره شورشهای امروز
شده آرامش برگزار با همه جا جهرم در از جریان بوده که به غیر تظاهرات گسترده ای در کشور سراسر

است.
آقای آقای پرشت صحبت کرده است. Wild با Weasel که درباره موضوع شد آقای مارتین یادآور
برای نیروی WildWeasel را موافقت ترخیص فعالیت است تا هم اـکنون در معاون وزارتخانه٬ نیوسام٬
عکس العمل منفی کمیسیون مجلس درباره پیشنهاد به پس از این موضوع برمی گردد هوایی ایران بگیرد.
A Wild سیستم مخابراتی گروه Weasel که به جای تحویل آن توصیه شده بود خارجه که در وزارت امور

F-4 جانشین کند. هواپیماهای در را
طول سال گذشته PBO در که شد یادآور و هیئت دولت گزارشی داد درباره تغییرات جدید آقای تایلر
بانکداران درباره مهمانی نهار همچنین وی درباره پاره ای شایعات که در دیده است. به خود سه وزیرجدید

کرد. تبادل نظر بحث و بیماری شاه شنیده بود
بویس ا. اس.
1978/7/30
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شماره (38) سند
ژوئن 1978 28 1357ـ تیر خارجه 7 وزارت امور

شماره پستی 20520 سی. واشنگتن دی.
ناس چارلز

موقت سفارت ـکاردار
تهران

آقای ناس عزیز:
حال پـیگیری کارمندان گروه اطالعات در خودش گویاست. لیتل٬ (ادوارد) سفیر نامه پیوست از
مطالعه تأثیر قوت و نیز و مطالعه نمایند دارد٬ که اطالعات داخلی نیاز اولویتی را اعتبار تا تجربه ای هستند

می دونی! چسبید٬ به وظیفه باید بازبینی نمایند. FOCUS را ابتدایی
خارجه به اد.لیتل ارسال نظرات وزارت امور آخرین موعد بود. موجب کمال امتنان خواهد نظرصریح شما
تلگرافی خبر یادداشتی برای من بفرستی یا چنانچه نظریاتی داشته باشی می توانی٬ یازدهم اوت می باشد.

بدهی.
فقره ای به لیست اولویتها او نشانش دادم. نامه پیوست را وزارت بود سولیوان در هنگامی که سفیر

که به مطالعه ادامه دهیم. موافقت کرد و افزود
کارول سی مور  ارادتمند

اداره روابط اطالعاتی
دایره اطالعات و تحقیقات



النه جاسوسی آمریکا 754 اسناد

اطالعات مرکزی سری مدیر
 ـکمیته منابع انسانی

رئیس دفتر
دبلیوناس چارلز

موقت سفارت ـکاردار
تهران سفارت آمریکاـ

آقای ناس عزیز
ارزیابی هدایت نموده است؛ FOCUS را نزدیک به سه سال است که کمیته منابع انسانی برنامه بررسی
انتخاب می شود٬ مأموریتهای خارج که توسط آمریکا از پاسخ به نیازهای امنیت ملی٬ منابع انسانی که در
تـابلو آژانسهای اطالعاتی گوناـگون که در خارجه و شرکت همه جانبه وزارت امور ـگزارش می شود.
نیم قبل انجام FOCUS یک سال و ایران بررسی درباره مأموریت در مغتنم است. اطالعات ارائه شده٬
جک میکلوس برای کاردار ژانویه 1977 26 اطالعات مرکزی در نتایج آن توسط معاون مدیر ـگرفت و
می به تاریخ 17 بررسیFOCUS اخذشده بود روند لیست اولویت منافع اطالعات ملی که از فرستاده شد.

ارسال گردید. برای شما 1977
در خارجه٬ وزارت امور همکاری آژانسهای اطالعاتی و منشی کمیته منابع انسانی با پایه آزمایش٬ بر
این برنامه های تعقیبی به دنباله بررسیهای قبلی هستند. FOCUS انتخابی در حال انجام برنامه تعقیبی
منظور بررسی اعتبار اولویت نیازها (یا منافع) اطالعات ملی می باشد و نیز بررسی قوت و تأثیر بررسی
گرفتن منافع روزافزون ملی درباره نظر در مأموریت. با کلیه عناصر مبنای گزارشات از FOCUS اولیه بر

برای ایران٬ FOCUS در برنامه تعقیبی اهمیت آن برای سیاستگزاران واشنگتن٬ و مأموریت شما ـگزارش از
کاندیداهای اولیه می باشد. یکی از برنامه جدید

درباره گروه را و دریافت نظرات شما مورد در را تشکرات خود الیتجزای برنامه تعقیبی٬ به عنوان جزء
هرگونه پیشنهادی که FOCUS قبلی اظهارمی داریم. بودن بررسی مفید ـگزارش برنامه جاری مأموریت و

بود. خواهد مفید برای ما گزارش جاری باشد٬ ارشاد و معطوف به نیازها
به دارد. هفته نیاز 8 تا برای تکمیل به 6 رسمی انجام شده و غیر روشی نسبتاً FOCUS با برنامه تعقیبی
مکاتبات قبلی نسخه هایی از همراه با FOCUS را چهارچوب بررسی خالصه کوتاهی از سهولت٬ منظور

مساعدت نماید. را این راه ما امیدوارم که در ضمیمه می نمایم.
احترام با

لیتل اس. ادوارد سفیر
رئیس



ایران 755 در  دخالتهای آمریکا

محرمانه
ایران اول اوت 1978 تهران ـ

مور خانم کارول سی.
اداره روابط اطالعاتی

تحقیقات دایره اطالعات و
سی واشنگتن دی. خارجه ـ وزارت امور

ـکارول عزیز:
آشوبهای سیاسی ناشی از اعطای آزادیهای سیاسی شاه و درخصوص روند ژوئن٬ عطف به نامه 28
تـهیه شـود. براساس زیر اما پاراـگراف داخلی٬ می کنم یک پاراـگراف فرعی زیر پیشنهاد کشور آن در
لیست هماهنگ واال٬ برای رژیم“. آنها دامنه خطر مخالف و عناصر از غیره٬ و برنامه ها ماهیت٬ ”قدرت٬

بوده است.
ارادتمند

موقت سفارت کاردار ناس ـ دبلیو. چارلز
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شماره (39) سند
محرمانه
1357 مرداد 11 اوت 1978ـ 2 

خالصه مذاـکرات هیئت مسایل مملکتی
باالی دیوار که شب گذشته یک بمب دستی از به اعضای هیئت مسایل مملکتی اطالع داد ـکاردار
ما نیاورد. خسارت جدی به بار یا این حادثه هیچ صدمه و اصفهان به داخل پرتاب شد. ـکنسولگری در
بوده است نه یک حادثه ای که ارتباط به یک گروه متخصص منفرد و ـگمان می کنیم که این یک اتفاق مجزا
برند. به کار که احتیاط امنیتی الزم را متوجه این موضوع کرد آقای ناس همه را تروریستی داشته باشد.
دریافت داشته است و را تعدادی بلیط مسابقه میدان فرح آباد سفیر مسرت بخش این است که دفتر خبر
حال در را او مصور اخبار سالمتی شاه٬ توجه به اخبار با کرد. دریافت خواهد را نماینده مسئول آنها
داشته او او کارکنان با تماسی که یکی از در اخیراً سرحال نشان می دهد. برنزه شده و آرامش٬ استراحت و

سالم تشخیص داده است. را
پیمان پیشنهادی فول برایت به دایره اول بازگردانده شود. می رسد که به نظر آقای زیشک گزارشی داد
دیده است که احتیاجی به تهیه یک طرح جدید داده و بررسی قرار مورد درخواست را گفت که او ـکاردار

رضایت ماست. مورد توافق قبلی اساساً نیست زیرا
آمریکا بازرگانی ایران و جلسه اخیر آقای وستلی گفت که معاون رئیس صادرکنندگان جهانی بیمه در
در کنسولگری لندن شرکت کرده و تحلیلی کوتاه از جلسه نموده است که اعضاء شرکت کننده آن را خیلی

ثمربخش یافته اند.
مورد اعالم بی موقع در امینی به خاطر آن دکتر که در را روزنامه رستاخیز آقای استمپل مقاله ای از

خواند. شده بود٬ فعالیت سیاسی انتقاد
نیروهای همکاری با به منظور ایران را٬ درخواست کمک سازمان ملل از همچنین روزنامه های محلی خبر
در احتمال تظاهرات فردا مورد در هیئت مستشاران نظامی به ما گزارش کرده بودند. نامیبیا حافظ صلح در

اعظم تجریش آماده باش داد. مسجد
گزارش مـختصری ارائـه داد.او مخدر مواد مورد در کمیته قضایی سنا٬ کارمند خانم ویلیام وودساید٬
با که رئیس کمپانی آمریکایی کان می باشد٬ ایشان٬ شوهر کرد. آقای ددیچ مالقات خواهد همچنین با

کرد. وستلی راجع به موقعیتهای بازرگانی صحبت خواهد آقای دیوید
آقای بانرمن برای تحقیق به محل حادثه و DSI داد به اصفهان را آقای توماس گزارش حادثه بمب در
مورد یک توصیه نامه در سفارت اعتراضی به انتشار که آیا کلنل فیلیپس سؤال کرد اصفهان رفت. در
هیئت مسایل اعضاء به دنبال یک نظرخواهی از دارد. اول ماه رمضان است٬ رابطه با که در تظاهرات فردا

یابد. ماه رمضان انتشار آغاز رابطه با که یک توصیه نامه محتاطانه در مملکتی تصمیم گرفته شد
بنگاه عمران بین المللی طبق ماده 661 که بر تمایل نمود انرژی اظهار آقای کارلتون گفت که وزیر
گفت که بنگاه عمران کاردار متخصصین انرژی خورشیدی ایاالت متحده استفاده شود. وجود از (AID)
است کـه انـرژی مـعتقد است و بین المللی همیشه به دنبال پروژه های خوب برای کسب این درآمـد

نمود. خواهد ایران برخوردار یک موقعیت تجاری خوب در از را آمریکا خورشیدی٬





ـکتاب دوازدهم (2)

دخالتهای آمریکا
ایران (3) در





2 مقدمه جلد
الرحمن الرحیم بسم اهلل

ایران٬ نسبت به کل فعالیت های شیطان بزرگ در النه جاسوسی بدست آمده٬ اسنادی که از چند هر
پی برد. می توان به نقشه های شیطانی آمریکا نیز همین مختصر از اما است٬ ناچیز بسیار

حاوی اسنادی تحلیلی است می شود٬ منتشر ایران“ در که تحت عنوان ”دخالت های آمریکا ـکتاب حاضر
اسالمی ایران پیروزی انقالب کبیر فاصله زمانی تشکیل دولت نظامی تا ـکه توسط ایادی شیطان بزرگ در
این کتاب منتشر که همزمان با النه جاسوسی می باشد این کتاب جلددوم کتاب شماره 12 تهیه شده است.

می شود.
 ”دانشجویان مسلمان پیرو خط امام“

شماره 40 سند
محرمانه

خالصه مذاـکرات مسایل مملکتی
1357 مرداد 18 ـ نهم اوت 1978

سپس به اجالسیه کمپ دیوید آغازنمود. باخوش آمدگویی به هری برتن رئیس جدید ـکاردارجلسه را
توجیه عالیرتبه به ایران به منظور یک فرد برای دعوت از گفت که تالش های ما ماه آینده پرداخت و در

جریان صلح خاورمیانه بی نتیجه مانده است. در این تحول آخر مورد ـکردن شاه در
یادداشت هایی برای درجریان گذاشتن سفیر با رؤسای بخش هاخواست تا همه مشاورین و از ـکاردار
اوت به آقای بولیست تحویل 22 ـ 23 تا باید این یادداشتها تهیه کنند. گردد ماه باز آخر است در ـکه قرار

داده شود.
فولی معاون فرمانده ناوگان هفتم در دریاساالر و اروپا در معاون فرمانده نیروهای مستقر ژنرال هایزر
آژانس ارتباط کارمندتعلیمی جدید آیکر٬ ریچارد آقای زیشک٬ ایران دیدارخواهندکرد. آینده نزدیک از
طی آن پرداخت که در آمریکا درباره انجمن ایران و آن به وقایع شیراز پس از معرفی نمود. بین المللی را
که این اولین باری بود ولی توسط پلیس متفرق شدند. به طرف انجمن به راه افتاده بودند نفرمستقیمًا 200
واقع راه اهداف دیگر سر دفعات پیش بر حالی که در در گرفته بود هدف قرار مورد آمریکا انجمن ایران و

شده بود.
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غیاب ژنرال گاست سرپرستی در و می باشد که جانشین ژنرال مسکورد را ژنرال جورج کرتز ژنرال گاست٬
معرفی نمود. گرفت٬ به عهده خواهد هیئت مستشاری نظامی را

ایرانیها به گزارش٬ بنا گزارش داد. ویلدویزل را و 4 مربوط به هواپیماهای اف ـ ژنرال گاست اخبار
برای نیازهای فرسایشی سیم کشی گروه الف) به محدودیت در (بنا ندارند 4 عالقه چندی به اف ـ دیگر

ترجیح می دهند. را تکنولوژی برتری برخوردارند F که از ـ هواپیماهای 16
که این خریداری کند تاـکتیکی دریایی را دولت ایران تصمیم گرفته است که سیستم آمار درباره کشتی ها٬
که نتیجه این شد داد. بحث قرار جلسه تیم کشوری مورد در را هلندی ها و آلمانی ها موضوع نحوه برخورد

شد. خواهند کمی خوشحالتر شنیدن اخبار از آلمانی ها
مگر نمی باشد٬ سیستم لیزری اتلیس 2 داشت که ایران خواستار ژنرال ربیعی به ژنرال گاست اظهار

آن بهره برداری کند. از بخواهد خود اینکه آمریکا
آقای مارتین روی میز مطالب مربوطه به هلیکوپترهای گشتی را ژنرال گاست گفت که یک نسخه از

ـگذاشته است.
مطلع ساخت. فروش تجهیزات نظامی آمریکا از انتقاد مورد در اعضای تیم کشوری را ـکاردار

گذراند؛ نظر از جمله آخرین گزارش های سیاسی را واز شهر کنار دکتراستمپل اخباراجتماعی گوشه و
گفت که این فصل برای شایعه پراـکنان فصل آن به مشکالت اساسی بین رهبران مذهبی پرداخته و پس از
که آمریکا پرسیده اند و تماس گرفته اند ما ایرانیان عالی رتبه با که بعضی از وی گزارش داد مناسبی نیست.
در نظر دارد چه اقداماتی برای یاری ایران در مبارزه با کمونیسم به عمل آورد و از اعضای تیم کشوری

خواست که به انتظار برخورد با پرسش ها و سؤاالت و کنکاش هایی از این قبیل باشند.
نسبتًا به رفتار اقلیت ها برابر گفت که گروه خمینی بخصوص در ادامه گزارشات خود استمپل در دکتر

خشونت آمیزی دست زده اند.
پرداخت. کردن غالت خواهد سال گذشته به وارد ایران بیش از که احتماًال آقای نیلی گزارش داد

موافقت نامه دوجانبه انرژی هسته ای به زبان فارسی را گفت که توانسته است یک نسخه از آدلر دکتر
آدلر به دکتر منصور فرستاد. مسافری که عازم واشنگتن است به وزارتخانه خواهد با آن را و تهیه نماید

شد. خواهد اوت امضا 20 ـگفته است که موافقت نامه در
افزایش میزان ارائه همراه با خاتمه داده است. را تحقیق بانکی محرمانه خود تنظیم کار آقای تیلور
افزایش می دادند. وام به ایران بسیار مورد در را توقعات خود بانک ها سال گذشته٬ در %64 حد تا (وام)
بویس
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شماره 41 سند
1357 مرداد 24 ـ اوت 1978 15 تهران:

جناب آقای امیرعباس هویدا
تهران شاهنشاهی ـ دربار وزیر

عالیجناب:
درباره کمپ دیوید درباره مالقات آینده در پرزیدنت کارتر من نامه ای برای اعلیحضرت شاهنشاه از
به این نامه را شما که اـگر قدردانی خواهم کرد من بسیار جریانات صلح خاورمیانه دریافت داشته ام.

تقدیم دارید. دریافت کند رئیس جمهور است پیامی از اعلیحضرت که آـگاه است که قرار
سالم گرم شخصی تقدیم احترامات و با

ارادتمند
ناس دبلیو. چارلز.
موقت  ـکاردار

پهلوی آریامهر اعلیحضرت محمدرضا
شاهنشاه ایران
اعلیحضرتا:

اینجانب کشورمان بوده است داشته ایم. عالقه دو گفتگوهای سودمندی که مورد گذشته مکاتبات و در
اطالع دارم که شما نیاز به حل وفصل واقعی درگیری اعراب و اسرائیل را چقدر جدی می دانید٬ به همین
با مربوط به خاورمیانه را شرف وقوع کمپ دیوید درباره جلسه ای در مسایل را جهت مایل هستم بعضی از

میان بگذارم. در شما
ایجاد سادات پاسخ مثبت به دعوت اینجانب به منظور رئیس جمهور بگین و این که نخست وزیر از
خواهد آغاز سپتامبر 6 برنامه از خوشحال هستم٬ بسیار پذیرفته اند خاورمیانه را چارچوبی برای صلح در
مدت زمان کافی تالش هایمان بتوانیم در مخصوصًامحدودیت زمانی برای مذاـکرات قائل نشده ایم تا شدو

این مسئله می باشد. با برخورد جدیت طرفین در نشانگر این خود برسانیم. به ثمر را
به نقطه ای خاورمیانه ما تالش برای صلحی در که من معتقدم که در این دعوت به این دلیل به عمل آمد
بگین درطریق مالقات های تاریخی آن زمان که رئیس جمهورسادات ونخست وزیر از بحرانی رسیده ایم.
طرفین ماه می گذرد. 9 آوردند٬ برای مذاـکره بوجود اسماعیلیه امکانات جدیدی را اورشلیم و در خود
این در مطلع هستید که خود ولی همان طور مسایل مورداختالف به توافق برسند بعضی از سر بر توانسته اند

به نوعی بن بست رسیده اند. اواخر
شده و این صورت مواضع سخت تر غیر در زیرا میان برداریم٬ از این مانع را باید من مطمئن هستم که ما
این سر دست رفته بر فرصت های تاریخی از همانند که این فرصت نیز کرد تغییرخواهد حاـکم آنقدر جو

رفت. بین خواهد از تضاد٬
طول همین سال مشخص مذاـکراتشان در همان هایی است که به وسیله طرفین در اهداف کمپ دیوید
به دست یافتن به یعنی رسیدن به یک چهارچوب براساس قطعنامه 242شورای امنیت که منجر شده است.
نیز را طرفین تضاد یک چنین چهارچوبی خواه ناخواه دیگر همه جانبه بشود. عادالنه و یک صلح پایدار٬
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نمود. مذاـکرات صلح سهیم خواهد در
سال گذشته نشان داده است که بدون درگیر بردن مذاـکرات در باال تالش برای تسهیل و در تجربه ما
که از به همین دلیل بود برد. حدخاصی فراتر نمی توان از مذاـکرات را آنها٬ تبادل نظر شدن سران حکومتی و
سطح سیاسی به این است که در هدف ما دعوت به عمل آوردم. کمپ دیوید برای مالقات در رهبر این دو
دارم با من قصد مهم باشد. موارد سر ایجادکننده رهنمودهایی برای مذاـکرهـکنندگان بر توافق هایی برسیم تا
است راه رسیدن به صلحی که خواست همه ما بگین در نخست وزیر سادات و تمام توان به رئیس جمهور

یاری دهم.
را خود افکار مرحله ای بحرانی شده ایم مایل بودم دالیل و چون درباره مذاـکرات خاورمیانه وارد
اهمیت این با نیز من اطمینان دارم که شما میان بگذارم. در شما نظرمان با اهداف مورد درباره اقدامات و
نیز امیدوارم شما من موافق هستید. نقطه نظر از است٬ موضوع که گام بزرگی برخالف مشکالت موجود

وظیفه ای که به عهده گرفته ام حمایت کامل بنمایید. اینجانب در از درک کرده و مسئله را
را برداشت های خود اـگر و مذاـکرات مالقات کرده اید ناظران برجسته در سهیم و افراد بعضی از با اخیرًا شما
راه رسیدن به صلح حمایت ایران در خواهم بود. سپاسگزار بسیار میان بگذارید من در با این مالقات ها از
باهم همکاری داشته راه رسیدن به یک صلح جهانی دائمًا امیدواریم که در ما بوده است و ارزشمند بسیار

باشیم.
صمیمانه ترین آرزوها با

ارادتمند
جیمی کارتر



النه جاسوسی آمریکا 764 اسناد

شماره 42 سند
محرمانه

خالصه مذاـکرات مسایل مملکتی
1357 مرداد 15 ـ اوت 1978 16

اعالم این موضوع که سفارت یک بولتن هشداردهنده مربوط به اوضاع امنیتی با جلسه را ـکاردار
که زمانی تلقی شود 31اوت باید 24اوت و ـ یعنی 27 دوران ”سوگواری“ افتتاح نمود. منتشرخواهدکرد٬
به رؤسای بخش ها مراقب باشد. نسبتًا ساـکت و شهر در حرکات خود آن خوب است شخص در در

داد. اطالع خواهند ـکارمندان خود
مسئولیت وی بر کشیک مطلع گردند. محل افسر از گفت که تفنگداران به سختی توانسته اند ـکاردار

نمود. تمام اوقات برای تفنگداران تأـکید اعالم موقعیت خودش در مورد کشیک در جدی افسر
شاه انجام شد. ژنرال هویزر که به مناسبت دیدار شاه سخن به میان آورد با ازمالقات اخیرخود ـکاردار
مصمم نیز این امر این وصف وی بر یافت با که جریان اعطای آزادی ادامه خواهد می کرد به شدت تأیید

خاتمه یابند. باید است که ”خرابکاری های احمقانه“
شب خشونت مداوم در 7 یا 6 پس از تقدیم نمود. عجیب“ مورد استمپل گزارشی درباره ”دو دکتر
در غربی نزدیک می شوند. که لحن شعارهای تظاهرکنندگان به سبک ضد می رسد جنوب تهران به نظر
تهران خواهدپرداخت. محاـکمات نظامی در بخش سیاسی به گزارش بعضی از همین زمینه٬ یادداشتی در
آقای تایلور در مورد اختالف مطبوعات محلی در گزارش تصویب الیحه کمک های خارجی اظهارنظر

ـکرد.
یک پیروزی آن را یا و گرفته شود ناسزا به باد ممکن است کارتر بسته به نوع روزنامه ای که می خوانید

برای وی به حساب بیاورند.
افزایش در که %17 پیش بینی موازنه پرداخت های بانک مرکزی را ادامه تحلیل خود در آقای تایلور
دوجانبه موقعیت قرارداد بر طول یک مذاـکره مختصر در ارائه کرد٬ نشان می دهد پرداخت های واردات را
استرالیایی قرارداد مورد در آقای کارلتون خواست که گزارشی پیرامون سرمقاله دیروز از کاردار اتمی٬

ارائه دهد.
است وی امیدوار گذراند. نظر دوباره از را آمریکا ساختمان انجمن ایران و طرحهای جدید آقای اسنو

نماید. آغاز سه هفته دیگر از ساختمان را کرده٬ امضا را قرارداد ـکه بتواند
بویس
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شماره 43 سند
غیرقابل رؤیت برای خارجیان سری ـ

1357 مرداد 26 ـ اوت 1978 17 تاریخ:
تهران در سفارت آمریکا از:

سی واشنگتن دی. وزارت امورخارجه ـ به:
استمپل ـگزارشگر:

می رویم به کجا هستیم و کجا ما ایران: موضوع:
که او اصفهان نشان می دهد کردن حکومت نظامی در برقرار روزمشروطیت و سخنان شاه در خالصه:
می انگیزند بر خشونت را آنها مورد گرفته است ولی دولت ایران در قرار جریان دادن آزادی ها عزمش بر
دین به نظام این بلوای الهام گرفته از مسئله اصلی این است که تأثیر به خرج خواهدداد. شدت عمل بیشتر
شاه ایران بوده است. سنتی در خشونت سیاسی به طور بود. عکس العمل دولت چه خواهد سیاسی ایران و
به حیطه انتخابات هدایت سعی می کنددرضمن اینکه آشفتگی های سیاسی را او باریکی است٬ برروی بند
اندازه قابل مالحظه ای به ادامه اعـمال این موفقیت تا به حداقل برساند. برخوردهای سیاسی را ـکند٬
اـگر به دقت عمل کند. معتقدیم که باید ما نیروهای امنیتی بستگی دارد. خویشتن داری به وسیله ارتش و
قدمهایی برای برآوردن تقاضاهای مخالفین جمله الزم باشد از شاید کاهش یابد٬ آشفتگی ها بخواهد
اصلی برای امید شاه ممکن است عاقبت متوسل به زورشود. باتوجه به ماهیت مخالفین٬ اما برداشته شود٬
اجتناب از این چاره تغییر دادن شکل مواضع مخالفین میانه رو و بهبود حساسیت دولت و جریان رسیدن به

فعالیت سیاسی بیشتر است. پایان خالصه
که مناطق دیگر در کردن واحدهای نظامی بیشتر مستقر اصفهان و برقراری حکومت نظامی در با 1ـ
اعطای آزادی بر عزم خود آن دوباره بر مشروطیت که در روز نزدیکی به دنبال سخنرانی شاه در به طور
و هستیم٬ کجا برای اینکه ببینیم در که زمان خوبی باشد می رسد به نظر ورزیده بوده است٬ سیاسی تأـکید
این یک دوره اضطراب سیاسی قابل توجهی در نظری راجع به این مسئله بدهیم. یک پیش بینی آزمایشی و
به مفروضات گذشته نه تنها بسیاری از کرد. آن اخذ تئوری می توان نتایج متعددی از نظر ایران است که از

گرفته اند. سؤال قرار مورد شاه نیز وسیله مخالفان زبانی رژیم بلکه توسط خود
تمایلش به رهبری ایران واضح است که شاه در اـکثریت قاطع ناظران سیاسی اینجا و برای ما 2ـ
و چه می خواهد اینکه دقیقًا مورد در او مغز سؤاالتی در به طرف نهادهای سیاسی آزادی یافته صادق است.
بین ما نیات او مورد یک سوءظن عمیق در و دارد وجود بدست آورد٬ اینکه چگونه هدف وسیعش را
قبل متمایل نبوده است در هرگز روی هم رفته او آنهایی که به مدت درازی مخالف وی بوده اندوجوددارد.
واقعی خودش است که اعتقاد جواب در معتقدیم که٬ ما حاال؟ چرا اما انجام دهد٬ ـکه بازی دموکراسی را
اینکه انتقال سـیاسی ایـران بـه نـهادهای مگر شود جانشین او نمی تواند موفقیت آمیز پسرش به طور
مشکل سلطنت های مدرن بر سایر شاه بیش از انجام شود. به سلطنت رسیدن ولیعهد قبل از دموکراتیک تر
بیشتر من و سفیرکبیر٬ احتیاج به آماده کردن زمینه ای برای پسرش با مورد در او میکند. موفقیت تأـکید
و آورد سالهای اولیه به خاطر در مشکالتش را او صحبت کرده است. مالقات می کند٬ آنها خارجیانی که با
جریان تحول سیاسی فضا حال گسترش در برای طبقه متوسط در رفته رفته به این نتیجه رسیده که باید
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که به آسانی به کسانی تحویل دهد را آماده شده است که کشور ولی این بدین مفهوم نیست که او ایجادشود.
کسانی که بدون آشتی پذیری به سلطنت دشمنی دارند مخالف گسترش دانش و میهن پرست٬ غیر را آنها
که سلسله پهلوی سیاست های می خواهد او ساده است. یک تکبر می داندتداوم سلطنت برای شاه بیش از
است که تاریخ ایران احتیاج به یک پادشاه برای رهبری کردن معتقد عمیقًا او ادامه دهد. کرده و احیا را او
علی رغم شک آماده است که یک جریان سیاسی را به هرحال او اثبات می کند. نامتجانس را و جامعه مجزا

کند. آن آغاز شرکت کنندگان در نسبت به بعضی از خود
از فورًا خودش را باید که او معتقدند رهبران جناح به اصطالح لیبرال مخالف قلبًا لکن بسیاری از 3ـ
حمایت می کنند هم ستایش و شاه را تماس می گیریم و آنها افرادی که با بسیاری از بکشد. حکومت کنار
را او نمی کنند٬ عمل خوب کار در وقتی که سیاست ها اـکثرتصمیمات٬ در او که حضور روشن می سازند نیز
نگوییم اـکثریت قاطع اـگر نه حکومت. سلطنت کند باید که او می گویند داده است و هدف مخالفین قرار
الزم است که سلطنت برای کشور شاه موافقند حال با مردم ایران به هر می توان گفت اـکثریت عمده ای از

تعدیل صورت پذیرد. اعمال آن جرح و که در مایلند ولی آنها
رهبران که بسیاری از هیچ دلیلی نمی بینند (1949 ـ 53) هستند دوره مصدق آشنا آنهایی که با 4ـ
درباره اصول قانون اساسی عوض کرده علی رغم صحبت های امروز را مخالف رنگ سلطه طلبانه خود
شیعه نسبت به حکومت که ازقرن هشتم مشخصه طرزفکر مخالفین مذهبی همان عنصرخشونت را باشند.
آنهایی که مطلوبشان حکومت از یافت می شود٬ رهبری مذهبی انواع رگه ها البته در حفظ کرده اند. بوده را
تعدیل یافته قانون اساسی است تا آنهایی که طالب بازگشت به روزهای شاه عباس هستند همچنین یک
چه ایدئولوژیکی بر چه به صورت تشکیالتی و حال حاضر مرج طلب نیزهست که در هرج و توده اساسًا
کسب قدرت می دانند. کارشکنی به عنوان ابراز مصمم به خشونت و را هستندخود صحنه ایران حکمفرما
اصفهان پیروانش در برخی از شده و خواستار شاه را برکناری خشونت آمیز آیت اهللخمینی مخصوصًا
سبب هجوم پلیس به مالهایی که (این تندروی بخشی از می دهند شاه سر صدای مرگ بر آشکارا شیراز و
این زمان خودشان را شریعتمداری در آیت اهلل میانه روهایی مانند می باشد). کرده بودند٬ اعتصاب غذا
برای میانه روی هنوز اـگرچه به طوری که گزارش شده آنها نمی بینند. خمینی توانا با برای مخالفت آشکار
را جریان انتخاباتی که ممکن است آنها فرصت مشارکت در بدون شک از و جنبش مذهبی تالش می کنند
اسالم هیچ سلسله در استقبال می کنند. ننماید٬ می ماند کشور خارج از کامل تابع خمینی که در به طور
و به دست می آورد منطقه خود به اتفاق آراء را مذهبی مقام رفیع خود رهبر ندارد. مراتب سازمانی وجود
است. جهت اقتدار آیت اهللها رقابت شدید شاهدش هستیم ناشی از اینجا در برخی ازخشونت هایی که ما
ایران در صنعتگران ندارند٬ و مغازه داران جزء٬ میان کارگران٬ پیروانی در این دوره میانه روها در ظاهرًا
آشتی جویی سیاسی با سنت میانجی گری و سلطنت مرسوم نیست مفاهیم و بحث متقابل جناح مخالف با

نیستند. سنت سازگار مزاج و
مخالفین حکومت و مبارزه طلبی های خشونت آمیز کاری با برای انجام دادن هر شاه اینک باید 5ـ
عـالمتی است بـه ایـنجا اعـمال حکـومت نـظامی در مـقابله نـماید. بافت اجتماعی ایـران رودررو
تاـکنون برای گفت که این امر کمال تعجب باید با شد. که این نوع فعالیت تحمل نخواهد خشونت خواهان٬
و نگه دارد را داده شده که شلیک خود به ارتش دستور ایران یک عکس العمل خویشتن دارانه بوده است.
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سرکوبی در آماده آتش و اسلحه ادامه دارد. استفاده نابهنگام پلیس از برابر عمل خویشتن داری در در
معایبی نیز این است که این خویشتن داری قابل تقدیر نکته در اسلحه برعلیه پلیس باشد. مقابل استفاده از
او و قدرت کافی عمل نمی کند که شاه با معتقدند ثروتمند طبقات متوسط و ایرانیان از بسیاری از دارد:
نمی توانند زیرا به خویشتن داری می کنند وادار را او که آمریکاییها بعضی معتقدند مصمم است. نا ضعیف و
واحدهای شاه (یا فوری این است که خود خطر است. به این کار حاضر برای نفع خود که او کنند تصور
به جای که مسئله را کوشش نمایند و کوری عکس العمل نشان بدهند با برود) ارتش که حوصله شان سر
اینکه مخالفین مگر نیروهای ارتش چنین کاری انجام دهند احتمال ندارد گلوله حل کنند. ورقه رأی با

به اسلحه گرم تبدیل کنند. را سنگها
هر ولی ما خاتمه بخشد که پایان رمضان به نحوی جریان را امیدوارند اینجا ناظران در بسیاری از 6ـ
نمی کنیم که فکر و می چشند. تازه مزه قدرت را حتی میانه روها رهبران مذهبی٬ می شویم. مردد چه بیشتر
حال حاضرروی عصای شاه در اینکه دست کم رضایت هایی بدست آورند. مگر کم کنند٬ را فشار بخواهند
بـا حـال حـاضر در حتمی جنبش مـذهبی را موفقیت تقریبًا با می تواند تقریبًا او شکسته تکیه دارد.
ساده ای نیست زیـرا این عمل کار اما بنشاند. فرو به کمک خونریزی زیاد دستگیریهای دستجمعی و
توسط معموًال خرابکاریها گسترده است و سطح کشور فعالیت های ناراضیان در برخالف سال ٬1963
این راه را او اـگر بزرگ اعمال می شود. شهرهای کوچک و بخش های جداـگانه٬ در گروهها تعدادی از
که نسبت به آنها انتقادات خارجی مهمی را و بود خواهد دادن آزادی ها نقض غرض وی در انتخاب کند٬

حساس است به خود وارد خواهد کرد.
ایران در دست کم گرفته بودند. این مقابله را اطرافش هستند افرادی که در مادریافتیم که شاه و حاال 7ـ
کند٬ باز را همین که جریان اعطای آزادیهای سیاسی فضا محافظهـکاراسالمی باقی می ماندو ـکل یک کشور
1963 زمانی که در در همان طوری که آنها قدرت سیاسی می شوند. رهبران مذهبی محلی دوباره مراـکز
به احساس که منجر اجتماعی را اقتصادی٬ عوامل روانی٬ برخی از ما 80 (ـگزارش الف ـ بودند. شد٬ ـکودتا
این کشور آن زمان ارتباطات در هم چنین از داده) بحث قرار مورد شده است را اینجا در محرومیت ها
نه روشنفکران باشند. یکدیگر تماس با روزانه در رهبران مختلف می توانند وسیعی گسترش یافته و به طور
دارای نه رهبران گروههای جدید٬ و که اعضای قدیمی جبهه ملی هستند بوروکراتهای حزب رستاخیز و
با برخورد از اجتماعی فعلی دولت نمی تواند صحنه سیاسی و در عمیق نیستند. قدرت سیاسی و و نفوذ

مذهبی اجتناب ورزد. عناصر
هدف ایجاد و چندان حرارتی تعقیب نشد با رهبران میانه روتر تالش های اولیه برای مذاـکره با 8ـ
دلیل شکست این مسئله تهدیدات و قسمتی از رهبری مذهبی تاـکنون فایده ای نبخشیده است. شکاف در
همچنین به وسیله متعصبین خمینی است که به خوبی سازمان یافته اند. دردسرآفرینیهای میانه روها
دست بدهد. از پیروانش را مالیم نمایاندن خود هیچ آیت اللهی مایل نیست که با چنان که قبًالمتذکرشدیم٬
براساس مذهبی که صرفًا عناصر برخوردش با در دربار) نقطه مقابل شاه و (در به عالوه دولت آموزگار

کاردانی نشان داده است. اعجاب انگیزی فاقد به طور را است خود رد قبول یا
بـه اصـطالح برای معامله بـا جدی راهی را به طور باید شاید باشد معتبر سنجش کلی ما اـگر 9ـ
تنفری که اظهار برای شاه به خاطر (این کار کند باز برخی میانه روهای سیاسی) میانه روهای مذهبی (و
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نهایت این امر تشخیص دهیم که در باید ابتدا در ما است) ناـگوار نسبت به روحانیون کرده است بسیار
مقابل آنچه که ممکن است به عنوان قسمتی ازیک (در به خاطراینکه تقاضاهای نهایی آنها غیرممکن باشد
تنزیل شاه به یک سلطان مشروطه دست مذهبیون و به معنای کنترل دولت در قبول کند) طریقه مستمر
در را دومی (سلطنت مشروطه) و قبول نمی کند را اولی (ـکنترل دولت توسط مذهبیون) شاه هرگز است.
فعلی رهبران مذهبی روشن نیست ولی ”لیست درخواست های“ صورت واـگذاری به پسرش می پذیرد.
دولت به دارد. لیست قرار صدر اعضای کابینه در حداقل برخی از یا نخست وزیر حدس می زنیم که تغییر
به قبول جوابگویی به به هیچ وجه حاضر خاطرشورش های هشت ماه گذشته بسیارخشمگین شده است و
خصوصی به همین طریق صحبت چهره های دستگاه اـکنون به طور حتی برخی از جماعت مذهبی نیست.
ایران جریانات اخیر به طریق نامشروع از می رود گسترده ای تصور اقدام علیه افرادی که به طور می کنند.
که بوده اند عموم مردم شاهد مشکلی است زیرا این عمل بسیار عمل بعدی است. سوءاستفاده کرده اند
داشت٬ اعتباری نخواهد یک تالش جدید لذا و نشد نتیجه ای عاید طرح شده و فساد برنامه های مبارزه با
اقدامات کم اهمیت تری فعالیت دیده می شوند. هر اینکه افرادی که به شاه خیلی نزدیکترندحداقل در مگر
بهتر هواپیمایی ملی ظرفیت فعلی را و برای حج اجازه دهند مسافرت بیشتری را انجام گیرند: باید نیز

این قبیل امور. از و تبلیغات کمتری برای فیلم های سینمایی انجام دهند تقسیم کند.
به دولت ایران اجازه و به جریان سیاسی می کشاند را اعطای تداوم این طریق حداقل میانه روها 10ـ
اعضای حزب برعلیه تندروهایی که بدون شک از را دستگاه امنیتی خود که تالش های پلیس و می دهد
منحله توده و سایر نیروهای خارج٬ کمک دریافت می کنند٬ جهت دهد. لکن باتوجه به بی شکلی زمانی
توجه به ماهیت زودگذر طغیان های جهت سخت گیری تمایل داشته است تا مصالحه و با مخالفین که در
موقعیتی مجبور شاه ممکن است در هم کافی نباشد. ماه گذشته حتی ممکن است این امر چند عمومی در
شکی نداریم که ما قساوت یک طغیان فرونشاند. حفظ نظم به جای نرم خویی با برای فرونشاندن و شود
در سیاست گروههای دمکراتیک مثل آنچه که ما با او کرد. چنین خواهد او چنین وضعی الزم باشد اـگر
دودلی چه بالیی بر آـگاه است که تذبذب و او و نمی کند بازی می کنیم برخورد غرب راجع به آن می دانیم و

پاـکستان آورد. ایوب خان در و بوتو سر
عمًال گزارش های قبلی تذکرداده ایم٬ در چنانکه ما این یک دوره حساسی است. نیز برای آمریکا 11ـ
هرچه که ما دخالت دارند. اتفاق می افتد٬ آنچه که اینجا که دستهای خارجی در تمام ایرانیان معتقدند
شاه یا به عنوان حمایت از یا آن را اینجا در رسمی می گوییم یک نفر به عنوان افراد به عنوان یک دولت یا
در می دهد مقداری نفوذ حقیقت به ما در (خارجی) نفوذ این تصور کرد. خواهد تعبیر سوء او مخالفت با
مشاهدات بیشتری خواهیم داشت. اینجا نقشمان در مورد در ما بازگشت سفیر از هفته آینده بعد چند

رسانده شود. دیپلماتیک دیگر به مراـکز چنانچه وزارتخانه مایل باشد 12ـ
ناس
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شماره 44 سند
غیرقابل رؤیت برای خارجیان سری ـ

7890 شماره سند:
1357/5/26 ـ اوت 1978 17 تاریخ:

تهران در سفارت آمریکا از:
سی. دی. وزارت امورخارجه واشنگتن٬ به:

استمپل ـگزارشگر:
دولت مذهبی بر افزایش فشار موضوع:

عوامل مذهبی برای سه روز تهران روبه افزایش است٬ فعالیت های اجتماعی در سخنرانی و خالصه:
رهـبران مذاـکرات سری دولت ادامه داشته و تظاهرات بزرگی هستند٬ صدد در قتل حضرت علی (ع)

پایان خالصه. بررسی می کنند. مذهبی لزوم تغییرات را
ده روز جنوب تهران ظرف هفت تا در عینی بوده ناآرامیهای جزئی متوالی را منبع ایرانی که شاهد 1ـ
بعضی مواردضدخارجی و در ضددولت و بر بزرگ بیشتر درمساجد آیت اهللها ـگذشته گزارش داده است.
ساله چند بیست و نتیجه اش تشکیل گروههای کوچک جوانان تازه بالغ تا شده اند. آمریکا بخصوص ضد
بدین ترتیب خشونت های اغتشاش به راه می اندازند. خیابانها در شکسته و را شده است که شیشه ها

محدودی رایج گردیده است.
2ـ اولین نشانه جدی حاـکی از اینکه جمعیت های مساجد ممکن است حاضر به اجرای تظاهرات
میدان شهناز با جمعیت بزرگی از مسجد اوت پدیدار شد. باشند به دنبال جلسه دعای اول شب در 15
جاده قدیم شمیران (نزدیک و تخت جمشید تا واداشتند مقامات را معمولی پلیس متفرق نشده و اخطار
نقاط حساس برای احتیاط مستقر در واحدهای نظامی را آن روز دولت در دنبال کردند. را آنها سفارت)

نمود.
پس است تا مستقر اطراف مساجد اطالع داریم اتفاق بدی نیفتاده ولی پلیس همچنان در که ما آنجا تا
ولی اوت بسته بود 16 روز تهران در بازار سرعت کافی جمعیت متفرق گردد. اصلی با اجتماع برای نماز از

الزم شد. بیرون می آمدند بازار مسجد سربازان برای متفرق کردن مردمی که از وجود
24اوت تظاهرات گسترده ای ـ که برای تظاهرات 26 می گویند منابع نزدیک به جامعه روحانیت ما 3ـ
بعضی گفته یک منبع در به قرار احساساتی امام علی طرح ریزی شده است. برای مراسم سوگواری بسیار
خبر به ما جاده شاهنشاهی توزیع شده است. جنوب تهران لیست هایی برای دعوت به تحصن در مساجد

مترجم. می باشد. ”ـکلیسا“ ارامنه به احتمال زیاد٬ مسجد از منظور *ـ

یک هفته بسته بود. نزدیک بازار در ارامنه* که مسجد داده اند
آیت اهلل به سرعت افزایش یافته٬ هفته های اخیر دولت در مذاـکرات ضمنی میان رهبران مذهبی و 4ـ
مردم صحبت کند. شاه بایستی با کمونیسم بوده و شریعتمداری به خبرگزاری فرانسه گفته که مردمش ضد
به او اصفهان مخالفت ورزید. حکومت نظامی در با نیز تظاهرات شیراز دولت در عملکرد شریعتمداری از
گفت دولت برای مردم بایستی بیشتر اما شمرد مردود را فعالیت های خشونت آمیز نیابت پیروانش قویًا

عمل کند.
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ولی یکی از این مصاحبه خیلی عصبانی بود از دربار وزیر که هویدا داد خبر به ما یک منبع معتبر
نیست.“ تو شریعتمداری کارمند چه باشد که ”هر گفته بود ایرانیان عالیرتبه به او

قانون مورد درجریان روزهای گذشته آیت اهللخمینی پیامی برای شریعتمداری فرستاده که وی در 5ـ
مذاـکرات دولتی منبعی که در مخالف است. تمام آنها با (خمینی) چون او پارلمان صحبتی نکند اساسی و
این با خفه شو“ پاسخ خمینی گفته ”غالف کن یا که شریعتمداری در می گوید مذهبی شرکت داشته به ما
ایران زندگی می کنند آیت اهللهایی که در با رودررو و به تهران بیاید باید قدرت دارد آن قدر که اـگر مقصود
زمان شدت دولت عراق در از انتقاد از نشسته و شریعتمداری یادآوری کرده که خمینی دور صحبت کند.
گفته که امتناع کرده بود.شریعتمداری به مشاورین خود سال پیش) عمل برعلیه تظاهرکنندگان نجف (دو
متعاقب این امرخمینی اعالمیه ای مجلس است. قانون اساسی و ولی خواستار ”آرزوی شاه شدن ندارد“
برعلیه دولت عمل نگشوده و آتش به روی برادران خود خواسته تا پلیس ارسال داشته و برای ارتش و

نداشته است. گوش شنوا به قولی این اولین باری است که پیام او ـکنند.
عباسی در دامادشریعتمداری٬ مالقاتی بین رئیس ساواـک مقدم و مورد یک منبع بسیارحساس در 6ـ
گفته: را عباسی مطالب زیر مقدم پرسیده جامعه روحانیت خواستارچیست و خبرداد. به ما شب 15اوت٬
کشتارهایی که از به خاطر کابینه فعلی جوابگوی مردم نیست و دولت جدیدی تشکیل شود٬ (الف)
فساد نقطه نظر مشکوک از دولت بعدی بایدحداقل بعضی افراد (ب) اتهام است. ژانویه صورت گرفته مورد
(ج) به محاـکمه بخواند فوالدی را صاحبان صنایع بزرگ الجوردی و یاسینی و منصور مثل علی رضایی٬
فعالیت های شاهدخت اشرف بر ضد جامعه روحانیت بوده و باید متوقف شود. فعالیت های مالی حداقل
شود٬ عباسی خورده جویانه به مقدم دست کم محدود و محمودرضا٬ خاندان سلطنتی٬ غالمرضا عضو دو
مردم بایستی آزادی (د) کشت تریاـک دست بکشد. کار از مظفری جانداری باید ـگفت دوست محمودرضا٬
و کردند٬ تأیید بسیار مشروطیت را روز طرفداران شریعتمداری سخن شاه در عبادت داشته باشند. بیان و
داشت. شاه مالقات خواهد گفت که همان شب با او و به شاه اطالع دهد مقدم بایستی این موضوع را
عین که در کردند مرعشی بیانیه ای صادر گلپایگانی٬ آیات شریعتمداری٬ نتیجه مذاـکرات فوق٬ در 7ـ
بهترین از ما ناآرامی می کند. برادرکشی و دعوت به خودداری از مسلمان را دولتی دارد حال که لحن ضد
بررسی شد خواهد که جانشین آموزگار احتمالی را شنیده ام که گروههای مذهبی نخست وزیر منبع خود
مـردم شاه و اعتماد ارشدی است که از به لزوم سیاستمدار معتقد رهبری روحانیت میانه رو ـکرده اند.
ازخود او رئیس سناشریف امامی٬ علی امینی و نفرمطرح بوده٬ نام دو می کند فکر منبع ما باشد. برخوردار

افزود. فردوست را مشاورین شاه معینیان و
حمایت محکم سـیاسی هم از مذهبی است و است چون هم شدیدًا شریف امامی بهترین کاندیدا

است. برخوردار
تغییراتی صورت پذیرد. مگر که اغتشاش بیشتری صورت نگیرد بینند همگی بد منابع مذهبی ما 8ـ
تهران در مخصوصًا را جو احساسات و حادثه ای استفاده کرده و هر رهبری جناح تندروی مذهبی که از

قبول کند. که تظاهرات بیشتری را می رود تحریک می نمایند
ناس
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شماره 45 سند
محرمانه

1357 مرداد 31 ـ اوت 1978 22 تاریخ:
کفیل بخش سیاسی جان دی استمپل٬ از:

سفیر به:
رسیده باشد. به نظر ممکن است این طور اما درهم نریخت٬ واقعًا اینجا نبودید... موقعی که شما موضوع:

صحنه داخلی
نتیجه فاجعه در .(7311 و (تهران 7890 دولت بودند مذهبی بر افزایش فشار اوت شاهد ژوئیه و
میانه روها شده باشد. دسته شریعتمداری هویدا آبادان ممکن است شکاف بارزی بین دسته خمینی و
سه هفته خالل دو در طرفداران خمینی چیزی شنیده نشده است. از هنوز و تقبیح کردند آتش سوزی را

گرفته است. چشمگیری باال آمریکایی به طور ضد غربی و احساسات ضد اخیر
قرار اعطای آزادی ها مسیر در دقیقًا به صورتی علنی ایران را مشروطیت شاه (تهران 7456) نطق روز
ممکن است این امر اـگرخشونت ادامه یابد٬ (تهران 7949)٬ اوت اشاره کرد 17 که شاه در همان طور داد.
االن اما باعث کشمکش های زیادی شد٬ شایعات عدم سالمتی شاه (تهران 7043) تغییراتی شود٬ دچار

مسکوت گذارده شده است. ظاهرًا
سیاست اعطای مثل علی امینی شروع به بهرهـگیری از سیاستمداران قدیمی تر اوایل تابستان تعدادی از
آزادیها نمودند و بیاناتی سیاسی ابراز نمودند. تعدادی از افراد که به دنبال کمک یا حمایت مـا بـرای

اقدام به برقراری تماس با ما کردند. طرح های (صد البته) ضد کمونیست خود هستند
(تهران 6975). نیاورد بوجود ماه ژوئیه تغییرات عمده ای را تعویض کابینه در

محتاج که او عنوان نمود (تهران 7702) ما برآورد تمام کرد. را یک سال ازصدارت خود نخست وزیر
مهارت سیاسی بیشتری است.

خارجی امور
اساسی ترین رویداد احتماًال هوا آتی صدر دیدار و ژاپن شادمان بودند معاهده صلح چین ـ از ایرانیها

بود. سیاسی سال خواهد
نگرانی (تهران 7187)؛ به کاسترو شدید تهدیدات بالقوه کمونیستی حساس بوده است انتقاد ایران با
(تهران 6912) توسط شوروی ها آوردن آنها فرود و هلیکوپتر تیراندازی به دو درباره کودتای موریتانی ؛

افغانستان (تهران 7770) ”روسی کردن“ مورد در نگرانی به ما ابراز همه جدیدتر٬ از و

حقوق بشر
سپس و شدند آزاد دادگاه غیرنظامی محاـکمه و شده در زندانی که ادعا حال پیگیری قضیه 38 در ما

هستیم. برای محاـکمه نظامی بازداشت کرد را ساواـک آنها
در نیز زندانی ضدرژیم را آزادی 62 اوت٬ 19 برابر (1953 بازگشت شاه در (روز مرداد 28 روز عفو

هیچ اسمی به دست نیامده است. هنوز پی داشت. در نفر میان 711
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تظاهرکنندگان گروه وکالی مترقی به دفاع از جامعه حقوقدانان همچنان فعال است و رهبری جدید
بعضی نه. می شوند. بعضی آزاد ادامه می دهند٬

آینده روز چند
قبل از اوت اوج عزاداری ماه رمضان است. 26 تا 24 هفته خیلی شلوغ باشد تعطیالت آخر شاید
بزرگراه شاهنشاهی انتظار یک اعتصاب نشسته در حتی شاید و تراژدی سینمای آبادان تظاهرات بسیار

می رفت.
همچنین اطالع داریم که دولت ایران آتش سوزی شایدسبب عکس العمل عمومی علیه خشونت بشود.
بزرگ که آنقدر آینده شاید بنابراین برخورد کرده است٬ دستگیر را مالهای شورشی تر تعدادی از اخیرًا
گرفتن اینکه تظاهرات نظر در با مرگ واقعی امام علی است٬ اوت که یادبود 26 روز می رفت نباشد. انتظار

باشد. ساعت مسئله ساز 24 می تواند هنوز بوده اند٬ تعصب آمیز عاطفی و هفته گذشته مشخصًا دو
استمپل اوت 1978 22 

شماره 46 سند
1357 اول شهریور ـ اوت 1978 23 تهران٬

ندیم عالیجناب جعفر
معاون در امور اقتصاد و بین الملل

وزارت امور خارجه٬ تهران
عزیز: جعفر

فکر تبعیض نژادی داشتیم٬ نژادپرستی و گفتگویی که پیرامون کنفرانس جهانی مبارزه با رابطه با در
برسانم. شما هیجدهم اوت اعالم شده به نظر در که توسط کاخ سفید بیانیه ای را نباشد می کنیم بد

ممنونم. بابت آنها و که دلگرم کننده بود داشتید اظهار این مورد بیاناتی در آن شب شما
تبعیض نژادپرستی و کنفرانس جهانی مبارزه با در ژنو در کشورها ”این هفته نمایندگان بسیاری از

نمود.“ نژادی مالقات خواهند
تبعیض نژادی برای اقدام به مبارزه علیه نژادپرستی و وسط دهه سازمان٬ تشکیل این کنفرانس در
به شرکت در قادر آمریکا اما قرارداد. قویًاموردحمایت خود آن را ایاالت متحده آغاز و صورت می پذیرد
این عدم شرکت به نزدیک ناظرخواهیم بود٬ جلسات آن از گرچه بر اهمیت نیست٬ این کنفرانس بالقوه پر
تعریف نژادپرستی برای اشکال نژادپرستی٬ جای دادن صهیونیزم به عنوان یکی از این است که با خاطر
ازصهیونیزم به معنای شکلی از مادامی که این دهه به تعریف آشکارا سیاسی تحریف گردیده است. مقاصد

آن همراه بداند. با را خود ایاالت متحده نمی تواند نژادپرستی صحه می گذارد٬
به تالش بین المللی برای از نیز ما تا گردد اصلی این دهه باز ولی ماامیدواریم که این کنفرانس به مقصود
نژادپرستی را چون خطر برای رسیدن به این هدف تالش خواهیم کرد٬ ما بین بردن نژادپرستی بپیوندیم.
درمان بخشیم. نژادپرستی را زخم های باقیمانده از تالش هستیم تا یک قرن است که در بیش از شناخته و
نسبت به این مسئله احساس مسئولیت عمیقًا کامل نرسیده ایم ولی هنوز می دانیم که به اهدافمان به طور
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تالش های ناهماهنگ ادامه متن سایر در این هدف مشترک را خارج٬ چه در داخل و چه در می کنیم و
خواهیم داد.

همه ملت های جهان می خواهیم که به اهداف اصلی دهه سازمان ملل علیه نژادپرستی احترام ”از
ایستادگی فرسایش دهد نیروی اخالقی آن را تحریف و مقابل هرگونه تالشی که هدف آن را در ـگذارده و

ورزند.“
احترامات فائقه با

دبلیوناس چارلز ارادتمند
مختار وزیر  مشاور

شماره 47 سند
محرمانه

خالصه مذاـکرات هیئت مسایل مملکتی
1357 اول شهریور ـ اوت 1978 23

سفیر هیئت مسایل مملکتی به سفیرسولیوان شروع کرد. معرفی اعضای جدید با جلسه را وزیرمختار
رؤسای با بعدازظهر فردا از پرداخت و درک مطالب خواهد به خواندن و صبح را فردا و ـگفت که امروز

داشت. خواهد دیدار قسمت ها
حول لحن زبان به او گفت اولین نوبت در ژوئن عمدتًا کرد. واشنگتن را مرور توقف خود در سفیر دو
ـکار گرفته شده در پیمان دوجانبه هسته ای و (تهیه) مقدمات یک جلسهPRC متمرکز بود. دومین دیدار
کشورهای همسایه در واشنگتن و گفت که نگرانی های زیادی در او حوادث ایران بود رابطه با در بیشتر

دارد. وجود اینجا حوادث اخبار مورد
آن به سر هسته ای بر که کمیسیون تنظیم (امور) گزارش داد پیمان دوجانبه هسته ای سفیر مرور در
کنگره برابر مطرح شدنش در توجهات قبل از که باعث جلب مقداری از اختالف شد دچار 2 ـ نسبت 2
این اعضای مقننه که در تعدادی از با رفته و (Hill) واشنگتن گفت که به عمارت کنگره در سفیر شد خواهد
این برای استفاده از می رود اینکه انتظار از جدا درباره پیمان صحبت کرد. رابطه موقعیت حساس دارند
هیچ مشکل واقعی پیش بینی نمی شود. علیه ایران کوشش شود٬ تبلیغات سوء مساله به عنوان وسیله ایجاد
پس از این نکته که کنگره برای یک دوره نیم بند تذکر با کرد. مرور خبرهای واشنگتن را دیگر سفیر
ثـبات مورد واشنگتن در در همچنان فعالند. نیز آمریکا دانشجویان ایرانی در می گردد. انتخابات باز

دارد. تبع کودتای افغانستان نگرانی مشخصی وجود در مخصوصًا سیاسی جغرافیایی این منطقه٬
متن فارسی پیمان هسته ای اعمال شده است تغییرات وسیعی که توسط ایرانیان در گزارشی از مختار وزیر

کند. امضا سپتامبر 10 تا را سند دارد اینکه دولت ایران امید تذکر با ارائه داد.
وی فاجعه آبادان صحبت نمود. شدن مطبوعات غربی به ایران پس از درباره سرازیر آقای شلنبرگر
رابطه با در (IAS) آمریکا برنامه انجمن ایران و در و بردلی ممکن است تهران بیاید اعالم نموده شهردار

شرکت کند. شهرداریها
درباره تصمیم دولت ایران به خرید سفیر گزارش داد. آمریکا در درباره فعالیت های ولیعهد ژنرال کرتز
قادر قبیل اینکه نهایتًا توهماتی از دچار که آنها دارد یادآوری اینکه امید با F سؤال کرد٬ - 4E فروند 31
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هستند. بگنجانند A را گروه بود خواهند
آقایان گفت که با سفیر رئیس هیئت مدیره وستینگهاوس ارائه داد. دیدار آقای وستلی گزارش از
وی گفت بلومنتال ممکن جلسه ای طوالنی داشته است. سومولون که نگران قیمت نفت هستند برگستن و
امسال برای اواخر که در کرد پیشنهاد کوپر همچنین به (معاون وزیر) سفیر به ایران بیاید. اـکتبر است در

به ایران بیاید. ایران٬ کمیسیون مشترک ایاالت متحده و اجالسیه دیگری از ریاست بر
وی یادآور سینمای آبادان گزارش داد. جان استمپل درباره برداشتهای خبری آتش سوزی اخیر دکتر
این فرصت برای انجام مشغول استفاده از آیت اهللخمینی نبودند. از مایل به انتقاد میانه روهایی که قبًال شد
”جسارت حقیقی خـمینی“ آن را سفیر غیرمستقیم چنین کاری به صورت تقبیح آتش افروزی بودند.

توصیف نمود.
جریان اوضاع قرار در نائینی که شاه کامًال سناتور اظهار کیهان امروز که در استمپل اشاره نمود دکتر

مندرج است. نمی گیرد
که مایل به آنها بود. خواهد شهر اوت در 28 تا 24 متصدی پزشکی منطقه از گزارش داد آقای میلز

تندرستی تماس بگیرند. واحد با برای ترتیب قرار باید هستند او دیدار
الزم برای ساختمان میلیون دالر 2/3 آقای جینگلز گزارش داد سفیر درباره موضوع بنای ساختمان٬
به دنبال مقداری بحث درباره قابل استفاده است. سال مالی 1980 تأمین کرده است که در را اداره جدید
به عنوان مواضع فعالیت موقتی بحث شد. جنب خیابان ایرانشهر محل گالری های ایران در استفاده از

آقای تیلور گزارش داد ارقامی که اینک برای حسابهای اقتصادی چهار ماه اول سال موجود می باشند
پیش بینی شده برای تمام میلیون دالر 10 تا بودجه 8 با نشان می دهند. را دالر میلیارد ـکسری معادل 1/3

چنین کسری تناسب ندارد. سال٬
میل به سوی عالئمی از عین حال توازن حساب های پرداختی برای سه ماهه اول معتدل است اما در

داریم. انتظار سال را دالری در یک کسری یک میلیارد اما نشان می دهد٬ ـکسری (بودجه)
شده است که حکایت صادر به وزارتخانه ها بودجه برای فراهم کردن بودجه سال 2538 یک رهنمود

ممکن است امسال به موقع آماده گردد. می کند
برنامه دیگری طی رمضان آمریکا انجمن ایران و راهنمایی دانشجویان٬ از جدا گزارش داد٬ آقای اسنو
دسترس هست. بیشتری در تعداد الزم باشد اـگر اما نیاورده است٬ پلیس اضافی برای خود مرکز ندارد.
19 وی اعالم داشت که نمایشگاه بازرگانی در ارائه کرد. بازرگانی را مرکز آخرین اخبار آقای راینو

تاریخ داشته باشد. در بهترین ارائه را که آمریکا این امید با شد٬ خواهد باز سپتامبر
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شماره 48 سند
محرمانه

1357 شهریور 15 ـ 1978 سپتامبر 6 تهران ـ

فرستاده شده بود. تبریز و شیراز اصفهان و در این نامه برای سه کنسولگری آمریکا *ـ

رسمی* غیر اداری ـ
مایکل مترینکو) تامست ـ مک گافی (ویکتور جناب دیوید

ـکنسول آمریکا
ـکنسولگری آمریکا

تبریز) ـ ایران (شیراز اصفهان٬
مایک عزیز): ـ (ویک عزیز عزیز دیوید

به دریافت کردیم که آمریکا این اتهام را مقام عالی رتبه تلویحًا چند من از و سفیر هفته های اخیر در
و کرد رد این اتهامات را اـکیدًا سفیر حمایت می کند. مخالفت ها از شده است و تظاهرات وارد نحوی در
نیرنگ بر می کنند فکر مدرکی که آنها تحلیل هر تجزیه و یا برای بازدید که هروقت الزم است٬ کرد پیشنهاد

محکم باشید. هم باید شما الزم باشد اـگر مالقات داشته باشد. داللت می کند٬ آمریکا
مسایل داخلی مورد در نظریات آمریکا پی نشانه هایی از جنبه سیاسی در هر ماههای آینده ایرانیان از در
به آسانی که می تواند آورد خواهد بوجود برای ما حساسی را و این موقعیت های دشوار و بود خواهند
در را نکات زیر و بود خیلی محتاط خواهید بنابراین من مطمئن هستم که شما به سوءتفاهماتی شود. منجر

هر جا که مقتضی باشد در بحث های خود اعالم خواهید کرد:
استواری پایه ریزی شده است. 1. روابط ایران و آمریکا عالی است و براساس عالئق دو جانبه محکم و
برای ایران هم جمهوریخواه آمریکا هم رئیس جمهوری های دمکرات و زمان جنگ جهانی دوم٬ از .2
قدرت قدرت ایران است و ”قدرت ما٬ پرزیدنت کارتر: 1977 دسامبر در اهمیت خاصی قائل شده اند٬

است.“ قدرت ما ایران٬
ثبات سیاسی داشته باشد. و نظامی قوی باشد لحاظ اقتصادی و این است که ایران از آرزوهای آمریکا .3
طی مدتی یک سیستم سیاسی دمکراتیک را دارد شاه که قصد ”خط مشی دمکراتیک کردن“ از آمریکا .4

این عمل شک نداریم. در به صداقت او ما استقبال کرده است. توسعه دهد
برای رهبری مردم ایران به شاه مناسب ترین فرد ما به نظر ایران است و مهم در بسیار پادشاهی یک نهاد .5

است. سوی سیستم دمکراتیک تر
داخل سیستمی کار که چهره های سیاسی مسئول در قابل مالحظه ای این نکته اهمیت دارد به طور .6

این تالش یاری دهند. در دولتش را که به موازات پیشرفت آن شاه و می کنند
راست بازیچه نیروهای چپ و و بود خواهد خشونت فقط علیه رسیدن به یک سیستم دمکراتیک مفید .7
سایر در برای همکاران شما عین این رونوشت را ایران پیشرفت کند. که نمی خواهند شد افراطی خواهد

خواهم نوشت. ـکنسولگریها
ناس دبلیو. تقدیم احترام چارلز. با

ـکاردار
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خالصه مذاـکرات هیئت مسایل مملکتی
1357 شهریور ـ 1978 سپتامبر 6

تهران شروع کرد. در سپتامبر 5 بدون خشونت روز بحث درباره تظاهرات بزرگ اما با مذاـکره را سفیر
هر در اما خیر؟ شده یا خصیصه آرام این تظاهرات پدیدار طرح جدیدی با وی گفت معلوم نیست که آیا
آینده اقدام قاطع در سست کردن نیروهای امنیتی از به منظور حال یک تاـکتیک دوجانبه است که احتماًال
بستن روز فردا خواهدشد. دورنمای آینده جویا مورد در نظرش را کشور وزیر مالقاتش با در سفیر است.
من گفت آقای بنر همین طور. نیز مغازه ها تعطیل اعالم شده٬ هفتم کشته شدگان تظاهرات قبلی است بازار
که بود آرامی خواهد روز استمپل گفت که فردا دکتر تعطیل کنند. باید گفته شده است که فردا به مغازه دارها

عمومی واقعی تلقی نمی شود. یک...
این یکی از ادامه دارد. کنند٬ راههای مسالمت آمیز.... با شاه را کسانی که سعی دارند با گفتگو سفیر...
با نمود. تأیید کنند دستگیر را هویدا که روحانیون می خواهند این شایعه را که هوشنگ رام است٬ افراد
سرزنش قرار بوده مورد چون پدرش مرتبط به بهائیها اما خودش یک مسلمان مؤمن است٬ اینکه هویدا
همچنین شایعه دیگری که به شدت قوت گرفته این است که زاهدی که به ایران آمده جانشین می گیرد.

شد. خواهد هویدا
سفیر گفت که شب گذشته با تعدادی از اسرائیلیان که با نگرانی اظهار می دارند که یهودیها گروه دومی
اسرائیلی ها گرفت٬ تماس گرفت. اما خواهند مورد حمله مسلمانان متعصب قرار از بهائیها هستند که بعد
ارسال تلگرامی وی خواستار بگذارد. اسرائیل تأثیر روی رابطه آینده ایران و بر که این امر نمی کنند فکر

داده شود. این مورد در آن تحلیل اسرائیلی ها که در شد
وی آلمان شرقی یک تلگراف بفرستد. برنامه رفتن شاه به رومانی و استمپل خواسته است که از از سفیر

نموده است. حزب توده می باشد٬ که ستاد برلن را درخواست گزارشی از
کـه یک تـلگراف بـرای کرد وی تقاضا بود. تهران خواهد گفت کنفرانس بین المللی زنان در سفیر
خانم بین رفته است الزم است شخصی با زنان از اـکنون که وزارت امور زنان فرستاده شود. پشتیبانی امور

ورودش انجام دهد. پس از این مأموریت را خانم لوری تریس بتواند شاید افخمی تماس بگیرد.
ایران به نفت در پروژه تولید مورد در سازمان سیا که توسط آقای بش٬ کرد وستلی تقاضا سولیوان از

پیش بینی می کند. تولید در را این بررسی یک افت شدید بررسی بپردازد.
شرکت سلطنتی ماشین ایران تحقیق کیف گمشده و مورد در سرهنگ فاین هوت خواست تا از سفیر

ـکند.
گفتگوهایش را آقای شلنبرگر کرد. تهران دیدن خواهد پاـکستان از در آمریکا که سفیر اعالم کرد سفیر
از که برنامه های بـین المـللی تـلویزیون کـمتر وی گفته بود کرد٬ تلویزیون ایران بازگو رادیو مفسر با
تلویزیون همچنین گفت که روابط بین کارمندان بخش فارسی و مفسر بود. برنامه های فارسی خواهد
گفته است او آبادان بوده است صحبت کرده و کسی که در آقای شلنبرگرگفت که با بین المللی خوب نیست.
وی همچنین گفت که شایعاتی مبنی بر می باشند. خیلی شدیدتر امنیتی آنجا تدابیر تهران٬ مقایسه با ـکه در
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که فقط نصف جمعیت آبادان اشاره کرد سفیر دارد. وجود کرده٬ صادر را اینکه دستورالعمل تخلیه افراد
گذاشته باشد. امنیتی تأثیر موارد در این می تواند عرب است و

دفعه همه آنها دریافت دارد. رئیس دانشگاه را لیست 16 امروز دارد گفت که انتظار آقای شلنبرگر
اولشان نیست که چنین شغلی می گیرند.

گفت که این سفیر شد. صادر مورد روزLOA است ولی فقط چهار سرهنگ فاین هاوت گفت که امروز
مشکالت بودجه بوده است. به خاطر

نقل مسایل مربوط به حمل و که یک پادگان پلیس ایرانی که در سرهنگ فاین هاوت گزارش داد
هم یک ماشین سیتروئن را یک محافظه کشته شد. و حمله واقع شد مورد امروز شریک بود٬ او تحت نظر

بود. نیم بامداد ساعت پنج و این اتفاق در ولی این اتفاق نیفتاد. شود منفجر تا گذاشتند آنجا
ترتیب او آمد. به تهران خواهد اتحادیه کارگری آمریکا از داشت که ”ـگلن واتس“ آقای وستلی اظهار

نماید. تأیید را هتل او آقای وستلی خواست که رزرو از سفیر خودش داده است و سفرش را
سال پیش مبلغی به که چهار کرد افشاء او رئیس پخش پپسی صحبت کرده و آقای وستلی گفت که با
از آقای وستلی گفت که اتاق بازرگانی آمریکا افزایش دهد. فروش پپسی را تا شریعتمداری داده شده بود

شرکت کند. ماه نوامبر مجلس ناهاری در در دعوت کرده تا سفیر
برای اتاق بازرگانی سخنرانی نماید بلومنتال می تواند که آیا بحث این بود کل پذیرفت مسئله مورد در سفیر

چون برنامه اش خیلی فشرده است. انجام دهد را صبح این کار باید او نه. یا
دکتر استمپل گزارش داد که نماینده مجلس ”نژاد“ فرد شماره 2 سازمان کارگران اعالم کرده کـه
می خواهد عضو جبهه مخالفین شود. دکتر استمپل گفت که دانشگاه آریامهر امسال باز خواهد ماند. او
به حاضر به بازنشستگی شده اند استخدام افرادی که مجبور دانشگاه تهران تا استاد که 134 ـگزارش داد
راهپیمایان به نیروهای ژاله صحبت کرد. مسجد یک راهپیمایی آرام در مورد در او شد. تدریس نخواهند

کم است. برای این کار که حقوق آنها می گویند و امنیتی پول می دهند
خیلی خراب جاده جنوب کوهستان به مشهد آقای نیلی گفت که وضع زراعت شمال خوب است و

راه دیگری انتخاب کرد. برای مسافرت باید است و
آقای گرین گفت که دردسروجوددارد؟ که درایالم این قدر دارد دلیل خاصی وجود که آیا سفیرپرسید
البته ژانـدارمـری از مسلسل های آمریکایی استفاده نمی کند. توجه به مقاله روزنامه ارتش ایران از با

استفاده می کند. تفنگهای ام یک که خیلی قبل دریافت کرده بود
که رئیس بعدی شرکت هواپیمایی ایران می خواهد او ایران خارج شده٬ از آقای بورتن گفت ”منیری“

حمایت نمی کند. او ولی کسی از باشد
نشـان شواهد شده اند. آمستردام دستگیر که چندین قاچاقچی آسیایی در آقای ددیچ گزارش داد
نزدیکی ماـکو تن حشیش در دو دیروز دارد. ایرانی وجود که ارتباطی میان قاچاقچیان آسیایی و می دهد
قاچاق نمی کند هیچ شواهدی مبنی براینکه افغانستان کار فرستاده شده بود. که برای اروپا بدست آمد

نداریم.
بنا ارزیابی می کند. که یک منبع غیردولتی ایران گفته که ایران قدرت هسته ای را گزارش داد آقای آدلر
این اولین نشانه شد. مگاوات فعلی خریداری نخواهد 9000 اضافی عالوه بر به گفته این منبع هیچ واحد
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تالفی محدودیت در گفت که شنیده است که فرانسه می خواهد سفیر جهت تقلیل. حرکت تندی است در
متعلق به نیروی هوایی پلیس که احتماًال گفت که هلیکوپتر سرهنگ شیفر بیاورد. ایران در در پاـکستان را

دم کشته شده است. خلبان آن در سقوط کرده و بوده٬
و تعطیل باشند می کنیم مغازه های تمام شهر فکر ما تشریح کرد. را آقای بانرمن وضع امنیتی فردا
امر پیش بگیریم هر برای آنکه سیاست یکنواختی در اعالم کرد او تظاهرات آرامی صورت می گیرد.
ایان سفیر برنامه های سفارت به روال عادی پیش روند. برنامه ریزی شده مطابق برنامه اش صورت پذیرد.
طرف باشگاه از بازار که یک برنامه گردش در کرد توصیه هم نخواهد که ازطریق دیگر افزود پذیرفت و را

بانوان انجام شود.
را 12 تا ثبت نام معمولی برای کالس های انگلیسی میان 8 آمریکا گفت که انجمن ایران و آقای اسنو
که می آید به نظر اما شد برابر دو خیابان وزرا که نیروی پلیس در وی گزارش داد برنامه دارد. در برای فردا
ماه رمضان یک نیروی فعال از بعد است اما آقای بانرمن گفت همین طور پلیس چندان متراـکم نیستند. افراد

افتاد. خواهد پلیس ذخیره به کار
این شب تدارک دیده شده است. که یک سخنرانی راجع به باستانشناسی برای فردا داد تذکر آقای اسنو

شد. قبلی انجام خواهد برنامه طبق قرار
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یادداشت برای پرونده ها
جان دی استمپل کفیل بخش سیاسی٬ از:

1357 شهریور 16 ـ 1978 سپتامبر 7 تاریخ:
برای مهمانی داریوش بایندر٬ طرف معاون مخصوص نخست وزیر٬ من از سوم سپتامبر بعدازظهر
نظرات ایران و در من درباره حوادث اخیر می خواست با بایندر ـکوکتل به کلوپ وزارتخانه دعوت شدم.

صحبت کند. من درباره آنها
برای دمکراتیک کردن را نخست وزیر کوشش های شاه و تأیید٬ عالقه و با دادم که آمریکا من تذکر

می دهد. توجه قرار مورد فرونشاندن خشم رهبران مذهبی٬ سیستم سیاسی و
که کردم که ایاالت متحده احساس می کند من دوباره تأیید طرف بایندر٬ یک سؤال از رابطه با در
پایان در شاه برچهره ای اساسی است. جریان اعطای آزادی ها در ایران است و مهم در پادشاهی یک نهاد

کنند. این سیستم کار در امیدواری کردم که هیئت های مسئول سیاسی تمام نواحی٬ اظهار من
بحث شده٬ سیاسی اتخاذ قلمرو درباره خط سرسخت مخالف که نسبت به امتیازات حکومت در ما
سیاسی قابل مالحظه ای دمکراتیک کردن جو همچنان به طور دارد که دولت قصد کرد تأیید بایندر ـکردیم.
میان مخالفین وجود اینکه هیچ حس سازشی در دیگران از و حال نخست وزیر گفت به هر او ادامه دهد. را
ندارد نگران بودند و اینکه دستجات مذهبی و دیگران احساس می کنند که نبض (جریان) حکومت را در
دست دارند و آن را برای اخذ اختیار یا تقاضای تغییراتی که غیرممکن می باشد در فشار می گذارنـد٬
سؤال اساسی بوجود دو این امر و که خشونت ادامه یابد که امکان دارد اضافه کرد او ناراحت هستند.
به برقراری دوباره نظم دولت آمریکا نظر و چه اتفاقی می افتد؟ پیش بیاید موقعیت خطر اـگر (1) می آورد٬
به اندازه کافی رهبران آیا بود؟ خواهد ایران دمکراسی مفید در آیا (2) بود؟ چه خواهد به وسیله زور
به طرف مذهبیون قهقرایی حکومت کشور سیر از تا دارند وجود چهره های سیاسی متجدد مناسب و

مرتجع جلوگیری کنند؟
آمریکا نشان کردم که به اصطالح تأـکید من خاطر نسبت به حفظ نظم عمومی٬ باتوجه به نظرات آمریکا
به عنوان نظر هرج ومرج حمایت نکرده بود. برعکس نظرات بسیاری به جای نظم عمومی از برحقوق بشر٬
آن نظم عمومی و سازد برقرار تالش هایی که نظم عمومی را می کنم که دولت ایاالت متحده با شخصی فکر
همدردی می نماید. سیاسی عرضه کند٬ امور که فرصت های کافی برای دخالت در زمینه سیستمی باشد در
ما برداشته است. روی یک موقعیت مشکل سرپوش را عمل از در سفارت متوجه است که نخست وزیر
کردن نیروی کنترل نشده الزم است٬ که برای محدود آنچه را بودیم که حکومت به خاطرحفظ نظم٬ امیدوار
و اروپا دوستان ایران در باشد٬ مناسب تر وضعیت سیاسی برای اعمال زور قدر هر داد. انجام خواهد

دفاع می کنند. آن راحت تر از آمریکا
که خود می رسد من پاسخ دادم به نظر حفظ کند٬ دمکراسی را ایران می تواند باتوجه به این سؤال که آیا
عـقیده و به رهبری بیشتری احتیاج می باشد پاسخ داد بایندر به این سؤال پاسخ بدهند٬ ایرانیان باید
سازمان بیشتر خودشان را حامیان حکومت باید کند. کار بیشتر که حکومت باید بیان کرد شخصیش را
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نسبت به گروههایی و انجام دهد را که این کار خودش مایل بود که نخست وزیر بیان کرد تردید با او دهند.
خوشبین نبود. شده اند سیاست وارد امور ـکه تاـکنون در

امیدواری کردیم. مرحله دادن آزادی های سیاسی اظهار در پایان برای یک نتیجه موفقیت آمیز در
خـواسـته شـده بـه عنوان کـارمند او گفت که از که یک مقام حرفه ای خدمات خارجی است٬ بایندر
سه تا است ظرف دو امیدوار شخصًا حال او به هر خواهدکرد. را که البته این کار نخست وزیری باقی بماند
این سومین شغل من و نخست وزیری پرورش یابد تا ”ده ماه طول می کشد زیرا ماه به امورخارجه برگردد.

بود!“ خواهد
سؤال کردن ازعکس العمل آمریکا به خاطر توسط رئیسش٬ مخصوصًا نمی کنم بایندر من باور نظر: اظهار
شک ندارم که پاسخ اساسی من به سؤاالت اما مرج راهنمایی شده باشد. اقدامات علیه هرج و برای تأیید

رسید. ادارات نخست وزیری خواهد در به مقامات باال بایندر
استمپل دی. جان.
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شماره 51 سند
اداری استفاده محدود

57/6/16 ـ 1978 سپتامبر 7 تاریخ:
سفارت جان استمپل مأمور از:

تمام مقامات بلندپایه به:
نسبت به دولت ایران نقطه نظرهای آمریکا موضوع:

زمینه لزوم روشن در سفیر شرکت مقامات بلندپایه انجام گرفت٬ با سوم سپتامبر مالقاتی که در در
در صحبت کرد. ایران به چشم می خورد در حال حاضر قبال تغییراتی که در در نمودن موضع دولت آمریکا
استفاده کنید. آنها مقامات ایرانی از موقع تماس با در پذیرفته که شما را مطالب زیر آن صحبت سفیر
ایران از می باشد. متقابل استوار روی منافع پایدار بر است و پایدار عالی و بسیار آمریکا روابط ایران و
موقع رئیس چه در موقع رئیس جمهورهای دمکرات و زمان جنگ جهانی دوم به این طرف چه در
گفت آقای کارتر 1977 دسامبر در بوده است و برخوردار اهمیت خاصی برای آمریکا جمهوریخواه از

قدرت ایران قدرت ماست.“ قدرت ایران است و ”قدرت ما
ثبات باشد. لحاظ سیاسی با از نظامی قوی و لحاظ اقتصادی و آرزومنداست که ایران از دولت آمریکا
کـرد یک سیستم سیاسی دموکراتیک کمک خواهد سیاست آزادیخواهانه شاه که به ایجاد از آمریکا

این مراحل نداریم. هیچ شکی نسبت به حسن نیت ایشان در ما و استقبال کرده است.
حکومت پادشاهی یکی از مهم ترین و عمیق ترین نهادهای ایران می باشد و شاه در نظر ما مناسب ترین

فرد برای رهبری ملت ایران به سوی یک سیستم دموکراتیک است.
محدوده آن در می کند ضمن آنکه سیستم توسعه پیدا که چهره های مسئول سیاسی در خیلی اهمیت دارد

این جهت کمک کنند. دولتش در به شاه و تا کنند ـکار
به نفع گروههای افراطی راست و داد خشونت فقط علیه دستیابی به یک سیستم دموکراتیک نتیجه خواهد

می باشد. کند٬ ایران شکوفایی پیدا چپ که نمی خواهند و
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شماره 52 سند
محرمانه

8614 شماره سند:
57/6/19 ـ 1978 سپتامبر 10 تاریخ:

تهران در سفارت آمریکا از:
مهم سی. وزارت امورخارجه واشنگتن دی. به:

سولیوان ـگزارشگر:
اوضاع ایران موضوع:

بزرگترین گروه در علوم (رهبر نهاوندی وزیر امورخارجه و اشرف وزیر گذشته با خالل سه روز در 1ـ
شاه یک ساعت به حضور بیش از حدود در ارتش مالقات کردم و تعدادی افسران ارشد و دولت فعلی)
مخاطبین رونوشت مفید نکات این مذاـکرات برای وزارت خانه و ممکن است دانستن بعضی از رسیدم.

باشد.
در امورخارجه مالقات کردم٬ وزیر اعالم خبرحکومت نظامی با از سپتامبرمدت کوتاهی بعد 8 در 2ـ
چون مالقات به درخواست او توجیه حکومت نظامی صحبت کرد. معرفی و مورد در بیشتر این مالقات او
لیست شـعارهایی کـه در اعالمیه های مخالفین و نسخه هایی از و آماده کرده بود خودش مرا او بود
نبود اوحاضر وتوجهاتی هم برای اعمال دولت داشت. آماده کرده بود نوشته شده بود راهپیمایی 7سپتامبر
قبول کند که کوتاهی هایی نیز از جانب شاه و دولت بوده و تأـکید داشت که شلوغی ها از خارج هدایت
داشت که اصرار زدوخوردهای صبح صورت گرفته بود اهمیتی نداد و او به مرگ افرادی که در می شوند
به نظر او بودند) نفر 100 حدود گفت در و منزل تلفن کرد به من در بعد (او کشته نشده اند نفر 10 بیش از
قدم های مورد در که آیا پرسید و نسبت به وقایع بود که مشتاق عکس العمل رسمی دولت آمریکا رسید

شد. جویا نظریات مرا کند بعدی که ایران می توانست اتخاذ
طی داشت٬ عواقب حکومت نظامی اظهار مورد برعکس نگرانی زیادی در علوم نهاوندی٬ وزیر 3ـ
قسمت های شلوغی در گزارشات تلفنی مبنی بر دائمًا او (ـکه به درخواست من بود) سپتامبر مالقات 9
آن تصمیم حکومت نظامی که در سپتامبر شب 7 گفت جلسه کابینه در او دریافت می کرد. مختلف شهر
گروهش گفت خودش و او ارتشیان تشیکل شده بود اصرار به خاطر جلسه احساساتی بوده و ـگرفته شد
پـیشنهاد و بـپذیرند را شده اند که خارجیان باعث تمام ناآرامی های اخیر این فرضیه را نشدند حاضر
کافی پذیرفته است که نظریاتش به طور معتقد مسلمًا او (پاـکسازی کامل) اصالحات عمیق کرده بود٬
پی حکومت نظامی می باشند. در اطالعیه عمومی داده است مبنی براینکه اصالحات باید و نشده اند

وضع فعلی داشته باشد. نقش اساسی در می تواند گفت که دولت آمریکا یک نظریه ای داد٬ سپس او 4ـ

استفاده شود. این نفوذ کاری کنیم که از باید بگذاریم ما شاه تأثیر دولت می توانستیم بر از بیشتر اما شاید
”سریع“

اعالم حکومت نظامی ابراز رضایت زیادی با ارتش داشتیم ظاهرًا افسران ارشد صحبتی که با در 5ـ
خطری شوم تظاهرکنندگان و مقاصد مورد امورخارجه توضیحاتی طوالنی در وزیر مانند آنها می کردند.
آینده ابـراز مورد طول صحبت هایی که داشتیم ناراحتی زیادی در در می دادند. دارند ـکه برای کشور
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که آنان از بود خیلی مشهود دارند٬ اعتصاب های صنعتی را خرابکاری و تروریسم٬ انتظار آنها می داشتند.
سپتامبر. 7 مخصوصًا تشکیالت تظاهرکنندگان به شگفت آمده بودند٬ اندازه و

ولی روحیه بهتری از ناراحت بود اوخسته و مالقات کردم٬ را او 10سپتامبر شاه که من در مورد در 6ـ
نشان می داد. امورخارجه حساسیت بیشتری نسبت به مرگ افراد وزیر مقایسه با در او هفته گذشته داشت٬
می گوید همان حال او در می بیند شلوغی ها تمام تظاهرات و در دست شوروی را که بگوید دارد اصرار او
کمک بیشتری خواهد به روستاها این به زودی اعالم خواهدشد. ـکه اشتباهات گذشته بایدتصحیح شوندو
و شد مطبوعات به مجلس داده خواهد الیحه آزادی اجتماعات و شد. ادامه خواهد برنامه آزادیها شد.

شد. خواهد ماه ژوئن برگزار در انتخاباتی به عنوان انتخابات آزاد
طرح های او طرح هایش می باشد٬ رژیم حاـکم و برای خودش٬ حمایت آمریکا خواهان ابراز او 7ـ
طرف دیگر از می کند٬ رد کردن را فرار رفتن و کنار نوع نظری مبنی بر کامًال و قبل دارد جامع تری از
زیرزمینی که حکومت نظامی ممکن است فعالیت مخالفین را می داند و کم نمی بیند را مشکالت رودررو
اعتصابات اینکه ممکن است موجی از نگران است از او کند. خرابکاری وادار به تروریسم و را آنها و ـکند
اهانت آمیز بین المللی برای خیلی ها نظر که حکومت نظامی ممکن است از قبول دارد و شوند صنعتی آغاز

منجمله آمریکا. باشد
به خراب شدن منجر مالقات بدست آوردم این است که وقایع اخیر این چند بینش کلی که از 8ــ
که خواستار دارد کابینه هم وجود ارتش بلکه در در قوی نه تنها عنصر هنوز تشکیالت ایران شده اند.
عکس العمل خشن برای سرکوبی مخالفین می باشد. در همان حال گروه قابل توجهی در رهبری وجود
معتقد است وقت انجام اعمالی که پاسخگوی دارد که معتقد است اعمال سرکوبگرانه مؤثر نیستند و نیز
نـفوذ بازی کرده و هفته های گذشته نقش هاملت را شاه در گذشته است. ناراحتی های سطحی باشند
کنترل بازیافته و خودش را اعتماد مقداری از ظاهرًا او امروز هیچ جهت تحمیل نکرده. در خودش را
ما و بیاید کنار اصالحات هستند کسانی که خواستار شده که با متقاعد او بدست آورده. اعمال دولت را

انجام دهد. داشته باشیم که آن تغییرات را شاه انتظار می توانیم از
انجام دهد بگوید می خواهد آنچه را اومی تواند است که بتوانیم تخمین بزنیم که آیا خیلی زود هنوز 9ـ

حکومت نظامی است. جمعیتی عصبانی از زینی است که بر حالی که سوار در
سولیوان
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شماره 53 سند
محرمانه
یادداشت

1357 شهریور 21 ـ 1978 سپتامبر 12 تاریخ:
شیراز تامست ـ ال. ویکتور. از:

آقای ناس مختار٬ وزیر به:
جنوب تهران امنیت آمریکاییان ساـکن در موضوع:

هم با اعضای جامعه آمریکایی مقیم جنوب ایران٬ بحث هایش با کنسولگری در اول سپتامبر قبل از
یک کشش نهفته ضدخارجی اینجا رشته ناآرامی داخلی در که هرچند بود این نظر بر گروهها٬ وهم با افراد
چنین در آمریکاییان بخصوص جهت داده نشده است. کل و به سوی خارجیان به طور اما داشته است٬
ایشان آنها توصیه کردیم مادامی که آمریکاییان ازحوادث واتفاقات مربوطه که ممکن است در شرایطی ما
که خطری جدی احتمال ندارد دوری جویند. کنند٬ به عنوان طعمه ای بادآورده دستگیر اتفاقی یا به طور را
آبادان با و خرمشهر اهواز٬ شیراز٬ همسرانشان در اعضای کنسولگری و گفتگوهای اخیر کند. تهدید را آنها
که ممکن است می کند عوض شدن عقیده آنها داللت بر بودند٬ مقاطع مختلف (جامعه) ایرانیانی که از

بیندازد. اعتبار از را تشخیص پیشین ما
تمام موارد در آمریکایی تقریبًا سریع احساسات ضد ظهور متفاوت هستند٬ هنگامی که دیدگاهها در
روزهای اخیر را میتوان ناشی از گسترش نارضایتی از رژیم٬ ادامه کم قدرتی مخالفان در ایجاد تغییرات
اساسی اوضاع (باتوجه به اینکه اـکثریت قاطع٬ تعیین دولت شریف امامی را چیزی بیش از یک تغییر
می تواند یک عقیده مشترک گسترده که ایاالت متحده توانایی برای بنابراین یک فرد و سطحی نمی بیند)
قدرت سر توانایی رژیم برای ماندن بر هم به خاطر و ناآرامی (اجرای سیاست حقوق بشر) هم به خاطر

سرزنش کند. را ما فروش های تجهیزات نظامی)٬ (حمایت و
که قبل از پوسترهای ”آمریکایی بروخانه ات“ و شعارها آمریکایی (صرفنظراز تظاهراحساسات ضد
گرفته است که ”ماغرض خاصی نسبت به شما برای بسیاری این فرم را آمده) وضع حکومت نظامی بوجود
(2) قـدرت نگـهداشـته ایـد سر بر شاه را شما که (1) زیرا آمریکاییان متنفرند٬ ایرانیان از نداریم ٬اما
به اسالم شما (4) بداخالقی روی فرزندان ماگذاشته اید اثر شما (3) می کشد اسلحه های آمریکایی مردم را
عده ای برای آمریکاییهایی که شـخصًا غیره هستید“ و کمبود باعث تورم٬ شما (5) احترام نمی گذارید
این که برایشان اتفاقی بیفتد. مبادا تا ترک کنند که به سرعت ایران را نصیحت کرده اند نگرانند٬ می شناسند
بـرای راه دادن آن را به خـود بدون تردید وضعی است که آنها حاـکی از اما ممکن است اغراق باشد

غیردوستانه می بینند. آمریکاییها
همسایگان نسبت به این احساسات بی اطالع نیستند. جنوب ایران زندگی می کنند آمریکاییانی که در
احساس بیشتر تهران هستند٬ نسبت به آمریکاییانی که در آنها شاید همکاران مراقب این وضع هستند. و
برای ضمانت مرتبًا فوق العاده نگران بوده و که درباره وضع امنیتی خود می رسد به نظر تنهایی می کنند٬

امنیت خویش به کنسولگری مراجعه می کنند.
که آمریکاییان چمدان های خویش را ضرورتی ندارد وضعیت٬ از وجودی که براساس ارزیابی ما با
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که به می رسد به نظر روزهای اخیر در آمریکاییان٬ رابطه با آمدن مشکالتی در امکان بوجود اما ببندند٬
که ترسی می شود به جامعه آمریکایی باعث تشدید انتقال این نظر قابل توجهی افزایش یافته است. طور
این خطروجود هم اهمیت ندهیم٬ زیاد اـگر اما آمده است٬ اعضای آن بوجود میان بسیاری از قبًالدر شاید
که دولت حرفهایی بوده درباره این برخورد قبًال دست بدهیم. از خویش را اعتبار آنها برابر که در دارد
حالی که این قیاس درجزییاتش در اهمیت می دهد. شهروندان خود شاه بیش از با به روابط خود آمریکا
کردن ایمنی اتباع آمریکایی به بهای یک توهم قضیه ویتنام به عنوان نمونه فدا اما نادرست است. واهی و

نقل می شود.
طرف مواقعی که از در موضع ذیل را باید حال حاضر معتقدیم در ما اینجا٬ چنین وضعی در وجود با
شرایط جوری نیست که ایجاد کنیم. سؤال واقع می شویم اتخاذ وضع امنیت شان مورد مورد آمریکاییان در
سازمان یافته به طور چه به صورت دسته جمعی بتوانند آمریکایی چه به صورت انتخابی و که افراد ـکند
آنجایی که به تا کشور سراسر در چندین شهر حقیقت اعمال حکومت نظامی در در ترک کنند. ایران را
احساس ضد می رسد حال به نظر به هر داشته است. اثری سودمند کًال ناآرامی داخلی مربوط می شود٬
کـه مـی کند ضرورت ایجاد افزایش یافته است. اخیرًا مردم ایران٬ قسمت های معینی از آمریکایی در
خطرناـک برای آنها موقعیت هایی که بالقوه می توانند از تا آمریکاییان ساـکن درجنوب ایران محتاط باشند
مقررات حکومت نظامی ناچارًا به عالوه خود اقدامات احتیاطی رعایت شود٬ اـگر دوری جویند. باشند٬
حالی که چنین توصیه ای ممکن است در نه. یا موجب محدودیت آزادی به ویژه برای خانواده شان هستند
منجر به این شود که بعضی از افراد وابستگان خود را به آمریکا بفرستند و استخدام را برای شرکت ها و

سازمانها در ایران نسبتًا مشکل تر کنند.
مطمئن جامعه آمریکایی را بدون این که به هراس بی جهت منجرشود٬ کل این امر می کنیم که در فکر ما
آنچه که حال افت کردن است و وابستگان در حال تعداد به هر اهمیت می دهیم. آنها به خیر که ما می سازد
می گوییم برروی استخدام تأثیرخواهد اینجا در آنچه که ما بیش از درمطبوعات ایاالت متحده درج شود٬
عوض یک جنبه منطقی بـه بلکه در خط مشی پیشگام نخواهیم بود تغییر در عمًال بنابراین ما داشت.
چندان بد (آمریکاییان) کمتر حضور جریان است می دهیم روی هم رفته شاید روندهایی که هم اـکنون در

نباشد.
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شماره 54 سند
محرمانه

خالصه مذاـکرات هیئت مسایل مملکتی
1357/6/22 ـ 1978 سپتامبر 13 تاریخ:

پنجشنبه نگرانی گفت که تظاهرات روز او کرد. وقایع هفته گذشته آغاز گزارشی از با جلسه را سفیر
جمعه میدان کشتار او آورده است. میان دولت بوجود آن در تشکل آشکار وسعت و رابطه با در زیادی را
به کلیه سربازان مجهز که نشاندهنده ماهیت قانون جنگی بود. یک نمایش ناموفق توصیف کرد ژاله را
او سالح های جنگی استفاده می کردند. به جای سالح های کنترل کننده جمعیت از و وسایل جنگی بودند
اهمیت بر او است. عوامل مخرب آنها مخالفین از کردن عوامل حرف شنو ـگفت که وظیفه فعلی دولت جدا
که گزارش هیئت داد دستور او کرد. رعایت مقررات حکومت نظامی توسط مقامات رسمی سفارت تأـکید
معاون ”نیوسام“ روی حقایق تکیه کند. به جای اینکه تحلیل بدهد٬ بیشتر باید حال حاضر اعزامی در

سفارت تجلیل کرده است. از گزارش وقایع اخیر وزارت خارجه به خاطر
آمریکاییان بخش تجاری گفت که شکایاتی از سفیر اتفاقات٬ وقایع و شمردن مقداری از ضمن بر
این امر سوی ایرانیان حکایت می کنند. از پرداخت اجرت خدمات انجام شده٬ کرد دیر بدست رسیده که از
به سبب فلجی که با یک چنین موقعیتی می تواند اشکال بودجه است. مورد در نگرانی فزاینده ما متناسب با
این مورد هرکس در باشد. می آید آنها از دادن پرداخت هایی که فساد ترس از حاصل شده یا وزرای جدید

چیزی شنیده آن را به جان میلز گزارش دهد.
دوستان را رابطین و تعدادی از که ما ممکن است چیزی نمانده باشد فساد موضوع رشوه و رابطه با در
را کشور آنها داده شده است که به علت بازجویی از دستور منصور و دست بدهیم به عنوان مثال به اعتماد از
این معاون وزارتخانه دریافت داشته است سخن گفت. نماینده ”رید“ پیغامی که از ورد سفیردر ترک نکنند.
میلیون کاهش 55 وزارت خارجه قصد می کند. بازگو بودجه سال مالی 1980 مورد در پیغام حرفهایی را
به آن یکی ازپیشنهاداتی که باید بود. کشورهای بیگانه خواهد در آنها که بیشتر دارد 461پست را و دالر
مرتکب تـقلب کشورهایی که کمتر مهاجرتی در این است که مناصب خالی ویزاهای غیر توجه شود
حذف این صورت پستهای زیادی را که در درباره این ایده می گوید طنز با آقای گوئلز بین برود. از می شوند

نمی کند.
باهم تهیه یک برنامه مایلز آقای ناس و ایران دیدن خواهدکرد. امسال از اواخر دارایی) بلومنتال (وزیر

بماند. محل اقامت کاردار که در شد دعوت خواهد آقای وزیر از کرده اند. آغاز را
یک مهمانی ترتیب می دهد٬ یک مهمانی برای جان مایلز همان زمان که سفیر رئیس کنسرسیوم در

داد. مشروب خواهد
کرد. ردخواهد ولی این دعوت را اعضای کنسرسیوم مالقاتی داشته باشد مایل است که زمانی با سفیر
گفت که این برنامه ها و تلویزیون صحبت کرد مجلس در درباره پخش برنامه های زنده از آقای شلنبرگر

است. یک نوع سوپاپ اطمینان برای خارج کردن بخار مانند و قابل توجهی دارد تأثیر
دانشجویان ایرانی آن گروهی از واشنگتن دریافت کرده است که در یک ساعته از ویدئو یک نوار
گرفت. خواهد دسترس قرار مشاوره دانشجویی در مرکز این فیلم در میان می گذراند. در را تجارب خود
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که می رسد به نظر گفت که واقعًا و صحبت کرد روی اقتصاد بر وقایع اخیر تأثیر مورد در آقای مایلز
یافته باشند. دفاع به کشاورزی تغییر تقدمات بودجه از

او می برده٬ جلو همان مالیی است که خط ضدیهودی را دستگیرشد نوری که امروز سیاسی٬ اخبار در
برانیگان با “ Your Man” که ویلیام گزارش داد سرهنگ شیفر وقایع میدان ژاله دست داشت. همچنین در
استفاده سربازان شورشی مورد در گزارش نادرست خود مورد در اداره وابسته دفاعی تماس گرفت و

تأسف کرد. تفنگهای آمریکایی اظهار ایرانی از
آقای گوئلز داد. داشتند آن حضور شرکت در جلسه امنیت که 187 مورد آقای بزمن گزارشی در
منتظره افزایش سریع درخواست های مربوط به ویزاهای آمریکایی نه چندان غیر خبر مورد ـگزارشی در
یافت. گشایش خواهد سپتامبر 19 طبق برنامه در گفت که نمایشگاه کاالی بازرگانی بر آقای رینو دارد.
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شماره 55 سند
محرمانه

8794 شماره سند:
1357/6/23 ـ 1978 سپتامبر 14 تاریخ:

تهران در سفارت آمریکا از:
سی. وزارت امورخارجه واشنگتن دی. به:

سولیوان ـگزارشگر:
ایران تجهیزات برای کنترل ازدحام در لزوم وسایل و موضوع:

وضع حکومت نظامی ایران فقدان واحدهای نظامی ارتش آموزش دیده در مشکالت اخیر یکی از 1ـ
هفته گذشته زمانی که سربازان برای جایگزینی جهت کنترل ازدحام جمعیت بدون تلفات جانی می باشد.
نیزه بودند. بی سر 3 ـ تفنگ های ژ به لباس جنگی و کامل مجهز به طور شهربانی به تهران انتقال یافتند افراد
میدان ژاله به این سربازان حمله نمودند در وچماقدار به دنبال آن وقتی که یک جمعیت سنگ انداز 2ـ
ولی سپرنداشتند. سرداشتند بر را کاله خود آنها تفنگ برای عکس العمل نداشتند. از هیچ سالحی غیر آنها
خونریزی و نتیجتًا واقع نشد پیشروی جمعیت مؤثر موقعی که تیراندازی هوایی برای جلوگیری و

غیرقابل اجتناب بود. کشتار ـکشت و
به مستقر نقاط پراـکنده شهر به صورتی برجسته در آنها لوله های بلند توپ های عظیم الجثه و با 3ـ
همان ترتیب فاقد تناسب است. مشکل می توان تصور کرد که چگونه از آنها برای کنترل ازدحام مردم باید

استفاده کرد مگر اینکه خرابی زیادی بدنبال داشته باشد و بیشتر از مقدار الزم صدمه بزند.
تشریح این با ایران برای جریان فعلی را عدم هماهنگی سیستم تجهیزات نظامی در ناسازگاری و 4ـ
هرگز نقاط جهان به چشم می خورد دیگر که آشوب واضطراب در سال اخیر حقیقت که ایران درخالل 15
گـذشته مـعموًال در کـرد. مـی توان ذـکـر تجربه نکـرده است٬ ماه اخیر چند تا خود در این پدیده را

مراقبت ساواـک عقیم می ماند. با اینکه شروع به کاری کنند ـگردهمایی های عمومی قبل از
برنامه گردهمایی کاهش داده اند اینکه مقامات ایرانی کنترل ساواـک را به خاطر ماهه اخیر چند در 5ـ
اشک آور گاز قبیل کاله خود٬ که مقدارمحدودی وسایل حفاظتی از شد ایران ناچار عمومی رونق گرفت و
فقدان آموزش های حرفه ای برای این نیروها٬ حال به خاطر به هر تهیه نماید. برای پرسنل شهربانی خود

آشکاری خام دست نشان داد. به طور را خود قبال مسئولیت جدید٬ شهربانی در
آن هرگونه طغیان جدیدتشنج وقایع اخیروضعیت نامطمئنی است که در نتیجه تمام این جریانات و 6ـ
ترساندن نیروهای که در این حقیقت امکان دارد آـگاهی از شود. منجر مجدد به کشتار عمومی می تواند و
مسئله حکومت می کنند سران عالی مقام ارتشی فکر واقع تعدادی از در و واقع شود تظاهرکننده مؤثر

شد. نظامی به همین دلیل موفق خواهد
آینده آزادی بیان در مقامات است که تجمع عمومی و تصمیم اعالن شده شاه و طرف دیگر از 7ـ
مقامات رسمی آینده نزدیک لزوم تجدیدنظر تحوالت زندگی عمومی ایرانیان در اجازه می دهد. نزدیک را

داشت. به همراه خواهد مسئله کنترل ازدحام مردم را مورد ایران در
وزیر بزرگ ارتشتاران و ازهاری رئیس ستاد تیمسار شاه٬ با روزهای اخیر مالقات هایم در من در 8ـ
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تحریکات و که به مراتب عظیم تر تظاهرات گسترده توکیو موردمشاهداتم از در درباره این مشکل و ـکشور
هم کشته شود این جمعیت بدون اینکه حتی یک نفر گفتم که چطور صحبت کردم و بود بیشتر بسیار آن نیز
ناامنی نقش خود مرج و کنترل هرج و رابطه با در این مطلب که ایران باید مورد در تمام آنها پراـکنده می شد.
به صورتی روشن برای اتفاق افتاده بود که برای او ازهاری جریانی را (تیمسار موافق بودند. عوض کند را
از را او یک سرباز است که یک شب که اولین شب حکومت نظامی بود آن بدین قرار و من تشریح کرد
شهربانی ”به اینکه یک مأمور به مدت ده دقیقه زیرتفنگ نگهداشته تا سرنشینان اتومبیل را اتومبیل پیاده و

بازرسی کند.) را هویت افراد آمده تا آرامی“
که نتیجه نهایی یک تالش فشرده وزارت جنگ برای دستیابی به وسایل غیرکشنده می رسد نظر به 9ـ
عالقه فزاینده ای هم آلمانی است و روی وسایل انگلیسی و بر تأـکید حال حاضر در ـکنترل ازدحام باشد.
”پارت اشک آور من حدس می زنم که درخواست معمول برای گاز دارد. نسبت به وسایل ژاپنی وجود

ادامه یابد. آمریکا از دریان“
سولیوان
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شماره 56 سند
خارجی غیرقابل رؤیت برای افراد سری:

1357 شهریور 27 ـ 1978 سپتامبر 18 تاریخ:
جورج عزیز:

درباره را که قول دادم نظرات خود همانطور متشکرم. هفتم سپتامبر جلسه روز در دعوت شما از
فوق تقدیم می کنم. روز مسایل مطرح شده در

رهبران متفاوت شخصیت ایرانی ـ
آن نتایجی اتخاذ فقدان قابلیت تغییر ایرانی و جلسه براساس فریضه های منفی درباره خصلت فرد در
و حساسیت به خود ایرانی صفات منفی مشهوری چون بدبینی٬ شخصیت فرد که در این حقیقت دارد شد.
ایران مفسرین امور اجتماعی منفی محسوب می شود. لحاظ فردی و که از دارد خودپسندی قدیمی وجود
به قلم زونیس نامبرده شده اند. کتاب ”برگزیدگان سیاسی ایران“ در و عنوان کرده اند این صفات را مکررًا
آن که فقط یازده صفحه است را فصل آخر نخوانده باشی٬ این کتاب را صورتی که قبًال (من امیدوارم در
نتیجه این که تنها می کند فکر می رسید آن جلسه به نظر سخنرانان در بعضی از بتوانی به زودی بخوانی)
اهمیت آن به مطلب است که از حال این بخشی از به هر قدرت می بخشد. این است که شاه را صفات٬
و این عیوب خویش آـگاه بوده اند بدون شرمندگی از کامل و ایرانیان همیشه به طور سرعت کاسته می شود.
اـکنون از راهی که روش حکومتی شاه این عیوب را تقویت می کند٬ خشمگینند٬ این موضوع چه در آثار
چه درصحبت عمومی خود و جاـکوبز) بیندر٬ کوتام٬ استانداردتحقیقی درباره سیاست ایران (بیل زونیس٬
نقاط ضعف شخصیت ایرانی استفاده کرده و کنترل شاه از که سیستم حکومت و می شود ذـکر ایرانیان مکررًا
این اعتراف دارد. کتاب مأموریت برای وطنم به این موارد شاه در خود تقویت می کند. را بدین وسیله آنها
همه بیزاری می جویندقرین می کند بیش از درخود آنچه که آنها اذهان ایرانیان با در طریقه حکومت شاه را
این موضوع باعث شده است که به میزان خیلی می نماید. ایجاد نسبت به او مستمر عمیق و تنفر دائمًا و
اینکه شاه به عنوان یک ابرناسیونالیست پذیرفته از مردمش باشد) داشت نزد که شاه آرزو زیادی (آن طور

جلوگیری کند. شود٬
سرمایهـگذاری سیاسی کرده٬ که عیوب فوق که شاه روی آنها ایرانیان معتقدند عالوه براین بسیاری از
آـگاهی جدید رشد قابلیت احترام اجتماعی و آموزشی٬ همچنین به طورجدی وشدیدی توسعه اقتصادی٬
احساسی مستمرًا آنهاسوءاستفاده می کند٬ وطریقی که شاه از این فسادها از آـگاهی آنها کرده است. کند را
تحمیلی غیرعادی درجستجوی طرح اجباری یا آورده است که رژیم شاه به طور بین ایرانیان آـگاه بوجود
آینده مملکت را لحاظ سیاسی٬ طریق روش های حکومتی ارتجاعی است که از از مدرنیزه کردن اقتصاد

می اندازد. به عنوان یک جامعه به خطر
رهبران آینده قوی که می توانند حرفه ها میان گروههایی چون اهل تجارت و در این احساس خصوصًا
چون آنهایی که ممکن بود شوند٬ که چنین رهبرانی پیدا نمی رود براساس عقل انتظار قوی است. باشند٬
فقط خنثی هستند. شخصیت ایرانی٬ سوءاستفاده دقیق شاه از به خاطر یا همکاری کرده اند یا شوند رهبر
آـگاه مسئول٬ افراد از به اندازه طبیعی (یعنی محدود) دیگر کشور هر ایران مانند این درست است. قسمتی از
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نسبتًاخوب و کرده اند ایران پیدا راههایی برای زندگی کردن در این افراد بعضی از شجاع بهره برده است. و
خارج ولی کامًال از دست بدهند از احترام به خویشتن را بدون اینکه حس راستی و و زندگی می کنند
که مطابق هستند همچنین کسانی مثل امضاـکنندگان پیمان 32 نزدیک متوجه اقدامات حکومتی هستند.
بدون اقداماتی که مستلزم قابل توجهی است٬ در آشکارا به دالیل دیگر٬ سیاسی حرفه ای یا اصول دینی٬

شاه مخالفت می کنند. با التفات به نوع انگیزه ها

شاه چه می شود؟ از بعد
تاریخ که برای ایران دورانی احساس دیگری که اساس مخالفت فعلی است این است که دوران شاه در
بدین لحاظ سیستم حکومتی وی که درجمع کردن مردم آمده است. اـکنون بسر بوده است٬ اساسی وخطیر
راه آرزوهای ایران و سر اـکنون به صورت مانعی بر مهم بوده٬ الزم و استقالل آنها٬ حفاظت از پراـکنده و
از اما بنماید ممکن است که بدیهی به نظر این امر پیشرفت آتی کلیه جنبه های مهم زندگی درآمده است.
یک ریشه اصلی حس متزلزل ایرانیان درباره رژیم شاه است که اوًال است. اهمیت دوجانبه ای برخوردار
این ثانیًا من که طول نمی کشد.“ عمر آخر حس اینکه ”سلطنت شاه تا جلسه گفتند٬ هم در افراد بعضی از
این بنوبه ندارد. شاه وجود دولت هیچ چیزی به جز طبقات مردم ایران است که در بسیاری از احساس در
بلکه نکرده٬ برقرار باشد که نه فقط شاه ترکیب حکومتی که توارث پذیر سرچشمه می گیرد این نظر از خود
ایرانیان قابل قبول نبوده وحکومت برای بیشتر برود سرکار وقتی از آن دارد٬ از آن تصوری که او سلطنت با
قدرت طلب دیگری هم که سعی در حکمرانی به روش او داشته باشد نیز برای ایرانیان پذیرفته نیست. (به
همین دلیل است که من فکر می کنم در دست گرفتن قدرت توسط نظامیان برای جانشینی شاه٬ شانس

ثبات خویش ندارد). پایداری و زیادی در
ادامه ایران٬ پیشرفت معقول در و مبرم حقوق بشر مسئله روشن و به همین دلیل است که عالوه بر
چوب یک چهار نوع صحیح دادن آزادی می تواند مهم است. ایرانیان٬ بسیاری از و آزادی دادن برای ما
این صورت هرکسی که غیر در آورد٬ آن به بار استفاده کردن از ثابتی برای زندگی سیاسی ایرانیان و
فشارهای شده و احساسات آزاد ترسهای داخلی٬ گردباد مرکز در شد خواهد مجبور جانشین شاه شود

دوباره سازماندهی کند. حکومت ایران را سیاست و بیرونی٬

تشیع
مرتجع هستند. کل وذاتًا روحانیت شیعی به طور که شیعه و کند ایجاد را آن جلسه ممکن است این فکر
کـه از برای پیروانش ممکن مـی سازد این را حقیقت بی تفاوتی های رسمی شیعه درباره سیاست٬ در
تطبیق اسالم با که آن نمایانگر است چرا اصل ملی گرا شیعه در شکل های گوناـگون حکومتی حمایت کند.
عالوه براین مذهب شیعه که تحت تسلط اعراب نباشد. بود آن خود خواست ایرانیان به داشتن مذهبی از
است که باب که معتقد مذهب سنی چرا است تا سازگار بیشتر موقعیت های جدید و حکومت ها بالقوه با
تعالیم در قرآن یا که در نظری اجتهادات دین شناسی را اـگرچه تشیع به طور گشوده است٬ هنوز اجتهاد
اصلی ایران باعث شده است که گروههای عمده و اختناق دینی شاه در منع می کند. رسول یافت نمی شود٬
که مذهب کاتولیک درست آن طور محافظهـکاران عمل کنند. خویشتن دگماتیک و راه دفاع از در شیعه٬
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لحـاظ ولی از لحاظ اجتماعی محافظهـکار از من شیعه را کشورهای کمونیستی شده است. رومی در
آن آزادی برای ایرانی که در در این مطلب٬ استبدادی می بینم به خاطر دارای کشش ذاتی ضد سیاسی٬
من دارد. زمینه سیاسی وجود مذهبی در عقاید آزادی ابراز احکام مذهب و تشکیالت مذهبی و مذهب و
مسایل در خصوصًا مذهبی٬ به مقام های محافظهـکار یک حزب وفادار اسرائیل٬ دارم مثل ترکیه و انتظار
بدون که اشخاص معتقد٬ داشته باشد عرض طیف سیاسی وجود در هم چنین تعدادی دیگر اجتماعی و
به مخالفت رهبران مذهبیشان واقع شوند٬ مورد یا بکنند مذهبی خود عقاید احساس تخطی از اینکه زیاد

آن تعلق داشته باشند.

اقدامات بعدی
توسعه اقتصادی قابل مالحظه که این است که ایران کشوری است با این نامه تشریح شد نتیجه آنچه در
این موضوع آـگاهی دارند. تحمل رنج از با کامل و ایرانیان به طور سیاسی عقب افتاده است. نظر از شدیدًا
این امکانات انتخاب کنیم. میانشان یکی را امکان واقع بینانه داریم که از فقط دو این بدان معنی است که ما
آشفتگی مردمی یا و شکل دولت دائمی اش می باشد تالش تدبیر توانمندی در آشفتگی کشوری است که با
برای دستیابی به یک شکل حکومتی که مراحل آزمون وخطا رژیم هایی هستند کشمکش با که در می باشد
به تحمل آشفتگی متقاعد شاه بتواندخودش را اـگر ردمی کنند. آـگاهانه آن را به طور یا نمی فهمندو را پایدار
(دو داشت بنماید. خواهد اینچنین دولتی که قدرت خودش را ظهور برای بنای دائمی دولت و جستجو در
چیزی که او هرگز در گذشته قادر به انجام دادنش نبوده است) در آن هنگام پیشرفت می توان در حالی که
ادامه اعطای تلفن اخیرش به شاه مورد در قدرت است شروع شود. بنابراین تأـکید کارتر دولت در هنوز
در بیاوریم٬ اعطای آزادی فشار مورد به شاه در مصرًا باید ما درست سوی هدف نشانه شده بود. آزادی٬
به طور ما است و ما که این منظور کرد خواهند پیدا می بینندحداقل اعتماد این صورت ایرانیانی که این را
احزاب جهت انتخابات آزاد٬ در شاه واقعًا اـگر خواهیم بود. مشابه به نسبت به رژیم های آینده استوار
عقب از که مملکتش را کرد اوشروع خواهد آزادی بیان سیاسی حرکت کند٬ و یک مجلس آزادتر سیاسی٬
حاصل داشته باشد. خودش امید ثبات پس از به یک آینده معقوالنه با و افتادگی کامل سیاسی نجات دهد
به ایران بهترین شانس و گذشته جبران کند شاه در از را حدی حمایت یکسره ما تا می تواند این کار
خاورمیانه که برایش آرزومندیم باشد. متمایل به ایفای نقشی در و قادر که یک ملت٬ بدهد درازمدت را
امکان نتیجه کامًال که در محتمل فرض می شود بدبختانه صورت پذیرفتن سرکوبی متناوب خیلی بیشتر
جا غیرقابل مقاومت مردم از فشار یا و کودتا ترور٬ که ظرف دهه آینده شاه با کرد فراهم خواهد این را
که اتحادی میان بود دولتی خواهد این شرایط برای ما آینده در بهترین دولت ممکن در برداشته شود.
که افسران ارشد بود رژیمی خواهد بدترین رژیم٬ آن حاـکم باشد. افسران جوان ارتش بر غیرنظامیان و
من چند هر خواهیم داشت٬ ابتدا که در بود حال این دولتی خواهد به هر آن تسلط داشته باشند. ارتش بر
جهت یک دولت غیرنظامی که شانس خوبی برای موفقیت خواهد میکنم که امکان جهش مستقیم در فکر

دارد. وجود داشت٬
خصوصی فشارهای قوی عمومی و ابتدا در کند پیدا ظهور افسران مسن تر نظامی از یک افسر اـگر
این بود. نخواهد یک چنین دولتی پایدار به شدت مقاومت شود. باید مقابل این فشارها در استقبال کنیم.
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افسران جوان به شدت به وسیله غیرنظامیان و و شد. هم گسیخته خواهد دولت به وسیله نفاق داخلی از
سرکوبی به چه شکل می توان حکومت که به جز رهبران آن نمی دانند گرفت. خواهد مخالفت قرار مورد
سربازان وظیفه برای نگهداشتن ژنرال های مرتجع در که افسران جوان و دارد احتمال زیادی وجود ـکرد
ایرانیان چنین رژیمی را اـکثریت بزرگی از همه مهم تر از قدرت به طرف هموطنانشان تیراندازی نکنند.
مشوق چنین رژیمی که ما دیده نشود که هرگز این خیلی اهمیت دارد رژیم شاه می دانند. از بدتر یقینًا
او چه آشوب هایی پس از آغاز اینکه در یا و چه تنگناهایی می بیند در را مهم نیست که شاه خود باشیم٬

آمد. خواهد پدید
در آن را و مقابل آن ایستادگی کند) شاه در استفاده کنیم (حتی اـگر زمان حاضر از باید این احوال ما در
به دانستن وفهمیدن تحوالت سیاسی ایران هم اـکنون از بنیان نهیم که احتیاج ما میان خودمان به طوراستوار
ممکن است آن سیاست ها مورد حین انجام ارزیابی های مستقلمان در زیانی که به وسیله نمایاندن خود هر
حال انجام این کار در اینکه ما از حقیقت آـگاهی او در است. مهمتر کنیم٬ وارد او به روابطمان با به شاه یا
به طور آزادی اضافه کند. اعطای مستمر مورد در تشویق های ما اعتبار هستیم ممکن است به خوبی بر
اظهارات عمومی یا قبیل فروش تسلیحات و طریق وقایع عمومی از از به شاه خصوصًا همزمان ارادت ما
نشود. می کنیم ایجاد به سادگی رها را که او جایی که توهم این را تا کند محتاطانهای تقلیل پیدا به طور باید
فورًا می کنم که آنها چنین است فکر اـگر شروع نشده باشد. است هنوز معتقد امکانات زیر بعضی از نهایتًا

شوند. آغاز باید
الف ـ در سازمان سیا و سفارت ارجحیت گزارش به وقایع داخلی و سیاست داخلی در ایران باید داده شود.
انجام این مشکالت مشقت بار دو هر ما احتیاج است و مورد اینجا در که چه چیز من می دانید از بهتر شما
این کار شدن در منابع الزم برای درگیر و اختیار باید است که به کنسولگری ها قابل ذـکر می دانیم. مهم را
جـایی کـه فـعالیت های مـهم در خیلی از است و خارج تهران آسانتر وسیله دسترسی در داده شود.

جریان دارد. هستند ـکنسولگریها
دانشگاهیان خیلی از داشته باشد. جامعه دانشگاهی وجود مرتب با مشاوره سیستماتیک و باید ب ـ
منابع مصرف نشده زیادی برای استفاده بوده اند. ومستقیم تر مسایل سیاسی ایران خیلی صریح تر مورد در
ICAاین مشاوره که می باشد. نیاز مورد که نظرات آنها بدانند زنان باید این مردان و و اینجاوجوددارند. در
پوشش مطالبی که مورد انتشارات باشد. متضمن نظارت مرتب بر چنین باید شرکت دهد٬ عمیقًا که باید را
نشریه انجمن ایران در مورد مطالبی که در خیلی از باشند. نیز شامل رساله های دکترا باید می گیرند قرار
خصوصًا که ما می دهند پوشش قرار مورد که موضوعاتی را می رسد به نظر می آید٬ علوم سیاسی آمریکا
و گیرد بهره برداری قرار تخصص آن مورد مرتب به خاطر به طور انجمن خاورمیانه باید نادیده می گیریم.
انستیتوی آمریکایی برای مطالعات که منابع بیشتری به مطالعات ایران اختصاص دهد. تشویق شود باید
یک منبع خیلی ندیده گرفته می شده است٬ طرف ما از ظاهرًا و دارد قرار دانشگاه پنسیلوانیا ایران که در
برای ایرانی هاروارد (مثل مرکز کرده اند کار زمینه های دیگر ایران در دانشگاهیانی که در با مهم است.

مرتب مشاوره شود. به طور باید مطالعات مدیریت)
تبعیدیهای ایـرانـی و تماس محتاطانه ای با مستقیم باید به طور یا طریق دانشگاهیان و از یا ج ـ
در راجع به کمیته جدیدالتأسیس برای حقوق بشر برای مثال٬ ایاالت متحده گرفته شود. سازمانهایشان در
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گروه است چه می دانیم. 32 بازوی آمریکایی منشور ایران که ظاهرًا
خیلی از بازرگانان آمریکایی همکاری کند. تماس با که در وزارت بازرگانی بایدخواسته شود از ـ د
مـن معمولی دارند. وسایل دسترسی غیر مکررًا و حساس هستند قابل توجهی باهوش و به طور آنها
صحبت کنم. شما با سازمان داد را این مشاوره ها که درباره اینکه چگونه می شود خوشحال خواهم شد
ایران مورد میان گروه های خصوصی آمریکایی که در در ما مورد سوءظن در که بر بود آسان نخواهد

غلبه نمود. (بخصوص دانشگاهیان) ذیعالقه می باشند
آن استفاده از به هرطریق که می خواهید لطفًا باشد. امیدوارم سودمند این یک نامه طوالنی بوده است.
موفق باشند. واقع شوم مطلعم نمایید. طریق دیگری هست که می توانم سودمند وقت٬ هم چنین هر ـکنید.
جان واش برن ارادتمند:
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شماره 57 سند
1357 شهریور 27 ـ 1978 سپتامبر 18 تاریخ:

محرمانه طبقه بندی:
واشنگتن وزارت امورخارجه ـ از:
فوری اداره مأموریتی ناتو٬ به :

سفارت تهران 6643 جهت اطالع به:
اوضاع ایران در تقاضای مشاوران سیاسی برای مبادله افکار موضوع:

سپتامبر تاریخ 19 اوضاع ایران در در برای مبادله افکار 36 ٬35 بیانیه های ٬34 از هیئت می تواند 1ـ
می توان حذف کرد. را بیانیه 34 که می توان پاراـگراف آخر چنین نتیجه بگیرد جلسه مشاوران سیاسی٬ در
ایران اوضاع کلی امنیت در تاریخ فعلی برای هدف مشابه آماده شده است. تا به عالوه مطالب زیر 2ـ

شده است. بهتر سپتامبر 18 پس از
دولت ایران گفت که در صبح تقلیل یافته است. 4/5 شب تا 11 تهران از در مقررات منع عبورومرور
شهرها اـکثر در کشتند. را نفر 9 و لباس مبدل سربازی به یک گشت ارتشی حمله کردند در تبریزتروریستها

می شوند. مقابل حکومت نظامی باز یک هفته مقاومت در پس از مغازه ها٬
زیادی (درحدود تعداد اما گرفت٬ یک جلسه فوق العاده مجلس رأی اعتماد دولت شریف امامی در 3ـ
دولت خاطرنشان ساخت که به محض اینکه اوضاع اجازه دهد٬ این جلسه غایب بودند. در نفر) 74

حکومت نظامی لغو خواهد شد و مفسدین تحت پیگرد فوری قانونی قرار خواهند گرفت.
در در بعضی از گروههای مذهبی تصدیق کرده است. رهبر مذهبی شریعتمداری نفوذ مارکسیستی را
هیچ گونه تاـکنون ما بیان کرد. آشوب های ایران را در تحریک کمونیست ها مجلس دولت فهرستی از
شده ایران که توسط دولت ایران ادعا آشوب های اخیر دخالت خارجیان در مدرکی مبنی بر ـگزارش یا
دولت گروههای مذهبی آماده مذاـکره با که ممکن است برخی از دارد نشانه هایی وجود نداشتیم. است٬

باشند.
دو توانایی هر توجه و کشته به جای گذاشته است٬ هزار ناـگواری که 15 حادثه بسیار زمین لرزه اخیر٬
روشن ما عوارض سیاسی بر کرد. جهت این مشکل فوری جلب خواهد در ملت را طرف یعنی دولت و

آمد. خواهد یک مسئله جدی به بار تلقی شود٬ عملیات تسکینی دولت ایران بی اثر اـگر اما نیست٬
ونس
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شماره 58 سند
1357 شهریور 30 ـ 1978 سپتامبر 21 تاریخ:

9157 شماره سند:
محرمانه طبقه بندی:

تهران در سفارت آمریکا از:
واشنگتن وزارت امورخارجه ـ به :

پیش راه سنگالخی در شاه٬ ایران و موضوع:
پارلمانی و ایران رأی اعتماد درسایه زمین لرزه شرق ایران دولت جدید گذشته و روز درخالل چند 1ـ
آرامشی در تخلفات قانونی٬ حوادث کوچک از به جز دریافت کرد. شش ماهه حکومت نظامی را تأیید

وضع بغرنجی هستند. آینده مواجه با دولت در شاه و حاصل شده است اما شهرها
به نفس درخود ایجادمقداری اعتماد احساس موجودیت و رهبری٬ مشکل استقرار دولت مواجه با 2ـ
جهت معقولی در به طرز دولت باید بدین منظور جلب آرای مردم برای خط مشی خویش است٬ دولت و
گروههای سیاسی مسئولی که بلندپروازیهای دمکراتیک تا حرکت کند توسعه پایگاه خود اعطای آزادی و
رهبری را که تبعیت از عده زیادی را ضمن باید در جریان حکومتی کاری برعهده بگیرند. در بتوانند دارند
صورت عدم موفقیت در در همراه سازد. خود سرنگونی رژیم فعلی شده است با که خواستار پذیرفته اند
به ناآرامی های منجر آزادیخواهی مجددًا روند تجدید که برداشتن حکومت نظامی و امکان دارد این امر
ـگذشته و بازگشت اسفبار سرکوبی نظامی می گردد. نتایج حاصله می توانند برای شاه و سلطنت شوم باشند.
عمدتًا براساس خاصی رهبری کرده است. جریان دو سال گذشته برنامه آزادیخواهانه را 3ـ شاه در
استقالل هیئت دولت و 1ـ مفتوح می شود. مسئله قانون اساسی مجددًا که دو معلوم کرده اند اتفاقات خود
نیروی روحانیت اسالمی شیعه به صورت پاسداران سنتی حقوق مردم و مجلس 2ـ برابر مسئولین در
سرکوبی مصدق و یکی با گذشته به نفع شاه برگزارشده اند. دوموضوع در این هر بازگوکننده شکایات آنها.
سال 63 خمینی در آیت اهلل دیگری سرکوبی توده طرفدار و دهه 1950 در زدن دنباله روهای او ـکنار
جهت در سیاست اعطای آزادیهای خود که به عنوان بخشی از کرد تابستان گذشته شاه تظاهر می باشد.
و او پارلمان واـگذارد. و به نخست وزیر قدرت را ژوئن مایل است مقداری از در برگزاری انتخابات آزاد
شناسایی نقاط نارضایتی که آن روحانیت روحانیت شیعه یا توجه کمتری به تفاهم با دولت آموزگار

بودند. می توانست بهره برداری نماید
گروه روحانیت دو هر نمودند. روحانیت اقدام به روش های قدیمی جمع کردن توده ها نتیجتًا 4ـ
سیاسیون طالب قانون دیگر جبهه ملی و قم (ـکه با به رهبری آیت اهللشریعتمداری ـ افراطی٬ و محافظهـکار
خمینی رهبر آیت اهلل و ارتباط است) در عمومی ندارند ولی وجد اساسی طبقه متوسطه که آـگاهترند
چپ افراطی عناصر کمونیست های نهانی و سوی برخی تروریست ها٬ عراق (ـکه از مسلمانان متعصب در
وپرونده کلی مزایای اقتصادی هستند توجه شدیدی به بخش های بزرگ جامعه که بی بهره از حمایت شده)
محرومیت ها٬ اثر قابل مالحظه ای در به قدر این دردسرها نمودند. اجتماعی هستند٬ ـگرفتاریهای سیاسی و
باالرفتن توقعات به علت برنامه توسعه اقتصادی شاه واصالحات اجتماعی غربی از فساد عدم مساوات٬
آنجایی از و دست بدهند که چیزی از ندارند چون این مردم ناراحتی آن را آمده است. بوجود سال 1963
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به سمت رهبری رادیکال خمینی که طالب سرنگونی ارائه نداده اند٬ قابلی به آنها چیز ـکه روحانیت میانه رو
آوردند. رو است٬ انهدام سیستم موجود شاه و

نـظرات بسـیاری از بـا اشتراـک وسیعی دارد مسایلی که باعث تحرک مخالفین افراطی گردید 5ـ
معهذا مرج ناشی ازسقوط سلطنت واهمه دارند. هرج و از شاه حمایت کرده و سیاسیون مردم دیگری که از
روحانیت شریعتمداری شاه بگیرند. امتیازات بیشتری از تا افراطیون همکاری کردند با رهبران میانه رو
نتیجه اتحاد تنها دست بدهند. از انبوه طرفداران افراطی را جناح چپ خارج نشده و که از جرأت نکرد

آتشین عظیم علیه شاه بود. تمام شعبات مخالفین به صورت یک تندباد آشکار
به نظر که ظاهرًا ماهیت آن قدر نظر مخالفین از روشن گردید بندهای باال عمل چنانکه در در 6ـ
چندان ساده نیست. خیال می کنند که بعضی ها آن آنطور با به عالوه برخورد و وحدت ندارند می آید٬
این شکل بـه که به اعتقادشان مواجهه با ارتش هستند بخصوص در دولت ایران٬ فی المثل عده ای در
تـحت عـنوان دارنـد٬ مالهای بین ایشان که رهبری ناراضـیان را صورت حبس سیاسیون مخالف و
که رهبران بزرگ مـذهبی مـثل خـمینی و مثل شاه چنین بود آـگاهتر تلقی افراد خرابکاران میباشد.
گرفت. خواهند را رهبران جای آنها حال دیگر به هر وضع کنونی غیرقابل توقیف بوده و شریعتمداری در
زمان برای پیاده کردن برنامه های دولتی ضمن آن٬ و به منابع نارضایتی توجه شود برای حل مشکل باید

ـکسب شود.
چهره ها مبارزه برعلیه فساد شاه دستور آرام کننده ناراضیان٬ این عمل مسکن و به عنوان بخشی از 7ـ
و توقیف وزرای پیشین و دیگران را می دهد. نتیجه نهایی این توقیف ها که از سوی ساواـک تحت قوانین
در آنها نمی رسددلیل محکمی برای محاـکمه عده زیادی از به نظر هرچند حکومت نظامی اعمال می گردد٬
میان حامیان شاه در که نتیجه معکوس هم بدهد. احتمال دارد داشته باشد٬ دادگاههای قانونی وجود
طعمه گرگ کردن زیردستان سابق برای مصلحت شخصی که اقدام وی در کسانی هستند مخالفین او همانند
بیشتر مسئول تمام سیاست های اصلی تمام دولت های پانزده گذشته یا را او که خود چرا می کنند انتقاد را

می دانند.
ماهه ای که دولت برای خاتمه حکومت زمان کوتاه 6 در موضوع جدی قابل بحث این است که آیا 8ـ
که صمیمانه عوامل قانع کند عامه مردم ایران را قانونگذاری آزادمنانه وعده داده است می تواند نظامی و
که درگیری عملی مردم مانع شود یا منزوی نموده و آرام کرده یا ناراضیان را رفع کرده کرده و نارضایتی را
بایدچنان ذهنیت شاه ودیوانساالری او تمام بنیان بناخواهدگردیدصورت بگیرد. ـکه دوباره باعث تهدید
دهند. جانشین ناراضیان قرار موفقیت آمیز به طور را که برای درک موقعیت خود ظریفی به خرج دهد
که دارند را آزاد آرزوی یک تغییرتطورآمیز مخالف دولت هستند رهبران سیاسی که حامی یا ضمنًا 9ـ
نموده آن نوع انتخابات آزادی که شاه مقرر موفقیت در که درجه تشکل سیاسی الزم برای احراز می خواند
ظروف سیاسی آنها اـکثر حال حاضر در آورند. فشار خود چشمگیری بر به طور باید داشته باشند را
در موجود نیروی سیاسی آشکار تنها معرض غرق شدن در در لذا منازعه انتخاباتی دارند نشئت داری در

دارند. قرار ایران که نیروی مخالف افراطیون سیاسی مذهبی باشد٬
چهارچوب آن مواجه می باشند. آتیه نزدیک با دولت جدیدش در این مسایلی است که شاه و 10ـ
مثل زمین لرزه های مداوم ایاالت شرقی عالئمی ولی اغتشاشات اخیر دست نخورده مانده٬ اصلی کشور
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جامعه فائق آید. بر بالقوه می تواند نوعی بی قراری که به طور است از
مسیر و ارزیابی کند را که قدرت نیروهای مختلف درگیر کرد پیام های بعدی سعی خواهد سفارت در

طبق پیش بینی به انجام برساند. را نقش میانی خود و بگیرد نظر زیر اقدامات احتمالی را
 سولیوان

شماره 59 سند
(1357 شهریور 31) 1978 سپتامبر 22 تاریخ:

محرمانه طبقه بندی:
تامست ـگزارشگر:

شیراز در کنسولگری آمریکا از:
واشنگتن وزارت امورخارجه ـ به:

تبریز اصفهان و در رونوشت جهت کنسولگریهای آمریکا
ایران دیوانساالری در رفتار موضوع:

امانی دارند٬ بوروکراسی محلی زندگی در داشتن با لحاظ سروکار ایران از کلی خارجیان در به طور 1ـ
است. محدود احتیاج آنها به همین جهت خدمات مورد و دارند این خارجیان جنبه گذرا بیشتر

گمرک٬ از ترخیص کاال گواهینامه رانندگی و اموری مانند شاید و پروانه کار مسایل مهاجرتی و به جز
آنها فرصت کمتری دارند تا بتوانند شاهد طرز کار بوروکراسی ایران باشد. حتی در زمینه هایی که آنها با
سازمان های دولتی ایران سروکار دارند این اثر با فراهم کردن مؤسسات میانجی از سوی کمپانی یـا
سبک تر غالبًا میان کاغذبازیهای بوروکراتیک است٬ گذراندن از آن گذشتن و سازمان سرپرست که کار
که کشف می کند آن چیزی را اینجا اقامت در روز چند خارجی پس از این یک نفر وجود با میشود.
آن این است که نخوت و و تلفات آموخته اند دهها به دنبال هشت ماه ناآرامی و رهبران ملی ایران تنها
یک به خودی خود این کشور معقوالنه در غیر اغلب روندهای خودکامانه و خودکامگی بوروکراتیک و

می رود. یک منبع عدم رضایت عمومی به شمار رسوایی ملی و
چند ظاهرًا فراهم می کنند را خدمات ناچیزی که آنها برای عدم پاسخ گویی بوروکراتهای ایران و 2ـ
(2)ساخت آموزش نارسا. با کارمندان غیرواجدشرایط و (1) آن جمله: که از دلیل بایدوجودداشته باشد.
یک تعصب سازمانی که خطوط عمودی نبودن سنت خدمات عمومی (4) (3) بی ثبات انتخاب کارمند
متوسط و سطوح پایین و بزدلی در (6) بنگاهها درجه فوق العاده تمرکز (5) ترجیح می دهند ارتباطات را
آن عمومی که از ماهیت رفتار بوروکراسی و کار طرز دریافت های عمومی از (7) مراحل باال سوءظن در

می گیرد. بحث قرار مورد زیر در این جنبه ها ناشی می شود.
به یک را برنامه های آموزشی خود استخدام کارمندان و نهادهای بوروکراتیک ایران طرز کمتر 3ـ
طریق جلب این استخدام برای بنگاههای دولتی به جای اینکه از اغلب کار آورده اند. در سیستم واحد
از انجام شود. امتحانات مختلف غربال شده اند٬ در قبًال نامزدهایی که آنها یک مجتمعی از ـکارمندان از
ساده شرایط مورد به طور آـگهی ها نشریات صورت می گیرد. سایر و روزنامه ها دادن آـگهی در طریق قرار
به معموًال تعیین شده مشخص می کند. استخدامی کشور طرف سازمان امور سمتی که از برای هر لزوم را
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بدین اهمیت داده می شود. مهارت فنی٬ معلومات عملی نشان داده شده یا از ـگواهینامه تحصیلی بیشتر
ولی صالحیت خدمات خواسته شود یک فرد ممکن است داشتن یک درجه مهندسی از ترتیب که مثًال
پارتی بازی دولتی حیطه انحصاری اعضای خانواده های برجسته اجتماعی ایرانی است روابط خانوادگی و

می چربد. عوامل عینی دیگر اغلب بر و می کند استخدام اهمیت پیدا در ظاهرًا
است. به نوع اشخاص دست اندرکار کلی محدود بوروکراسی ایران به طور آموزش حرفه ای در 4ـ
برگیرنده معلومات در مشخص شده معموًال استخدامی کشور شرایط آموزشی که به وسیله سازمان امور
که می رود آن انتظار وپس از پی آن است می باشد در برای سمتی که او ـکلی مربوط به یک تقاضاـکننده کار
برنامه های رسمی تجربه کاری بدست آورد. با لزوم را مهارت حرفه ای مورد معلومات تخصصی با او
برای پیشرفت حالی که اندکی صالحیت حرفه ای معموًال در ندارد. بالکل وجود پرورش حرفه ای تقریبًا
همان طوری که هنگام استخدام حتی مهم ترین عامل هم نمی باشد. عامل نیست و تنها این امر الزم است.
به عنوان یک شرط ضروری برای یک بوروکراتها سوی خود پارتی بازی اغلب از می شود٬ رفتار معموًال
کارمندان دولتی ایران خیلی به ندرت آموزش اختصاصی زندگی حرفه ای دولتی موفق تلقی می شود.
مقرراتی هستند اغلب دارای معلومات ابتدایی درباره قوانین و بالنتیجه حتی بوروکراتهای ارشد٬ می بینند
اندازه ای که سابقه اجازه دهد تا براساس اقتضا تا بدین ترتیب تمایل دارند آنها حاـکم است و آنها کار ـکه بر
پردامنه خودکامگی بوروکراتیک بنابراین تأثیر ناهماهنگی و این امر نتیجه گریزناپذیر تصمیم بگیرند.

است.
5ـ همه بنگاههای دولتی ایران دارای یک چهارچوب کلی سازمانی هستند (مثًال یک وزارتخانه به
دادن کارمندان در یک بنگاه در عمل غیرمستقیم می شود) ولی قرار اداره و شعبه و دفاتر استانی و چند
اینکه براساس تا بنگاه صورت می گیرد٬ اغلب وظیفه روابط قدرتی است که درداخل یک بنگاه پایین چند
زیر اوو کابینه باشد بخصوصی چهره مسلطی در اـگریک وزیر احتیاج وعقالیی باشد. نیروی انسانی مورد
نتیجه در بسازند امپراطوری هایی برای خود این واقعیت استفاده کرده و از دستانش ممکن است بکوشند
اعضای یک هیئت وسیع کارمندی به حساب آورند از را ـکارمندان دولتی حرفه ای ممکن است روزی خود
باشد٬ دفتر فرد که ممکن است تنها یک کارمند و گرفته اند کمترقرار راه مسئولیت های مشخص شده٬ ـکه در
رهبری به زوال سازمان مادری و و به پیشرفت یار متکی به اقبال رو را همه آنها سرداشته و چندین کاله بر
می کند داخل ساخت پرسنل بوروکراسی ایران شدیدتر در چیزی که این اوضاع بی ثبات را آن می دانند.
است. اطراف خود مواضع کلیدی در در خود داشتن اشخاص از بر اصرار دولتی و تمایل کارمندان ارشد
سلسله مراتب پایین است هیچ پرسنل در معنای تغییرهای متعدد معموًال سلسله مراتب باال تغییری در
وزیران کـابینه را و که پستی بلندیهای حکومت های متغیر برای کارمندان دولتی آمریکا آنها ـکدام از
کشورهایی در است تا شدیدتر ایران بسیار نیست ولی درجه شدت این پدیده در ناآشنا احساس کرده اند
میان بوروکراتهای ایران در این امر عدم امنیت ناشی از ثبات هستند. با ـکه دارای بوروکراسی های نسبتًا
سهل انگاری نسبت به منافع عموم برله منافع شخصی٬ تا می آورد بوجود میان آنها یک نوع گرایش در

نشان بدهند.
انتظار سابقًا خدمات عمومی ندارد. قدیمی هیچ گونه سنتی از جوامع کهنه و بیشتر ایران مانند 6ـ
امرارمعاش کنند. روی عوام الناس طبق اراده خود طریق تحمیل اخاذی بر می رفت که کارمندان دولت از
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هرچند درداخل حکومت ایران مشاهده می شود هم غالبًا هنوز می آورد روش هایی که چنین نظامی به بار
با را کارمندان دولت مناسبات خود بیشتر خزانه دولت حقوق می گیرند٬ اعضای آن اـکنون مدتهاست از
که به عنوان کسانی می بینند خودشان را آنها متقاضی تلقی می کنند. عموم مردم به عنوان مناسبات ارباب و
چنین نعمت هایی ارزانی می دارند. ندارند٬ که دریافت می کنند به مردمی که حق استفاده ازخدمت هایی را
در نیز روندها نخوت نیست. آورده که اغلب چیزی جز بوجود میان آنها درکی یک نوع احساس برتری در
درجه اول به عنوان وسیله اعمال بلکه در درجه اول به عنوان طریقه ای برای فراهم کردن خدمات نیست.
معموًال این مفهوم که یک شهروندحقی نسبت به خدمات ویژه دارد گرفته می شود. نظر قدرت حکومت در
زمانی که کنترل های تا باشند ممکن است حاضر آنها چند هر میان بوروکراتهای ایران بیگانه است. در
احوالی به مقتضیات شهروندتوجهی این چنین اوضاع و در فراهم کنند. این خدمات را شایسته حفظ شود٬

دارد. اولویت قرار نگرانیهای اداری همیشه در زیرا نمی شود
سـطوح بـاال از سطوح پایین تر در یکدیگر ارتباط داشتن با در بنگاههای دولتی ایران ظاهرًا 7ـ
که سطح استانی هستند مدیران کل در نمونه های نشان دهنده این پدیده همانا یکی از دشواریهایی دارند.
به تهران صحبت کنند. در طریق وزارتخانه های مربوط خود از یکدیگر رسمی با به طور اغلب می توانند
می سازد چنان وانمود این گرایش عمودی بوروکراسی را می شود٬ ایران بغرنج تر همان میزان که جامعه در
صنایع برای بدست آوردن ترخیص های الزم جهت مثًال ـکه نسبت به نیازهای عمومی پاسخگویی ندارد.
بنگاههای مختلف دولتی مربوطه که دارای خطوط ارتباطی افقی کمتری هستند٬ توسعه کارخانجات از

مواجه با تأخیرات طوالنی می شوند.
تشدید یافته بیشتر بنگاههای دولتی ایران منعکس شده و این اوضاع در ماهیت فوق العاده تمرکز 8ـ
عادی بسیار حتی امور تهران دارای اختیارات مهم تصمیم گیری است و اداره ای خارج از کمتر می شود.
طوالنی می سازد. بیشتر و بیشتر را تأخیر فزاینده٬ کار بار آنجا که در اغلب به پایتخت ارجاع شود باید
ابداع آن شده از کردن همین مشکل است ولی اجرای آن دشوارتر برای سبک تر تمرکز برنامه خروج از
تمامی ماهیت بوروکراتیک است و قدرت برخالف قوانین اساسی با برای سهیم شدن در کوشش ها است.
جمله عناصری از از نفوذ این گروههای ذینفع با عالوه بر نظام دارای رخوت فوق العاده درون ساخته است.
تمرکز مقابل کوشش های خارج از همیشه در قدرت پخش شده بیم دارند عواقب مراـکز مردم که از خود

دادن بوروکراسی مقاومت نشان داده اند. قرار
معرض رخنه میل نیرومندی برای اجـتناب از همچنین کارمندان دولت آن در اجتماع ایران و 9ـ
لحاظ هم چنین از و گیرند قرار انتقاد مورد نوع اقدامی که ممکن است بعدًا مسئولیت شخصی برای هر

گرفته اند. قرار اساسی یک محل خصمانه ای است٬ به طور به اینکه دنیا اعتقاد
سوءظن نزدیک به متوسط و سطوح پایین و ترسویی بوروکراتیک فوق العاده در در این روش ها
این ترس دائمی از متوسط در بوروکراتهای سطح پایین و بیماری روحی درسطوح باالمنعکس شده است.
ریختن خشم یک ممکن است باعث فرو به عمل می آورند که هرگونه اقدامی که آنها می برند واقعیت بسر
عاقبت چنین ترسی این است که تصمیم به یک سطح باالتری ارجاع باشد. آنها سر قدرتمندی بر فرد

است. نگرانی های بوروکراتهای ارشد این عارضه به روشنی منعکس کننده بسیاری از می شود
توسط این موقعیت آنها که مبادا کنترل نهایی داشته باشند اقدامات مادونهای خود بر می خواهند آنها
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قبیل درجه عالی از تقویت می کند را جنبه ها این خصوصیت بوروکراسی ایران سایر متزلزل شود. مادونها
باعث شده است که شهرت بوروکراسی برای عدم پاسخ گویی افزایش و می شود به تأخیر که منجر تمرکز

یابد.
این لحاظ از بوروکراتهای خود به خاطردریافت خدمات نامناسب از باالخره خودمردم ایران نیز 10ـ
بوجود نهایی منعکس کننده ماهیت جامعه ای است که آن را سازمانی به طور که هر قابل سرزنش هستند
می رسد چنین به نظر می رسد. اهمیت به نظر ایرانی حائز این لحاظ یک خصوصیت رفتار از آورده است.
مقررات تعریف شده است موردقدردانی قرار قوانین و که در ایرانی اهمیت روندهای معقول را فرد ـکه کمتر
که ایرانیان معتقدند غرب گفته است بیشتر دولت تربیت یافته در همان طوری که یک کارمند می دهد.
تقاضاـکنندگان اـگر به مدت کافی زوزه بکشند. به اندازه و اـگر پیش ببرند همواره راه خودشان را می توانند
نمونههای نماینده معقول جامعه ایران به حساب آینده این یک نـظریه ای است کـه مأمـورین روادید
که با دارند را این اعتقاد ظاهرًا اینجا اغلب مردم در روی آن صحه بگذارند. اینجامی توانند ـکنسولگری در
با ساده شخصًا به طور یا مراجعه کنند صحیح برای آنکه شخصًا بردن فرد بدر از با ـکشیدن نخ صحیح یا
بدست بیاورند. می توانند بوروکراسی ناشی می شود که از چیزی را هر هیجان تقاضای کاری کنند و شور
معرض وسوسه توسل به مایه تعجب نیست که کارمندان دولت ایران به همان اندازه مأموران کنسولگری در
بشـوند که نـمی خواهـند پذیرفتن جواب هایی را از و گیرند مقابل بی انضباطی عموم قرار بدعنقی در

خودداری کنند.
11ـ در چنین اوضاع و احوالی علیرغم وعده اخیر منوچهر آزمون وزیر مشاور درباره اینکه ”پس از
بهبود طرف شدن صحیح بدبختی باشند“ بر انتظار در می توانند ناخرسندی (مردم ایران) سالها بدبختی و
روش های ریشه ای باید بوروکراتها خود نه تنها شد. بوروکراسی ایران یک شبه حاصل نخواهد در پرمعنا
زیادی مقدار باید بلکه مردم ایران نیز بپرورانند٬ تعلق داشت برای خود آنچه که تاـکنون به آنها متفاوتی از
به را بوروکراتهایی که آنها مقررات چه بر محدودیت هایی که این قوانین و مقررات و درباره هدف قوانین و

بیاموزند. گرفته تحمیل می کند٬ معرض آن قرار چه عموم که در و می گذارد اجرا مورد
به عنوان منبع عدم رضایت عمومی همچنان ادامه ضمن عدم پاسخگویی بوروکراتیک احتماًال در

بود. سیاسی ایران یک نقطه ضعف خواهد بافت اجتماعی و بنابراین در داشت و خواهد
تامست
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شماره 60 سند
1357 اول مهر ـ 1978 سپتامبر 22 تاریخ:

محرمانه طبقه بندی:
شیراز در کنسولگری آمریکا از:

وزارت امورخارجه به:
جنوب ایران موضع های سیاسی در و روش ها موضوع:

مردم درجنوب ایران یک صدایی قابل مالحظه ای عده مختلفی از با گفتگوهای اخیر مقدمه: خالصه و
مسایل دیگر مورد ساخته است ولی در گرفته آشکار رأس آن شاه قرار نفرت نسبت به رژیم که در مورد را
عدم رضایت بدون شک عمیق است ولی به غیر وحدت کمتری نشان داده شده است. جمله مقام اسالم٬ از
بـرقراری یک سرنگونی شاه و متعصبین مذهبی رادیکال راست که از دانشجویان رادیکال چپ و از
برای حکومتی که ظرف 15 درباره یک راه سازنده دیگر مردمی می توانند کمتر حکومت سخن می گویند٬
بوده و ازدست کاریها اغلب برای انتخاباتی که آزاد یکدیگرتوافق کنند. بوده است با کار سر سال گذشته بر
رژیم کنونی شدیدًا حتی آنهایی که از معذالک ایرانیان فکور می شود. تقاضا انجام شود چه زودتر هر
انتخابات را تحت چه شرایطی باید درباره اینکه چه کسی و غیاب فشار که در اذعان می دارند متنفرند
درباره بود نخواهند که اعضای آن قادر آورد خواهد مجلسی بوجود اینکه انتخابات احتماًال و انجام دهد٬
باتوجه به چنین اوضاع و کنند. حکومت های گذشته وحدت ایجاد از تظلمات خود مسئله ای به جز هر
احوالی به نظر می رسد که شاه ناـگزیر است که علیرغم فقدان شوق برای رهبریش به عنوان فیصله دهنده

نهایی ایران همچنان به کار ادامه دهد.

مقدمه پایان خالصه و
بسیار کردن شخصی که کلمه خوبی برای شاه داشته باشد جنوب ایران پیدا در روزهای اخیر در 1ـ
به بعد سال 1963 همه ایرانیان از نیمی از تقریبًا که چرا٬ نمای جمعیت ایران نشان می دهد است. دشوار
شده بود. اقتصادی مهم روبرو یک بحران سیاسی و با که کشور این آخرین باری بود و آمده اند بدنیا
حکومت شاه که ناچارًا این آخرین زمانی بود و آمده اند به دنیا به بعد سال 1953 2تقریبًاــجمعیت ایران از

این زمان تحت3 مقایسه آن زمان و میان این گروه از کسی از کمتر بود. امکان پذیر جدی یک چیز به طور
زده که فقر یک کشور این تحول ایران از حالی که این مقایسه برای کسی که شاهد در می گیرد قرار تأثیر
آن تحول در نقش کلیدی را و نادیده گرفته شده بود نفوذتر با و سوی کشورهای ثروتمند حاـکمیت آن از
وعده هزاره داده شده است و آمد بدنیا سال 1953 به نسلی که بعداز معنی عمیقی دارد. بوده است٬ داشتند٬

صورت می گیرد. این معیارها مقایسه آن با
داشته باشند٬ به یاد آن را قبل از و سالهای 1953 بد که آن روزگار حتی آنهایی که سنشان می رسد 2ـ
رخوت کارمندان عالیرتبه دولت و غیرمذهبی کردن دولت تا این تظلمات از تظلماتی نسبت به رژیم دارند.
شـاه و دامـنه دارد. جـامعه ایـران٬ در نابرابریها رشد) ادامه (و و فساد مستغالت و ریختن بازار فرو
معموًالنسبت به و بی اطالع نبودند شمرده شد فوق بر آن نوعی که در منابع عدم رضایت از مشاورینش از
کنترلها مانند یک زمینه به عمل می آمد٬ در معذالک اقداماتی که برای رفع فشار واـکنش نشان می دادند. آنها
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کردن مسدود میلیونرهای یکشنبه و بورس بازی معامالت ملکی که برای کاهش دادن تعداد و احتکار بر
میان مالکان آورده است (یعنی در زمینه هایی جدی برای سرخوردگی بوجود فقیر٬ و شکاف بین ثروتمند
که امالـک امیدوارند و می شمارند بر روستاها لحاظ مالکیت برتعداد از را دارایی خود ـکه البته نه همه آنها
اندوخته ای برای یا و به دانشگاه بفرستند را فرزندان خود بتوانند تا مقابل پول کافی بفروشند در را خود
به تصمیماتی شده است اراده به نوسازی ایران منجر زمانهای دیگر در داشته باشند) بازنشستگی خود
سوی محافظهـکاران (یعنی از می گیرد معرض مخالفت قرار در که معلوم بود (مثًالدادن حق رأی به زنان)

مذهبی).
این نمی توان ولی از می دهد قرار معرض تهدید در شده را واـگذار همواره منافع موجود دگرگونی٬ 3ـ
نسبت به مخالفین را که درجه ای از قبل تعیین شده بود از نتیجه گرفت که تغییراتی که شاه انجام داده است٬
بلکه بیشترچنین به آورد. است بوجودخواهد میان جمعیت های ایرانی آشکار که اـکنون در فرمانروایی او
واـکنش در این تغییرات یک عامل اساسی تر خود اعمال این تغییرات اغلب بیش از که طرز می رسد نظر
خارج از سال اخیر همه تصمیمات سیاسی 15 از اینکه عمًال در ایرانیان ظاهرًا بوده است٬ نسبت به آنها
که می گفت همان طوری که یک ایرانی میانسال٬ می نمایند. انزجار اظهار شدیدًا میدان گذاشته شده اند
داشته این که حکومت یک عوارض خروجی بر اظهار دوران مصدق چگونه بود٬ اوضاع در خوب یاددارد
اینکه داریوش من است تا باعث دردسر کمتر تحمیل کرده است٬ دارند را ترک کشور ایرانیانی که قصد
که اعضای آن طبق قانون اساسی مجلس را اطالعات سابق بدون اینکه زحمت مشورت با همایون وزیر
باید حافظ منافع من باشند٬ به خود بدهد٬ آن تصمیم را اعالم کند. یک ایرانی دیگر که بازرگانان است
اغلب دارای این ایرانی ها ”ما گفت: بسته بودن مغازه ها ضمن اشاره به مداخله حکومت در ساعات بازو
یک کشور این میراث زمانی است که ایران هنوز و هم بخوریم) امروز کنیم و کار روحیه هستیم که (امروز
که عادات آنها که ساعت های مناسب برای کدبانوها دکانداران کوچک بدین ترتیب تمایل دارند بود٬ فقیر
که پولی را ندانند نان ناهار٬ برای خرید قبل است که ممکن است هنگام ظهر تابع شرایط حافظه یک روز
عمل ما در مشغول شوند. به کار آمد٬ خواهد کجا احتیاج است از الزم برای شام مورد مواد برای خرید
که از خوشمان نمی آید کنیم ولی ما غرب متداول است کار که در ممکن است همان هفته ای چهل ساعت را
بشنویم که چه چیزی می دانند ما از بهتر می کنند که فکر بوروکراتهای فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد

کنیم.“ کار چه هنگامی باید چگونه و بهترین است و برای ما
مورد در دارند ازحکومت خود عدم رضایت های مشترکی که آنها ایرانیان درجنوب ایران عالوه بر 4ـ
مذهبی هستند حالی که عمیقًا روستاییان در مثًال دارای نظریات مختلفی هستند. مسایل دیگر٬ بیشتر
اغلب مناطق شهری روی داده است هیجانی که برای بازگشت آیت اهللخمینی که در و شور کلی در به طور
قبیل هوا به نگرانی های اصلی خودشان از که این مسئله را متمایل هستند آنها کلی بی عالقه هستند به طور
علیرغم مواضع فکری و سوی دیگر از غیره نامربوط بدانند قیمت گندم و قابل دسترس بودن آب و و
التهابات آنجا که در می شوند به شهرهایی وارد روستاها از خویشاوندان روستایی اشخاصی که اخیرًا
ظاهری توضیح این تضاد چهره برجسته ای نشان داده اند. این گونه فعالیت ها مذهبی روی داده اغلب در
با کوشش برای هماهنگ کردن خود که این روستاییان در که نتیجه بیمارگونه ای باشد می رسد چنین به نظر
برای آنها آنها٬ محیط جدید نهادی است که در تنها اغلب مذهب آنها زندگی شهری دستخوش آن می شوند.



النه جاسوسی آمریکا 804 اسناد

آرمان که آرمانی مانند می گیرند عوامل مذهبی قرار بدین ترتیب بشدت تحت تأثیر آنها است و آشنا
برگرفته است. در خمینی را

خود آنهایی که حرارت بیشتری از تفرقه است. درباره مسئله مذهب دچار جامعه بازرگانان نیز 5ـ
که می بندد را داوطلبانه مغازه های خود عزای مرگ شهدا در اعتراض به حکومت و در نشان می دهند٬
ولی بیشتر می بندند٬ را مغازه های خود معموًال دیگران نیز می شود. اغلب باعث خسارات مالی فراوان آنها
در آرمانهایی که علما همدردی با نبستن است نه اینکه به خاطر ترس عملیات تالفی جویانه به خاطر از
رژیم به همان اندازه متعصبین بدشان از و جدی بگیرند بسیار ممکن است مذهب را آنها پیش گرفته اند.
کسب و برهم خوردگی هایی که تعطیل کار از و هستند نیز کسب خود و همچنین نگران کار بیاید.ولی آنها

منزجرند. می آورد بوجود
نفرت نسبت به بنیادگرایان اسالمی شاید جنوب ایران٬ میان اغلب اعضای نوگرای جامعه در در 6ـ
(و تظاهرات مذهبی شرکت کرده اند که در اهوازی آنهایی را یک بانکدار رژیم باشد مخالفت با از عمیق تر
رهبران مذهبی که تحت نفوذ که به عقل خود آن شهرقلمداد در را پس مانده های بانک) همچنین عده ای از
شـیراز نـظامی در ارشـد یک افسر کرد. قلمداد حکم مرخصی داده اند٬ دارند خودشان سواد از ـکمتر
به خاطر پاهای تنبل که تنها بدست و و جامعه ایران معرفی کرد در کلی بدترین عنصر به طور روحانیون را
در آمریکا یک مهندس تربیت شده در معرفی کرد٬ مدارس مذهبی شده اند نظام وظیفه وارد اجتناب از
آتاتورک یک رهبر با تحسین می کند) را مقایسه رضاشاه (ـکه او در شیراز صنایع الکترونیک ایران در
بزرگتری بود برای این که او از همه علما در ترکیه خالص شده است در حالی که رضاشاه مرتکب این
برواقعیات تاریخی ممکن است بسیار البته تسلط او زنده گذاشته است. را آنها اشتباه شده است که بعضی از
گرفته است. چه موقعیتی قرار مسایل مذهبی در مورد شکی باقی نگذارده است که در ولی او متزلزل باشد
مسایل سیاسی غیر مورد مقام اسالم به موازات عدم اتفاق در درباره موقعیت و عدم اتفاق آراء 7ـ
(و برقراری یک جمهوری بوده اند بیرون راندن شاه و آنهایی که خواستار به جز گرفته است. مذهبی قرار
راست افراطی گروههای چپ افراطی و در اقلیت ها به عده کوچکی از محدود این نظریهای است که هنوز
داشته نظر که راه دیگری نسبت به رهبری شاه در می رسد ایرانیان کمتری به نظر جنوب ایران است). در

باشند.
توجهی به این کمتر شکست خورده است و آنها مورد به نکاتی است که شاه در محدود انتقادات معموًال
دارد کلی یک اجماع آراءوجود به طور موضع کرده است که چگونه نارسایی های گذشته بایداصالح شود.
بنابراین و هستند بی اعتبار خدمت دولت بوده اند در سال اخیر آنهایی که ظرف 15 ـکه مجلس کنونی و

است. تقاضا اغلب مورد دستکاری های دولت٬ از آزاد چه زودتر٬ انتخابات هر
کمتر کشور نظم در لزوم برای انتخابات با انضباط مورد که هنوز اذعان دارند معذالک ایرانیان فکور 8ـ
سـایه در تـنها آمده اند بوجود هفته های اخیر گروه بندیهای سیاسی که در اغلب احزاب و دارد وجود
احوال این ایرانیان اذعان دارند باتوجه به این اوضاع و چسبانده شده اند. به یکدیگر شخصیت رهبران آنها
اندازه احزابی که و انتخابات شرکت کند در درباره اینکه چه کسی می تواند ـکه انتخابات بدون محدودیت ها
که اعضای می آید مجلسی بوجود احتماًال بود کدام خواهد نامزدهای قابلی به مجلس بفرستند می توانند
بی کفایتی از ناتوان به وحدت بخشیدن درباره هرگونه مسئله ای غیر احزاب کوچک و آن مجموعه ای از
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حکومت های گذشته می توان گفت که این راه دیگری به جای شاه است.
جنوب ایران به عنوان نماینده بقیه اـگر راهی دشواری مواجه شده است. یک دو ایران با خالصه٬ 9ـ
نمی توانند ولی آنها ناراضیند دارند ماهیت رهبری که آنها اغلب ایرانیان از به عنوان نمونه فرض شود ـکشور
راه یک انقالب این به جز عالوه بر به توافق برسند. یکدیگر با به جای آن باشد درباره آنچه که می خواهند
ایرانیان به بود تحمیل رژیمی که به احتمال قوی به همان اندازه رژیم شاه خودکامه خواهد و خشونت بار
وضع کنونی کردن راه چاره ای از چنین لحظه ای انضباط شخصی کافی برای پیدا که در نمی رسد نظر
نهایی شاه همچنان داور که باتوجه به این کمبود می رسد بدین ترتیب چنین به نظر خودشان داشته باشند.

بود. آینده سیاسی ایران خواهد
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شماره 61 سند شماره 1 سند
محرمانه

خالصه مذاـکرات هیئت مسایل مملکتی
1357 مهر 12 ـ 1978 اـکتبر 4

3 این هفته به خاطر شروع کرد٬ صحنه سیاسی داخلی جلسه را دادن دیدگاههای خودش از با سفیر
قبال محاصره خانه خمینی عکس العمل هایی در سیاسی متشنج روبروشد. یک جو دولت با حادثه بزرگ٬
در سفیر آن حکومت نظامی نبود. مناطقی که در تظاهرات در اعتصابات صنعتی و افزایش اخیر عراق٬ در
سولیوان سفیر٬ بحث بوده اند. این حوادث مورد این دیدارها در دیده و را نخست وزیر بار این هفته دو
مجلس روز زیرا دارد٬ هفته آینده وجود در که موقعیت هایی برای ناآرامیهای بیشتر پیش بینی می کند
نفر دو هر با سفیر آزمایشی دوباره شروع می شود. به طور کالس های دانشگاهها و می شود جمعه باز
سیاست های جاری ایران مورد در جویای نظریات آنها و کرد مالقات خواهد هویدا آقایان انصاری و

عنوان کرد. را ارتباطات اخیر نتیجه از چند سپس سفیر شد. خواهد
در آقای افشار داشت. امورخارجه ایران افشار٬ وزیر امورخارجه ونس مالقات خوبی با وزیر ...
قـابل تـوجهی عـراق بـه طور که روابط ایران بـا می آید به نظر صحبت کرده و عراقی ها نیویورک با

شده. مسالمت آمیز
تحقیق خواهد این مورد بخش اقتصادی در خارج شده اند٬ معامله گاز از شنیده که نروژیها سفیر ...

ـکرد.
در را اداره شما فروش ماشین های خصوصی نگران است. مورد در قوانین ما مورد تاحدی در سفیر ...

داد. خواهد فروش ماشین های خصوصی قرار علیه سودجویی در جریان قوانین موجود
برنامه ریزیشان ما سفرشان و مورد ندادن توضیحات کافی در با مالقات کنندگان ما زیادی از تعداد ...
عملیاتشان مورد در را خبرهای خود سپس رؤسای بخش ها بالتکلیفی نگه می دارند. همچنان در را

ـگزارش دادند.
می توانستند که حتی آنها حدی بود از گفت که ثبت نام برای کالسهای زبانIAS بیشتر آقای شلنبرگر
نمایشگاه هنری تهران 78 شده٬ معلم بدتر نتیجه مشکل کمبود در (یاخواب وحشتناـک!). ببینند خوابش را

نمایشگاه دکوننیک منتفی شده اند. و
که مشمولین وظیفه ژنرال گست گزارشی داد معرفی کرد. ارتش را ژنرال استون رئیس جدید ژنرال گست٬

تیپ لجستیکی خدمت کنند. ولی ممکن است در شاهنشاهی خدمت نمی کنند٬ گارد در
مستقرشده اند. شرکت تلفن آرام و بانک ملی و گزارش داد٬ درباره اعتصابات اخیر آقای جان میلز ...
که آرام کـردن پیش بینی کرد این طور آقای میلز به شرکت ملی نفت ایران اطمینانی نیست٬ ولی هنوز
که داشت زیرا اقتصادی به دنبال خواهد بد نتایج بسیار وعده های مالی گرانقیمت مطمئنًا اعتصابات با

به تمام کارمندان دولت اضافه می شود. منافع حقوق های جدید
رضایتبخش نمایشگاه کاالهای تجارتی کامًال که رقم های تقریبی نهایی در اشاره کرد آقای رینو
که شرکت شان سودآور نمایشگاه کاالهای تجارتی متوجه شده اند اـکثرشرکتکنندگان امریکایی در است.

بوده.
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زیادی احزاب جدید که تعداد اشاره کرد او وضعیت سیاسی بحث نمود. مورد آقای لمبراـکیس در
که ناشر به نظرمی آید آمده. روزنامه فارسی زبان کیهان سرکار یک ناشرجدیددر سیاسی تشکیل شدهاند.
شده. کارش برکنار عراق داده از اهمیتی که کیهان به وضعیت خمینی در و برخورد طرز قبلی به خاطر
افزایش مورد در حوزه های کشاورزی٬ بحث های زیادی در و که نگرانی ها آقای نیلی گزارش داد

دارد. غذایی وجود قیمت های مواد
یک تیم کمک های عمومی دولت ایاالت متحده سفری به با دارد داشت که قصد اظهار آقای آلدر
داشته زلزله را قدرت نظاره کردن بر تا تأمین کند که یک هلیکوپتر گروهی سعی دارد منطقه طبس بنمایند.

باشد.
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شماره 62 سند
وزارت امورخارجه

محرمانه
1357 مهر 12 ـ 1978 اـکتبر 4 تاریخ:

یادداشت
هیئت برنامه ریزی سیاسی) موردن (مشاور اچ. تئودور. از:

آقای پاول کریسبرگ به:
رافل آقای آرنولد
ویلسون آقای پتر
آقای فیلیپ کاپالن

ثبات ایران مورد بدبینی در موضوع:
تهران بازگشت تصویر از که اخیرًا شده) به ورقه جدا ایرانی (رجوع شود یکمقام جوان و... خالصه:
ترسیم کرده است. آتش سوزی سینما به دنبال تصویب حکومت نظامی و این کشور عدم ثبات در شومی از
در شکننده بودن رژیم تکان خورده بود روشنی از به طور می رسید٬ به ترقی به نظر رو که معموًال این مرد
الزم میان مدت٬ اینکه چه نوع سیاست هایی برای برقراری ثبات در از تحلیل او تجزیه و زیرمالحظات و

است ارائه می شود.
1ـ شکننده بودن رژیم در ایران در مطبوعات غربی و از سوی مقامات ارشد آمـریکایی بـه طور
در مقابل غرب به شاه نیروی آمریکاییها را گرفته شده است (نمونه ها ذـکر شده است) نیاز چشمگیری...
صنایع نمایشی یک صدف تسلیحات مدرن و طویل و وزارتخانه عریض و این واقعیت که سیستم ایران با

کرده است. نابینا توخالی است٬
سطح کابینه و بلندمرتبه ترین اعضای حکومت ایران (در ماه سپتامبر دوهفته... پایان ماه اوت و در 2ـ
اشراف در اعیان و گویی مانند قدم می زدند٬ پشت پنجره های کرکره دار در فلج شده و کامًال آن) از باالتر

ناشناس برای رفتن به سوی گیوتین بودند. یک روبسپیر احضار انتظار
معذالک خطر یک کودتای ارتشی صحبت می کنند. تهران به حالت عصبی از همه اشخاص در 3ـ
دست رفتن مشروعیت تمامی از دستگاه ارتش نیست بلکه از٬ یک فرقه تازه به دوران رسیده در فوری از
حال تظاهرات آیاتی شلیک به سوی مردم عادی که در به آن از که سربازان وفادار رژیم سرچشمه می گیرد
و نفوذ این امر قاطعانه علیه چنین دستوری عمل می کنند. یا و تالوت می کنندخودداری می کنند قرآن را از
حفاظی (برخالف سرهنگ ها) و میان می برد از توطئه های سرهنگ ها٬ قاطعیت بیشتری از با شاه را اعتبار

مقابل آن نمی توان نقشه ای طرح کرد. در و ندارد خود برابر
انتظارات غلوآمیز فرهنگی نوسازی و تکان شدید آن است ناشی از فشارهایی که ایران دچار 4ـ
ناشی نزدیک ترین علت آشوب های ایران٬ اجتماعی است٬ واقعیت زیربنای ناچیز درباره رشداقتصادی و

است. جمعیت شهرها دهات به حومه های پر مهاجرین از هجوم سیل وار از
(مثًال 5ـطریقه کوتاه مدت پاسخگویی به شکوه های مردم این بوده است که وعده های بیشتری بدهند
این بدترین نتیجه قابل تصور خانه برای معلمین داده است). عده 18000 پرورش و آموزش و وزیر
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می انگیزد. باشکوه بر خواست های دیگران را (ب) نیست و برای تحقق امکان پذیر (الف) زیرا می باشد
ساخت قدرت اسالم و خودخواهی ها ایران باید مدت جهت ثبات در هرگونه برنامه واقعی دراز 6ـ
و خانه ها و راهها جهت فاضالب و اسالم سنتی به خواستهای واقعی (غربی) زیرا تسکین دهد سنتی را
(محدودیت کند مهار را همچنین جریان هجوم سیل آسای مهاجرین به شهرها و خدمات پاسخ می گوید
یک حزب سیاسی برای همچنین باید و جهت درست بود) تولیدات کشاورزی گامی در مالیات بر اخیر
حال در کند. ایجاد می برند برنامه های دولت سود که از سوی گروههای طبقه متوسط پایین تر پشتیبانی از
به هیچ وجه قادر شاه پشتیبانی می کنند اشخاصی که از احوال نشان می دهد آن طوری که اوضاع و حاضر
سروصورت دادن به حزب رستاخیز که شکست در درواقع نگاهی به گذشته نشان می دهد به اقدام نیستند.

می رود. بزرگترین شکست شاه به شمار
قذافی ممکن است مانند بدان علت که یک نفر نه تنها بود٬ شدن شاه فاجعه بزرگی خواهد ناپدید 7ـ
دیگری با بلکه بدان علت که رهبر یک حکومت رادیکال منسجم سازمان دهد٬ بدست گرفته و قدرت را
نخواهد وجود منسجمی اداره کند به نحو ایران را قدرت سبع حیوان صفتانه که بتواند نیروی جاذبه یا
به زوال را نیروی کشور امواج ناآرامی٬ و باشد کودتا پس از کودتا شاهد ایران بدون شاه شاید داشت.

میان ببرد. برای هرگونه منطقه ای از را ظرفیت کشو و بکشاند
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شماره 63 سند
1357 مهر 24 ـ 1978 اـکتبر 16 تاریخ:

10061 شماره:
محرمانه طبقه بندی:

تهران در سفارت آمریکا از:
واشنگتن وزارت امورخارجه ـ به:

طرح تحلیل و دولت شریف امامی٬ موضوع:
تحلیل وضع داخلی ایران را سری تلگرافهایی است که عوامل مهم مرتبط با این اولین برگ از خالصه:
هنوزدرتقالی و محذورحکومت نظامی کارخودشروع کرد مواجه با دولت آشتی شریف امامی با می کند.
همکاری گروه گسترده ای از هدایت رهبران مذهبی ایران و حل مشکالت ناآرامی های داخلی است که با
اداره تهیه پیش نویس قوانین آزادی مطبوعات٬ این دولت با اقتصادی جریان دارد. شاـکیان سیاسی ـ
قوانین مشمول اصالح قبل گشت که این قوانین از روبرو شدید انتقاد اجتماع که بالفاصله با و دانشگاهها
امتیازاتی به رهبران مذهبی که و دولت می خواهدپایداری کند معهذا٬ بدجوری ضربه خورد. هستند٬ بدتر
دولتی برای آرامش کارکنان داخلی و را افزایش دستمزد داده است٬ ایشان دارد) مذاـکره با سعی در (فعًال
مردم برای تنبیه سودجویان به عمل براساس درخواست مجلس و را فساد ضد مبارز فشار نموده٬ تأیید

آورده است.
شکست مذاـکرات با رهبران مذهبی محققًا به سقوط زودرس دولت می انجامد و حتی وصول توافقی
آینده نگری به اضافه شده دولت ایران در ضعف آشکار تضمینی برای ادامه حکومت نیست. این مورد در
بامدیریت جداـگانه حکومت هماهنگ کردن خود به صورت شاه و مسایل خدمت به یک آقای سخت گیر
کنترل حد ناآرامی که در به تولید ادامه وضع منجر مسایل فرعی زیادی گردیده است. نظامی باعث ایجاد
رهـبران امکان دارد هرگونه تالش که به درگیریهای خونین بیانجامد٬ رهبران مذهبی نیست می گردد.

پایان خالصه به نقض مصالح نماید. وادار مذهبی را
شاه دولت تکنوکرات اعتراضات به مقیاس وسیع به رهبری محافظهـکاران مذهبی٬ مواجهه با در 1ـ
مأموریتش آرام کـردن و شریف امامی تشکیل شد. دولت جدید و اوت) 27) کرد برکنار را آموزگار
ترکیبی از کابینه جدید بود. تظاهرات وسیع دست دارند مردمی که در عوامل دیگر مذهبیون و همکاری با
تحصیل کرده آمریکا کمتر بوده و سن متوسط هیئت دولت نسبت به قبل بیشتر تجربه است. مهارت و

هستند.
شش تـن از بوده و نخست وزیر خود شریف امامی قبًال برخی سابقه عضویت حزب توده دارند.
که به دیگران سیاستمداران مسن تری هستند کابینه قبلی منتقل شده اند. زمینه اقتصادی از وزیرانش در
سازمان اوقاف زنان حذف شده. امور سمبلیک وزیر به عنوان یک برخورد مسایل مردم بیشترتوجه دارند.
داده شده است. به سطح وزارت ارتقاء مذهبی خیلی شناخته شده است٬ تحت ریاست کنی که بین عناصر
اجرایی وابستگی مذهبی امور آزمون وزیر همانند خانواده ای مذهبی بوده و از شریف امامی خود
اعتبار هرچند تقرب خاصی به شاه دارد. بوده ونخست وزیرشخصًا تمام احوال به شاه وفادار با آنها دارد.
مذهبی غیر که رفتار معتقدند سؤال بوده و مورد آزمون بین مجامع روحانیت مبارز مذهبی شریف امامی و
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کرده است. خدشه دار را وجهه مذهبی آنها آنها حتی شهرت فساد و
احتمال حاصل شده و که اختیارات بیشتری درخواست و مراسم معرفی دولت به شاه گفته شد در 2ـ
در و آمیزترین مسئله نمود اقدام به خنثی کردن انفجار واقعًا او دارد. وجود انتقال کابینه به دولت قوی تر
به کار زمینه مذهبی امتیازاتی داد.تقویم هجری به جای تقویم شاهنشاهی پهلوی (ـکه تازه معرفی شده بود)
مورد مشکوک مرتبط به آنها عناصر دیگر و بهائیها اعضای کمی از بسته شد٬ کازینوهای قمار ـگرفته شد٬
شده از او تنی اشرف که شکایات فراوانی از خواهر و گذاشته شدند. کنار شیعه اصولی (مثل هویدا) تنفر

حذف شد. اخبار
در فقط شهبانو ترک کرند. را کشور بودند) وابستگان خاندان سلطنتی (ـکه متهم به فساد واقع اـکثر در

یافت. شاه حضور مراسم عمومی با
شاه را دولت و رمضان که ارتش٬ آخر تظاهرات وسیع تهران در اثر متأسفانه روحیه شریف امامی در 3ـ
اولین برخورد ضربه خورد. ترساند٬شدیدًا (عالوه براصفهان) 11شهر برقراری حکومت نظامی در حد تا
این ”قتل عام“ کثیری گردید. به قتل تعداد منجر سپتامبر) میدان ژاله تهران (18 تظاهرات در ارتش با
کند. پیدا این ضربه بهبود نتوانسته از او برعلیه شریف امامی برانگیخت و نیز را رهبران مذهبی محافظهـکار
و پیشین بهداری (دولت های هویدا وزیر است٬ فساد شریف امامی مبارزه با برنامه اساسی دیگر 4ـ
بـازپرسی هدفهای بعدی٬ اقدام گردید. برعلیه کارمندان عالیرتبه دیگری نیز متهم گردیده و آموزگار)
نفری برای بازجویی لیست هزار سخن از و نمایندگان سلب مصونیت گردید) یکی از (از تاجران بزرگ بود
و صدها نفر که حق خروج از کشور ندارند است. وزیر دادگستری باهری (عضو حزب توده در جوانی)
موضوع اغلب مسایل مشکل است. در اثبات اعمال خطا اعالم کرده که اقدامات قانونی وقت گیر بوده و
اردالن (به دربارجدید وزیر نصیری رئیس ساواـک به دادگاه نظامی محول شد. اقامه دعوی علیه ارتشبد
معامالت تجاری محروم کرده مشارکت در از که شاه خاندانش را جنجال فراوان اعالم کرد با جای هویدا)
پارلمان می گذشت که اغلب نمایندگان محافظهـکار عمومی مردم و نظر از تردید با تمام این قضایا است.

عدم کفایت اداری کرد. و زمینه فساد به دستگاه شروع به حمله به دولت سابق در وفادار
تأنی سقوط دولت با کرده است. خورد زمینه سیاسی دولت شریف امامی جدی ولی ناشیانه بر در 5ـ
جهت انتخابات در احزاب را و جایگزینی گروههای متعدد و باعث گردید را حزب حاـکم (رستاخیز) تنها
اختناق و سالها مطبوعات پس از تشویق کرده است. ژوئن آینده صورت پذیرد آزادی که شاه قول داده در
تلویزیونی ضد برنامه های زنده رادیو شده اند. شگفت انگیزی آزاد نهان به طور و آشکار شدید سانسور
به قول آزادی های منجر اـکتبر) 14 ـ حکومت نظامی (12 سانسور روز چند پارلمان پخش شد. دولتی از
آزادی مطبوعات٬ دولت الیحه سه قانون دولتی٬ سوی شریف امامی گردید. تضمین شده مطبوعات از
سوی از قلم اینها متأسفانه دو فوریت به مجلس داده٬ قید با آزادی اجتماعات را و استقالل دانشگاهها
به همین جهت موکلین مشمول آن قوانین نرسیده بودند٬ هیچ یک به نظر و دولت قبلی تهیه شده بود
این اعتراض به محدودیت بیشتر در اعضای مجلس متفقًا وکال٬ ادارات دانشگاهی و اعتراض مطبوعات٬
سه قانون در هر احتمالی آنها٬ علیرغم فوائد این انتقادات و اثر که در شد بلند قوانین به جای آزادی بیشتر
این موضوع اعتبار اصالح اعاده گردید. و بحث بیشتر برای مطالعه و شده و زحمت روبرو پارلمان با

هم ریخت. در را شکننده دولت جدید
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اعتصابات کارکنان دولت٬ اقتصادی به علت ایجاد برخورد کوشش های دولت برای اجتناب از 6ـ
دولت بـه سـرعت روحـیه اصـالح طلبانه ای٬ با و کارگران صنعتی بدفرجام بود دیگر و مناطق نفتی٬
بـه اعـتصاب که منجر کارگران انجام داد به صورت مضاعف کردن دستمزد خواسته های اقتصادی را
منتهی به افزایش حقوق احتماًال این عمل نیز ـکارکنان بخش خصوصی برای خواسته های مشابهی گردید.
تقلیل بودجه بدین ترتیب علیرغم نتیجه ای که دولت از و گردید ـکارکنان شرکت های شخصی خواهد
توقف خریدهای آتی راـکتورهای اتمی برای دست زدن به برنامه های اقتصادی وسیع مانند دفاعی و

شده است. آغاز تورم آمیز یک دور تورم دارد٬ ـکاستن بخشی از
کابینه که خود باعث درگیری در مردم طبعًا پارلمان و انتقاد همراه با خطاها و تمام این پس رفتن ها 7ـ
دیگـر عـلیرغم نـاخشنودی مسـئولین وزارتـخانه های اقـتصادی و شده است٬ امید یک مجمع فاقد
ودیگروزیر یکی وزیربهداری که بالفاصله تعویض شد٬ انجام شده٬ استعفا خصومت های شخصی فقط دو
نمی توان نفی کرد. را امکان استعفاهای دیگر نشده) مال بر هنوز او آموزش عالی (ـکه استعفا علوم و

بی کفایتی و مبنی بر شده آنها دیگران که اتهامات ایراد باتوجه به انتقادات پراـکنده پارلمانی و خصوصًا
ولی شاه مصمم به کند. نسبت پیدا اسالف آنها بسیاری از مانند نیز امر حاضر به مصادر می تواند فساد
کوشش های جدی برای مسکوت گذاردن درگیریهای کابینه انتظار در ما نبوده و نخست وزیر تغییراتی در

هستیم.
دهات و شهرها خاتمه دادن به بی نظمی توسعه یافته در اواسط اـکتبر مشکل جدی دولت اینک در 8ـ
ایران است که باعث تلفاتی از متظاهرین و نیروی پلیس شده است. یک عامل مهم ناآرامی گسـترده
معلمین سرایت و به دبیرستانها اخیرًا و دارد خود با نیز را دانشجویان که اغلب حمایت اعضای دانشکده ها
کنترل نمودن عین حال و سیاسیون مخالف در رهبران مذهبی و خطمشی دولت مذاـکره آرام با ـکرده است.
بشود. که باعث انزوای اخالل گران که وابسته به گروههای افراطی هستند به این امید اغتشاش بوده و
راه صورت موفقیت این کوشش ها در ـکوشش هایی غیرمستقیم برای قانع کردن خمینی صورت می پذیرد.
واضح دارد. گروههای دانشجویی وجود و دانشگاهها مشکالت مشابه دولت با برای تفاهم با درازی را
آن قبل از چه زودتر واقع پایان دادن هر در گسترش حکومت نظامی و است که هدف دولت اجتناب از

انتخابات تابستان سال آینده است.
دولت شریف امامی عملکرد دوران اغتشاشات ناـگهانی٬ در تصدی امر ماه از گذشت دو پس از 9ـ
به ولی هنوز نگهدارد کار سر برای آینده نزدیک بر را او می خواهد گرچه ظاهرًا اشتباهی ارائه داده و
هیچ و ریشه تکان خورد ماههای گذشته از ملت در صورت عامل انتقالی مختصری به آن نگاه می کند.
به عالوه نخست وزیر انفجاری نداشته است٬ مشکالت چنین پیچیده و خاطره ای از دولت دوره جدید
همچنین رأی و اغلب خود وقایع و از دور یک شاه خودنگر٬ با داخل دستگاه خود بوده که در مجبور
دروضعیت محدودیت حوزه عمل او گاهگاه خشن وفق دهد. و بی قرار فرماندهی عالی نظامی خشمگین٬

است. آشکار ـکنونی بسیار
یک قدم بزرگ رهبران مذهبی درجریان مذاـکرات نایل شود٬ اـگرشریف امامی به حصول تفاهم با 10ـ
درجه اول قرار در واضح است که این کوشش می بایست برای او جهت سکون سیاسی برداشته است. در
کرده است. انگشت نما را ناـگهانیش خود درتوجه به عواقب اقدامات شتابزده و باقصور ولی دولت او ـگیرد.
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قبیل باالبردن فوق العاده گوناـگون مردم توسط رشدهای سریع (از کوشش درجهت جلب رضایت اقشار با
غیره) نامناسب به مقننه و ارائه مواد دستمزدها٬

این اعمال به مشکل بزرگ رسانه است. مدد عکس العمل های خشمگینانه دیگر به ایجاد دولت ایران سهوًا
به تضعیف اثر می توانند و اقدامات ارتش افزوده می شوند احوال شاه و با هماهنگ کردن خود دولت در

رهبران مذهبی کمک نمایند. مذاـکراتش با موفقیت های احتمالی دولت در
اداره کامل بی نظمی های گسترده یا به کنترل مهار رهبران مذهبی قادر این است که آیا 11ـسؤال دیگر
مسـتقل متعدد باتوجه به عناصر که آیا دید باید و داشتند را ایشان امسال رهبری ناآرامی ها هستند؟
اـگر دگرگون سازند. آنهامی توانندجهت جریان را می کنند آشوب ایجاد پی منافع خود جمعیت که اینک در
اغتششات که با شد خواهد دولت مجبور واقع شوند٬ مؤثر این جهات کامًال در رهبران مذهبی نتوانند
دوباره به خاطرحفظ رهبران مذهبی را لذا و باعث خونریزی شود آنهامی تواند مقابله کندوسرکوب شدید

میان مردم به میدان جنگ بکشاند. وجهه شان در
سولیوان
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شماره 64 سند
سری طبقه بندی:

ارزیابی اطالعاتی درباره ایران
فهرست مطالب

آرامی کنونی زمینه نا 1ـ
ناهنجاری های اجتماعی

دشواریهای اقتصادی
بن بست سیاسی.

کوتاه مدت چشم انداز 2ـ
تحمیل حکومت نظامی

آرام کردن مخالفین
دفاعی روی سیاست خارجی و بر اثر

مدت مشکالت دراز 3ـ
نفت و اقتصاد

تشنجات داخلی
نقش منطقه ای

جهت گیری بین الملل
چشم انداز تا آخر سال 1985 4ـ

فرمانروایی پهلوی
حکومت نظامی
نظامی ـکنترل غیر

قابل دسترسی برای خارجیان غیر سری ـ
بحث

زمینه ناآرامی کنونی 1ـ
دوران زمانی در هر ناآرامی های داخلی جدی تری از آشوب سیاسی و دچار سال 1978 ایران در
این است که ناآرامی که می رسد به نظر آنچه طنزآمیز رضاشاه پهلوی است. ساله محمد سلطنت 37
رشد تغییرات اجتماعی و پیشبرد در موفقیت او به اندازه زیادی ناشی از می کند تهدید موقعیت شاه را

جامعه سنت گرای ایران بوده است. اقتصادی در
برای انطباق سیاسی کشور که ازتوانایی نهادهای اجتماعی اقتصادی و به اندازه ای سریع بود٬ این تغییر
بوده است که این زمینه ها یک از هر جمیع مشکالت جدی ناشی از اثر آن پیشی جسته است. با خود
می توان تسریع کرده و 1978 سپتامبر به اعالم حکومت نظامی در که منجر تظاهرات خیابانی را تصاعد
علیرغم حکومت آمدن آن شده است. که مخالف میل مردم بوده باعث بوجود ـگفت که یک تحول ناهنجار
و قبیل متوقف شدن وسـیع کـار واقع مشکل های جدیدی از در نظامی ناآرامی عمومی ادامه یافته و
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گرفته است. دانش آموزی به خود تحریم های دانشجویی و

بدبختی های اجتماعی
منافع قابل مالحظه ای برای جمعیت ایران آورده سال اخیر 15 مدرنیزه شدن سریع جامعه ایران در
عین حال باعث شـده است کـه خدمات پزشکی ولی در چه در تربیت و زمینه تعلیم و است چه در
شاه انقالب سفید مستقیم به ناآرامی های داخلی کمک کرده اند. که به طور آورد اختالل هایی جدی بوجود
گرفت تغییرات اساسی ولی ناقص در ملت را نام انقالب شاه و بعدًا و شد آغاز سال 1963 از ـکه رسمًا
رشدزندگی روستایی وتوزیع آب و مالکیت زمین٬ جمله آنها که از کرد قشرهای پایه ای جامعه ایران ایجاد
اثرات اجتماعی زنان بوده است. نقش روحانیون و خدمات پزشکی و تربیت و تعلیم و و سیستم دادگاهها
جریان فزاینده سریع تسریع شده یک طبقه متوسط مدرن و ظهور واقع اجباری و در صنعتی کردن سریع و

هم زننده این اصالحات افزود. به اثرات بر باید شهرنشینی را
از جایگزین کنند اصالح یا نظام سیای ایران را تا به مبارزه طلبیده ودرپی آنند آنهایی که اـکنون شاه را
و برده انـد فزاینده جوانان تحصیلکرده سود به ویژه تعداد دگرگونی جامعه و که از ـگروهی برخاستند
به ویژه مهاجرین بدون مهارت به مناطق شهری هرگونه امتیازی بوده و میان گروهایی که فاقد همچنین از
رسانه های گروهی قرار معرض تأثیر در بگیریم که تنها به نظر مقوله حتی اـگر دو هر تشکیل شده اند.
برای را آنها این امر و کرده اند آن خود از مذهبی را غیر ارزش های مدرن و و اندازه ای اندیشه ها تا ـگرفته اند
زندگی در یک محیط خشن غیر مشخص شهری عاجز ساخته است و آنها را برآن داشته است تا هرگونه
وسیله ای این تحول اخیر به مبارزه بطلبند اسالم سنتی را جمله حاـکمیت شاه یا از اعتباری را حاـکمیت و

نوسازی تقویت کند. برای مخالفت با مذهبی را نفوذ رهبران با تمایل نیرومند بوده است تا

دشواریهای اقتصادی
برای پیشرفت مادی کافی را تا می رسید به نظر قادر ایران ظاهرًا اقتصاد سریع٬ مداوم و رشد اواخر تا
که مردم ایران آـگاهند ولی اـکنون حکومت و مشکالت فزاینده اجتماعی تأمین کند. اثرات سوء غلبه بر
این که سودهای آینده به این آسانی سرازیر منافع بدست آورده اقتصادی به خوبی توزیع نشده است و
سیار زمینه هایی که اقتصاد حتی در و نیابد اینکه کیفیت همگانی زندگی ممکن است بهبود و شد نخواهند
امتیازات مادی که بدست آورده اند به دلیل اینکه آرزوهای واقعی همه طبقات از کرده است. سریع رشد
واقعیت اقتصادی که عبارت از این اثرات سیاسی اوضاع اقتصادی بیش ازخود عالوه بر رفته است و فراتر
گذشت زمانی در هر یک سطح زندگی باالتری از ایرانی نمونه اـکنون از این است که این واقعیت که یک نفر
ثروت و توزیع فزاینده نابرابر و فساد درباره تورم٬ گله ها موارد است. آشوب انگیزتر است٬ برخوردار
می زند. خدمات اساسی عمومی دور و کار نقل٬ حمل و غذا٬ مسکن٬ هم چنین نیازهای مشخصی مانند
طرح های جاه طلبانه درجه اول ناشی از دشواریهای اقتصادی که به ناآرامی کنونی کمک کرده است در
ساله سالهای 78 برنامه سرمایهـگذاری 5 مثًال بوده است. صنعتی کردن کشوردراوایل واواسط دهه 1970
ـ سالهای 74 باتوجه به این که در که براساس درآمدهای پیش بینش شده نفتی تنظیم شده بود( 1973 ـ
طرح های رشد سرمایهـگذاری در دالر میلیارد شامل 70 شده بود) برابر قیمت های نفت چهار 1973
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برخوردار ناخالصی ملی سالیانه %10 تولید نرخ رشد ایران از 1970 ـ دوران 76 در اقتصادی بوده است.
بعضی و ماهر کارگر کمبود از که عبارتند شده بود مشکالت مربوط به آن نیز عین حال دچار ولی در بود
تأخیرهای جدی ناشی از اندازه انباشته شده و تأسیسات توزیع داخل پیش از و بنادر انبارها٬ ـکاالها٬
بخش زمینه کشاورزی و غفلت نسبی در و سال 1977) در درصد تورم فزاینده (24 دیوانساالری و
ناخالص متوسط تولید آن هنگام نرخ رشد در و متوقف شد سال 1977 این موج فراوانی در خصوصی.
میان ولی زیان سیاسی به ویژه در گرفته شد نظر هدف های محقرانه تری در و رسید %3 از ملی به کمتر

کرده بود. را خود صنعتگران کار و پیشه وران خرده پا ـکارگران شهری و

بن بست سیاسی
مشکالت مـتعدد مؤثری به هجوم تقاضاهایی که ناشی از نظام سیاسی ایران نتوانسته است بنحو
این است نقیض می شود و آنچه موجب تضادهای ضد پاسخ مثبتی بدهد. بود٬ اجتماعی واقتصادی کشور
فرصت که کمتر شده اند حکومت اـکنون دستخوش عواقب فرمانروایی درازمدت خودکامانه او ـکه شاه و
همچنین شاه دستخوش لبیرالیزه کردن سیاسی شده است که تظلمات برای مشارکت عموم داده است و
سال گذشته برنامه لیبرالیزه کردنی که شاه در شده است٬ به ناآرامی های جدی منجر این امر و بیان شود
از غیر اجازه تشکیل احزاب سیاسی را واقع به مطبوعات آزادی قابل مالحظه ای داده است و کرده در آغاز

داده است. سال 1979 در وعده انتخابات آزاد و حزب رسمی رستاخیز
عالوه براین این برنامه همراه با کاهش محسوسی در بکار بردن روش های پلیسی ساواـک و سایر
بنگاهها برای خبرگیری و کنترل فعالیت های سیاسی بوده است. در نتیجه این برچیده شدن مهارها و
قارچ روئیده و مخالف مانند یا وفادار مردم اعم از بیان سیاسی ازسوی گروههای وسیعی از محدودیت ها٬
نه دولت هنوز آن شده است. برای مقابله با و بطوری که ورای توانایی نهادهای رسمی تضعیف شده کشور
ندارند. مسئولیت های یک نظام سیاسی دمکراتیک الزم است٬ که برای پذیرفتن وظایف و آن آمادگی را
به عنوان یک چند مجلس هر هم متالشی شده است و میان این آشوب از در عمًال حزب رستاخیز
بنابراین بوده است و فعال تر سالهای 1950 زمانی از هر از بیشتر اطراف مشکالت کشور تریبون بحث در
نتوانسته است راه حل های مؤثری برای رهایی از گرفته٬ استفاده قرار به عنوان یک سوپاپ اطمینان مورد
برروی برروی شاه (و سنگین تمامًا بنابراین بار آن فراهم کند مقابله با رهبری در این بالتکلیفی سیاسی یا
برای متعادل کردن لزوم نظم عمومی جعفرشریف امامی نخست وزیر) کلی ضعیف٬ به طور و حکومت جدید
حالی که در دارند نظامی برای شق اول اصرار رهبران ارشد ضرورت یک راه حل سیاسی افتاده است. با

هستند. شق اخیر مخالفین غیرنظامی خواستار
یعنی جانشینان اساسی هستند عنصر دارای دو افراشته اند بر مخالفین غیرنظامی که علم مبارزه را
میزان محدودی تحت نام نهضت آزادی ایران فعالیت که اـکنون تا دست چپی جبهه ملی سالهای 1950
روشنفکران طبقه متوسط طبقه باالی از را مذهبی شیعه میلیون نیروی خود جامعه محافظهـکار و می کنند
طبقات حالی که مخالفان مذهبی از در حکومت خودکامه مخالفند. کلی با به طور و کسب می کنند شهرها
در سیاست های اصالح طلبانه شاه که وضع مذهب را درجه اول با در و پایین متوسط برخوردارند پایین و
را مخالفین سازمان یافته شامل مجاهدین خلق که عضویت خود عالوه اینها مخالفند٬ می کند ـکشورتهدید
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میان از چریک های فدایی خلق که دارای گرایش چپ است و و میان مخالفان مذهبی تکمیل می کند از
به ویـژه رهبران مذهبی٬ همچنین حزب توده (ـکمونیست). و دانشجویان دانشگاه سربازگیری می کند
روی بزرگی بر قم نفوذ شهر آیت اهللشریعتمداری از شده و آیت اهللروح اهللخمینی تبعید چهره هایی مانند
توانایی محدودی برای سازمان گذشته آنها ولی در بسیج کنند را آنها به سرعت می توانند و دارند توده ها
ولی سازمان یافته اند گروههای تروریستی بهتر و احزاب چپ گرا پیروان خویش نشان داده اند. و دادن خود
احساس می کنند را یکدیگر رهبران چندین گروه مخالف لزوم تشریک مساعی با پیروان کمتری دارند.
غیرممکن را همکاری مؤثر شد بحث خواهد درباره آنها زیر که در اهداف متفاوت آنها و ولی تاـکتیک ها

ساخته است.

کوتاه مدت چشم انداز 2ـ
تعیین توانایی شاه به حـفظ قـدرت و در احتماًال٬ ختم می شود دورانی که به اواسط سال 1979
گذشته مانند یک شکل تضعیف شده که بتواند در سیاسی ایران٬ نظام موجود اختیارات سلسله پهلوی و
قدرت تصمیم و باید ضرورتًا این چهارچوب زمانی٬ شاه در بود دوران بحرانی خواهد انجام وظیفه کنند٬
می توان به ماورای تاریخ حکومت نظامی را هرچند زیرا نشان دهد برای حفظ نظم کشور را توانایی خود
این و کرد هم بیشترتضعیف خواهد باز چنین کاری موضع شاه را کرد مارس 1979تمدید انقضای آن در
اعتراف کرده اعتماد ثبات و برای برقراری مجدد ضمنی به ناتوانی خود که شاه به طور بود منزله آن خواهد
است. عالوه بر این شاه وعده داده است که انتخابات چهار ساله مجلس که تاریخ آن تابستان 1979 است
انجام خواهد گرفت و آزاد خواهد بود٬ وفا کردن به این تعهد مستلزم دادن امتیازات بی سابقه ای چه از
مبارزه جویی باشد پاسخگوی این... شاه بتواند اـگر بود. جانب مخالفین عمده اوخواهد جانب شاه وچه از
بنحومتصاعدی متزلزل به تدریج و ولی اـگرموفق نشودموقعیت او مهلتی برای خویش بدست خواهدآورد

شد. خواهد

تحمیل حکومت نظامی
شرایط حکومت نظامی با ماههای آینده حتی در کوشش برای حفظ نظم مدنی در حکومت در شاه و
دیگری که یازده شهر تهران و در ماه سپتامبر ثبات نسبی از چند هر شد٬ دشواریهای بزرگی مواجه خواهد
معذالک آشوب های داخلی وحوادث تروریستی در شده به چشم می خورد٬ آن برقرار حکومت نظامی در
بعضی از دولتی و باعث تعطیل شدن مؤسسات متعدد کار دست کشیدن از توسعه یافته و کشور سراسر
به تأخیر را دانشگاهها گشایش بیشتر ازسوی دانشجویان٬ مؤسسات شخصی شده است وتحریم کالس ها
این نظم در برقراری مجدد این است که موقعیت حکومت در می رسد آنچه مضحک به نظر انداخته است.
به هم مذهبان و گذاشت تا خواهد اثر ادامه آمادگی مخالفان اعتدالی تر فزاینده ای در احوال بنحو اوضاع و

توصیه خویشتن داری کنند. هم مسلکان سیاسی خود
و سیاست مداران غیرمذهبی هستند رهبران مذهبی برگزیده و نمایندگان حکومت سرگرم مشورت با
ثبات تأمین تغییرات کنترل شده و مرج و هرج و اجتناب از در عالقه آنها بر تا اندکی موفقیت می کوشند با
خرسند انتقادکنندگان را و شد نخواهد این تاـکتیک باعث خاتمه آشوب ها اساسی مداوم فائق شوند.
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حالی که در مخالفان شود مانع تحکیم بیشتر ساخت ولی ممکن است باعث دفع وقت شده و نخواهد
و لحاظ نظر امنیتی ایران از دست نیروهای مسلح و قدرت در انحصار شود بی نظمی های جدی تری تکرار
آینده در یا خارج شود کنترل آنها از که آشوب ها مانع آن شوند تا قدرت کافی می دهد تئوریکی به آنها
برای چند هر این نیروها کند حکومت نظامی ضرورت پیدا تمدید اـگر سال 1979 در نزدیک یا بسیار
اضافی هستند آموزش محدود معذالک دارای تجهیزات ویژه و ـکنترل اغتشاشات خوب آموزش ندیده اند
عزم وفادار و باقی بمانند زمانی که وفادار ولی تا بگیرند تحت حمایت خود رژیم را بود خواهند قادر و
قوه قهریه دفاع آن با از حاضرند و رژیم حمایت می کنند از حال حاضر نظامیان در داشته باشند. بودن را

دارد. پشتیبانی وجود وفاداری و درجات مختلفی از میان پرسنل آنها ولی واضح است که در ـکنند
تمایل به و همه محافظهـکارترند لحاظ سیاسی از از و این رژیم دارند از را خود همه چیز افسران ارشد
حکومت تا ساختند متقاعد که شاه را بودند این افسران ارشد دارند. وفاداری نسبت به شاه را حداـکثر
تا بود احوال افراطی برآن خواهند اوضاع و همه در معذالک این افسران بیش از اعالن کند نظامی را
حکومت آشوب های حکومت کشوری خواستار با ناآرامی مداوم جبران کرده و با را سرخوردگیهای خود
سربازان وظیفه داریم ولی و موضع افسران جزء اطالعات کمتری درباره روش و ما گردند٬ کودتا نظامی یا
از و شهرها طبقات محرومتر عمده از به طور تظاهرکنندگان٬ خود سربازان به ویژه مانند این افسران و
یقین حاصل کمتر هم بریزد امنیت عمومی در بنابراین اـگر متوسط پایین تغذیه می شوند٬ طبقات پایین و
برای شلیک به طرف تظاهرکنندگان صرفًا مافوق های خود میان نظامیان به دستور از است که این عناصر
به خاطر حمایت از شاه و حکومتی که از طرف وی منسوب شده اطاعت کنند. از میان چندین واحد نظامی
تیپ شده و تهران مستقر دسترس است گارد شاهنشاهی که اـکنون در ـکه برای تحمیل حکومت نظامی در

تلقی می شوند. همه قابل اتکاء طرف حکومت ایران بیش از از سربازان هوابرد نیروهای ویژه و

آرام کردن مخالفان
پس ازاینکه امتیازات مهمی ازسوی شاه وحکومت عالوه بر اوضاع امنیتی سرانجام به آرامی ولی تنها
اجتماعی٬ اعم از بود الزم خواهند همه زمینه ها این امتیازات در داده شود. کرده اند آنچه تاـکنون پیشنهاد
در زیرا کرد تأمین نخواهد ادامه آرامش را وسیعی نیز معذالک حتی امتیازات بسیار سیاسی٬ اقتصادی و
که دارد همگانی وجود مذهبی یک گرایش عمومی و میان مخالفان سیاسی و در یقینًا میان ایرانیان و
مثبت عناصر آن را و گیرد بهره برداری قرار که بایستی مورد ضعف می دانند نشانه ای از را هرگونه امتیاز
که به خوبی تشریح حکومت الزم است امتیازات به موقع را بنابراین شاه و یک راه حل سیاسی نمی دانند
ضعف با که ارفاق را آنهایی را تا نیروی قهریه توأم نمایند اعمال عاقالنه حاـکمیت کافی و شده است با
طرف چندین تقاضاهایی که از بترسانند. طلبید به مبارزه خواهند رژیم را بازهم بیشتر و یکسان می دانند
احتمال پذیرفته شدن به وسیله رژیم روح عنوان شدن و و لحاظ محتوا از ـگروه مخالفین عنوان می شود
میان خود همچنین در تشکیل می دهند روحانیون شیعه که مؤثرترین گروه مخالفان را متفاوت است. بسیار
سرنگون کردن شاه شده خواستار تبعید آیت اهللخمینی که سالها آنها بانفوذترین رهبر یکدیگرمتفاوتند. با
هرگونه حکومت غیر بنابراین عمًالهیچ شانسی نیست که شاه یا و برقراری یک حکومت الهی بوده است. و
شریعتمداری جمله آیت اهلل ایران از مذهبی در چهره های مترقی تر به یک راه حلی برسد. او مذهبی با
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قوانین ازسوی یک کمیته اجرای نظارت بر نقش کاهش یافته تری برای شاه و روحانی سرشناس خواستار
دارد قانون اساسی وجود این ماده در تعالیم اسالمی تشخیص دهد. با که تطبیق قوانین را روحانیون هستند
داشته باشد شانسی نیست که یک چنین هیاتی اجازه حق وتو چند هر نشده است. ولی تاـکنون اجرا
رهبران مـذهبی شـیعه داشته باشد. فرجه ای برای یک راه حل آشتی بین طرفین وجود معذالک شاید
اینکه شاه مبنی بر تقاضاهای خود هدف های نهایی در سر اختالف بر رقابت های شخصی و از صرفنظر
که این برنامه ها معتقدند آنها و یکدیگروحدت دارند با متوقف سازد را برنامه های نوسازی اجتماعی خود

روی جامعه سنتی اسالمی داشته است. دنیوی کننده ای بر اثرات فاسدکننده و
همچنین آنهایی که رهبری احزاب و جبهه ملی وابستگی دارند به ویژه آنهایی که با سیاستمداران و
تقاضا اـکثرًا به عهده دارند٬ تشکیل شده است٬ که به پیش بینی انتخابات سال 1979 ـکوچک مستقل را
شاه مستقل از یک نخست وزیر یک سلطنت مشروطه با و محسوسی کاسته شود که نقش شاه بنحو دارند
پایان دادن به فساد مدنی و این سیاستمداران که گرایش به چپ دارندخواستارحقوق وسیع تر شود. برقرار
ایاالت متحده امریکا شدن پیوندهای ایران با جمله شل تر یک سیاست خارجی مستقل از امتیازات و و
داشتن پیروان وسیع ولی از طبقه متوسط مدرن پشتیبانی می شود سوی بخش مهمی از این گروه از هستند.
برنامه شاه درباره لحاظ اصولی با مخالفان غیرنظامی از نیست این ملغمه از برخوردار متعصب مالها
هرگونه توسعه آزادیهای سیاسی بیشتری استفاده از و ایران مخالفتی ندارد اقتصاد مدرنیزه کردن جامعه و
هرگونه عنصردیگری از با تا دارد این گروه را سازش با بنابراین شاه وحکومت شانس بهتری از می برد را
مخالفان هیچ گونه احتمالی نیست که رژیم کنونی بتواند زمینه مشترکی با دو گروه تروریستی کشور یا با
وچریک های فدایی خلق یک کمونیست ها سرنگون کنند. شاه را همه اینهامی خواهند کند حزب توده پیدا
از مجاهدین خـلق ظـاهرًا و می شدند) پیروز (اـگر می کردند حکومت غیرمذهبی مارکسیستی برقرار
دستگاههای ریشه ای است پشتیبانی می کنند. تقاضای رهبران شیعه محافظهـکار حکومت الهی که مورد
کرده است محسوسی محدود بنحو بودن این گروههای رادیکال را امنیتی ایران ظرف سالهای گذشته مؤثر
با که آنها دارندحتی هرچند نتوانسته اندیک حمله هماهنگی علیه رژیم برپا نتیجه این شده است که آنها و
سازمانهای مخفی وزیرزمینی این گروهها درهم آمیخته است. آنها درتماسندوعضویت بعضی از یکدیگر
طریق بی نظمی داخلی به ویژه از آینده نقش مؤثرتری در که در سازد قادر را که ممکن است آنها دارند
اعالم برای پایان دادن به ناآرامی داخلی و کوشش خود شاه تاـکنون در تروریسم داشته باشند. ـکاربرد
مـذهب زمینه جـامعه و در سیاسی یک سلسله امتیازاتی داده است. مذهبی و تحمل رهبران میانه رو
بعضی از رهبران شیعه است و منصوب کرده است که دارای روابط حسنه با نخست وزیری (شریف امامی)
گروه بدعت گذاران به شمار طرف شیعیان جزو از و که اعضای فرقه بهایی بوده اند ـکارمندان دولت را
به مسئولیت اداره اوقاف را کابینه حذف کرده و در زنان را پست وزارتی امور کرده و برکنار کار از می آیند
تقویم به اصطالح پهلوی به تقویم اسالمی از تعطیل کرده و را کازینوهای قمار سطح وزارت رسانده و
کرده است برای رفع تقاضاهای اقتصادی رهبران مذهبی آغاز با مذاـکرات خصوصی را رجعت کرده و
قبیل شرایط سخاوت مندانه از بخش مؤسسات دولت با در را اعتصابات متعدد حکومت کوشیده است تا
بـرای کـاهش را خود قصد و غیره حل وفصل کند حق بازنشستگی و هزینه مسکن٬ اضافه دستمزد٬
جمله درباره از دارد زندگی توده های مردم تأثیر در هزینه های هسته ای به نفع طرح هایی که مستقیمًا
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داشته است. بهداشت ابراز نقل و حمل و کشاورزی٬ مسکن٬
وعده کرده است یافت و شده است که برنامه آزادسازی شاه ادامه خواهد زمینه سیاسی رژیم متعهد در
کرده محدود همچنین فعالیت های اعضای خاندان سلطنتی را و شد خواهند ـکه همه زندانیان سیاسی آزاد
استقالل حق مردم برای اجتماع و آزادی مطبوعات و به راه انداخته و فساد شدت ضد یک برنامه پر و
شاه همچنین مجال بیشتری به حکومت شریف امامی داده است به طوری اعالم داشته است. را دانشگاهها

شده است. برخوردار خود حکومت های سلف اخیر فرصت ای بیشتری از ـکه حکومت وی از
آورده شد. روی کار یک دولت نظامی بر متوقف کنند را خشونت ها نتوانستند هنگامی که این تدابیر
باقی مانده است حل انتخابات سال 1979 ماهی که تا مشکالت اساسی ایران ظرف چند هیچ کدام از
یک نوع نظم عمومی و حمایت از مبرمی نیازمند همین زمان است که شاه به طور معذالک در شد نخواهد
ترغیب شرکت در برای تصویب و و مجالی برای چنین کار هنوز معتقدیم که او ما سیاسی است. اعتماد
این ولی مشروط براینکه حکومت امتیازات قابل مالحظه ای بدهد انتخابات برای مخالفین اعتدالی دارد
دادن وضع اقتصادی مـردم حکومت برای بهبود مشخص بیشتری درباره قصد امتیازات شامل شواهد
دادن برچیده شدن حکومت نظامی طبق برنامه و نقش اسالم و و توسعه امتیازات مالها حمایت و عادی و
تعویض احتماًال انتخابات و دوران قبل از بندی در و اجازه به فعالیت های سیاسی بدون هرگونه قید

بود. خواهد شاه باشد حکومت دیگری که مستقل از حکومت کنونی با

اثر بر روی سیاست خارجی و دفاعی
ناآرامی در ایران ـ در جریان سال 1978 هیچ گونه اثری در مناسبات سیاسی کشور با همسایگان
شوروی نداشته است مقامات ایران گاه بگاه شمالی آن اتحاد جمله مهم ترین همسایه (ایران) خویش از
ایران پشتیبانی کرده است گروههای ناراضی در فعالی از شوروی بنحو جماهیر که اتحاد مدعی شده اند
خصوصی به طور دستگاههای امنیتی ایران٬ نداریم و این امر هیچ گونه مدرک مستقلی برای تأیید ولی ما
به عنوان یک مخالف که قدرت شاه را شوروی ها کرده است. داخل رشد که اغتشاشات در اذعان داشته اند
ولی آنها تلقی می کنند. می برد نظامی برای برهم زدن هدف های منطقه ای شوروی به کار سیاسی مالی و
چنین درگیری مناسبات دوجانبه مبادا شوند حوادث ایران درگیر مستقیم در به طور تا تمایل نداشته اند
مخاطره گردد. دچار دارد وجود مسکو و اقتصادی پیوندهای قابل قبول سیاسی کنونی که بین (تهران)
یک دولت شاه سرنگون شده و اـگر شد یک نوع ناـکامی کوتاه مدت خواهند دچار منافع شوروی احتماًال
بوجود بی ثباتی را ولی یک چنین تحولی هم چنین دورانی از بگیرد مذهبی جای آن را ارتجاعی نظامی یا
کرد. منطقه خلیج فارس تسهیل خواهد در ایران و در زمان توسعه نفوذشوروی را که به مرور آورد خواهد
داشت که در خواهد آینده نزدیک توجه زیاد در احتماًال مشکالت داخلی ایران نگران است٬ شاه که از

دشواریهایی اجتناب کند. هرگونه تغییرات یا از شوروی ها با مناسبات خود
پی مناسبات در داشت تا برآن خواهد این دل مشغولی نسبت به تحوالت داخلی همچنین ایران را
سازشی که با همچنین افغانستان باشد. عراق و اولی ترین حریف منطقه ای خود مرتب با صحیح و مداوم و
درپی به هرصورت احتمال نمی رود عراقی ها سال 1975حاصل شده به خوبی دوام یافته است و عراقدر
شاه ضد لحاظ ایدئولوژیک بر رژیم عراق از چند هر ازدشواریهای کنونی ایران استفاده کنند. تا آن باشند
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رفتارهای نصف جمعیت و نگرانی درباره روشها منطقه و فعالیت های شوروی در گرفته ترس آن از قرار
به جـای ایـنکه نقش شاه ادامه یابد ترجیح دهد تا متمایل می سازد را بغداد عراق که شیعیان هستند
نظامی در اینکه یک دولت ارتجاعی مذهبی یا یا شود ایران ایجاد هرج ومرج سیاسی در و بالتکلیفی ها
هرگونه که فاقد افغانستان نیز رژیم چپگرای پرزیدنت ترهـکی در سوی دیگر از آید. کار سر ایران بر
در احتمال نمی رود نیز می باشد سرگرم تحکیم قدرت خود حوادث ایران است و در ظرفیتی برای نفوذ

کند. آینده نزدیک مشکالتی برای ایران ایجاد
اداره حکومت نظامی مشمول نتیجه تقاضاهای تحمیل و در کمترین حد ظرفیت نظامی ایران الاقل در
تهران مسـتقر در سربازان هوابرد بعضی از نیروهای ویژه و شاهنشاهی و گارد واقع شده است. تأثیر
گرفته تا تجهیزات طرف استفاده قرار و برای گرفتن سرباز کشور سراسر در همه واحدها عمًال و شده اند.
لحاظ جسمی به چه از لحاظ روانی و چه از جهت٬ این تغییر تکمیل کننده نیروهای پلیس محلی باشد.
محدودی ممکن است اثر روی سطح آمادگی وروحیه داشته است و زیانباری بر احتمال قریب به یقین اثر
به نحو آینده نزدیک احتمال نمی رود معذالک این مشکالت در داشته باشد روی توانایی های رزمی نیز بر
همچنین احتمال نمی رود و خلیج فارس کاهش دهد. در عراق یا بر محسوسی برتری کلی نظامی ایران را
تصمیم به عقب انداختن به مدت نامحدود این مناطق برانگیزد. در سیاست امنیتی ایران را در تجدیدنظر تا
زیـادی فسخ قراردادهای مربوط به خریدهای آینده تجهیزات پـیچیده نـظامی بـه ویـژه تـعداد یا و
متنهابهی تجهیزات نیروهای زمینی که بنا به مالحظات اقتصادی مقادیر F-16 و , F-14 هواپیماهای
صورت بگیرد اثریی در توانایی های رزمی کلی الاقل تا اوایل 1980 نخواهند داشت ولی از اواسط 1980

توانایی های رزمی ایران نسبت به عراق و اتحاد جماهیر شوروی کاهش خواهد یافت.
خریدهای تجهیزات نظامی و ناآرامیهای جاری٬ نتیجه دشواریهای اقتصادی ناشی از واقع در ایران در
یک احـتماًال انداخت ولی این امر خواهد به تأخیر یا داد ایاالت متحده کاهش خواهد از صنعتی را
داشت نخواهد کشور مناسبات وسیع بین دو اثری در که به خودی خود بود خواهد عقب کشی مجدد
بردن متعدل قیمت های نفت راه باال در ساخت تا متمایل خواهد ایران را دشواریهای اقتصادی احتماًال
مستقیم وابسته به تحوالت سیاسی کوتاه مدت به نحو ولی سیاست قیمت گذاری احتمال نمی رود بکوشد
همه امور درباره اینکه ایاالت متحده در مقامات رسمی ایران به رغم سوءظن های همیشگی خود باشد
یک شاه در از پشتیبانی آمریکا ایاالت متحده و که رابطه نزدیک مداوم با معتقدند داخلی ایران دست دارد
به دنـبال کـردن اجـرای نقشه جاری خود با شاه بتواند اـگر دوران بالتکلیفی سیاسی ضروری است.
مسایل سیاسی دوجانبه سایر و حقوق بشر سر مشکالت جدی بر برنامه های لیبرالیزه کردن ادامه دهد

رفت. میان خواهد از احتماًال

مشکالت درازمدت 3ـ
مشکل اساسی است که فشارهای چند حکومت کنونی مواجه با سرنوشت شاه٬ از ایران صرف نظر
جهتی که کرد. خارجی اعمال خواهد سیاست داخلی و مدت در دراز راههای مختلف در اختیار مهمی بر
زمـینه چـهار نتیجه واقعیت های مداومی که از واقع در در کرد طی خواهد ایران سالهای دهه 1980

از: که عبارتند شد تعیین خواهد اشکاالت اصلی سرچشمه می گیرد
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نفت کاهش تولید اقتصادی و رشد ـ
خودکامگی بین لیبرال سازی و سنت گرایی و تشنجات داخلی بین نوسازی و ـ

آن ماوراء خلیج فارس و نقش ایران در ـ
به ایاالت متحده اتکاء جهت گرایی بین المللی و ـ

نفت و اقتصاد
نزدیک مشکل اساسی اقتصادی ایران این است که ظرفیت تولیدی نفت خام ایران به مرحله اوج خود
بیشتری عین حال مبالغ بیشتر٬ در کرد. خواهد به انحطاط آغاز اوایل دهه 1980 به احتمال از و می شود
حتی برنامه های کاهش یافته تأمین مالی کرده و را تنوع بخشیدن مداوم به اقتصاد تا بود الزم خواهد
زیرا آمد پیش خواهد قابل مالحظه ای یقینًا هزینه های جدید اینها از فراتر تحمل کند. هسته ای را نظامی و
ظرفیت تولیدی نفت خام ایران است. پی رفع تقاضاهای فزاینده مردم برای بهره وری اقتصاد حکومت در
به 7 سال 1980 ظرفیت قابل تحمل ممکن است در سال 1978است. میلیون بشکه در ممکن است 6/8
میلیون به احتمال قریب به یقین به 6 رفت و آن روبه کاهش خواهد از ولی بعد برسد روز میلیون بشکه در
نرخ کاهش آن باشد. از به مقیاس قابل مالحظه ای کمتر سال 1985 تا شاید و رسید روزخواهد بشکه در
است برای حفظ فشار که قرار دارد تزریق گاز خرج مبنی بر پر بستگی به موفقیت یک برنامه وسیع و
معتقدیم که تمام حجم 43 ما میدان های نفتی عمده تسهیل کند. در نفت خام را تولید تا رود مخازن به کار
میلیارد بشکه ذخایر ایران را می توان به مرور زمان با قرار دادن وسیع دسـتگاههای نـمک زدایـی در

میدان های نفتی و در نتیجه یک برنامه وسیع حفاظت چاهها و تجهیزات بهره برداری کرد.
نفتی قابل بدست آوردن است ذخایر از بشکه دیگر میلیارد طبیعی 17 طریقه تزریق گاز استفاده از با
حکومت هر به انحطاط می رود نفت رو حالی که تولید در مستلزم هزینه هنگفتی است. این امر چند هر
تأمین برنامه های جاری را بتواند گرفت تا خواهد فزاینده افزایش قیمت های نفت قرار ایران تحت فشار
حساب جاری ایران در نرود قیمت های نفت باال سال 1980 تا اـگر بپوشاند. وواردات فزاینده را مالی کند
احوالی که قیمت های نفت به همان نرخ قیمت های وارداتی اوضاع و در بود کسری خواهد آن سال دچار
برسدحساب جاری روز میلیون بشکه در به 5/5 سال 1985 نفت ایران به تدریج تا تولید و ایران باالرود
قیمت های واقعی نفت اـگر سوی دیگر از بود. دارای کسری قابل مالحظه ای خواهد سال 1982 ایران در
مازادی پایان سال 1985 تا باشد قادر ایران شاید رود باال %5 سال دیگر چند متوسط تا سالیانه به طور

برحساب جاری داشته باشد.
به دالر میلیارد ارزی آن به میزان 6 دارایی های غیر و دالر میلیارد ایران به مبلغ 13 رسمی ارز ذخایر
معذالک ایران راه حل قابل مالحظه ای افزایش یابد. وام گیرندگی ایران بنحو تا داد ایران امکان خواهند
طبیعی گاز تولید ندارد. اواسط دهه 1980 در آماده شده دیگری برای پرداخت های فزاینده خارجی خود
درچند درجه دوم قراردارد) اتحادشوروی در از 600تریلیون فوت مکعبی ایران که بعد 500تا (ازذخایر
به عنوان یک توانست جای نفت را یافت ولی نخواهد قابل مالحظه ای افزایش خواهد سال آینده بنحو
یک برنامه فعال برای جلب سرمایهـگـذاری خـارجـی مـوفقیت های خارجی بگیرد. عامل کسب ارز
اینکه ثبات سیاسی دوباره مگر شد برهم خوردگی خواهد محدودی داشته است ولی این برنامه دچار
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شود. برقرار
تا محقرانه ای بین 4 نرخ رشد سال آینده احتماًال ناخالص ملی ظرف چند تولید نتیجه این دشواریها در
است به رغم انتظار اقتصادی پیشرفت ناچیزی در ساختار برای تجدید داشت و سال خواهد در درصد 7
سهم آن در سهم اندک بیشتری از سال 1985 به متنوع کردن صنایع این رشته در روی نیاز کنونی بر تأـکید

داشت. خواهد سال 1977
کـارگر کمبود داشت و همچنان مداومت خواهد نتیجه زیربنای نارسا فشارهای جدی داخلی در
نتیجه تورمی که در کشاورزی و بخش خصوصی و فقدان قدرت تولیدی در پرسنل فنی و متخصص و
شد. خواهد تشدید بازهم بیشتر امتیازات اقتصادی که اـکنون برای ناآرامی های عمومی داده می شود

هسته ای به نظامی و برنامه های مطلوب اخیر از را سال آینده سیاست سازان ایران منابع خود چند در
صورتی که چنین تغییرات مهمی در در داد. خواهند کشاورزی تغییر نقل و حمل و نیازهای اساسی مانند
تنزل کنونی به %60 %75 داخل ایران از شده در غذایی تولید سهم مواد گرفته نشود نظر در اولویت ها
الزم قیمت ها سوبسید و غذا برای واردات مواد درپرداخت ها برابر بدین ترتیب افزایش چند و کرد خواهد
به موازات کاهش انتظارات مردم براثر جنبه سیاسی برای پیشگیری ناآرامی های بیشتر در شد خواهد
دوران آینده انحطاط تولید بنابراین در بود٬ الزم خواهد اقتصادی کاهش یافته جهت گیری مجدد رشد
یک که اـکنون به مصرف دفاع می رسد بود هزینه های بودجه ای خواهد مستلزم کاهش %28 نفت این امر
ولیکن نه به به عهده بگیرد را ساخت تأمین مالی سالح های خود خواهد قادر ایران را چنین کاهشی هنوز

مقیاس سالهای دهه 1970

تشنجات داخلی
کوتاه مدت بوجود برای شاه در اجتماعی ایران که مشکالت عظیم را برهم خوردن نظام سیاسی و
تشنج تاچندین سال مداومت خواهدداشت تحت هرحکومتی که آورده است به زودی ترمیم نخواهدشد.
بین است و نیروهای سنت گرا این تشنج بین نیروهای نوسازی و و و خیر یا اینکه شاه باشد اعم از باشد
عین حال از کشمکش درهم پیچیده است ولی در نیروهای خودکامگی این دو نیروهای لیبرالیزه ساختن و
طریق به بهترین وجه از برای نوسازی می تواند او شدید تعهد این که آیا سر بر مثًال است یا مجزا یکدیگر

عذاب است. در سیاست های لیبرال دنبال شود سیاست های خودکامانه یا
را گرفته اند هم آنهایی که تحت فرمانروایی قرار و تاریخ ایران حوادثی برای این که هم فرمانروا در
فراوان وجود بسیار داشته باشند چنین رفتاری را انتظار و خودکامانه اعمال کنند که رفتار متمایل کند
معذالک هیچ گونه تجربه سال پیش تأسیس شد 2500 نخستین شاهنشاه ایران بیش از چند هر دارد.
کم بسیار هم چنین احساس ملیت گرایی ایرانی نیز نداشته است و شکل های دموکراتیک وجود واقعی با
آن هم وارداتی از و شد ظاهر ایران دیر دولت در و یک ملت به عنوان یک کشور اندیشه جدید دارد وجود
به نفع بزرگ گرایی را خود اینکه سجایای مشترک استقالل و برای الهام سیاستمداران ایران در و بود اروپا
نتیجه تنوع این بی میلی هم چنین در دهندچندان تأثیری نداشته است. قرار همه چیز از رفاه عموم باالتر

لحاظ تاریخی تقویت شد. نتیجه توالی فرمانروایان بیگانه از در و فرهنگی کشور وسیع فیزیکی و
رأس یک حکومت در شده درباره یک فرمانروای نیرومند ایران یک سنت برقرار در سوی دیگر از
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مثًال دارد وجود می کند قوه قهریه متظاهر با را گامی که اراده خود هر فرمانبرداری عمومی از خودکامه و
ایران به بهترین وجه به وسیله که ثبات سیاسی در می کند لحاظ سطحی چنین القا تجربه شاه کنونی از
که فرمانروا دوران های ناآرامی های بزرگ سیاسی زمانی پیش می آید و حکومت خودکامه تأمین می شود

دیگران سهیم می کند. با را مقام خود قدرت و دلیلی که باشد به هر
قبیل از کردن آزادیهای بیشتر کوشش هایی برای وارد یا 1951 ـ سالهای 53 قبیل دوران مصدق در از
به کندی تغییر سیاسی ایرانیان تنها رفتار واقع هرچند در برنامه لیبرالیزه کردن اواسط سال های 1970.
معرض رسانه های در نتیجه عواملی نظیر حکومت در اشتهای عمومی برای مشارکت در کرد خواهد
زندگی شهرنشینی به اندازه کافی برانگیخته شـده است تربیت و تعلیم و ارزش های غربی و جمعی و

گردد. دائمی به عقب باز بنحو داشت تا نخواهد به طوری که هیچ حکومتی این توانایی را
حتمی است که ظرف چند اساسی است که تقریبًا لیبرال سازی آن قدر این کشمکش بین خودکامگی و
یک رژیم نظامی یا بنابراین مشکالت بزرگی برای شاه یا و شد سال آینده باعث بی ثباتی مداوم خواهد
شد دوگانگی فرهنگی که باعث خواهد آورد. پیش خواهد ممکن است بگیرد ـکشوری که جای آن را
آمده است شاه از سنت گرایی بوجود تشنجی است که بین نوسازی و جامعه ایران ادامه یابد بی نظمی در
سران پشتیبانی اـکثر پیش برندگان اصلی نوسازی سریع بوده است ولی هدف های برنامه همچنین مورد
نوسازی جامعه آن مخالفین شاه هستند. از آنها مذهبی است که بسیاری از سیاستمداران غیر نظامی و
آموزش و حقوق زنان و اقتصادی و اصالحات ارضی و در متمرکز پیش می برد طوری که شاه آن را
پرورش و بهداشت و عمران روستایی بوده است با پیشرفتی در این زمینه ها با این حال تغییرات اساسی
دیگری نیز بوجود آمده است به ویژه از لحاظ گسترش سریع شهرنشینی و تغییرات در ساخت سنتی
همه از اینها نباشد. برگشت پذیر دیگر عین حال غیرمذهبی شدن عمومی جامعه که شاید در طبقاتی و
به طور سازش دادن خود ناتوانی جامعه ایران در سیاسی عوامل برهم زننده بوده اند. لحاظ اجتماعی و
رهبران مذهبی همه جانبه مذهب و نفوذ اندازه زیادی ناشی از این تغییرات اجتماعی تا با موفقیت آمیز
تابع فرقه که جمعیت آن اـکثرًا می شود کشورهای عمده اسالمی به این صورت متمایز سایر ایران از است.
فرقه شیعه (ـکه در چند هر مسلمانان است. معتقدات اـکثر اسالم است که یک فرقه مخالف با شیعه در
ایران یعنی گروه بزرگ فرهنگی در برای وحدت دادن به دو همه مسلمانان است) از برگیرنده هشت درصد
یک فکری و به یک جمود عین حال این فرقه مؤمنان را عامل مؤثری است در آذربایجانی ها و فارس ها
یک مذهب اسالم شیعه نه تنها می کند. هرگونه نوسازی مخالف است وادار متعصبانه ای با رهبری که بنحو
فکری است که همه جنبه های اجتماعی و است بلکه همچنین یک نظام همهـگیرمذهبی٬اقتصادی٬حقوقی٬
که آنها اسالم سنی معتقدند در رهبران فرقه برخالف همتاهای خود و دارد تحت کنترل خود زندگی را
لحاظ سیاسی خوب از چند مالی شیعه هر هزار دهها روی زمین تکمیل می کنند. بر را تجلیات خدا
نظریه مقامات حزبی. حکومت یا تا توده های ایران دارند ومنظم تری با تماس مستقیم تر سازمان نیافته اند
و اجتماعی بوسیله حکومت ها اداری و قضایی٬ حذف شدن امتیازات اقتصادی٬ شاهد سالها اینکه مالها
می برند. کردن این گرایش به کار برای مهار را خود اـکنون نفوذ به همین جهت آنها بودهاند نیروهای نوگرا
تقاضاهای داشت تا نیروی کافی خواهند آنها سال بعد چند ولی تا به مبارزه طلبیده اند اـکنون شاه را آنها
پیش بینی نمی کنیم که ما بکنند. مشارکت ندارند زیاد آنها کشوری که در رژیم نظامی یا هر مشابهی از
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احزابی که چند هر آید که یک حکومت تحت کنترل رهبران مذهبی روی کار چنان اوضاعی پیش آید
آن انجام بعداز یا سال 1979 انتخابات معناداری در اـگر شالوده های مذهبی دارندممکن است بوجودآید.

کرد. فرصت استفاده خواهند سیاست مداران برای جلب حمایت روحانیون از ـگیرد

نقش منطقه ای
با روابط خود که ایران برای آینده نامحدودی در ساخته اند تاریخ به اتفاق هم چنین مقدر و جغرافیا
فرهنگی همه سیاسی و عوامل استراتژیک اقتصادی٬ فشارهایی مواجه خواهدشد. همسایگان منطقه ای با
شرق مـتمایز در پاـکستانی ها و افغانی ها غرب و منافع رقابت گرایانه اعراب در از منافع ایران را اینها
دفاعی سیاست خارجی و در که اختیارات آنها متوجه می شوند گرایشی٬ هر رهبران ایران از می سازد.
برای متعادل بوسیله عالقه آنها مسیرهای نفتی و و تمامیت ارضی کشور به حمایت از منطقه بوسیله نیاز

می شود. ایرانی کشورهای همسایه محدود سیاست های ضد ـکردن دیدگاه و
این و خلیج فارس تأمین کند در سیاست خارجی این است که برتری ایران را نگرانی بالفاصله ایران در
مسیرهای کشتی آن را بودن میدان های نفتی ایران و آسیب پذیر رادیکالیسم عرب و هدفی است که بیم از
پی آن بوده است که روابط دوجـانبه صـحیحی بـا تعقیب این هدف ایران در در آورده است. بوجود
شوروی٬ جماهیر قبیل اتحاد از کنند تهدید این برتری را احتمال می رود ایران بیشتر ـکشورهایی که به نظر
(مقصود ایران کوشیده است که کشورهای عربی خلیج عرب را و کند عربستان سعودی برقرار عراق و
خلیج فارس است ـ م) به یک پیمان منطقه ای امنیت دستجمعی عالقه مند کنند. عدم اعتماد ریشه دوانده
به احتمال اعراب نسبت به جاه طلبی های ایران مانع تحقق یک چنینی موافقتنامه چند جانبه شده است و
انفرادی آمادگی برای کشورهای عربی به طور چند هر بود٬ این چنین خواهد قریب به یقین درآینده نیز

ایران داشته اند. با عادی ساختن روابط خود
که باعث پایان یافتن دخالت ایران را سال 1975 در پیمان الجزایر نهایت دلسوزی مواد عراق با ایران و
برای مناسبات دوجانبه احتماًال و رعایت کرده اند تعیین کرد٬ را کشور مشترک دو مرز و شد قیام کردها در
نفوذ قدرت نظامی و درجه اول نتیجه بیم رهبران عراق از این ثبات در بود. سال آینده ثابت خواهد چند
است از سپاسگزار منطقه است ایران به نوبه خود در درباره فعالیت شورویها نگرانی آنها سیاسی ایران و
به تا نه اینکه فعاالنه می کوشد و مشکالت داخلی ایران مداخله می کند نه در حال حاضر اینکه عراق در

خلیج بپردازد. عربی در کوچکتر اقدامات براندازی علیه رژیم های محافظهـکار
سیاست محافظهـکارانه تر قسمت عربی خلیج و در خود حفظ منطقه نفوذ تصمیم عربستان سعودی در
سیاست یک حکومت احتمالی بعد تحوالت داخلی ایران و هراس آن از بیم و آن درباره قیمت های نفت و
که عربستان سعودی مناسبات نزدیکتری این خواهدشد مانع از شاه نسبت به عربستان سعودی احتماًال از
جانب شوروی و درباره تهدیدهای درک شده از کشور دو معذالک نگرانی مشترک هر ایران داشته باشد. با
به حداقل کاهش روابط دوجانبه را وجوه اختالف در برآن خواهدداشت تا را آنها اعراب رادیکال احتماًال

دهند.
کـه از یک نـیروی هـوایـی آن دارد منطقه خلیج فارس هدفش ایـجاد سیاست دفاعی ایران در
قبیل مهماتی از و ECM هوابرد توانایی بزرگتری در خلبانی و آموزش بهتر کیفیت عالی و هواپیماهای با
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دسترس عراق موشک های هدایت شونده بوسیله تلویزیون که در و بمب های هدایت شونده بوسیله لیزر
به می تواند نیروی دریایی عراق است و از به مراتب برتر نیروی دریایی ایران نیز است. نیست برخوردار
عملیات آب خشکی به مقیاس در بکوشد می تواند و برای کشتیرانی عراق ببندد آسانی خلیج فارس را
هریک از و تعادل دارند نسبت به یکدیگر بیشتر کشور نیروهای زمینی دو ـکوچک شرکت داشته باشد.
است به سرزمین دیگری رخنه کند. قادر لحاظ تجهیزات بوده و طرفین دارای امتیازات گوناـگونی از

یک برتری و واقع به بغداد در تحرک نیروهای عراق می تواند قابلیت بیشتر آرایش نیروهای زمینی و
مراحل اولیه یک حمله بدهد. در مرز امتداد در لحاظ تعداد از امتیاز

سالهای دهه 1980ادامه یابدتوانایی ایران را تا است اـگر برنامه توسعه نیروی دریایی که درشرف اجرا
به طرف شبه جزیره عربستان و به سوی اقیانوس هند خلیج فارس و از فراتر برای ارائه نیروهای خود
طبق سیاست کنونی خود معتقدیم که ایران بر ما معذلک علیرغم این افزایش قدرت نظامی٬ تقویت می کند.
بـرای حکومت آینده قابل پیش بینی٬ تحت هر ایران احتماًال کرد. خویشتندارانه ای عمل خواهد بنحو
صورتی مداخله خواهد در شبه جزیره عربستان تنها میان کشورهای کوچکتر ـکنترل مشکالت امنیتی در
عربی به اینکه این مداخله به وسیله کشورهای محافظهـکار یا که چنین کند آن دعوت شده باشد که از ـکرد
عمان در در جنگ ظفار اینکه ایران در کما گیرد تصویب قرار مورد ویژه عربستان سعودی بدون سروصدا
پاسخ به تهدیدمستقیم به امنیت خویش برای بدست در همچنین ایران تنها شرکت کرد. اواسط دهه 1970

کرد. کنترل مسیرهای کشتیرانی اقدام خواهد ـگرفتن و
عدم اعتمادی که مشخص کننده مناسبات بین ایران و افغانستان است عمًال و یقینًا ظرف چند سال
حرکت مداوم به سوی افغانستان با که ترهـکی رئیس جمهور نتیجه آن چیزی که ایران تلقی می کند آینده در
یک دولت یا شاه و یا شد. خواهد عمیق تر شوروی پیش می رود جماهیر اتحاد مناسبات نزدیکتری با
به این نتیجه برسند آنها اـگر کرد٬ نظامی برای گروههای مخالف افغان پشتیبانی مخفیانه ای فراهم خواهند
افغانستان پیش آمده است ولی به علت مشکالت داخلی در ـکه فرصتی برای برهم زدن حکومت چپگرا
مستقیم دست به یا آشکار که ایران بطور عکس العمل احتمالی شوروی احتمال نمی رود بیم از ایران و
نفوذ که رشد به این امید بود کابل خواهد پی روابط صحیح با سطح دپیلماتیک تهران در در مداخله بزند.
مدت شدن دراز مقابل وخیم تر در را معذالک ایران برای اینکه خود کند. افغانستان مهار در شوروی را
در را موقع نظامی خود تا کوشید سال آینده خواهد چند در پاـکستان مصون بدارد افغانستان یا اوضاع در
هرگونه برای دفاع از حال حاضر شرق در ایران در نیروهای محدود بخشد. منطقه مرزهای شرقی بهبود

مرزهای ایران ندارند. رفتن از توانایی بیشتری برای فراتر نظامی کافی است ولی این نیروها تهدید

جهت گیری بین المللی
رهبران همه گروههای ایران درباره موقعیت تروریست ها٬ یا و به استثنای رادیکال ترین چپ گراها
غیرقابل غیردوست و که ایران به وسیله کشورهای اساسًا چنین می بینند آنها ژئوپلتیک ایران بیم دارند.
گرفته است که مصمم محاصره یک ابرقدرت که روسیه باشدقرار محاصره شده است وعالوه براین در اتکا
پیوندهای نتیجه این درک و در برهم زند. ثبات داخلی آن را منطقه ای ایران و درازمدت نفوذ است در
کرده است هیچ گونه جهت گرایی مـحسوس در ایاالت متحده برقرار وسیع که ایران به همین جهت با
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پیش آید. اواسط دهه 1980 که در احتمال نمی رود سیاست ایران نسبت به ابرقدرتها
جریان جنگ اشغال ایران در نظامی از اغلب رهبران سیاسی و شاه و کمونیستی شدید تمایل ضد
به عنوان تهدید یعنی شورویها می گیرد. سلطنت شاه منشأ سالهای اولیه دشوار آن و از بعد جهانی دوم و
نتیجه در سالهای بعد در مسکو مقاصد ترس از تلقی می شدند. تمامیت ارضی کشور اصلی به نقش شاه و
براثر آن نیز از سالهای بعد در این منطقه و آبهای گرم در عالقه روسیه به دسترسی به بنادر درک ایران از
نگـران دهه 1970 اواخر ایران در شوروی همچنان حفظ شد. اتحاد آینده نفت در نشانه های کمبود
که این آن بیم دارد از افغانستان است و وجمهوری دمکراتیک خلق یمن و آفریقا فعالیت های شوروی در
ایران ادامه خواهد یاخود همسایه ایران و کوشش هایی برای برهم زدن امنیت پاـکستان٬ ایران با ”محاصره“

یافت.
این منطقه به عمل شوروی در نفوذ امکان برای مقابله با حد سال آینده اقداماتی در چند ایران در
چند مناسبات عادی هر تا بود پی آن خواهد در حفظ کند نیز را ولی برای آنکه منافع خود آورد خواهد
اتحاد اسلحه از توسعه دادوستدوخرید با شاه هم اـکنون نیز شوروی ادامه یابد. اتحاد محتاطانه دوجانبه با
شوروی اتحاد مشوق های نیرومندی برای همکاری با سطح باال ادامه مبادالت سیاسی در با شوروی و
مناسبات تا کوشید ایران همچنین خواهد معذالک برای متعادل ساختن این مناسبات٬ فراهم کرده است.
به رسمیت شناخت. حکومت پکن را سال 1971 ایران در چین حفظ کند. با را حسنه دوجانبه خود
نظامی درازمدت برای ایران بزرگترین تهدید شوروی را جماهیر شاه و رهبران نظامی ایران اتحاد
می دانند هر چند نه آنها و نه ما اوضاع و احوالی را پیش بینی نمی کنیم که در آن خصومتی بین ایران و
شوروی بیان کننده این موضوع ایران به سوی مرز هفت لشکر یکی از جهت گیری تنها شوروی روی دهد.
در هم اـکنون یا بدون مساعدت خارجی٬ که نیروهای ایران نمی توانند است که رهبران ایران پی برده اند
که نیروهای زمینی بود ایران مستلزم آن خواهد یک دفاع قابل اعتماد کنند. مهار آینده حمله شوروی را
این ابتکاری است که برای عملی کردن آن و گیرند آرایش به سوی شمال قرار یک تجدید ایران مورد
چنین اوضاع و در برد. بین خواهد مقابل عراق از در توانایی ایران را و بود چندین هفته وقت الزم خواهد
پی آن است که نیروهای ایران در استراتژی بازدارندگی٬ از بود احوالی استراتژی ایران عبارت خواهد
به اندازه غیرقابل قبولی پرخرج که هرگونه اقدام نظامی شوروی را برای این منظور ـکافی آرایش دهد.
غرب افزایش شدید احتمال پاسخ عملی و تا حفظ کند ایاالت متحده را با پیوندهای نزدیک خود و سازد

یابد.
سالهای در پشتیبانی آمریکا درجه اول ناشی از تمایل شاه به مناسبات نزدیک به ایاالت متحده در
مبنای همین عوامل معذالک بر جماهیرشوروی است. اتحاد مورد نگرانی های امنیتی در و اولیه سلطنت او
سازمان پیمان مرکزی است ایجاد فروش تجهیزات نظامی یا از که شامل مطالبی فراتر پیوندها شبکه ای از
مساعدت کاالهای سرمایه ای وقسمت بزرگی ازواردات موادغذایی و مثًالبیشترتکنولوژی و شده است.
عالوه درجه اول ایاالت متحده تأمین می شود. در کشورهای صنعتی غرب و از لحاظ نیروی انسانی٬ از
یک نوع نزدیکی فرهنگی نسبت به تحصیل کرده و ایاالت متحده آمریکا ایرانیان در زیادی از براین تعداد
بسیاری از چند هر قسمت اعظم نفت ایران است. خریدار غرب به نوبه خود غرب احساس می کنند.
اهمیت اساسی این هستند ایران هواخواه یک سیاست خارجی متعادلتر رهبران مخالف غیرنظامی در
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اعمال از را همه حکومت های دیگر یک حکومت رادیکال چپ گرا از مناسبات به احتمال قوی به غیر
کرد. منصرف خواهد آمریکا تغییرات ناـگهانی مناسبات ایران و

نتیجه کوشش های ایران برای بدست آوردن سال آینده بدون شک در منافع ایاالت متحده ظرف چند
سالهای در رفتن سطح تولید باتوجه به پایین تر گرفت. خواهد واقعی نفت تحت تأثیر قیمت های باالتر
معذالک در داشت. خواهد نفت نیاز قیمت های باالتر ناشی از حکومتی به درآمدهای بیشتر هر 1980
نتیجه در و همه زمینه ها کشورهای صنعتی در با پیوندهای وسیع این کشور مورد نتیجه آـگاهی ایران در
شدت این هدف با اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بعضی از سیاستهای معتدلتر
ایران یک نوع پذیرش نسبت به این عوامل پیچیده ترکننده ممکن است در شد. محدودی دنبال خواهد
غرب احتمالی به اقتصاد انحطاط جدی در و رکود به ویژه اـگر کند افزایش قیمت نفت ایجاد میانه روی در

رسد. نظر
نیروی انسانی آموزش دیده برای ایاالت متحده همچنان فراهم کننده عمده تجهیزات پیچیده نظامی و
جهت گیری کشور محتمل در غیر اینکه تغییرات انقالبی و مگر ماند باقی خواهد سال بعد ایران برای چند
باتوجه ایاالت متحده مدتی است عرضهـکننده عمده اسلحه برای ایران است و پیش آید. نسبت به ابرقدرتها
سراسر ایاالت متحده در تحویل شود باقی مانده که باید تجهیزات هنوز به اینکه معادل چندین میلیارد
به ویژه برنامه های نیروی ماند عرضهـکننده عمده اسلحه به ایران باقی خواهد دوران اواسط دهه 1980
9500 تقریبًا اواسط سال 1978 در متکی به ایاالت متحده است و تمامًا دفاع هوایی تقریبًا هوایی و
آمریکایی در ایران در بخش دفاعی کار می کردند. اتکای نظامی ایران به ایاالت متحده در واقع به اندازه ای
نخواهند قادر نیروهای مسلح ایران احتماًال پشتیبانی ایاالت متحده پس گرفته شود حساس است که اـگر

هفته دوام بیاورند. دو بیش از مقابل عملیات خصمانه تمام عیار در بود
به تولید و به ایاالت متحده بکاهد اتکای خود ازطریق متنوع کردن منابع تهیه اسلحه از ایران می کوشد
برنامه های جاه طلبانه برای فراهم کردن نیروی انسانی ماهر و توسعه بخشد داخل کشور در سالح ها
شـدن پیچیده تر پیشرفت هایی حاصل می شود٬ همه این زمینه ها در چند هر آموزشی به راه بیندازند.
نظامی امور و اقتصاد یابنده ای برای نیروی انسانی در رشد تقاضای سریعًا فزاینده سالحهای مدرن و
تنظیم سیاست دفاعی در غم عمده ایران را هم و سال دیگر چند که این مشکالت الاقل تا باعث خواهدشد
اقتصادی ایران ممکن است سریعتر نظامی و امور معذالک نقش ایاالت متحده در خارجی تشکیل دهند. و
فروش اسلحه از نتیجه تعیین حداـکثر این در و به انحطاط برود کلی رو نقش سیاست خارجی آن به طور از
کوشش های حکومت ایران برای کاهش دادن یک مسئله جذاب سیاسی برای سوی ایاالت متحده و

بود. مخالفان خواهد

برای سالهای 1980 چشم انداز 4ـ
داخلی و که توسط فشار شد مشکالتی مواجه خواهند سال آینده با اـگرچه رهبران ایران ظرف چند
کـه بـود این مشکالت بوجودآورنده حدودی کلی خـواهـند و روی ایران اعمال می شود خارجی بر
و نوع رژیمی که ممکن است به قدرت برسد مورد در اما داخل آن تدوین شود٬ در سیاست های ایران باید
شاه اـگر نسبت به مشکالت ایران اختالف هایی وجوددارد. پاسخ گویی های احتمالی آنها مورد همچنین در
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نتیجه حوادث سال 1978 که در شاهدیک نظام سیاسی خواهیم بود ما باقی بمانند جانشینان منتخب او و
باتوجه جهت همان هدف های اساسی علیرغم سرعت کاهش یافته آن٬ یافته ولی در تغییر تزکیه شده و
قدرت باقی مسند شاه بر اـگر می کنند. خلق کار تقاضاهای عموم و رسنده و نسبت به مشکالت سر بیشتر
که به احتمال قوی یک هیئت حاـکمه نظامی دست راستی چندرژیم دیگرخواهیم بود شاهدیک یا ما نماند
چپ گـرایـان مـیانه رو تسلط رهبران مذهبی شیعه یـا همچنین یک حکومت غیرنظامی با ولی شاید
همه این هرچند احتمال دارد. کمتر می کنیم که یک رژیم رادیکال چپ گرا تصور ما غیرمذهبی خواهیم بود.
مقتضیات سیاسی ایاالت متحده به نفع٬ با پیوندهای ایران را تا بکوشند ممکن است احتماًال رژیم ها
اولویت های خارجی آنها سیاست های داخلی و معذالک تنوع وسیعی در کنند ملی گرایانه ایران شل تر

داشت. خواهد وجود

فرمانروایی پهلوی
به اینکه او نظر دهد. استعفا اواسط سال 1980 می بینیم که شاه داوطلبانه قبل از احتمال آن را کمتر ما
بی ثباتی سیاسی کنونی احتماًال کرده است٬ سرنوشت ایران یکی قلمداد با را سالهای سال سرنوشت خود
ساله تقویت 18 ولیعهد راه جانشینی منظم به پسرش رضا در کار نظم و برای برقراری مجدد تصمیم شاه را
مسئولیت نشان داده به مخالفین با آمادگی برای دادن امتیاز نیست او کرده ولی شاه نرمش ناپذیر خواهد
برنامه همچنین نقش پسرش بایستی کاهش یابد. و او که نقش خود ممکن است به این نتیجه برسد است و
لیبرالیزه کردن سیاسی در واقع از سوی شاه بیشتر به عنوان وسیله ای برای مشارکت وسیع تر (مردم) در
جانشینی اش الزم فراـگرد سیاسی ابداع شده است و او چنین گامی را برای تأمین ثبات در دوران بعد از

تشخیص داده است.
که یک شورای نیابت تحت ریاست شهبانو وارثان منصوب او(ترتیبات کنونی نشان می دهد شاه و اـگر
ساله باشد هنگامی که ولیعهد20 قبل ازسال 1980 نهایت سالمتی است٬ که در او فرح درصورتی که خود
پی سال آینده در چند در پیش بینی می کنیم که آنها ما قدرت باقی بمانند مسند بر تعیین می شود) بمیرد٬
جمله نیروی قهریه از لحاظ برنامه لیبرالیزه کردن و از طریق موازنه امتیازات محدود ثبات سیاسی از
ما این اـگرخاندان سلطنتی برمسندقدرت باقی بماند عالوه بر بود. الزم باشدخواهند حکومت نظامی اـگر
رشد عمران و اصلی سیاست های کنونی شاه درباره نوسازی اجتماعی و پیش بینی می کنیم که عناصر
این و شد گذشته تعقیب خواهند سرعت کمتری از شدت و معذالک با این سیاست ها اقتصادی ادامه یابد.
یک شورای یا شاه رضا شده اند. ظاهر سال 1978 اقتصادی است که در نتیجه مشکالت سیاسی و در
شاه کنونی برای خود یک چهره لیبرال تری از تا کوشید نیابت تحت ریاست فرح به احتمال قوی خواهد
کمتر تا کرد خواهد وادار را مقابل حمالتی به روش فرمانروایی شاه آنها در حساسیت آنها و بسازد
احتمال می دهیم کمتر ما نسبت به نگرانی های عمومی پاسخگویی بیشتری داشته باشند. خودکامه بوده و
جهت خط تبلیغ شده بوسیله رهبران مذهبی شیعه تغییر ـکه تحت فرمانروایی پهلوی سیاست داخلی در

دهد.
نیافته اساسی تحت رژیم سلسله پهلوی تغییر بنحو دفاعی ایران نیز اساسی سیاست خارجی و عناصر
کابینه در قبیل اشخاص متنفذ از آن حمایت می کند قدرت که از ساختار خاندان سلطنتی و ماند. خواهد
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منافع ایران یک نظر جامعه بازرگانان همگی درباره جهان و نیروهای امنیتی و دیوانساالری٬ پارلمان٬
از درآمد خلیج فارس بدست آوردن حداـکثر متوجه لزوم تقویت برتری ایران در این نظر مشترک دارند
و شبه قاره هند منطقه به حداقل رساندن بی ثباتی در شوروی در رادیکالهای عرب و نفوذ مقابله با نفت٬
درباره اجرای وارثان او معذالک ممکن است بین شاه و ایاالت متحده است. مناسبات ایران با حمایت از

داشته باشد. اختالف مهمی وجود سیاست٬
گستاخی کمتری در احتماًال آنها داشت و نخواهند را تجربه او شاه و اعتماد ابتدا در یقینًا وارثان او
نـظریات مشـاوران داشت تـا خواهند تمایل بیشتر داشت و کردن ابتکارات خارجی خواهند پیشنهاد
منجر احتماًال این فراـگرد سنگین کنند. سبک و مجلس را خارجه و وزارت امور و لشکری خود ـکشوری و

شد. خواهد قاطعیت کمتر و به اقدام کندتر

دولت نظامی
بوجود این امکان را سالها از بعد رخ داده برای نخستین بار جریان سال 1978 ناآرامی سیاسی که در
ازدست قدرتش را کنارهـگیری کند٬ اینکه به نفع پسرخود زمانی قبل از آورده است که شاه ممکن است در
صورت مرگ شاه جانشینی طبق برنامه صورت که در احتمال آن را همچنین بالتکلیفیهای جدید بدهد.
ابتدا در و بود خواهند او خود از جانشینان به نحوگریزناپذیری ضعیف تر گرفت کاهش داده است. خواهد
نتیجه کوتاهی های رژیم برای رسیدن به قدرت در به مانور نظامی آغاز سیاسی و نفوذ چهره های با اـگر
جدید در تحکیم سریع مواضع قدرت خود بنمایند آنگاه خطر فراخواهد رسید. اـگر ولیعهد رضا با شهبانو
ساله است علی پسردوم شاه که 12 سلسله پهلوی به پایان خواهدرسید. کنند برقرار را کنترل خود نتوانند
قانونی را ممکن است دیگران برای اینکه بدست گرفتن قدرت خود چند هر پایگاه مستقل قدرت ندارد
دیگران سهیم قدرت با در تا گیرد قرار معرض فشار سلسله پهلوی در اـگر استفاده کنند. او جلوه دهنده از
که نظامیان کنترل بود این خواهد به فرد احتمال منحصر تنها گذاشته شود اینکه ازمسندقدرت کنار یا باشد
میان نظامیان علیه شاه توطئه معلوم نیست که عناصری در بدست خواهندگرفت هرچنددرحال حاضر را
مـا و انگیزه تصمیم برای تحمیل حکومت نظامی بوده انـد 1978 سپتامبر در افسران ارشد می چینند.
به راه انداختن یک کودتا در خواهان یک دولت نظامی شده یا آنها احوال دشوارتر اوضاع و معتقدیم که در
به همه زمینه ها در چنین دولتی یقینًا دوران بقای شاه ادامه یابد یک دولت نظامی در اـگر کوشید. خواهند
نظامیان کودتای موفقی به راه اـگر شد. نظریاتی مشابه نظریات شاه رهبری خواهد با وسیله افسران ارشد
یا پیشگویی کنیم که کدام واحدها دست نداریم که برآن مبنا این باره اساس درستی در در ما (و بیندازند
قابل پیش بینی نظریاتی که کمتر با که افسران جوانتر امکان دارد ممکن است چنین کوشش بنمایند) افراد

رسید. است به قدرت خواهند
نـوسازی اقتصادی و روی هدف های کلی برنامه های رشد بر متوسط ظاهرًا افسران ارشد بیشتر
مورد در نیروهای مسلح صحه می گذارند. بهبود برای توسعه و همچنین کوشش های او اجتماعی شاه و
تقاضای رهبران مذهبی است٬ غیره که مورد دادن امتیازات سیاسی و مسایل داخلی یک رژیم نظامی از
درباره لیبرالیزه کردن محافظهـکارانه است و دیدگاه سیاسی نظامیان که عمومًا کرد. خودداری خواهد
به سازش نکند. گروههای مخالف چپگرا که با شد باعث خواهد نشان نداده است٬ خود شوقی از سیاسی٬
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ناآرامی های سال شاه برای سرکوبی ناآرامی هایی مانند دولت های نظامی بیش از احتمال قوی بیشتر
نوعی که قبل کنترل های سرکوب گرایانه از دیگر ممکن است بار و کرد قوه قهریه استفاده خواهند از 1978
گذاشته اجرا به مورد برطرف کردن محسوس ترین نقض حقوق بشر٬ برنامه لیبرالیزه کردن ازسوی شاه و از

شود. اجرا می شد٬
دفاعی سیاست خارجی و در همان هدف های شاه را سال آینده احتماًال چند یک رژیم نظامی در
منابع از اواسط دهه ٬1970 نسبت به شاه در است و تجربه او ولی باتوجه به آن که فاقد کرد دنبال خواهد
یک برنامه در این امر کرد. عمل خواهد سرعتی کمتر و احتیاط بیشتر است با مالی کمتری برخوردار
به قدرت رسیدن رهبران کرد. تجلی خواهد توسعه نیروی دریایی به سوی اقیانوس هند مانند محدودتر
شوروی و اتحاد ایران و روابط بین عراق و نظامی ممکن است همچنین باعث سؤظن متقابل بیشتری در
رهبران عمده بستگی به تفاهم مساعد به طور این کشورها روابط حسنه ایران با عربستان سعودی بشود.
آمدن یک دولت روی کار از آنها هریک از هدف های شاه داشته است و درباره رهبری شخصی و دیگر

بود. تهران بیمناـک خواهند نظامی در
مناسبات نظامی گذشته آن با و میان نظامیان ایران درباره آسیب پذیری ژئوپلتیک کشور آـگاهی در
این عالوه بر ایاالت متحده باشد. مناسبات با مقابل چرخش اساسی در حفاظی در ایاالت متحده شاید
گرفت خواهد همسایگان ایران قرار سوءظن بیشتر درجه اول مورد به علت اینکه یک رژیم نظامی در
سیاست بود. ایاالت متحده خواهد پی داشتن پیوندهای رضایت بخش با در به قدرت برسد اـگر احتماًال
قیمت گذاری نفت یک رژیم نظامی تابع همان مالحظاتی خواهد بود که شاه را تحت تأثیر قرار می دهد و
هیچ گونه تغییر مهمی در این زمینه احتمال نخواهد داشت. معذالک ممکن است مشکالتی بین ایاالت

پیش آید. حقوق بشر مورد یک رژیم نظامی در متحده و
یک گروه مشابهی ناسیونالیست یا نظامی دست چپی افراطی یا احتمال می دهیم که یک افسر کمتر ما
نتیجه چنین رویدادی پیش آید معذالک اـگر سال آینده کودتای موفقی به راه بیندازد. ظرف چند بخواهد
به ولی منجر بود بیگانه خواهد ضد درجه اول بی طرف یا که در بود اجرای یک سیاست خارجی خواهد
رهبران یک چنین غرب می شود. ایاالت متحده و همکاری با فرسودگی تدریجی پیوندهای نزدیک و
گروههای پیوندهایی با جوان افسران ارتش برخواهندخواست و میان عناصر از رژیمی به احتمال قویتر
محتمل بـه نـظر چنین گروههایی غیر سازش با داشت. جمله افراطیون خواهند مخالف غیرنظامی از
دردولت تمامًاوظیفه ایدئولوژی و دامنه مشارکت این گروهها ولی ماهیت یک چنین مناسباتی و نمی رسد

بود. جوان خواهد شخصیت یک رهبر

نظامی ـکنترل غیر
سایر روحانیون و بازرگانان و رهبران برگزیده غیرنظامی کنونی یعنی سیاستمداران دیوانساالران٬
نظامیان پشتیبانی شاه یا از اینکه آنها مگر موقعیت خوبی برای بدست گرفتن قدرت ندارند اهل حرفه ها
سوی حکومت یـا از مسئولیت٬ فعالیت سیاسی با کوشش های گذشته برای پیشبرد باشند. برخوردار
نتیجه آن شده است که هیچ حزب سیاسی که خوب سازمان یافته نیامده است و آب در مخالفان موفق از
نظامیان تشکیل دهد٬ شاه و برابر به عنوان راه دیگری در خلقی را شرایط یا رهبری واجد بتواند و باشد
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ولی اندیشه به قبول دارد مورد بیشتر شناخته شده و جامعه مذهبی یک رهبری بهتر نیامده است. بوجود
جبهه ملی نزدیکترین است. همه گروههای نیرومند مخالفت عمًال شدیدی مورد قدرت رسیدن آن بنحو
گفت که این جبهه ولی به سختی می تواند به یک حزب سیاسی شباهت دارد ایران معاصر چیزی است که در
گـروهی از درجـه اول مـرکب از جـبهه مـلی در دارد. به عنوان یک موجودیت سازمان یافته وجود
دهه اواخر در که سرشناس ترین آنها پیشین می باشد به سن گذاشته مصدق نخست وزیر پشتیبانی های پا
سال درظرف چند و کند احیا را این گروه خود معذالک اـگر 1970کریم سنجابی ومهدی بازرگان بوده اند.
اقتصادی پی اجرای تقاضاهای دائمی خویش برای اصالحات اجتماعی٬ در احتماًال آینده به قدرت برسد
بود. ایاالت متحده خواهد پیوندهای ضعیف تری با یک سیاست مستقل خارجی با داخل و اداری در و
ولی این سـیاستمداران سازمان ضعیف تری دارند و این هم پیروان کمتر سیاستمداران مستقل از سایر
یک اینکه هر هیچ گونه شواهدی از ما اعضای جبهه ملی نظرگاههای مشترک دست چپی دارند. مستقل با
مؤثر سال آینده یک رهبری جایگزین نیرومند ظرف چند باشند این سیاستمداران غیرنظامی قادر از
بیش از رهبری غیرنظامی که دارای وسیع ترین پیروان خلقی است و عنصر دست نداریم. در داشته باشند
چهره هایی مانند بود. روحانیون شیعه خواهند سال دیگر چند رهبران است تا سؤظن سایر همه مورد
هرکس دیگری که بر و دولت اعمال می کنند بر نیرومندی را آیت اهللخمینی وشریعتمداری هم اـکنون نفوذ
که پیروان وسیع خود دارند شانس آن را کمتر ولی آنها کرد٬ اعمال خواهند نیز برآنها قدرت باشد مسند
برای مدت آنها نیرومند این نفوذ وجود با برای بدست گرفتن کنترل دولت برای خودشان بهرهـگیری کنند.
زیادی بر جهت گیری سیاست های اقتصادی٬ اجتماعی و سـیاسی کـه حکـومت های غـیرمذهبی یـا

غیرنظامی یا نظامی از آن پیروی می کنند ادامه خواهد یافت.
روی این تـرجـمه از النه جاسوسی بدست نیامده است و در نسخه پاـکنویس شده این سند توضیح:

به زبان انگلیسی ترجمه شده است. پیش نویس سند
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شماره 65 سند
1357 مهر 25 ـ 1978 اـکتبر 17 تاریخ :

14950 شماره سند:
محرمانه طبقه بندی :

سی محرمانه خارجه واشنگتن دی. وزارت امور : از
فوری تهران ـ در سفارت آمریکا به :

گردهمایی پیش آهنگی. موضوع :
نزدیک ایران بخش خاور اداره امنیت وزارت خارجه و با نمایندگان برجسته پیشاهنگان آمریکا 1ـ
پیش آهنگ آمریکایی قصد طبق برنامه 2500 بررسی کردند. را نیشابور موضوع گردهم آیی در مالقات و
پیش آهنگی نیمی ثبت نام نکرده و عدم ثبات وضع ایران٬ و گرچه به دلیل مخارج زیاد شرکت دارند٬

برسد. به اهداف خود نیست که می تواند معتقد نیز آمریکا
صورت در گردهم آیی بحث کرده بود در مشارکت آمریکا مورد در شورای پیش آهنگی آمریکا 2ـ
نگران وضع داخلی شورای پیش آهنگی آمریکا گردهمایی احتماًالتشکیل نمی شود. عدم شرکت آمریکا٬
نظر مد را مشکل ترتیب اجازه هواپیما و کمی هم انتقادهای گروه های حقوق بشر آن موقع بوده و ایران در
ظرف چند باید برای ترتیبات سفر شورای پیش آهنگی آمریکا آشنایی دارد) مختار وزیر (ناس ـ دارد
هیچ که از دست رفته٬ از دالر هزار صورت بطالن گردهمایی 200 در و برعهده بگیرد هفته تعهداتی را

شرکت بین المللی بیمه ابطال را نخواهد توانست بدست آورد.
پایان محرم٬ سواالت خالصه اوضاع سیاسی ایران حوادث مهم آتی مثل: مورد وزارتی در 3ـ مأمور
وضع امنیتی خطرناـک مواجه پیش آهنگان آمریکایی با او بنظر بیان کرد. انتخابات را حکومت نظامی و
هدف گروههای ضربه پذیری مثل پیشاهنگان آمریکایی را مخالف حتی تروریستها٬ عناصر و نخواهندشد
بعمل محکم همهـگونه کوشش را برای تهیه ترتیبات مؤثر بعالوه دولت ایران مطمئنًا نداده بودند. قرار
سوی دولت ایران یا آینده از ابطال گردهمایی در مورد وزارت تضمین صددرصدی در معهذا آورد. خواهد

نیست. شیراز مثل جشن هنر این کار ما به نظر نمی دهد. اجرای مراسم بدون مشکالتی را
قرار اقدام شود. براساس آنها توصیه های احتمالی سفارت خواسته و و سنجشها شد خاتمه قرار در 4ـ
و سوی ایران برای کسب نظراتش تماس بگیرد حسین بنایی مسئول گردهمایی از دکتر سفارت با شد
طریقه توصیه به انجمن بین المللی پیش آهنگی از خواستند ما از نمایندگان شورای پیش آهنگی آمریکا
پیشقدم برای تعویق بدون آبروریزی خود دولت ایران بتواند تا عمل شود نسبت به تعویق آن به سال 83
بنایی تماس این شرایط سفارت با با تشکیل و سوئد سال آینده در گردهمایی می تواند ـگردهمایی شود.
به متأسفانه به علت کمی وقت مجبور و قول تماس داده شد پیش نیاید. آمریکا فشار تصور تا نگیرد

شده ایم. اـکتبر پیش اطالعات 19 نصیحت شورای پیش آهنگی آمریکا
ـکریستوفر
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65 شماره (الف) سند
1357 مهر 25 ـ 1978 اـکتبر 17 تاریخ :

محرمانه طبقه بندی :
10101 : شماره سند

سی. دی. خارجه واشنگتن. وزارت امور : از
فوری تهران ـ در سفارت آمریکا به :

گردهمایی پیش آهنگی. موضوع :
ژوئن آینده که تا امنیتی قابل مالحظه گردیده که محتمًال یک مرحله ناآرامی سیاسی و ایران وارد 1ـ
عوامل یا این وضع ممکن است تغییراتی حاصل بشود در وعده انتخابات پارلمانی داده شده ادامه دارد.
جوالی 79 در حال مشکل بتوان وضع داخلی سیاسی امنیتی را ولی به هر صحنه شوند جدیدی وارد
انرژی به مقادیر به پول و ایران نیاز در برگزاری گردهمایی پیش آهنگی برای اولین بار پیش بینی نمود.
نمی توانیم غیره را آخرین لحظات برای مسایل امنیتی و احتمال به مخاطره افتادن آن در و زیادی دارد
که اوضاع برای برگزاری گردهمایی رضایت بخش پیش بینی کند. بنابراین سفارت نمی تواند ندیده بگیریم.

است.
نمایندگان عاقالنه است با ما بنظر دارد٬ بدیهی است این تصمیم بستگی به پیش آهنگی آمریکا 2ـ
تدارکات امور شخص مسئولی که در هر بلکه با حسین بنائی٬ دکتر با نه تنها دولت ایران صحبت کرده و
اداری٬ فنی و امنیتی برگزاری گردهمایی مؤثر است٬ صحبت شود. بی پرده بگوییم٬ بنظر ما با اوضاعی که
با و این طرح فوق العاده بلندپروازانه است. ایران حادث شود٬ ژوئیه آینده در اـکنون تا پیش بینی می کنیم از
مشکل آنها خود ممکن است تکمیل به موقع تدارکات اداری در دولتی٬ امکان تغییرات پرسنلی وزارتی و
نیمه راه فعالیتش به انصراف رأی وادارد. از ممکن است دولت را امر به مصادر تأـکیدها و فشارها باشد.
مطالب یادشده ایران باشند. و نبایدتصمیم گیرنده برای پیش آهنگی آمریکا دولت آمریکا سفارت یا معهذا

بهترین سنجش وضعیت توسط مقامات سفارت است. بیانگر
سولیوان
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شماره 66 سند
محرمانه 1357 طبقه بندی : مهر 26 ـ 1978 اـکتبر 18 تاریخ :

تهران در سفارت آمریکا : از
واشنگتن خارجه ـ وزارت امور به :

1978 اـکتبر تاریخ 18 امنیتی٬ گزارش سیاسی ـ موضوع :
درجلسه نخست وزیر کرد. انتقاد دولت شریف امامی شدیدًا از 9مورد یک نماینده مخالف در خالصه:
داشت که رژیم جبهه ملی اظهار سنجابی رهبر کرد. سیاستهای دولت دفاع خواهد غیرعلنی مجلس از
بی اعتنایی به زیرپا به خاطر کارتر خمینی از مخالفت نیست. مورد مطابق قانون اساسی باشد سلطنتی اـگر
که فرانسه درخواست کردند رئیس جمهور ایرانی از استاد 340 کرد. ایران انتقاد در ـگذاشتن حقوق بشر
اتهام فساد رئیس پیشین ساواـک برای پاسخگویی به موارد نصیری٬ برای خمینی حذف کند. را محدودیتها
دو زندانیان سیاسی در که اـکثر مقامهای دولت ایران اعالم کردند به تهران بازگشت. مقام٬ وسوءاستفاده از
اعتصاباتشان حمایت روزنامه نگاران ایرانی به خاطر از انجمن قلم آمریکا شد. خواهند هفته آینده آزاد
بین برخورد هیچگونه گزارش جدیدی از آزادشد. شیراز ماه بازداشت در دو آیت اهللدستغیب پس از ـکرد.
اصفهان تظاهراتی در اتفاقی با آمریکایی که به طور دانش آموز دو تظاهرکنندگان نیست. نیروهای امنیتی و
اـکتبر تاریخ 16 مجموع کشته شدگان از به طرف یکی سنگی پرتاب شد. و ترسانیده شدند کردند برخورد

(پایان خالصه). هستند. نفر تاـکنون 12
1ـ نماینده مجلس عباس اخباری ـ دیروز سیاستهای دولت را به باد انتقاد گرفت٬ و یک هفته برای
و به داد جلسه ای غیرعلنی تشکیل خواهد اـکتبر تاریخ 22 پاسخگویی به دولت فرصت داد. مجلس در
معلوم هنوز کرد. مخالفت های مطرح شده توسط نمایندگان مجلس رسیدگی خواهد سواالت و دیگر
به خاطر ماده قطعنامه اش٬ 9 اخباری در کرد. انتقادات اقدام خواهد مورد نیست که چه موقع مجلس در
وی سوال کرد٬ به دولت حمله کرد. گذاشتن امنیت رهبران مذهبی٬ زیرپا ایران و در متوقف نکردن کشتار
داشت گزارشش اظهار در و به مجازات نرسیده اند٬ هنوز فرستاده اند٬ به تبعید مسئولینی که خمینی را چرا
دولت خمینی سلب کنند. از آورده است که آزادی را وارد فرانسه فشار کویت و عراق٬ ـکه دولت ایران بر
دولت اجازه داده است که کنسرسیوم نفت کاهش یابد٬ نتیجه تنزل دالر در نفت٬ اجازه داده است که درآمد
از بین برده است. جریان پروژه هایی چون جزیره کیش از در نفت را درآمد و ببرد٬ به یغما ثروت ملی را
آزادی جمله آزادی تشکیل اجتماعات٬ از به آن حمله می کرد٬ مواردی که وی به عنوان نقطه ضعف دولت٬
به دلیل اینکه عوامل زیادی از آرام کند ملت را دولت فعلی نمی تواند بود. استقالل دانشگاهها مطبوعات و
ـ دهد تحت تعقیب قرار را دولت موفق نشده هویدا برای مثال ـ دارند٬ وابستگان دولت ظالم قبلی وجود
باالخره دولت سـعی کـرده است رئیس دولت بوده است٬ تباهی کشور٬ و زمان فساد در هویدا زیرا
که این موضوع فقط به تورم جبران کند. معمول حقوق ها حد افزایش بیش از با اشتباهات دولت قبلی را

می افزاید.
رژیم که وی هیچگونه مخالفتی با شد متذکر مصاحبه خود جبهه ملی در رهبر کریم سنجابی ـ 2ـ
است که بین دموکراسی همچنین وی گفت دولت مجبور ندارد. قانون اساسی باشد سلطنتی که مطابق با

ندارد. وجود موقعیتی دیگر انتخاب کند. یکی را حکومت نظامی٬ حقیقی و
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تاریخ در و فرانسه انجام داد خبرنگار با سپتامبر تاریخ 21 مصاحبه ای که در در آیت اهللخمینی ـ 3ـ
ایران انتقاد در زیرپاـگذاشتن حقوق بشر به خاطر کارتر وی از کرد. منتشر آن را روزنامه لوموند اـکتبر 17
مورد (17شهریور) 8سپتامبر پس ازکشتار شاه را اما به سیاست شوروی اعتراض کرد٬ کارتر وافزود ـکرد٬
ژیسکاردستن رئیس جمهور استادان ایرانی از تن از که 340 مطبوعات گزارش دادند داد. حمایت قرار

برای خمینی کردند. پاـگیر مقررات دست و فرانسه تقاضای لغو
که وی برای می رود انتظار به تهران بازگشت٬ اـکتبر تاریخ 17 در رئیس پیشین ساواـک ـ نصیری٬ 4ـ
نیز خبرنگاران و نصیری با به ایران آمده باشد. وزیرپاـگذاشتن حقوق بشر اتهام فساد پاسخگویی به موارد

صحبتی نکرده است. روش نیستند٬ واضح و باب این مسایلی که تقریبًا دست اندرکاران در
هفته آینده آزاد دو زندانیان سیاسی در که قسمت اعظمی از اعالم کردند مقامهای دولتی دیروز 5ـ
سیاسی و عقاید آنهایی که به خاطر گروه تقسیم کرده است. به دو دولت زندانیان سیاسی را شد. خواهند
اولین شده اند٬ عملیات تروریستی دستگیر آنهایی که به خاطر یا و فعالیتهای سیاسی به زندان افتاده اند
بخشوده نخواهند تروریست ها اجرایی گفت٬ امور در کشور وزیر آزمون٬ شود. ـگروه ممکن است که آزاد
آزمون که حکم صادره ممکن است شامل فرجام خواهی بشود. گزارشات داللت می کند بعضی از اما شد٬
مطبوعات گزارشات خواهندشد. آزاد قانون اساسی بوده است٬ مطابق با همه کسانی که عمل آنها ـگفت ـ
گذشته زندانیان شیراز روز چند در ظاهرًا نقل کرده اند. بین زندانیان سیاسی ـ ـ اعتصاب غذا پراـکنده ای از
یکی از کرج تهران پیوسته اند٬ و زندان قصر اعتصابیون و به دیگر و زده اند نیزدست به اعتصاب غذا تبریز و
قضات دادگاه تهران نیز دست به اعتصاب غذا زده است٬ که این امر به علت اعتراض به بازداشت موقت و
وزارت دادگستری دستگیر حال خارج شدن از روزیکشنبه در را قضات است که آنها غیرقانونی سه تن از

ـکردند.
روزنامه نگاران نویسنده است از که شامل 1600 که انجمن قلم آمریکا مطبوعات گزارش می دهند 6ـ

اعتصابات اخیرشان حمایت کردند. ایرانی به خاطر
شیراز ماه پیش در وی دو شد٬ بازداشت آزاد از اـکتبر تاریخ 17 دستغیب در حاج سیدجواد آیت اهلل 7ـ

شده بود. دستگیر
تاریخ 16 مجموع کشته شدگان از نیست٬ تظاهرات خشونت آمیز هیچگونه گزارش جدیدی از 8ـ
ولی داشت٬ آنـچه کـه گـزارش شـده بـود کرمان کشته های بیشتری از هستند٬ نفر تاـکنون 12 اـکتبر
به نفر الی 300 200 حدود که جمعیتی در گزارش می شود بود. چشم گیرتر همه جا از درگیری های آنجا
عکسهای و به آتش کشیدند٬ را موتورسیکلت ها و حین اجرای مراسم حمله کردند٬ در شبستان مسجد

شدند. به نمازگزاران حمله ور و کردند خساراتی وارد به مسجد و سوزاندند٬ خمینی را
دبیرستانی دختر دو اصفهان حادثه جزیی ضدآمریکایی اتفاق افتاد٬ در اـکتبر 18 صبح روز در 9ـ
تظاهرکنندگان که در راه گروهی از سر در اتفاقی٬ بین راه به طور در آمریکایی که به مدرسه می رفتند٬
یکی آنهادویدند٬ کشیدن کردند٬ موقعی که جمعیت شروع به فریاد گرفتند٬ قرار بودند٬ نفر 50 ـ 40 حدود
بدون اینکه آنان را ادامه داد. جمعیت به راه خود و گرفت٬ میان جمعیت قرار اصابت سنگ از مورد آنها از
به فکر جمعیت بجزشخص پرتاب کننده سنگ بیشتر اما وحشت زده کرد٬ را این حادثه دخترها تعقیب کند.

مجروح نمودن آمریکایی ها. دنبال کردن و تا بودند ادامه راه پیمایی خود
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شماره 67 سند
1357 مهر 27 ـ 1978 اـکتبر 19 تاریخ :

محرمانه طبقه بندی :
تهران در سفارت آمریکا : از

واشنگتن خارجه ـ وزارت امور به :
نظری به پیش موضوع :

نشـانه های است که پیش گویی های مشـخصی بشـود٬ زود بسیار حالی که هنوز در خالصه٬ 1ـ
گذشته وچشم اندازهایی برای مرحله تب آلود اینکه بحران ایران از دست است مبنی بر تشویق کننده ای در
انتخابات عمومی و بین حال حاضر نقاط خطرناـک دیگر راه حل سازنده گشوده است معذالک تعدادی از

(پایان خالصه). پیش است. ـکه برای ماه ژوئن آینده پیش بینی شده است در
حل اختالفات و اـکتبر 16 عزاداری جهت قربانیان حکومت نظامی در گذشت بدون حادثه روز با 2ـ
نشانه های تحکیم حکومت شریف امامی اوضاع سیاسی آیت اهللخمینی به پاریس و تبعید و ـکارگری اخیر
بزرگ توجه به اینکه حکومت نظامی کنترل همه مراـکز معذالک با ایران اندکی تسکین یافته است. در

ممکن نیست. عمق این حالت آسودگی واقعًا کشف رمز قرائت و دست دارد در جمعیتی را
امواج نارضایی عمومی به رهبری آیت اهلل بر میان مخالفین که کوشیدند چهره های سیاسی در 3ـ
این سه هفته قبل بیشتر یا حالی که دو در کاسته اند جاه طلبی های خود اندکی از شوند سوار مالها خمینی و
سیاستمداران علنًا خواستار برکناری شاه بوده اند و بیشتر آنها اـکنون اعالم می دارند که لزوم ادامه رهبری
میپذیرند هرچند در چهارچوب یک جامعه دمکراتیک طبق قانون اساسی باشد. همین چهره ها شاه را
وخواستارخویشتنداری بکشند خمینی کنار از را خود که تا کرده اند بی سروصدایی آغاز همچنین به نحو

بشوند. مالها از
شوق و منعکس کننده کمبود و موضع تااندازه ای ممکن است جنبه تاـکتیکی داشته باشد این تغییر 4ـ
وضع است این است که این تغییر معذالک آنچه اساسی تر حکومت نظامی باشد. رویارویی با حرارت در
یک چشم انداز و صورتی که اوضاع متالطم فروکش نکند که در ممکن است انعکاس این درک باشد
آمدن یک رژیم نظامی سرکوبگر بوجود احوال کنونی از اوضاع و در حکومت لیبرال شده ”جبهه ملی“
تحمیل یک دولت نظامی جلوگیری از شاه می تواند این انعکاس این مسئله که تنها در متحمل است. ـکمتر

ثابت است. کامًال برای خویشتنداری ضروری است٬ مداوم او اعتبار این که حیثیت و و ـکند
ساخت حکومتی هستند درجستجوی راهی برای شرکت در حال حاضر بنابراین همین رهبران در 5ـ
مثًال به دست بگیرند. کابینه را و داده شود مأموریت دولتی به آنها مایلند آنچه ایده آل است اینکه آنها و
نظامیان داده تام بر اختیار با که سمت نخست وزیری به او بود“ علی امینی که قبًال”خواستار مردانی نظیر
رهبری نظامیان را و نظامیان راضی هستند کنترل حکومت بدون اختیارتر که با اـکنون می گویند شود
”حکومت صحبت از واقع گرای دیگر و مخالفان متواضع تر کرد. خواهند به عهده شاه واـگذار مستقیمًا

می کنند. ائتالفی“
کابینه وارد که شاه سیاستمداران جبهه ملی را دارد شانسی وجود به احتمال نزدیک به یقین کمتر 6ـ
پشتیبانی سیاسی مردم از اصیلی از به طور که آنها اینکه این سیاستمداران نشان بدهند مگر ـکنونی کند
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شاه خاطرنشان ساخته است که ترجیح می دهدشریف امامی برخوردارند. طریق محک یک انتخابات آزاد
مبارزه طلبی او رسد. زمانی که انتخابات ماه ژوئن فرا تا کابینه بدهد شایدجزیی تغییراتی در و حفظ کند را
می توانندشایسته که آیا نشان بدهند و این انتخابات به رقابت بپردازند. مقابل مخالفان این است که در در
یا حکومت باشند حتی مشارکت جزیی در ائتالف یا شرکت در به عهده گرفتن مأموریت یک حکومت یا

خیر.
را اینکه اـگرهدفهای خود و بود نخواهد که انتخابات آزاد پیش کشیده اند البته مخالفان این موضع را 7ـ
شاه سوی دیگر از میان خواهدرفت. از کنندجاه طلبی های آنها ماه ژوئن آینده صبر تا و به تعویق بیندازند
جستجوی که مخالفان در می کند القا این اندیشه را و می کند تکرار درباره انتخابات آزاد را اطمینان خود
نشانه هایی به دست آمده که گـفت وشنودهایی اخیرًا نمایش ضعف خودشان اجتناب کنند. از تا آنند
مخالفان یکی از وفاداران شکل می گیرد. غیرمستقیم درباره انتخابات بین مخالفان و موقتی و آزمایشی و
و باحکومت همکاری کند انتخاباتی“ است برای تهیه یک ”منشور حاضر گفته است که او برجسته به سفیر
تضمین های مشابه فراهم کند. برای ناظران بین المللی و زمینه را و مشخص کند را انتخابات آزاد حدود
فرانسه ماهیت مبهم و اظهارات علنی خمینی در به افول است. رو ضمن ستاره خمینی ظاهرًا در 8ــ
یک در است و دور صحنه بسیار این واقعیت که خمینی از نشان داده است. را قدیمی مفهوم های سیاسی او
آیت اهللهای قم ظاهرًا به فرسایش رساند. اینجا در را او مسیحی واقع شده است ممکن است نفوذ ـکشور
که گرفته اند حکومت قرار تفاهم با مرحله مذاـکره و در و به نفس بیشتری هستند دارای احساس اعتماد

منجر به وفاداری آنها به شاه خواهد شد.
ترتیبات تهیه شده بین حکومت و مطبوعات منتج به برقراری یک مطبوعات آزاد شده است که 9ـ
کار کنند٬ احوالی مسئوالنه رفتار چنین اوضاع و مطبوعات در اـگر مستقل نامید. اصالتًا ممکن است آن را
سرچشمه گرفته شایعات ناهنجار کردن جوشهای سوءظن عمومی که از بار زدن و برای نیشتر بزرگی را
همه که تقریبًا چنین اـکاذیبی٬ باشند٬ مسئولیت دار و آینده آزاد مطبوعات در اـگر انجام خواهندداد. است٬
نـباید این که سربازان اسرائیلی مسئول حوادث قتل عام میدان ژاله بوده اند٬ مبنی بر می پذیرفتند آن را

متداول شود.
پیش است حـل مسـئله اعـتصابات مسـتلزم هـزینه های معذالک مشکالت دردسرداری در 10ـ
برای دوران 23 دالر میلیارد 4/3 تا مبلغ 3/5 مزایا و گرفتن دستمزد نظر در فوق العاده ای بوده است که با
سنگین شده اضافه دستمزد 10/5درصد با می شودهم اـکنون نیز آغاز مارس 1979 20 تا 1978 سپتامبر
داشت هزینه های دستمزدی مشابهی همان سال اضافه پرداخت خواهند در دالر میلیارد است که مبلغ 3
اوایل سال تا اـگر برقرارخواهدکرد. مجددًا را 1976 مارپیچ تورمی سالهای 77ـ بخش خصوصی یقینًا در
حکومت هنگامی که طبق برنامه٬ دسترس نباشد٬ در برای ارضای این تقاضای قدرت خرید کاال 1979

خاست. مشکالت جدیدی برخواهد است برچیده شود نظامی قرار
الیحه خودمختاری داده و آموزش عالی استعفا الینحل مانده است وزیر هنوز مسئله دانشگاهها 11ـ
پست وزارت آموزش باشد یافتن شخصی که حاضر پس گرفته شده است. دانشگاه ”برای مطالعه بیشتر“
که به اندازه کافی بـرای شود این که کسی پیدا مورد در مشکل است و بسیار به عهده بگیرد عالی را
این تااندازه ای دارد. فراوانی وجود تردید تأمین کند را آنها گشایش مجدد قابل قبول بوده و دانشگاهها
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سوی از و دارند ملیون مذهبی قرار یکسو از برهم است. بدان جهت است که تقاضای دانشگاهیان درهم و
همچنین اشخاصی که خواهان خودمختاری دانشگاه بوده و این هستند عالوه بر و مارکسیستها دیگر

هستند. دسترنج خود حقوق و بهبودهایی در هیئت مدرسین دانشگاه که خواستار
به شاه را وفاداری خود رهبران آنها هرچند نشان می دهند. خود از نظامیان پیچیدگی ویژه ای را 12ـ
اندازه ای را بیش از شاه ”ـگذشتهای“ که به عقیده آنها پنهان نمی دارند معذالک این واقعیت را حفظ کرده اند
پافشاری و دستگیری ”ناراضیان“ یک مشی خشن تری مانند ترجیح می دهند آنها قائل می شود. خود از
میان شاه در مداوم با به طور را نظامیان این نقطه نظر پیش گرفته شود. در قانون“ به ”نظم و احترام بیشتر بر
خواهند نفوذ می دهند٬ توجه شاه قرار نظریات شاه به علت اطالعاتی که مورد مدتی بر تا و می گذارند
سخت سنگینی داشته باشد اسلحه اثر خرید نظامیان به ویژه هنگامی که تقلیل بودجه دولت بر داشت.
احتمال یک جزیی از آثار عدم وفاداری یا آغاز نشانه ای از مرحله کنونی هنوز در شد. ناراحت خواهند
به ناراحتی های روشن است که باید حالی که به سوی پیش گام برمی دارد ولی شاه در ندارد وجود ـکودتا

نظامیان توجه ویژه مبذول دارد.
جانب مذهبیون که از خطرات احتمالی عاطفی نیز بیش اساسی٬ این مشکالت کم و عالوه بر 13ـ
نیمه اول با بود ایام محرم که روزهای عزای شیعیان است مصادف خواهد همچنان حضوردارد برمی خیزد
و بین مسلمانان مبارزه جو این دوران پرتشنج سنتی ممکن است فرصتهایی برای زدوخوردها ماه دسامبر

نظامیان پیش آورد.
14ـ سرانجام٬ مشکالت روانی و جسمی که در ذات فراـگرد ”ـکاهش فشار“ از یک دوران حکومت
پارلمان کرده و ماه حکومت نظامی از برای 6 هرچندحکومت تقاضای مجوز نیزوجوددارد. نظامی باشد
اـگر پایان ماه دسامبر حدود که در دارند امید جدًا چنین مجوزی دریافت کرده است معذالک همه آنها
دراوایل سال 1979 تا برچینند به شهر شهر شاید بساط این حکومت نظامی را اوضاع آرام بماندمی توانند
تمامی شود بی قانونی ها و آشوبها به دورجدیدی از منجر این فراـگرد اـگر به حکومت غیرنظامی بازگرداند.

گرفت. خواهد جدی قرار معرض خطر برنامه لیبرالیزه کردن در
پیچیده ای برای دوران بسیار دارد انتخابات وجود و بدین ترتیب هشت ماهی که بین حال حاضر 15ـ
آستانه رسیدن به روح همکاری دمکراتیک در بود. خواهد برای مذاـکرات موفقیت آمیز حکومت او شاه و
تحول چنین محله ای از در شاید نزاـکت باشد٬ حسن نیت و آماده انجام انتخابات ملی با انتخابات که باید
به آرامش داخلی نیاز شرایط صلح و میل به چنین مرحله ای در اندازه باشد. سیاسی ایران تقاضای بیش از
بنابراین حتی نشان داده شده است. سال اخیر داشت که ظرف هفتاد آنی خواهد از پیشگیری های بیشتر
معذالک هدف که این هدف بدست آمده است. کرد نبایدچنین تصور هم آشوبهای جاری فروکش کند اـگر

نشده است. دیدگاه محو هم از هنوز یک هدف الیق برای نیل به آن است و مزبور
سولیوان
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شماره 68  سند
10421 : شماره سند

تهران در سفارت آمریکا : از
سی. خارجه واشنگتن دی. وزارت امور به :

محرمانه طبقه بندی :
آبان 1357 3 ـ 78 اـکتبر 25 تاریخ :

سیاستهای سنتی ایران عالجی برای آینده موضوع :
جهت بسیج حمایت الزم بین مردم بازگشت به سیاست سنتی شانس خوبی برای رژیم فعلی در خالصه :

است.
در ایران است. صحنه امروز روزنامه نگاری در روزنامه کیهان بهترین مفسر طاهری سردبیر امیر 1ـ
یک ریشه کلی به عدم وجود خالصه اعتقاد که به طور راه حل آن ارائه داد وضع و مالقاتی تحلیل جالبی از
دولت باید نتیجتًا می داند. گرفتاری ها شکایات گوناـگون و اثر در نارضایی عمومی را داشته و مخالفتها در
محلی مسئول هستند هر میان سازمان های ایرانی که در برای جلب حمایت در را بسیج منابع انسانی خود
با شده و دست اندرکاران دولت بایستی به مسایل سنتی سیاسی ایران آشنا مشکالت ملی شروع کند. با
نتوانست و آموزگار کنترل می کرد. درک کرده و این مطلب را هویدا کند. سیاسیون سنتی ارتباط برقرار

هیچ کمکی به مشکل فعلی نکرد. اقدامات اقتصادی او دیگر قطع کمک و
2ـ طاهری می خواست به اعضای دولت پیام دهد ولی اعضای دولت شریف امامی را نمی شناخت٬
هرچند اردشیر زاهدی را در سفر اخیرش دیده بود ولی فـرصت صـحبت نـیافته است. زاهـدی یک
تحصیالت رسمی اش امکان فعالی است که به دلیل معلومات عمومی نامتناسب با اساسًا سیاستمدار
و شهرها وجود طاهری گفته که با به گفته طاهری دارد. بنا ایرانیان را برقراری ارتباط به شیوه سنتی با
حوادث کوچکی که بایستی شروع کرد. سوی مخالفین فتح نشده است٬ ایاالت دست نخورده ای که از
مجلس٬ خوب اعضاء افراد به نفع مخالفین تمام شده است. ناآرامی شده و اثر به قتل مردم در منجر
دارند. تقاضای ادامه کاری را و به شاه هستند٬ دیگران که وفادار و فعالین حزب رستاخیز٬ استانداران٬
شبکه وکالی مجلس استفاده از تهران و کردن آرامش در متمرکز پس از تماس گرفته و آنها با دولت باید
به شیوه رؤسای مختلف٬ و قابل انتخابند) انتخابات آزاد در محلی داشته و نفرشان نفوذ 110 صدیا (حدود
ممنوع احزاب سیاسی را منع کرده و فعالیتهای سیاسی را 63 ـ سالهای 62 شاه در سنتی ایران عمل کند.

غیره ... و گردد موفق به شکستن سازمان بازار تا ـکرد٬
روابط سیاسی سناتوری با شریف امامی٬ اعتماد دوستان مورد یکی از ضمن تماس تصادفی با 3ـ
هویدا٬ نصیری٬ سال فعالیت سیاسی بازنشست شده او 18 ـ 15 تهران که بدون رضایت پس از طوالنی در
گفته بود سال پیش به او نصیری 15 قطع ارتباطش سرزنش کرد. شاه و به خاطرحصارکشی دور علم را و
ایشان از جلوگیری کند. این کار بایستی از کرده و خطر ایجاد پرسه زده٬ خانه او زیادی دوروبر ـکه افراد
گفت طرح جاری او پشت صحنه فعالیت دارد. در زده و کابینه سرباز در کار از بازنشستگی خارج و
نخست وزیری جهت توصیه مالقات با نام نویسی آنها جنوب تهران و ستمدیده) شناسایی مردم (فقیر٬
به گفته طاهری او است. مجلس برای بسیج حمایت میسر اعضا استفاده از نخست وزیر و او به نظر است.
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راه مناسبی تشخیص داده است. برای رهبری٬ به بسیج ایاالت منجمله تهران را نیاز
بوده و طی مذاـکراتش باسفیر ذهن هویدا راه حل طاهری احتماًالهمان است که در تحلیل و نظریه : 4ـ
حالی که رجعت در (مثل سال 1950). شاه بوده اند سیاستمداران سنتی ستون فقرات حمایت سیاسی از
به آنها نداریم تعدادی از انتظار تلقی می کرد) راه انقالب سفید سد را (ـکه شاه آنها را ـکلیه سیاسیون پیر
این شانس بهتری برای بسیج اـکثریت ساـکت در احتماًال جوان) شاید سیاسی (و انضمام رهبران جدید

بعمل آید. احزاب سیاسی شبه غربی بزرگ جدید کوشش هایی برای ایجاد تا دارد. ـکشور
سولیوان
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شماره 69 سند
آبان 1357 3 ـ 78 اـکتبر 25 تاریخ :

اداری استفاده محدود طبقه بندی :
خارجه امور وزیر : از

تهران در سفارت آمریکا به :
م) آن وقت ـ در ایران (رئیس سیا مورد در ترنر تفسیر موضوع :

درباره ایران است : آدمیرال ترنر تفسیر عینًا مطالب زیر
است به این کشورمی رسد. ازایران که یکی ازمهم ترین تأمین کنندگان نفت ما به اندازه کافی خبر سؤال:
می کنم که اولین سؤالی که باید تصور درگیری های زیادی اتفاق افتاده است. و دارد مشکالت زیادی وجود
هرگونه پشت این جریانات کشف کرده است؛ در را روسها اثری از ٬C.I.A این است که آیا پرسیده شود

آن زمینه؟ چیزی در یا موقعیت و سوءاستفاده از داخل شدن و سوی شوروی به منظور حرکت از
گرفته موقعیتی بسیار آن قرار می کنم موقعیتی که شاه اـکنون در من فکر خوب٬ : رئیس ترنر (جواب)
بـه سـوی را مدت زمان طـوالنی کشـور خالصانه ای سعی داشته است در وی به طور مشکل است.
طرف مقاومت قابل مالحظه ای از وی با ماههای اخیر در مدرنیزه شدن راهنمایی کند. آزادیخواهی و
نتیجه این اوضاع هسته در حال٬ به هر شده است. کشورش روبرو در نیروهای راستگرای محافظهـکار
این آشفتگی از و این موضوع امتیازاتی بدست آورند از سعی کرده اند کمونیستهای چپ گرا ـکوچکی از
راستگرایان به نفع خود استفاده کنند. من مطمئن هستم که تا هر درجه ای باشد٬ کم وبیش تأثیر شوروی ها
اختالفات و نارضایتی از دارد. اما من فکر می کنم فرصت طلبان می خواهند پشت این جریان وجود در

من ... اما سوءاستفاده کنند. جهتی که شاه می رود در داخلی کشور
حرکت جاسوسان تازه پول تازه شوروی و مشخص هیچ روسی می بینید٬ به طور شما آیا سؤال:

موقعیت؟ استفاده کردن از برای گسترده کردن و شوروی به داخل کشور
راضی هستم که شاه به تالش آزادسازی خودادامه می دهدو من بسیار ندیده ام٬ من آن را نه٬ : ترنر (جواب)
وی در و ــ بود ژوئن آینده خواهد داده است ـ حادثه بزرگ طبق قولی که او می دانید٬ همان طوری که شما
مهمی برای لحظات بسیار داشته باشد. انتخابات آزاد است که برای مجلس خود همچنان پابرجا قول خود
است. پایان مطلب ونس برای ما و او٬
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شماره 70  سند
اداری استفاده محدود

ایران تهران٬ آژانس ارتباطات بین المللی٬
یادداشت مکالمه
نویسنده تهران ژورنال عطاپور٬ فریبرز شرکت کنندگان :
سرویس خارجی روزنامه کیهان دبیر فرهمند٬ علیرضا

سی واشنگتن دی. نزدیک٬ خاور آژانس ارتباطات جهانی امور مدیر رابرت کرن٬
روابط عمومی کارمند آژانس ارتباطات جهانی ایاالت متحده و جک شلنبرگر٬

1978 اـکتبر 25 روابط عمومی٬ محل سکونت کارمند مکان : زمان و
بحران سیاسی ایران موضوع :

روزنامه نگاران فرهمند و عطاپور کن ترتیب داده شده بود٬ به افتخار و ما کار رابطه با شامی که در در
لحاظ از و نبودند آشنا یکدیگر با قبًال نفر این دو داشتند. درباره بحران ایران ابراز را ایرانی نظریات خود
نگوییم اـگر تلویزیونی سرشناس ـ یک مفسر (عطاپور تفاوت دارند بسیار یکدیگر وضع اجتماعی با
خارج در است و یک سردبیر بیشتر فرهمند توجهی است. همچنین مقاله نویس مورد است و ـ انگشت نما
قابل مالحظه ای نظرات یکسانی اوضاع به طور مورد در نفر این دو حرفه خودش چندان شهرتی ندارد) از

است : این قرار از نکات اصلی نظریات آنها داشتند.
1ـ خمینی یک عامل اساسی و حساس است و بیشتر از شاه بر روی توده ها نفوذ دارد.

2ـ دستورالعمل خمینی در مورد ایران نه مبهم و غیرمنطقی است٬ در حالی که شخصًا از پیروان او
او فکر طرز کرد. آلت دست منافع بیگانه قلمداد نمی توان دیوانه یا را معتقدیم که به هیچ وجه او نیستم٬
نفی نمی کنند. را جمله به هیچ وجه یکدیگر این دو ایرانیان معتقدند٬ نماینده آن چیزی است که بیشتر
ایاالت متحده مخالفان رژیم٬ گرفته است. برنده قرار یک موقعیت غیر در ایاالت متحده آمریکا 3ـ
که ایاالت متحده برای هواداران رژیم همچنان احساس می کنند تکیهـگاه شاه می دانند. تنها را آمریکا
داد. نوع معامله ای انجام خواهد کس هر هر با فروش تجهیزات نظامی٬ به نفت و تأمین دسترسی خود
این اظهارات٬ با زیرا تعادل کمکی نکرده است٬ مورد در کمپ دیوید از به ویژه پیام تلفنی او اظهارات کارتر٬
ولی این اظهارات تأییدمی شود. همه جریانات بوده است٬ متفکر اینکه ایاالت متحده مغز شایعات مبنی بر

زمخت بوده است. اون درباره ضروری بودن شاه فاحش و اشارات دیوید از کمتر بسیار
همه چیز بسزایی گذاشته است و تأثیر اینجا میزان سرعت حوادث در در آمریکا مبارزه حقوق بشر 4ـ

کسی برای کنترل آن تسریع کرده است. قدرت هر به مراتب بیش از را
داشته است. وجود حال سکون قرنها گرچه این نفرت در است. حال رشد بیگانگان در نفرت از 5ـ
گرفت. صورت خواهد همه زمینه ها قراردادهای بیهوده مشاورین غربی در فشارهای فزاینده ای برای لغو
که محافل برگزیدگان شایع است این است که مستشاران خارجی ارزش پولی را نظری که اـکنون حتی در
با غیرصمیمی است و توصیه های آنها مشکوک است و انگیزه های آنها و ندارند خرج می شود برای آنها

حال خصومت است. سنتهای ایران در فرهنگ و
حاـکم پاـکستان (منظور تضمین نظامیان طبق الگوی ضیاء برقراری یک دولت اسالمی با دیدکلی : 6ـ
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هیچ کدام که برای رهبران مذهبی رضایتبخش است. نهادهای سیاسی و تغییراتی همراه آن در با م) است ـ
راه یک آن پیش رفته است که یک انتقال منظم در از ولی اوضاع فراتر نمی خواهد چنین چیزی را ما از

دولت دمکراتیک صورت گیرد.
در و لفاظی می کند کمتر فرهمند است. عطاپور بی روح حاصل فکر این ارزیابی های نسبتًا : اظهارنظر
مؤسسه ملی روانشناسی میهمان دیگری به نام ایرج ایمان مدیر است٬ تحلیل گر بیشتر قضاوت های خود
سـلطنت احـترام که مردم به نـهاد استدالل کند تا کوشید (ـکه یک سازمان پژوهش نظرسنجی است)
و شده است به خوبی آـگاهند سال اخیر ازاصالحات متعددی که درسطح زندگی درظرف 25 و می گذارند
مطرود نیاوران“ فکر نظریات ایمان به عنوان ”طرز و احتیاط می کنند هم مارکسیستها و مالها هم از

شناخته شد.

شماره 71  سند
آبان 1357 6 ـ 1978 اـکتبر 28 تاریخ :

محرمانه طبقه بندی :
واشنگتن خارجه ـ امور وزیر : از

تهران در سفارت آمریکا به :
آینده نگری موضوع :

1ـ نظرات خارجی با نفوذی مبنی بر اینکه سیاست شاه در مورد دادن امتیازات سیاسی اشتباه بوده
بیسار وقت آن رسیده و به گوش می رسد. اینجا در وضع دهد٬ بایددرجهت سرکوبی مخالفان تغییر است و
مورد در را تحلیل خود بهترین تجزیه و شما گرفتن این پیام٬ نظر بدون در اـگر بود٬ الزم خواهد و مفید
برای بازگرداندن اعتصابیون به سر زور درازمدت یک سیاست استفاده از نتایج کوتاه مدت و عواقب و

بفرستید. برای ما خیابانها٬ تظاهرکنندگان از ـکارهایشان و
ودستگیری تعداد دانشگاهها مطبوعات و بندکشیدن (ـکنترل) چنین سیاستی در کنار می توان گفت در
دستگیری 400 مأمورین امنیتی شنیدیم که با از مخالفین مذهبی الزم است (ما روحانیون و زیادی از
سایر وفاداری ارتش و تخمینی از تحلیل خود تجزیه و در لطفًا ـ فروکش می کند) مخالف اصلی مخالفتها
واـکنش احتمالی گروههایی سیاسی مدت زمانی طوالنی و تحت شرایط سخت کنترل در نیروهای مسلح٬
داشته باشید. نظر در نیز عقب انداختن احتمالی انتخابات را اثر همچنین واـکنش عمومی در داخل ایران و
پیامهای مختلف برای در پاسخ به این سؤاالت را نقطه نظرات خودتان و گرفتن اینکه شما نظر در با 2ـ
انحصاری برایمان بفرستید٬ یک پیام توزیع عادی انتشار در آورده و گرد یک جا همه را اـگر مافرستاده اید٬
بود. ونس خواهد مفید بسیار
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شماره 72  سند
آبان 1357 8 ـ 78 اـکتبر 30

سری
گاست سرلشکر از شخصی جهت ژنرال هویزر

ایران امنیت پرسنل امریکایی در موضوع :
قبل از تا عمده ای کرده است. ایران تغییر هفته گذشته وضعیت ایمنی پرسنل امریکایی در طی چند 1ـ
عین حال که این در مصروف خنثی کردن گروههای تروریستی سرسخت بود. تالشهای ما این زمان٬
عهده اش از نمی توانیم کامًال که ما دارد اینک عواملی وجود اما داشت٬ فعالیت بدون شک ادامه خواهد
تروریستهای انگیزه اش تفاوت اساسی با دانست که به وضوح شکل گیری این عوامل و باید لکن٬ برآئیم٬
که شامل دانشجویان می آید بنظر شهرها سایر اصفهان و تهران٬ فعالیتهای انجام شده در سرسخت دارد.
میزان تشکیالتی آنـها ترکیب٬ از صرفنظر چپ باشد. گروههای مذهبی و و دانشگاهها٬ و دبیرستانها
هم تا که هم ضددولتی و می آید بنظر جهت گیری آنها است. حال بروز الگوهایی در اما نامشخص است٬

ضدامریکایی باشد. مخصوصًا اندازه ای ضدخارجی و
با است که احتماًال بی نظمی غیرنظامی توسط گروههای متعدد شامل عواملی از وضعیت موجود 2ـ
چندین ناراحتی برای امریکاییان می شوند. سبب اضطراب و و می کنند تکنیکهای مختلف کار و هدفها
هنگام رفته و خشونت قرار هم پرسنل شرکتهای امریکایی مورد داشته که هم پرسنل دولتی و وجود مورد
مسافرتشان با سنگ٬ و در یک مورد به وسیله بمب لوله ای (سه راهی)٬ مورد حمله واقع شدند. مواردی هم
داشت که منجر تهدیدهای دیگروجود و بوده است که منازل امریکایی های غیردولتی به آتش کشیده شد

به آسیب جدی نگردید.
ممکن هستند٬ گسترش اقداماتی برای خنثی کردن وضعیت تاحد درصدد هیئت نمایندگی امریکا 3ـ
عوامل دولت ایران تشکیل دهیم٬ هیئت نمایندگی و مرکب از داریم کمیته های هماهنگ کننده٬ نظر در ما
مثبت یک سری اقدامات انفعالی و مؤسسات مختلف ایران بخواهیم. این است که نمایندگانی از ما قصد
هم حتی المقدور وقت کار خارج از و بروند کار سر ایمنی بر با ما افراد تا که کمک کند انجام خواهیم داد
این تالش می توانیم به خنثی کردن وضعیت جاری هماهنگی در می کنیم که با فکر عادی بگذرانند. وضع را
امنیت بیشتری که نه تنها شامل نوعی ازاقدامات باشد باید بدیهی است که راهنمایی های ما ـکمک بنمائیم.
که می کند که سیستمی کار ببخشد اعتماد حفظ کرده و را بلکه همچنین روحیه امریکایی ها فراهم کند را

انجام می دهند. عملیات الزم را و تکنیکها و مشورتها٬ اطالعات٬
در قطعًا و دارد به انجامش هستندوجود آنچه که مأموران امریکایی مجاز مورد محدودیتهایی در 4ـ
آـگاه میزان این محدودیتها می کنیم که از تصور محدودیتهایی هست. نوع وظایف پرسنل دفاعی نیز مورد
عملیات انجام دهیم وخدمت شایسته ای این است که می توانیم درمحدوده آنها بر همچنین گمان ما باشیم.

کنیم. برای جماعت امریکایی اجرا
موافقت نموده اند و کرد هیئت نمایندگی همکاری خواهند هماهنگی تمام با مقامات دولت ایران با 5ـ
کامل به عنوان بخشی از این است که به طور نقشه ما ـکه یک سری کمیته های هماهنگ کننده راه بیندازند.
عملیات انجام محدوده رهنمودهای تهیه شده به وسیله سفارت امریکا در هیئت بررسی مسایل کشوری و
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فراهم کنیم و این وضعیت جدید شدن با این است که خط مشی های مقتضی برای روبرو ما قصد دهیم.
همچنین راهی برای کمک به پیمانکاران آمریکایی تغییرات وضعیت باشیم و اجرای رویه هایی با آماده:
آورند بوجود برای خود می کنیم که بتوانیم به پیمانکاران کمک کنیم که سیستم (حفاظتی) فکر تهیه ببینیم.
طریق می کنیم که از تصور میان بگذاریم. در آنها صورت مقتضی بودن با در است که اطالعات را نظر در و

هم خدمت مفیدی انجام دهیم. و عدول نکنیم٬ محدودیتها این روش هم می توانیم از
ایران نیست را در بخش دفاعی امریکا تخصص هایی که در درخواست کمک به صورت مهارت و 6ـ
زمینه عملیات ضدتروریستی در نیروی هوایی امریکا) (از عین حال که ”دایره بازرسی ویژه“ در داریم.
نه تجهیزات مناسب برای مقابله با نه آموزش کافی و این است که آنها بر ارزیابی ما اما تواناست٬ بسیار
”دایره بازرسی داشته باشند. داخل جماعت امریکایی اینجا در انعکاس آنها اغتشاشات غیرنظامی و
بر ما لکن اعتقاد هم چنان انجام می دهد٬ نیز باشایستگی انجام داده ودروضعیت جدید را نقش خود ویژه“

: دارد وجود این است که احتیاجاتی برای توانایی های اضافی زیر
که به هنگام وقوع اغتشاشات غیرنظامی روندها مفهوم بعضی از و تخصص درتشخیص روندها الف ـ

می گذارند. جماعت امریکایی اثر بر
وضعیت امریکایی ها. سازمان جهت بهبود و معلومات برای برقراری یک زیربنا تخصص و ب ـ

وضعیت پیش بینی تغییرات در توانایی برای طرح ریزی پیشاپیش و ج ـ
جریان قراردادن پرسنل از در اقدام مقتضی و عملیات برای اتخاذ برقراری یک مرکز تخصص در دـ

وضعیت جاری.
ه ـ همچنین احتیاج به پرسنلی که معلومات و تجربه ای در برآورد تأثیرات حاصله بر جـماعت

داریم ک به شرح زیر٬ امریکایی داشته باشد٬
اقدامات انجام شده به وسیله گروه های ناراضی؛ تأثیر ـ (1)
ارزیابی وضعیت شرایط روحی جماعت امریکایی؛ ـ (2)

شده برای این جماعت ؛ نیازهای ایجاد ـ (3)
اینکه این عملیات به وسیله جماعت انجام دهیم و نوع عملی که ممکن است ما هر برآورد ـ (4)

می شود. امریکایی چگونه تعبیر
این بحث در گمان می کنیم موضوعات مورد قابل کنترل می باشد. خطرناـک نیست و وضعیت هنوز 7ـ
تخصص های فهرست شده در و داریم که دارای مهارت ها را نفر 8 تا درخواست 6 مناسبی باشد. نامه آغاز
را لزوم آنها مأموریت مورد تمدید اختیار و برای یک ماه بفرستید چه زودتر هر این پرسنل را باشند. 6 بند

بدهید. به ما
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شماره 73 سند
آبان 1357 8 ـ 1978 اـکتبر 30 : تاریخ سند

10558 : شماره سند
استمپل : ـگزارشگر

محرمانه طبقه بندی :
تهران سفارت امریکا : از
وزارت دفاع واشنگتن به :

میزان تهدیدات امنیت کارمندان٬ موضوع :
سفارت معتقد علیه خارجی ها٬ شایعات فعالیت بر وجود با هفته به آرامی سپری شد آخر خالصه :
ضدخارجی همراه جو خیابانها افزایش تظاهرات در باقی است. جای خود است تهدیدات تروریستی بر

افزایش داده است. را خارجی ها سایر و آمریکاییها رابطه با احتمال حوادثی در
پایان خالصه.

زمانی برای خشونت عمومی هفته گذشته به احتمال قوی٬ این است که آخر جریان شایعات بیانگر 1ـ
ذیل آنچه در پایان هفته داد. وقایع قبل از پاسخی مبنی بر (B) مرجع تلگرام از وحوادث ضدخارجی بود.

می باشد. اخیر روز وقایع 5 میزان تهدیدات است که مبنی بر مورد در آخرین اخبار می آید
به سنگ اندازی به اتوبوسهای هیئت مستشاری در بود هفته گذشته محدود آخر حوادث واقعی در 2ـ
٬C ذـکر کرده)٬ و آتش زدن روز 28 اـکتبر٬ هنگامی که پایگاه هوایی دوشان تپه را ترک می کردند (مرجع
اتوبوس انگلیسی در اصفهان و موضوعات جزیی دیگری که در مرجع ”) “ ذـکر شده است. کم بودن
روزهای در دریافت تهدیدات کتبی متعدد جمع خارجیان کاهش نداده است و در را نگرانی ها حوادث٬
کم نکرده میان خارجیان را احساس عدم آسایش در شامل بمب گذاری (ـکه هیچ یک کشف نشد)٬ اخیر٬

است.
برخی در کرده است. تغییر خالل هفته اخیر تاحدی در جو خیابانها تظاهرات در افزایش تعداد با 3ـ
دیگران و آمریکاییها بسیاری از اما داده اند٬ مسیر جمعیت تغییر از اتوبوسهای مدرسه برای پرهیز موارد
بخصوص نزدیک مدارس ایرانی جایی که معلمان اعتصابات مناطق٬ بسیاری از در تظاهرات خیابانی را
ایـن دردسـر دیـده انـد٬ تشویق کرده اند٬ سالهای باالی ابتدایی٬ دبیرستان گرفته تا از دانش آموزی را
جریان شده اند. ارتش وارد مواردی که پلیس و حتی در قابل توجهی کم بوده است٬ تظاهرات به مقدار
را خود شده که رفت وآمد اخطار به آمریکاییها مطالعه کنید). اخیر٬ برای موارد D را C و (مرجع های
(سفارت به علت گفته های نادرستی که همه باشند محلهای تظاهرات علنی مردم دور از و کنند محدود

گزارشی نداده است. این مورد در خانه کرده است٬ به اقامت در مجبور را آمریکاییها
دست نیست که شواهدی در یا گزارش و تغییری نکرده اند٬ معتقدیم تهدیدات تروریستی ذاتًا ما 4ـ
همزمانی وقایع شده باشند. خارجی فعال تر علیه افراد چریکها٬ یا ـگروههای متخصص مثل مجاهدین و
معلوم نیست افزایش این است که تهدیدات ازطرف گروههایی که ماهیت واقعی آنها نشانگر ماههای اخیر
هم قدرت حمله به هدفهای داخلی را که آنها اسالم هستند٬ گروههای هوادار یا افراد احتماًال یافته که آنها
تعداد شده٬ متمرکز علیه هدفهای محلی (داخلی) افراد یا حالی که اغلب فعالیتهای این گروهها در دارند.
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قابل توجه به مراتب بیشتر ازاین سو به هرحال٬تهدید متمرکزشده است. ـکمی هم درواقع علیه آمریکاییها
در (بمب گذاری اتوبوس انگلیسها بودیم. آن درگیر گذشته با در محدوده تروریسم که ما تا می رسد به نظر
ساـکت شده بود٬ عقایدضدخارجی که قبًال احساسات مردمی از تظاهرات و رشد اصفهان به عنوان مثال.)
ملتها٬ همچنان سایر و آمریکاییها رابطه با که ممکن است حوادث بیشتری در نشان می دهد این احتمال را

رخ دهد.
بیگاه کوچک علیه ملتهاشان گزارش همان حمالت گاه و از ایتالیایی ما انگلیسی و دوستان فرانسوی٬
همچنین هم عقیده ایم که امکان بالقوه برای وقایع بـیشتری٬ آن مواجه بوده ایم و هم با که ما می دهند٬
ما آنکه تعداد به خاطر بیشتر حالت ضدآمریکایی بیشتری گرفته٬ سرکشی ها٬ ظهور افزایش یافته است.

هستیم. اینجا قابل رویت ترین گروه در است و بیشتر
طرح آتش زدن محدودی٬ تعداد با سنگ پراـکنی ها٬ بیگاه و به توهین های گاه و تابحال این محدود
طرحهای جنگی خاصی علیه شاهدی نیست که عملیات و گزارش یا بوده است. بمب گذاری٬ یا ماشینها
بسیاری ایرانیان آمریکایی بودنشان حمله کنند. به خاطر به آمریکایی ها تا طرح ریزی شده باشد آمریکا٬
آمده بزرگترین هیجانات عمومی است که برای مدتی بوجود که این یکی از این گونه تشریح می کنند را جو

عقب نگهداشته شده است. نزاـکت٬ ترس آمیخته با به حال به خاطر تا است اما
یا درحوادث ناـگوار احتمال درگیری شهروندان آمریکایی را خیابانها سیاسی در فعالیت های بیشتر 5ـ
هم ایرانیان درخالل هم خارجی و شامل همه افراد فزاینده٬ این احتمال خطر خطرناـک افزایش داده است.
جو متشنج فعلی می شود. کمیته مراقبت امنیتی جهت بحث پیرامون ارزیابی باال در 22 و 25 اـکتبر جلسه

داشت.
متوجه مشکالت خودشان که بیشتر کمیته مراقبت امنیتی همچنین مسئله روحیه آمریکایی را 6ـ
محیط٬ که اختالفات جزیی در دریابند تا مأموران هیئت تالش خصوصی کرده اند بررسی کرد. هستند
ضدامریکایی افزایش خالصه شده ”جو اظهارنظر درک شود. بیشتر افراد٬ توسط ماموران اصلی هیئت و
احتماًال شده نه فقط امریکاییها. برای همه متشنج تر که جو نادیده می گیرد پیچیدگی واقعیت را می یابد“
به وضوح تغییر غیره٬ تظاهرکنندگان و اعتصابیون٬ عوامل سیاسی داخلی٬ تا شرایط نامعین باقی می ماند

بدتر. یا بهتر یا ـکنند
به وزارتخانه را ارزیابی باال تغییری در هر و سفارت به یادداشت خالصه اوضاع ادامه می دهد 7ـ

ـگزارش می دهد.
سولیوان
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شماره 74 سند
آبان 1357 9 ـ 1978 اـکتبر 31 تاریخ :

محرمانه طبقه بندی :
0621 شماره :

تهران در سفارت امریکا : از
واشنگتن خارجه ـ وزارت امور به :

عمومی ایرانیان تغییرات افکار چشم انداز موضوع :
مردم نسبت مواضع گروههای متعددی از تغییر بخصوص هفته پیش ناظر خالصه:حوادث ماه گذشت٬
اعتقاد و تفکر طرز پیش درآمد چون آنها اهمیت هستند٬ کوتاه مدت با این تغییرات در دولت است. به شاه و

این قبیل هستند. مهمترین جریانات از تشکیل می دهند. ایران درباره سیاست را در
سوی گروههایی که بخصوص از مشروح بودن شاه٬ بودن و سؤاالت تجدیدشده ای درباره مؤثر الف ـ
آن). حتی پیش از (و حکومت وفاداری نشان داده اند خاموشی نسبت به شاه و تاـکنون الاقل به طور
این که رژیم مبنی بر دولت دخالتی ندارند در جامعه که مستقیمًا بخشهایی از این عقیده در رشد ب ـ
یا و کند برقرار مجددًا موفقیت نظم را با بتواند تا دوش دارد گذشته بر از سنگین تری را شریف امامی بار

فراهم کند. را انتخاب آزاد زمینه انتقال به دولتی با
ظرفیت سازماندهی کمونیستها اینکه نیروهای مذهبی و درک متجددین طبقه متوسط مبنی بر جـ

بیشتری از آنچه خیلی ها تصور می کردند٬ دارند.
اینکه حکومت کنونی نخواهد توانست با رهبران مذهبی د ـ احساس گسترش یابنده سریع مبنی بر
بیایدواینکه راه دیگری که درپیش است احتماًالحکومت نظامی است که هرچه زودتردرپیش است ـکنار
علیرغم تمایل ایرانیان به میان مخالفان شاه شایع شده است). چه در میان حامیان و (این عقیده چه در
اغلب مردم حاـکم رفتار تصورات اساسی که تاـکنون بر در تغییر افسردگی سیاسی٬ جنون و دوره هایی از
این موافق شاه بر عوامل مخالف و شد. عمومی مردم ایران خواهد افکار باعث انحطاط ثبات در بوده٬
کند٬ احیا مرکزیت سیاست ایران را و شکل دهد طبق اراده خود باشدحوادث را قرار که شاه اـگر عقیده اند

پایان خالصه. تصمیم گیری بهتری نشان دهد. رهبری و باید
مختلف مشاهده کردند. افراد روحیه طبقات و مأمورین سفارت تغییرات اساسی در ده روزاخیر در 1ـ
مفاهیم اساسی سیاست و در تغییرات است که لزومًا تحلیل اولیه بعضی از میآیدجمع بندی و زیر آنچه در
را خود کوتاه مدت اثر حالی که این مفاهیم بدون شک در در گذاشت. خواهد ایران تأثیر حکومت در
درازمدت که در درباره سیاست باشد تفکر طرز در تغییر حاـکی از آنها اهمیت بیشتر شاید داشت٬ خواهد

داد. خواهد تغییر را شکل سیاسی کشور
میان عمًالهمه گروهها همگانی در بدبینی توسعه یافته وتقریبًا مهمترین این مفاهیم عبارت است از 2ـ
دولت سازش با خودداری علنی آیت اهللخمینی از حکومت. و بخش نوین جامعه درباره آینده کشور در
امکان خاتمه دادن سریع ناآرامی و مورد در انعکاس نظریات آیت اهللشریعتمداری (تهران 10499) ایران و
(مأمورین عالیرتبه) حامیان شاه درطبقات باالازجمله بعضی از نزدیک. بحران سیاسی درآینده ای بسیار
که ”پایان“بـازی دارند اعتقاد دانشگاه ها٬ در میانه رو افراد قابل مالحظه ای از به انضمام تعداد تجار.
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که شاه هم عقیده هستند یکدیگر ایرانی با فکور افراد بود. سیاسی کنونی احتماًالحکومت نظامیان خواهد
تلویزیون و دادن مردم از برای مخاطب قرار فرصت آشکار وی حتی از رهبری مؤثری اعمال نکرده است.
کـه مـردم بـرای می کند هم تصور هنوز ظاهرًا او آنان استفاده نکرده است. مسایل با مورد بحث در
شاه به نحوپیگیری به عنوان زیادی که از به موازات آن ازسوی تعداد توضیحات جدی بلوغ کافی ندارند٬
بوجود بماند شاه باید یک نوع تمایل برای پرسش این مطلب که آیا می کنند٬ برای آینده یاد بهترین امید
اوضاع و تظاهرات در ولی درباره متوقف کردن دور به شاه صدمه ای بزنند نمی خواهند آنها آمده است.
برای اولین بار و نمی بینند حتی شانسی برای سلطنت ولیعهد آنها بعضی از احوال کنونی امیدی ندارند٬

مشغول تفکرند. نکردنی“ درباره ”موضوع فکر
فوق است به اضافه در سوی گروههای مذکور این درک وسیع از این الگو٬ اساسی در عنصر 3ـ
این که حکومت شریف امامی به دنبال حوادث کشیده مبنی بر نظامیان٬ حتی بعضی از ـکارمندان دولت و

می شود.
که چگونه جمعیتهای انبوهی به داخل وزارتخانه ها متوجه شده اند سطح باال مسئولین وزارتی در
متوقف را فعالیت وزارتخانه ها برهم زده و اخیر پنج روز یا چهار در را اوضاع وزارتخانه ها هجوم برده و

ـکرده اند.
(ـکه تشکیل می دهند را که درحال حاضرگروههای متمایل به مرکز برسیاسیون میانه رو به نظرمی رسد
هواخواهان جبهه ملی که خواست گرفته تا پشتیبانی می کنند) نخست وزیر از رسیدن انتخابات“ ”الاقل تا

حکومت بیطرف را پیش کشیده اند این عقیده حکمفرما است که تغییر حکومت باید حادث شود.
حتی سیاستمداران نزدیک به صحنه از روی بی میلی به طور خصوصی نتیجه می گیرند که احتماًال

سپری شده است. برای ابد روزهای حکومت های اشخاص دست چین شده شاه٬
هرگونه اعالمیه ای درباره لیبرالیسم سیاسی٬ بیش از نظم عمومی٬ مجدد استقرار عدم توانایی دولت در
مشکل این برداشت (اظهارنظر: تبدیل کرده است. آن دخالت دارند به یک دولتی که همه در ایران نوین را
و فرصت طلب بوده اند سیاسی بیگانه یا امور از مردم به ویژه آنهایی که سابقًا آن است که عده زیادی از
حال در را اقدام سیاسی مؤثر قبیل کارمندان دولت٬ از همچنین اشخاصی که وابسته به دستگاه هستند٬

انتخابات مأمورین دولتی). مشارکت منظم در نه در و تظاهرات می بینند و اعتصابها در حاضر
مخالفان غافلگیرکننده ای برای حکومت و مفهوم دیگری که به عنوان یک واقعیت ناخوشایند 4ـ
به ویژه درک این موضوع است که رهبران مذهبی و شده است٬ نوع پیدا هر نوآوران از غیرمذهبی و
عمًال می رفت هستند. کس دیگری که تصور هر پشتیبانهای سابق حزب توده سازمان دهندگان بهتری از
که هیئت های عمده دانشجویان دانشگاههای ایران به نسبت این عقیده موافقت دارند همه دانشگاهیان در
سازمانهای کمونیستی به تـرتیب قـطبی سی بین دانشجویان وابسته به سازمانهای اسالمی و و هفتاد
مدرسه عالی جمله در (از همه دانشگاهها سازمانهای زیرزمینی توده ظرف هفته گذشته عمًالدر می شوند.
تظاهراتی نداشته سال جاری هرگز قبل از تا تأسیس شده و برای دختران که توسط آمریکایی ها دماوند
عده ای از استقالل کامل ازحکومت ایران شده است. علنی شده وخواستاراصالحات دانشگاهی و است)
مـیان رفـته است و محوطه های دانشگاه از که گروه میانه در عقیده کرده اند ابراز منابع دانشگاهی ما
تحت رهبری قطب نمی خواهد این دو هیچ کدام از و قطب کشانیده می شوند دو دانشجویان به یکی از
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موارد در افسرده کرده است و واضحی بسیاری را به طور این امر حکومت کنونی مسایلش حل شود.
سیاست غیرعادالنه حقوق بشری آمریکا متعددی عکس العمل های درونی علیه آنچه که به عقیده آنها
را ایاالت متحده آمریکا بعضی دیگر آورده است. بوجود کرده است٬ به اوضاع کنونی وارد است که ایران را
به ایران را که ایاالت متحده نتوانسته است مبارزه برای حقوق بشر معتقدند خائن به مردم ایران تلقی کرده و
روشنی می توان گفت که یکی به طور به وضع نابسامان کنونی کشانده است. را بدین ترتیب کشور و بکشاند
عاطفی به بار از مبرا تحلیل عینی و تجزیه و ایران عبارت بوده است از قربانیان ناآرامی های کنونی در از
رهبری تثبیت کننده تحت اوضاع واحوال دیگری فراهم کند. بتواند وسیله گروهی ازاستادان که ممکن بود
خیابانها برخالف اراده حکومت در است مردم را که رهبری مذهبی قادر مردم درک کنند اـگر 5ــ
مخالفان ترجیح راه دولت نظامی است. گرفته ازطرف مردم همانا مقابل آن قرار راه دیگری که در نگهدارد٬
پشتیبانان شاه نخستین داوطلبانه صورت بگیرد. اینکه این امر از ولی سوءظن دارند که شاه برود می دهند
احتمال قاطع اینکه بودن دولت نظامی با اـکنون به اجتناب ناپذیر دو هر نظم اجتماعی می دانند٬ ایران از نیاز
به پایان خواهد لیبرالیسم سیاسی داخلی را و کرد دنبال خواهد چنین حکومتی یک سیاست خشنی را
سلطنت طلبان این شده اند. انگیخت معتقد برخواهد تروریستی سازمان یافته را فعالیتهای بیشتر و رساند
در اقتصادی مدرن تلقی می کنند٬ یک ضرورت قابل تأسف برای حفظ ساخت اجتماعی و دولت نظامی را
که راه را تلقی می کنند یک فاشیسم واپسگرا و به عنوان یک فاجعه برای کشور حالی که مخالفان آن را

گشود. برای تروریسم خواهد
6ـ بسیاری از کارمندان دولت و بخش صنایع به ویژه بانکداران و برنامه ریزان اقتصادی موج کنونی
آنها بسیاری از ندارد. که ”راه رهایی“ تلقی می کند به عنوان یک عامل اختناق تدریجی کشور را اعتصابها
احساسات برای ابراز اجازه دادن به انبوه جمعیتها سیاست شریف امامی در خصوصی می گویند به طور
بافت اجتماعی تبدیل و به برهم زدن اقتصاد به مرحلهای رسیده است که امیدواری به موفقیت را٬ خود
مجتمع طرحهای زیربنایی مانند باطل مانده و عاطل و کارخانه ها نفت کاهش یافته٬ تولید ـکرده است.
بسیاری احساس شد. اندی سهل انگاری به خرابه تبدیل خواهد یک ماه و خوزستان پس از قندوشکر
که یک نوع دگرگونی اساسی ضروری آن باره بحث کنند) در دوستان خود با اـکنون حاضرند (و می کنند
به تجزیه و نیستند٬ رژیم جدید به خواست یک حکومت یا حاضر هنوز حالی که شاید این عده در است.
می دهند. گوش فرا می شد بی معنی جلوهـگر ماه قبل به صورت سخنان پوچ و تحلیل مخالفان که 6

افکار افسردگی آمیز به ماهیت جنونی و و نزدیک دنبال می کنند از آنهایی که صحنه های ایران را 7ـ
باالتوصیف شده است نسبت به هم به که در ممکن است این گونه خصوصیات را سیاسی ایران عادت دارند
معیارهایی برای آن مسایل مربوط به مشارکت مردم عادت نداشته و مردمی که به لفاظی های دمکراتیک و
دادن این فرضیه اساسی در سوال قرار مورد در آن است تا از عمیق تر روشها معذالک تغییرات در بسازند.
احساس کشورمحسوب می شود. عمل رهبر بالمنازع است که در سال گذشته که شاه رهبری خشن و 15
آورده که ممکن است بالمآل یک نوع سرخوردگی بوجود اینکه نیروهای سیاسی به بن بست رسیده اند

واقعیت صرف ناآرامی های کنونی. تا عمومی ایران باشد. به ثبات افکار زیانبارتر
که شاه آن هستند انتظار در حتی مخالفان شاه ظاهرًا طبقه و هر ایرانیان از بزرگی از بخش قطعًا 8ـ
عادتی است که اقدام کنند گرفته اند مافوق قرار برای این که آنهایی که در عادت انتظار ـکاری انجام دهد.
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که چهره های متعلق به دستگاه ناظران دقیق ایران متوجه شده اند بعضی از ریشهـکن کردن آن سخت است.
صحنه سیاسی در جانب او که از گروههایی ”اشاره کند“ که شاه به گروهی یا آنند انتظار در حاـکمه ظاهرًا
حزب جدیداالحداث فـاقد این است که میلیونها برای انجام کاری“ این روش ”انتظار اثر اقدام کنند.
آنهایی که ممکن است جزیی از به ویژه اـکثریت زیادی از کس و هر تقریبًا هرگونه قدرت اثری می باشند.
جانب تاج و آن از بیشتر که امید به یک دستگاه رهبری چشم دوخته اند میانه روهای دست راستی باشند٬
آن مخالفت کنند که با بایدچیزی داشته باشند که آنها حتی مخالفان احساس می کنند تخت سلطنتی است.
چه به عـلل عـملی چه به دالیل نمادی و نه حکومت. است و سیاستهای او شاه و همانا این چیز و
ملت شده و پرده تلویزیون ظاهر اینکه وی در یا و ایرانی) اقدام قاطعانه (طبق معیار سهل انگاری شاه در
باعث شده است که در این امر به پرسشهای بیشتری واداشته است و مردم را دهد٬ مخاطب قرار را خود

آمده است. عمومی یک نوع روش ناامنی بوجود همه بخش های افکار میان تقریبًا
ایرانیان احساس بیشتر هم به زودی نظم بدون حرکتی برای دولت نظامی اعاده شود٬ حتی اـگر 9ـ
سال گذشته افکار 20 در برای نخستین بار بهتری انجام دهد. کار باید که شاه برای حفظ بقای خود می کنند
شاه به چاره های دیگرمی اندیشندفقدان عمل مستقیم تاـکنون ازسوی آنهایی که با قهوه خانهها عمومی در
منعکس کننده یک فرضیه است شاه مخالفت می کنند٬ ازسوی آنهایی که به طورکلی با و مخالفت نمی کنند
به همین دلیل حتی ندارد. شاه وجود آن این است که راه قابل دوام دیگری جز ـکه ازقدیم االیام باقیمانده و
از به عنوان یک شری که کوچکتر آن را و شاه زندگی کنند وجود با شده اند اغلب مخالفان تاـکنون حاضر
شر بزرگتری است تلقی می کنند٬ معذالک این فرضیه نیز اـکنون در معرض منازعه فزاینده قرار می گیرد.
سولیوان
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الف ـ آ
٬775 ٬773 ٬772 ٬771 ٬770 ٬676 آبـادان /

783 ٬776
718 ٬716 / (پروفسور) دیوید آبتر٬

702 / آبراهام (پروفسور)
آبنوسی٬ حسین / 172

803 ٬685 کمال / آتاتورک٬
613 / هوایی) دریایی٬ آتاشه نظامی (زمینی٬

184 / آتکینسن (سرلشگر)
729 ٬477 ٬473 ٬44 آتن /

314 دان / آجر٬
776 ٬760 ٬747 ٬744 ٬717 ٬305 / (دکتر) آدلر
٬574 ٬572 ٬571 ٬570 ٬569 ٬567 آدلسیک /

584 ٬582 ٬578 ٬577 ٬576
681 فریدون / آدمیت٬

637 / آدیس آبابا
739 ٬736 ٬723 ٬521 ٬352 ٬246 آذربایجان /

704 ٬230 آذربایجان شرقی /
174 ٬169 علی / آذرپژوه٬

173 خدیجه / آذرجوی اصلی٬
720 / آذری (سرتیپ)

231 / آذری قمی (آیت اهلل)
380 مک / آرتور٬

174 مائیس / آرتونیانس٬
آرژانتین / ٬309 ٬611 620

252 بهرام / آریانا٬
177 / عبداهلل آرین٬

313 / آبیسپو آریوگرانده بخش سن لوئیز
174 / غالمرضا آزادمنش٬
165 / آزمایشگاه ابن سینا

835 ٬809 ٬800 ٬694 / منوچهر آزمون٬
ایـران در آژانس ارتباطات بـین المـللی آمـریکا
٬110 ٬108 ٬107 ٬105 ٬68 ٬62 / (USICA)

٬202 ٬141 ٬140 ٬138 ٬135 ٬119 ٬117 ٬112
٬759 ٬745 ٬713 ٬707 ٬523 ٬227 ٬226 ٬212

842
نـزدیک / خـاور آژانس ارتباطات جهانی امور

842
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603 ٬602 ٬597 ٬596 / آژانس یهود
675 آسوان /
610 / آسیا

٬434 ٬413 ٬412 ٬411 ٬138 آسیای جنوبی /
747 ٬447

620 آسیای شرقی /
245 آشتیانی /

٬614 ٬611 ٬610 ٬350 ٬270 ٬51 ٬24 / آفریقا
670 ٬629

٬589 ٬450 ٬439 ٬270 ٬25 آفریقای جنوبی /
673 ٬620

620 آفریقای مرکزی /
720 آقاشاهی /

آقامحمد٬ خانم رفیقه / 172
248 فلیکس / آقایان٬

541 آـکادمی نیروی دریایی /
319 آـگاه /
314 / آـگر
723 / آلپو
806 / آلدر
182 آلمان /

711 ٬680 ٬611 ٬366 ٬269 آلمان شرقی /
740 ٬619 ٬206 ٬205 ٬165 آلمان غربی /

35 / (دکتر) سالوادر آلنده٬
642 آلون /

700 / دیوید آمرام٬
صفحات اـکثر / آمریکا

614 آمریکای شمالی /
620 ٬611 ٬589 ٬140 آمریکای التین /

776 آمستردام /
173 همایک / آمنجیان٬

٬266 ٬265 ٬89 ٬25 ٬22 / جـمشید آموزگار٬
٬660 ٬376 ٬315 ٬287 ٬284 ٬283 ٬280 ٬274
٬696 ٬694 ٬690 ٬675 ٬672 ٬668 ٬667 ٬665
٬795 ٬769 ٬766 ٬748 ٬743 ٬729 ٬713 ٬701

839 ٬810 ٬809
173 پروین / شهیدی٬ آموزگار
173 هلن / آناتوش شیرآباد٬

478 ٬477 آنتک /
44 آنتورپ /

آنکـارا / ٬143 ٬215 ٬221 ٬222 ٬229 ٬339
729 ٬702

٬700 ٬429 ٬424 ٬423 ٬206 ٬91 ٬14 آواـکس /
713 / 702

٬476 ٬475 ٬474 ٬468 ٬464 ٬463 تام / آهرن٬
574 ٬545 ٬487

٬571 ٬570 ٬569 ٬568 ٬566 / د. آهسته رو٬س.
٬581 ٬580 ٬579 ٬578 ٬577 ٬576 ٬574 ٬572

584 ٬583 ٬582
173 ٬169 / احمد آهنچی٬

183 آیپک /
14 / (ITeek) آی تک

261 / آیروفلوت (خطوط هواپیمایی روسیه)
620 آدولف / آیشمن٬
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759 / ریچارد آیکر٬
652 ٬632 ٬630 / آبا ابان٬
380 عبدالحسین / ابتهاج٬
482 سیروس / ابراهیم زاده٬

245 ٬243 ابراهیمی /
170 حسین / ابراهیمی اصفهانی مقدم٬

176 / هراند ابراهیمیان٬
173 محمدمهدی / ابریشم چی٬
174 سکینه / ابوترابی زارچی٬

742 ٬229 ابوظبی /
416 ٬268 ابوموسی /

675 ٬129 ٬66 / آمریکا اتاق بازرگانی ایران ـ
26 ساختمان مرکزی سفارت / اتاق 225

اتحادیه بانکداران ایرانی / 220
206 اتحادیه کرافت ورک /
76 اتحادیه معلمین ایران /

438 اتحادیه ملی کردی طالبانی /
303 اترتون /

185 / اتکینسون (سرلشگر)
175 / فرج اهلل احدیان٬

606 / احزاب کمونیست اروپا
173 جلیل / احمدیان٬
834 عباس / اخباری٬

٬397 ٬396 ٬355 ٬337 / اداره اطالعات آمریکا
407 ٬406 ٬402

10 اداره اقامت اتباع بیگانگان /
٬609 روابـط وابسـته / اداره عملیات سیاسی و

612 ٬610
390 ٬337 / مخدر مواد اداره مبارزه با

618 / اداره مرکزی موساد
502 ٬311 اراـک /

724 ارامنه /
173 / عزیز ارجمندی سیسیان٬
245 ٬243 اردالن آشتیانی /

303 علیقلی / اردالن٬
٬639 ٬638 ٬630 ٬629 ٬627 ٬588 اردن /٬268

747 ٬651
283 ٬272 حسن / ارسنجانی٬

583 ٬112 ملی / ارشاد
166 / منوچهر ارم٬

اروپا / ٬204 ٬334 ٬342 ٬398 ٬553 ٬572 ٬605
776 ٬692 ٬679

٬614 ٬610 ٬609 ٬599 ٬589 اروپای شرقی /
622 ٬621 ٬616

٬320 ٬294 ٬269 ٬268 ٬224 اروپای غربی /
٬450 ٬427 ٬426 ٬382 ٬366 ٬359 ٬336 ٬323

617 ٬611 ٬608 ٬597
620 اروگوئه /

201 / سای جمز ازبتر٬
711 / ازهاری (خانم)

٬252 ٬218 ٬121 / (ژنرال) غالمرضا ازهاری٬
788 ٬787 ٬748 ٬711 ٬274

568 اسبکس /
619 ٬612 ٬565 ٬313 ٬47 ٬44 / اسپانیا
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221 / اسپایزر
311 استادیوم امجدیه /
295 استان بلوچستان /

229 ٬222 ٬183 ٬181 ٬164 استانبول /
370 استان خوزستان /
370 استان فارس /

711 استتسون /
201 / می تر استراس٬
744 / 638 استرالیا٬

722 / استرباولینگ (خانم)
٬539 ٬537 ٬534 ٬532 ٬530 ٬80 استکهلم /
٬551 ٬550 ٬545 ٬544 ٬543 ٬542 ٬541 ٬540
٬568 ٬567 ٬564 ٬558 ٬556 ٬555 ٬553 ٬552

582 ٬581 ٬580 ٬579
٬194 ٬80 ٬66 ٬65 ٬64 ٬49 جان دی / استمپل٬
٬505 ٬502 ٬500 ٬497 ٬454 ٬279 ٬272 ٬265
٬545 ٬544 ٬541 ٬526 ٬524 ٬517 ٬513 ٬508
٬716 ٬714 ٬711 ٬635 ٬634 ٬548 ٬547 ٬546
٬764 ٬763 ٬760 ٬755 ٬751 ٬741 ٬738 ٬722
٬779 ٬778 ٬776 ٬775 ٬773 ٬771 ٬770 ٬768

846 ٬780
713 / پاتر استوارت٬

478 / کارور استوشیتز٬
805 ٬713 / استون (ژنرال)
675 ٬299 / تد استیونس٬
174 فرهنگ / اسدی تبار٬

٬107 ٬74 ٬62 ٬60 ٬59 ٬58 ٬25 ٬24 اسرائیل /

٬216 ٬215 ٬213 ٬211 ٬159 ٬155 ٬148 ٬132
٬332 ٬308 ٬305 ٬303 ٬268 ٬255 ٬222 ٬221
٬412 ٬411 ٬385 ٬369 ٬364 ٬362 ٬336 ٬333
٬446 ٬439 ٬434 ٬431 ٬426 ٬418 ٬416 ٬415
٬587 ٬570 ٬563 ٬452 ٬451 ٬449 ٬448 ٬447
٬597 ٬596 ٬593 ٬592 ٬591 ٬590 ٬589 ٬588
٬605 ٬604 ٬603 ٬602 ٬601 ٬600 ٬599 ٬598
٬613 ٬612 ٬611 ٬610 ٬609 ٬608 ٬607 ٬606
٬621 ٬620 ٬619 ٬618 ٬617 ٬616 ٬615 ٬614
٬630 ٬629 ٬628 ٬627 ٬626 ٬625 ٬624 ٬622
٬638 ٬637 ٬636 ٬635 ٬634 ٬633 ٬632 ٬631
٬646 ٬645 ٬644 ٬643 ٬642 ٬641 ٬640 ٬639
٬654 ٬653 ٬652 ٬651 ٬650 ٬649 ٬648 ٬647

722 ٬718 ٬706 ٬700 ٬675 ٬669 ٬666
369 ٬260 ٬248 ٬245 / ثریا اسفندیاری٬

740 ٬723 اسقف ارامنه /
٬101 ٬15 / (سـرهنگ) دبـیلو چارلز اسکات٬

309 ٬308
100 / سی (سرهنگ) چارلز اسکات٬

309 / د. دیوید. اسکات٬
542 ٬540 ٬537 ٬533 اسکاندیناوی /
356 ٬189 دوگالس هگ / اسکوایر٬

356 ولوگانگ لهمن / اسکوایر٬
356 اچ راوس / جان. اسکواین٬

701 تیم / اسکود٬
750 ٬748 ٬574 ٬573 ٬215 / اسالم آباد

568 ٬556 / اسلو
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761 اسماعیلیه /
562 ٬570 ران / اسمیت٬

127 میکی / اسمیت٬
777 ٬773 ٬763 ٬749 ٬719 / اسنو

46 / اسنوا
273 اشتوتگارت /
76 / اشراقی (دکتر)

637 ٬632 ٬598 / (Levi Eshkol) لوی اشکول٬
622 / (Ashgelon) اشگلون

201 / هارولد اشیندمن٬
٬129 ٬112 ٬108 ٬86 ٬83 ٬66 ٬64 اصفهان /
٬226 ٬219 ٬212 ٬207 ٬153 ٬149 ٬141 ٬140
٬397 ٬396 ٬370 ٬369 ٬306 ٬305 ٬297 ٬250
٬694 ٬691 ٬690 ٬689 ٬510 ٬419 ٬406 ٬402
٬721 ٬720 ٬716 ٬713 ٬709 ٬705 ٬697 ٬695
٬835 ٬768 ٬765 ٬755 ٬740 ٬739 ٬738 ٬723

847
٬354 ٬353 ٬352 ٬292 ٬283 اصالحات ارضی /

682 ٬677 ٬455 ٬415 ٬369 ٬365
/ Edriss - Asmdigadjinادریس اصمدی گادجین٬

16
327 اعتصام /

168 موسی / حائری٬ اعتماد
23 / (دکتر) اعتماد

503 / (به آذین) محمود اعتمادزاده٬
177 / احمد اعظمی٬

248 ٬245 ٬243 / جمشید اعلم٬

272 / (FBI) اف بی آی
170 / منوچهر افتخاری٬

165 / احمد افخری٬
775 ٬284 ٬245 ٬243 / مهناز افخمی٬

اروپـا/ افسران وابسته دفاعی نیروی دریائی در
100

805 / افشار
300 ٬299 امیراصالن / افشار٬
174 / محمود حسینی٬ افشار

172 / محمدباقر افضل٬
٬270 ٬222 ٬212 ٬66 ٬65 ٬24 ٬23 افغانستان /
٬426 ٬422 ٬416 ٬388 ٬387 ٬303 ٬295 ٬294
٬670 ٬669 ٬665 ٬570 ٬527 ٬445 ٬439 ٬438
٬776 ٬772 ٬770 ٬747 ٬739 ٬719 ٬718 ٬673

826 ٬825 ٬820 ٬819
286 ایران / اقبال٬

312 ٬311 ٬106 / منصور اقبال٬
٬274 ٬258 ٬248 ٬245 / (دکتر) منوچهر اقبال٬

376 ٬286 ٬277
412 ٬313 اقیانوس آرام /

٬413 ٬412 ٬411 ٬386 ٬268 / اقیانوس هـند
٬441 ٬439 ٬438 ٬434 ٬425 ٬423 ٬422 ٬416

709 ٬673 ٬671 ٬451 ٬447
610 اقیانوسیه /
620 / اـکوادور

173 لئون / اـکوبیانتر٬
596 / اـگاف مودین (اطالعات نظامی)



 فهرست اعالم 861

565 ٬268 ٬80 / الجزایر
565 ٬81 الجزیره /

/ (ELAL) (شرکت هواپیمایی اسرائـیل) ال عال
623 ٬622 ٬615 ٬601

645 الفتح /
721 ٬710 / الکساندر

175 / احمد الهی خوانساری٬
168 / محمد الهی خوانساری٬

172 اسغیک / الیاسیان٬
175 / خسرو الیاسی٬

253 ٬252 / امام حسین (ع)
٬21 ٬16 ٬15 ٬13 ٬10 ٬8 ٬4 ٬3 / امام خمینی (ره)
٬53 ٬51 ٬50 ٬49 ٬41 ٬35 ٬34 ٬31 ٬29 ٬28 ٬25
٬66 ٬65 ٬64 ٬63 ٬61 ٬60 ٬59 ٬58 ٬57 ٬56 ٬54
٬80 ٬79 ٬78 ٬77 ٬76 ٬75 ٬74 ٬73 ٬71 ٬69 ٬68
٬103 ٬97 ٬95 ٬94 ٬93 ٬87 ٬85 ٬83 ٬82 ٬81
٬132 ٬127 ٬125 ٬116 ٬107 ٬106 ٬105 ٬104
٬153 ٬152 ٬151 ٬145 ٬144 ٬139 ٬138 ٬134
٬191 ٬190 ٬189 ٬188 ٬162 ٬160 ٬157 ٬155
٬210 ٬205 ٬197 ٬196 ٬195 ٬194 ٬193 ٬192
٬221 ٬220 ٬219 ٬218 ٬217 ٬216 ٬215 ٬212
٬237 ٬235 ٬232 ٬231 ٬230 ٬229 ٬225 ٬222
٬318 ٬317 ٬312 ٬311 ٬303 ٬256 ٬254 ٬238
٬471 ٬463 ٬363 ٬338 ٬327 ٬326 ٬324 ٬323
٬495 ٬494 ٬493 ٬491 ٬485 ٬484 ٬480 ٬479
٬505 ٬504 ٬503 ٬502 ٬500 ٬499 ٬497 ٬496
٬514 ٬513 ٬511 ٬510 ٬509 ٬508 ٬507 ٬506

٬535 ٬527 ٬523 ٬522 ٬520 ٬517 ٬516 ٬515
٬555 ٬554 ٬553 ٬549 ٬548 ٬547 ٬545 ٬543
٬660 ٬659 ٬657 ٬587 ٬575 ٬573 ٬561 ٬558
٬727 ٬715 ٬698 ٬688 ٬685 ٬682 ٬678 ٬661
٬769 ٬766 ٬765 ٬760 ٬738 ٬733 ٬732 ٬729
٬806 ٬805 ٬803 ٬802 ٬796 ٬795 ٬773 ٬770
٬837 ٬836 ٬835 ٬834 ٬831 ٬817 ٬816 ٬811

848 ٬842
243 امامی اسفندیاری /

249 ٬248 حسن / امامی٬
245 ٬243 امامی خوئی /

687 / تنباـکو امتیاز
363 تنباـکوی بلژیک / امتیاز

امیرانتظام٬ عباس / ٬65 ٬66 ٬77 ٬80 ٬81 ٬136
٬496 ٬495 ٬493 ٬492 ٬322 ٬219 ٬196 ٬187
٬506 ٬505 ٬504 ٬501 ٬500 ٬499 ٬498 ٬497
٬516 ٬515 ٬514 ٬513 ٬511 ٬510 ٬509 ٬508
٬524 ٬523 ٬522 ٬521 ٬521 ٬519 ٬518 ٬517
٬532 ٬531 ٬530 ٬529 ٬528 ٬527 ٬526 ٬525
٬541 ٬540 ٬539 ٬537 ٬536 ٬535 ٬534 ٬533
٬549 ٬548 ٬547 ٬546 ٬545 ٬544 ٬543 ٬542
٬558 ٬556 ٬555 ٬554 ٬553 ٬552 ٬551 ٬550
٬569 ٬567 ٬566 ٬564 ٬562 ٬561 ٬560 ٬559

583 ٬580 ٬575
261 توران / امیرسلیمانی٬
172 / منیر امیرکاشانی٬

611 / (Kamil Amin Thabet) کامیل امین ثابت٬
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172 / منوچهر امین صادقیه٬
526 ٬523 ٬172 ٬118 ٬104 / رضا(دکتر) امینی٬
٬283 ٬245 ٬243 ٬219 ٬119 ٬118 علی / امینی٬
٬755 ٬681 ٬527 ٬526 ٬523 ٬504 ٬496 ٬493

836 ٬770 ٬769
172 هوشنگ / امینی٬

272 / (NSE) ان اس ای
731 مارتین / انالز٬

604 انتبه /
166 / فتح اهلل انتظار٬
284 / نصراهلل انتظام٬

180 انتلیجنت سرویس /
٬109 ٬108 ٬107 ٬63 آمریکا / انجمن ایران و
٬200 ٬153 ٬141 ٬140 ٬136 ٬119 ٬118 ٬112
٬719 ٬709 ٬524 ٬419 ٬337 ٬336 ٬226 ٬212
777 ٬773 ٬772 ٬763 ٬759 ٬751 ٬748 ٬720

832 انجمن بین المللی پیش آهنگی /
744 بهداشت خانواده / انجمن تنظیم و

525 / (TAS) آمریکا انجمن فرهنگی ایران و
835 ٬834 / انجمن قلم آمریکا
621 ٬620 ٬610 اندونزی /

٬743 ٬716 ٬672 ٬669 ٬665 انـرژی اتـمی /
748 ٬744

٬274 ٬265 ٬248 ٬119 هـوشنگ / انـصاری٬
716 ٬713 ٬386 ٬315 ٬306 ٬287

24 ٬22 ٬13 ٬8 ٬6 انقالب اسالمی ایران /
732 / انقالب سفید

٬571 ٬531 ٬359 ٬274 ٬268 ٬28 انگلستان /
715 ٬653 ٬619 ٬607 ٬600 ٬597 ٬596

٬587 ٬577 ٬571 ٬331 ٬205 ٬95 انگـلیس /
687 ٬638 ٬610

166 آراـکس / انگی بگیان (بگنازاریان)٬
٬675 ٬643 ٬639 ٬301 / مـحمد انـورسادات٬

761
٬384 ٬274 ٬268 ٬216 ٬212 ٬209 اوپک /
٬667 ٬450 ٬449 ٬430 ٬417 ٬400 ٬390 ٬389

672
٬622 ٬621 ٬613 ٬595 ٬385 ٬158 اورشلیم /

761 ٬652 ٬647 ٬642 ٬637 ٬634 ٬626
642 اورشلیم پست /
اورنج٬ جان / 305
652 لئون / اوریس٬

221 اوکان /
637 / اوگاندا

306 / اون (دکتر)
705 اونیل /

٬315 ٬273 ٬252 / غالمعلی (تیمسار) اویسی٬
509 ٬496 ٬493

172 باریک / اهایرابتیان٬
173 یعقوب / اهدوت٬

783 ٬677 ٬676 ٬527 / اهواز
364 ٬248 / عبدالکریم (دکتر) ایادی٬

597 ایاالت متحده /
722 ٬718 ٬713 ٬619 ٬358 ٬207 ٬205/ ایتالیا
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616 / (Eatan Cyrus) سیروس ایتان٬
صفحات) (اـکثر ایران /

86 ٬83 ٬64 / جمشید ایرانپور٬
595 / (Irgun) ایرگون
34 / علیرضا ایزدپناه٬
34 مریم / ایزدپناه٬

163 ٬162 ٬161 / (دکتر) علی محمد ایزدی٬
539 / ایسلند

14 / (E-System) ای سیستم
652 ایگال /

167 مانوک / ایگناتیان٬
167 وان / ایگناتیان٬

776 ایالم /
ایلخانی٬ حسین / 177
201 الیس / ایلکمن٬

231 ایلیاوی /
520 ٬519 ٬518 / (تیمسار) اصغر ایمانیان٬

94 اینکلمن /
767 ایوب خان /

ب
731 ٬718 ویلیام / باتلر٬

629 ٬369 ٬368 مالمصطفی / بارزانی٬
٬59 ٬58 ٬56 ٬54 ٬50 ٬49 ٬9 مهدی / بازرگان٬
٬98 ٬97 ٬89 ٬81 ٬73 ٬71 ٬67 ٬66 ٬65 ٬61 ٬60
٬193 ٬189 ٬187 ٬152 ٬151 ٬138 ٬129 ٬105
٬219 ٬217 ٬216 ٬215 ٬212 ٬210 ٬198 ٬195

٬320 ٬318 ٬317 ٬316 ٬256 ٬229 ٬222 ٬221
٬508 ٬504 ٬503 ٬502 ٬500 ٬479 ٬327 ٬322
٬532 ٬527 ٬526 ٬524 ٬522 ٬521 ٬517 ٬515
٬555 ٬553 ٬549 ٬546 ٬545 ٬542 ٬537 ٬536
٬575 ٬573 ٬572 ٬570 ٬565 ٬561 ٬560 ٬558

681 ٬582 ٬580
549 ابوالفضل / بازرگان٬
394 / مایکل.ف. باسو٬
305 / ریچارد باش٬

169 آندرانیک / سریانی٬ باغدار
166 / نیکال باغداسرگریگوریان٬

712 رالف / باـک٬
777 ٬755 ٬747 ٬718 بانرمن /

بانک ایرانیان / ٬170 702
672 بانک جهانی /
169 بانک رهنی /

171 ٬170 ٬165 بانک صادرات /
171 ٬85 ٬84 بانک عمران /

170 ٬84 بانک مرکزی /
173 ٬170 ٬169 ٬84 بانک ملی /
505 / (دکتر) محمدجواد باهنر٬

779 ٬778 ٬743 / بایندر
٬582 ٬573 ٬438 ٬416 ٬412 ٬268 بحرین /

743 ٬740
369 ٬367 / (ژنرال) تیمور بختیار٬

٬79 ٬78 ٬77 ٬76 ٬73 ٬72 ٬29 / شاهپور بختیار٬
٬198 ٬151 ٬138 ٬118 ٬106 ٬104 ٬103 ٬102
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٬311 ٬310 ٬239 ٬220 ٬219 ٬208 ٬207 ٬206
٬505 ٬504 ٬503 ٬502 ٬497 ٬496 ٬495 ٬493
٬517 ٬515 ٬514 ٬513 ٬511 ٬509 ٬508 ٬506

680 ٬549 ٬547
245 ٬243 بختیاری /

369 / ثریا بختیاری اسفندیاری٬
174 صالح الدین / بختیاری٬

174 یوسف / بخشاینده٬
595 / (RD) بخش تحقیقات

174 / فرهاد بخشنده٬
597 / (STD) بخش وظایف ویژه

163 ٬162 / (I.V) بخش
167 / منصور برادران جوادی٬

برادی٬ جان جی / 300
44 براسل /

786 ویلیام / برانیگان٬
303 براون /

300 / جرج آر بردس٬
772 بردلی /
620 برزیل /

565 ٬116 ٬97 ٬81 ٬80 ٬71 / برژینسکی (دکتر)
716 برسون /

542 ٬532 برکلی /
647 برگ /

773 برگستن /
718 / برگلند

189 رال پل / سرم٬ برمر

793 ٬612 جان واش / برن٬
158 بروسی /

300 هربرت جی / بروک٬
300 ویلیام اس / برومفیلد٬

167 / مهشید برومندان٬
637 بروندی /

٬712 ٬711 ٬701 ٬700 ٬420 / (Brewin) بروین
750 ٬748 ٬743 ٬720 ٬718 ٬716

700 ٬683 ٬673 ٬631 ٬358 ٬116 / بریتانیا
207 / بریتیش لیالند

346 توماس اف / بریدی٬
786 بزمن /

775 ٬722 ٬711 ٬697 / ریچارد بش٬
بغداد / ٬215 ٬531 ٬537 ٬538 ٬573 ٬629 646

169 محمد/ بغیری٬
681 / (دکتر) مظفر بقایی٬

٬640 ٬639 ٬636 ٬301 ٬132 مناخم / بگین٬
761 ٬709 / 647 ٬645 ٬644 ٬643 ٬642

176 ٬165 علی / بالتی ترکمن٬
619 ٬44 بلژیک /

621 ٬366 ٬355 ٬269 بلغارستان /
175 سیروس / بل کهن٬

651 ٬649 ٬647 ٬642 بلندیهای جوالن /
550 ٬277 بلوچستان /

345 بلوشارک /
528 / بلوکر

785 ٬776 ٬773 بلومنتال /
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437 ٬433 / اچ. دیوید. بلی٬
476 ٬474 ٬215 / بُن (آلمان)

177 / پرویز بنان٬
832 حسین / بنایی٬

565 / بن جدید
355 / باـکو بندر

355 پهلوی / بندر
747 ٬722 ٬709 ٬701 بندرعباس /
775 ٬749 ٬721 ٬714 ٬703 بنرمن /
755 / (AID) بنگاه عمران بین المللی

218 ٬78 ٬76 / احمد بنی احمد٬
303 ٬172 ٬145 پهلوی / بنیاد

200 جانسون / بنیاد
بنیاد٬ خلیل / 174
277 خیریه / بنیاد

175 ساموئل / بنیادی٬
555 بنی اسدی /
565 بن یحیی /

711 رولوف / بنی٬
٬468 ٬464 ٬463 / ابوالحسن (دکتر) بنی صدر٬
680 ٬549 ٬487 ٬485 ٬481 ٬479 ٬470 ٬469

51 رودلف / بنی فیس٬
632 ٬631 ٬630 ٬629 ٬590 آمون / بن یوحنان٬

767 ٬270 علی / ذوالفقار بوتو٬
167 دیکرانوهی / بوداغیان میرزائیان٬

169 / علی محمد بوداغی٬
776 بورتن /

167 ماـکروهی / بوزاسیان٬
716 جرج / بوش٬

260 ٬245 ٬243 مهدی / بوشهری٬
763 ٬760 ٬751 ٬748 ٬713 / ا. اس. بویس٬

277 / کریم پاشا بهادری٬
186 ٬184 / سیروس (سروان) بهارمست٬

174 محمدعلی / بهرامی٬
169 بهروان /
524 بهرینگ /

515 / بهشت زهرا
٬197 ٬54 / سـیدمحمدحسین (دکـتر) بـهشتی٬
549 ٬523 ٬515 ٬511 ٬508 ٬497 ٬493 ٬326

518 / بهشهر
بهنام٬ شکراهلل / 169
265 / جعفر بهوی٬

169 / امین آقا بهی راد٬
245 ٬243 بیات /

258 مصطفی / بیات٬
258 مرتضی / بیان٬

269 ایران / ـ بیانیه کمیته ژنو
588 بیت المقدس /

744 بیرن /
719 / بیرنز

723 ٬576 ٬574 ٬573 ٬215 بیروت /
713 جیمس / بیشاپ٬

170 یوسف / بی غم غازانی٬
675 / بیکاف (سناتور)



النه جاسوسی آمریکا 866 اسناد

10 / بیگلری (سرتیپ)
172 بیمارستان تاج پهلوی /

711 / بیمارستان دریایی بتسدا
325 بیمارستان نیویورک /
299 جاناتان بی / بینگهام٬

پ
433 / پاتریک (سرهنگ)
747 / پادگان ”مک کوایر“

518 کپکان / پادگان نیروی هوایی ایران در
454 ٬93 ٬92 فرخ / پارسی٬

٬181 ٬164 ٬151 ٬107 ٬102 ٬83 ٬77 پاریس /
٬273 ٬229 ٬228 ٬219 ٬215 ٬185 ٬183 ٬182
٬480 ٬479 ٬471 ٬470 ٬466 ٬463 ٬327 ٬297
٬505 ٬504 ٬500 ٬499 ٬487 ٬485 ٬484 ٬481
٬552 ٬550 ٬543 ٬515 ٬514 ٬511 ٬509 ٬506
٬580 ٬579 ٬578 ٬577 ٬571 ٬565 ٬564 ٬556
٬680 ٬637 ٬636 ٬623 ٬618 ٬617 ٬612 ٬581

836 ٬703
595 مرزی اسرائیل / پاسگاه گارد

٬270 ٬253 ٬200٬132 ٬115 ٬24 پاـکستان /٬23
٬345 ٬342 ٬341 ٬339 ٬295 ٬294 ٬274 ٬271
٬418 ٬417 ٬416 ٬415 ٬412 ٬411 ٬388 ٬387
٬458 ٬452 ٬451 ٬445 ٬440 ٬439 ٬438 ٬426
٬767 ٬748 ٬737 ٬722 ٬720 ٬670 ٬669 ٬666

777 ٬775
705 پاـک ستون /

129 ٬66 پاالیشگاه اصفهان /
سازمان زیـرزمینی پالماچ (ـگروه حمله هاـگانه٬

654 ٬652 ٬596 / یهودی)
252 / پالیزبان (تیمسار)
620 ٬229 ٬215 / پاناما

724 ٬723 / دایر پانوسیان٬
744 رابرت / پاول٬

15 پایگاه الکترونیکی کبکان خراسان /
638 / پایگاه دریایی حیفا

439 / (GAN) ـگن) (جزیره پایگاه سابق بریتانیا
٬344 ٬343 ٬342 ٬228 / پـترسون (سـرتیپ)

349 ٬345
300 شرلی ان / پتیس٬
پراپس٬ هربرت / 419

47 ٬44 پرتغال /
680 عبدالعلی / پرتوی علوی٬

54 / (Precht) پرخت
651 شیمون / پرز٬

٬130 ٬87 ٬85 ٬83 ٬66 ٬50 ٬3 هنری / پرشت٬
751 ٬580 ٬579 ٬552 ٬326 ٬322 ٬314 ٬302

201 هاری / پرفت٬
620 / پرو

215 / پروتاریا
607 / پروتکتسیا

218 محسن / پزشکپور٬
302 / ام. جرالد پست٬

265 پطروسیان /
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576 ٬574 ٬569 ٬477 ٬475 پگویین /
596 / پلیس ملی (اسرائیل)

744 پلیس ملی ایران /
10 / پلیس مهرآباد
245 ٬243 پناهی /

709 ٬344 ٬15 پنتاـگون /
632 پنیاس /

713 داون / پورت٬
٬260 ٬258 ٬248 ٬247 ٬241 اشرف / پهلوی٬
٬289 ٬284 ٬277 ٬275 ٬274 ٬272 ٬267 ٬261

769 ٬732 ٬718 ٬713 ٬316 ٬315
٬761 ٬321 ٬293 ٬275 ٬259 / رضـا پهلوی٬

829
پهلوی٬ شمس / ٬260 261

274 / شهناز پهلوی٬
277 ٬275 ٬261 / عبدالرضا پهلوی٬

829 علی / پهلوی٬
769 ٬275 / غالمرضا پهلوی٬

٬277 ٬274 ٬272 ٬258 ٬247 ٬9 فرح / پهلوی٬
740 ٬316 ٬298 ٬297 ٬289 ٬278

٬246 ٬184 ٬179 ٬32 ٬31 / محمدرضا پهلوی٬
293 ٬259

769 / محمودرضا پهلوی٬
243 / منصور پهلوی٬

275 ٬261 ٬247 شهرام / پهلوی نیا٬
275 ٬274 / شهریار پهلوی نیا٬
491 ٬63 / اـکرم (ص) پیامبر

245 ٬243 / پیرنیا
299 جی / دانالد پیز٬

145 / جعفر پیشه وری٬
297 فیلیپ / پیلزبوری٬

٬355 ٬352 ٬348 ٬270 ٬269 ٬20 / پیمان سنتو
713 ٬702 ٬446 ٬438 ٬425 ٬422 ٬418

641 اسرائیل / و پیمان مصر
332 پیمان وین /

ث ت٬
749 پل / تابس٬
260 تاج الملوک /

284 / حسین (دکتر) تاجداد٬
14 / (Touch - Russ) تاچ راس

716 مارگارت / تاچر٬
339 / مود تاچر٬

تاریخ اسالمی ایران خواری ملی در و تاریخ انقیاد
375 / (ـکتاب)

743 ٬218 رودکی / تاالر
649 / تال (سرلشکر)

٬324 ٬217 ٬192 ٬143 / ال. ویکتور تامست٬
٬745 ٬740 ٬739 ٬738 ٬689 ٬545 ٬531 ٬527

800 ٬797 ٬783 ٬774
705 تامسون /
644 / تامیر
751 / تایلر
620 / تایلند
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623 ٬622 / (ZIM) زیم تأسیسات ال عال و
٬231 ٬219 ٬194 ٬145 ٬144 ٬143 ٬88 / تبریز
٬689 ٬659 ٬502 ٬498 ٬407 ٬405 ٬402 ٬395
٬716 ٬709 ٬704 ٬703 ٬702 ٬697 ٬696 ٬691

748 ٬739 ٬736 ٬735 ٬733 ٬723 ٬719
699 / تپه های سنت موریتز
166 حسین / تجارهنگامی٬

559 (FMS) نظامی / تجهیزات
94 / تجهیزات نیروی دریایی آمریکا

71 ٬66 / (Salt) تحقیقات سالت
176 امیرهوشنگ / ترابی تهرانچی٬
172 ٬169 هادی / تربتی مقدم٬

تـرکیه / ٬132 ٬143 ٬145 ٬164 ٬181 ٬182
٬295 ٬270 ٬258 ٬254 ٬223 ٬222 ٬221 ٬183
٬440 ٬399 ٬398 ٬368 ٬353 ٬352 ٬343 ٬334
٬619 ٬618 ٬611 ٬589 ٬572 ٬521 ٬447 ٬445

803 ٬791 ٬713 ٬685 ٬620
747 نظامی / ترمینال فرماندهی هوابرد
841 ٬257 / آدمیرال (سرهنگ) ترنر٬

222 ترهـکی /
565 ٬528 ٬215 تریپولی /

775 لوری / تریس٬
595 تشکیالت پلیس ملی اسرائیل /

امنیت اسرائیل تشکیالت سرویسهای اطالعات و
595 /

173 / مسعود تفضلی٬
629 / هردان (ژنرال) تکریتی٬

171 ٬165 کاظم / تک٬
606 / (Haifa) تکنیکون حیفا

653 ٬524 تگزاس /
٬611 ٬610 ٬606 ٬576 ٬573 ٬215 / تل آویو
٬645 ٬638 ٬633 ٬627 ٬626 ٬622 ٬618 ٬613

649
٬218 ٬142 ٬140 ٬114 تلویزیون ملی ایران /

326 ٬220 ٬219
438 ٬132 / تنگه هرمز
178 / محمد توتونچی٬

172 ٬165 محمدعلی / توحیدی٬
628 / دیوید تورگمن٬

297 تورین /
توسانیت٬ دوناد آر. / ٬629 630

509 ٬505 ٬504 ٬503 ٬502 توسلی /
172 / سیدمحمود توسلی٬
165 / منوچهر توفیقیان٬
165 / جهانگیر توکلی٬

638 ٬274 ٬215 ٬207 / توکیو
755 توماس /
215 تونس /

صفحات) تهران (اـکثر
165 مهدی / تهرانچی٬

497 تهرانی /
186 / تیگ (ژنرال)

٬738 ٬709 ٬705 ٬305 ٬130 / کـالید تیلور٬
773 ٬763 ٬760 ٬741 ٬740
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258 عبدالحسین / تیمورتاش٬
172 اسماعیل / تیموریان٬

261 حبیب / ثابت٬
248 / پرویز ثابتی٬

10 / ثقفی (سرهنگ)

ج
768 جاده قدیم شمیران /

606 / (Jaffa) جافا
621 / جاـکارتا

375 نورمن / جاـکوبس٬
596 جامعه اطالعاتی اسرائیل /
571 لندن / جامعه ایرانیان در

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم / ٬1 13
611 جامعه مهاجران عرب /

633 جامعه یهودیان /
170 ٬169 / ناصر جامعی٬
580 ٬579 ٬578 جاموتی /
127 / چارلز جان دریو٬

476 ٬474 جورج / جانسون٬
519 اف / راچ٬ جانسون٬

115 / م.) جانسون (سازمان خیریه ـ
704 ٬127 ٬125 ٬191 ٬6 مارک / جانسون٬

314 لس / جانکا٬
571 / د. س. جانوس٬

299 جاـکوب ک / جاویتس٬
167 / جهانگیر جاوید٬

171 نهضت / جاوید٬
680 جبهه آزادیبخش ملی /

645 جبهه خلق برای آزادی فلسطین /
549 ٬229 ٬193 ٬74 جبهه دمکراتیک ملی /

645 جبهه مجاهدت خلق /
٬231 ٬220 ٬219 ٬218 ٬187 ٬78 جبهه ملی /
٬415 ٬367 ٬365 ٬337 ٬291 ٬283 ٬270 ٬256
٬681 ٬680 ٬661 ٬659 ٬549 ٬503 ٬457 ٬455
٬766 ٬742 ٬738 ٬732 ٬731 ٬729 ٬727 ٬715

849 ٬836 ٬834 ٬831 ٬818 ٬815 ٬795
742 ٬573 ٬229 ٬215 جّده /

268 جزیره ابوموسی /
582 جزیره بحرین /

جزیره تنب / ٬268 441
652 / جزیره رودز

834 ٬718 ٬709 جزیره کیش /
21 ایاالت متحده / جشن هجرت در

177 حسن / جعفرزاد٬
104 / محمود جعفریان٬

327 ٬316 ٬142 ٬114 جسی / جکسون٬
316 ویلیام / جکسون٬

170 ماـکوی علی / جاللی پور٬
528 عبدالسالم / جلّود٬

/ (Druze) دروز جـمعیتهای مـختلف مسـیحی٬
608

252 فریدون / جم٬
267 جمهوری خلق چین /
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620 جمهوری دومینیکن /
630 ٬629 جمهوری متحده عربی /

595 / (FM) جنبش آزادی
81 ٬74 ٬54 جنبش رادیکال /
654 جنبش کارگری یهودیان /

59 / متعهد جنبش کشورهای غیر
555 جنبش مقاومت /

177 ناصرالسادات / جنت پور٬
709 / جنرال موتورز

652 / اسرائیل) (اعراب و جنگ 1948
651 اسرائیل / اعراب و 1973 جنگ اـکتبر

253 روس / جنگ ایران و
٬358 ٬268 ٬267 ٬209 ٬43 جنگ جهانی دوم /

706 ٬685 ٬652 ٬605 ٬597 ٬453 ٬446
/ اسـرائـیل) (اعراب و جنگ شش روزه 1967

673 ٬653 ٬650 ٬605 ٬604
313 جنگل ملی لوس پدرس /

658 جنگ ویتنام /
370 پاـکستان / و جنگ هند
605 ٬598 / جنگ یوم کیپور

177 / نصرت اهلل جوادی٬
640 / جودا

177 / الکساندر جورج متسیان٬
102 ٬101 ٬100 ٬94 / (فرمانده) جونز

628 الیوت / ل. تئودور جونیور٬
300 الری وین / جونیور٬

245 ٬243 جهانبانی /

44 / جه ته (حومه براسل)
300 بنجامین ای / جیلمن٬

773 ٬743 ٬720 ٬719 ٬703 ٬702 / جینگلز

چ
309 ٬308 ٬239 آلیس / چالمرز٬

303 / چاه بهار
346 / چایکونسکی (ژنرال)
394 / هوارد.ل. چرنات٬

846 ٬187 چریکهای فدایی خلق /
606 ٬355 ٬269 چکسلواـکی /

٬549 ٬229 ٬145 ٬2 / مصطفی (دکتر) چمران٬
570 ٬562 ٬560 ٬558 ٬555

چین / ٬267 277

ح
195 / صدر جوادی٬ حاج سید

680 ٬229 / علی اصغر جوادی٬ حاج سید
170 / قمر حاج محمدرضا٬

170 صادق / حاج میرصادقی٬
170 ٬166 / محمد حاجیان بهمنی٬
177 غالمحسین / حاجی وزیری٬

606 حادثه آهرون کوهن /
610 / ”لوثر“ و حادثه ”ـکوهن“

645 ٬550 ٬527 ٬270 جرج / حبش٬
٬719 ٬26 ٬16 / کمال (دریاساالر) حبیب اللهی٬

720



 فهرست اعالم 871

555 حبیبی /
311 / حجازی (دکتر)

252 عبدالحسین / حجازی٬
640 / حداد

175 ٬168 حسن اسماعیل / حدادی٬
555 حزب آزادی /

78 ٬76 برای آزادی / حزب اتحاد
681 ٬231 ٬230 ٬229 حزب ایران /

٬285 ٬283 ٬282 ٬266 ٬250 حزب ایران نوین /
293 ٬291 ٬290 ٬288

218 حزب پان ایرانیست /
٬269 ٬267 ٬231 ٬138 ٬104 ٬65 حزب توده /
٬367 ٬366 ٬365 ٬355 ٬337 ٬298 ٬291 ٬270
٬505 ٬503 ٬502 ٬501 ٬498 ٬455 ٬441 ٬369
٬722 ٬687 ٬685 ٬680 ٬679 ٬546 ٬513 ٬506
٬818 ٬816 ٬810 ٬809 ٬775 ٬767 ٬740 ٬735

849
647 / حزب ته ایار

٬231 ٬155 ٬151 حزب جـمهوری اسـالمی /
549 ٬324

625 / (Maki) حزب چپ
625 / (Mapam) حزب چپ

230 ٬229 حزب خلق مسلمان /
625 / (Herut) حزب دست راستی هروت

681 حزب رادیکال /
٬265 ٬264 ٬250 ٬169 ٬104 / حزب رستاخیز
٬285 ٬284 ٬283 ٬282 ٬281 ٬280 ٬279 ٬266

٬458 ٬457 ٬455 ٬441 ٬293 ٬291 ٬290 ٬287
٬730 ٬729 ٬716 ٬712 ٬705 ٬696 ٬684 ٬683
٬815 ٬810 ٬808 ٬766 ٬747 ٬743 ٬735 ٬731

839
681 حزب زحمتکشان /

606 ٬595 / (ILP) اسرائیل حزب کار
٬595 / Mapai (IWP) حزب کارگران اسرائـیل

650 ٬647 ٬642
٬596 / Mapam (UWP) حزب کارگران مـتحد

650 ٬606
٬595 / Maki (ICP) حزب کمونیست اسرائـیل

626 ٬625 ٬622
650 حزب لیبرال /

حزب لیکود / ٬642 ٬644 ٬647 ٬650 654
644 آـگودت اسرائیل / حزب مذهبی ملی و

555 حزب ملت ایران /
274 حزب نازی /

681 / کاظم (مهندس) حسیبی٬
520 / حسینی (سرهنگ)

682 ٬677 / حسینیه ارشاد
588 / حضرت ابراهیم (ع)
768 / حضرت علی (ع)
170 / منصور حقوقی٬

166 / ناصر حکمت نژاد٬
165 امین / حکیم تناغو٬
171 / ناصر حکیم معانی٬
245 ٬243 اقبال / حکیمی٬
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170 / جهانگیر حلویاتی٬
176 / ناصر حمزوی تهرانی٬

619 ٬604 / (Entebbe) حمله انتبه
170 محمدحسین / حمیدی نرمن٬

638 ٬622 ٬606 / حیفا

خ
171 / اـکبر خاتمی٬

274 ٬248 ٬244 / (تیمسار) محمدامیر خاتمی٬
171 پلی یوس / خاچی٬
167 / مارتا خاچیکیان٬
171 / خسرو خازنی٬

177 مهدی / خازنی راد٬
خامنه ای٬ سیدعلی (آیت اهلل) / 549

614 ٬611 ٬589 / دور خاور
٬181 ٬159 ٬158 ٬132 ٬51 ٬24 خاورمیانه /
٬295 ٬267 ٬245 ٬226 ٬214 ٬213 ٬191 ٬183
٬419 ٬416 ٬411 ٬387 ٬385 ٬384 ٬348 ٬338
٬598 ٬588 ٬447 ٬442 ٬438 ٬437 ٬433 ٬425
٬616 ٬614 ٬611 ٬610 ٬609 ٬608 ٬606 ٬605
٬675 ٬673 ٬671 ٬669 ٬666 ٬664 ٬637 ٬619

751 ٬747 ٬722 ٬716 ٬706 ٬700
578 ٬576 ٬574 ٬568 نزدیک / خاور

699 ٬640 ٬217 خبرگزاری آسوشیتدپرس /
677 ٬560 خبرگزاری پارس /

640 / خبرگزاری خاورمیانه مصر
768 خبرگزاری فرانسه /

171 محمدتقی / خراسانی٬
169 بهرام / خرسندی باقرزاده٬
174 بهرام / خرسندی باقرزاده٬

215 خرطوم /
783 ٬676 ٬405 ٬402 ٬396 / خرمشهر

493 / خسروداد
10 / خسرویانی (سرهنگ)
178 محمدحسن / خشایار٬

601 / (ZIM) زیم خط کشتیرانی ملی٬
601 ال آل / خطوط هواپیمایی ملی٬

168 آصف / خلدانی٬
168 آصف / خلدانی٬

272 ٬245 ٬243 عباسعلی / خلعتبری٬
خلیج فارس / ٬24 ٬65 ٬70 ٬204 ٬268 ٬273
٬368 ٬360 ٬359 ٬356 ٬355 ٬340 ٬334 ٬295
٬400 ٬399 ٬398 ٬396 ٬387 ٬386 ٬384 ٬370
٬422 ٬418 ٬417 ٬416 ٬415 ٬414 ٬412 ٬411
٬447 ٬445 ٬441 ٬438 ٬434 ٬431 ٬426 ٬423
٬747 ٬705 ٬670 ٬666 ٬664 ٬550 ٬537 ٬527

829 ٬825 ٬824 ٬821 ٬820 ٬819
167 مهین تاج / خلیلی بروجنی٬

324 مصطفی / خمینی٬
167 مهدی / خندان تبریزی٬
177 سیامک / خواجه ئیان٬
168 علی / خواجه خلیلی٬
170 علی / خواجه خلیلی٬
245 ٬243 خواجه نوری /
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168 / مسعود خوانساری٬
٬502 ٬438 ٬368 ٬318 ٬222 ٬2 خوزستان /

677 ٬549 ٬527
10 / (سرهنگ) خوشخو

474 / فاطمی) سابق (دکتر خیابان آریامهر
474 / سابق (ـکارگر) خیابان امیرآباد

773 / خیابان ایرانشهر
179 / (طالقانی) خیابان تخت جمشید

493 خیابان شاه عباس /
505 خیابان ششم بهمن /

475 / الیزابت دوم سابق) (بلوار خیابان کشاورز
313 / کالیفرنیا موروبای ـ خیابان مین ـ

171 مرتضی / خیام٬
دادگاه های انقالب اسالمی / ٬56 ٬61 ٬64 ٬65
٬210 ٬147 ٬138 ٬104 ٬103 ٬89 ٬87 ٬74

535 ٬318 ٬231

ذ ـ د
179 دارالترجمه شهاب /

35 ویلیام / دارتی٬
175 / داروخانه سعادت (مشهد)

778 / داریوش بایندر
175 ٬169 / منوچهر دامغانی٬

٬9 ٬8 ٬5 ٬2 ٬1 دانشجویان مسلمان پیروخط امام /
٬34 ٬32 ٬29 ٬27 ٬25 ٬21 ٬20 ٬16 ٬15 ٬13 ٬12
٬236 ٬162 ٬134 ٬56 ٬55 ٬52 ٬47 ٬41 ٬38 ٬36

759 ٬662 ٬592 ٬338 ٬239

705 دانشکده دفاع ملی /
739 دانشگاه ”آذرآبادگان /

554 / دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو
550 / دانشگاه برکلی کالیفرنیا

532 دانشگاه پاریس /
720 ٬694 ٬284 دانشگاه پهلوی /

743 ٬172 / دانشگاه تبریز
٬255 ٬218 ٬141 ٬113 ٬79 دانشگاه تـهران /
٬515 ٬503 ٬326 ٬324 ٬306 ٬287 ٬274 ٬256

776 ٬716 ٬694 ٬681 ٬555 ٬550 ٬532
702 دانشگاه دفاع ملی /

676 / دانشگاه صنعتی آریامهر
532 ٬482 / دانشگاه کالیفرنیا

دانشگاه لندن / 637
734 ٬716 ٬702 ٬303 دانشگاه ملی /

200 ٬115 / دانشگاه نبراسکا
298 دانشگاه نیروی دریایی گمبورن /

274 دانشگاه واشنگتن /
702 / دانشگاه ویرجینیا

802 ٬336 / دانشگاه هاروارد
653 / دانشگاه هیبرو
619 ٬539 دانمارک /

633 / ادیا دانون٬
535 / دانیل پور

76 داودی /
175 محمدتقی / داورفرا٬
167 جمیل / داورهانیان٬
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186 ٬185 ٬184 فاطمه / داوری٬
740 ٬739 ٬738 تامس / داولینگ٬

175 وارژان / داویدیان٬
647 ٬639 ٬632 / موشه (ژنرال) دایان٬
754 ٬752 تحقیقات / دایره اطالعات و

170 عبدالعلی / دبیریان٬
92 ویلیام / دجرمان٬
300 / کریستوفر دد٬

٬722 ٬717 ٬714 ٬703 ٬700 ٬304 ددیــچ /
776 ٬755 ٬747 ٬744

170 بهاالدین / درخشانی٬
88 ٬79 ٬77 ٬76 ٬73 ٬28 / محمد درخشش٬
175 ٬169 پروانه / درمیناسیان حاجی آبادی٬

درهوانسیان٬ وارطان / 723
370 / دریاچه رضاییه (ارومیه)

313 / دریاچه لوپز
698 ٬355 / دریای خزر
676 ٬510 ٬502 دزفول /

835 ٬834 / (آیت اهلل) حاج سیدجواد دستغیب٬
167 حسن / دستمالچی٬

835 ٬269 / ژیسکار دستن٬
286 علی / محمد دشتی٬
615 / (ZIM) زیم دفاتر

532 ارتباطات مطبوعات / دفتر
13 ٬1 انتشارات اسالمی / دفتر

13 ٬1 انتشارات جامعه مدرسین / دفتر
15 / دفاعی آمریکا دفتر

248 مخصوص شاه / دفتر
247 / مخصوص شهبانو دفتر

241 مرکزی اطالعات جاسوسی / دفتر
56 / همکاری های بین المللی آمریکا دفتر
723 ٬646 ٬611 ٬595 ٬183 دمشق /

215 دوبی /
476 دوپرتگ /

535 ٬305 ٬290 دوپونت /
742 دوحه /

620 / دولت جمهوری چین (ملی)
262 ٬245 ٬243 دولتشاهی /

٬60 ٬58 ٬56 ٬49 ٬21 ٬19 ٬4 دولت موقت ایران /
٬81 ٬80 ٬72 ٬70 ٬69 ٬68 ٬67 ٬66 ٬65 ٬64 ٬63
٬138 ٬123 ٬105 ٬103 ٬100 ٬96 ٬95 ٬94 ٬82
٬210 ٬197 ٬196 ٬188 ٬161 ٬152 ٬151 ٬148
٬319 ٬318 ٬307 ٬226 ٬217 ٬215 ٬213 ٬211
٬527 ٬472 ٬327 ٬326 ٬323 ٬322 ٬321 ٬320
٬545 ٬541 ٬540 ٬537 ٬535 ٬534 ٬532 ٬531
582 ٬577 ٬568 ٬564 ٬550 ٬549 ٬547 ٬546

248 امیرهوشنگ / دولو٬
305 دونکن /

576 ٬574 ٬573 ٬477 ٬215 ٬44 / دهلی نو
375 / s'1960 (ـکتاب) دهه 1960
375 / s'1950 (ـکتاب) دهه 1950

/ s'1920 (ـکتاب) and 30 1930 دهه های 1920و
375

170 مهدی / دیباجی٬
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٬493 ٬275 ٬248 ٬247 ٬245 ٬243 فرح / دیبا٬
828 ٬755 ٬739 ٬713

6 رابرت / دی٬
477 ٬474 دیرتک /

744 ٬722 ٬306 ٬305 / دیرزمن (خانم)
170 ٬167 غالمحسین / دیرمینا٬

175 / آلفرد دیگومیانس٬
172 علی / ذاـکری٬

172 فرزانه / ذبیحی مقدم٬
175 / خسرو ذره بین ایرانی٬
178 / عنایت اهلل ذره پرور٬

245 ذوالفقاری /
692 ذوب آهن /

ر
699 ٬698 / پرویز رائین٬

654 / آویوا رابین٬
٬652 ٬651 ٬650 ٬642 ٬591 اسحاق / رابین٬

654 ٬653
654 / دالیا رابین٬
654 راشل / رابین٬
654 / نهیمیا رابین٬
654 یوال / رابین٬

٬467 ٬466 ٬464 ٬463 / گای دبلیو راترفورد٬
٬477 ٬475 ٬474 ٬473 ٬472 ٬471 ٬469 ٬468

486 ٬485 ٬484 ٬483 ٬482 ٬481 ٬479
738 کنت / راجرز٬

647 ٬646 ٬642 ٬640 اورشلیم / رادیو
629 ٬368 / بغداد رادیو

747 ٬743 ٬117 ٬116 بی بی سی / رادیو
457 ٬355 پیک ایران / رادیو

٬324 ٬104 / (NIRT) تلویزیون ملی ایران رادیو
326

٬108 ٬71 ٬62 / (VOA) صدای آمـریکا رادیو
٬200 ٬198 ٬154 ٬142 /117 ٬116 ٬114 ٬110

202
531 عربی ایران / رادیو

355 / مسکو رادیو
643 نیروهای دفاعی اسرائیل / رادیو

355 / باـکو رادیوی صدای ملی ایران در
راس٬ کالود. جی. / ٬390 394

807 ٬316 / آرنولد رافل٬
718 ٬709 نلسون / راـکفلر٬

85 ٬84 هوشنگ / رام٬
339 راولپندی /
127 دان / رایان٬

299 جی / لئو رایان٬
747 / راینو

565 ٬215 رباط /
٬709 ٬493 ٬303 / امیرحسین (تیمسار) ربیعی٬

760 ٬712
299 آبراهام / ربیکوف٬

251 / علی (تیمسار) رزم آرا٬
591 ٬590 ٬588 ٬587 قدس / رژیم اشغالگر
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297 / رستوران فرانچسکوتورینو
635 / (تهران) رستوران گرانادا

628 رستوران هتل پاالس تهران /
191 / آندریو.دی. رسنز٬

366 رشت /
277 رشیدی /

712 / رضائیه (ارومیه)
٬260 ٬255 ٬254 ٬246 ٬244 ٬241 رضاشاه /
٬695 ٬369 ٬362 ٬333 ٬278 ٬268 ٬262 ٬261

813 ٬803
769 علی ٬277 رضایی٬

286 / احمد رفیعی٬
638 ٬215 رم /

رنکو٬ آریوگرانده / 313
٬103 / (ایـران) روابط عمومی سفارت آمـریکا

111 ٬105
637 / رواندا

704 برایان / روبل٬
303 روت /

176 هایقاس / رودنی ماطاووسیان٬
123 روزن /

231 ٬229 روزنامه آزادی /
229 / روزنامه آهنگر
229 روزنامه آیندگان /

732 ٬678 ٬231 ٬230 روزنامه اطالعات /
480 ٬464 روزنامه انقالب اسالمی /

230 / روزنامه بامداد

324 ٬231 / روزنامه تهران تایمز
842 روزنامه تهران ژورنال /

573 ٬326 ٬231 روزنامه جمهوری اسالمی /
722 ٬713 تهران / روزنامه ژورنال دو

٬839 ٬806 ٬773 ٬456 ٬230 روزنامه کیهان /
842

701 روزنامه کیهان اینترنشنال /
835 / روزنامه لوموند
231 روزنامه مردم /

677 ٬346 روزنامه واشنگتن پست /
647 ٬645 ٬640 / روزنامه هاآرتز

595 / (Kefar Rosenwald) کفار روزنوالد٬
٬257 ٬222 ٬221 ٬215 ٬204 ٬65 ٬58 روسیه /
٬423 ٬366 ٬364 ٬358 ٬337 ٬335 ٬295 ٬267
٬663 ٬654 ٬616 ٬595 ٬570 ٬568 ٬546 ٬425

718 ٬683
٬85 ٬84 ٬83 ٬64 ٬51 ٬50 ٬49 مهدی٬ روغنی٬

106 ٬87
711 ٬621 ٬355 ٬345 ٬269 ٬143 رومانی /

524 / ریاحی (ژنرال)
675 ریاض /
785 / رید

716 / رونالد ریگان٬
805 ٬786 ٬719 ٬713 ٬712 ٬703 ٬297 / رینو

716 رینهارت /
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ز
620 ٬450 / زئیر

300 ٬299 کلمت جی / زابلوکی٬
519 / نادر زاـگر٬

839 ٬308 ٬274 ٬85 / اردشیر زاهدی٬
274 ستاره / زاهدی٬

274 ٬251 / (تیمسار) فضل اهلل زاهدی٬
172 محمدکاظم / زرافشار٬

172 / منوچهر زرکوب٬
595 / (Zarit) زریت

178 / حسن (محمدمهدی) زکی زاده (دری)٬
518 / زاللی (تیمسار)

676 زنجان /
زند / 245

835 / زندان قصر
835 زندان کرج /

245 زنگنه /
612 ٬596 ٬304 / زوریخ (سوئیس)

172 سرکیس / زوماالن٬
375 ماروین / زونیس٬
175 هوشنگ / زیبایی٬

759 ٬755 ٬720 ٬700 زیشک /
216 ٬59 زیمبابوه /

175 ٬168 / فیض اهلل زینلی٬
/ (Rahavam Zeevi) رهـاوم (ارتشـبد) زیـوی٬

599

ژ
692 ٬620 ٬618 ٬589 ٬207 ٬205 ٬132 ژاپن /
٬723 ٬271 ٬96 ژاندارمری شاهنشاهی ایران /

733
771 ٬385 ٬273 ٬269 ٬100 / ژنو

751 ژیسکی /

س
651 / سابرا

650 / پینچاز ساپیر٬
747 / (ژنرال) سادلر

٬59 ٬11 / (PLO) سازمان آزادیبخش فلسطین
٬644 ٬440 ٬314 ٬216 ٬213 ٬212 ٬196 ٬62

645
الکـترونیک ارتش آمـریکا سازمان ارتباطات و

14 / (C.E.O)

595 / (NMO) سازمان ارتش ملی
٬249 / امنیت ایران (ساواـک) سازمان اطالعات و

619
٬438 / (DIA) سازمان اطالعات وزارت دفـاع

593
438 / (NSA) سازمان امنیت ملی

669 ٬665 ٬172 ٬23 سازمان انرژی اتمی ایران /
456 سازمان بازرسی شاهنشاهی /

379 / سازمان بین المللی کار
165 سازمان توریستی ایران /

٬27 ٬15 ٬14 / (CIA) سازمان جاسوسی امریکا
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٬66 ٬63 ٬56 ٬52 ٬48 ٬43 ٬39 ٬37 ٬36 ٬35 ٬34
٬147 ٬118 ٬113 ٬101 ٬85 ٬84 ٬81 ٬80 ٬76
٬442 ٬432 ٬302 ٬272 ٬239 ٬238 ٬237 ٬204
٬583 ٬570 ٬563 ٬560 ٬545 ٬504 ٬492 ٬445

704 ٬687 ٬659 ٬636 ٬635 ٬593
577 ٬571 سازمان جاسوسی انگلیس /

680 سازمان جبهه توده /
638 / سازمان جمع آوری (اطالعات)
550 سازمان حفاظت محیط زیست /

104 سازمان خبرگزاری پارس /
645 / سازمان خبرگزاری خاورمیانه مصر

172 سازمان دامپروری نرس /
595 / (DO) سازمان دفاعی

سازمان زنان / 284
640 سازمان کنفرانس اسالمی /

٬242 ٬237 ٬196 سازمان مجاهدین خلق /٬187
846 ٬818 ٬815 ٬683 ٬680 ٬455 ٬270 ٬256
/ (CIA) سازمان مرکزی اطـالعات جـاسوسی

593 ٬438 ٬432 ٬240
٬389 ٬382 ٬277 ٬269 ٬32 / سازمان ملل متحد
٬618 ٬616 ٬609 ٬589 ٬450 ٬415 ٬407 ٬397
٬718 ٬696 ٬680 ٬651 ٬644 ٬639 ٬629 ٬627

755 ٬748 ٬747
617 / سازمان ملی اطالعات ناتو
635 سازمان مهاجرت یهودیان /
34 سازمان هواپیمایی کشوری /

681 ٬457 / غالمحسین (دکتر) ساعدی٬

640 / ساماریا
681 کاظم / سامی٬

٬66 ٬65 ٬62 ٬61 ٬58 ٬57 اچ / هارولد ساندرز٬
٬110 ٬109 ٬106 ٬98 ٬97 ٬94 ٬89 ٬69 ٬68
٬199 ٬153 ٬142 ٬129 ٬123 ٬117 ٬116 ٬114

743 ٬715 ٬316 ٬315 ٬303
532 / سانفرانسیسکو

٬513 / امنیت شاه) ساواـک (سازمان اطالعات و
٬620 ٬619 ٬591 ٬590 ٬589 ٬571 ٬553 ٬515
746 ٬735 ٬733 ٬699 ٬698 ٬686 ٬682 ٬634

375 پرسی / سایتس٬
٬12 ٬11 ٬10 ٬2 سپاه پاسداران انقالب اسالمی /

549 ٬231 ٬151 ٬64 ٬63 ٬57 ٬56
سپاه دانش / ٬352 ٬353 354

٬396 ٬390 ٬337 ٬336 ٬269 ٬266 سپاه صلح /
419 ٬407 ٬402 ٬397

266 ترویج / بهداشت و سپاهیان دانش٬
223 / سپیرز

555 / عزت اهلل سحابی٬
555 ٬515 ٬505 ٬500 / (دکتر) یداهلل سحابی٬

355 ارس / سد
519 سرمدی /

605 ٬596 / (IS) (اطالعات) سرویس اخبار
٬597 ٬596 ٬594 سرویس اطـالعات سـری /

608
597 سرویس اطالعات سیاسی /
613 سرویس اطالعات نظامی /
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620 / سرویس اطالعات نظامی غنا
597 امنیت دریایی / سرویس اطالعات و

/ (CISS) ضدجاسوسی سرویس امنیت داخلی و
596

619 ٬589 / (TNSS) سرویس امنیت ملی ترکیه
596 / (ISS) اطالعات دریایی سرویس امنیت و

620 / پلیس لیبریا سرویس امنیت و
648 سرویس مخفی آلمان /

183 ٬182 ٬164 / سرویس مخفی آمریکا
امنیت آفریقای جنوبی / سرویسهای اطالعات و

620 ٬589
٬596 امنیت اسرائـیل / سرویسهای اطالعات و

619 ٬611 ٬605 ٬601 ٬600 ٬599 ٬597
سرویسهای امنیت و اطالعات خارجی اسرائیل /

٬598 ٬593
169 شالم / بنونی٬ سعید

742 / (ابوظبی) سفارت آمریکا
528 / (تریپولی) سفارت آمریکا

صفحات اـکثر / (تهران) سفارت آمریکا
742 / (جده) سفارت آمریکا
742 / (دوحه) سفارت آمریکا
742 / (ـکویت) سفارت آمریکا
742 / (مسقط) سفارت آمریکا
742 / (منامه) سفارت آمریکا
612 / سفارت اسرائیل (برن)

219 سفارت انگلیس /
535 ٬523 / سفارت ایران (واشنگتن)

33 / (رم) سفارتخانه آمریکا
33 / (فرانکفورت) سفارتخانه آمریکا

257 / سفارت شوروی (تهران)
78 رحیم / سفری٬
11 / سلطنت آباد
245 سمیعی /

550 عباس / سمیعی٬
٬195 ٬187 ٬78 ٬77 ٬59 / کریم (دکتر) سنجابی٬
٬681 ٬680 ٬503 ٬493 ٬229 ٬219 ٬218 ٬216

834 ٬831
192 آ.دی / سنز٬
123 اندی / سنس٬

621 ٬620 / سنگاپور
سنگاـکروز٬ دوناتو / 167

513 سنندج /
٬539 ٬536 ٬532 ٬529 ٬274 ٬269 / سـوئد
٬554 ٬553 ٬548 ٬547 ٬545 ٬542 ٬541 ٬540

832 ٬619 ٬575 ٬562 ٬560 ٬558
٬367 ٬278 ٬273 ٬269 ٬260 ٬246 سوئیس /

619 ٬612 ٬596
93 الیزابت / سوئیفت٬

712 / سوبر
173 / محمود سوداـگران٬

٬648 ٬646 ٬634 ٬611 ٬610 ٬183 سوریه /
652

305 کودل / سوالرز٬
٬77 ٬76 ٬75 ٬73 ٬52 ٬29 ویلیام اچ / سولیوان٬
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٬185 ٬107 ٬106 ٬104 ٬85 ٬84 ٬83 ٬79 ٬78
٬300 ٬299 ٬239 ٬221 ٬220 ٬218 ٬209 ٬203
٬313 ٬312 ٬310 ٬308 ٬306 ٬305 ٬303 ٬302
٬507 ٬504 ٬501 ٬499 ٬498 ٬496 ٬459 ٬445
٬658 ٬639 ٬537 ٬521 ٬518 ٬517 ٬514 ٬512
٬713 ٬709 ٬688 ٬678 ٬675 ٬674 ٬670 ٬659
٬742 ٬737 ٬728 ٬726 ٬720 ٬718 ٬716 ٬715
٬787 ٬782 ٬781 ٬775 ٬772 ٬752 ٬748 ٬743

851 ٬840 ٬838 ٬812 ٬805 ٬797 ٬788
303 سومالی /
773 سومولون /

750 ٬749 ٬720 / ریچارد سون٬
183 سویس /

سهرابی انارکی٬ علی / 173
258 / علی اـکبر سیاسی٬

170 خسروکمالی / سیدصادق کمالی٬
638 سیدنی /

262 / رضا سیروس٬
370 بلوچستان / سیستان و

348 سیستم بلوشارک /
720 / (ژنرال) سیکورد
14 / (Syltech) سیلتچ

754 ٬752 کارول / سی.مور٬
773 ٬771 / سینمای آبادان (رکس)

316 سیورتس /
744 سیهویل /

ش
637 شارت /
701 شارجه /

189 / (SHARON) شارن
375 مورگان / شاستر٬

182 ٬181 ٬164 شافکی /
637 ٬636 ٬635 ٬634 یورام / شانی٬

630 شاه حسین /
143 تهران / ـ تبریز شاهراه بازرگان ـ

167 منیژه / شاهـکاوسی٬
260 شایان /

680 سیدعلی / شایگان٬
607 / (Network old Boy) شبکه پسران کهنهـکار

شرایدن / 345
716 ٬129 ٬66 شرکت بل /

14 / (PANAM) شرکت پان آم
174 / شرکت پیکان (ـکالیفرنیا)
174 شرکت تجارتی هریوم /

173 شرکت حمل ونقل /
14 / (Rockwell) شرکت راـک ول
173 شرکت سی الین ترانس /

173 شرکت سیماره /
171 پارس / شرکت شکر
175 شرکت شیشه سازی /

637 شرکت صنعتی اسرائیل /
173 شرکت طبیب /

208 شرکت فراماتوم /
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85 ٬83 ٬52 ٬14 / شرکت فورد
51 / کمپانی (لندن) شرکت فورد

175 ٬168 شرکت قادران /
173 شرکت کشتیرانی بین المللی نفت ایران /

14 / (Quest) شرکت کوست
شرکت مشـاورتی دان 172 شرکت کوماـکیدام /

478 / میدز
٬123 ٬122 ٬85 ٬51 ٬38 شرکت ملی نفت ایران /
٬274 ٬273 ٬248 ٬221 ٬169 ٬152 ٬151 ٬125
٬436 ٬415 ٬380 ٬376 ٬326 ٬306 ٬305 ٬286

716 ٬705 ٬701 ٬681 ٬563 ٬556 ٬445
722 شرکت نفت کرسنت /

260 شرکت هواپیمایی پارس ایرالین /
شرلی (قاضی) / 716

651 شرم الشیخ /
104 / الکساندر جیمز شری٬

٬77 ٬74 ٬54 / سیدکاظم (آیت اهلل) شریعتمداری٬
٬230 ٬222 ٬221 ٬144 ٬106 ٬104 ٬82 ٬81
٬661 ٬659 ٬508 ٬506 ٬500 ٬496 ٬495 ٬311
٬770 ٬769 ٬765 ٬733 ٬728 ٬682 ٬677 ٬676
848 ٬831 ٬817 ٬816 ٬796 ٬795 ٬794 ٬776

230 ٬228 / علی (دکتر) شریعتی٬
٬274 ٬248 ٬218 ٬78 ٬28 / جعفر شریف امامی٬
٬783 ٬769 ٬662 ٬661 ٬660 ٬307 ٬306 ٬277
٬836 ٬834 ٬819 ٬818 ٬815 ٬810 ٬809 ٬794

850 ٬849 ٬848 ٬839 ٬837
268 شط العرب /

178 ایرج / شعاع آذر٬
186 / توماس (سرهنگ) شفر٬

258 / محمد شفیعی امین٬
260 / احمد شفیق٬

654 لیه / شالسبرگ٬
٬709 ٬708 ٬702 ٬306 ٬305 ٬303 / شلنبرگر
٬772 ٬748 ٬743 ٬722 ٬718 ٬716 ٬713 ٬711

842 ٬805 ٬785 ٬776 ٬775
167 نعیم / شمعون دانپور٬

178 شمیران /
483 ٬482 / شندر

32 / شورای امنیت سازمان ملل متحد
٬438 ٬272 ٬142 / (NSC) شورای امنیت ملی

593
٬464 ٬229 ٬79 ٬63 ٬21 ٬10 شورای انقالب /
٬508 ٬506 ٬503 ٬500 ٬485 ٬484 ٬479 ٬467
٬550 ٬549 ٬548 ٬547 ٬535 ٬526 ٬524 ٬517

575
٬310 ٬280 ٬278 ٬79 ٬77 شورای سـلطنت /
٬506 ٬505 ٬504 ٬503 ٬500 ٬497 ٬496 ٬493

509 ٬508
٬70 ٬69 ٬68 ٬66 ٬65 ٬59 ٬15 ٬14 شوروی /
٬202 ٬201 ٬188 ٬116 ٬106 ٬104 ٬91 ٬72
٬257 ٬252 ٬231 ٬222 ٬216 ٬212 ٬211 ٬204
٬298 ٬295 ٬279 ٬278 ٬277 ٬270 ٬269 ٬267
٬342 ٬341 ٬339 ٬337 ٬336 ٬335 ٬333 ٬332
٬351 ٬350 ٬349 ٬348 ٬347 ٬346 ٬345 ٬344



النه جاسوسی آمریکا 882 اسناد

٬368 ٬366 ٬365 ٬359 ٬358 ٬356 ٬355 ٬353
٬411 ٬400 ٬396 ٬388 ٬387 ٬386 ٬385 ٬384
٬419 ٬418 ٬417 ٬416 ٬415 ٬414 ٬413 ٬412
٬440 ٬439 ٬435 ٬430 ٬429 ٬425 ٬423 ٬422
٬522 ٬493 ٬492 ٬451 ٬448 ٬447 ٬446 ٬445
٬562 ٬560 ٬556 ٬550 ٬549 ٬542 ٬537 ٬535
٬610 ٬609 ٬607 ٬606 ٬599 ٬589 ٬570 ٬563
٬652 ٬631 ٬626 ٬622 ٬621 ٬619 ٬616 ٬614
٬782 ٬770 ٬737 ٬736 ٬710 ٬697 ٬696 ٬664
٬830 ٬829 ٬826 ٬825 ٬824 ٬821 ٬820 ٬819

841 ٬835
676 / شوشتر

173 سلیمان / شومر٬
شهابی / 179

179 / سعید شهابی پور٬
555 شهیدی /
104 شیبانی /

744 شیخ االسالم زاده /
٬154 ٬153 ٬140 ٬136 ٬112 ٬108 / شـیراز
٬369 ٬260 ٬226 ٬219 ٬212 ٬194 ٬163 ٬162
٬691 ٬689 ٬498 ٬419 ٬406 ٬402 ٬397 ٬396
٬720 ٬713 ٬711 ٬702 ٬701 ٬697 ٬695 ٬694
835 ٬834 ٬803 ٬783 ٬765 ٬759 ٬745 ٬738

176 سرودی / شیطانه (مقدم)٬
٬90 ٬89 ٬41 ٬40 / اـکی (سـرهنگ) تی. شیفر٬
٬777 ٬747 ٬519 ٬518 ٬257 ٬186 ٬185 ٬184

786

355 / شیالت دریای خزر
598 ٬597 / (Reuven Shiloah) ریوون شیلوا٬

620 ٬35 شیلی /
سرویس امنیت شین بث (شروت بیتاچون کاللی٬
٬595 ٬594 / ضدجاسوسی اسرائـیل) داخلی و
٬606 ٬604 ٬603 ٬601 ٬600 ٬598 ٬597 ٬596
٬623 ٬622 ٬621 ٬619 ٬618 ٬613 ٬610 ٬607

627 ٬626 ٬625 ٬624

ص
648 / (پرزیدنت) علی عبداهلل صالح٬
560 ٬559 ٬187 هاشم / صباغیان٬

582 ٬573 ٬563 ٬338 صدام حسین /
صدا و سیما / ٬531 ٬535 ٬537 549

556 صدای ایران /
528 امام موسی / صدر٬

127 / رضا صدر٬
286 / فضل اهلل صدر٬

245 صفاری /
76 رحیم / صفاری٬

518 / صفازاده (ستوان)
258 عباس / صفویان٬

176 محمدحسین / صلح جو٬
271 / صمد صمدیانپور٬

681 صمغ آبادی /
803 / صنایع الکترونیک ایران (شیراز)

637 / (KOOR) صنایع کور
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205 / صنایع هواپیماسازی آمریکا
648 ٬640 / صنعا

ض
252 مشترک / اطالعات ستاد ضد

252 / عزت اهلل ضرغامی٬
172 کریم / ضرغامی٬
258 حسن / ضیائی٬

121 / ضیائی (سناتور)

ظ ط٬
369 جالل / طالبانی٬
171 مصطفی / طالبی٬

طالع٬ احمد / 176
٬187 ٬118 ٬74 / (آیت اهلل) سیدمحمود طالقانی٬
٬549 ٬511 ٬503 ٬256 ٬220 ٬219 ٬218 ٬197

682 ٬677
176 / احمد طاهرآبادی٬
173 هوشنگ / طاهرپور٬

840 ٬839 طاهری /
839 / امیر طاهری٬

176 / جاوید طاهری شبستری٬
560 ٬549 ٬537 ٬535 ٬229 صادق / طباطبائی٬

173 سیدهادی / طباطبایی پور٬
107 حاج حسن (آیت اهلل)٬ طباطبایی قمی /

806 ٬305 طبس /
173 هومن / بهروز طبیب زاده٬

14 / (IBEX) (آی بکس) طرح امنیتی
FY 80 CAP FOR کشاورزی طرح بازرگانی ـ

6 /  IRAN

225 ٬115 طرح فولبرایت /
٬303 ٬273 ٬265 / حسن (ارتشـبد) طوفانیان٬

751 ٬701 ٬675 ٬346 ٬342 ٬304
178 ابوالفضل / طوماریان٬

165 آرام / طوماسیان٬
172 آرمن / طوماسیان٬
165 / تامار طوماسیان٬
165 / لیزا طوماسیان٬

178 داریوش / طهماسبی قره شیران٬
710 ٬268 / ظفار

ظهوری٬ بهبود / 176

ع
713 عاملی /

118 / محمدرضا عاملی تهرانی٬
304 / عباس آباد

769 عباسی /
652 ٬370 ٬343 ٬341 جمال / عبدالناصر٬

258 ٬245 ٬243 عدل /
711 / پرویز عدل٬

177 میرفتاح / عدنانی فرقانی٬
٬252 ٬222 ٬132 ٬66 ٬65 ٬62 ٬58 ٬24 عراق /
٬341 ٬303 ٬295 ٬268 ٬267 ٬256 ٬254 ٬253
٬369 ٬368 ٬367 ٬366 ٬363 ٬360 ٬352 ٬350
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٬412 ٬411 ٬400 ٬396 ٬387 ٬385 ٬384 ٬370
٬434 ٬430 ٬423 ٬422 ٬418 ٬417 ٬416 ٬415
٬531 ٬527 ٬451 ٬447 ٬445 ٬441 ٬440 ٬438
٬572 ٬570 ٬563 ٬546 ٬538 ٬537 ٬536 ٬535
٬645 ٬641 ٬630 ٬629 ٬620 ٬588 ٬582 ٬573
٬727 ٬699 ٬696 ٬682 ٬670 ٬659 ٬648 ٬646
٬824 ٬820 ٬819 ٬806 ٬805 ٬795 ٬769 ٬732

834 ٬830 ٬826 ٬825
169 / سیدعزیزاهلل عرب زاده٬

٬148 ٬132 ٬62 ٬58 ٬24 عربستان سـعودی /
٬396 ٬387 ٬386 ٬353 ٬310 ٬268 ٬209 ٬165
٬445 ٬439 ٬438 ٬434 ٬418 ٬412 ٬411 ٬400
٬722 ٬700 ٬669 ٬666 ٬639 ٬590 ٬588 ٬458

830 ٬825 ٬824 ٬737
703 ٬560 ٬520 / یاسر عرفات٬

173 / سیدعزیزاهلل عزبزاده٬
631 / مئیر عزری٬
636 / ناصر عصار٬

843 ٬842 ٬634 / فریبرز عطاپور٬
699 / حسین زاده) (دکتر عطارپور
171 هوشنگ / عظیم زاده صدری٬

252 / رضا عظیمی٬
249 / عکا

174 ٬169 محمدعلی / عالئی احمدآبادی٬
٬261 ٬258 ٬248 ٬245 ٬243 / امیراسداهلل علم٬

839 ٬348 ٬347 ٬289 ٬287 ٬277 ٬273
680 بزرگ / علوی٬

244 تقی / علوی کیا٬
11 / علی آباد

174 / محمد علی آبادی٬
230 / احمد علیزاده٬
174 / داود عمادی٬

٬268 ٬215 ٬202 ٬159 ٬158 ٬116 ٬24 عمان /
٬432 ٬426 ٬425 ٬423 ٬417 ٬416 ٬387 ٬295
729 ٬669 ٬576 ٬574 ٬573 ٬446 ٬441 ٬438

170 همایون / عنایتی کاشانی٬
633 پسه / عید

159 ٬156 قربان / عید

غ
غالی٬ پطروس / 645

643 ٬640 غزه /
589 / غنا

ف
175 مهدی / فارسیان٬

487 ٬474 ٬466 / ا ویلیام٬ فاستر٬
299 دانته بی / فاسل٬

151 ٬31 / اوریانا فاالچی٬
714 / (خانم) فالکو

720 / فالمر
646 / فتح االند

686 / فتحعلیشاه قاجار
166 / محمد فتح٬
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166 / منوچهر فخرشفایی٬
256 فدائیان اسالم /

٬192 ٬142 ٬114 ٬105 ٬103 فدائیان خـلق /
٬816 ٬683 ٬549 ٬270 ٬242 ٬237 ٬197 ٬196

818
642 / کیبوتز فدراسیون جدید

595 / (GFLI) اسرائیل در فدراسیون عمومی کار
170 مهدی / فرازداغی٬
166 بهنام / فرامرزی٬

481 ٬478 ٬477 ٬476 ٬474 فرانتک /
٬242 ٬228 ٬208 ٬205 ٬182 ٬103 فرانسه /
٬435 ٬310 ٬298 ٬278 ٬274 ٬269 ٬268 ٬266
٬637 ٬619 ٬618 ٬565 ٬556 ٬555 ٬487 ٬474
٬835 ٬834 ٬777 ٬768 ٬681 ٬652 ٬641 ٬638

837
552 ٬481 ٬468 ٬304 ٬33 ٬16 فرانکفورت /

252 / (سپهبد) فرخ نیا
166 / محمد فرخی٬

176 / الکساندر نعلبندیان٬ فرد
٬247 ٬244 ٬242 / حسین (تیمسار) فردوست٬

285 ٬273 ٬248
170 فاطمه / (غفاری)٬ فرزین خو

595 فرستنده الیاهوبن شائول کوهن /
595 فرماندهی پلیس ملی اسرائیل /

245 ٬243 فرمانفرماییان /
380 / خداداد فرمانفرماییان٬

346 / الفرد فرندلی٬

175 عبدالرحیم / فروتن٬
٬45 ٬26 ٬10 / فرودگاه بین المللی تهران (مهرآباد)
٬641 ٬569 ٬520 ٬519 ٬515 ٬513 ٬172 ٬99

719
525 ٬524 فرودگاه داالس /

702 فروغی /
166 / ناصر فروغی ابری٬

681 ٬680 ٬555 ٬232 ٬229 داریوش / فروهر٬
843 ٬842 / علیرضا فرهمند٬

733 فرهنگ ترکی /
719 ٬716 ٬710 ٬709 ٬703 فری /

175 ٬166 / عبدالغفور فرید٬
175 / عبدالغفور فرید٬
فشاری٬ معصومه / 166
171 محمدتقی / فکری٬

104 فالحی /
٬196 ٬151 ٬107 ٬66 ٬62 ٬59 ٬11 فلسطین /
٬591 ٬587 ٬527 ٬440 ٬439 ٬216 ٬213 ٬212

654 ٬652 ٬645 ٬644 ٬600 ٬597 ٬596
539 ٬47 ٬44 / فنالند

769 فوالدی /
755 ٬706 فولبرایت /

759 / فولی (دریاساالر)
472 / فیالدلفیا

755 / فیلیپس (ـکلنل)
300 پائول / فیندلی٬
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ق
588 قابیل /

175 ٬168 فرنگیس / قادری تفرشی٬
170 / خسرو قاراخانیان٬

284 مهدی / قاسمی٬
175 آرمین / قافاقیان٬

166 خدیجه / قانعیان فسائی٬
٬574 ٬573 ٬311 ٬215 ٬159 ٬158 قـاهره /

639 ٬611 ٬595 ٬576
166 / فرانکو قایقران٬
177 / هرمز قبادی٬

170 محمدحسین / قدک٬
565 قذافی /

قرائتی٬ کریم / 166
268 الجزیره / دوجانبه سال 1975 قرارداد

171 ابراهیم / قراضی بهمنیر٬
375 قرن نوزدهم /

٬508 ٬271 / عـباس کریم (تـیمسار) قره باغی٬
517 ٬515 ٬513

245 ٬243 / قرهـگزلو
258 / محمد قریب٬

285 / (دکتر) احمد قریشی٬
143 قزوین /

245 ٬243 قشقایی /
٬535 ٬531 ٬509 ٬470 ٬229 صادق / قطب زاده٬

680 ٬549
215 / قطر

100 / قطعنامه ژنو
٬733 ٬682 ٬676 ٬509 ٬496 ٬89 ٬49 قـم /

736 ٬735
107 / حسن (آیت اهلل) قمی٬
174 میرزاحسین / قمیشی٬
168 / میرزامحمد قمیشی٬

245 قوام /
260 قوام الملوک /

258 زریندخت / قوام٬
260 علی / قوام٬
170 کاظم / قوام٬
166 / انعد قوانلو٬

170 امیرقلی / قهرمانی٬
قیام پانزده خرداد 1342 / 192
658 ٬24 قیام نوزده دی ماه قم /

ـک
750 ٬709 ٬438 ٬229 ٬215 ـکابل /

28 ـکابینه علم /
123 دیک / ـکاپر٬

807 فیلیپ / ـکاپالن٬
121 هاروی / ـکاپنیک٬

453 ٬332 ٬331 ـکاپیتوالسیون /
547 / ریچارد ـکات٬

647 / ـکاتز
529 ٬320 ٬222 ٬87 ٬37 / ـکاتلر
495 ٬493 ٬55 / ریچارد ـکاتم٬
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278 / ـکاخ سعدآباد
771 ٬547 ٬431 ٬301 ٬25 / ـکاخ سفید

159 / ـکاخ سنا
444 / جی. دیوید. ـکارپنتر٬

٬147 ٬116 ٬97 ٬43 ٬38 ٬32 ٬31 ـکارتر٬جیمی /
٬337 ٬324 ٬306 ٬267 ٬222 ٬159 ٬157 ٬155
٬669 ٬661 ٬660 ٬643 ٬507 ٬496 ٬447 ٬405
٬716 ٬713 ٬711 ٬708 ٬690 ٬683 ٬672 ٬671
٬817 ٬791 ٬780 ٬774 ٬763 ٬762 ٬761 ٬731

842 ٬835 ٬834
692 ـکارخانه ذوب آهن /

143 ـکارخانه سیمان آبیک /
83 ٬51 / ـکارخانه فورد

ـکارخانه وستینگهاوس / 773
537 / (CHRON CHG) ـکاردار

596 / RAFI(IWL) ـکارگران چپ گرای اسرائیل
167 شهیندخت / ـکارگر٬

763 ٬755 ٬721 ٬713 ـکارلتون /
487 ـکاسئلون /
620 / ـکاستاریکا

770 ٬269 / ـکاسترو
306 / ـکاست (ژنرال)
474 ورنون / ـکاسین٬

177 ٬167 فرخ / ـکاشانیان٬
183 ٬181 ٬164 رسول / ـکاظمیان٬

167 / مجید ـکاظمیان٬
167 / محمدجواد ـکاظمیان٬

35 مالکوم / ـکالپ٬
652 ـکالج کادوری /
653 ـکالج کمبریج /

554 ٬313 ٬179 / ـکالیفرنیا
619 / ـکانادا

713 / ـکانال پاناما
76 ٬73 پل / ـکانسلر٬
299 / هاوارد ـکانن٬
28 ـکانون معلمین /

732 ٬681 ٬73 ـکانون نویسندگان ایران /
300 جان بی / ـکاوانف٬
169 حسین / ـکاویان٬
171 حسین / ـکاویان٬

ـکاهن٬ رزا / 654
177 حیدرعلی / چهارمحال٬ ـکاید

520 ٬519 ٬518 ـکپکان /
118 ـکتابخانه ابراهام لینکلن /

170 محمدعلی / ـکتابی شوشتری٬
167 محمدعلی / شوشتری٬ ـکتانی (ـکتابی)

576 ٬573 ـکراچی /
177 ٬167 / محمدباقر ـکراچی٬

51 / (S.G.T. KRAUST) اس جی تی ـکراس٬
207 / ـکرایسلر

772 ٬760 / جورج (ژنرال) ـکرتز٬
732 ـکرج /

٬277 ٬273 ٬258 ٬231 ٬99 ٬54 ٬2 ـکردستان /
٬563 ٬562 ٬559 ٬553 ٬550 ٬522 ٬438 ٬368
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736 ٬629 ٬591 ٬573 ٬572 ٬570
590 ـکردهای عراق /
716 رابی / ـکرف٬

835 ٬738 ـکرمان /
189 / (KERENSKY) ـکرنسکی

206 ـکروپ /
633 / جان ای. ـکرومپ٬
700 ٬620 ـکره جنوبی /
807 پاول / ـکریسبرگ٬

832 ٬552 ٬544 ٬326 ٬321 ٬301 / ـکریستوفر
170 / رضا ـکریمیان٬

170 / علی اـکبر ـکریمیان٬
57 جان / ـکریو٬

ـکالرک٬ رمزی / ٬55 ٬547 ٬702 705
702 مگن / ـکالرک٬

620 / ـکلمبیا
638 / امانوئل (سروان) ـکلمپرر٬

305 ـکلمنت /
76 ـکلوپ معلمین /
738 میکی / ـکلیبر٬

552 رابرت / ـکلیتون امس٬
724 / ـکلیسای سیاه (قره کلیسا)

171 انیس / ـکلیم تناغو٬
175 موسی / ـکلیمی یادگار٬

394 / رابرت.م. ـکلین٬
177 عباس / ـکمالی زنوزی٬

177 هوشنگ / ـکمالی٬

(ECON/COM, B L ـکمپانی اقتصادی بارباراشل
309 / SCHELL)

208 ـکمپانی بیمه تجارت خارجی فرانسه /
535 ـکمپانی دوپونت /

755 ـکمپانی کان /
313 ـکمپانی لین گرابهورن /

254 انگلیس / ـکمپانی نفت ایران و
11 / (Pars) ـکمپانی های

٬647 ٬640 ٬303 ٬247 ٬226 / ـکـمپ دیـوید
842 ٬762 ٬761 ٬759
169 منصوربن / ـکمن٬

177 کمال (سیدمحمدحسن / ـکمونه (آل کمونه)٬
/ Rakah (NCL) چپ گـرا ـکـمونیستهای جـدید

626 ٬622 ٬596
102 ـکمیته آزادی ملی /

ـکمیته ارزیابی تهدیدات نـیروهای مسـلح دولت
524 ایران /

57 ٬50 ٬49 ٬10 ـکمیته امام /
خارجه مجلس اسرائـیل ـکمیته امورات دفاعی و
٬612 ٬604 ٬603 کنست / / (Knesset) ـکنست

627 ٬626 ٬624
64 ـکمیته انقالب اسالمی اصفهان /

681 / ـکمیته حقوق بشر
21 / (آسیا) ـکمیته داخل دولت آمریکا

63 / (D.C (واشنگتن ـکمیته داخل دولت آمریکا
300 ـکمیته روابط بین المللی /

596 / (CHS) ـکمیته سران سرویسها
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432 / (FOCUS) ـکمیته فرعی ارزشیابی
86 ـکمیته مرکزی اصفهان /

11 ـکمیته مرکزی انقالب اسالمی /
284 ـکمیته مرکزی حزب توده /

500 ـکمیته مرکزی نهضت آزادی /
753 ـکمیته منابع انسانی /
64 ـکمیته انقالب اسالمی /

605 ٬599 ٬598 / (Agranat) ـکمیسیون آـگرانت
23 / آمریکا ـکمیسیون ارتباط ایران و
386 / ـکمیسیون انرژی اتمی آمریکا
732 / آزادی بشر ـکمیسیون حقوق و

34 عظیمه / ـکمیلی٬
842 ـکن /

ـکنتاـکی فراید چیکن / 743
556 ٬554 ٬552 رابرت / ـکندی٬

539 رادنی / ـکندی٬
201 / می تر ـکنستایل٬

748 ٬355 ـکنسرسیوم نفت /
755 / (اصفهان) ـکنسولگری آمریکا
402 / (تبریز) ـکنسولگری آمریکا

620 / ـکنسولگری اسرائیل (ریودوژانیرو)
691 ـکنسولگری شوروی /

76 / Poliucol ـکنسول
219 ـکنفدراسیون آلمان /

367 / (CIS) ـکنفدراسیون دانشجویان ایرانی
775 تهران / ـکنفرانس بین المللی زنان در

تـبعیض نژادپرستی و ـکنفرانس جهانی مبارزه با

771 نژادی /
385 / ـکنفرانس ژنو

304 / ـکنفرانس منطقه ای (قاهره)
ـکنفرانس وزرای خارجه کشـورهای اسـالمی /

640
٬319 ٬318 ٬314 ٬274 ٬5 ٬4 ـکنگره آمـریکا٬
٬420 ٬400 ٬397 ٬389 ٬388 ٬361 ٬359 ٬358
٬704 ٬667 ٬535 ٬443 ٬436 ٬431 ٬429 ٬424

716
284 / ـکنگره حزب رستاخیز

299 ـکنگره زابلوکی /
596 / ـکنگره صهیونیستها

718 / ـکنلی (دریادار)
ـکوئین / 180

440 ٬269 ٬230 ٬216 ٬140 ٬59 / ـکوبا
773 ٬750 ٬551 ٬306 ٬305 ٬297 / ـکوپر

657 / مرداد ـکودتای 28
٬106 ٬103 ٬65 ٬63 ٬58 ٬57 تی / ار. ـکوران٬

305 ٬153 ٬199 ٬116 ٬109
138 ٬65 ٬58 ٬57 / تد ـکوران٬

702 / اچ. ویلیام. ـکورتنی٬
718 / ـکورف (خاخام)
738 تامس / ـکوساـک٬

770 / چین) (رهبر هوا ـکوفنگ٬
٬611 ٬610 ٬606 ٬595 ٬305 الیاهوبن / ـکوهن٬

612
٬576 ٬574 ٬573 ٬438 ٬229 ٬215 ـکـویت /
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834 ٬742 ٬648 ٬643
170 / جاوید ـکهن٬

167 نجات اله / ـکهولی زاده٬
178 ضیاءالملوک / ـکهیاری٬

178 غالمعلی / ـکهیاری٬
327 / پارسا ـکیا٬

168 / ناصر ـکیایی٬
٬373 ٬372 ٬371 ٬119 هنری الف / ـکیسینجر٬

722
637 ـکیگالی٬

86 ٬11 ایرج / ـکی نژاد٬
٬564 ٬551 ٬546 ٬545 جـرج / ٬(Cave) ـکیو

581 ٬580 ٬578 ٬569

ـگ
298 ٬297 جیوب / ـگاتی٬
175 هوگاس / ـگارپت٬

5 امنیتی آمریکایی / ـگارد
273 شاهنشاهی / ـگارد

712 / ـگارنیتز
844 / 760 / ـگاست (ژنرال)

478 ٬477 ٬476 ٬474 پی / ال ٬ ـگامین٬
313 / رانکوآریو ـگرانده٬

6 راستی / ـگراهام٬
345 ـگردان هاواـک /
166 / فتح اهلل ـگرزسر٬

193 ـگروه تروریستی فرقان /

738 جک / ـگریسون٬
748 ویلیام / ـگریفت٬

305 ٬77 ٬28 ـگریفین /
776 ٬628 ٬303 ٬84 ٬51 توماس / ـگرین٬

٬225 ٬142 ٬72 ٬65 ٬62 / جان (ژنرال) ـگریوز٬
750 ٬713 ٬227 ٬226

٬701 ٬700 ٬303 ٬101 ٬14 / ـگست (ژنـرال)
٬722 ٬720 ٬713 ٬712 ٬711 ٬709 ٬703 ٬702

805 ٬750 ٬748
166 جالل / ـگالب تونکار٬

300 دل / ـگالوس٬
769 / (آیت اهلل) سیدمحمدرضا ـگلپایگانی٬

203 جان / ـگلدن٬
ـگلگروف / 470

722 میلتون / ـگلیزر٬
170 کاظم / ـگنجی٬

786 ٬785 ٬745 ٬743 ٬720 ٬716 / ـگوئلز
172 یوخان / ـگوارگیس وزیرا٬

718 / ـگودرزنیا
353 ـگودرزیان /
637 بن / ـگورین٬

553 کارل / ـگوستاو٬
749 ٬702 ٬701 / ـگولز
177 / فیروز ـگوهری٬

301 ـگیتسبورگ /
502 ـگیالن /
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ل
747 / جیمز لئونارد٬

555 البراتوارهای بل /
769 الجوردی /

167 هایراپت / الزاری کاراپتیان٬
298 / السپنر

174 مدن / الل بهین٬
٬713 ٬712 ٬710 ٬306 ٬303 المـبراـکـیس /

806 ٬727 / 725 ٬722
76 عبدالکریم / الهیجی٬

366 الیپزیک /
٬588 ٬367 ٬311 ٬273 ٬253 ٬196 ٬107 لبنان /
٬709 ٬706 ٬652 ٬640 ٬610 ٬609 ٬608 ٬590

718 ٬713
722 دانیل / لرنر٬

262 / بزرگ) اورینت (خاور گراند لژ
305 لس آنجلس /

675 لفلدت /
٬303 ٬265 ٬106 ٬104 ٬73 جورج / لمبراـکیس٬
٬713 ٬712 ٬710 ٬703 ٬701 ٬685 ٬523 ٬306
٬743 ٬741 ٬738 ٬727 ٬725 ٬722 ٬720 ٬718

806 ٬750 ٬747
6 لین / لمبرت٬

٬326 ٬273 ٬229 ٬215 ٬83 ٬51 ٬12 لنـدن /
٬731 ٬713 ٬637 ٬578 ٬577 ٬571 ٬481 ٬339

755
637 اوریل / لوبرانی٬

/ یوهان ولفگانک (معروف به زیوگوزاریه) لوثر٬
611 ٬595

/ سیا) اسناد در بنی صدر (اسم رمز د س ٬ لور٬
٬474 ٬471 ٬470 ٬468 ٬467 ٬466 ٬465 ٬464

485 ٬484 ٬482 ٬481 ٬479 ٬478 ٬476
179 لوس آنجلس /

481 / (خطوط هواپیمایی آلمان) لوفت هانزا
619 لوکزامبورک /
711 مک / لوکلین٬
638 آبراهام / لونز٬

638 آـکارمی / (لونتز)٬ لونز
747 لویزان /

638 / موشه موسی (سرگرد) لوی٬
لوین٬ آریه / 637

642 پولیم / لوینسون٬
621 ٬355 ٬269 لهستان /

٬528 ٬527 ٬440 ٬270 ٬269 ٬216 ٬59 لیبی /
737 ٬565

753 ٬752 ٬445 ٬433 ٬432 / اس. ادوارد لیتل٬
44 لیسبون /
75 / لیما

229 ٬192 لیمبرت /
306 لینک /

٬66 ٬63 ٬51 ٬33 ٬31 ٬21 ٬3 ال بروس / لینگن٬
٬101 ٬99 ٬97 ٬93 ٬90 ٬86 ٬81 ٬71 ٬70 ٬68
٬165 ٬158 ٬156 ٬130 ٬125 ٬116 ٬107 ٬104
٬325 ٬324 ٬321 ٬319 ٬318 ٬316 ٬232 ٬182
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٬548 ٬546 ٬543 ٬540 ٬537 ٬533 ٬532 ٬326
557 ٬556 ٬552

م
645 / 640 مآریو٬

171 دانیال / ماخانی٬
612 ٬565 ٬44 / مادرید

175 / ویکتور مارتیروس مارتین٬
٬718 ٬712 ٬711 ٬710 ٬709 ٬703 مارتین /
760 ٬751 ٬747 ٬744 ٬738 ٬722 ٬720 ٬719

265 / جونا مارتین٬
749 / دیو مارشال٬

550 مازندران /
ماشازرهارطونیان٬ گریگور / 177

180 / مافیا
776 / ماـکو

171 / علی اصغر مانوسی٬
711 ماهواره جهانی ارتباطات رادیویی رومانی /

650 ٬628 ٬351 ٬349 / آرمین اچ. مایر٬
650 / گلدا مایر٬

786 ٬785 ٬749 ٬748 / مایلز
35 / (SRF) مأموریت

٬738 ٬723 ٬696 ٬689 ٬88 مایکل / مترینکو٬
774 ٬739

176 حسین / متقیان٬
178 / غالمرضا متقی٬

٬229 ٬187 ٬138 ٬76 هـدایت اهلل٬ متین دفتری٬

681 ٬232
355 مجارستان /

/ (امام خـمینی) شاهپور مجتمع پتروشیمی بندر
207

608 مجلس اسرائیل /
٬190 ٬140 ٬112 ٬81 ٬54 ٬4 مجلس خبرگان /
548 ٬484 ٬479 ٬464 ٬318 ٬231 ٬230 ٬229
٬672 ٬274 ٬248 ٬222 ٬158 / مـجلس سـنا

769 ٬755 ٬730 ٬722
210 ٬87 ٬61 ٬37 / مجلس سنای آمریکا

730 مجلس شورای ملی /
257 مجله پلی بوی /

257 مجله پنت هاوس /
مجله پیک ایران / ٬355 457

235 مجله تایم /
633 مجله نیوزویک /

346 / مجله نیویورک تایمز
76 مجله هفتگی درخشش /

228 / LESl NOUVEL LES مجله هفتگی
713 ٬712 مجیدی /

10 / محبوبی (سرهنگ)
176 / وجیه اهلل محبی٬
645 / زهیر محسن٬

169 / اصغر محمدبیگی٬
518 / محمدی (سروان)

168 / عبدالرضا معصومی٬ مختار
637 مدارس میسیون پروتستان ایاالت متحده /
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176 ایرج / مدحت٬
274 مدرسه آمریکاییهای بیروت /
379 / مدرسه بازرگانی هاروارد
112 / مدرسه بین المللی شیراز
849 / مدرسه عالی دماوند

173 حسین / مدنی٬
593 / (DOCS) اطالعاتی مدیریت عملیات ضد

671 / مذاـکرات اقیانوس هند
671 مذاـکرات سالت /

٬640 ٬565 ٬417 ٬345 ٬314 ٬311 مراـکش /
718 ٬711

176 / مجید مرتضایی فرد٬
769 مرعشی /

مرکز ایرانی هاروارد برای مـطالعات مـدیریت /
792

323 پزشکی آندرسون / مرکز
323 پزشکی کترینک / مرکز

تحقیقات کشاورزی دانشگاه پهلوی (شیراز) مرکز
163 /

وزارت طـرح ریزی سـیاسی“ ”تحقیقات و مرکز
599 خارجه / امور

732 مذهبی قم / مرکز
379 ٬336 مطالعات مدیریت ایران / مرکز

79 / عدنان (دکتر) مزارعی٬
171 حسین / مزینی٬

171 / منوچهر مستقیمی٬
244 مستوفی /

755 اعظم تجریش / مسجد
682 جامع جاده شمیران / مسجد

776 ژاله / مسجد
768 / میدان شهناز مسجد

171 / عزیز مسعودی٬
681 / علی اصغر مسعودی٬
28 محمدعلی / مسعودی٬

229 مسقط /
٬615 ٬542 ٬493 ٬339 ٬229 ٬215 / مسکـو

819 ٬713 ٬627 ٬625
167 دکران / مسیح دباغیان٬

٬363 ٬263 ٬108 ٬107 ٬106 ٬104 / مشـهد
751 ٬749 ٬722 ٬676 ٬520 ٬510 ٬458

مصدق٬ مـحمد (دکـتر) / ٬35 ٬78 ٬192 ٬193
٬331 ٬276 ٬270 ٬266 ٬263 ٬261 ٬256 ٬246
٬681 ٬680 ٬457 ٬376 ٬375 ٬369 ٬365 ٬352
٬823 ٬802 ٬795 ٬765 ٬736 ٬735 ٬731 ٬687

831
٬640 ٬611 ٬610 ٬327 ٬314 ٬303 ٬268/ مصر

702 ٬643
171 / سرور مطلق لوایی٬

171 / احمد مطهرنیا٬
176 / محمد مظفریان٬
769 مظفری جانداری /

770 ژاپن / معاهده صلح چین ـ
177 / جعفر معلم زاده حقیقی٬

575 ٬505 / (مهندس) علی اـکبر معین فر٬
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274 ٬248 / نصرت اهلل معینیان٬
٬81 ٬80 ٬74 ٬54 ٬53 / رحمت اهلل مقدم مراغه ای٬

681 ٬680 ٬230 ٬220 ٬88
٬515 ٬513 ٬508 ٬271 / (تیمسار) ناصر مقدم٬

517
114 / مک آفی (خانم)
168 ملوک / مکاری٬

620 ٬327 ٬316 ٬9 مکزیک /
321 مکزیکوسیتی /

٬738 ٬689 ٬696 ٬306 ٬107 / دیوید مک گافی٬
774 ٬740 ٬739

324 / مکال
344 / مک نامارا

مکنزی (ـکلنل) / 711
171 / علی محمد مکی٬

751 الری / مکینی٬
355 ٬100 ٬91 ٬59 ٬17 آرمیش / مگ٬

675 / ملک خالد
702 ملکه الیزابت /

681 محمدحسین / ملکی٬
311 / ملول (مهندس)
172 / جهانگیر ملیزاده٬

633 مناطق اشغالی ساحل غربی /
643 / مناطق نفتی آلما

742 ٬576 ٬574 ٬573 منامه /
171 نقی / منتخب٬

258 هوشنگ / منتصری٬

٬503 ٬500 / حسـین علی (آیت اهلل) مــنتظری٬
682 ٬506

273 ٬250 ٬245 حسنعلی / منصور٬
744 سیروس / منصور٬
168 / مولود منصوری٬

183 / (استانبول) منطقه آسکودار
562 / (MOV) منطقه امنیتی

622 / منطقه سینا
622 منطقه غزه /

776 منیری /
565 / موترویا

176 / شاهپور موثقی٬
171 / ضیاءاهلل موجدی٬

موحد بروجردی٬ افتخارالسادات / 170
171 شریک محسن / موحدی٬

807 / اچ. تئودور. موردن٬
90 ٬40 / تهران) در (سرکنسول آمریکا مورفیلد

751 موریتانی /
375 / جیمز موریر٬

لتافکدیم میوچادیم (سـرویس اطـالعات موساد
٬595 ٬594 ٬591 ٬590 ٬589 ٬180 ٬27 / سری)
٬606 ٬603 ٬601 ٬600 ٬599 ٬598 ٬597 ٬596
٬614 ٬613 ٬612 ٬611 ٬610 ٬609 ٬608 ٬607
624 ٬623 ٬621 ٬620 ٬619 ٬618 ٬616 ٬615
/ (حجت االسالم) سیدمحمد موسوی خوئینی ها٬

464
حــاج ســیدابــوالفــضل مــوسویـزنــجانی٬
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682 ٬681 / (حجت االسالم)
549 میرحسین / موسوی٬

713 / (ژنرال) مولر
355 مولوتف /

171 / مریم (پدر) مومن٬
93 / (Mond) موند

394 / ر.بارتلت. مون٬
716 ٬712 ٬245 ٬243 مهدوی /

277 فریدون / مهدوی٬
549 / (آیت اهلل) محمدرضا مهدوی کنی٬

171 / محمدطاهر مهران٬
694 / (رئیس دانشگاه پهلوی) مهر

284 فرهنگ / مهر٬
مهیاری٬ زهرا / 171

837 ٬810 ٬787 ٬786 ٬785 ٬196 میدان ژاله /
698 میدان سپه /

667 ٬515 / (آزادی) میدان شهیاد
505 میدان قزوین /
472 دان / میدز٬

260 باقرخان / میرپنج٬
171 ایوب / میرزایی بوئینک٬
178 ٬168 / نادر میرزایی٬
173 / باقر میرطباطبایی٬

178 محمدعلی / میرغفوری٬
178 / منوچهر میرمطهری٬
171 ایرج / میرهاشمی٬

744 جان / میسی٬

176 ملوک / میشکانیان٬
189 / (MICHIGAN) میشیگان

168 ملوک / میکشانیان٬
432 مک / میکالس٬

٬305 ٬300 ٬299 ٬288 جک سی / میکلوس٬
٬702 ٬689 ٬667 ٬639 ٬445 ٬432 ٬373 ٬356

753 ٬719 ٬718 ٬716 ٬703
106 ٬104 / سیدمحمدهادی (آیت اهلل) میالنی٬
٬785 ٬773 ٬751 ٬743 ٬633 ٬305 جان / میلز٬

805
633 هاوتورن / میلز٬

٬220 ٬219 ٬218 ٬77 / (دکتر) ناصر میناچی٬
٬511 ٬509 ٬508 ٬507 ٬506 ٬503 ٬500 ٬496

682 ٬583 ٬517 ٬515 ٬514 ٬512
252 / فتح اهلل مین باشیان٬

299 هلن اس / مینر٬
352 / مؤسسه بین المللی عمران آمریکا

76 مؤمنی /

ن
75 ناتانسون /
705 ناتسون /
794 / ناتو

٬84 ٬83 ٬60 ٬58 ٬50 ٬38 / دبلیو چارلز ناس٬
٬530 ٬527 ٬522 ٬216 ٬198 ٬130 ٬106 ٬88
٬739 ٬738 ٬722 ٬720 ٬704 ٬537 ٬533 ٬531
٬761 ٬755 ٬754 ٬753 ٬752 ٬747 ٬744 ٬743
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832 ٬785 ٬783 ٬772 ٬769 ٬767
253 ناصرالدین شاه /

681 / (دکتر) هما ناطق٬
747 ٬722 آمریکایی بارنی / ناو

477 پی / ال٬ نایت٬
171 یپرم / نبی زاده٬
171 / احمد نخست٬
771 / جعفر ندیم٬

720 ٬619 ٬612 ٬539 / نروژ
٬556 ٬493 ٬232 ٬229 ٬152 ٬151 ٬145 نزیه /

563
176 / منوچهر نسترین (داودکلیمی)٬

171 طوسی / نسل موسوی٬
نصیری٬ نعمت اهلل (تـیمسار) / ٬80 ٬137 ٬194
٬810 ٬699 ٬277 ٬273 ٬272 ٬271 ٬249 ٬248

839 ٬835 ٬834
169 صغری حسین / نظری (مسعودی)٬

176 نسیم / نعیبی زار٬
169 ایرج / نعیمی اـکبر٬
173 ایرج / نعیمی اـکبر٬

716 / نگارتر
303 نمایشگاه ادی گونینگ /

303 نمایشگاه تجارت بین المللی تهران /
805 نمایشگاه دکوننیک /
743 کارمن / نمایشنامه٬

675 استیونس / ـ نمایندگی ویلیامز
588 / نمرود

176 حسینعلی / نواب احتشام رضوی٬
432 / اچ. ای. نوچ٬

786 ٬230 / نوری (آیت اهلل)
722 / نوسنزو
119 / نوشهر

166 حسین / نوین فرحبخش٬
٬747 ٬287 ٬103 ٬102 هـوشنگ / نهاوندی٬

781 ٬749 ٬748
٬497 ٬496 ٬495 ٬218 ٬82 ٬77 نهضت آزادی /
٬506 ٬505 ٬504 ٬503 ٬502 ٬500 ٬499 ٬498
٬515 ٬514 ٬513 ٬512 ٬511 ٬510 ٬509 ٬508

680 ٬555 ٬547 ٬517 ٬516
681 ٬230 ٬54 نهضت رادیکال ایران /

نهضت مقاومت ملی ایران / 553
206 / بوشهر نیروگاه هسته ای در

602 ٬595 / (IDF) نیروهای ارتش اسرائیل
755 / نامیبیا نیروهای حافظ صلح در

638 نیروهای دفاعی اسرائیل /
735 ٬734 ٬733 نیروی پایداری /

743 ٬101 ٬94 ٬24 ٬16 / نیروی دریایی آمریکا
638 نیروی دریایی اسرائیل /
638 نیروی دریایی انگلستان /

102 ٬101 نیروی دریایی ایران /
273 نیروی زمینی ایران /

٬519 ٬372 ٬101 ٬40 / نیروی هوایی آمریکا
720

739 نیروی هوایی اصفهان /
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186 نیروی هوایی ایاالت متحده /
٬518 ٬248 ٬244 ٬94 ٬41 نیروی هوایی ایران /

751 / 525
703 نیس /

832 / نیشابور
620 نیکاراـگویه /

652 ٬416 ٬388 ٬267 / ریچارد نیکسون٬
637 / سارا نی لوی٬

760 ٬749 ٬747 کوی / نیلی٬
٬69 ٬68 ٬66 ٬62 ٬61 ٬31 ٬3 / دیویدپ. نیوسام٬
٬130 ٬129 ٬123 ٬116 ٬110 ٬98 ٬97 ٬89
٬747 ٬564 ٬322 ٬319 ٬316 ٬315 ٬314 ٬202

751 ٬750 ٬748
نیویورک / ٬156 ٬323 ٬325 ٬326 ٬557 ٬558
٬703 ٬699 ٬644 ٬638 ٬617 ٬602 ٬580 ٬562

713 ٬705

و
325 فرهنگ / وآوا٬
703 باب / واتسون٬

609 واتیکان /
597 اطالعات هوایی / واحد

599 / ارزیابی“ ”تحقیقات و جدید واحد
165 هارتیون / وارترسیانس٬

497 وارسته٬
صفحات) (اـکثر واشنگتن /

383 ٬336 / جان.ال. واشیورن٬

366 واقعه سیاهکل /
165 مصطفی / واقعی٬

748 ٬713 / (ـکلنل) واندرمیر
309 وان / وانر٬
747 وایتلی /

653 ٬650 / (سرلشکر) عزر وایزمن٬
700 / آرنود چگریو٬ وبور

172 آرام / وتامارطوماسیان٬
245 وثوق /

176 / مجید وجدانی٬
172 خانم محترم / وحدت٬
176 سیاوش / وخشرپور٬

18 هالینگ / ورث٬
وزارت امور خارجه آمریکا / اـکثر صفحات

534 تلفن٬ تلگراف و وزارت پست و
553 / وسایل ارتباط جمعی سوئد

٬722 ٬719 ٬710 ٬709 ٬303 / دیوید وستلی٬
776 ٬775 ٬773 ٬755 ٬743

744 ٬743 ٬717 وستینگهاوس /
172 هوشنگ / وفی٬

245 وکیلی /
175 نجیبه / وکیلی٬
744 جک / وگان٬
635 راـک / ول٬

شروتیم (ـکمیته سران Va راشه ای ها adat وعدت
٬600 ٬598 ٬597 ٬596 / سرویسهای اسرائیل)

601



النه جاسوسی آمریکا 898 اسناد

667 ولف /
46 ولوک /

421 / پرو ونچر٬
620 / ونزوئال

٬123 ٬50 ٬41 ٬31 ٬16 ٬14 ٬9 سایروس / ونس٬
٬319 ٬316 ٬310 ٬308 ٬209 ٬202 ٬129 ٬128
٬704 ٬635 ٬562 ٬550 ٬547 ٬545 ٬541 ٬534

843 ٬841 ٬805 ٬794 ٬746 ٬713
755 ویلیام / وودساید٬

743 / اندو ویتلی٬
٬446 ٬352 ٬349 ٬346 ٬148 ٬132 ویـتنام /

648
267 / والدیمیر ویتوگرادوف٬

ویر / 715
16 / ویرجینیا

16 / (NIV) ویزای
638 / آدا ویک٬

638 ساوث / ویک٬
807 / پتر ویلسون٬

703 ٬675 ٬299 / هاریسون ای (ژنرال) ویلیامز٬
186 ٬185 ٬184 / سی (سرهنگ) دان. وینر٬

ه
303 هاری / هاچینز٬

231 هادوی /
507 هادینگ /

316 / (خانم) هارپر

183 هارتمن /
738 ٬265 / هاوارد هارت٬

300 کنت / هاردینگ٬
598 / (Isser Harel) ایزر هارل٬

379 / هاروارد
6 جوزف / هاری٬

166 / جواد هاشمیان٬
/ (حـجة االسـالم) علی اـکبر هاشمی رفسنجانی٬

549 ٬515 ٬506
168 / عبداهلل هاشمی٬

747 ٬722 ٬701 / هاـک (فرمانده)
170 هوسپ / هاـکوپیان٬

٬596 ٬595 / (نیروی مقاومت زیرزمینی) هاـگانا
654 ٬637 ٬605 ٬597

299 ارنست اف / هالینگز٬
747 روی / هالینگ ورث٬

170 سیروارت / هامبارسیون سرکیسیان٬
265 / جیمز هام٬

166 ابراهیم / هانوکائی٬
582 ٬573 ٬140 / هاوانا

776 / فاین (سرهنگ) هاوت٬
738 / جیمز هایام٬

177 یقیش / هایراپتیان٬
٬763 ٬759 ٬713 ٬709 ٬702 / (ژنرال) هایزر

844
474 ٬172 هتل اینترکنتینانتال /

179 / (شرایتون) هتل هما



 فهرست اعالم 899

245 ٬243 هدایت /
166 امیرساسان / هدایت٬

599 / (Yehoshafat یهوشافت (سرتیپ) هرکبی٬
180 کوین / هرمنینگ٬

640 ٬595 / (Herut) هروت
662 ٬660 / هفده شهریور

630 ٬373 دوگالس / ال. هک٬
356 دوگ / هک٬

630 ٬568 ٬556 ٬554 ٬44 هلسینکی /
٬335 ٬293 ٬280 ٬273 ٬118 / ریچارد هلمز٬

434 ٬433 ٬432 ٬419 ٬386 ٬374 ٬336
721 ٬717 ٬681 ٬619 ٬269 / هلند

166 / سیداحمد همامی٬
همایون پور٬ محمدعلی / 177

520 / همایون (سرهنگ)
٬387 ٬339 ٬277 ٬270 ٬47 ٬24 هندوستان /
٬473 ٬472 ٬466 ٬418 ٬417 ٬416 ٬415 ٬388

670 ٬548 ٬477
166 امریک / هندی آزاد٬

709 نانس / هنکز٬
91 ٬14 / پرنده (آواـکس) هواپیماهای رادار
207 / (بریتیش ایرویز) هواپیمایی بریتانیا

705 هوارت /
647 / هوارتیز

775 فاین / هوت٬
680 ٬323 ٬127 هوستون /

716 ٬713 شرلی / هوفستدلر٬

181 ٬164 هولیس /
٬110 ٬104 ٬80 ٬73 ٬64 ٬29 امیرعباس / هویدا٬
٬273 ٬272 ٬265 ٬264 ٬249 ٬248 ٬194 ٬137
٬287 ٬286 ٬285 ٬284 ٬283 ٬281 ٬277 ٬274
٬456 ٬383 ٬382 ٬373 ٬348 ٬346 ٬342 ٬291
٬769 ٬761 ٬733 ٬728 ٬639 ٬558 ٬459 ٬457

840 ٬839 ٬834 ٬810 ٬805 ٬775 ٬770
(ARMISH - MAGG) هیئت مستشاری نظامی

337 ٬15 /
345 هیأت پترسون /

565 / هیتز
722 / اداوارد هیث٬

595 / Histadrut هیستادروت
هیکس٬ کارلتون / 713

101 / جری (فرمانده) هیگبی٬
81 هینس /

101 / وای (ژنرال) هینک٬

ی
647 / 644 یادین٬

175 اسماعیل / ثریا یازاریانی تبریز٬
769 / منصور یاسینی٬
169 موسی / یاشار٬
172 موسی / یاشار٬

563 ٬114 ٬106 ٬142 / جیس آندرو یانگ٬
172 حسن / یحیایی٬

289 / یزدان پناه (تیمسار)



النه جاسوسی آمریکا 900 اسناد

٬87 ٬80 ٬66 ٬59 ٬37 ٬31 / ابراهیم (دکتر) یزدی٬
٬221 ٬216 ٬196 ٬187 ٬152 ٬151 ٬145 ٬93
٬327 ٬325 ٬323 ٬322 ٬320 ٬319 ٬229 ٬222
٬537 ٬534 ٬527 ٬525 ٬523 ٬514 ٬509 ٬470
٬561 ٬560 ٬558 ٬557 ٬552 ٬551 ٬550 ٬545
٬580 ٬575 ٬573 ٬572 ٬571 ٬570 ٬563 ٬562

582
253 / یزید
306 یگانه /

648 ٬343 یمن /
268 یمن جنوبی /

638 / (Milatt) (ـکلنل) یوتوات
638 / الیزر یوتوات (یوتواث)٬
یوحنان٬ بن / ٬629 ٬630 632
168 پاول / یوسف زاده کهنه شهر٬

175 / روح اهلل یوسفیان٬
178 / عزیزاهلل یوسفی٬
654 آبراهام / یوفه٬
345 یوگسالوی /

343 ٬255 ٬47 ٬44 یونان /
172 سلیمان / یونان پور٬
641 فرانسیس / یونسه٬

225 / یونیون تئولوژیکان (دین شناسی)
18 / Major - Gonra

23 / Pro Quo liasion - QUID

593 (FGI) اطالعات دولت بیگانه /

قـطعات پـیشنهاد و (FMS/Logestios) (مشـاور

102 / لجستیکی)
٬752 ٬445 ٬444 ٬442 ٬433 ٬432 / FOCUS

753
7 /  FY 80 CAPFOR IRAN

450 / (G77)

18 ٬15 ٬14 / (IBEX)

22 (IBRD) بانک توسعه بین المللی /

450 / (IFAD)

91 / Magor - Gonro

/ (NFIB) NFIBONLY فقط برای ادارات (NO)

593
593 NOCONTRACT غیرقابل رؤیت / (NC)

59 / (OPEC)

ORCON حق اقتباس / 593 (OC)

46 / Ossoms - Fi,Dr.R.COSSEMANS

593 PROPIN احتیاط / (PP)

79 / Perett

50 / Plof

89 / Proquoliasionquid

102 ٬101 ٬100 / R.A.Engdan

93 / Roavis

(SDPLOD) (حروف رمزی است ازطرف سازمان

بـه کـار اسـناد برای معرفی امـیرانـتظام در سیا
492 / می رفت)

566 / SDTRAMP/1

٬374 ٬335 ٬302 ٬284 ٬283 ٬36 / (SRF)

504 ٬404




