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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
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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



 مالقات 501

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.
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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
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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
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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



النه جاسوسی آمریکا 544 اسناد

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



 مالقات 579

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
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gg XFIDENTIAV

OF Fl CLtL * Z;JFO kh1 L

Tho d on@rab le
2@4ner Kenqed r-qàn o tt
.&oeric an Aœb ess ado r
Stoekho la Sveden

Ilelr !4r. Anbassxdor:

ï@u w'tll soon hu e ark lrarlian tm l leagua bn the person
,of Abbss AMi.T Eatez.am formez'lyr ll*puty Prtl. ''trztstor

gail glverzm ent spokesmM  lz@r@ . who h*s been named by
ht: geyernaeat to be M ba:lador to sweden wl'th actrg-
fljtatton to Jlorwly'a Flftland Denxe k and Içellrtlç ks. weàl .

k : #Luc y' 5I4n

! *m serkdfng copïe: of thll letter to eaclt Qf rour
collelques l.n ttiege other f eur countrles

We wfll s*n4 you lepwrltely some bfographlc lnforpatfwn
sabput Entezam. %rieflx he ts ln unulually polàshed

.wnd urbanc @nd xesternsze; Irlsi*n vezy muelk tn the
fup*r circle af tN@ revolutioa here in lran, but hKrdlx
a revplutionlrr in styje og appearlnce , Iie N** speq:
conziderabl@ time ln ogT ceœntrr and knowl @nd làkes
th* Hntted States very much. Y@u wàsl ltke htn.

0ne of the ndore frequewtly p@s@'l questions op th*
pdlplowatic ctrcuit kere currlntly ls ''bhy il hntezln

Atpvingl'' 7Ie Jonq: bavo l Terr gop4 answer to that ret .

1I@ N*> sgld tp xome of us here that ho miglkt be Sn a
bett@r position to ansver thlt in Stocklkel/ tllln Nere.
TNe llsumrtlon is that nts departur. ts to sene dezre.
mt least a product of jatrlgue an4 aaaeuvmttng uithin
the iuaer ctrcll: of th* Tevpluttoq *nd lt has rdlulted
in hjs feeting more corfortable oatstd. lran at the
moment. 'ae tells us that Ne tatepds to contànup to
be lctivolr tnvolve; *>d tut@e@st*d tn what g*@> oa
here: llbeit at * 4tstance.
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CûN FIPENT IAL

0%N IXPRESSIQN THAT THE CHARGES ARE YISTAK EN . AS A
SEN IO R A PV IS ER O F T HE P .S . EXBASS Y DR . AM IN I IS R E*

QUIR ED T0 PISCOSS POLIT ICAL EVENT S IN TME NEHS RORLD;
HE IS N0T TH E TYP E 0 F P ERS ON T0 ''CON SP I RE .'' EN T EZA K

NoinEn AND TOûK NOT ES B UT KADE N0 FURTHER COMMENT .

6 . CQNNENT : TB IS CASE IS BEYOND ENTEZAY 'S SPBERE O F
IN FLUENCE, U E FEAR . CBARG E H>S ASKED F0R A MEET ING
ASAP MITH DEPUTY PX YAZDI' :H0 IS YORE INVOLV ED IN
KOM ITA T A FFA IRS . P0 L CO UN S ELO R HA S ALSO A RRAN GE D ANO TH ER
MEET ING M ITM KHQY EIN I IRT IMAT E 7R . B EH ESBT I F0 R N EXT

FRIDAY (APRIL 13 ) M HEN TBE ISSUE M ILL AGA IN BE RA ISED' I F
AKINI IS STILL UN :ER DET ENT TON . NAAS##

CON F:D ENT IAL
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CON F :DENT IAL
ST A T E

CH G :CH NAA S
PO L :GBLAN B RAK IS

NO N E

POL , CON S ' IC#

AM EM BA SSY T EHRAN
S ECST AT E %A SHDC ' IN N EDIAT E
US ICA HA SH DCZ IYY ED IAT E

L IX D IS

E .O . 12065 : RDS- I 4 /9 /9 9 (LAMBRAK IS' G .9 .) OR-P
T AG S : P EPR ' P IN S ' IR '

SUBJ : ARREST O F USICA NATIONAQ EKPLOYEE

1 . (C - ENTIRE TEXT)

2 . IN MEET IN G M ITH DCPUTY. PRINE YINIST QR QNTEZA: APR IL
7. CHARGE RAIS ED TME AR REST O F US ICA EXPLD YEE pR . REZA

#8IN1. HE SAID TH ERE IS PERCEPTïON OF # PATTERN IN
THIS ARREST ' ALONG M ITH ARRESTS 0 F SOK E OTH ER IRANIANS
%H0 HORK FOR AKERICAN FIRHS .

3 . ENTEZAN k AS UN FAXIL IAR M ITH OTHER ARRESTS NENTION EP
(IRAN IAN S RORKING F0R A IU AN D YOT OROLA ' SEPT EL) B UT
SAID HE $AS FAKILIAR M ITH TH E CAS E O F AN1N l . SP ECIFIC
IN FO RMAT IO N H A D B E EN RE CETV E D T HA T AM IN T #N D FIV E
O TH ERS H â D B E EN K E ET IN G T0 CONSP IRE AG A INST T H E REVOL U-

TION . THESE CHARGES A RE UNDER INVEST IGAT ION . T HERE IS
N0 ANT T- AMERICAN PATT ERN INT EN DED' AHIR ENT EZAM SAID .

4 . CHA R GE SA ID H E % àS REL TEV ED T 0 H EA R N0 S UCH PATT E RN

INT ENDEP' BUr MOUL D B E GRATE FUL F0R FURTMER REPORTS 0 N
A MIN I CA SE A S M ELL AS OT H ERS . AK IR EN T EZAM SA ID H E
% O U L D D0 T H IS H H EN H E CO U L D .

5 . ZHAR GE A D DE D T HAT A M IN I H AS W O RK E D F0R TH E AH ERICAN

EMB ASSY (USIS ) F0R OVER 30 YEARS . HE DOES %HAT IS
NO RY AL F0 R SE N IO R A DV IS O RS O F TH E EHB AS SY ' A J0B HH ICH
BA S EX IS FE: IN IRAN JAN EMBAS SY 1N KA SH ING TO N T0 0 e CHA RG E
% AS SURE . H E HA S KNOH N DR . AM IN I PERS ONALL Y OV E R 0N E
YEA R #N D FOUN D IT HARD T0 CR EDIT SUCM CHARG ES AGAINST
HIN . P0 L CO UN SELO R ' % H0 % AS ALSO PRES ENT ' A DDED H IS

CON FIDEN T IAL



%

CONFTDENTIAL 2

AKERICAN GOVERNNENT'S CENTRAL INTEREST %AS THE INDE-
PENDENCE #ND TERRITORIAL INTEGRITY OF IRAN àND THAT %E
ARE CURRENTLY POING NOTHING/AND IN THE FUTURE ME QûULD p0
NOTHING' T0 DESTABILIZE THE COUNTRY.

4. AMIR ENTEZAK REPLIED THAT HIS GOVERNMENT ALSO MANTED
# G00p RELATIONSHIP MITH THE UNITED STATES' IN THE SAME
%AY IT DESIRE: GOQD RELATIONS SITH #LL COUNTRIES; THE
PRIME YINISTER BAZARGAN' HE NOTED' HAn RECENTLY EXPRESSEP
THIS SENTIKENT PUBLICLY. AT THE SAKE TINE' HE SAID' THE
UNITED STATES HAp T0 APPRECIATE THAT F0R 25 YEARS THE
U.S. HAS BEEN VERY CLOSELY ASSOCIATED HITH THE PREVTOUS
YONARCHICAL REGIME AND IN 1953 HAp HELPEP REVERSE THE
VILL OF TBE PEOPLE BY RETURNING THE SHAH T0 THE THRûNE.
IT QAS' THEREFORE' UNDERSTANDABLE THAT ENOTIONS AGAINST
THE UNITED STATES SERE MIDESPREAD #N; THAT NORMALIZATION
YUST BE APPROACHED CAREFULLY. HE %AS GRATEFUL F0R THE
ASSURANCE THAT USG IS N0T INVOLVED IN TROUBLESOME EVENTS
NENTIONED AND HOPED THAT MERE TRUE.

5* OTHER SUBJECTS RAISEP MITH THE DEPUTY PRIKE YINISTER
' ARE REPORTED SEPARATELY. NAAS##

CONFIDENTIAL
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CO N FIDENT IAL
ST AT E
CH G :CM N AA S
CH G :CM N AAS
NO N E

CH GZ P O L' ICA

AF EYBAS SY T EH RAN
S E CS TAT E H AS HD C

E .O . 12065 : GpS 4 /9 /8 5 (NAAS' C .H .) OR-M
T A GS : P EP R ' P IN T ' P IN S ' IR

S UB J : 8E ET ING M IT H DEPUTY PR IME Y IN IST ER A NIR ET EZA M

1 . (C - ENT IRE T EXT)

2 . 1 KA DE A COURTESY CALL ON DEPUTY PRIME MINISTER
FTE ZA K 0N A P R JL 7 AN D IN FORM ED B IM FMA F' O N TH E 8 A S I S O F
A REC EN T K EET ING B ETR E EN T HE S ECR ETARY A ND IRAN 'S NEH
CB ARG E IN M A SH ING TO N ' AS M E LL AS KY 0% N R E CENT CO NV E RSA-

T ION S IN TH E DEPA RTK ENT ' T H E UN IT E P S TAT ES DESI R ES T 0
NO RYA LI ZE IT S REL AT ION S H T IH IRA N AT A ST EADY P A CE . 1
NO T EP THAT ' P ESP IT E TH E R EV OLUTI ONAR Y CHAN GES TH AT HAV E
TA K EN P LAC E IN IR AN ' SO M E S HARED B AS I C INT ER EST S CAN B E
TH E FO UN PAT TON F0 R G00 D REL AT TON S IN TH E FUT UR E . IR AN 'S

IN DEP EN D EN CE ' STA B ILIT Y ' T E RR ITO R IAL INT EG RITY AN n
E CO N O M I C P R O G R ES S # R E O F S I GN I FI CA N T IN T E R E ST T 0 T H E

UN IT ED STAT ES .

3 . 1 A LSO TOL D HIN THAT M E HAD B EEN HAINTATNING A L0:
P RO FIL E S IN C E T H E REV OL UT IQ N F0 R A N UMB ER O F R EA SO N S '

MOST IYPORTA NT O F HRICH RAS N0T T0 EMBARRA SS OR T0
CO Y PL I CA T E THE L T FE O F THE N Ek GOV ERNY EN T . 1 SA I D THA T
1 M O UL D AP P R ECIA T E ANY THO UGHTS H E AN D OT H ERS Y IGHT HAV E
DUR ING TH E P ERIO D 1 M O UL P B E CHA RG E 0 N ST EP S T HA T E ITH ER
S IDE K IG HT TAK E T 0 P U SH T H E NO R MALI ZAT IO N PRO C ESS FURTH E R

AHEAD. I SUGGESTEP TqAT HE HAVE FRANK DISCUSSIONS HERE
A N D IN Q A SH INGTO N AN D N0T L ET S USP IC IOMS FES FE R . F0 R
E XAMPL E' I NOT ED ' SO V IET P ROPA G AN DA IS CO V ER IN G IRA N
R ITH CHA RGE S O F U .S . INVOL V EY EN T IN SU CH PLACE S AS
K U RDESTA N # N D T U RK EST AN #N p THA T SOK E PAR TS O F TH E
I RAN IA N P RESS M E RE REP EAT IN G TH IS V E RY P ROPA GA N DA .
A YAT OL LAH K HO M EIN I' H IMSEL F' HA D REC ENTLY SA ID AK ER ICAN
A G ENTS M ER E RESP ONS IB L E F0 R T H E TROUB LES IN TH ES E TH 0
A R EAS . 1 A SK ED H 1M T 0 ASS UR E T H E AY ATOLL AH TH AT T H E

CON FI DENT IAL
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الرحمن الرحیم بسم اهلل

اینک کتاب خط میانه ٬5 حسن نزیه در مقدم مراغه ای و مربوط به شریعتمداری٬ چاپ اسناد پی در
بـهرام شده)٬ منتشر کتاب شماره 10 مدارکی است که در عالوه بر عباس امیرانتظام (این اسناد اسناد
این کتاب فریدون ناصری در تورج و فاطمی٬ علی سیفپور سام سنجابی٬ قشقایی٬ خسرو بهرامیان٬

آورده شده است.
توضیحات الزم جهت آشنایی بیشتر فرد٬ هر شروع متن اصلی اسناد پیش از کتاب قبلی٬ همانند
نـمودن پـایگاههای داخـلی جهت رسوا در که گامی دیگر این امید با خوانندگان ارائه گردیده است٬
امپریالیسم آشکار بوده باشد و موجب ناامیدی بیشتر آمریکا از رشد جریانات انحرافی در مقابل حرکت

انقالب اسالمی گردد.
خط امام دانشجویان مسلمان پیرو

زمستان 64



مربوط به امیرانتظام توضیح اسناد

 بسمه تعالی

انتظام عباس امیر نام اصلی :
1 / پالد دی. اس. : نام رمز

نهضت آزادی. عضو سخنگوی دولت موقت و و معاون نخست وزیر شغل :
این اسنادتشریح کننده به دست آمده است. یا رشته شده ای شده و انتظام اسناد درباره امیر حاضر اسناد
ادامه طرحهای عملیاتی سیا در ارتباط با تبادل اطالعات با دولت موقت به ریاست بازرگان است. دو نکته

دارد: اضافه بر آنچه در کتاب شماره 10 آمده در این اسناد وجود
ارتباط (آدلسیک) جرج کیو سیا سابقه دار مامور و سیا با اوائل دهه 1340 انتظام از اینکه امیر 1ـ

داشته است.
سوی گردانندگان هدف از دو استکهلم٬ ایران در انتظام به عنوان سفیرکبیر فرستادن امیر رابطه با در 2ـ
برقراری تماس سوی دولت موقت مامور یکی اینکه ایشان از دنبال می شده٬ نهضت آزادی (دولت موقت)

برای بازگشت به ایران. دیگری جذب ایرانیان مقیم اروپا تبادل اطالعات باشند٬ و سیا با مجدد



 خط میانه (6) 329

شماره (1) سند
اعضاء سّری ـ 58 مرداد 9
حق تقدم به استکهلم رونوشت برای تهران با رئیس 485969 به : : از

حساس شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
استکهلم 25929 عطف به :

جدید امیرانتظام سفیر با می خواهد آنها از و وزارتخانه تلگرامی به سفارتخانه استکهلم می فرستد 1ـ
یک مامور کند شده سفارتخانه به انتظام پیشنهاد قرار تماس بگیرند. سوئد ایران در

وی مالقات نماید. با تا به استکهلم بیاید خوب می شناسد سرویس خارجه که انتظام وی را
برگزاری انتظام با اـگر انجام می دهد. وزارتخانه به تحریک سیا این اقدام را فقط برای اطالع شما. 2ـ
همراه آن آدلسیک معاون سابق رئیس قرارگاه تهران را داریم ژوزف دبلیو. قصد این مالقات موافق بود٬
به می تواند خود رئیس قرارگاه به صالحدید انتظام مالقات کند. با سرویس خارجه بفرستیم تا مأمور
توسعه به منظور پایه دولت آمریکا انتظام بتوصیه مقامات بلند که جریان مالقات با اطالع دهد ـکاردار

دولت موقت ایران انجام می پذیرد. با تماسهای دولت آمریکا
شود. اجرا چه زودتر این مالقات هر این قضیه مایلند ذینفع در تمام افراد 3ـ

سّری بایگانی ضبط شود. تمامًا در 78 مرداد تاریخ 9 تا بدون پرونده. 4ـ

سند شماره (2)
سری 12 مرداد 58 ـ اعضاء
رونوشت برای تهران فوری به استکهلم٬ رئیس 488309 به : : از
حساس اقدام شبانه استکهلم شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و هشدارـ

رئیس 485969 عطف به :
مسافرت به استکهلم همراهی خواهد در سرویس خارجه را آدلسیک آقای جان استمپل مأمور 1ـ

شد. استکهلم خواهند خط هوایی نورث وست وارد شماره 30 پرواز یکشنبه با صبح روز و ـکرد
فرودگاه برای باجه نورث در کرده و هتل رزرو برای آدلسیک (هویت) می شود قرارگاه تقاضا از 2ـ
می کند. که سفارتخانه برای استمپل رزرو شود همان هتلی اتاق رزرو در ترجیحًا وست پیامی بگذارید.
سّری بایگانی ضبط شود. تمامًا در 78 مرداد تاریخ 12 تا بدون پرونده٬ 3ـ

شماره (3) سند
فوری سّری تلگرام غیر ـ 58 مرداد 19
تهران واشنگتن 492294 به : از:

ایران نزدیک / بخش خاور از:
استکهلم 25970 ب ـ استکهلم 25962 الف ـ عطف به:

پالد دی. اس. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار موضوع :
مرداد٬ استکهلم به تاریخ 15 اشاره تلگرامهای مرجع در مورد فرد مالقات با در برای اطالع شما: 1ـ



النه جاسوسی آمریکا 330 اسناد

آدلسیک همکاری کرده با (دهه 1340) آدلسیک دریافت مشارالیه همان فردی است که دراوایل دهه 60
تعیین شده /1 پالد دی. اس. برای وی نام رمز و انجام داده بود نام مستعار با را حال وی این کار به هر بود.

(سالهای اوایل دهه 60 اینکه از دیگر ذـکر نکته مورد انتظام بوده است. گرفته نام سابق امیر اشاره قرار این نام مستعاری که مورد احتمال دارد 1ـ
انتظام تعیین شده بود. برای امیر سیا در پالد1/ دی. اس. نام رمز (1340

بود.1
این قضیه وفرصتهایی که اینک به دست تفصیل بیشتر نمی دانست. آدلسیک هیچ گاه اسم حقیقی وی را

شد. پیام جداـگانه ای مطرح خواهد در آمده٬
بایگانی ضبط شود. در 78 مرداد تاریخ 18 بدون پرونده تا 2ـ

سّری تمامًا
 سّری

شماره (4) سند
اعضاء سری ـ 58 مرداد 22

رئیس 493618 از:
رونوشت برای تهران فوری به استکهلم٬ به:

پالد حساس اس.دی. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار

به قائم مقام این پیام را به استکهلم داشت... مذاـکراتی که آدلسیک طی مأموریت موقت خود پیرو 1ـ
هیئت نمایندگی بدهید.

لطفًا با آقای امیرانتظام تماس بگیرید و به او بگویید ما آماده ایم مطالب توجیهی را در 19 شهریور
بدهیم.

تهران تماس در کاردار با بخواهد او از دکتریزدی تماس گرفته و که با آقای امیرانتظام بخواهید از لطفًا
معین نمایند“. جلسه توجیهی را قرار...... تا بگیرید

پس از مأموریت موقت به استکهلم برود. تعیین تاریخ......با پس از دارد نظر آدلسیک در :..... 2ـ
وزارت خارجه مذاـکره خواهیم کرد. با این را دریافت ......

جریان نگاه خواهیم داشت. در قرارگاه را
بایگانی ضبط شود. در 78 مرداد تاریخ 19 تا 962054ـ201 پرونده: 3ـ

سّری تمامًا
سّری
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الف به 5 شماره 5 سند و به 4 شماره 5 سند به ٬3 شماره 4 پس سند بنابراین حذف گردید. حاوی هیچ گونه مطلبی نبود٬ شماره 3 کتاب سند در -1
تبدیل گردید.

شماره (5)1 سند
اعضاء سری ـ 58 مرداد 31
حق تقدم به رئیس با تهران 43996 به: از:

پالد دی. حساس اس. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
رئیس 498183 عطف به :

درباره اوضاع منطقه توجیه انتظام را یزدی و ساعت بازرگان٬ بیدن کوپف مدت دو مرداد 31 در 1ـ
و یک ساعت باشد بود طول مدت جلسه قرار داشتند. جلسه حضور در رایزن سیاسی نیز و کاردار نمود.

مقبول افتاده است. که ... مطرح شده نشان می دهد سؤاالت متعدد
ماه یک بار است جلساتی مشابه هردو بازرگان ازطریق انتظام اظهارداشت امیدوار پس ازتوجیه٬ 2ـ
به بازرگان گفته شدجواب به این درخواست پس از ارائه شوند. اـگرضرورت خاص پیش آمد٬ ... بیشتر با
روابط امیدواریم سازمان شما انتظام گفت: بعد به دست خواهدرسید. واشنگتن ازطریق کاردار مشورت با
ودکتریزدی روابط خود کوششهای کاردار که کشورهایمان با درست همان طور بخشد٬ بهبود ما با را خود
که انگلیسی می داند (بازرگان آن قدر بازرگان بود کنار ”انتظام ضمن ادای این گفته... بخشیده اند. بهبود را
بیدن کوپف طرف بازرگان بوده باشد. ولی دلیلی نیست که این گفته از فهمیده باشد). معنای این حرف را
گذاشتن حرف کنار بیدن کوپف با به این حرف پاسخ نداد. مستقیمًا و نکرد آشکار را سیا* با ارتباط خود
و درک می کند را انتظام گفت که وضع او و جانب آدلسیک معذرت خواست که نتوانسته بیاید انتظام از
مشتاق دیدار وی در استکهلم است. انتظام گفت اول شهریور از تهران به استکهلم عـزیمت مـی کند و
ممکن قم مالقات داشت و باخمینی در انتظام امروز کند. آدلسیک دیدار مراجعت با کمی پس از می خواهد

ارزش داشته باشد. با است ...
بایگانی ضبط شود. در 78 مرداد تاریخ 31 بدون پرونده تا 3ـ

سّری تمامًا
سّری
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شماره (6) سند
اعضاء سری ـ 58 شهریور 9
نوشت برای تهران حق تقدم به رئیس رو با استکهلم ؟2609؟ به : : از

پالد حساس اس.دی. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
اولین سؤال این بود نمود. برگزار را بااس.دی.پالد آدلسیک اولین مالقات خود شب 8شهریور در 1ـ
استکهلم مدت در گفت که او پ/1 به استکهلم شده بود. مأمور پالد1/ دی. اس. همه چیز قبل از ـکه چرا
به عنوان سفیر٬ اواحتماًال مبادله کرد. ایاالت متحده سفیر آینده نزدیک با ایران در اـگر ماند. زیادی نخواهد
دولت شغل دیگری در گشت و خواهد به تهران باز او این عملی نشد اـگر شد. به واشنگتن خواهد مأمور

گرفت. خواهد
را سیا اول آنکه رابطه اطالعاتی با مأموریت دارد. استکهلم فقط دو در گفت که او پالد/1 دی. اس. 2ـ
تهران مذاـکره شود خارج از در درباره ترتیبات امر دولت تهران احساس کرده که اـگر کند. دوباره برقرار
گفت مسؤولیت عمده دیگروی پ/1 بود). است (.....مذاـکرات موضوع تلگرام جداـگانه ای خواهند آسانتر
اـکثر او به ایران است. به پذیرفتن جمهوری اسالمی و..... ایرانیها چه بیشتری از هر اقدام به تشویق تعداد

می کند. صرف مسافرت وضعیت برای گروههای بزرگ ایرانیها را اوقات خود
فعالیت وظایفش گزارش از گفت که یکی از او سؤال شد. بختیار درباره شاهپور ازاس.دی.پالد/1 3ـ
می کند فکر او نتوانسته منابع خوبی به دست آورد. هنوز او بختیار رابطه با در سیاسی تبعیدیان ایرانی است.
ـکه قضیه بختیار بیشتر حرف است. اـگر تشکیالتی در جریان باشد٬ وی اطمینان دارد که خبر آن به گوشش

می رسد (در یک پیام جداـگانه بیشتر راجع به بختیار گفته خواهد شد).
تصور یافت. وظیفه اطالعاتی وی خاتمه خواهد با..... گفت به محض برقراری تماس سیا پ/1 4ـ
این به صرفه است یا آیا کرد آدلسیک محاسبه خواهد و کرد استقبال خواهد سیا تماس با از که او می شود

نه.
بایگانی ضبط شود. سّری در 78 شهریور تاریخ 9 تا تعیین شود. شماره پرونده بعدًا 5ـ

شماره (7) سند
فوری تلگرام غیر ـ 58 شهریور 15 (به کفالت شیکلینگ ) سّری ـ لندن 17443 : از

استکهلم رونوشت برای تهران٬ واشنگتن٬ به :
ایران٬ نزدیک / SAO خاور نزدیک / رونوشت برای معاون رئیس خاور نزدیک٬ رئیس خاور برای :

رئیس قرارگاه استکهلم رئیس قرارگاه تهران٬
مالقات حساس / بیگانه٬ اطالعات کشور شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و هشدارـ موضوع :

عملیاتی .....
به عنوان پیرامون فعالیتهای .....به مذاـکره پرداختند. 9شهریور و 8 آدلسیک و و 1 پالد/ دی. اس. 1ـ
مالقات 8 پس از 1 پالد/ دی. اس. سرگیری رابطه اطالعاتی قائل هستند٬ برای از نشانه اندازه.....آنها
برای و گرفته شود سر از که......رابطه اطالعاتی هرچه زودتر کرد تأـکید 1 پالد/ دی. اس. شهریور......×
روی اظـهاراتش تأـکـید 1 پـالد/ دی. اس. به بررسی......این رابطه اطالعاتی اهمیت......× تمایل ما
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به سوی ایاالت برای کمک رو که اـگربخواهند......حرکت دوباره.......باید آـگاه هستند کامًال ـکرد.......آنها

خط کشیده شده است. اداره کند.) جمله (... آخر تا عبارت ”صادقانه مشتاق هستند“ زیر اصل سند در 1ـ

کند......بـتوانـد ایران موقعیتی اتخاذ صادقانه مشتاق هستند......ایاالت متحده در آنها1 متحده آورند.
هیچ اعمال نفوذ چنین ...... در و بروند سرعت خودشان جلو با اداره کند.×......می خواهند دولت ایران را
آیـنده در گفت که آخوندها ...... بالد/1) دی. (اس. ایاالت متحده بر......داخلی ایران را....× بی مورد
ایران سرسختانه مخالف هستند. بیگانگان در با.....نفوذ چون آنها کرد خواهند نزدیک (مشکل).....ایجاد
به بتواند تا این واقعیت اساسی را.....ـکه ایران احتیاج به کمک (خارجی)......دارد نیستند قادر به عالوه آنها
تشنج تا به آهستگی......انجام شود باید کاری که صورت می گیرد به این ترتیب هر عمران.....ادامه دهد.
روحانیون.... که.....لحظه کاهش نفوذ خاطرنشان کرد 1 / پالد دی. اس. نکند. ایجاد سیاسی بی مورد
که ممکن است خیلی......به این نکته موافق بود با اما که این کار.....ماه انجام شود٬ بود اوامیدوار بازرگان و
برای دولت بسـیار ببرند انتخابات......اـکثریت را روحانیون در که اـگر ......خاطرنشان کرد طول کشد.

خط کشیده شده است. سرگیری ترتیبات رابطه اطالعاتی“ عبارت ”از زیر اصل سند در 2ـ

از مثبت این است که.....2 گفت که یک امتیاز 1 پالد/ دی. را.......×اس. که خود کشید طول خواهد بیشتر
......احتیاج به کمک خارجی......× سرگیری ترتیبات رابطه اطالعاتی و

..... و داشته اند سروکار ما گذشته با در ازسرگیری.....چون آنها گفت که در (1 پالد/ دی. (اس. 2ـ
خاصی.....رابطه اطالعاتی که به طور طریق رابطی صورت گیرد از که.....دیگر امیدوارند مناسبات آنها
ایـده های......بـررسی مشکـالت و گفت که.......ایاالت متحده راهـنمائیها (1 پالد/ دی. (اس. ×......
...... به مـنظور گیرد سر از 1)ـگفت.....رابطه اطالعاتی را پالد/ دی. آدلسیک به (اس. ـگوناـگون......×
اطالعاتی......× (آدلسیک)...... از (اس. دی. پالد/ 1) خواست که این را با بازرگان مورد مذاـکره ....... که
این است دارد قرار ×.....معضلی که رودرروی دولت جدید شروع کنند کاردار با جلسات گفتگویی را آنها
برابرجمعیتی در اما خوبی دارند٬ (علی الخصوص سیا)......نظر و کلی نسبت به آمریکا ـکه........ـکه به طور

که سرخوش از......است. واقع شده اند
می توانیم 1......برقراری دوباره یک رابطه را...بعد پالد/ دی. واس. که او کرد آدلسیک پیشنهاد 3ـ
که هم اـکنون نیز افزود 1).......این را.......و پالد/ دی. (اس. را......× ......موافقت دولتهای متبوع خود
در نظر.....این رابـطه بـاید گفت از (1 پالد/ دی. آدلسیک به (اس. برقراری این رابطه را......ـکرده اند.
گفت که آنها........به نفعشان است کـه ایـن واقـعیت کـه...... (1 پالد/ دی. (اس. تهران.....علنی باشد.

خط کشیده شده است. کلمه ”مهدی“ زیر اصل سند در 3ـ

تهران برگزار در مستقیمًا رابطه را چمران گفته است پس از....... ×بازرگان تاـکنون به مهدی 3 سری.........
نتوانسته اما می باشد٬ جلسه توجیه (اطالعاتی) در چمران چهارمین ...... افزود 1 پالد/ دی. اس. ـکند.

× .......ـکردستان........
اینکه از راضی بودند آنها شروع خوبی به حساب آورده اند. را ...... گفت که آنها 1 پالد/ دی. اس. 4ـ
آن هنگام توجیه کرده مسائل مطرح شده در جواب داده بود...... ....... سؤاالتی که آنها این بعضی از ......
که توسط دکتریزدی به توجیه کننده داده شده بود.... که ماسؤاالتی را گفته شد 1 پالد/ دی. به این اس. بود.
اس.پی.هیاتوس نیز کرده ایم. پروژه آیبکس ....... ...... بودند خواستار زیادی اطالعات که آنها مقدار و
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گفت آبیکس 1 پالد/ دی. اس. ارزش بوده است. گذشته با جاسوسی مخابرات داشت که .......در .......
بـه او توجیه کلی پیرامون قـابلیتهای سـیستم آبـیکس....... ........ قابلیتهای ......آـگاه نمود از اما .....

می توانیم توجیهی پیرامون ما آیا سپس پرسید داد.........
افسران از پایه ......... اعضای بلند سایر و 1 پالد/ دی. داشت که اس. تهیهکنیم..........اظهار آبیکس......
به عنوان جدید سرتیپ آذر آدلسیک از توجیهی دریافت کنند. بوده اند .......... نیروی هوایی که درگیر
جریان ........ داشت که سرهنگ جاللی به خوبی در اظهار داشت نام برد.......... را فردی که ریاست ......
ممکن هرگونه سوءظن بازرگان ما به این ترتیب....... آدلسیک افزود است. .......... قابلیتهای (آبیکس)
گفت او نام جاللی را........ و نام آذرجدید به گمراهی بکشیم....... را آبیکس آنها رابطه با است بخواهیم در
(به باشد ارزشمند نیروی هوایی واقعًا مطمئن نیستند........ چون آنها بدانند را نظریات ما می خواهد .........
مذاـکـره ای برای هر گفت که ...... 1 پالد/ دی. اس. این یک اعتراف جالب بود). آدلسیک ........ نظر
زمینه که با هرچند نمی خواهند٬ چیزهایی که خیلی فنی باشند به تهران .......... سرگیری ....... پیرامون اسر
طریق رئیس از را که آدلسیک چنین..... کرد پیشنهاد او هم درک کند. فنی را می تواند....... او ..........
که توصیه می شود بفرستند. معرفی شده بود. پالد/1)...... دی. به (اس. جلسه ...... قرارگاه استکهلم که در
و ...... شـخصًا گفت کـه خـود او قابلیتهای آبیکس بفرستیم. ......1 پالد/ دی. توجیهی اس. ....... ما

جلب کرده بود. را او نظر ارتباطات ویژه ای که .......
برقراری مورد تهران به شرط توافق طرفین در در زمان بندی احتمالی برگزاری ....... رابطه با در ـ 5
مجدد....... بر سر اوایل ماه اـکتبر اتفاق نظر حاصل شد٬ ما ......... مذاـکرات را می توان به عنوان بخشی از
...... گـفت: کـه آنـها از یک جـلسه تـوجیهی در زمـینه یک جلسه توجیهی دیگر ..... برگزار کرد×
مذاـکرات پیرامون از که آدلسیک...... نمود اصرار او انجام شود. این می تواند کرد. .........استقبال خواهند
تهران به همه مدیران در آدلسیک نزد وی خاطرنشان ساخت....... اداره کند. سرگیری رابطه اطالعاتی را
سایتهای (مطلب آیبکس و یک آدم فنی که بتواند........ که ما کرد پیشنهاد خوبی شناخته شده است ........
حوزه فعال کردن آیبکس در براه انداختن و در کمک ما ........ چون آنها ...... بعدی رامالحظه کنید)
موافقت کردیم که در ما متخصص فنی صحبت کرد. یک ..... نفر٬ دو یک تیم سه یا از قابلیتهای خود......
دی. اس. ارتباط داشته باشیم. او طریق رئیس قرارگاه استکهلم با از رابطه اطالعاتی ........ ...... مورد
را زمان بندی ....... وی بتواند تا تهران به وی اطالع دهد در هفته پیش از....... بایدحداقل دو .......1 پالد/
زمان بندی جلسه انتخابات ممکن است با ...... او تدارک نماید. را ترتیبات الزم٬ تهران تا کند...... تأیید

تداخل کند.
گرفتند. مذاـکره قرار قابلیت جاسوسی الکترونیک مورد سایتهای تکزمن به عنوان بخشی از........ 6ـ
سایت کامیون آبیکس در دو ...... دست اندرکار سقوط شاه ما ...... آدلسیک خاطرنشان ساخت که در
رابطه با در ارزش فوق العاده ای دارند به عالوه اطالعات قابل مالحظه ای که برای ...... بودیم٬ شماره 1
سایتها جمع آوری اطالعات در 1نگوید...... پالد/ دی. به اس. اـگر آدلسیک ....... قابلیتهای شوروی ....
محافظت سایتها نیروی هوایی از که می داند داد....... نشان خواهد ساده لوحی خودش را قراردادیم واقعًا
1 پالد/ دی. اس. انجام شود. آنها مورد در یک ...... تا بداخل راه نداده بودند هیچ کس را آنها می کند.....
به سایتها موجبات دسترسی سیا خواهدبود..... دوستی که مایل به فعالیت به عنوان یک ...... ـگفت که .......
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تهران جلسات در که ........ هرگونه توجیه اطالعاتی پیرامون سایتها پیشنهادکرد........... او فراهم کند. را
دستیابی سیا رابطه با پیش بینی اینکه تصمیم دولت در این ....... گفت که در او بگذاریم٬ او اختیار در .........
ممکن است محلی لذا که سایتها........ وی بود براساس این تصور 1 پالد/ اس.دی. به سایتهای چه ”توجه:

برای مذاـکره باشد“.
این واقعیت که می رسد به نظر خیلی سالهای گذشته خاتمه یافت. خطرات خوش از....... مالقات با 7ـ
به سوی......... که دولت بازرگان رو ...... کمک کرده است و محفوظ داشته ایم به ما را آنها با تماسها خبر
راهروی هتل ......... در شهریورگذاشتیم...... مالقاتی برای صبح 10 موقت قرار به طور آورده است......
ایرانی دارد. یک محافظ ....... 1 پالد/ دی. ناشی شده که اس. آنجا از عالقه ای به وی اظهارداشت........

نشد. بنابراین مالقاتی برگزار
بایگانی ضبط شود. در 78 شهریور تاریخ 15 تا ٬201 ـ 1 پالد/ دی. اس. پرونده: 8ـ
رونوشت برای تهران به استکهلم مخابره شد. پیرو........ پیامها: توضیح سیستم انتشار

سّری
موجب لذا رشته های الزم برای تکمیل به دست نیامده و مقداری از بعد سند و این سند در توضیح:
ترجمه نقطهچین که متن ناقص بوده در هرجا کاهش میزان صحت آن گردیده است. ناقص شدن ترجمه و
آن محل جمله ای پایان در ما که به نظر نقطه چین نشان می دهد چند از بعد عالمت × ـگذارده شده است.
آن است که به احتمال قوی نقطهچین آمده حاـکی از پیش ازچند ( عبارتی درون ( یافته وجایی که کلمه یا

آن کلمه یا عبارت به جای نقطهچین می بایست باشد.

شماره (8) سند
فوری سری تلگرام غیر ـ 58 شهریور 15
استکهلم رونوشت برای تهران٬ واشنگتن٬ (به کفالت شیکلینگ) به : لندن 17460 : از
ایران٬ نزدیک / SAO خاور نزدیک / رونوشت برای معاون رئیس خاور نزدیک٬ رئیس خاور برای :

رئیس قرارگاه استکهلم رئیس قرارگاه تهران٬
حساس مالقاتهای بیگانه٬ اطالعات کشور شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و هشدارـ موضوع :

1 پالد/ دی. اس. عملیاتی آدلسیک با
آدلسیک و 1 / مالقات بین اس.دی.پالد دو به آن اشاره کرد....... مهمترین نکته ای که باید شاید 1ـ
این واقعیت (ند). به دیده احترام می نگر(د) را سیا روشن است که ....... کامًال برقراری مناسبات است. ......
ساواـک نرسیده بدون شک کمک کرده است. این هیچ گاه به ......... داشته و سیا تماس پنهانی با ـکه ......
عین در ایاالت متحده ...... با ..... طریق سیا از مایلند تأـکیدکرد..........ـکه آنها دیگر بار پالد/1 اس.دی.
به اینکه هرچیزی را......× به اوضاع ......بود..........درباره توانایی سیا حال نگران چگونگی نگرش ما
به چیزی کـه اشتباهات خودشان ........ از اوضاع درهم بریزد...... که اـگر اطمینان داد آدلسیک به او

ما.........×.
(مقامات) ضعیف است. دولت ذاتًا چقدر نشان دهد تا مثالهای متعددی آورد 1 / اس.دی.پالد 2ـ
جلسه توجیهی فقط بیرون از و صرف طی مسافرت آخر پنج روز او می کنند. کار بلندپایه تهران شبانه روز
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است و (چند)ـگفت که امیدوار ضعف سیاسی دولت به اهمیت شخص خمینی افزوده است. یکساعت ×
به تا سال دیگر 5 که خمینی 3تا نتیجه می گیرند 1ـگفت که اینک آنها / هیچ چیز×اس.دی.پالد می کند دعا
مورد ×او یک خط مشی مشخص را وحمایت از صحنه شود کسی است که می تواندوارد تنها او بدهد٬ آنها
موردی که به هر در 1 / اس.دی.پالد کرد. برای نمونه ذـکر ارتش را دادن مراعات انضباطی در دستور و
کسی چـه اشاره ای صحبت می کرد. عبارات نسبتًا همچنین با اشاره می کرد٬ خمینی به عنوان ”امام“

مهدی بازگشته است. می داند
دارد٬ را به اندازه قابل توجهی خود او قم مشاورین ندارد. گفت که خمینی در 1/ پالد دی. اس. 3ـ
اثر او فکر روی طرز روحانیون است٬ با برخورد هفته در در مستمر به طور اینجاست که او اشکال در
نفوذ می توانند تهران آنها در قم به تهران نقل مکان کند. وقت زیادی صرف یافتن راه حل از او می گذارد٬

محبوبیت ملی وی استفاده مؤثری بنماید. دولت از روحانیون و
ایران به مذاـکره پیرامون حزب توده روی کارآمدن یک دولت مارکسیست در یک مرحله ما در 4ـ
گفت 1/ پالد دی. اس. به سختی جذب حزب مارکسیست می شوند. ایرانیها پالد/1 دی. اس. پرداختیم.
مارکسیستها اداره هشتم ساواـک گفت که حزب توده و در موجود حزب توده اخبار می کنند فکر ـکه آنها
به عنوان قضیه دستورخمینی او بهره برداری می کنند. کاری که توسط دیگران انجام می گیرد یک از فقط در
باحزب توده مارکسیستها رابطه با در به خودی خود راه انداختند به پوشیدن تظاهراتی که زنان علیه چادر
نگران که آنها پالد/1 دی. اس. تظاهرات یک لعاب مارکسیستی بدهند. سعی کرده بودند آنها اما نمود.
قابلیت فعلی توانایی توده و مارکسیستها با شورویها در (داخل شدن به) فعالیتهای نیستند بلکه توانایی
دشمنی خواهند نسبت به آنها می باشندشورویها گفت که آنها پالد/1 دی. آینده درچنین فعالیتهایی×اس.
بتوانیم درباره که ما مرزهایشان نگرانی دارند× کنار یک جمهوری اسالمی در نفوذ مورد در و ورزید

بگذاریم. اختیار ایران اطالعاتی در فعالیتهای شوروی در

خط کشیده شده است. دارد“ وجود عبارت ”امید زیر اصل سند در 1ـ

به رسمیت که ایاالت متحده مفهوم اسالمی را دارد1 وجود این امید گفت در پالد/1 دی. اس. 5ـ
مناسبات خوب راه ایجاد این مانعی در به رسمیت شناخته ایم و را که ما نشان کرد آدلسیک خاطر بشناسد٬
بـه نـحوی نـمایانگر سـفرا در که تأخیر طرف وی مقداری نگرانی به چشم می خورد از نبوده است.

مبادله کرد. را آینده نزدیک بتوان سفر ناخوشنودی آمریکا
گفت که به محض اطالع از پالد/1 دی. دیگران مطرح شدنداس. و پالد/1 دی. طی مذاـکرات اس. 6ـ

گرفت. تماس خواهد پالد/1 دی. اس. برنامه نهایی سفر
تماس حفظ باید که ما پالد/1موافق بود دی. وچیزی که اس. دوستانه بود موقع خداحافظی بسیار 7ـ
بررسی کنیم این را باید موافق بوده ما پالد/1 دی. تهران به خوبی تثبیت شده اس. ـکنیم رابطه اطالعاتی در
محافظان وی به رودرویی با مجبور مالقات کنیم تا اروپا جای دیگری در در او خوبی است که با فکر

حداقل محافظ ایرانی وی. نشویم یا
توضیح سیستم بایگانی ضبط شود. در 78 شهریور تاریخ 15 تا 201 ـ پالد/1 دی. اس. پرونده: 8ـ

رونوشت برای تهران استکهلم مخابره شد. پیرو پیامها: انتشار
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شماره (9) سند
فوری سّری تلگرام غیر ـ 58 شهریور 22
تهران واشنگتن 512598 به : از:

ایران نزدیک / رئیس بخش خاور از:
حساس اس.دی.پالد شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و هشدارـ موضوع :

حتم به به طور می شوند اخذ پالد/1 که ازاس.دی. آن گزارشهای اطالعاتی را مستمر به طور لطفًا 1ـ
کیست. که از کنید ابراز ـکاردار

چون به توجیه کنید وی را آدلسیک پاپ/٬1 درباره نتایج مالقاتهای اخیر میل داریم که شما همچنین ما
دولت موقت مربوط می شوند. ـگسترش رابطه اطالعاتی با

به لینگن آدلسیک می خواهد آدلسیک به واشنگتن بازگشت. و آنکه لینگن عازم تهران شد پس از 2ـ
پیرامون مالقاتهای استکهلم توجیه کنیم. اینجا در وی را که متأسفیم که ممکن نشد ـگفته شود

بایگانی ضبط شود. در 78 شهریور تاریخ 21 تا بدون پرونده: 3ـ
سّری  تمامًا

شماره (10) سند
اعضاء سّری ـ 58 شهریور 30
از : استکهلم 26199 به : با حق تقدم به رئیس رونوشت برای تهران

هشدار ـ شامل منابع و شیوه های اطالعاتی است ـ حساس اطالعات کشور بیگانه اس.دی.پالد
لندن 17443 عطف به :

هنگامی که رئیس قرارگاه این تماس را رئیس قرارگاه تماس گرفت٬ با پالد/1(”ادوارد“) دی. اس. 1ـ
پرسید او می گردد. به استکهلم باز مهر 19 در و استکهلم عازم تهران می شود از مهر که 13 او جواب گفت٬

شروع شود. مهر 15 یا 14 از تلگرام مرجع) جلسه توجیهی (پاراـگراف 5 می شود آیا
پرس وجوخواهدکرد. و که هیچ حرفی راجع به زمان آن به وی گفته نشد رئیس قرارگاه جواب داد 2ـ

اطالع دهید. را خود نظر لطفًا بشنود. را هفته آینده پاسخ خود در دارد انتظار پالد/1 دی. اس.
بایگانی ضبط شود. سّری در 78 شهریور تاریخ 30 تا 962054ـ201 پرونده: 3ـ

شماره (11) سند
اعضاء سّری ـ 58 شهریور 31
حق تقدم به رئیس رونوشت برای تهران با رئیس 519293 به : : از

بیگانه اس.دی.پالد حساس اطالعات کشور شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و هشدارـ
استکهلم 26199 عطف به :

به واسطه که ما اطالع دهد به او تماس گرفته و اس.دی.پالد/1 رئیس قرارگاه با می شود تقاضا 1ـ
مطالب ما تلگرام مرجع معذوریم. شده در موعدپیشنهاد شدن در حاضر از مقداری اشکال که پیش می آید
از لطفًا آن آماده خواهیم کرد. حدود با مهر 22 آدلسیک به تهران در بموقع برای هنگام ورود توجیهی را



النه جاسوسی آمریکا 338 اسناد

خواهیم که ما کنید تأـکید و اندازد یک هفته به تأخیر در ISS را برنامه می تواند آیا بپرسید اس.دی.پالد/1
آماده شویم. خیلی بهتر این یک هفته اضافی که داده می شود توانست با

ما برگزارشود 15ـ14مهر که جلسه توجیهی در تأـکیدمی کند اـگراس.دی.پالد/1 برای اطالع شما: 2ـ
که تمام مطالب الزم برای جلسات توجیهی به آن زودی خاطرنشان سازید به او اما حاضریم بپذیریم٬
ایشان به تهران در که ورود تعهداتی هم دارند توجیه کننده دیگر به عالوه آدلسیک و بود. آماده نخواهند

مشکل می سازد. را مهر 12
قائل شدن اولویت برای آن تهیه کند. با را که جواب خود توصیه کنید به اس.دی.پالد/1 لطفًا 3ـ

بایگانی ضبط شود. در 78 شهریور تاریخ 31 تا 962054ـ201 پرونده: 4ـ
سّری  تمامًا

شماره (12) سند
اعضاء سّری ـ 58 مهر 3
حق تقدم به رئیس رونوشت برای تهران با استکهلم 26210 به : : از

بیگانه اس.دی.پالد حساس اطالعات کشور شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
رئیس 519293 ب ـ استکهلم ٬26199 الف ـ عطف به:

در بیفتدتا به تأخیر 22مهر که جلسه توجیهی تا 1موافقت کرد پالد/ بعدازمقداری اصراراس.دی. 1ـ
ارائه بیشتری داده شود. رئیس قرارگاه به او گفت که ما.....
2ـ لطفًا هنگامی که تاریخ قطعی تعیین شد اطالع دهید.

بایگانی ضبط شود. در 78 مهر تاریخ 3 تا 962054ـ201 پرونده: 3ـ

شماره (13) سند
اعضاء سری 58ـ مهر 10
حق تقدم به رئیس رونوشت برای تهران با استکهلم 26264 به : : از

بیگانه اس.دی.پالد حساس اطالعات کشور شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
رئیس 520197 ب ـ استکهلم ٬524477 الف ـ عطف به:

از دهد تغییر خبری که این تصمیم را و هستند گفت که جلسات توجیهی هنوز 1 پالد/ دی. اس. 1ـ
مودب بود. تلفن و در طبق معمول او تهران نگرفته است.

طریق وی آسانتر از اینجا روشن است که در اما واشنگتن اشکالی ندارد٬ در وی گرفتن ویزا به نظر 2ـ
اطالع پیدا مهر وقت اداری 13 آغاز تا باید ما بگیرند ویزا اینجا از اسمیت قصددارند آدلسیک و اـگر است.
دستورالعملهایی راجع به باید و استکهلم عازم پاریس می شود از مهر در 1 پالد/ دی. ـکنیم چون اس.

وی مشورت کند. با اینجا مالقات تهران در آدلسیک پیش از وی الزم نبود به نظر بگذارد. ویزاها
جلسه وی می خواهد لذا پاریس عازم استکهلم می شود. از مهر 17 یا 16 در 1 پالد/ دی. اس. 3ـ

تهران جلوگیری شود. در ”اتالف وقتش“ از تا انجام می پذیرد. مهر 23 در توجیهی تهران حداـکثر
آن را باید آیا به استکهلم رسید مهر جمعه 13 محموله شماره 507785است روز مطلبی که در اـگر 4ـ
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معلوم یا قرار از 1 پالد/ دی. می کنیم چون اس. واـگذار به ستاد تشخیص مالحظات امنیتی آن را بدهیم؟
در باید که بدهیم آیا ترجیح می دهید اـگر به پاریس می برد. خود آنکه با یا می گذارد دفترخود در مطالب را

آن دستورالعمل امنیتی بدهیم؟ با رفتار مورد
بایگانی ضبط شود. سّری در 78 مهر تاریخ 10 تا 962054ـ201 پرونده: 5ـ
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